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  السلطة:
 4 بحر: هناك أطراف إقليمية ترفض "صفقة القرن" يجب التعاون معها  2.
 5 في تحقيقات تفجير موكب الحمد هللا "نتائج ملموسة"الداخلية في غزة": "  3.
 5 ها التعاون في التحقيق باستهداف موكب الحمد هللامن غزة يغلق مقر شركة "الوطنية " لرفضأ  4.
 6 دحالن: أشخاص مرتبطون بشخصيات نافذة خلف تفجير موكب الحمد هللا  5.
 7  "الخارجية والمغتربين" تدعو الى رفض سياسة االبتزاز واإلمالءات األميركية   6.
 7 اللـه بالوقوف وراء تفجير موكب الحمد« عناصر من حماس»يتهم  في رام هللا أمن السلطة  7.
 8 عباس ليبرمان يقود حملة تحريض ضدّ وزارة اإلعالم الفلسطينية:   8.
 8 األمريكية "رنصفقة الق"مجدالني: الموقف الفلسطيني أبرز عقبات إطالق   9.
 8 الفلسطينية السلطة ترفض مشروع قطار المستوطنات وتعده تهديدًا إلقامة الدولة  10.

 
  المقاومة:

 9 بطعن مستوطن قبل شهر ونصفعبد الحكيم عاصي المتهم  االحتالل يعتقل  11.

 9 هللا ق: وصلنا لنتائج ملموسة حول تفجير موكب الحمدأبو مرزو  12.

 10 غارة صهيونية على قطاع غزة 13الجيش اإلسرائيلي يشن   13.

 10 : "مؤتمر واشنطن" حول غزة لتمرير "صفقة القرن"فلسطينية فصائل  14.

 11 ني على تصريحات باسيل حول شطب سجالت الالجئين من األونروااعتراض فلسطي  15.

 11 فصائل غزة تعلن انطالق فعاليات مسيرة العودة الكبرى  16.

 12 "األمن الوطني الفلسطيني"بعد اغتيال عنصر في  "المية ومية"هدوء حذر في مخيم   17.
 

  :رائيلياإلسالكيان 
 13 نتنياهو: سندمر منزل منفذ عملية جنين ولن نسمح "لإلرهاب" بأن يصبح حقيقة قائمة  18.
 13 وزير التعاون اإلقليمي اإلسرائيلي: الدوحة حاولت منع وصول تمويل لحماس لكنها تتودد إليها  19.
 14 قبها اعترف أن عملية جنين "فدائية" عالءالشاباك:   20.
 14 يعثر على الجندي الذي فقدت آثاره منذ أسبوعجيش اإلسرائيلي ال  21.

 
  :األرض، الشعب

 15 ت وبؤرة الى مدينة كبيرةتسارع وتيرة النشاط االستيطاني لتحويل أربع مستوطنا األغوار الشمالية:  22.

 15 48قائمة عمداء األسرى ترتفع إلى مركز أسرى للدراسات:   23.

 16 غالبية األسرى القدامى يعانون من أمراض صحية عديدةقراقع:   24.

 16 في جنين عملية الدهسإجراءات عقابية إسرائيلية لعائلة منفذ   25.

 16 األسير الهندي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله اإلداري ":شؤون األسرى"  26.

 17 "هآرتس": الجيش االسرائيلي يدرس تغيير مسار الجدار في قرية برطعة  27.

 17  فلسطين تحقق ثالث ذهبيات وفضية واحدة واربعة برونزيات في بطولة العالم للمواي بوران  28.
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 17  ميداليات ذهب في بطولة القارات لقوة الرمي ستة فلسطين تحصد  29.
 

  : األردن
 18 عند جسر الملك حسينعلى القادمين من فلسطين ركود" وزارة المالية االردنية تبدأ بتطبيق نظام "البا  30.

 
  لبنان: 

 18 الوحيدة التي تحفظ حق الفلسطيني بالعودة« أونروا»منيمنة ردًا على باسيل: سجالت   31.

 19  لبنانفي سطين مسؤول أمني في سفارة فلمتهمة بالعمالة مع "إسرائيل": تواصلت مع   32.
 

  عربي، إسالمي:
 20 والقضية الفلسطينية "أونروالـ"السعودية تجدد دعمها   33.
 20 وكالة "شنخوا" الصينية: رغم الحصار.. قطر تساعد الفلسطينيين  34.
 20 "إيران صديقة للشعبين األمريكي واإلسرائيلي" بسبب قوله أن مشائي رحيمالسلطات اإليرانية تعتقل   35.

 
  دولي:

 21 أبو حسنة: العجز المالي الكبير تهديد وجودي لعمليات وكالة الغوث  36.

 22 ي فلسطينوضاع الجئأثناء لقائه كرينبول يعرب عن قلقه حيال الفاتيكان أبابا   37.

 22 الجاري لدعم االقتصاد الفلسطيني 20اجتماع دولي في   38.
 

  حوارات ومقاالت
 23 أحمد سعدات نعم لعقد مجلس وطني توحيدي...  39.
 26 رأفت مرةل القدس... وحدة الموقف والمقاومة يسقطان الرؤية األمريكية حو  40.
 26  فاتنة الدجاني صمود غزة وانتفاضة السلطة...  41.
 28 هاني حبيبإسرائيل: تقرير مراقب الدولة.. والجنائية الدولية!...   42.

 
 30 :كاريكاتير

*** 
 

  لجّر غّزة لالنفجار الكبير ليبرمان: عباس يسعى  .1
اإلسرررالي،ي، أفيوررد ر ليبرمررا ،  دفاع زيررر الرر، أ  محمرر د مجادلررة، عرر  17/3/2018، 48عــرب نشرررت 

 صف ال ضع األمني بالمعقد  الخطير، في مقاب،ة أجراها مساء السبت، ع،ى شاشة القناة اإلسرالي،ية 
 مبرادرات شربابية  عنهرا فصرال التي أع،نرت الثانية؛  ذلك ع،ى ض ء س،س،ة م  الفعاليات الف،سطينية 
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آذار/  30ل،نلبرة، برردءما مر  ذلرر  ير   األرل الخالررد،  70 مجتمعيرة ف،سرطينية، برالتزام  مررع ذلرر  الرر
 مارس الجاري.

 عبر ليبرما  ع  تخ فات األجهزة األمنية فري سسررالي  مر  تصرعيد طرد يطررأ فري األيرا  المقب،رة، ع،رى 
عررررل  الرررررليس األميرلرررري، د نالررررد ترامررررب، فرررري لرررران   األ  / ديسررررمبر ردة فعرررر  الف،سررررطينيي  مرررر  س 

 الماضي، اعتراف بلده بالقدس عاصمة إلسرالي . 
 طا  ليبرمرا  سنر" حنحر  نقرف ملتر في األيرديح،  أضراف أ  الممسسرة األمنيرة اإلسررالي،ية حتتخرذ عرددما 

 تستثمر اللثير م  الجهدح. م  الخط ات... للنني ألرر أ  ال ضع معقد  مرلب، الممسسة األمنية
 ادعرررى ليبرمرررا ، أ  رلررريس السرررر،طة الف،سرررطينية، محمررر د عبررراس، يرررردفع نحررر  م اجهرررة بررري  سسرررررالي  
 حمرراس فرري ططرراع سررزة، مسررتول التفجيررر الررذي تعرررل لرر" م لررب رلرريس الرر زراء الف،سررطيني، رامرري 

 الحمد هللا، في القطاع المحاصر، الثلثاء الماضي.
يح محم د عباس بالت طف ع  دفع الميزانيات لقطاع سرزة،  التري تررتبط بخردمات  طا  ليبرما  س  ت،  

أساسررية مثرر  اللهربرراء  الخرردمات الطبيررة  الميرراه، يهرردد بتررردي األ ضرراع اإلنسررانية فرري القطرراع، ممررا 
 يعّج  م  م اجهة مس،حة بي  االحتل   فصال  المقا مة في القطاع المحاصر.

الدهس بالقرب م  جني  خضع لتحريل األجهزة الرسرمية الف،سرطينية،   زع  ليبرما  أ  حمنفذ عم،ية
فرري  رر  الن ررا  الف،سررطيني الررداع  لتنفيررذ العم،يرراتح،  أشررار سلررى أنرر" يسررعى سلررى تقرردي  مشررر ع طرران   
يسرررمح لسررر،طات االحرررتل  بتق،ررريس ميزانيرررة السررر،طة الف،سرررطينية، بحيرررح تخصررر  الميزانيرررات الممن حرررة 

 ينيي  في سج   االحتل .لعاللت األسر  الف،سط
ليبرمررا  طررا ، أ  ال ضررع فرري سررّزة متفجررر  سرريل   ، أ  17/3/2018، فلســطين أون اليــن جرراء فرري 

خررل  األيررا   االسررابيع المقب،ررة ع،ررى شررفا انفجررارم لبيررر،  طررد تعمرر  سجررراءات عبرراس ع،ررى تسررريع ذلررك 
لدينا س،س،ة “  حيا  ذلك، طا   في رّده ع،ى السما  ح   اإلجراءات التي سيتخذها االحتل  تحقيق".

 ”.م  اإلجراءات أعدتها الجهات األمنية لتفادي  ط ع االنفجار
ليبرمرررا  ت عرررد بمعررردا  منفرررذ عم،يرررة الررردهس برررالقرب مررر  ، أ  18/3/2018الحيـــاة، لنـــدن،  أضرررافت 

سرررتتحرك مررر  أجررر  تطبيرررا عق برررة اإلعررردا  بحرررا هرررذا » طرررا  ليبرمرررا  فررري بيرررا ، س  السررر،طات .جنرري 
 «ابي  هد  منزل"  معاطبة ل  م  ت اطأ مع"اإلره

 
 ترفض "صفقة القرن" يجب التعاون معها إقليميةبحر: هناك أطراف  .2

طا  النالب األ   لرليس المج،س التشريعي أحمد بحر، أ  هناك د ال  -حالقدسح د ت ل    -سزة 
 الصم د  المقا مة.سط،يمية ترفل صفقة القر  يجب ع،ينا لف،سطينيي  التعا   معها لتعزيز مح ر 
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 ألد بحر خل  لقاء سياسي لحرلة حماس بمدينة سزة، أ  مشر ع د لة سزة اللبر   تباد  أراضي 
 شدد ع،ى أ  تق،يصات األ نر ا تأتي ضم   بي  االحتل   مصر في سيناء طد ت  رفض"  سقط.

دينة القدس. معبرا ع  سياسة أميرلا في تمرير صفقة القر ،  التي تبدأ بنق  السفارة األميرلية لم
 رفض" لقيا  بعل الد   العربية بالتطبيع  االنفتاح االطتصادي  الثقافي  السياسي مع االحتل .
 اعتبر أ  ممتمر الريال يأتي لمعالجة  اطع ططاع سزة المأز    تحسي  ال ضع االطتصادي 

الم طف الف،سطيني في  الف،سطيني لمدخ  لورل الح  السياسي المطر ح أميرليا، مملدا ع،ى  حدة
 الداخ   الشتات تجاه ما صفقة القر .

 17/3/2018القدس، القدس، 
 
 في تحقيقات تفجير موكب الحمد هللا "نتائج ملموسة"الداخلية في غزة": " .3

في  طت تت اص  التحقيقات في التفجير الذي استهدف م لب رليس : ، أ ب«الحياة» -سزة، را  هللا 
رامي الحمدهللا  رليس جهاز االستخبارات العامة ال، اء ماجد فرج خل   حل مة الت افا ال طني

أمس، بدء الت ص  سلى نتالج  زارة الداخ،ية في سزة طريق" سلى ططاع سزة الث،ثاء الماضي، أع،نت 
م سى أب  مرز ا س  « حماس»م،م سة ح   ه ية المدّبري .  طا  عض  الملتب السياسي لر 

 «. ب،وت نتالج م،م سة ح   م  يقف  راءه التحقيقات في التفجير»
   18/3/2018الحياة، لندن، 

 
 من غزة يغلق مقر شركة "الوطنية " لرفضها التعاون في التحقيق باستهداف موكب الحمد هللاأ .4

مدير عا  ط   األم   م  سزة، أ  يحيى اليعق بي، ع  17/3/2018فلسطين أون الين، ذلرت  
سبب طيا  األجهزة األمنية في القطاع بمسلا لشف ء ت فيا أب  نعي  الداخ،ي في ططاع سزة ال، ا

 طا  أب   شرلة ال طنية حم باي ح، نافيا في ال طت ذات" احتجاز  زارة الداخ،ية لمدراء شرلة حج ا ح.
نعي  في ح ار خاس أجرت" مع" صحيفة حف،سطي ح ستنشر تفاصي،" لام،ة سدا: حس  األجهزة األمنية 

شرلة ال طنية م باي  بقرار م  النيابة العامة لعد  تعا نها معها  ليس بقرار م   في سزة أس،قت
 أ ضح أ  الشرلة ل  تتعا   مع النيابة فيما يخس متط،بات المجريات  الشرطة أ  المباححح.

 األمنية في سزة  م  ضمنها حادح استهداف م لب رليس الحل مة رامي الحمد هللا.
ج ا ، بي  أ  الداخ،ية طامت باستدعاء مدراء شرلة ج ا   ط،بت منه    فيما يتع،ا بم ض ع شرلة

التعا   معها في م ض ع مقت  الم اط  عدنا  مص،ح  بعد رفضه  ل،تعا   جر  احتجازه  لفترة 
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سراحه   اتخاذ اجراءات ضد الشرلة بشل  لام  عبر النالب العا ، مملدا أن" ال ي جد  سطلا ت  
   لد  الداخ،ية.أي محتجز م  شرلة ج ا

 أ ضح أب  نعي  أ  الداخ،ية ضوطت ع،ى مدراء الشرلة ل،حص   ع،ى مع، مات فيما يتع،ا 
بمجريات التحقيا في طضية مقت  حمص،حح، مشيرا سلى أن" عندما فقدت دراجة حالدي،فريح الخاصة 

،  لذلك ل  بملتب حاليمامةح ل  يتعاطى المدراء مع النيابة بخص س هذا الحادح فجر  احتجازه 
 يتعاط ا بم ض ع استهداف م لب حالحمد هللاح.

س  األجهزة األمنية في « الحياة»مصادر ف،سطينية طالت لر ، أ  18/3/2018الحياة، لندن،  نشرت 
بعد ساعات م   ط ع التفجير، لما استدعت أربعة م  « ال طنية م باي »سزة أس،قت المقر الرليس لر 

ثني  م  شرلة االتصاالت «ج ا »الخ،ي ية  لبار مديري شرلة االتصاالت ، «ال طنية م باي »،  ا 
لش فام بأسماء مستخدمي أرطا  خ،ي ية ل،شرلتي  ُأجريت منها اتصاالت خل   ط ع » ط،بت منه  

 أ ضحت أ  حجز المديري  األربعة ل،تحقيا استمر في بعل األيا   «.التفجير  في المنطقة ذاتها
ل،ضوط ع،يه  م  أج  تقدي  المع، مات المط، بة، الفتة سلى أ  مديري  سلى ما بعد منتصف ال،ي 

جاء « ال طنية م باي »الشرلتي  رفض ا التعا   في التحقيقات الجارية.  أشارت سلى أ  طرار سسلا 
 بت صية م  النالب العا  في القطاع عقب رفل الشرلة التعا   مع األجهزة األمنية في التحقيا.

فم  الشرلتي  أب،وتا األجهزة األمنية أنهما في حاجة سلى طرار م  النالب العا     فا المصادر،
، تحسبام لعق بات طد «سير الشرعي»في الضفة الوربية،  ليس م  النالب العا  في سزة « الشرعي»

 طالت المصادر س  لد  األجهزة األمنية، التي  تفرضها الس،طة  الحل مة الف،سطينيتا  ع،يهما.
« شريحة»عددام م  المشب" فيه  بتفجير الم لب، مع، مات بأ  مفجري الم لب استخدم ا  اعتق،ت
، ما ُيفسر سسلا مقرها ل،ضوط ع،يها م  أج  التعا   في «ال طنية م باي »( م  SIM)بطاطة 

 لشف المنفذي .
 
 دحالن: أشخاص مرتبطون بشخصيات نافذة خلف تفجير موكب الحمد هللا .5

قيادي المفص   م  حرلة فتح النالب في المج،س التشريعي محمد دحل  س  طا  ال: صفا –دبي 
أشخاصا مرتبطي  بشخصيات نافذة تقف خ،ف تفجير العب ة الناسفة في م لب رليس ال زراء رامي 

ح 24 أضاف دحل  في لقاء مع طناة حفرانس  الحمد هللا صباح ي   االثني  الماضي شما  ططاع سزة.
ليد هناك أشخاس م ل ا ذلك،  أشخاس أعط ا التع،يمات، لل  ل  هذه العم،ية بما ال،ي،ة الماضية حأ

أنني ال أريد ا  أل   مح،ل  بنفس ال طت لست بم طع المسم لية ألطرر، فبحسب مع، ماتي األ لية 
 شدد حأعتقد جازمما أ   فهناك عدد م  األشخاس الس،فيي   آخر   له  ارتباط بشخصيات نافذةح.
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خطط  أعطى التع،يمات فقط يريد تدمير سزة  تدمير فرصة المصالحة بي  فتح  حماس م  نفذ   
نهاء ل  الحالة السياسية الف،سطينيةح.   ا 

 أضاف حال ي جد سبب الستيا  رليس ال زراء ألن" شخصية ال ت جد ع،يها اختلفات ج هرية  ليست 
ي مي  أ  ثلثة ستل   األم ر  ذلر دحل  أن" حبحسب مع، ماتي فمن" خل   شخصية فصال،يةح.

  اضحة فل ي جد لهن ت في مث  هذه العم،يات فستتضح بأسماء  اعترافات  اضحةح.
سلى أ  هناك أسل،ة طرحت ح   العم،ية  االتهامات الجاهزة التي خرجت سريعا م  الن ر  لفت 

ا أن" حبعد دطيقتي  اتهم ني )اتها  ت يار دحل  بأن" خ،ف الس،طة الف،سطينية في را  هللا، م ضحم
 ثانية اتهم ا حماسح. 60التفجير،  بعد 

 17/3/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 رفض سياسة االبتزاز واإلمالءات األميركية   الى"الخارجية والمغتربين" تدعو  .6

تحدة لد  أدانت  زارة الخارجية  الموتربي ، المشر ع الذي تقدمت ب" مند بة ال اليات الم: را  هللا
األم  المتحدة نيلي هي،ي،  الهادف لمعاطبة الد   التي ال تدع  الم اطف االميرلية  اإلسرالي،ية لما 
لشفت عن" مج،ة ف ري  ب ليسي،  ذلك ع،ى خ،فية تص يت سالبية الد   ضد ال اليات المتحدة 

سرالي  في الجمعية العامة لألم  المتحدة في لان   األ    م  الد   التي ص تت  ،  انتقاما2017 ا 
 ضد طرار ترمب بشأ  االعتراف بالقدس المحت،ة عاصمة إلسرالي .

 اعتبرت ال زارة في بيا  لها ي   السبت، أ  تقدي  هذا المشر ع تصعيد خطير في االعتداءات التي 
تمارسها د لة االحتل   ح،فامها في اإلدارة االميرلية ع،ى الحق ا ال طنية المشر عة ل،شعب 

 ف،سطيني،  حق" في م اص،ة نضال" الس،مي المشر ع في لافة الساحات لني  ت،ك الحق ا.ال
 17/3/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 بالوقوف وراء تفجير موكب الحمداللـه« عناصر من حماس»يتهم  في رام هللا أمن السلطة .7

األمنية التابعة ل،س،طة األجهزة »أ  « الحياة»لشفت مصادر ف،سطينية لر : فتحي صّباح -سزة 
الف،سطينية )في را  ال،ر"( س،مت الرليس )محم د( عباس أسماء عناصر م  حماس تتهمه  بال ط ف 

أط،عت المسم لي  المصريي  ع،ى نتالج تحقيقات » أضافت أ  الس،طة «.  راء محا لة االستيا 
 «.أجهزتها األمنية في هذا الشأ 

   18/3/2018الحياة، لندن، 
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 عباس ليبرمان يقود حملة تحريض ضدّ اإلعالم الفلسطينية:  وزارة .8
ألدت  زارة اإلعل ، أ   زير جيش االحتل  أفيود ر ليبرما ، يق د حم،ة تحريل مسع رة : را  هللا

محم د عباس، ل،هر ب م  االستحقاطات السياسية رليس الس،طة الف،سطينية  مستمرة تستهدف 
 طالت ال زارة، في بيا  الي   السبت،  ة ع،ى طرارات الشرعية الد لية. الحق ا ال طنية لشعبنا، المبني

سنها تر  أ  المتطرف ليبرما  ال ي فر أي فرصة لبح عنصريت"،  التعبير ع  حقده ضد ل  ما ه  
  صف القال  بأعما  ال زارة فايز أب  عيطة، مزاع   زير جيش االحتل ،  تحريض" ضد  ف،سطيني.

ية، باستعرال رخيس  لاذب،  طا : س  ليبرما  يقف  راء ط اني  عنصرية رليس الس،طة ال طن
س داء،  ير ج ل،تطرف  العنصرية  االرهاب، في د لة تدعي أنها الديمقراطية ال حيدة في الشرا 

 األ سط.
 17/3/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 مريكيةاأل "صفقة القرن"أبرز عقبات إطالق  الفلسطينيمجدالني: الموقف  .9
طا  مسم   ف،سطيني س  حهناك عقبات جدية أما  سطلا ما يسمى : نادية سعد الدي  -عما 

حبصفقة القر ح األمريليةح،  ذلك في ض ء أنباء تحدثت ع  احتمالية سرجاء الرليس األميرلي، د نالد 
ال،جنة   أ ضح عض  ترامب، طرح مبادرت" ل،سل ، التي لا  م  المت طع اإلعل  عنها طريبام.

التنفيذية لمن مة التحرير، أحمد مجدالني، س  حالم طف الف،سطيني يعد أه   أبرز هذه العقبات، 
ب صف" العام  الحاس  في طب   المبادرةح،  ذلك سزاء رفض" القاطع بمسقاط طضيتي القدس  اللجلي  

  اإلسرالي،يح،  نق  م  المفا ضات النهالية، طياسام بقرار ترامب حاالعتراف بالقدس عاصمة ل،ليا
 سفارة بلده سليها في شهر أيار )ماي ( القاد . 

   18/3/2018الغد، عّمان، 

 

 

 الفلسطينية السلطة ترفض مشروع قطار المستوطنات وتعده تهديدًا إلقامة الدولة .01
را  هللا: رفضت الس،طة الف،سطينية خطة سسرالي،ية لربط مست طنات الضفة الوربية بسلة حديد مع 

 طا  المتحدح الرسمي باس  الحل مة ي سف  رالي ، طال،ة سنها تهدد سطامة الد لة الف،سطينية.سس
س  اإلعل  ع  مخطط سسرالي،ي جديد لربط المست طنات بالسلك الحديدية  القطار، ه  »المحم د: 

، مخطط استيطاني احتللي خطير، يأتي ضم  حم،ة التصعيد الشرسة التي تق دها حل مة االحتل 
 «. تعم  ع،ى تنفيذها في أرضنا المحت،ة م  أج  نهبها  سرطتها  السيطرة ع،يها

  18/3/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 بطعن مستوطن قبل شهر ونصفعبد الحكيم عاصي المتهم  االحتالل يعتقل .00

،ية األحد، الشاب عبد الحلي  عاصي، المته  بتنفيذ عم -اعتق،ت ط ات االحتل  لي،ة السبت: ناب،س
 طالت  الماضي. / فبرايرم  شباط 5الطع  طرب مست طنة حاريلي ح  التي طت  فيها حاخا ، في الر 

سذاعة الجيش اإلسرالي،ي س  االعتقا  ت  لي،ة السبت في مدينة ناب،س شمالي الضفة الوربية، بعد 
 في  اصة.عم،ية بحح  اسعة استمر لنح  شهر  نصف، شارك فيها حالشاباكح  الجيش  الق ات الخ

م  فبراير/ شباط الماضي، طت  الحاخا  حايتمار ب  جا ح سثر تعرض" ل،طع  عند مدخ   5الر 
 يسل  الحاخا  المقت  ، في مست طنة حهار براخاح ال اطعة  مست طنة حأريلي ح شمالي الضفة الوربية.

 ع،ى جب  جرزي ، جن بي مدينة ناب،س، شمالي الضفة الوربية.
 18/3/2018القدس، القدس، 

 
 أبو مرزوق: وصلنا لنتائج ملموسة حول تفجير موكب الحمدهللا .02

طا  القيادي في حرلة حماس م سى أب  مرز ا: حس  التحقيقات في تفجير عب ة ناسفة في : سزة
 أضاف  م لب رليس ال زراء رامي الحمد هللا أثناء زيارت" سلى ططاع سزة  ص،ت سلى نتالج م،م سةح.

ت،فز ع،ى طناة حالح ارح ال،ي،ة الماضية حم  المفيد عد  الحديح ع  هذا الجانب أب  مرز ا في لقاء م
 أشار سلى أن" حال يجب أ  نفع  لما فع  بعل المسم لي  في  ما دا  هناك تحقيا.. ف،ننت رح.

 الس،طة عبر التسرع في اتها  حرلة حماس عقب الحادثةح.
: حما علطة  ألد القيادي في حماس أ  حادح تفجير الم لب جاء  في ح ر ف سريبةح، متساللم

رليس جهاز مخابرات  المسم   األمني األ   في الس،طة بأ  يذهب ليفتتح محطة لتنقية المياه 
 العادمة في سزةح.

: حمع الع،  أ  المستفيد األ   م  الحادثة ه  االحتل  اإلسرالي،ي، لل  لا  هناك   ألم  طاللم
 لس،طة ع،يهاح.مشاريع أ لى ألف مرة لتق   ا

سلى أ  الحادثة جاءت ب طت اجتماع مع   الد   ذات العلطة بالم ض ع الن ر  لفت أب  مرز ا 
ا في  ر ف استثنالية.  الف،سطيني باستثناء الس،طة الف،سطينية في  اشنط ،  أيضم

لما نب" سلى أ  الرليس محم د عباس أع،  ف ر حد ح التفجير ع  ططع زيارت" سلى العاصمة 
 ردنية عما  رس  أنها لانت منتهية.األ

 17/3/2018، فلسطين اون الين
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 غارة صهيونية على قطاع غزة 13الجيش اإلسرائيلي يشن  .03
( سارات ملثفة 3-18شنت طالرات حربية صهي نية في ساعة مبلرة م  فجر الي   األحد ): سزة

مراس، نا سلى أ  الطالرات  أشار  ع،ى عدة م اطع  أرال زراعية في أنحاء متفرطة م  ططاع سزة.
ا ع،ى م اطع تدريب ل،مقا مة، م  بينها م طع صلح الدي  ع،ى  13الحربية أط،قت ألثر م   صار خم

 نب"  مفترا نتساري  جن ب مدينة سزة،  م طع ت نس شرا حي الزيت  ،  أرال زراعية شرا المدينة.
 طاع سزة، م  شمال" سلى جن ب".مراس، نا سلى  ج د تح،يا ملثف لطيرا  االستطلع في سماء ط

 أفادت مصادر خاصة لمراس،نا في سزة أ  مضادات أرضية م  القطاع تصدت ل،طيرا  الحربي 
 الصهي ني، د   أ  يتسنى التألد م  مصادر المقا مة.

 18/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 : "مؤتمر واشنطن" حول غزة لتمرير "صفقة القرن"فلسطينية فصائل .04
عدت فصال  ف،سطينية، عقد ال اليات المتحدة ممتمرام لبحح األ ضاع : ن ر الدي  صالح -ة سز 

اإلنسانية في ططاع سزة، في البيت األبيل، تمهيدام لتمرير ما تسمى برحصفقة القر ح التي تهدف سلى 
 تصفية القضية الف،سطينية.

المأساة االنسانية في سزة، ه  ألد القيادي في حرلة الجهاد اإلسلمي أحمد المدل ، أ  سبب   
 طا  المدل  لصحيفة  الحصار الذي تفرض" الرباعية الد لية  ال اليات المتحدة  االحتل  االسرالي،ي.

حف،سطي ح: س  مناطشة ال ضع في ططاع سزة ع،ى أساس سنساني ه  حخارج السياا الحقيقيح، الفتما 
 اعتبر المدل  أ  عقد الممتمر  ، ت  تضييعها.سلى أ  أزمة ططاع سزة مشل،ة حق ا  طنية ف،سطينية

في هذا الت طيت، بمثابة حتهيلة البيلة م  أج  تمرير صفقة القر   عم،ية احت اء  تط يع لقطاع سزة 
 ل،قب   بهاح.

بد ره، طا  عض  الملتب السياسي ل،جبهة الديمقراطية لتحرير ف،سطي  طل  أب   ريفة: س  
 أضاف أب   اجة اإلنسانية لشعبنا الف،سطيني لمحا لة حاالبتزاز السياسيح.ال اليات المتحدة تستو  الح

 ريفة: حيجب ع،ى اإلدارة األمريلية أ  تدرك أ  أساس مشللت ططاع سزة ه   ج د االحتل  
سلى أ  هذه  الن ر  لفت عامام. 11االسرالي،يح، محملم سياه مسم لية الحصار المستمر منذ 

 ح ي  طبيعة مشللت سزة م  سياسية سلى طضايا سنسانية.الممتمرات تهدف سلى ت
م  جانب"،  صف عض  ال،جنة المرلزية ل،جبهة الشعبية لتحرير ف،سطي  حسي  منص ر، الممتمر 
برحالمسرحية الهزليةح، التي تأتي ضم  المخطط األمريلي لتمرير حصفقة القر ح ع،ى الشعب 

 الف،سطيني.
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تمر، ه  تح ي  القضية سلى سنسانية، ل   ططاع سزة بحاجة  أ ضح منص ر، أ  الهدف م  المم 
سلى مساعدات  التخفيف م  حدة الحصار المفر ل ع،ي"، نتيجة األ ضاع المأسا ية التي يعيشها 

 الشعب الف،سطيني.
 17/3/2018، فلسطين أون الين

 
 اعتراض فلسطيني على تصريحات باسيل حول شطب سجالت الالجئين من األونروا .05

« الجبهة الديم طراطية لتحرير ف،سطي »دعا عض  الملتب السياسي لر : ناجية الحصري - بير ت
الى التراجع ع  م طف" ألن" يتنافى مع األعراف » باسي   زير الخارجية ال،بناني جبرا ع،ي فيص  

خصية  الق اني  الد لية  ميثاا  طرارات الجامعة العربية  االلتزامات ال،بنانية في الحفا  ع،ى الش
 ه يته  ال طنية التي دفع ا م  أج،ها أثمانام باه "  آالف الشهداء  الف،سطينيي القان نية للجلي  

أما  ممتمر ر ما لدع   لالة  لا  باسي  طد دعا  «. المعتق،ي   ال يزال   يناض،   م  اج،ها
" ع  األراضي شطب ل  الجئ ف،سطيني م  طي د أ نر ا في حا  تويب»طب  ي مي ، سلى « أ نر ا»

  . «ال،بنانية أ  حص ل" ع،ى جنسية ب،د آخر
ل،شعب الف،سطيني، أل  ذلك  ال طنيةم  المس بالنسيج ال طني  االجتماعي  باله ية فيص   حذر 

سرالي يعتبر مسام بمصير اللجلي   ع دته   ه  ما تسعى الي" أميرلا  في سطار صفقة القر  التي   ا 
 «.طينيةتستهدف تصفية القضية الف،س

أال تل   دع ة باسي  » تخ ف عض  طيادة من مة التحرير الف،سطينية في لبنا  سسا  أي ب م  
نابعة م  م طف شخصي أ  حزبي، ألن" يمث  سياسة لبنا  في الخارج،  ع،ى هذه القاعدة يجب ا  

ل،بنانية يرتلز التحرك السياسي الف،سطيني الرسمي، ل،تعبير ع  رفل ما طال"  مطالبة الحل مة ا
 «.بتقدي  ت ضيح رسمي ح   هذا األمر

 18/3/2018الحياة، لندن، 

 

 فصائل غزة تعلن انطالق فعاليات مسيرة العودة الكبرى .06
سزة: أع،نت ال،جنة الع،يا المنبثقة ع  الفصال  الف،سطينية لتنسيا مسيرة الع دة اللبر ، أمس 

،مسيرة اللبر  الهادفة لرفل أي محا الت السبت، ع  انطلا فعاليات جماهيرية متدحرجة  ص الم ل
لتصفية القضية الف،سطينية،  لرفع الحصار ع  ططاع سزة المفر ل م  طب  االحتل  اإلسرالي،ي 

 عامام. 11منذ 
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 طا  حسي  منص ر، القيادي في الجبهة الشعبية  المتحدح باس  ال،جنة، في ممتمر صحافي عقد 
" ستل   هناك فعاليات  تحرلات جماهيرية متدحرجة  ص الم طرب معبر المنطار شرا مدينة سزة، سن

لمسيرة الع دة اللبر ، مشيرام سلى أ  الهدف منها التصدي للحتل   لسر الحالة األمنية التي 
 يحا   أ  يفرضها ع،ى الشعب الف،سطيني،  منع" م  االطتراب م  الحد د المصطنعة.

اسع سط،يمي  د لي، بمشارلة األفراد  الممسسات  أشار سلى أ  ذلك سيتزام  مع تحرك سياسي   
  الهيلات الف،سطينية  العربية  الد لية الداعمة ل،قضية.

 دعا الجماهير الف،سطينية للنخراط في التحشيد لهذه التحرلات الجماهيرية  الفعاليات ال طنية 
يام الجماهير في الخارج لت جي" رسال  ط ية بأ  الشعب الف،سطيني م حد  متشبح بحق ط"  ث ابت"، داع

ل،قيا  بحملت سسناد شام،ة بالدع  المادي  السياسي  اإلعلمي،  اعتبار ي   انطلا المسيرة 
سناد ل،محاصري  في األراضي المحت،ة.   التخيي  أيا  دع   ا 

 دعا مشير المصري القيادي في حرلة حماس، الشعب الف،سطيني، ل،تهيم ع،ى حد د األراضي 
،  استهداف «صفقة القر »ذلر  ي   األرل، ل،تأليد ع،ى رفل الف،سطينيي  لما يسمى المحت،ة في 

 عدالة طضيتنا  الني  م  حق طنا  ث ابتنا، لما طا .
 ألد أ  تشلي  الهيلة ال طنية الع،يا لمسيرة الع دة  لسر الحصار يأتي ل،تأليد ع،ى الم طف ال طني 

 الت تصفية طضية اللجلي  م  خل  تحرك الجماهير  الذي يعد الرد األب،غ ع،ى محا»الجامع، 
 «.بملات اآلالف ع،ى الحد د الزال،ة مع االحتل 

  18/3/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 "األمن الوطني الفلسطيني"بعد اغتيال عنصر في  "المية ومية"هدوء حذر في مخيم  .07
يي  في صيدا في جن ب لبنا ، للجلي  الف،سطين« المية  مية»بير ت: ساد هد ء حذر في مخي  

 بعد ت تر أمني تل استيا  العنصر في األم  ال طني الف،سطيني محمد أب  مواصيب.
بأ  مجه لي  أطدم ا ع،ى استيا  أب  مواصيب، داخ  مخي  المية « ال لالة ال طنية لإلعل » أفادت 

يف داخ  المخي  م  طب   مية.  أعقب عم،ية االستيا  ت تر أمني شديد تزام  مع سطلا نار لث
ط ات األم  ال طني احتجاجا، فيما سارعت الق   الف،سطينية سلى نشر عناصرها لمنع أي تده ر 
ل، ضع األمني،  عقدت اجتماعا طررت في" سحب المس،حي   تشلي  لجنة تحقيا في عم،ية 

 االستيا  باشرت مهامها أمس.
، في حي  أطف،ت مدارس األ نر ا  المحا   شهد مخي  المية  مية بعد  هر أمس، هد ءا حذرام 

 التجارية أب ابها تحسبا ألي ردة فع  أ  تط ر أمني طد يحص .
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سلى ذلك، دا  طالد األم  ال طني الف،سطيني في لبنا  ال، اء صبحي أب  عرب استيا  أب  مواصيب، 
عا  فتنة بي  نافيا أ  يل   ل،حادح خ،فيات سياسية  متخ فا م  دخ   طاب ر خامس م  أج  افت

 الق   الف،سطينية.
 18/3/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 عملية جنين ولن نسمح "لإلرهاب" بأن يصبح حقيقة قائمة منفذنتنياهو: سندمر منزل  .08

طررا  رلرريس الرر زراء اإلسرررالي،ي، بنيررامي  نتنيرراه  ، مسرراء السرربت، أ  طرر ات : ترجمررة خاصررة -را  هللا 
منز  منفذ العم،ية التري  طعرت أمرس طررب جنري   أدت لمقتر  ضرابط الجيش ستعم  طريبا ع،ى تدمير 

صرررابة آخررري .  طرررد  نتنيررراه  فرري توريررردة لررر" عبررر )تررر تير( التعرررازي لع الرر  الجنررر د القت،رررى،   جنرردي  ا 
 متعهدا بمحاسبة المنفذ.

  طا : حل  نسمح لإلرهاب بأ  يصبح حقيقة طالمةح.
،ي  أ  األجهزة األمنية اإلسرالي،ية ست اص  العمر  ضرد م  جانب"، طا  الرليس اإلسرالي،ي رم في  ريف

 ل  م  يحا   تنفيذ هجمات، مضيفا حل  نرتاح حتى نقد  ل  م  يتعا   مع اإلرهاب سلى العدالةح.
 17/3/2018القدس، القدس، 

 
 لكنها تتودد إليها حماسل: الدوحة حاولت منع وصول تمويل اإلسرائيلي وزير التعاون اإلقليمي .09

م   سسرالي،ي، نسا مع ططرر بشرأ  مسراعدات ل،ف،سرطينيي ، الجمعرة، س  الد حرة حا لرت منرع طا  مس
  ص   تم ي  لحرلة حماس للن" اته  الد حة في ال طت نفس" بم اص،ة حالت ددح ل،حرلة.

شرباط بعرد أ  اجتمرع  22 لا  السفير القطري محمد العمادي طد طا  لر يترز فري مقاب،رة بالقردس فري 
عا   اإلط،يمي اإلسرالي،ي حسذا لنا نساعد حماس فه  تعتقد أ  اإلسرالي،يي  سيسمح   لنا مع  زير الت

 بالدخ    الخر ج؟ هذا مستحي . ه  يع،م   أننا ال نساعد حماسح.
 ألد  زير التعا   اإلط،يمي، تساحي هنجبي، أمس الجمعة، عقد ذلك االجتماع   صف" بأن" يأتي في 

نرا الدب، ماسرية مرع د   الشررا األ سرط التري ال يملنهرا سطامرة علطرة مع،نرة سطار محا لرة حلت سريع آفاط
 بنا ألسباب عم،ية  رسميةح.

 طررا  لراديرر  فرري ترر  أبيررب س  القطررريي  حيسررع   بجررد لضررما  أال ينتهرري المطرراف بمسرراعداته  لتعزيررز 
 بناء أحياءح. ط ة حماس، نع،  هذا،  نشرف ع،ي"،  ن افا ع،ي"، أل  ما يفع، ن" حقا ه  البناء..
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 لد  سمال" س  لانت ططر ربما تستخد  اتصاالتها بمسرالي  لن ع مر  حالعلطرات العامرةح طرا  هنجبري 
حسنه  في محنة، تقاطعه  أس،ب الد   في العال  العربي ألنه  يتقارب   ألثر مر  الرلز  مرع اإلرهراب، 

 مع حماس، مع ل  أن اع ال طالع التي تقترب م  التخريبح.
نجبي سن" دهرش للشرف المبعر ح القطرري ل،محادثرات.  طرا  حفري العرادة هنراك اتفراا برأ  ت ر   طا  ه

 االجتماعات م  هذا الن ع سرية. للنه  )القطريي ( طرر ا )اللشف عنها(  هذا حقه ح.
 17/3/2018األيام، رام هللا، 

 
 قبها اعترف أن عملية جنين "فدائية" عالءالشاباك:  .21

از األمرر  العررا  اإلسرررالي،ي حالشرراباكح، مسرراء السرربت، أ  عررلء طبهررا منفررذ ادعررى جهرر: القرردس المحت،ررة
صرابة آخرري  بجرر ح، طرد اعتررف  عم،ية الردهس طررب جنري  أمرس  التري أدت لمقتر  ضرابط  جنردي  ا 

 خل  التحقيا مع" أن" نفذ الهج   لد افع ط مية.
نفرذ العم،يررة بمفرررده  د   أي   بحسرب حالشرراباكح، فرم  التحقيقررات فري هررذه المرح،رة تشررير سلرى أ  طبهررا

 مساعدة م  أي جهة لانت  د   ع،  مسبقة بن اياه م  طب  عال،ت" أ  سيرها.
  أشار الجهاز سلى أ  التحقيقات ستت اص  مع طبها خاصةم أن" ال ي جد مت رطي  مع" في الحادثة.

 17/3/2018، فلسطين أون الين
 

 آثاره منذ أسبوعيعثر على الجندي الذي فقدت جيش اإلسرائيلي ال .20
عثررر جرريش االحررتل  اإلسرررالي،ي اليرر   السرربت، ع،ررى الجنرردي مرر  ال حرردات الخاصررة : القرردس المحت،ررة

عامررا( مرر   28 ذلررر م طررع حر تررر العبررريح س  الجنرردي نررداف هيمررا  ) الررذي فقرردت آثرراره طبرر  أسررب ع.
 سلا  محيط مدينة عسقل  عثر ع،ي" بصحة جيدة في مدينة سدير ت.

الجندي فقدت أثاره في الثام  م  الشهر الجاري،  رس  عم،يرات البحرح مر  طبر  األمر   يشار سلى أ 
 ذلرررت القنرراة العبريررة الثانيرة أ  الجنرردي يعرراني مر  اضررطرابات بسرربب خدمترر"  سال أنر" لرر  يعثررر ع،ير".

ة، العسلرية في ال حدة الخاصة سييرت متلا ،  لا  يحا   سعادة تأهي  نفس"  الع دة ل،حياة الطبيعي
 سال أن" ل  ينجح  ترك منز  عال،ت".

 17/3/2018، فلسطين أون الين
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 النشاط االستيطاني لتحويل أربع مستوطنات وبؤرة الى مدينة كبيرة وتيرةتسارع  األغوار الشمالية: .22
أمتار ط،ي،ة أصبحت تفص  أربع مست طنات ع  البمرة االستيطانية التي أطامها  محمد بلس:

ضي خ،ة حمد المهددة بالمصادرة في األس ار الشمالية، تمهيدا إلعل  س،طات مست طن   ع،ى أرا
 االحتل  اإلسرالي،ي ع  سطامة أ   مدينة استيطانية لبيرة ع،ى آالف الد نمات في األس ار.

 طا  عارف دراسمة خبير االستيطا   االنتهالات اإلسرالي،ية في األس ار، س  مست طنات حميخ الح، 
خ الح،  حر ت ح،  حس،عيتح، باإلضافة سلى البمرة االستيطانية التي أطامها مست طن    حشديم ت مي

 متطرف   ع،ى أراضي خ،ة حمد، تشهد أعما  ت سع استيطاني متسارعة.
 بي  دراسمة، أ  البمرة االستيطانية المقامة ع،ى أراضي خ،ة حمد، تشل  ح،قة الض   الت سع 

منطقة الفارسية،  ل  تعد تفص،ها ع  بعضها البعل س    ل،مست طنات األربع التي تطبا ع،ى
 أمتار ط،ي،ة،  سط تهديدات مبيتة لضمها ضم  مست طنة لبر  في األس ار.

 ألد، أ  س،طات االحتل  تسعى سلى جع  ت،ك المست طنات مترابطة جورافيا،  ذلك تمهيدا لتح ي،ها 
م  األراضي الف،سطينية المصادرة، الفتا  سلى مدينة استيطانية ضخمة تست لي ع،ى آالف الد نمات

سلى أ  أعما  البناء  الت سع في هذه المست طنات، طالت مساحات  اسعة م  األراضي،  سط 
 مخا ف م  سطامة المدينة االستيطانية األ لى في منطقة األس ار.

األس ار   أضاف، س  هذا الت ج" يشل  ترجمة حقيقية لمخطط االحتل  الهادف سلى ته يد منطقة
  اجتثاح ال ج د الف،سطيني منها.

 17/3/2018، األيام، رام هللا
 

 48عمداء األسرى ترتفع إلى  قائمةمركز أسرى للدراسات:  .22
أسيرام  48بأ  طالمة عمداء األسر  ارتفعت سلى « مرلز أسر  ف،سطي  ل،دراسات»أفاد : أحل  حماد

، بعد أ  «بالم اط »عامام( الم،قب  51باتي )بعد انضما  األسير المقدسي أيم  ربحي مصطفى الشر 
 أنهى عام" االعتقالي العشري  ع،ى الت الي.

،  تعرل لتحقيا طاسم م  طب  1998آذار مارس/ 17  طا  المرلز س  األسير الشرباتي اعتق  بتاريخ
ت في معتق  المسل بية، حيح اته  باالنتماء سلى حرلة فتح،  تنفيذ عدة عم،يا« الشاباك»ضباط 

فدالية استهدفت المست طني  في الب،دة القديمة في القدس، طت  ع،ى أثرها مست ط   أصيب آخر، 
  طد أصدرت محال  االحتل  بحق" حلمام بالسج  الممبد مد  الحياة.

 18/3/2018الخليج، الشارقة، 
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 يعانون من أمراض صحية عديدة القدامىغالبية األسرى قراقع:  .22
يلة شم   األسر   المحرري  الف،سطينيي  عيسى طراطع، م  تده ر حذر رليس ه: أحل  حماد

األ ضاع الصحية  النفسية التي يعيشها األسر  القدامى.  طا  طراطع امس السبت، س  سالبية 
األسر  القدامى يعان   م  أمرال صحية عديدة بسبب ط   فترة االعتقا   عد   ج د أي أفا 

 سياسي لإلفراج عنه .
 ألد طراطع، خل  تلري  عاللت األسر  القدامى في مخي  الج،ز   بمحاف ة را  هللا  البيرة، أهمية 
تس،يط الض ء ع،ى طدامى األسر ،  العم  م  أج  اإلفراج عنه   ا عطاله  األ ل ية، س اء في 

رلت مفا ضات سياسية  تحرلات د لية أ  في صفقات تباد ، حيح س  ط   المدة التي يقض نها ت
 آثارام خطيرة ع،ى صحته  الجسدية  النفسية.

 18/3/2018الخليج، الشارقة، 
 

 في جنين لعائلة منفذ عملية الدهس إسرائيليةإجراءات عقابية  .22
را  هللا: اعتق،ت سسرالي  شقيا منفذ عم،ية الدهس التي أدت سلى مقت  جنديي  سسرالي،يي  سرب 

تصريحا تجاريا، م  أطارب"،  مسحت بيت" تمهيدا  26تصريح عم  في سسرالي ،   71جني ،  سحبت 
 لنسف"، ضم  الحم،ة االنتقامية ل،عم،ية.

 لا  علء لبها م  طرية برطعة جن ب جني ، دهس جن دا في الضفة الوربية المحت،ة بسيارت" فقت  
 سلى الورب م  مدينة جني ، طب  أ « ميف د تا »اثني  منه   أصاب اثني  آخري  طرب مست طنة 

تعتق،" الق ات اإلسرالي،ية.  أ هرت تحقيقات مع لبها أمس أن" نفد العم،ية بشل  فردي  ل  يل  
 خطط لها م  طب .

 18/3/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 احتجاجا على اعتقاله اإلداري الهندي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام األسير ":شؤون األسرى" .22
 المحرري ، ي   السبت، بأ  األسير الف،سطينّي،  أ ضحت هيلة شم   األسر : باس  موربي

مصعب الهندي م  ناب،س،  الذي يقبع في زنازي  سج  النقب الصحرا ي، يخ ل سضرابا مفت حا 
 ع  الطعا  ل،ي   الرابع ع،ى الت الي، احتجاجا ع،ى استمرار اعتقال" اإلداري.

شهرا، حيح جدد ل" ألثر  12ي منذ  أ ضحت الهيلة أ  األسير الهندي معتق  بفع  طرارات اإلدار 
 سن ات سابقا. 9م  مرة، مشيرة سلى أن" أسير سابا  طضى في سج   االحتل  

 17/3/2018، 48عرب 
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 يدرس تغيير مسار الجدار في قرية برطعة االسرائيلي"هآرتس": الجيش  .22

ش اإلسرالي،ي ذلر م طع صحيفة )هآرتس( العبرية، مساء السبت، أ  الجي :ترجمة خاصة -را  هللا 
سيدرس سملانية تويير مسار الجدار الفاص  الذي يمر عبر اراضي طرية برطعة القريبة م  جني  

 بعد العم،ية التي نفذها أمس أحد سلا  القرية.
 حسب الم طع، حفم  الجيش  بعد سجراء الدراسات اللزمة سي صي القيادة السياسية بالم افقة ع،ى 

ر م   سط القرية  يقسمها سلى طسمي ، األ    ه  الجزء الشرطي تويير مسار الجدار بحيح يم
 سيتبع ل،ف،سطينيي  في الضفة  اآلخر  ه  الوربي  يتبع ل،مناطا اإلسرالي،ية  ه  الجزء الذي يقطن" 

 ف،سطيني   م  حم،ة الجنسية اإلسرالي،يةح.
 17/3/2018القدس، القدس، 

 
 عة برونزيات في بطولة العالم للمواي بوران وفضية واحدة وارب ذهبياتفلسطين تحقق ثالث  .22

حقا ابطا  ف،سطي  برياضة الم اي تاي ثلح ذهبيات  فضية  اربعة بر نزيات في بط لة العال  
ل،م اي ب را   التي اطيمت في العاصمة التاي،ندية بانل ك، ذهبية حصدها اللعب خالد هزاع م  

حجة  يز  عرفات، لما  حص  البط  نافز عناب الشتات لبنا   ذهبيتا  لل  م  اللعبي  لمي 
ع،ى فضية  حص  فايز ل ام،ة  ت فيا عمر  طيس لح، ت   مع  هند ع،ى الميداليات البر نزية 

  خرج اللعبي  محمد لعي  م  الشتات   معتز سباتي  م  الد ر اال  .
 17/3/2018صفحة االتحاد الفلسطيني للمواي تاي، 

 
 ذهب في بطولة القارات لقوة الرمي  اتميدالي ستة فلسطين تحصد .22

انجاز تاريخي يضاف الى الرياضة الف،سطينية حيح حصد المنتخب الف،سطيني لق ة الرمي خل  
في مصر؛ ست ميداليات ذهب  2018آذار  19-13شر  الشيخ  -المشارلة في بط لة القارات 

 د لة. 13 بر نزية  احدة بمشارلة 
يا بسبب تأخر صد ر تأشيرة السفر  اطتصر المنتخب ع،ى الشباب هذا  طد تعذر حض ر باطي الفر 

 .سنة 16د   ا  
 18/3/2018، ، مخيم البداويالمؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة/نادي الخليل الرياضي

 
 



 
 
 
 

 

 18 ص             4587 العدد:             3/18/2018األحد  التاريخ: 

                                    

 
عند جسر الملك على القادمين من فلسطين تبدأ بتطبيق نظام "الباركود"  االردنيةوزارة المالية  .31

 حسين
ردنية اعتبارا م  ي   الخميس الماضي، باستيفاء بدأت  زارة المالية األ :نير عبد الرحم م -عما  

البدالت المتمّث،ة برس   ط ابع التعهد الشخصي ل،قادمي  م  ف،سطي  عبر جسر الم،ك حسي  م  
  معم الم خل  الن ا  االللتر ني )البارل د(، بدال م  آالت الدمغ التق،يدية  القسال  ال رطية التي لا

  سبا  ا  ت  تطبيا الن ا  الجديد بالت ازي مع االلية السابقة لفترة لافية. بها.
 حسب بيا  أصدرت" ال زارة، الي   السبت، سيساعد استخدا  ن ا  )البارل د( في المرالز الحد دية 

الجديدة  في تسهي   تسريع سجراءات سفر القادمي   الموادري  بل  يسر، مشيرة الى ا  اإلجراءات
اختصرت ال طت الى نح  عشر ث ا  لل  مسافر، اضافة الى تفعي  د ر الرطابة االللتر نية  زيادة 

 لفاءة التحصيلت بالمقارنة مع اآللية السابقة التي لا  يتأخر بم جبها سنجاز سجراءات المسافري .
 17/3/2018القدس، القدس، 

 
 يدة التي تحفظ حق الفلسطيني بالعودةالوح« أونروا»: سجالت باسيلمنيمنة ردًا على  .30

الف،سطيني التابعة لرلاسة مج،س ال زراء  -يفّض  رليس لجنة الح ار ال،بناني: ناجية الحصري
ال،بناني حس  منيمنة  صف دع ة  زير الخارجية جبرا  باسي  أما  ممتمر ر ما لدع   لالة 

 نر ا في حا  تويب" ع  األراضي شطب ل  الجئ ف،سطيني م  طي د أ»طب  ي مي ، سلى « أ نر ا»
 «.التباس»، بأنها «ال،بنانية أ  حص ل" ع،ى جنسية ب،د آخر

س  سجلت  لالة أ نر ا هي ال حيدة التي تحف  ال ج د الف،سطيني «: »الحياة» طا  منيمنة لر 
لمنسا  ل" ه ية ف،سطينية،  ال ملا  آخر يحف  هذا الف،سطيني بعد سخراج" م  أرض" في 

 هي ال لالة الد لية « س ح اللجلي  الف،سطينيي » شدد منيمنة ع،ى أ  سجلت  لالة  «.ف،سطي 
التي تقد  الخدمات للجلي  الف،سطينيي ، هي أساس االعتراف الد لي بالف،سطيني  بالمأساة 
الف،سطينية  حق ا الف،سطينيي  اإلنسانية  االجتماعية.  أي أسقاط ل،ف،سطينيي  م  السجلت يعني 

 زع اله ية الف،سطينية م  ال ج د.ن
ال،بنانيي  حي  يحص،   ع،ى جنسية أخر  ال يسقط   جنسيته  ال،بنانية ب  » طا  منيمنة س  

يحتف    بها ألنها ه يته ، فليف يمل  أ  يقب  الف،سطيني بملواء االعتراف ب"  بحق ط"  بحق" في 
التس ية، هي المستند ال حيد الذي ع،ى  أ  سجلت أ نر ا حي  تنجز» أ ضح «. الع دة سلى أرض"؟

 «.أساس" يجري البت بالتع يضات  بحا الع دة



 
 
 
 

 

 19 ص             4587 العدد:             3/18/2018األحد  التاريخ: 

                                    

ل  ينعلس »الذي أنجزت" ال،جنة للجلي  الف،سطينيي  في لبنا   شدد منيمنة ع،ى أ  التعداد السلاني 
ده التي بقيت لما هي  ال ع،ى الخدمات التع،يمية،  طب  اإلحصاء  بع« أ نر ا»ع،ى خدمات  لالة 

هناك أزمة مالية لد  ال لالة الد لية بمليي  الد الرات،  م ازنة أ نر ا ل  يجر تط يرها لت،بية 
 «.حاجات الف،سطينيي   لتتماشى مع ارتفاع األسعار عالميام 

 حتى الي    1982أ  هجرة اللجئ الف،سطيني م  لبنا  الى العال  ل  تت طف منذ العا  » لفت سلى 
 «.جلي  المهاجري  رفض ا شطبه  ع  سجلت أ نر ا مع ذلك فم  الل

 18/3/2018الحياة، لندن، 
 

 لبنان في مسؤول أمني في سفارة فلسطين ": تواصلت مع إسرائيلمتهمة بالعمالة مع " .32
الجمعة  ]األ  [ الم اطنة ال،بنانية جنى أب  ذياب أثناء محالمتها أمس: طالت  لاالت -بير ت

سنها ، العسلرية في لبنا  التي يترأسها العميد الرل  حسي  عبد هللا أما  المحلمة (16/3/2018)
لانت ع،ى ت اص  مع س،ي  الصفدي الذي عرل ع،يها العم  مع الم ساد اإلسرالي،ي، للنها أشارت 
سلى أنها ت اص،ت مع المسم   األمني في السفارة الف،سطينية في بير ت سسماعي  شر ف الم،قب 

ير ط،ب منها الت اص  مع الصفدي بشل  دال ،  نصحها باالستمرار بهذه بأب  سيهاب،  أ  األخ
 العلطة.

  اعتق،ت األجهزة األمنية ال،بنانية جنى أب  ذياب أ اخر العا  الماضي بتهمة العمالة مع حسسرالي ح.
جمعية حمعام سلى ف،سطي ح،  هي ناشطة في القضايا اإلنسانية  2010 أسست جنى أب  ذياب عا  

د الم أ ر بية  أميرلا  األرد ،  منحها رليس الس،طة الف،سطينية محم د عباس ج از سفر   زارت
 ف،سطينيا لتلريمها.

 تته  األجهزة األمنية ال،بنانية أب  ذياب بالت اص  مع المدع  س،ي  الصفدي،  ه  رليس ب،دية سابا 
 اإلسرالي،ية بنيامي  نتنياه .في الج ال   شقيا العميد مندي الصفدي الذي يعم  مع رليس الحل مة 

 طالت أب  ذياب: سنها ليست عمي،ة للحتل ،  ال تقب  أ  تخ   ف،سطي ،  لانت تنق  ل  ما يجر  
معها سلى أب  سيهاب المسم   األمني في السفارة الف،سطينية في بير ت، الذي لا  يط،ب منها دالمام 

 أخذ عرضام من".االستمرار في الت اص  مع الصفدي،  ط،ب منها أ  ت
 استوربت أب  ذياب، لماذا ل  يق  األم  العا  ال،بناني باستج اب العميد أب  سيهاب، مملدة أ  عمي  

 الم ساد اإلسرالي،ي س،ي  الصفدي ط،ب منها التجسس ع،ى حزب هللا.
 17/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 والقضية الفلسطينية "أونروالـ"السعودية تجدد دعمها  .33
الررحم  الرسري بالرد ر  نّ ه  لي   زارة الخارجية السع دية ل،شم   الد لية المتعددة الدلت ر عبد: ر ما

 لالررة األمرر  المتحرردة إلساثررة اللجلرري  »الترراريخي ل،مم،لررة  حجرر  المبررالغ الترري سرربا أ  طرردمتها سلررى 
لالرررة مررر  أداء مهماتهرررا لتملررري  ال  )أ نرررر ا(، مملررردام اسرررتمرار دعررر  الريرررال « الف،سرررطينيي   تشررروي،ه 

 سياسة المم،لة الثابتة في نصرة الشعب الف،سطيني.انطلطام م  
الررذي ُعقررد فرري « أ نررر ا» لفررت الرسرري الررذي ترررأس  فررد بررلده سلررى المررمتمر الرر زاري االسررتثنالي لرردع  

مأسررراة الشرررعب الف،سرررطيني المسرررتمرة منرررذ سررربعي  »العاصرررمة اإليطاليرررة ر مرررا أ   مررر  أمرررس، سلرررى أ  
، «المجتمررع الررد لي فرري سيجرراد حرر  عرراد  يعيررد لهررذا الشررعب حق طرر"  ُينهرري معاناترر"مررام، تملررد فشرر  عا

 «.ال لالة ع،ى أداء مهماتها ع،ى ألم   ج"تحم  مسم لياتها عبر مساعدة »داعيام الد   سلى 
 18/3/2018، الحياة، لندن

 
 الحصار.. قطر تساعد الفلسطينيين رغموكالة "شنخوا" الصينية:  .34

ألدت  لالة حشنخ اح اإلخبارية الصينية  اسعة االنتشار، أ  ططرر رسر  الحصرار ال رال  الرذي : باريس
تتعررررل لررر" طررردمت مسررراعدات متعرررددة ل،سررر،طة الف،سرررطينية  ل لالرررة األمررر  المتحررردة إلساثرررة  تشررروي  

 اللجلي  في الشرا األدنى حاأل نر اح.
م،ي   د الر  50ية، تحت عن ا  حططر تتبرع بمب،غ  أضافت ال لالة في نسختها الصادرة بال،وة الفرنس

م،ي   د الر ل لالة األمر   50لمساعدة الف،سطينيي ، أ  الد حة طد أع،نت، الخميس، ع  التبرع بمب،غ 
المتحدة إلساثة  تشوي  اللجلي  في الشرا األدنى )األ نر ا(،  أفادت  زارة الخارجية أن" ت  اإلعل  

اع ال زاري االستثنالي لأل نر ا في العاصمة اإليطالية حر ماح بحض ر األمي  ع  التبرع خل  االجتم
العا  لألم  المتحدة، بعد ذلك، أع،نت ططر أيضام أنها  اصر،ت تم ير  المشراريع التري تنفرذها األ نرر ا، 

 ال سيما في ططاعي التع،ي   الصحة.
 18/3/2018، الشرق، الدوحة

 
 "إيران صديقة للشعبين األمريكي واإلسرائيلي" بسبب قوله أن ئيرحيم مشاالسلطات اإليراني تعتقل  .35

اعتق،ت الس،طات اإليرانية نالبا سابقا ل،رليس اإليراني السابا محم د أحمدي نجاد في طهرا ،  فقا 
 لما أ ردت"  سال  سعل  مح،ية ي   السبت بعد أيا  م  سج  نالب رليس سابا آخر بسبب الفساد.

امة في طهرا  ع،ى م طعها اإلللتر ني أ  حرحي  مشالي جر  ت طيف"  ه  طيد  أع،نت النيابة الع
 االحتجازح، ملتفية بالق   س  الشرطة أ طفت السياسي السبت بأمر م  الس،طات القضالية.    
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مع بدء ال الية الثانية ل،رليس السابا محم د  2009 شو  رحي  مشالي منصب نالب الرليس في 
يجبره المرشد األع،ى آية هللا ع،ي خامنلي ع،ى التنحي بسبب سعلن" أ  سيرا  أحمدي نجاد طب  أ  

 حصديقة ل،شعبي  األميرلي  اإلسرالي،يح.
 18/3/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 تهديد وجودي لعمليات وكالة الغوث الكبيرأبو حسنة: العجز المالي  .36

تشرروي  اللجلرري  الف،سررطينيي  حأ نررر اح حررّذر المستشررار اإلعلمرري ل لالررة سرر ح   : نبيرر  سررن ن  -سررزة 
في ططاع سزة، عدنا  أب  حسنة، م  أ  العجز المرالي اللبيرر الرذي تعراني منر"  لالتر" يمثر  حتهديردا 
 ج دياح لعم،ياتها، للن" نفى  ج د تق،يس في خدماتها، فيما أ ضح أ  ممتمر ر ما الذي انعقد، أ   

يمانا برسالة حأ نر اح.م  أمس، لدع  اللجلي  يمث  تأييدا سياسي  ا ط يا  ا 
م،يرر   د الر لرردع  حأ نررر اح، طيمررة عجزهررا المررالي مرر   100 خفَّضررت تعهرردات المررمتمر المررذل ر بمب،ررغ 

 م،ي   د الر، حسبما أفاد أب  حسنة لصحيفة حف،سطي ح. 346م،ي   د الر سلى  446
، هرذا العجرز المرالي اللبيرر هر   ردا ع،ى سما : ه  العجز المالي يمث  تهديدا  ج ديرا؟ أجراب: حنعر 

تهديررد  جرر دي لعم،يررات األ نررر ا  ل،مسررتفيدي  مرر  هررذه العم،يررات،  للرر  فرري مررمتمر ر مررا لانررت بدايررة 
جيدة  خط ة بأن" ت  دمج المجتمع الد لي بأزمرة أ نرر ا،  رأ ا مرا رأ ا،  لرا  هنراك تأييرد ضرخ   طر ي 

 لعم،يات ال لالة  نأم  أ  ننجح في هذا اإلطارح.
د لرة لر"، بحضر ر  90 صف أبر  حسرنة تعهردات المرمتمر بأنهرا ححقيقيرةح، الفترا سلرى أنر" تمرت دعر ة   

 األمي  العا  لألم  المتحدة،  مف ل االتحاد األ ر بي لألم   الخارجية،  ممث،ي  زراء خارجية.
   د الر. م،يرر 446 لرر  تنرر"ه هررذه التعهرردات العجررز المررالي لرررحأ نر اح، سذ طررا  أبرر  حسررنة: حلرردينا عجررز 

م،ي   د الر،  هناك  ع دات م  د   ل  تع،  ع  تبرعات  لل  طالت ستع،  بعد  100حص،نا ع،ى 
 انتهاء الممتمرح.

 أفاد أب  حسنة برأ  التم ير  المتر فر لرد  حأ نرر اح حاليرا يلفري حترى منتصرف الصريف المقبر  تقريبرا، 
 فرة، سلرى جانرب الحم،رة العالميرة اللبرر  مشيرا سلى جه د يت  برذلها ع،رى مسرت   الرد   المانحرة المعر 

التي أط،قتها  لالة الو ح   تستهدف فيها القطاع الخاس  الممسسات الخيريرة  ططاعرات الزلراة فري 
 أردف: حنبرررذ  جهررر دا جبرررارة فررري هرررذا اإلطرررار لت سررريع دالررررة المرررانحي   الرررد   اإلسرررلمية  التبرعرررات.

  ت سيع االتصاالت مع مخت،ف الد  ح.
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لجه د  االتصاالت ستستمر مع لافة الد  ، مضيفا: حالمسريرة مسرتمرة، للر  هري )المرمتمر(  ألد أ  ا
بدايررة سيجابيررة،  األهرر  مرر  هررذا الم ضرر ع هرر  التأييررد السياسرري القرر ي، فررالمجتمع الررد لي أرسرر  رسررالة 

 ط ية بأن" يمم  برسالة أ نر ا  بأنشطتها  باستمرارها  تف يضهاح.
 17/3/2018فلسطين أون الين، 

 
 وضاع الجئي فلسطينأيعرب عن قلقه حيال  كرينبولثناء لقائه الفاتيكان أبابا  .37

أعرررب بابررا الفاتيلررا  فرانسرريس عرر  ط،قرر" الحقيقرري حيررا   ضررع الجلرري ف،سررطي ،  عرر  التزامرر"  :را  هللا
 بالبحح ع  سل  عاد   دال  مستند سلى ح  الد لتي .

لأل نرر ا بييررر لرينبر   فري ج،سرة اسرتماع خاصررة،  جراء ذلرك خرل  اسرتقبال" فرري ر مرا المفر ل العرا 
فرري أعقرراب مررمتمر ر مررا االسررتثنالي الررذي هرردف سلررى معالجررة األزمررة الماليررة سيررر المسررب طة لأل نررر ا. 
 رلررز الحرر ار الررذي دار برري  الطرررفي ،  فررا بيررا  صررادر عرر  حاأل نررر اح، أمررس السرربت، ع،ررى محنررة 

 رد ،  لبنا ،  س ريا.الجلي ف،سطي  في الضفة الوربية،  سزة،  األ
 طررا  بيررا  لل نررر ا ا  المفرر ل العرررا  نرراطش مررع البابررا طضرررية اللجلرري  الف،سررطينيي   سيرراب االفرررا 

 ل،جي  الشاب  ضر رة ا  يعيد العال  التأليد ع،ى حق ا اللجلي  الف،سطينيي   مستقب،ه .
ابا انررر" يحترررر  بشررردة عمررر   طرررا  بابرررا الفاتيلرررا  الرررذي زار مخيمرررا للجلررري  الف،سرررطينيي  فررري  طرررت سررر

اال نر ا  التزامها تجاه اللجلي   ان" معجب بشجاعة اللجلي  الشباب س اء البنات  اال الد ع،رى حرد 
 س اء.

 طا  بيا  اال نر ا حان" في ال طت الذي تقر   فير" اال نرر ا بجهر د جبرارة لتر فير الردع  المرالي فري  ر  
بررر بل،مرات ط يررة  مشرجعة لل نررر ا  اعررب عرر  ط،قرة مرر  االزمرة سيرر المسررب طة فرا  البابررا فرنسريس ع

ا ضاع اللجلي  الف،سطينيي  معربا ع  التزام" بالح  العاد   السل  الدال   المبني ع،ى اسراس حر  
 .الد لتي ح

 18/3/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 الجاري لدعم االقتصاد الفلسطيني 20اجتماع دولي في  .38
لتحراد األ ر بري، أمرس الجمعرة س  الممث،رة الع،يرا ل،شرم   الخارجيرة فري االتحراد طا  الم طع الرسرمي ل

األ ر بي فيدريلا م سيريني، ستستضيف اجتماعا لفريا التنسيا الد لي ل،مانحي  الرداعمي  للطتصراد 
الف،سررررطيني  يرأسرررر"  زيررررر الخارجيررررة النير جيررررة اينرررري سرررر اريدي  ذلررررك بصررررفتها رليسررررة لجنررررة تنسرررريا 
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الد لية التي يعد هدفها الرليس ح  الد لتي  المتفا ل ع،ي"  ذلك م  خرل  المسراعدات  المساعدات
 المالية ل،ف،سطينيي .

 جاء في البيا  أ  المانحي  سيط،ع   ع،ى آخر المع، مات بشأ  محطة تح،ية مياه في ططاع سزة، 
اع  هرر  توذيررة ميرراه حيررح أ  هررذا المشررر ع سيتصررد  للحتياجررات اإلنسررانية األلثررر سلحاحررا فرري القطرر

 م،ي   ي ر . 562.3الشرب الصالحة للافة أهالي القطاع،  تب،غ تل،فة المشر ع 
 17/3/2018األيام، رام هللا، 

 
 وطني توحيدي مجلسنعم لعقد  .39

 أحمد سعدات 
ينت ررر شررعبنا مرر  طيادترر" السياسررية فرري هررذه األيررا  ردام  اطعيررام ع،ررى مررا ُسررمي حصررفقة القررر ح الصرريوة 

،ممامرة األمريليرة الصرهي نية  الرجعيرة العربيرة لتصرفية طضرية شرعبنا ال طنيرة  تلرريس الرميرة الراهنة ل
الصهي نية ل،صراع التاريخي بي  مشر عنا الق مي  ال طني التحررري  اإلنسراني  المشرر ع الصرهي ني 

الرذي لر   االستعماري االستيطاني الرجعي العنصري؛ ينت ر م  هذه القيرادة السياسرية أال تخذلر"، فهر 
يخرررذ  ي مرررام هرررذه القيرررادة،  حترررى فررري محطرررات بيرررع األ هرررا   البنررراء ع،رررى مفا ضرررات أ سررر،  العبثيرررة 
 مرجعيت"،  في هذه ال،ح ة السياسية المفص،ية م  تاريخ شعبنا  أمتنا، فه  طد صق،ت" المح   عل 

أ  حسرر  معرلترر"  ع،رى جراحاترر"،  فرري لرر  محطرات الثرر رة الف،سررطينية المتعاطبررة يردرك بوريزترر" الث ريررة
ال طنيررة  الرردفاع عرر  ث ابترر" ال طنيررة  الق ميررة يحترراج سلررى السررلح،  أ  أمضررى هررذه األسرر،حة  ألثرهررا 
لررى األبررد، لمررا يرردرك أ   تررأثيرام هرري بنرراء صرررح  حدترر" ال طنيررة  موررادرة حالررة االنقسررا   طرري م،فرر"  ا 

سعرررادة بنررراء من مرررة التحريرررر  مفتررراح بنررراء  حررردتنا  تجديرررد مشرررر عية ممسسررراتنا اللفاحيرررة القياديرررة هررر 
الف،سطينية ع،ى أسس  طنية جامعة  ديمقراطية؛ فهي الليا  السياسي لشعبنا  أدات" اللفاحية القيادية 
 المعبرر عر   حردة أهدافر" ال طنيرة،  رسر  حالررة اإلحبراط التري  لردّتها عم،يرة سدارة االنقسرا   المنررا رات 

مات خ، ده  تأبيده، رس  هذه المرارة انتعشت آمال" بعد االنتهازية، التي عم،ت لألسف ع،ى ترلي  مقد
انطررلا عربررة المصررالحة الجاريررة،  هرر  مررا أ هرترر" الهالررة اإلعلميررة الترري تزامنررت مررع هررذه االنفراجررة 
ع،رى صرعيد المصرالحة. للر  مرا يجرري الير   مر  محرا الت إلعرادة سنتراج االنقسرا  تقررع بشردة أجررراس 

لاتر" ال طنيرة  تعبيراتر" السياسرية  االجتماعيرة االصرطفاف لحمايرة الخطر،  تضع ع،ى طر   شرعبنا  ف
المصالح ال طنية،  محاصرة ل  الفلات التي تقتات  تتورذ  مر  اسرتمرار حالرة االنقسرا ،  تورذي فري 
ال طررررت نفسرررر" لرررر  األد ات الترررري تحررررا   تسرررر يا صررررفقة القررررر   تررررداعياتها ع،ررررى ال ضررررعي  الرررر طني 

 الف،سطيني  الق مي العربي.
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سرلا الطريرا أمامهرا،  ع ،ي"، فرم  االسرتجابة السرتحقاطات الررد الر طني  القر مي ع،رى صرفقة القرر   ا 
عررادة بنرراء ال حرردة ال طنيررة فرري سطررار من مررة التحريررر الف،سررطينية،  يتصرردرها ضررر رة سنهرراء االنقسررا   ا 

ي ح،قاتهرا؛ فأ لى استهدافات هذه الممامرة هي تق يل ) .ت.ف(  تح ي،ها سلرى مجررد أداة لتمريرر براط
فالمن مة لعن ا  ل حدتنا تقع الير   فري منتصرف عدسرة من رار بندطيرة التحرالف األمريلري الصرهي ني 
الرجعي،  هذا يعني لما ع،متنا التجارب بأ  ل  م  يعارل أ  يرفل هرذه الصرفقة هر  أيضرام هردفام 

هرردفام لبندطيررة رميررة برر ش  ل،رمايررة لقت،رر" ماديررام أ  معن يررام لمررا لررا  الرررليس القالررد الشررهيد ياسررر عرفررات
 االب  في  طت سابا.

ما دا  هناك سجماع ف،سطيني عا  ع،ى حماية المن مرة،  فرا مرا هر  م ثرا فري اتفراا القراهرة )آذار  
(  فرري االتفاطررات الترري ُبنيررت ع،يرر" الحقررام،  أيضررام ع،ررى ضررر رات عقررد المج،ررس الرر طني 2005عررا  

فصري  أ  تحرالف ضريا بالردع ة لمج،رس  طنري يسرتثني الت حيدي ف،يس هناك أي مبرر النفراد طيادة 
حض ر  تمثي  ل  ط   شعبنا السياسية  االجتماعية، ب  أ  هذه الدع ة س  ُترجمت ال يمل   ضعها 
سررر   فررري سطرررار التهررررب مررر  اسرررتحقاطات عم،يرررة المصرررالحة،  بنررراء ال حررردة ال طنيرررة  تعزيرررز ملانرررة 

األمريليرة ل،بحرح عر  ط اسر  مشرترلة معهرا،  طرذف  ) .ت.ف(، هذا س  ل  تلر  رسرالة م جهرة لرإلدارة
طرررارات المج،ررس المرلررزي مهمررا لانررت مت اضررعة سلررى سرر،ة المهمررلت. فمعررادة بنرراء ) .ت.ف( لعنرر ا  
جامع لل  ممّلنات شعبنا هي التت يج الخلا لتحقيا المصالحة ال طنية  بناء  حدتنا ال طنية،  هرذا 

، أمررا مررا صرردر ع،ررى لسررا  األم عررزا  األحمررد  سيررره مرر  مررا تملررده نصرر س اتفاطررات المصررالحة لافررة
تصررريحات بررأ  دعرر ة لرر  مرر  حمرراس  الجهرراد اإلسررلمي  سيرهمررا مرررتبط بمنهرراء االنقسررا ، فهرري ال 
تعلس سال عد  احترا  ل  ما  ُطع م  اتفاطات  طنية ب   تطرح ألثر م  علمة سما  ال يرسب أحرد 

  ال يأم  بتنا لها الي    سدام.
ذه المقالررة هرر  البحررح عرر  ط اسرر  مشررترلة  لرريس ز ايررا الخررلف الترري يملرر  لعقررد المج،ررس  هرردف هرر

 ال طني الت حيدي أ  ينهيها.
 تأسيسرررام ع،رررى مرررا سررربا، فرررم  دعررر ة ال،جنرررة التنفيذيرررة لعقرررد ج،سرررة ل،مج،رررس الررر طني تتجرررا ز طررررارات  

 تالي:اإلجماع ال طني،  تحت حراب االحتل  ال يمل  طراءتها س   في اإلطار ال
. التعامرر  مررع المن مررة لشرررلة خاصررة لرربعل األفررراد أ  طيررادة فصرري  بعينرر" بمررا يعنرري اإلمعررا  فرري 1

التفررررد باتخررراذ القررررارات المصررريرية بعيررردام عررر  اإلجمررراع الررر طني،  هرررذا يخرررالف بشرررل  صرررريح القررران   
 األساسي لمن مة التحرير الف،سطينية  طابعها  مضم نها ال طني.

  الت افقرررات ال طنيرررة بشرررأ  المصرررالحة  ال حررردة  المن مرررة  فررري مقررردمتها اتفررراا . تجرررا ز  انتهررراك لررر2
 ،  بالتالي ططع سياا المصالحة الجارية  تأبيد االنقسا .2005القاهرة الم طع في آذار 
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. سدارة ال هررر لمطالبرررة ططاعرررات شرررعبنا  أمتنرررا ال اسرررعة، الرافعرررة الم ث طرررة ل،م اجهرررة الجديرررة لصرررفقة 3
 القر .

ت سيع االنقسا  ليشرم  من مرة التحريرر الف،سرطينية،  بالترالي تقرزي   - هذا ما ال نتمناه  -ام، .  أخير 4
شررررعيتها التمثي،يرررة  الشرررعبية  الدسرررت رية؛ فالم اجهرررة الجديرررة ل،عربررردة األمريليرررة الصرررهي نية  م اجهرررة 

ة  الق ميررة مشرراريعه  التصررف ية تتط،ررب حشررد اللرر  الف،سررطيني فرري معرلررة الرردفاع عرر  الث ابررت ال طنيرر
  التأسيس لحشد ط   شع ب أمتنا في هذا االتجاه.

س  النجاح في تحشيد عناصر ط تنا ال طنية يشّل  المقدمة الضر رية لرس صف ف األمة في معرلة 
سفشرا   هزيمرة صرفقة القرر ،   هررذا يتط،رب الردع ة د   سبطراء لعقررد ال،جنرة التحضريرية التري اجتمعررت 

ير لعقد د رة المج،رس الر طني أ  ع،رى األطر  دعر ة اإلطرار القيرادي في بير ت في  طت سابا ل،تحض
الممطررت ل،من مررة الجتمرراع فرري القرراهرة أ  بيررر ت ل،تشررا ر بشررأ  عقررد المج،ررس الرر طني، س  لررا  البررد 
م  صيوة انتقالية تم،يها الضر رة سلى حي  سجراء انتخابات ل،مج،س ال طني باالنتخراب المباشرر مر  

أملررر  ذلرررك،  الت افرررا ع،رررى العضررر ية حيرررح يتعرررذر سجرررراء االنتخابرررات تنفيرررذام جمررراهير شرررعبنا حيثمرررا 
التفاطات اإلجماع ال طني،  تحقيا طم حات شعبنا،  تف يتام لل  المحا الت المشب هة الستيا  عم،ية 
المصرررالحة ال طنيرررة بررردءام مررر  الت،لرررم فررري تنفيرررذ مرررا اتفرررا ع،يررر"  اسرررتمرار العق برررات بحرررا أه،نرررا مرررر رام 

استيا  القالد المجاهد ت فيا أب  نعي   ص الم سلى استهداف م لب األم رامي الحمدهللا رليس بمحا لة 
 حل مة الت افا ال طني.

 ختامرررام، فرررم  المط،ررر ب فررري هرررذه المرح،رررة الحرجرررة مررر  تررراريخ شرررعبنا  أمتنرررا التح،ررري بالحلمرررة  تو،يرررب 
عرادة األمر  لشرعبنا حصرا  الرهرا  المجررب  المص،حة ال طنية الع،يا ع،ى أية مصالح فل ية ضريقة،  ا 

فرري أي م اجهررة  طنيررة أ  ط ميررة، لمررا هرر  مط،رر ب مرر  لرر  طرر   شررعبنا الترري تجرراهر صررباح مسرراء 
بالردع ة لتحقيررا المشرارلة السياسررية ال طنيررة الديمقراطيرة فرري سطررار ) .ت.ف( أ  تتخرذ م طفررام شررجاعام 

االلترزا  براحترا  طررارات  اتفاطرات  برفل أي دع ة لعقد المج،س ال طني لتلريس االنقسا ،  الدفع نحر 
االجمررراع الررر طني بمرررا يمسرررس لعقرررده تحرررت م ،رررة ف،سرررطينية جامعرررة تتررررج  اتفررراا القررراهرة  تسرررتجيب 

 الستحقاا المرح،ة ال طنية الراهنة.
 17/3/2018اإلخبارية، بوابة الهدف 
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 وحدة الموقف والمقاومة يسقطان الرؤية األمريكية حول القدس .41
 رأفت مرة

مّر القضية الف،سطينية بمحطة خطرة أس أ م  التي ت اجهها الي   ع،ى الصرعد المح،يرة  االط،يميرة ل  ت
  الد لية.

.  حتى في فترة اتفاا أ س،  اللارثي لا  ال ضع الف،سطيني  اإلط،يمي أفض  حاالم
 البرامج خط رة ال ضع الي   أ  هناك تحالفما أمريليما صهي نيما  ص  حد التماهي في جميع األهداف 

ال ب  يتقد  ع،ي" أحيانما..  أ  الم طف العربي يفاجئ حل مة االحتل  بسعي" نح  التحرالف  التطبيرع 
  ه  ما دفع نتنياه  لإلعراب ع  سعادت"  مفاجأت" بذلك.

 األهرر  أيضررا أنرر"  مررع خطرر رة مررا يرشررح عرر  الرميررة األمريليررة ل،قضررية الف،سررطينية ال ن،مررس شررع را 
د السرر،طة الف،سررطينية لت حيررد الم طررف الف،سررطيني  الرردخ   فرري حرر ار داخ،رري يررمدي سياسرريا مسررم ال عنرر

 سلى تفاه  سياسي ف،سطيني شام  يح   د   خسالر باه ة سندفعها جميعا.. مقا مة  س،طة.
 الرمية األمريلية تستهدف القدس  اللجلي   تنهي سملانية طيا  د لة ف،سطينية  ل  ع،ى جزء بسيط.

  جميع الف،سطينيي  خاصة اللجلي   الل  سيدفع الثم  في سزة  الضفة  األراضري  االستهداف يطا
 .48المحت،ة عا  

في    المتويرات الحاص،ة ال يمل  تجا ز هذه المخاطر سال م  خل  ح ار  طني ف،سطيني شام  
مرررة  حقيقررري يمسرررس اسرررتراتيجية م اجهرررة  طنيرررة شرررام،ة فررري الرررداخ   الخرررارج عمادهرررا الصرررم د  المقا  

  م اجهة الرمية األمريلية.
لواء العق بات بحا أه،".   هذا يبدأ بمنقاذ ططاع سزة  لسر الحصار عن"  ا 

رادة الم اجهة طالمة.  الف،سطيني   يمت،ل   أ راا ط ة لثيرة رس  ل  ما أصابنا م  استهداف..  ا 
 الردفاع عر  القردس  لر    تبقى المقا مة هي الرد الق ي الحقيقي القادر ع،رى سفشرا  الرميرة األمريليرة

 القضايا األخر .
 الي   نتمسك بالقدس عاصمة لف،سطي   نرفل سعل  ترامب بق ة.

 17/3/2018فلسطين أون الين، 
 

 السلطة وانتفاضةصمود غزة  .40
 فاتنة الدجاني 

 هررذه األيررا ، ترر لي اهتمامررام خاصررام بتررأمي  دعرر  «! اإلنسررانية»سدارة الرررليس د نالررد ترامررب فرري منتهررى 
 تُنقذ سزة م   ضعها المأس ي.« حي ية»الي،  ا   لا  م  جيب د   أخر ، لمشاريع م
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لررد  اإلدارة « اإلنسررانية»سزاء الف،سررطينيي . فهررذه « صررح ة متررأخرة»أ  « ُحسرر  أخررلا»بالتأليررد لرريس 
ة ، لما سياساتها الخارجير«الحالمي »سلى « أ باما لير»األميرلية، ال تعلسها سياساتها الداخ،ية، م  

 ،  تمجج الت تر الد لي،  تستدعي الحرب الباردة،  شبح حرب ن  ية.«أميرلا أ الم »حي  ترفع شعار 
بحضررر ر  اسرررع. فرري ذلرررك المرررمتمر، حضرررر األلررر   الشرررك فررري « سنقررراذ سرررزة»حشرردت  اشرررنط  لمرررمتمر 

النيرررات،  سرررراب الف،سررررطيني.  مرررر  د اعرررري االسررررتوراب، بررر  السررررخرية، أ  يويررررب أيضررررام التطرررررا سلررررى 
 لية الحصار اإلسرالي،ي ع  تده ر ال ضع اإلنساني في القطاع.مسم  

 المررمتمر سيرررر منرررّزه عمررا ُيطررررح مررر  تسرر يات ت،ررر ح فررري األفررا،  تنتهررري بد ي،رررة مسررخ فررري سرررزة تجرررث  
 لسن ات ط ي،ة ع،ى سملانات الح  العاد   الشام .

فيرد.  ربمرا هري ألثرر ترامب عر  المبرادرات األميرليرة منرذ اتفراطبي لمرب دي« صفقة»ال يخت،ف تس يا 
مرر  مصررادفة أ  يلرر   ترراريخ انعقرراد مررمتمر  اشررنط  فرري الشررهر ذاترر" الررذي طرررح فيرر"  زيررر الخارجيررة 
األميرلرري السررابا جرر رج شرر لتز مبادرترر" االطتصررادية إلطامررة بنيررة تحتيررة لتنفيررذ مشررر ع الرررليس السررابا 

« التقاسررر  الررر  يفي»يرررة ( الرررذي لرررا  يسرررعى سلرررى تطبيرررا ن ر 1988مرررارس  -آذار  4ر نالرررد ريورررا  )
اإلسرالي،ية، بمعادة اللت،ة السلانية الف،سطينية سلى األرد  في سطار ل نفيديراليرة. ماترت المبرادرة  ُدفر  

 المشر ع مرج مام بحجارة االنتفاضة األ لى.
يي  أ ر با أيضام جّربت دع  بنية تحتية اطتصادية التفاا أ س، ، ف اجهت تآمرام أميرليام بالتعا   مع آر 

شار   لهدرها. اجتاح الضفة  حاصر الرليس ياسر عرفرات، ثر  لرا  االنسرحاب األحرادي اإلسررالي،ي 
 م  سزة  فرل الحصار ع،ى القطاع.

سدارة ج رج بر ش االبر  مضرت فري تلرريس بنيرة أمنيرة أساسرام، رافقهرا دعر  مشراريع سيرر سنتاجيرة عبرر 
ة للطتصراد اإلسررالي،ي.  زاد الطري  ب،رة اتفراا الممسسات سير الحل مية، أ دت سلرى المزيرد مر  التبعير

 باريس الذي حر  الف،سطينيي  م  بناء اطتصاد ذاتي هادف سلى التحرر م  االحتل .
ي  »أّما مرح،ة الرليس باراك أ باما، فمضت بسياسة تحسي  األح ا ، عبر مساعدات نفذتها ممسسة 

.  هرري أيضررام لانررت م،تزمررة الحصرر   الترري تحصرر  ع،ررى دعرر  مررالي مباشررر مرر  اللرر نورس« سس سيررد
ع،ررى م افقررة الحلرر  العسررلري اإلسرررالي،ي،  انتهررت مشرراريعها سلررى سطامررة بنيررة م اصررلت تحتيررة تخررد  

 مخططات االستيطا .
مررمتمر  اشررنط  لرر  يخت،ررف لثيرررام، فهرر  ال يتناسررى التمثيرر  السياسرري الف،سررطيني فقررط، مثرر  مبررادرات 

ل الجرر هري  هرر  االحررتل ،  يحررا   تمريررر مشرراريع بنيررة تحتيررة الرمسرراء السررابقي ، برر  أيضررام التنرراط
المترديرة فري ططرراع سرزة، ثر  فصر  طضرريتها عمردام عر  بقيررة « اإلنسرانية»موّ،فرة بالشرفقة ع،رى األحرر ا  

 المستقب  الف،سطيني في الضفة، متسا طام بذلك مع المشر ع اإلسرالي،ي األص،ي.
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 فرررل المشررارلة ع،ررى أطررراف عربيررة، مررا ي لّررد االنطبرراع ربمررا يلرر   الجديررد هنررا هرر  البعررد اإلط،يمرري 
بتجا بها مع الح  اإلط،يمي.  لما لا  صعبام ع،رى الرد   العربيرة سعرل  رفضرها المبرادرات األميرليرة 
السابقة، فم  ال ضع اآل  ليس مخت،فام. لل  ما تسّرب م  مع، مات ع  الممتمر يشير سلى تناطضات 

، مرا دفرع «صرفقة القرر »ي  بما يلفري ل،قر   بفشر،"، بالترالي فشر  تسر يا سط،يمية ج هرية بي  المشارل
 اإلدارة األميرلية سلى تسريب أخبار ع  تأجي  اإلعل  عنها عامام أ  عامي .

هذا التأجي  ه  أ ضح سشارة سلى أ  ال ح  م  د   الف،سرطينيي ،  أ  مقراطعته   اشرنط   تحررله  
ديح عرر  البحررح عرر  طيررادة بدي،ررة  التهيلررة االطتصررادية ل،مرح،ررة الررد لي همررا الخيررار الصررحيح. أمررا الحرر

المقب،ررررة، فهررررذا جربترررر" سدارات سررررابقة  ثُبررررت فشرررر،".  لرررريس مرررر  طيمررررة سياسررررية تُررررذلر ل،قرررر   س  تأجيرررر  
لا  في انت ار تويير القيادة الف،سطينية. فمرة أخرر ، لر  يرأتي الزمرا ، مهمرا طرا ، الرذي « الصفقة»

أ  عربية بأ  ُتسج  ع،ى نفسها التنراز  عر  القردس أ  عر  الحرا العربري  ترضى في" طيادة ف،سطينية
« حمرراس» الف،سررطيني. فليررف س  لانررت الح،رر   المطر حررة تتع،ررا بوررزة حيررح ال جرر د المسرر،ح لحرلررة 

 سيرها؟ طد يل   مبلرام استنتاج أ  الح  اإلط،يمري سرقط بصرم د سرزة  باالنتفاضرة السياسرية ل،سر،طة، 
 ه  الخيار الس،ي .لل  بالتأليد هذا 
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 هاني حبيب
مررع بدايررة العررا  الجرراري، طررد  عميررت افيرررا ، عضرر  مج،ررس األمرر  القرر مي اإلسرررالي،ي، عرضررام  صررف 

ح  فررري 2018ل،عرررا   حبالسررريةح ل،جنرررة الخارجيرررة  األمررر  فرري اللنيسرررت بعنررر ا  حتقيررري   ضررع اسرررتراتيجي
سياا شرح" ل،تهديدات التي سرت اجهها سسررالي ، أشرار فري عرضر" سلرى أ  هنراك مخرا ف حقيقيرة مر  

س ف تنتق  المدعية العامة في المحلمرة الجناليرة الد ليرة فري الهراي،  2018أن" خل  العا  الجاري 
،  م  شأ  ذلك 2014عا  م  مرح،ة تقّصي الحقالا في الحرب اإلسرالي،ية األخيرة ع،ى ططاع سزة 

 أ  تتصاعد الجه د لنزع الشرعية  الدع ة لمقاطعة سسرالي .
افيرا  لا  ي،مح في عرضر" سلرى أ  المدعيرة العامرة ل،محلمرة الجناليرة الد ليرة، فرات  بنسر دا لانرت طرد 
 نشرررت فرري الرابررع مرر  لرران   األ   الماضرري، تقريرررام بشررأ  تقّصرري الحقررالا التمهيرردي الررذي تقرر   برر"،

 مع،نة أنها حققت حتقدمام م،م سامح في الشل   ضد الحرب ع،ى سزة لما في المسألة االستيطانية.
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رد فع  هذا العررل مر  جانرب القيرادة السياسرية فري سسررالي ، أنر" يت جرب اتخراذ لافرة الخطر ات التري 
لقضررالية مرر  شررأنها احبرراط سملانيررة بحررح هررذه الشررلا   لررد  الجناليررة الد ليررة، بلافررة السررب  خاصررة ا

  السياسية!
لانت هذه المقدمة ضر رية، لمرا نرر ، لقرراءة متفّحصرة  دطيقرة ل،تقريرر الرابرع الصرادر طبر  أيرا  ط،ي،رة 
عرر  مراطررب الد لررة فرري سسرررالي ، حرر   الحرررب اإلسرررالي،ية األخيرررة ع،ررى سررزة حالجرررف الصررامدح فخررل  

ر المشار الي"، ل،هرا لانرت متشرابهة ثلح سن ات  نصف أصدر مراطب الد لة ثلثة تقارير طب  التقري
تقريبرررام،  حرررازت ع،رررى رد د فعررر  سسررررالي،ية داخ،يرررة هامرررة  أثرررارت نقاشرررا حرررادا بررري  المسرررت   السياسررري 
 المست   األمني، بم ازاة س،س،ة م  التبريرات  االنتقادات، بينما التقرير الرابع  األخير، ل  يح  بهرذا 

األمنرري،  بحررد د معينررة ترر  تنررا   مضررم ن" مرر  طبرر   سررال  االهتمررا  مرر  طبرر  المسررت يي ، السياسرري   
اإلعل  اإلسرالي،ية، التي ل  تر فير" حجديردامح بينمرا أشرارت بعرل األطرل  اإلسررالي،ية سلرى أ  االنشروا  
بفضالح التحقيقات مع نتنياه   احتماالت انتخابات سسرالي،ية مبلرة  شل،ت االهتمامات ذات األ ل ية 

 عا  اإلسرالي،ي.بالنسبة ل،رأي ال
للننا نر  أ  عد  االهتما  بالقدر المناسب بهرذا التقريرر، يعر د سلرى أنر" يلررر تقريبرام انتقاداتر" السرابقة 
ألداء الجيش اإلسرالي،ي م  الناحية األمنية، ساّل أ  الجديد في هذا التقرير، ليس م جهام بالتحديد سلرى 

ي العررررا  الررررد لي  المن مرررات الد ليررررة ذات الصرررر،ة الرررداخ  اإلسرررررالي،ي، بقررردر مررررا هرررر  م جررر" سلررررى الررررأ
بالتحقيقررات الجناليررة،  هرر  بررذلك يشررل  أساسررام لإلجابررة عرر  تخ فررات العميررد احتيرراط عميررت افيرررا  مرر  
احتماالت طيا  الجنالية الد ليرة بالمضري طردمام فري تفعير  تقريرر تقصري الحقرالا حر   العرد ا  األخيرر 

  مرح،ة االستقصراء سلرى مرح،رة التحقيرا مرع مجرمري الحررب  االنتقا  م 2014ع،ى ططاع سزة عا  
اإلسرررالي،يي ،  هررذا التقريررر يشررل  ترجمررة جديررة لمسرراعي المسررت يات األمنيررة  السياسررية فرري سسررررالي  
الحباط مثر  هرذا الت جر"،  هرذا هر  جر هر اسرتهداف هرذا التقريرر الرذي سريل   األخيرر فري س،سر،ة مرا 

 األخيرة ع،ى ططاع سزة.يصدره مراطب الد لة بشأ  الحرب 
طيمة هذا التقرير، مر   جهرة ن رر سسررالي،ية، أ  سسررالي  طرادرة ع،رى تشرلي  لجرا  تحقيرا  تصر  سلرى 
اسررتنتاجات يملرر  التعامرر  معهررا لتصررحيح أيررة أخطرراء تررنج  عرر  طبيعررة الحرررب فرري المنرراطا اآله،ررة 

الجناليرررة الد ليرررة ل،قيرررا   بالسرررلا ،  بالترررالي ال ي جرررد أي سررربب لجهرررات طان نيرررة د ليرررة  ع،رررى األخرررس
بررمجراءات  اسررتدعاءات ل،تحقيررا مررع شخصرريات  طيررادات سياسررية  أمنيررة سسرررالي،ية، هررذا هرر  الهرردف 
األساسي م  التقرير الذي يمل  تأليده م  خرل  رد د  تبريررات المسرت يي ، السياسري  األمنري ع،رى 

ال،وتي  العبريررة  اإلنج،يزيررة، ل،مرررة مررا جرراء فرري تقريررر مراطررب الد لررة األخيررر،  هررذا مررا يفسررر سصررداره برر
 األ لى!
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مراطررب الد لررة، لمررا جرراء فرري تقريررره، ط،ررب مرر  طيررادة الجرريش اإلسرررالي،ي تحسرري  التعامرر  مررع ط اعررد 
القررران   الررررد لي فررري ترررردريب ضرررباط"  جنرررر ده،  تحسرررري  المن  مرررة الترررري ب اسرررطتها يفحررررس الجرررريش 

سلرى أ  المرّس بالمردنيي  سيرر المشرارلي  برالحرب،  اإلسرالي،ي تحقيقات استثنالية أثنراء الحررب، مشريرام 
 يجب أ  يل   متناسبام مقارنة مع الفالدة العسلرية المت طعة.. سلخ.

 ملح رررة ال برررد منهرررا، أنصرررح لافرررة الجهرررات المعنيرررة باالتصرررا  بالجناليرررة الد ليرررة، مراجعرررة التقرررارير 
تررر ي سدانرررات م ثقرررة بررراعتراف ، ألنهرررا تح2014األربعرررة األخيررررة حررر   الحررررب ع،رررى ططررراع سرررزة عرررا  
 سسرالي،ي، ع،ى الجرال  التي ارتلبت في ت،ك الحرب!

 18/3/2018، األيام، رام هللا
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