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 مقتل حارس أمن إسرائيلي بعملية طعن في القدس واستشهاد المنفذ  .1

هعناا  بعااد أفاااد  مصااادر ئساارائي ية أن شااابا ف سااهينيا اس شاادد برصااا   نااود ا  اا  ل : وكااا  
  ارس أمن ئسرائي يا في الب دة القديمة بالقدس الم   ة. وقد فارق ال ارس ال ياة أيضا.

وأع ن  داز األمن الداخ ي اإلسرائي ي )الشين بي ( أن منفذ الد وم هو عبد الر من فضل، من ب دة 
 ين.عاما، وأب لهف  28عقربا قرب ناب س في شمال الضفة الغربية الم   ة، ويب غ من العمر 

وفي وق    ق فارق  ارس األمن اإلسرائي ي ال ياة م أثرا ب رو  ،  سب ما أع ن مس شفى شااري 
ودفعااا   زياااديك. كماااا أع نااا  السااا ها  اإلسااارائي ية مق ااال ال اااارس م اااأثرا باااال رو  ال اااي أصااايب بداااا.

 اااى سااا ها  ا  ااا  ل بقاااوا  معاااززة ئلاااى داخااال الب ااادة القديماااة وأ بااار  أصااا اب الم اااال ال  ارياااة ع
ئغاا ق أبوابدااا، كمااا أغ قاا  قااوا  ا  اا  ل عااددا ماان ال ااوا ز العسااكرية ال ااي  هااوق مدينااة القاادس 

 الم   ة.
 18/3/2018نت، الدوحة، الجزيرة 

 
 يسيء للمنظومة الحقوقية واإلنسانية العالمية األمريكية اإلدارةعريقات: سلوك  .2

الف سااهينية صااائب عريقااا ، مواصاا ة اإلدارة  دان أماين ساار ال  نااة ال نفيذيااة لمنحمااة ال  رياار :رام هللا
األمريكية  دديدها  س قرار وأمن النحام الدولي، من قدًا اس دداف ومعاقبة الدول والشعوب الفقيرة ال ي 

  قف ئلى  انب ال ق والعدل من خ ل اس خدام سياسة ا ب زاز المالي ل  قيق أغراض سياسية.
،  عقيباًا ع اى ماذكرة مندوباة الو ياا  الم  ادة 18/3/2018 دفي بيان ص في يوم األ  ،وشدد عريقا 

في األمم الم  دة نيكي هي ي، ال ي  ددد فيدا بقهع المساعدا  األمريكية عن الدول ال اي    صاو  
وقضايا الشارق األوساه، ع اى أن الو ياا  الم  ادة  "ئسرائيلا" انب الو يا  الم  دة فيما ي ع ق ب ئلى

ووصف هذه الخهوة بالس وك العادائي المخ ال  عن الم  مع والقانون الدولي.  صر ع ى عزل نفسدا
 في القرن الوا د والعشرين الذي  ب ّز في  دولة عحمى الدول والشعوب الفقيرة.

 18/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ةقضيالمرات لتصفية وتمسكه بثوابته سينهي كل المؤاالفلسطيني  بشعال صمودأبو ردينة:  .3
أكاااد النااااهق الرسااامي باسااام الرئاساااة نبيااال أباااو رديناااة أن كااال المااا امرا  والمشااااريع المشااابوهة  :رام هللا

وم او   ال شكيك ال ي  س ددف  صفية القضية الف سهينية سا ن دي أماام صامود شاعبنا الف ساهيني، 
وأضاااف  .، بال خيااراً ذا لايس اخ بااراً و مساك  بثواب ا ، وب قوقا  المشاروعة ال اي أقرهاا العاالم أ ماع، وها

قامااة دول اا   مشاابوهاً  سياسااياً  فااي  صااريح صاا في، أن " اا ً    ي بااي امااال و ه عااا  شااعبنا بال ريااة، واه
المس ق ة وعاصم دا القادس الشارقية، لان يمار، ساوا  كاان دولاة ذا   ادود م ق اة، أو دوي اة فاي غازة، 

قاادس عاصاامة دولااة ف سااهين األبديااة،  مثاال الشااره و اادد ال أكيااد ع ااى أن ال أو أيااة مشاااريع مشاابوهة".
وقاااال: سااا بقى القااادس، وثوابااا  م. .ف، وصااامود شاااعبنا وقياد ااا   األساساااي لن اااا  أي خهاااة سااا م.

 الشرعية، هي مف ا  النصر، وقيام دول نا الف سهينية المس ق ة، بعاصم دا األبدية القدس.
 18/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الوطني سيعيد النظر في البرنامج السياسي الفلسطيني المجلسمجدالني: اجتماع  .4

األناضاااول: قاااال أ ماااد م اااد ني، عضاااو ال  ناااة ال نفيذياااة لمنحماااة ال  ريااار الف ساااهينية، ئن ا  ماااا  
"الم  س الوهني"، الذي سينعقد نداية الشدر المقبل، سيعيد النحر في البرنامج السياسي الف ساهيني، 

 يد بنا ه اس نادًا ئلى المبادرة ال ي هر دا الرئيس م مود عباس أمام م  س األمن الدولي.ويع
"يمكن القول ئن الم مح العريضة    ماعاا  الم  اس سا كون  اول مرا عاة شاام ة  وقال م د ني:

عااادة هر دااا بمااا ي ااوا م مااع مبااادرة الاار أوساا ول برنااامج السياسااي الف سااهيني منااذ  وقيااع ا فاااق  ئيس ، واه
ونفااى م ااد ني و ااود معيقااا  أمااام ئ مااام   سااا  الم  ااس، م كاادًا أن "  عباااس أمااام م  ااس األماان".

 النصاب لعقده أصبح مك مً ".
 19/3/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 الوطني المرتقبالمجلس "الشعبية": لن يكون هناك نصاب قانوني الجتماع  .5

 لعقد   سة الم  س الوهني دون  وافق ف سهيني في بينما    ضر مدينة رام هللا: نبيل سنونو -غزة 
ماان نيسااان/أبريل المقباال، أكااد  ال بدااة الشااعبية ل  رياار ف سااهين أن النصاااب القااانوني لاان ي ااوفر  30

وقاال عضاو ال  ناة المركزياة "ل شاعبية"  ساين منصاور،  لعقد هذه الدورة، مبيناة أنداا لان  شاارك فيداا.
د لان يكاون لا  )ا   ماا ( نصااب قاانوني بعادم  ضاورها )ال بداة لص يفة "ف سهين"، أماس: "بال أكيا

الشااعبية( فمااا بالااك عناادما  كااون  نحيمااا  أخاارب )لاان   ضاار( يصاابح الموضااو  غياار م ااد  ولاان يفيااد 
وشاادد منصااور، ع ااى أن  بد اا   اادد  موقفدااا بأندااا لاان  شااارك فااي هااذه الاادورة  الشااعب الف سااهيني".
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فنا واضح، ي ب اس كمال ال ر يبا  وفق مخر ا  بيارو  وليكاون بدذه الهريقة واآللية، مضيفا: "موق
 م  مرا  و يديا ويضمن مشاركة الكل الف سهيني باس را ي ية نضالية  ديدة".

وبّين  وأوضح منصور، أن    ي ب عقد دورة   دي ئلى  وسيع  الة ا نقسام في السا ة الف سهينية.
ساا وهنياا يعقاد فاي الخاارن، وأن يكاون با ن خااب النسابي أن موقف "الشعبية" ثابا ، قاائ : "نرياد م  

 الكامل، وأن يرسم اس را ي ية سياسية ونضالية مقاومة  ديدة وي دد دما ه".
 19/3/2018، فلسطين أون الين

 
 سعدات يدعو الفصائل لرفض أي دعوة للمجلس الوطني تكرس االنقسام .6

 مد سعدا ، كل قوب وفصائل الشعب الف سهيني دعا األمين العام ل  بدة الشعبية ل  رير ف سهين أ
وهالبداا بالاادفع ن ااو    خااذ موقااف شا ا  باارفض أي دعااوة لعقاد الم  ااس الاوهني ل كااريس ا نقسااام.

ا ل زام با  رام قرارا  وا فاقا  اإل ما  الوهني بما ي سس لعقده     مح ة ف سهينية  امعة   ر م 
وأكد في مقال  ل  يوم األ د، أن المه وب  ة الوهنية الراهنة.ا فاق القاهرة و س  يب  س  قاق المر  

في هذه المر  ة ال ر ة من  اريخ شعبنا وأم نا ال   ي بال كمة و غ يب المص  ة الوهنية الع يا ع ى 
عااادة األماال لشااعبنا  صااان الرهااان الم اارب فااي أي موا دااة وهنيااة أو  أيااة مصااالح فئويااة ضاايقة، واه

كاال قااوب شااعبنا ال ااي   اااهر صاابا  مسااا  بالاادعوة ل  قيااق المشاااركة  قوميااة، كمااا هااو مه ااوب ماان
 منحمة ال  رير الف سهينية.السياسية الوهنية الديمقراهية في ئهار 

 18/3/2018، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 لرفع العقوبات عن غزة على عباس مطالبة بالضغط" التنفيذية": "الديمقراطية" .7
حريفااة، أن  أباوأكااّد عضاو المك ااب السياساي ل  بدااة الديمقراهياة هاا ل : مااود هنياةم  -الرساالة نا  

ا  ما  ال  نة ال نفيذياة لمنحماة ال  ريار المزماع عقاده مساا  ا ثناين، م هاة مفصا يةل ل ضاغه ع اى 
حريفاة فاي  صاريح  أبووهالب  العقابية ضد غزة. ئ را ا  رئيس الس هة م مود عباس من أ ل رفع 

ال  نة ال نفيذية بضرورة الضغه لرفع هذه العقوبا  ال اي يسا غ دا وزيار  أعضا الة ن " خا  با"الرس
فااي  اإلنسااانيةافيغاادور ليبرمااان، ماان أ اال ا دااام الساا هة بالمساا ولية عاان الم سااي  اإلساارائي يال اارب 

 سا فيد مان هاذه العقوباا   األخاربوأضاف أن واشنهن هي  القها  لدفع  في ا نف ار ن و ئسرائيل.
 ب زاز الف سهينيين سياسيا     عنوان  ل مشك   غزة. 

 18/3/2018، الرسالة، فلسطين
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 عباس زكي: غزة ليست بحاجة لعقوبات بل إلنقاذ .8
رفااض عضاو ال  نااة المركزياة ل ركاة "فاا ح" عبااس زكااي ال ددياد بفاارض : م مااود هنياة -الرساالة نا  

نما عقوبا   ديدة ع ى قها  غزة، قائ : "غزة ليس  ب ا ة ل  ".إلنقاذعقوبا  واه
وكاااان أعضاااا  فاااي ال  ناااة ال نفيذياااة لمنحماااة ال  ريااار قاااد هاااددوا بفااارض عقوباااا   ديااادة فاااي ا  ماااا  

ع ى خ فية ال ادث الذي  عرض لا  رئايس وزرا  السا هة راماي ال ماد  ال نفيذية المزمع مسا  ا ثنين،
بعاد وهاو سايد  أ ند ا لام   ادد وقال زكي فاي  صاريح خاا  باا"الرسالة نا ": "ا   ماا   هللا في غزة.

 نفس ، وغزة      ان لمن يدددها بفرض مزيد من العقوبا ".
 18/3/2018، الرسالة، فلسطين

 
 حماس: التصعيد اإلسرائيلي يهدف إلفشال مسيرة العودة .9

أكد   ركة " ماس" أن ال صعيد "اإلسارائي ي" الم واصال ع اى قهاا  غازة واسا دداف مواقاع المقاوماة 
رهااابدم إلفشااال فعاليااا  مساايرة العااودة الكباارب وكساار خهااوة اساا ب اقية لخ ااه األوراق و خويااف الناااس واه
وشاادد الناااهق باساام  ركااة  ماااس فااوزي برهااوم فااي  صااريح صاا في أن هااذا ال صااعيد لاان  ال صااار.

ي قق شيئًا بل سيشكل  افزا كبيارا ألبناا  شاعبنا لاصارار ع اى ال  ادي والموا داة والمضاي قادما فاي 
فشااال كاال مخههااا  ا  اا  ل وان اازا   قوقاا  المساا وبة وع ااى رأساادا  الز ااف ن ااو الخهااوه الزائ ااة، واه

وباّين برهاوم أن ا  ا  ل واهام ئن حان أن ال صاعيد ساوف ي قاق أهدافا    ق العودة وكسر ال صاار.
ويكسر ئرادة الشعب الف سهيني، مشاددًا أن العادو ي  مال كال الن اائج الم ر باة ع اى اسا مرار ال صاعيد 

 مساس ب ياة الناس.وال
 18/3/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 للتضليل وتسويق الوهم عن كشف نفق محاولة   االحتالل"القسام": إعالن  .01

أكااد الناااهق العسااكري باساام ك ائااب القسااام ال نااا  العسااكري ل ركااة " ماااس" أبااو عبياادة، أن ئعااا ن 
ديااادة ل  ضااا يل و ساااويق الاااوهم العااادو اإلسااارائي ي عااان اك شااااف نفاااق ل قساااام فاااي رفاااح هاااو م اولاااة  

 واس عراض القوة ل س يل ان صارا  وهمية أمام ال مدور الصديوني وأمام العالم.
وقال أبو عبيدة في  غريدة ل  عبر  ساب  عبر  وي ر، ئن النفق الذي ي  دث عن  العدو هو نفق قديم 

عم يااة  ف ياار لموقااع  وغياار مساا خدم،  عاارض ل ساا دداف سااابقًا بعااد أن اساا خدم   ك ائااب القسااام فااي
 .2014البرن األ مر شرق رفح ئّبان معركة العصف المأكول عام 

 18/3/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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  2018عملية منذ بداية  200االحتالل يزعم إحباط  .00
عم ياة فدائياة  1300قال  يش ا    ل اإلسرائي ي: ئنا   مكان مان ئ بااه أو  عهيال : القدس الم   ة
، دون أن يكاون لدام أي ار بااه باأي مان 2017 اول نشها  ف سهينيون  نفياذها عاام  فردية ف سهينية

 ال نحيما  الف سهينية، ودون أن يكون لدم خ فية عسكرية.
 2200الذي سبق ل  يث منع أكثر من  2016كما زعم أن هذه المعهيا   مثل انخفاضا مقارنة بالعام 

 عم ية فردية ف سهينية.
معهيااا   دياادة نشاارها موقااع "والاا " اإلخباااري العبااري، اليااوم األ ااد، أناا   وزعاام  اايش ا  اا  ل فااي

 .2018/ يناير، وشباه/فبراير يثانالعم ية ف سهينية خ ل شدري كانون  200 مكن من ئ باه 
 18/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 البطش: مسيرة العودة ستكون سلمية وستؤسس لمرحلة جديدة من االشتباك .01

أشرف الدور: قال خالد البهش القيادي في  ركة ال داد اإلس مي، ومنسق قيادة الفصاائل فاي  غزة ا
ماان مااارس/ اذار  30ال ااي قرر دااا ال  نااة الوهنيااة لدااذه الفعاليااة يااوم  "المساايرة الكباارب ل عااودة"غاازة، ئن 

ن أي خهااوة ماان هااذا القبياال  ال اااري،    عنااي ا  ياااز ال اادود الفاصاا ة مااع ئساارائيل فااي اليااوم ذا اا ، واه
 س  ري مناقش دا في ئهار ال  نة قبل ئقرارها.

وقال في نادوة ناقشا  هاذه المسايرة ال اي أقر داا الديئاة الوهنياة ال اي  ضام الفصاائل والديئاا  الشابابية 
نا  لان ي اري ا خااذ أي خهاوة "سا مية"، ئنداا سا كون "القدس العرباي"وا   ادا ، و ضرها مراسل  ، واه

 هني ع يدا، بما في ذلك ا  ياز ال دود الفاص ة مع ئسرائيل.دون و ود ال وافق الو 
قامة مخايم فاي منهقاة  دودياة قريباة مان السايا  الفاصال  وأشار ئلى أن الفعالية س بدأ بنصب خيام واه
مع ا    ل، كاشفا النقاب ع ى أن الفعالية  ارب ال شااور بشاأندا ماع كافاة الفصاائل الف ساهينية بماا 

 لم يبق أي فصيل أو هيئة ف سهينية ئ  و رب ئشراكدا في الفعالية. فيدا  ركة ف ح، وأن 
ئذا ماا أقاار لداا ا  ااز ال اادود والسايان الفاصاال،  "مساايرة العاودة"وقاال خا ل  ديثاا ، ئنا  لاو لاام  ا مكن 

، وكااان بااذلك يشااير ئلااى "مر  ااة اشاا باك مااع الم  اال"ماان   قيااق ذلااك، فتندااا س  سااس لمااا وصاافدا لااا 
 . " ق عودة ال  ئين"عبي وما سي بعدا من فعاليا  مماث ة س نفذ من أ ل   قيق هابع الفعالية الش

 19/3/2018، لندن، القدس العربي
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 حماس في صيدا تتهم "إسرائيل" باغتيال قيادي أمني في مخيم المية ومية .01
دا ا دم عضو القيادة السياسية ل ركاة " مااس" فاي لبناان ومسا ولدا السياساي فاي منهقاة صاي: بيرو 

أيمن شناعة، ا    ل "اإلسرائي ي" بالوقوف خ ف اغ يال القيادي األمني في مخيم المية ومية م مد 
غاصاايب موقااال شااناعة ئن "األيادي اإلساارائي ية المدسوسااة هااي مان اغ الاا  م مااد أبااو  غاصاايب.مأباو 

فصاائل داخال ولفا  ئلاى "أنناا   ولناا ك أ د عناصر األمن الوهني الف سهيني في مخيم المياة ومياة".
المخاااايم ل  أكيااااد ع ااااى األماااان وا ساااا قرار ول نفاااايس ا   قااااان"، مشااااددا ع ااااى أن "عم يااااة اغ يااااال أبااااو 

غاصيب، ئنما  س ددف األمن وا س قرار في مخيما نا الف سهينية، و  ديادا مخايم المياة ومياة، وهاذه م
الكشااف عاان ق  ااة أبااو العم يااة مدانااة بكاال األشااكال، ون اان فااي األماان الااوهني وأنصااار هللا معنيااون ب

 غاصيب، و شك   ل نة مش ركة من الفصائل ل بد  بال  قيق بعم ية ا غ يال.م
 18/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
سرائيلي .01  مسؤول في حماس: المخيمات في لبنان محّط استهداف دولي وا 

 ساهينية م مااد اغ اال مساا  ون م دولاون، أمااس، نائاب قائااد قاوب األماان الف: أ ماد المصااري - صايدا
أبو مغاصيب في مخيم المية ومية بم افحة صيدا  نوب لبنان، فيما ساد المخيم  و ر أمناي م  اوح 

  را  ئه ق النار بشكل كثيف من قبل عناصر األمن الوهني.
وقااااال المساااا ول السياسااااي ل ركااااة  ماااااس فااااي المخاااايم رفيااااق عبااااد هللا: ئن هاااادوً ا  اااارب بعااااد ساااا ب 

  شكيل ل نة وهنية من  ركة ف ح و ماس وأنصار هللا في عم ية ا غ يال.المس  ين، وا  فاق ع ى 
وأشااار عبااد هللا لصاا يفة "ف سااهين"، ئلااى أن اماااً  كبياارة فااي ئمكانيااة  وصاال ال  قيقااا   ااول عم يااة 

 ا غ يال، م كًدا و ود مسا   "خبيثة" لمدبري ومنفذي  ريمة ا غ يال.
ساارائي ي واضااح منااذ وقاا  وشاادد ع ااى أن المخيمااا  الف سااهينية فااي ل بنااان، م ااه اساا دداف دولااي واه

هوياااال، بساااابب كوندااااا عنوانااااًا ل  ااااو  و ااااق العااااودة، وأن م اااااو   مكشااااوفة لاااادعم أشااااخا  ل ااااو ير 
وذكر عبد هللا أن    مص  ة ألي من الفصائل الف ساهينية فاي المخايم،  المخيما  خدمة لمصال دم.

ي "ف نة"، فيما  عمل الفصائل بشكل  ماعي ل ماياة أو في المخيما  األخرب داخل لبنان، إل داث أ
 المخيما  من أي اس دداف أو  عكير أ وا  ا س قرار بداخ دا.

 18/3/2018فلسطين أون الين، 
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     اليوم ضرورة أكثر من أي وقت مضى، ألن الخطر يحدق بنا جميعا : الوحدةأحمد عبد الهادي .05
نيين في لبنان بالمدر ان الذي أقام    ركة " ماس"، في من ال  ئين الف سهي المئا شارك : بيرو 

ال ركااة أ ياا  مدر اندااا   اا  عنااوان "القاادس عاصاامة ف سااهين" لماارور  مدينااة صاايدا  نااوب لبنااان.
 ا ع راف بالقدس عاصمة ل    ل.  رامبمائة يوم ع ى ئع ن دونالد 

ياأ ي   رامابي ك م ا  أن "قارار أكاد فا -المس ول السياسي ل ركة  ماس في لبنان-أ مد عبد الدادي 
في ساياق ماا سامي صافقة القارن، وهاذه الصافقة ليسا  قادرًا، واسا ددافدا ل قادس نقهاة ضاعفدا   قاوة، 

 فكل الم امرا   كسر  ع ى صخرة القدس، وبسواعد الم ه عين ئلى   ريرها".
ي اادق بناااا ننااا "نشاادد ع اااى أن و ااد نا اليااوم ضااارورة أكثاار ماان أي وقاا  مضاااى، ألن الخهاار ئو ااابع 

 ميعا. وبد  من عقاد ما  مر الم  اس الاوهني   ا   اراب ا  ا  ل ي اب أن ن ام قو ناا فاي م  اس 
وهني   يعقد      راسة ا    ل ل وصول ئلى مشرو  وهني ف سهيني عمااده مقاوماة ا  ا  ل، 

 واه مام المصال ة الف سهينية، ألن قدرنا الو دة والمصال ة لموا دة غهرسة ا    ل".
وأكد عباد الداادي ال مساك ب اق العاودة، ورفاض ال اوهين، "  نرياد ساوب ف ساهين، ف يهمائن أه ناا فاي 
لبناااان، ون ااان نع قاااد أن موقاااف لبناااان هاااو دعااام ومسااااندة  اااق العاااودة، لاااذلك فاااتن  صاااري ا  باسااايل 

 العنصرية   ن  ف  ئليدا، ألننا ن من أن موقف لبنان خ ف ذلك".
 18/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نتنياهو يحرض ضد تقديم المساعدات لغزة بعد تدمير نفقين .06

 اارض رئاايس الااوزرا  اإلساارائي ي بنيااامين ن نياااهو، يااوم األ ااد، ضااد  قااديم الم  مااع الاادولي :  اال أبيااب
 مساعدا  مالية ئلى قها  غزة وذلك بعد كشف نفقين و دميرهما.

ال ايش دمار نفقاين أ ادهما  ناوب قهاا  غازة وقال ن نياهو في  صريح صا في لا  عبار " اوي ر"، أن 
 واآلخر في وسه ، مشيرا ئلى أن ال يش سيعمل ع ى كشف مزيد من األنفاق.

وأضاف "سياساا نا  قضاي بالعمال ب ازم ضاد أي م اولاة لاضارار بناا، وسانعمل ع اى  ادمير األنفااق 
ي أن المسااعدا  و اابع م رضاا ضاد غازة "لقاد  اان الوقا  لكاي يادرك الم  ماع الادول بشكل ممندج".

 المالية ال ي  رسل ئلى غزة  دفن     األرض".
 18/3/2018القدس، القدس، 
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 الجاري نهاية العامفي ليبرمان: سيتم تدمير مشروع أنفاق حماس  .07
اإلسارائي ي أفيغادور ليبرماان قاال، ياوم األ اد،  دفا وزير ال، أن 18/3/2018القدس، القدس، ذكر  

 ير مشرو  أنفاق  ماس بنداية   ول العام ال اري.أن  سي م ا ن دا  من  دم
وأشار ليبرمان ئلى أن عم ية  دمير النفق قرب رفح  م بناً  ع ى مع وما  اس خبارية وكذلك اس خدام 

  قنيا   كنولو ية عالية ال ودة. مضيفا "نقوم ب دمير النفق   و اآلخر".
ق، واآلن  غااارق  ميعداااا فاااي الرماااال، وأضااااف " مااااس  سااا ثمر م ياااارا  الااادو را  فاااي مشااارو  النفااا

 أوصي  ماس باس ثمار   ك األموال من أ ل رفاهية سكان غزة".
من اع قد أن  سين ح فاي المسااس "ليبرمان قال في بيان: ، أن 19/3/2018الحياة، لندن، و ا  في 

اا  ب اادار  دياادي ناا  . وأنصااح  ماااس بااأن  ساا ثمر أمااوال المعونااة لمصاا  ة سااكان القهااا  أل"بنااا يوا  
 ."  ى نداية العام سندمر المشرو  ك  

 
 ة في الثمانينياتتنظيم سري إسرائيلي نفذ عمليات إرهابية بحماية من أجهزة الدول"هآرتس":  .08

كشف  ص يفة  ه ر س اإلسرائي ية في عددها الصادر ياوم ا  اد  فاصايل م ضار ا  ماا   الناصرة:
 نحيماا ساريا ئسارائي يا “األولى،  ياث قالا  فيا  ئن  م  صنيف  كمواد سرية ل غاية، وي ري كشف  ل مرة 

م هرفا نفذ عم يا  ئرهابية، ب ماية من أ دزة الدولة، عبر  فخيخ ثا ث سايارا  لر ساا  ب اديا  فاي 
، ماا أسافر عان ئصاابة رئايس ب دياة نااب س  ينداا، بساام 1980 زياران/ يونياو  2الضفة الغربياة، فاي 

خ ااف، ب اارو  بالغااة، فااي  ااين أ رياا  عم يااة  فكيااك ل عبااوة ال ااي  الشااكعة، ورئاايس ب ديااة رام هللا كااريم
 ”.زرع  في السيارة الثالثة، لكندا  سبب  في فقدان خبير م ف را  ئسرائي ي بصره

وأشاااار  الصااا يفة ئلاااى أنااا  فاااي الياااوم ال اااالي، عقاااد رئااايس الاااوزرا  اإلسااارائي ي وق داااا مناااا يم بااايغن، 
منااي، وكااان بيااندم رئاايس األركااان رفائياال ئي ااان، منسااق ا  ماعااا مااع كبااار المساا ولين فااي ال داااز األ

 ”.أبراهام أ يهوف” الشاباك“أعمال ال كومة في المناهق، وال نرال داني ماه، ورئيس  داز 
م ضاار ا   مااا  كشااف عاان  خاابه ال داااز األمنااي بشااأن كيفيااة ال عاماال مااع “ووفااق الصاا يفة فااتن 

 ”.اإلسرائي ي السريعم يا  ال نحيم 
 18/3/2018، لندن رأي اليوم،

 
 "شهرين حافلين"استعدادات إسرائيلية لمواجهة  .09

يسااا عد ال ااايش اإلسااارائي ي والمخاااابرا  العاماااة )الشااااباك(، لموا داااة  الاااة : نحيااار م  اااي -  ااال أبياااب
مازد مين بمناسابا  "غ يان كبيرة في المنااهق الف ساهينية الم   اة، خا ل الشادرين المقب اين، كوندماا 
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،  قااع فيدااا صاااداما  "نشاااوب ان فاضااة شااعبية مصااغرة"مصااادر عاان ا  مااال  . و  اادث "عاادة م فاازة
 عنيفة بشكل خا .

 "يوم األرض"وعدد  هذه المصادر قائمة بالمناسبا  ال ي   ل خ ل الشدرين، وأبرزها ئ يا  ذكرب 
أبرياال  17فااي  "يااوم األسااير"مااارس )اذار(، وبدايااة عيااد الفصااح العبااري فااي اليااوم ال ااالي، ثاام  30فااي 
يسان(، و نحم في  نشاها   ضامنية مع األسرب في كل ب دة وقرية، وبعدها بيومين   يي ئسارائيل )ن
عيااد   رياار "مااايو )أيااار( مااا  ساامي   13الساابعين با  فااا   مهولااة، ثاام   يااي فااي  "ذكاارب ال أساايس"

ي أع ن اا  و اانحم فياا  مساايرا  داخاال أسااوار الب اادة القديمااة، وفااي اليااوم ال ااالي ي ااين الموعااد الااذ "القاادس
ياااة ل قااايم  فااال نقااال السااافارة مااان  ااال أبياااب ئلاااى القااادس الغربياااة، بينماااا ساااي يي مريكوزارة الخار ياااة األ

الف سااهينيون فااي اليااوم نفساا  ذكاارب النكبااة، ثاام يااأ ي   ااول شاادر رمضااان المبااارك، وهااو أيضااًا يشاادد 
 عادة فعاليا  شعبية ف سهينية ضد ا    ل.

 كاااون المنهقاااة أكثااار  اااو رًا مااان المع ااااد، وفقاااًا ل قياااادا  األمنياااة  وع اااى هاااذه الخ فياااة، مااان الم وقاااع أن
اإلسااااارائي ية. وهاااااي  رصاااااد عاااااددًا كبيااااارًا مااااان الفعالياااااا  الف ساااااهينية المقاااااررة أو الم وقعاااااة أو الااااادوافع 

قاماااة  " مااااس"والم فااازا ، مثااال  خهااايه  ركاااة  باااد ًا مااان نداياااة الشااادر، ل نحااايم مسااايرا   ماعياااة واه
ودي، وعاادم  اادوث أي اخ ااراق واضااح فااي  دااود المصااال ة بااين الساا هة مخيمااا  قاارب الساايان ال ااد

 ، انخفاض المعونا  ا ق صادية لغزة." ماس"الف سهينية و
و قول أوساه عسكرية، ئن أ داث األيام الق ي ة الماضية في السا ة الف ساهينية )ق ال  ناديين بعم ياة 

الغربيااة وار فااا  عاادد عم يااا  قااذف  الاادهس والمحاااهرا  والمساايرا  اليوميااة فااي شاا ى أن ااا  الضاافة
  اه الشادرين المقب اين. وقاد   اد ئسارائيل نفسادا فاي  "نذر ش م"في المائة(  م    15ال  ارة بنسبة 

خضم موا دة كبرب في الضفة الغربية وغزة. و ضيف: ئن ال  ديا  ع ى كل مان الساا  ين  خ  اف 
 را ي ي.عن بعضدا بعضًا، ع ى رغم ار باهدا ع ى المس وب ا س 

 19/3/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 نصف األراضي 48فلسطينيّ ي بلدية يهودية تلغي مشروعًا سكنيًا بعد شراء  .11
 ااال أبياااب: أع ااان رئااايس السااا هة الم  ّياااة فاااي ب ااادة كفاااار فاااراديم اليدودياااة سااايفان ك  ي اااي، عااان وقاااف 

أن مواهنين عربًا مان قارب ال  يال  المناقصا  المس قب ّية لبيع أراضي البنا  في الب دة، بعدما  بين ل 
 في المائة من األراضي المعروضة ل بيع في مناقصة سابقة. 50األع ى  مكنوا من شرا  

ولام يخاف ك  ي اي موقفاا  هاذا، فك اب فااي رساالة نشارها رسااميًا أّنا  ألغاى المناقصااة   اى   يا م  كاارار 
خ   فاي ال فااح ع اى "ال الة ال ي  صل فيدا العرب ع ى نصف البيو . وبرر ذلك بأن   أمانة واه
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، مضاايفًا أّناا  سااي وّ   ئلااى وزارا  ال كومااة "الع ماااني لكفااار فااراديم -اليدااودّي  -الهااابع الصااديونّي 
أي األكثرياة اليدودياة  "ل مهالبة ب وفير   ول  مّكن من ال فاح ع ى ال وازن الاديموغرافي"ذا  الّص ة 

المبناي ع اى  ساابا  "قاوقي بقارار رئايس السا هة الم  ّياة ال  "عدالاة"ونادد مركاز  السا قة فاي الب ادة.
منااع المااواهنين العاارب ماان شاارا  الشااقق بساابب هااوّي دم القومّيااة يشااّكل ". وقااال ئن "عنصاارّية واضاا ة

خهوة غير شرعّية ومناقضة بشكل مه ق لمبدأ المساواة الم زم ل سا ها  الم  ّياة. ع اى دائارة أراضاي 
ة الم  ّية أن أقوال  مرفوضة من أساسدا، وأن  منع  مان ال ادّخل فاي ئسرائيل أن  وّضح لرئيس الس ه

 ."ئ را ا  المناقصا 
 19/3/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 حدث أمني قرب "أشكول" والجيش يستنفر قبالة غزة .10

اس نفر  قوا  األمن اإلسارائي ية صابا  األ اد، قوا داا فاي المنهقاة ال نوبياة ع اى ال ادود : م مد و د
  غزة، فيما نصاب ال ايش اإلسارائي ي ال اوا ز العساكرية ب خاوم الم  اس اإلق يماي "أشاكول"، مع قها

وقااااال الناااااهق ب سااااان  اااايش ا  اااا  ل  وذلااااك بساااابب  اااادث أمنااااي لاااام ياااا م اإلفصااااا  عاااان  داعيا اااا .
اإلسرائي ي ئن قوا   "سيواصل العمل من أ ل  وفير األمن لمواهني ئسرائيل بكل الوسائل الم ا ة ل ، 

 منحمة  ماس ة هي المس ولة عن كل ما ي دث داخل وخارن قها  غزة".وأن 
 18/3/2018، 48عرب 

 
 الجيش اإلسرائيلي يزعم إحباط حفر نفق هجومي بـ"كرم أبو سالم" .11

في بيان لوساائل اإلعا م: "خا ل ال داود العم يا ياة وا سا خبارا ية  ا سرائي ي قال ال يش: م مد و د
 باه األنفاق اإلرهابية المس مرة منذ معركة ال رف الصامد وال ي  م  كثيفدا وال كنولو ية  ك شاف وا

 في األشدر الس  األخيرة  م رصد م اولة من قبل منحمة  ماس ل  ديد مسار نفق قديم".
وأضااااف البياااان: "لقاااد  ااام ئ بااااه هاااذه الم اولاااة مااان خااا ل أعماااال هندساااية داخااال ئسااارائيل،  ياااث  ااام 

ل مساابق ولااذلك لاام  شااكل  دديااًدا ع ااى سااكان المنهقااة،  يااث أن قااوا  هااذه الم اولااة بشااك اك شاااف
 ال يش مو ودة في در ة عالية من اليقحة و   رك  ك شاف م او   عدائية م نوعة".

وعزا ال يش س س ة ما وصف  با"الن ا ا  الميدانية في الم ال ال  ا  أرضاي" ئلاى قادرا   كنولو ياة 
ن  داود قوا ا  س  واصال  ك شااف األنفااق واه باهداا فاي كال مكاان واس خبارية وعم يا ياة، لف اا ئلاى أ

 وزمان.
 18/3/2018، 48عرب 
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 وسط محاوالت ألداء طقوس تلمودية األقصىيقتحمون  عسكرياً  47و مستوطناً  152القدس:  .23
 نديا ئسرائي يا بزيدم العسكري، المس د األقصى المبارك  47مس وهنا، و 152اق  م  الم   ة:القدس 
أل د )الف رة الصبا ية( ب راسة مشددة من قوا  ا    ل،  سب ما أفاد  ب  دائرة األوقاف يوم ا

وقال مراس نا في القدس، ئن ا ق  اما   م  من باب المغاربة، وعبر م موعا   اإلس مية.
صغيرة، واس مع الُمق  مون لشرو ا   ول ُأسهورة الديكل المزعوم، في  ين أدب عدد من 

 ركا    مودية صام ة، و اول عدد اخر أدا  شعائر في المس د، في الوق  الذي المس وهنين 
فرض في   راس وسدنة المس د رقابة صارمة ع ى الُمق  مين لمنعدم من أدا  ص وا    مودية في 

 المس د المبارك.
 18/3/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 ات الشعبيةاالحتالل يقصف غزة ويقمع المسير  .24

هيران ا    ل ال ربي، ف ر أمس، س س ة غارا  ضد أراضي  شن  : نادية سعد الدين -انعمّ 
زراعية في  ي الزي ون،  نوب شرق مدينة غزة، ما أدب ئلى ئ داث دوي انف ارا  كبيرة في ال ي 

ل اق األضرار الفاد ة في األراضي المس ددفة والمنازل الم اورة لدا، ئ  أن الم قاومة الف سهينية واه
 من أ وا  القها ، وفق األنبا  الف سهينية. ا نس اب صد  لدا، وأ بر دا ع ى 

ويأ ي ذلك في أعقاب ئع ن الفصائل الف سهينية في قها  غزة، أول من أمس، عن انه ق 
ال  ضيرا  لمسيرة العودة الكبرب من خ ل فعاليا  و  ركا   ماهيرية  دري ية، بد ا من ذكرب 

 أيار )مايو( المقبل. 15اذار )مارس( ال الي   ى ذكرب "نكبة ف سهين" في  30وم األرض، في ي
وفي األثنا ،  واص   الموا دا  في األراضي الم   ة مع قوا  ا    ل، ال ي شن   م ة 
مداهما  واع قا   بين صفوف الف سهينيين، خ ل اق  امدا ب دة "برهعة"، غرب  نين، ل يوم 

 ع ى ال والي و ف يش منازل المواهنين وا ع دا  ع يدم.الثاني 
كما هال  ا ع قا   عددا من الشبان الف سهينيين، من بي  ل م والخ يل و نين وق قي ة، وب دة 
"المغير" قضا  رام هللا، مص وبة ب نفيذ  م ة مداهما  واسعة في مناهق م فرقة بمدن الضفة 

 الغربية.
 19/3/2018الغد، عّمان، 
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 في الوظيفة الرسمية معلى عدم دمجه الثالثاء احتجاجاً  موظفو غزة يعّلقون الدوام غداً  .22
غزة: أع ن  نقابة الموحفين العام ين في الوحيفة ال كومة في قها  غزة،  ع يق الدوام بشكل  زئي، 

الوحيفة عم ية دم دم في  ئ مامفي الوزارا  والدوائر ال كومية غدا الث ثا ، ا   ا ا ع ى عدم 
الرسمية من قبل  كومة ال وافق الف سهينية. وأكد  النقابة في بيان لدا أن ال ع يق سيكون من 

ا   ا ا ع ى   اهل  كومة ال مد هللا ل قوق "الساعة ال ادية عشرة صبا ا و  ى نداية الدوام 
قرب ان دا  العام  . وذكر  أندا  س ثنى من ال ع يق وزارة ال ربية وال ع يم العالي، بسبب"الموحفين

الدراسي ال الي، و قديرا لمص  ة اله بة وذلك بال نسيق مع نقابة المع مين، وكذلك اس ثنا  وزارة 
 الص ة بسبب ال صعيد اإلسرائي ي، والحروف الهارئة وذلك بال نسيق مع نقابة المدن الص ية.

 19/3/2018لندن،  العربي، القدس
 

 اقتحامات المستوطنين لألقصى الشيخ كمال الخطيب يحذر من تضاعف  .22
 ذر نائب رئيس ال ركة اإلس مية السابق في الداخل الف سهيني الم  ل الشيخ كمال : غزة 

الخهيب من مغبة اس مرار اق  اما  المس وهنين ل مس د األقصى، ال ي  ضاعف  هذا العام، مبيًنا 
ولة  رسيخ  ق ل م   ين في الدخول أن الخهورة  كمن في ال مديد لما هو أبعد من ا ق  ام، أي م ا

 ئلى المس د األقصى م ى أرادوا، بالعدد الذي يشا ون.
: "ئن الوضع العربي واإلس مي والف سهيني الرسمي األ د وقال الخهيب في  صريح نشر يوم

م واهئ مع الم سسة اإلسرائي ية، كيف   وهم من صاغوا صفقة القرن ووافقوا ع يدا؟!، وهو ما 
م سسة اإلسرائي ية  ضرب عرض ال ائه بال صري ا  الشك ية   اه  ق المس مين في ي عل ال

األقصى، ألندا  ع م يقيًنا أندا كاذبة ومخادعة، وأن األهراف العربية  قبل الوضع ال الي في 
وأضاف: "ئن الشعب الف سهيني ع منا في المر  ة الماضية كيف ين صر لقضي  ، وكيف  القدس".

غضب  "،  ف ًا ئلى أن الثقة مو ودة فقه بالشعب الف سهيني بعد هللا، وببعض  يدب وم ى  كون
 الشعوب ال رة، في  و ي  البوص ة با  اه القدس.

 18/3/2018، فلسطين أون الين
 

 مسؤولون مقدسيون: مخططات مرعبة تستهدف مقبرة الرحمة .22
قابر اإلس مية في مدينة   عرض مقبرة الر مة ئ دب أشدر الم: مصهفى صبري -القدس الم   ة 

القدس الم   ة، ئلى مخهها  ئسرائي ية يصفدا مراقبون مقدسيون بأندا "مرعبة"  هال قبورها س  دي 
 في النداية ئلى ئزال دا فضً  عن  مديد الهريق إلقامة مشرو  كنيس بمسا ة سبعة دونما .
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ام هواقم هندسية ئسرائي ية وي ذر مدير المس د األقصى عمر الكسواني من خهورة الوضع بعد قي
 بمعاينة مقبرة الر مة وبال  ديد المنهقة الشرقية الم صقة ل سور الشرقي.

ويقول الكسواني لا"ف سهين": "المقابر في القدس الم   ة لدا قدسي دا كقدسية المسا د، و  س هة 
 ل    ل ع يدا و  نع رف بم اكم  و  يسري قانون  ع يدا".

ي أن "ما  قوم ب  الفرق الدندسية بشكل صام  من مسح ل مقبرة هندسًيا ينذر وي كد الكسوان
بمخهها  مرعبة سوا   فر أعمدة لمشرو  ال  فريك أو ئقامة سا ة ل ص ة با  اه ال ائه الشرقي 

 كما هو ال ال في ال ائه الغربي أو ئقامة  دائق  ورا ية".
قبور من المقبرة، ئضافة ئلى الخوف من ف ح باب وي ذر من أن هذه المشاريع "س  دي ئلى ئزالة ال

قامة مشرو  كنيس بمسا ة  الر مة المغ ق ليكون ممًرا ن و المنهقة الشرقية في المس د األقصى واه
 سبعة دونما ".

رئيس الديئة اإلس مية الع يا د.عكرمة صبري يقول لا"ف سهين": "مقبرة الر مة وقف ئس مي خال ، 
 هدة ع ى أ قية المس مين فيدا".وعحام مو انا فيدا شا

أن يكون ال ائه الشرقي من منهقة قبر الص ابي ال  يل عبادة  -ب سب ما يقول صبري-واألخهر 
الصام   ائًها ل هقوس ال  مودية هناك ع ى غرار ما ي دث في منهقة  ائه البراق أو ما يسمي  

 اإلسرائي يون زوًرا " ائه المبكى".
مال عمرو فيقول لا"ف سهين": "ا    ل يسعى ئلى فرض مخهها  أما الخبير المقدسي د. 

بصم ، فالهواقم الدندسية اإلسرائي ية ومعدم  نود ا    ل ي رسوندم قاموا بعم ية مسح بصم  
 ورفضوا ال ديث مع كبار المس ولين في دائرة األوقاف ال ي   بع ل  كومة األردنية".

عم ية ال دويد لكل مكونا  القدس ومندا المقدسا  اإلس مية  وي ابع عمرو: "  ي وقف ا    ل في
 فص ف ا    ل لم يعد ل  سقف".

 18/3/2018الين،  أون فلسطين
 

 مليون دوالر من الخليل سنوياً  134 يسرقاالحتالل  .22
 سيهر س ها  ا    ل اإلسرائي ي ع ى معحم الموارد الهبيعية "وفا":  -عمرو ساهر - الخ يل

ة، من خ ل سيهر دا ع ى ما يقارب ث ثي أراضي الضفة الغربية، المعروفة بمناهق "ن"، الف سهيني
 ولم يعد خفيا ع ى أ د األهداف ا ق صادية من ورا  هذه السيهرة، ب انب األهداف السياسية.
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فمن خ ل هذه السيهرة يمارس ا    ل أبشع أشكال السرقا  ل موارد الهبيعية في   ك المناهق، 
أهم هذه القهاعا  هو قها  ال  ر والكسارا  ا ق صادية الف سهينية، فدو يشكل ما نسب    وأ د
 من النا ج القومي اإل مالي. 5.5%

م افحا ،   عرض الموارد الهبيعية فيدا لعم يا  سرقة مس مرة الم افحة الخ يل مث دا مثل سائر 
يرادا من قبل ا    ل اإلسرائي ي،  كثر  ودة، ما  ع دا أكثر عرضة لعم يا  هذا القها  هي األ واه

هناك سبع كسارا  ئسرائي ية عم قة  عمل في م يه م افحة الخ يل، مقامة  السرقة اإلسرائي ية.
دونم من أراضي الم افحة والمصنفة، ضمن منهقة "ن"، وال ي  قع      3500ع ى ما يقارب 

ارد الهبيعية المس نزفة من خ ل الكسارا  و قدر س هة البيئة أن   م المو  اإلسرائي ية. السيهرة 
 1240000السبع بكافة أشكال ئن ا دا ) صمة بأنواعدا، ن ا ة بأنواعدا، وبيس كورس، وغيرها( يب غ 

م يون دو ر سنويا، قيمة ما  سرق  ئسرائيل من خ ل هذه  134هن/ شدريا، وهو ما يقدر ب والي 
 خ يل و دها.الكسارا  من موارد هبيعية ف سهينية من ال

من ا  يا ا   %80وأضاف  بارين أن هذه الكسارا  با    غهي في الوق  ال اضر ما يقارب 
، و سعى ئلى الوصول ئلى ال غهية الكام ة مس قب  من خ ل نقل كافة قها  اإلسرائي يةالسوق 

ام يددف ئلى مناهق "ن" في الضفة الغربية، وذلك ضمن  و   ع 48الكسارا  العام ة داخل أراضي 
، واس نزاف الموارد الهبيعية الف سهينية في 48ل م افحة ع ى الموارد الهبيعية داخل أراضي عام 
داخل الكيان الم  ل بينما اثارها الكارثية من  ئلىمناهق "ن" من الضفة الغربية، ونقل مخر ا دا 

 النا ية ا ق صادية والبيئية يبقى ل عاني من  مناهق الضفة الغربية.
 18/3/2018هللا،  رام الجديدة، اةالحي

 
 منذ مقاطعة األسرى للمحاكم اإلدارية إدارياً  قراراً  90: مركز أسرى فلسطين للدراسات .22

أكد مركز أسرب ف سهين ل دراسا  بأن الم اكم اإلسرائي ية أصدر  منذ قرار مقاهعة األسرب : غزة
 ا بين أوامر  ديدة أو   ديد لف را  أخرب.( قراًرا ئدارًيا م90اإلداريين الم اكم اإلدارية،  والي )

وقال الناهق اإلع مي ل مركز البا ث رياض األشقر في بيان ص في األ د ئن اس مرار ئصدار 
 ب ق األسرب هو دليل  ديد ع ى شك ية الم اكم اإلدارية. اإلداريةالقرارا  

مر افاندم يصدرون أو  وأضاف أن  برغم عدم مثول األسير أمام القضاة، وكذلك غياب الم امين
ال  ديد اإلداري، مما ي كد بأندا  اهزة وم فقة و قف خ فدا مخابرا  ا    ل ال ي  دعى و ود م ف 

 سرب لد    األسرب.
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( قراًرا، معحمدا ألسرب 240) ئلىوأشار ئلى أن  منذ بداية العام ال اري وص   األوامر اإلدارية 
 نوا  في س ون ا    ل.م ررين أعيد اع قالدم بعد أن أمضوا س

 18/3/2018، فلسطين أون الين
 

 32األسرى اإلداريون يقاطعون محاكم االحتالل لليوم الـ  .33
يواصل األسرب اإلداريون في س ون ا    ل اإلسرائي ي، مقاهع دم ل م اكم العسكرية ل يوم : رام هللا

 ع ى ال والي. 32الا
 18/3/2018، فلسطين أون الين

 
 هدم منزله في سلوانعلى  : االحتالل يجبر مواطناً لةالمحت القدس .31

شرع  عائ ة المواهن المقدسي ئس ق الشويكي، بددم منزلدا في  ي العباسية بب دة س وان  نوب 
 المس د األقصى، بضغه من ب دية ا    ل في القدس.

من ب دية ونقل مركز مع وما  وادي   وة عن المواهن الشويكي أن  اضهر لددم منزل ، بقرار 
ا    ل،  فاديا لدفع غراما  مالية، بدل أ رة الددم، وعادة ما  كون فا ور دا عالية  دا، و  راو  ما 

عدم ئل اق الضرر بالهابق األول، وهو عبارة عن منزل  ئلى، باإلضافة شيكلألف  60-50بين 
  عام. 100مبني منذ أكثر من 

 18/3/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 لمسيرة العودة القرن" ودعماً  صفقةلـ" تظاهرة شعبية بغزة رفضاً  .11
شارك مئا  المواهنين، أمس، بمحاهرة شعبية ع ى  دود  ي : عبد الر من الهدراوي -غزة 

الش اعية شرقي مدينة غزة بدعوة من الديئة الوهنية الع يا لمسيرة العودة وكسر ال صار، وذلك 
 القرن" ودعما لمسيرة العودة الكبرب. رفضا ل مرير "صفقة

مشير المصري، ئن "صفقة القرن  أ ي في سياق م او    القيادي في  ركة  ماس،وقال النائب  
 صفية القضية الف سهينية وال خ   من ال قوق والثواب  الوهنية"، داعيا الشعب الف سهيني ئلى 

الشدر ال اري ل خرون في مسيرة العودة لوقف من  30ال دي  لما اسماه "يوم ال شد األكبر" في الا 
  مرير "صفقة القرن".
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بدوره، أكد القيادي في  بدة النضال الشعبي عبد العزيز قديح أن رسالة المحاهرة   مثل بال أكيد 
ندا  ا    ل  قامة الدولة المس ق ة كام ة السيادة وعاصم دا القدس واه ع ى ال مسك ب ق العودة واه

  العمل بكل  دد ل  صدي لقرارا  الرئيس األمريكي دونالد  رامب ب ق مدينة القدس.اإلسرائي ي، مع 
 19/3/2018، فلسطين أون الين

 
 االحتالل يعتقل فتاة من خربة الحديدية باألغوار الشمالية .33

اع ق   قوا  ا    ل اإلسرائي ي، يوم األ د، ف اة من خربة ال ديدية باألغوار الشمالية، : األغوار
وأفاد مس ول م ف األغوار في م افحة هوباس مع ز بشارا ، بأن قوة من  دهم خيام ذويدا. بعد

عاما(، من سكان ال ديدية، بعد أن  21 يش ا    ل، اع ق   الف اة منال عبد الر يم بشارا  )
ن ونّوه ئلى أن  نود ا    ل مزقوا خيام المواه دهم  خيام والدها، واق اد دا ئلى  دة م دولة.

 بالسكاكين، وعاثوا بم  ويا دا خرابا.
 18/3/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 الشهر الماضي خالل وفاة غير طبيعية 18الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان المستقلة ترصد  .34

ة وفاة في  ال 18رام هللا: ذكر  الديئة المس ق ة ل قوق اإلنسان "ديوان المحالم"، أمس، أندا رصد  
 14حروف غير هبيعية في ف سهين، الشدر الماضي، من ضمندا أربع  ا   في الضفة، مقابل 

شكوب  ول ان داك  31شكوب  ول ال عذيب وسو  المعام ة، و 46 الة في غزة، مشيرة ئلى ورود 
 قانونية عادلة. ئ را ا ال ق في 

 19/3/2018هللا،  رام األيام،
 

 فيات المؤهلة لجائزة عالمية للطاقةفريق فلسطيني يفوز بالتص .32
( من  امعة الن ا  بمدينة ناب س، بالمركز األول بال صفيا  SolenXفاز الفريق اله بي ): ناب س

 في م ال الهاقة، ال ي  ر  قبل أيام في سنغافورة.( HULT PRIZEة )نصف الندائية لمسابق
ام في العاصمة البريهانية لندن من صف العام وبدذا الفوز ي أهل الفريق ل  صفيا  الندائية ال ي س ُق

فريقًا وص وا ل ندائي، من أصل ا ف الفرق المشاركة بالمسابقة  32ال اري، ليكون وا دا من بين 
 من مخ  ف أن ا  العالم.

( هو مشرو   خرن مش رك بين قسم هندسة الهاقة والبيئة، وقسم الدندسة SolenXُيذكر أن )
الصناعية في  امعة الن ا ، ل ه بة عمار الشّعار، وفر  م مود، وهبة دويكا ، بتشراف الدك ور 
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والمشرو  هو عبارة عن صندوق يعمل بالهاقة الشمسية،   امر الخهيب والدك ور م مد عثمان.
 النائية في ف سهين، ومخيما  ال  ئين في الدول الم اورة.يددف ئلى خدمة المناهق 

 18/3/2018لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 القاهرة: مؤتمر علمي بعنوان "الحوار القومي.. الطريق إلى الدولة الفلسطينية" .16

ونادي أعضا  هيئة ال دريس ب امعة عين شمس المصرية،  األوسهنحم مركز ب وث الشرق : القاهرة
اون مع سفارة دولة ف سهين م  مرا ع ميا بعنوان "ال وار القومي ..الهريق ئلى الدولة بال ع

 الف سهينية".
وقال المقرر الع مي ل م  مر ئبراهيم الب يري، ئن قضية ف سهين س بقى مغروسة في الدم المصري، 

ية الشعب ل   دي بأن مصر س وا   كل الم امرا  ال ي  س ددف  صف ئع ناوهذا الم  مر يأ ي 
 الدولة الف سهينية وعاصم دا القدس الشريف. ئقامةالف سهيني   ى 

وأكد سفير دولة ف سهين لدب القاهرة ومندوبدا الدائم لدب ال امعة العربية السفير دياب ال و ، أن 
انه ق الم  مر ي كد مضي مصر قدما في سبيل دعم  قوق الشعب الف سهيني المشروعة، فمصر 

 لعربية، مشددا ع ى دعمدا الدائم ل مشرو  الف سهيني في كافة الم افل الدولية.عمود الخيمة ا
، هبيعة الدور المصري ئبراهيمبدوره، اس عرض وكيل  داز المخابرا  المصري األسبق ال وا  م مد 

م خرا   اه ف سهين لدعمدا في   م الدولة وال ي  ع برها قضية أمن قومي مصري ب دودها الشرقية 
  دها وكوندا  قع ضمن دائرة األمن المباشر لمصر.ال ي  

موقع المدا م بد  من المدافع، وضرورة  فعيل خهة  ئلىواق ر  ضرورة ان قال العرب والف سهينيين 
ألندا   سق مع مبادرة  األمنالرئيس م مود عباس ل س م المق ر ة في اخر خهابا   لدب م  س 

حة، م كدا أن المفاوضا  بيد العرب س   قوي هالما يم كون الس م العربية غير المفع ة   ى ال  
ل عمل ع ى اس ئناف  ئسرائيلأدوا  يمكندا أن  غير المعادلة ال الية، وخ ق قوة دفع وضغه ع ى 

 المفاوضا .
في ال رويج لمزاعم   ع ق  ئسرائيلمن  انب ،  سا ل ال وا  م مد عبد المقصود، عن كيفية ن ا  

من أ ل مخاهبة الرأي العام العالمي، وعن كيفية اس غ ل الوضع الديمغرافي  ياإلسرائي باألمن 
لف سهين لبنا  دول دم وا س ي   ع ى مقدرا  الشعب بشكل يصعب في  ال را ع عن   م دول دم 

 وكياندم.
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من  انب ، أكد أس اذ الع وم السياسية هارق فدمي، ضرورة أن   ر م كافة المق ر ا  ألن القضية 
، وضرورة أن يكون هناك دعم عربي ل رئيس م مود عباس في صياغةف سهينية    ان إلعادة ال

  ديدا.ليأخذ مسارا دوليا  اإلسرائي يمعرك   الدب وماسية، واهعادة  دوير الصرا  العربي 
وأكد  المداخ   ضرورة  قديم الدعم السياسي ل قضية الف سهينية في المر  ة المقب ة وضرورة 

 مصال ة الوهنية، وضرورة  قديم الدعم ل مدينة المقدسة.  قيق ال
 18/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أردنية بأراض   "إسرائيل"انتفاع  بإنهاءمذكرة نيابية تطالب  .17

ر نائبًا أردنيًا، اليوم األ د، مذكرًة ُ هالب ال كومة بعدم   ديد عقد اس ئ ا 20وقع أكثر من : عمان
 ئسرائيل أراضي أردنية في منهق ي الباقورة والغمر.

عامًا، ب سب ما ورد  25وكان  ال كومة األردنية قد من   ئسرائيل  ق ا ن فا  في المنهق ين لمدة 
 .1994اإلسرائي ية الموقعة في عام  -في معاهدة الس م األردنية 

، لكن 2019في شدر أك وبر/  شرين األول وبمو ب ا  فاقية، فتن ان فا  ئسرائيل بالمنهق ين ين دي 
ال كومة األردنية م زمة في  ال عدم ال  ديد بتب غ الهرف اإلسرائي ي برغب دا في ذلك، قبل عام 

 من موعد ان دا  ا ن فا ، واه   رب ال  ديد   قائيًا لف رة مماث ة.
ونمًا، فيما  ب غ في الغمر د 830و ب غ مسا ة األرض ال ي  ن فع بدا ئسرائيل في منهقة الباقورة 

 أربعة ا ف دونم  قريبًا.
 18/3/2018، لندن، العربي الجديد

 
 الغزيين باألردن تصاريحلجنة للنظر في  .18

ا فاق يقضي ب شكيل ل نة مش ركة ل نحر في  ئلى وص   ل نة ف سهين النيابية : ب را -السبيل
 ال صاريح الممنو ة ألبنا  قها  غزة المقيمين بالمم كة.

ودعا رئيسدا النائب الم امي ي يى السعود، خ ل  ر س  ا  ماعا ل  نة، اليوم األ د، ب ضور 
رئيس ل نة العمل وال نمية ا   ماعية والسكان النيابية خالد الفناهسة ووزير العمل سمير مراد وعدد 

قانونية و ذليل كل ال األبعادمن المعنيين، إلعادة النحر في  صاريح العمل الممنو ة ل غزيين ودراسة 
 الصعوبا  ال ي  وا ددم.

 قوقدم المدنية  سيما ما ي ع ق بالعمل، مهالبا ال كومة  واهعهائدمهذه الفئة  ئنصافوأكد ضرورة 
 مدنة. 85الغزيين والبالغ عددها  أمامال ي من شأندا ف ح المدن المغ قة  اإل را ا با خاذ 
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مسا ة   يح خ لدا الفرصة  أيمباشر في  ال و ود ال كومة س  عامل بشكل  أنبدوره، بين مراد 
ال  نة المش ركة من وزارة العمل ول ن ي ف سهين والعمل  أن ئلىقها  غزة، مشيرا  أبنا لعمل 

وال نمية ا   ماعية والسكان النيابي ين  عكس مدب الع قة ال شاركية بين الس ه ين ال نفيذية 
 وال شريعية.

 18/3/2018، عّمان،السبيل
 

 الحميد: مسيرات العودة استرداد للحق التاريخي بفلسطين عبدحفيد السلطان  .19
عبد ال ميد قاييخان عثمان اوغ و  فيد الس هان عبد ال ميد  األميرأكّد : م مود هنية -الرسالة ن  

الثاني،  ق الشعب الف سهيني في موا دة أعدا ه، مشيرا ئلى وقوف  ئلى  انب ال ق ال اريخي 
  سهيني في اس رداد  قوق .ل شعب الف

و ع يًقا ع ى مسيرا  العودة ال ي يخهه لدا الف سهينيون في الث ثين من الشدر ال اري، قال األمير 
عبد ال ميد، ئّن الشعب الف سهيني يوا   عدواًنا  اريخيا قائًما ومس مًرا، ويسعى  س رداد  ق  

 .اإلنسانيةالقمع ضد  أدوا ال اريخي من عدوان هم ي يس خدم كل 
وقال األمير عبد ال ميد في  صريح خا  با"الرسالة ن " ئّن الفعل الف سهيني هو اس مرار ل الة 

المرفوض منذ أزل ال اريخ، ومواص ة لندج  ده اخر س هين  اإلسرائي يال داد والمقاومة ل عدوان 
 الدولة العثمانية  يث رفض المساومة ع ى أرض ف سهين و س يمدا ل يدود.

في العالم الذين ي افحون ع ى هذه  واأل راركّد أن الشعب الف سهيني يقف في مقدمة الشعوب وأ
 ويسعون  س ردادها. األرض

 18/3/2018، الرسالة نت
 

 وتركيا "إسرائيل"تحديات تواجهنا من إيران ومن القاهرة: هللا بن زايد  عبد .11
  السيسي أمس وزير الخار ية وال عاون اس قبل الرئيس المصري عبدالف ا: م مد الشاذلي -القاهرة 

الدولي اإلمارا ي الشيخ عبدهللا بن زايد، في  ضور نحيره المصري سامح شكري، والقائم بأعمال 
 رئيس ا س خبارا  العامة المصرية ال وا  عباس كامل.

ال بن وق وأ رب شكري م ادثا  مع عبدهللا بن زايد، في ئهار الية ال شاور السياسي بين الب دين.
سرائيل و ركيا، "زايد في م  مر ص افي مش رك:  ناقشنا ال  ديا  ال ي  وا دنا، من قبل ئيران واه

 ."وا ع دا  ع ى المصالح العربية أو الشأن العربي، ونعمل بقوة وعزم لموا دة هذه ال  ديا 
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فر . أ د ن ن أمام   ديا  وفر ،   ب موا دة ال  ديا  واس غ ل ال"وقال عبدهللا بن زايد: 
هذه ال  ديا  هو ان شار ال هرف واإلرهاب والكراهية ومع األسف ئ دب منصا  ذلك قهر. ئذا 
ذا أراد  ا س مرار في هذا  أراد  أن  غير ند دا فسنكون مر بين بعود دا ئلى الصف العربي، واه

يد اس عادة كل نر ". وأضاف: "الندج ف   ا ة ألي منا كي يغّير هذه السياسة. هذا ما  وافقنا ع ي 
ثقل عربي ممكن. نرب فراغًا في ليبيا وسورية ولبنان واليمن. ن ن أكثر  فا ً  اليوم ب هور الوضع 
في العراق، لكننا نأمل بأن يس عيد أيضًا الصومال عافي  . مع األسف كثير من ال واضر العربية 

نًا ودعمًا مث ما كانا دائمًا. شدد   ديا ، ولذلك أمام مصر والسعودية مدمة  اريخية، أن  كونا عو 
ع ينا كعرب أن نقوم بدذه المس ولية، ون ن في اإلمارا  ن كد أننا سندعم القاهرة والرياض في   ك 

 ."سنكون سوياً ". ورد شكري: "ال دود
 19/3/2018الحياة، لندن، 

 
 "رةدولة عربية مجاو "يهودي من اليمن بمساعدة  400تستقدم  "إسرائيل": "القدس العربي" .10

من مصدر م  ي مه ع، أن  "القدس العربي"من وديع عواودة: ع م   "القدس العربي"الناصرة ا 
يدودي من اليمن  400ئسرائيل قام  في شدر شباه / فبراير الماضي بعم ية خاصة نق   فيدا 

، . وهذا ما أكد   وزارة ا س يعاب والد رة اإلسرائي ية"يسعور"بواسهة هائرا  مرو ية من هراز 
 مك فية ب قديم  فاصيل أساسية.

شارك في العم ية  48، نق  عن ضابه عربي من أراضي ف سهين "القدس العربي"وأكد المصدر لا
العسكرية، أن و دة كوماندوز ئسرائي ية قام  ب نفيذ عم ية شارك  فيدا أ دزة أمن ئسرائي ية، 

أ ا   ل مرو يا  اإلسرائي ية الدبوه بال عاون مع دولة عربية م اورة لم يكشف عن هوي دا، لكندا 
 فيدا قبيل نقل مئا  اليدود من أصل يمني بهائرا  مدنية ئلى مهار بن غوريون اإلسرائي ي في ال د.
ونقل المصدر عن الضابه في ال يش اإلسرائي ي قول  ئن اليدود اليمنيين وص وا ئلى مكان م فق 

ية صعبة، خاصة النسا  واألهفال. ونقل عن ع ي  خارن المراكز السكنية، وكانوا في  الة ص 
ندا  عنى  الناهقة ب سان وزارة الد رة وا س يعاب، أ ه غار سان، قولدا ئن وزار دا سعيدة بالن ي ة، واه
باس يعاب ه    المدا رين ال دد، م كدة أن ه رة اليدود اليمنيين ليس  الد رة اليدودية األولى من 

   العربية. دول عربية منذ اند   الثورا
سبق اس   ب اليدود من اليمن، كما سبق ذلك ه رة مماث ة من سوريا والعراق "و ابع  القول 

لكنني   أس هيع  قديم  فاصيل  ول هذه الد را  فدذه ص  ية وزار ي "قائ ة  وأضاف . "أيضا
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و أهي دم من  األمن والخار ية. ون ن من  د نا فتن مدم نا  ق صر ع ى اس يعاب المدا رين ال دد
 ."نا ية ئيوائدم، و وفير مصادر عمل و ع يمدم ال غة العبرية

 19/3/2018، لندن، العربيالقدس 
 

 "إسرائيل"من أجل فلسطين في المغرب تحذر من تصاعد وتيرة التطبيع مع  الوطنيمجموعة العمل  .11
دولة العبرية من :  ذر  منحمة مغربية  ناهض ال هبيع المغربي مع ال"القدس العربي" –الرباه 

المعادية  واألمريكية اإلسرائي يةفي وق    صاعد السياسة  األخيرة صاعد و يرة ال هبيع خ ل الف رة 
ه قال ي  س ددف القدس والمقدسا  اإلس مية والمسي ية في ف سهين  ال ي  "صفقة القرن" واه
 لف سهيني. س ددف القضية الف سهينية بأكم دا واإل داز ع ى كافة  قوق الشعب ا

الوقائع ال هبيعية ال ي  ئنوقال  السكر ارية الوهنية لم موعة العمل الوهنية من أ ل ف سهين 
 شكل دعمًا مباشرًا وغير مباشر ل رائم الكيان الصديوني " صاعد  و ير دا في الف رة األخيرة 

ى المهبعين ولمخهها   ال صفوية،  يث ان قل الكيان الصديوني وعم  ه من مر  ة ال س ر ع 
سوا  من المغرب أو من غيره من األقهار العربية واإلس مية ئلى الكشف واإلع ن عن ه    في 
م اولة ل ن قال بالحاهرة ال هبيعية ئلى مر  ة ال  نيد والعمالة المباشرة في خدمة مخهها  الكيان 

 ."الصديوني العنصري اإلرهابي الم رم
م اولة اس غ ل ما نّ  ع ي  الدس ور " ئلى "القدس العربي"االم موعة في ب غ ارسل ل وأشار 

المغربي  ول مكونا  وروافد الدوية الثقافية المغربية من أ ل ئعها  قرا ة م صدينة في ما ي ع ق 
وزيارة  "األصل المغربي"ل برير ال هبيع مع عصابا  الكيان الصديوني ب  ة  "المكون العبري"با

و ر يب لقا ا  مع قيادا   "ئع ميين كبار"صديوني مع  قديمدم بصفة أشخا  مغمورين ل كيان ال
عسكرية ومخابرا ية وسياسية و ك يفدم بمدمة الدعاية ل كيان و بييض  رائم  اإلرهابية ضد ف سهين 
أرضا وشعبا ومقدسا  في ئهار   ميع صورة هذا الكيان الغاصب واهعها  صورة مغايرة ل  مما قد 

 يدا القانون ال نائي المغربي من قبيل اإلشادة باإلرهاب و ال خابر مع كيان يشكل  رائم يعاقب ع
اس قبال اإلرهابي الم رم عمير بيري س في البرلمان المغربي، وهو " ئلى. و هرق  الم موعة "عدو

وزير ال رب الصديوني األسبق موضو  الشكاية بال وره في اإلرهاب و رائم ال رب وال رائم ضد 
لمقدمة ئلى الوكيل العام ل م ك )النيابة العامة( لدب م كمة ا س ئناف في الرباه، مع ما اإلنسانية ا

يمث   ذلك من اع دا  ع ى الم سسة ال شريعية ال ي من المف رض أندا  مثل الشعب المغربي الرافض 
ير ، ومشاركة رياضيين صداينة في بهولة دولية في مدينة أغاد"لكل أشكال ال هبيع مع الصداينة

رفع ع م اإلرهاب الصديوني وعزف نشيده العنصري مما شكل دعما مباشرا ل كيان الم رم " يث  م 
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بنقل  " رامبدونالد "ضد قرار المدعو  -م كا و  كومة و شعبا –واس د ارًا بمواقف اإل ما  المغربي 
ي وخاصة في سفار   ئلى القدس، األمر الذي رفض  الشعب المغربي قاهبة وندد ب  الم  مع المدن

 ."مدينة أكادير
 19/3/2018، لندن، العربيالقدس 

 
 "األقصى" أثناء زيارته سفير بروناي يؤكد وقوف بالده إلى جانب شعبنا وقضيته العادلة .11

أكد سفير س هنة بروناي غير المقيم لدب دولة ف سهين نور الدين  ان يعقوب، وقوف ب ده : القدس
 العادلة. ئلى  انب الشعب الف سهيني وقضي  

وشدد سفير بروناي لدب لقائ  وزير ش ون القدس الم افح عدنان ال سيني، اليوم األ د، ع ى أن 
ب ده  دعم كافة الخهوا  ال ي  قوم بدا القيادة الف سهينية ممث ة بالرئيس م مود عباس ع ى السا ة 

قامة دول   المس ق ة وعاصم دا  القدس. الدولية  ن زا   قوق الشعب الف سهيني واه
وأكد ضرورة  ش يع السيا ة الدينية لمدينة القدس وزيادة ا ه مام بدا من قبل الدول اإلس مية، 
مهالبا س ها  ا    ل اإلسرائي ي با  رام القانون الدولي ووقف ان داكا دا ب ق الف سهينيين 

 ومقدسا دم.
األقصى المبارك، وكان  ، المس داأل د وكان سفير س هنة بروناي قد زار في وق  سابق يوم

باس قبال  مدير عام أوقاف القدس الشيخ عزام الخهيب، ومدير المس د األقصى الشيخ عمر 
 الكسواني.

 18/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 غزة منفرنسي في القدس بتهمة تهريب أسلحة  دبلوماسياعتقال  .11
الس ها   أوقف  لقنص ية العامة لب ده في القدس، كان  ا ف ب: يمثل موحف فرنسي في ا -القدس

 أع ن ذا  هابع امني، ب سب ما  أفعالم كمة ل ش باه بار كاب   أمام، أسابيعقبل  اإلسرائي ية
 مصادر قريبة من الم ف.

فرنسي في العشرينا  من  ئلىوسي دد قاض في م كمة بئر السبع ) نوب( ا ثنين ال دم المو دة 
الضفة الغربية الم   ة والقدس  أيالف سهينية  األراضيل في القنص ية العامة لفرنسا في العمر يعم

 المصادر. أفاد الشرقية وقها  غزة، ب سب ما 
 أمامداالقضية ب ك م شديد ولم   كد م كمة بئر السبع مثول الم دم  اإلسرائي يةو  يه الس ها  

 ا ثنين.
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بيندا سائق القنص ية العامة الفرنسية وي ري ر    مكوكية بين وي ولى المش ب  ب  العديد من المدام 
والذي  سيهر ع ي   ركة  ماس، ال ي  ع برها  اإلسرائي يالقدس وقها  غزة، الخاضع ل  صار 

 ".ئرهابية"منحمة  ئسرائيل
 لي ، لكن المصادر صنف دا با"الخهيرة" وباندا ذا  هابع امني.ئولم ي م كشف ا  داما  المو دة 

 .أس  ة ش ب  في قيام  ب دريب  اإلسرائي يةالس ها   أن  ك المصادر  أ د وأع ن
"ن ن نأخذ هذه القضية ع ى م مل ال د بشكل  أبيبوقال م  دث باسم السفارة الفرنسية في  ل 

المش ب  ب  " حي و  يزال بال ماية  أن وأضاف ".اإلسرائي يةكبير، وع ى  واصل وثيق مع الس ها  
  فاصيل  ول القضية. ئعها " الممنو ة ل رعايا الفرنسيين، بدون القنص ية

 18/3/2018، األيام، رام هللا
 

 الفلسطينيين الالجئينالبابا فرنسيس قلق على وضع  .15
  ق  قضية ال  ئين الف سهينيين دعمًا  ديدًا أمس من بابا الفا يكان فرنسيس ": ال ياة" –روما

الب ث " يال وضعدم، مشددًا في الوق  ذا   ع ى ال زام   "يقيق ق  ال ق"الثاني، الذي أعرب عن 
 ."عن س م عادل ودائم مس ند ئلى  ل الدول ين

بيير كرينبول في   سة اس ما   "أونروا"واس قبل فرنسيس في روما السب  المفوض العام لوكالة 
 100وكالة بقيمة في روما والذي  عدد  قديم دعم ئضافي ل  المان ينخاصة، بعد أيام من م  مر 

 م يون دو ر.
، ئن ال وار الذي دار بين الهرفين، ركز ع ى م نة   ئي ف سهين في الضفة "أونروا"وأفاد بيان لا 

الغربية وغزة، واألردن ولبنان وسورية. وأعرب البابا، الذي كان زار مخيم الدهيشة ل  ئين في بي  
وال زامدا، فيما قدم كرينبول وصًفا  نعدام األفق  "أونروا"، عن ا  رام  العميق لعمل 2014ل م عام 

المق ق، و  ديدًا بالنسبة ل شباب، ول ا ة العالم ل  أكيد ع ى أن  قوق   ئي ف سهين ومس قب دم 
 مدمين.

، كان  "أونروا"عامًا(، ال ي  درس في ئ دب مدارس  14كما قدم رسالة من الف اة الف سهينية م د )
ة مصورة ئلى البابا فرنسيس، أعرب  فيدا عن األهمية ال ي  وليدا ل ع يمدا وعن أرس  دا مرفقة برسال

. وقال "أونروا"مخاوفدا من ر ية مدرس دا مغ قة بسبب أزمة ال مويل الدراما يكية ال ي  عاني مندا 
  م مناقشة مخاهر أي انقها  لخدما  ال ع يم وال ا ة ئلى ا  رام ئنسانية و ه عا  ه بة"كرينبول: 

 ."أونروا
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خهوة "عدنان أبو  سنة أن م  مر روما الذي عقد الخميس الماضي،  "أونروا"وأكد الناهق باسم 
ئي ابية سي م البنا  ع يدا ... كان م  مرًا هامًا احدر الدعم السياسي السا ق ل وكالة من الم  مع 

فا  مالية  ديدة ئذ  ص نا أونروا  نشئ   ال"، مشيرًا ئلى ئن "الدولي، وكذلك بالنسبة ل دعم المادي
م يون دو ر، ئضافة ئلى أن بعض الدول قال  ئندا س فصح عن  برعا دا  100خ ل الم  مر ع ى 

بعده ... ن  رك با  اها  عدة. هناك ا صا   مع منحمة الم  مر اإلس مي، والبنك الدولي، 
 ."  بداوالبنك اإلس مي ل  نمية من أ ل ئنشا  وقف ومصادر دعم ممكن ال نب

 19/3/2018، لندن، الحياة
 

 ابن سلمان: لن يوقفني عن الحكم إال الموت .16
قال ولي العدد السعودي م مد بن س مان ئن  ئذا عاش لخمسين عاما فالم وقع أن ي كم الب د، 

 وأضاف "ولن ُيوقفني شي  ئ  المو "، و عدد بأن  هور ب ده قنب ة نووية ئذا فع   ئيران ذلك.
م يار  100أن   م  مع أكثر من  -يةمريكفي  وار مع شبكة سي بي أس األ-س مان وأضاف ابن 

دو ر من أمرا  ور ال أعمال اع ق وا في فندق ري ز كارل ون قبل أشدر، مس دركا "لكن الددف لم 
 يكن  مع المال بل معاقبة الفاسدين".

فقيرا ولس  غاندي أو  وردا ع ى س ال عن بذخ  في اإلنفاق، قال ابن س مان "أنا ثري ولس 
 ماندي ".

وأضاف ولي العدد السعودي أن الس ها  س نشر في أسر  وق  ممكن مع وما  عن المع ق ين 
 ليدرك العالم ما  قوم ب   كومة السعودية لم اربة ال هرف.

)في ئشارة ئلى  ادث  1979و ابع ابن س مان "كنا شعبا هبيعيا ي هور كأي دولة   ى أ داث عام 
م ال رم بواسهة  ماعة  ديمان الع يبي(  يث أصب   الممارسا  اإلس مية في السعودية اق  ا

وقال ولي العدد السعودي ئن     و د نصو  شرعية  فرض ع ى النسا  ار دا   قاسية وم زم ة.
العبا ة وغها  الرأس األسود. وأشار ئلى أن زعيم  نحيم القاعدة الرا ل أسامة بن  دن أ دث شرخا 

 ن الشرق األوسه والغرب.بي
 

يران  السعودية وا 
من  دة أخرب، ا دم ولي العدد السعودي ئيران باس خدام أراضي اليمن إله ق صواريخ ع ى 
العاصمة السعودية الرياض، مشددا ع ى أن  "لو هور  ئيران قنب ة نووية فسن ذو  ذوها في أسر  

 وق ".
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 يوش بالعالم  5ف يشدا ليس ضمن أكبر  وأضاف ابن س مان أن "ئيران ليس  منافسة لنا،
اإلس مي، كما أن اق صادنا أكبر من اق صادها". وأعرب عن أم   أن "  وقف الم يشيا  في اليمن 

 عن اس خدام ال انب اإلنساني  س عهاف العالم"، ع ى  د قول .
ا في وق  و عدد ولي العدد السعودي بأن  سي م "ا  ثاث عناصر اإلخوان المس مين من مدارسن

قصير". وقال ابن س مان ئن  ي من بفكرة  قوق اإلنسان، لكن  أضاف أن "معاييرها لدينا  خ  ف عن 
 ية".مريكاأل

 19/3/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 لقضم قدرات "حماس" بال حرب شاملة االحتاللاستراتيجية  .17
 صالح النعامي

ا  ال رب ال ي شّندا ع ى غزة في مّثل نمه  عاهي  يش ا    ل مع  ركة  ماس، منذ ان د
، الصورة األوضح ال ي  ّسد   هبيق اس را ي ية "الموا دة بين ال روب"، المع مدة في 2014صيف 

الموا دة، والقائمة ع ى مواص ة قضم قدرا دا العسكرية من أ ل ئضعافدا لضمان  عزيز مكان   في 
 أي  رب مس قب ية.

ذا كان  يش ا    ل يع مد هذه ا  س را ي ية مع  زب هللا أيضًا، من خ ل ضرب ما يّدعي أندا واه
"ش نا  ومخازن س    عود ل  زب في سورية"، فتن كثافة العم يا  ال ي ينفذها  يش ا    ل في 
ئهار هذه ا س را ي ية ضد  ركة  ماس كبيرة  دًا. ويمّثل  كثيف العم يا  ال ي  س ددف قضم 

، فكل من "مراقب الدولة" ول ان 2014أل د أهم اس خ صا   رب  قدرا   ماس العسكرية  هبيقا
ال  قيق ال ي شّك دا الكنيس  ل   قيق في محاهر القصور اإلسرائي ي خ ل ال رب،  شير ئلى أن 
"السما  بام  ك  ماس  رسانة كبيرة من الصواريخ، هو الذي أفضى ئلى ئهالة أمد ال رب ل صل 

 .1948ب  خوضدا ئسرائيل منذ ان دا   رب يومًا". وهي أهول  ر  51ئلى 
ويمّر  هبيق اس را ي ية "الموا دة بين ال روب" ضد  ماس في خهو ين أساسي ين، وهما:  مع 
مع وما  اس خبارية  ول المقدرا  العسكرية ال ي راكم دا ال ركة بوسائل مخ  فة، وا ع ماد ع ى 

نية في أن  حدر كمن يبادر لشن عم يا  ال  ج ل برير ضرب هذه المقدرا . فتسرائيل غير مع
عسكرية في القها   سوغ ل ركة  ماس الرد ع يدا. فع ى سبيل المثال  س غل ئسرائيل أية عم ية 
ئه ق قذائف صاروخية ل م موعا  الصغيرة داخل القها  و قوم بالرد بضرب أهداف ل ركة 

في القها ، و مّثل العنوان الذي   ماس، ب  ة أن " ركة  ماس هي ال ي  مثل س هة األمر الواقع
 ي و ب أن   بي ئسرائيل من  الثمن".
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ومن المفارقة أن بعض  ماعا  الس فية ال دادية، ال ي هي في  الة عدا  مع  ماس،  قوم 
بته ق بعض القذائف الصاروخية ع ى م يه قها  غزة ف سقه في مناهق خالية، فيكون الرد 

س العسكرية. وهناك ما يدل ع ى أن  في بعض األ يان وعندما اإلسرائي ي باس دداف مقدرا   ما
  صل ئسرائيل ع ى مع وما  اس خبارية "ثمينة"  ول مخازن لس   نوعي  م ك   ماس، فتن 
ئسرائيل    أ ئلى ا ّدعا  بأن "أهدافدا  عرض  ل د وم"، وذلك ل برير ضرب األهداف ال ي  وفر  

 لديدا مع وما  بشأندا.
ي زامن  صول ئسرائيل ع ى مع وما  اس خبارية مع عمل  قوم ب  هذه الم موعة  وفي  ال لم

الف سهينية أو   ك، فتن  يش ا    ل يّدعي  عرض قوا   لد وم ل سويغ العمل العسكري، من دون 
 أن يكون من الممكن ال  قق من مزاعم .

قد  م  ف ير عبوة ناسفة ضد  وُعّد  أ داث مسا  السب  دليً  ع ى ال ك يك اإلسرائي ي، ئذ ئن 
ئ دب الدوريا  اإلسرائي ية ع ى ال دود مع قها  غزة، لم  ن م عن  أية ئصابا ، مع أن مصادر 
ف سهينية نف  أن  كون منهقة ال دود قد شدد  مثل هذا ال ف ير. وبعض ساعا  ق ي ة شّن  يش 

بعيدة المدب ل ركة  ماس في ا    ل غارا  واسعة ضد أهداف قال ئندا " مثل مخازن لصواريخ 
 المنهقة الوسهى من القها ".

مع الع م أن    ى خ ل ف را  الددن وا فاقا  وقف ئه ق النار ال ي   وصل ئليدا  ركة  ماس 
سرائيل أثنا  ال روب، فتن  يش ا    ل   ي ردد في  ال  صل ع ى مع وما  "ثمينة" في  واه

ه المع وما  من خ ل الزعم بأن  ركة  ماس هي من  سويغ خرق الددنة من أ ل اس غ ل هذ
 شر  في الخرق.

، وأثنا  ال رب ع ى غزة،  م ا  فاق ع ى هدنة برعاية مصرية، 2014ففي ال اسع من أغسهس/اب 
لكن خ ل هذا اليوم  صل  داز المخابرا  اإلسرائي ية الداخ ية "الشاباك" ع ى مع وما   ول مكان 

ائد العام لا "ك ائب عز الدين القسام"، ال نا  العسكري ل ركة  ماس. وفي  وا د م مد الضيف، الق
عصر ذلك اليوم ادعى  يش ا    ل أن  ماس قد خرق  الددنة من خ ل ئه ق قذيفة 
صاروخية با  اه ئسرائيل، وهو ما نف   ال ركة. وبعد ساعا  من هذا ا دعا  أسقه  هائرة 

اي" قنب ة  زن نصف هن ع ى عمارة في منهقة "الرمال  15عسكرية ئسرائي ية من هراز "ئف 
ال نوبي" غرب مدينة غزة، كان الضيف فيدا، لكن  ن ا من المو  بأع وبة. وقد ع ق أ د 
المس شارين القضائيين السابقين، بأن "ئسرائيل فبرك  ا دعا   ول ئه ق القذيفة المدفعية لكي  نفذ 

 م اولة ا غ يال ضد الضيف".
 19/3/2018، الجديد، لندن العربي
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 صفقة القرن أقل من أطماع اإلسرائيليين .18
 د. فايز أبو شمالة
لقد  م  هبيق ما يدم اإلسرائي يون من صفقة القرن ع ى أرض الواقع، و  داعي لاع ن الرسمي عن 
 صفقة س قيد ببنودها أهما  اإلسرائي يين الم هرفين، وس خ ق  الة من ال دل في أوساه األ زاب
اإلسرائي ية، قد   هور ئلى  ل الكنيس ، وخسارة ائ  ف  كومي أن ز إلسرائيل ما   م  ب ، دون 
اس ئناف المفاوضا  مع الف سهينيين، ودون لقا ا  قمة، وقرارا  ونقاشا  ومبا ثا ، فالوضع 

مئنة، وال و األمني مس قر، والقوانين اإلسرائي ية في هريقدا ل  هبيق ع ى الضفة الغربية، وال الة مه
رايق بين الس هة والمخابرا  اإلسرائي ية، و  داعي ل شويش هذا ا نس ام من خ ل مفاوضا  

ذكر  ما سبق،   ى    أخذا البعض  عبثية، لن يخدم اس ئنافدا ئ  الم رضين ع ى عم ية الس م.
مريكي بعم ية العزة باإلثم، ويدعي أن السيد م مود عباس، ان صر بصموده، ورفض  ال فرد األ

الس م، فأسقه صفقة القرن لم رد عدم اس قبال  ل مبعوث األمريكي، وهر   فكرة الرعاية الدولية 
 بديً  ل م  مر الدولي.

ئن معهيا  الواقع  قول: لقد اك فى اليدود من صفقة القرن بما   قق ع ى األرض   ى اآلن، و  
 ريد ا فاقا  ومعاهدا   قيد أهماعدم، و  د من يريدون أكثر من ذلك، فاأل زاب اإلسرائي ية   

رصاصدم، و  يريد اإلسرائي يون  فكيك ال كومة، وا خ  ف ع ى بنود صفقة القرن ال ي  زعج 
بعضدم، ويكفي ا س شداد ب صريح رئيس الدولة ر بين ريف ن الذي هالب قبل أيام بضم الضفة 

دا ع ى ف را ، فالوضع الدولي والداخ ي والم  ي الغربية ئلى ئسرائيل دفعة وا دة، و  داعي لضم
ول  ذكير، فقد ال قى قبل عام المبعوث  وال يا ي والسياسي واألمني ي كد أننا األقويا ، ولنا ال ق.

األمريكي  رينب   مع السيد م مود عباس، وعرض ع ي  شروه أمريكا  س ئناف المفاوضا ، 
، وقد   قق  2017ع ول  العبري في شدر مارس من العام وال مديد لصفقة القرن، وفق ما نشره موق
 الشروه األمريكية بم م دا: وهي كال الي:

هاولة المفاوضا  دون شروه مسبقة، وقد  اول السيد عباس لقا   العودة ئلىا ع ى الف سهينيين 1
  .ن انياهو برعاية بو ين، بددف اس ئناف المفاوضا  ب  شروه، ولكن ن انياهو رفض ال قا

ا مشاركة كل من مصر والسعودية ودولة اإلمارا  العربية واألردن في المفاوضا  القادمة. وقد 2
   قق ذلك في واشنهن قبل أيام،  ين شارك باإلضافة لما سبق الب رين وقهر وعمان.

ا لن يكون هنالك   ميد كامل ل س يهان، وقد   قق هذا الشره، بعد أن سقه موضو  ا س يهان 3
 ولة المفاوضا  ندائيًا، و ا  بدً  من  موضو   بادل األراضي.عن ها
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ا ع ى الس هة م اربة المقاومة ضد ئسرائيل، و  يكفي صدور بيانا  عامة  ش ب المقاومة. وهذا 4
 الشره قد   قق ب  أدنى اع راض، و رب الس هة ضد المقاومة ضروس.

ي النحام ال ع يمي الف سهيني و غيير أسما  شوار  ا اإلدارة األمريكية  ريد أن  رب  غيرا   قيقية ف5
سمي  بأسما  شددا ، مع وقف ال  ريض عبر وسائل اإلع م الف سهينية، وقد   قق هذا الشره، 

  ين أزال  الس هة الف سهينية النصب ال ذكاري ل شديد خالد نزال من مدينة ق قي ية.
ب القابعين في الس ون اإلسرائي ية، وقد ا  وقف الس هة عن دفع روا ب ألسر الشددا  واألسر 6

  ى يومنا هذا، و ين  ول   2014ال زم  الس هة بدذا البند،  ين رفض  ئدران شددا   رب 
 روا ب الشددا  واألسرب ئلى الصندوق القومي.

ا أن ي م ال  قيق مع المشبوهين بالمقاومة لمعرفة من خهه ل عم يا ، ومن أرس دم ومن زودهم 7
المواد الم ف رة، واع قال كل من هو م وره و قديم  ل م اكمة. وهذا الشره الوقح    زم ب  بالس   و 

 الس هة من قبل، فاأل دزة األمنية لم  قصر في  نفيذ هذه المدمة، ولن  قصر أبداً 
ا القيام بتص  ا  في األ دزة األمنية الف سهينية، بددف عدم  صولدم ع ى را بين، وأنا   أم ك 8

 ا  في هذا الشأن، و  دليل لدي ي كد ا ل زام بدذا الشره من عدم .مع وم
ا ال وقف عن   ويل األموال ئلى قها  غزة ألن ذلك يساهم في  مويل مصروفا   ركة  ماس. 9

 ول  قيق هذا الشره، فقد فرض  الس هة العقوبا  الصارمة ضد سكان قها  غزة كافة.
 وه  رينب  ، أن ز الصداينة ما ي ي:ئضافة لما سبق، وبعد عام من  نفيذ شر 

 ا  م ئزا ة القدس عن هاولة المفاوضا  ندائيًا، كما قال  رامب1
 ا  م الد وم ع ى قضية ال  ئون: و ق ي  المساعدا  لألونروا بددف  صفية القضية2
 ا وافق  زب ال يكود ع ى  هبيق القانون اإلسرائي ي ع ى مس وهنا  الضفة الغربية.3
 .الغربيةبيق القانون المدني ع ى ال امعا  في المس وهنا  اليدودية في الضفة ا  م  ه4
ا  واصل ال عاون األمني بين األ دزة األمنية الف سهينية والمخابرا  اإلسرائي ية رغم كل الممارسا  5

 الصديونية، ورغم   اهل قضية األسرب، و سيما أولئك الذين خان دم ا فاقية أوس و
ق، هل حل  ا ة لاسرائي يين  ن حار صفقة القرن، أو ال ض ع ى اإلع ن عندا، بعد كل ما سب

أو السعي ئليدا، وهم يرون ن ائج الصفقة    قق ع ى األرض ان صارا  وأمن راسخ دون دفع أي 
 ثمن سياسي أو ميداني.

 18/3/2018، ، لندنرأي اليوم
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 إلى جبران باسيل: إال "أونروا" .19
 معن البياري

عاما( وزيرا لخار ية لبنان )والمغ ربين(، ورئيسا ل  يار الوهني  47يا  عريف  بران باسيل )ليس كاف
ال ر في ب ده، وصدرا ل رئيس ميشال عون. األدعى أن ُيضاف ئلى أوضاع  هذه أن  أيضا " الٌة" 

غير مع نة  أو بين في لبنان، فقد صار  كثيرًة اآلراُ  وا   داداُ  والنمائُم ال ي ُيدلي بدا، مع  نًة أو 
بين، و   س قيم مع مواقع  الث ثة   ك. وهو   ينفّك ي كد أمره " الًة"، فصار يس ثير ان باها شعبيا 
ئلى شخص ، ئذا ما  ضر في هذه المناسبة أو   ك، فيكاد يصبح "حاهرًة" من نو   مسلّ  في 

المقال(، ريكس  ي رسون، في ضيافة ي )مريكال فاصيل ال بنانية.  أّخره عن رفقة وزير الخار ية األ
الرئيس عون، قبل مدة، وا ٌد من شواهد ع ى ما ُيقال هنا، وكذا نميم   المذاعة  سريبا )مقصودا؟( 
عن "ب ه ة" رئيس م  س النواب، نبي  بري، من دون اع ذار    قا عن فع    هذه. أما قوُل  لقناة 

س م  وأمان، ئن ال زم  ب قوق الشعب الف سهيني، الميادين، أخيرا، ئن من  ق ئسرائيل العيش في 
ذا ُيقال ئن ق ة خبرة  ففي ذلك أخذ نفس   ئلى ن و    ديد ال غة، في السياقا  ال بنانية العامة الراهنة. واه
الر ل في الدب وماسية ورا  " ال  " الُمشار ئليدا، ف يس هذا مدما، ذلك أن  صار يبدر من  ما هو 

يُة أن ُ  سب "ا  دادا  " النافرة ع ى لبنان الرسمي، فيضهر ممث ون عن هذا بالغ الشذوذ، والخش
 ال بنان ئلى ا نشغال ب م مة هذه القصة و  ك الواقعة مث . 

من  ديد الشواهد ع ى " الة"  بران باسيل، أن  اق رف، قيل أيام، في م  مر  ذي  ساسية  وأهمية  
وال ذر وال  وه، بل يس دعي من ال كومة ال بنانية رفض ،  عالي ين، قو  يعوُزه كثيٌر من ال  ّسب

ونسب   ئلى شخ  وزير الخار ية،   ئلى صف   هذه. وال ديث هنا هو عن دعوة باسيل، في 
ا  ما  وزاري اس ثنائي في روما، عن " شارك المس ولية و شد العمل ال ماعي من أ ل وكالة 

("، ئلى أن  شهب هذه الوكالة ال ابعة لألمم الم  دة من غوث و شغيل ال  ئين الف سهينيين )أونروا
قيودها كل   ئ ف سهيني، في  ال  غّيب  عن األراضي ال بنانية، أو في  الة  صول  ع ى  نسية 

 ب د اخر"، وذلك ل خّفف "أونروا" من أعبائدا المالية، كما قال.
ل مقام  مقا ، وأن  كان ع ي  أن ومبعث الع ب هنا ليس فقه أن صا ب هذا الك م   يدري أن لك

ينشه في ا   ما  ب أكيد مس ولية  ل و يا  الم  دة، بوصفدا أكبر داعم إلسرائيل، عن اس مرار 
 الة ال  و  الف سهيني، ما يفرض ع يدا اإليفا  بالمخّصصا  المقّررة ع يدا   اه الوكالة األممية، 

ع ى الوزير ال بناني أن يقول هذا وغيره، وكل شي ، بدل أن  عمد، أخيرا، ئلى خفض ما  دفع . كان 
ئ  أن يأ ي ع ى شهب   ئين ف سهينيين من قيود "أونروا" وسّ   دا، ئذ ع ي  أن يعرف أن هذه 
القيود و دها ال ي   فح لد    صف دم هذه، وأندا الوثائق األهم في أي  داول  أو  فاوض  أو س ال  
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 ل اإلسرائي ي، بشأن  ق كل   ئ ف سهيني في أي مهر  في في أي مناسبة  مع دولة ا   
األرض بالعودة ئلى وهن ، و عويض  عن مم  كا   وم ع قا   ال ي ندبدا الم   ون. وبشأن من   ّدث 
عندم وزير المغ ربين )والخار ية( ال بناني، أي ال  ئين الف سهينيين في لبنان الذين يغ ربون في 

غريب  دا أندم يشغ وه ئلى هذا ال د، فدم   ي ّم ون الدولة ال بنانية أية أعبا ، الخارن هوي ، فمن ال
 بل في الوسع أن ُ  سب   وي  دم من الخارن ئلى أهاليدم في لبنان نفِس  موردا ل ب د. 

ذا كان  الوثائق ال بنانية ال ي ي م دا بعضدم   ّرق الوزير المفّوه، فالمع وم أندم يكّدون من أ ل  أن واه
  يّسر لدم بدائل عندا، و  ينبغي ألي من هذه ال فاصيل أن ي صل بقصة "شهبدم" من س    

ومن غرائب ما فع   المرّشح الراهن في  الوكالة األممية ال ي  وّ   ئليدا صا بنا هذا بالنصي ة.
ل ب ده ا ن خابا  النيابية ال بنانية،  بران باسيل، أن  في ا  ما  روما  ا  ع ى  كاية   مّ 

ألف   ئ ف سهيني في سبعين عاما مض . وفي الوسع أن ُ   مل نبرة ال مّنن  500اس ضافة 
الحاهرة في ك م ، معهوفًة ع ى ال دويل والمبالغة الواض ْين، لو أن  أب غ مس معي  أن ال  ئين 

ئن ازه، أخيرا، ألفا فقه، ب سب ئ صا   مدنيّ  شارك  في  174الف سهينيين في لبنان هم اآلن ن و 
م سساٌ  لبنانية مخ صة، وأع ن  ن ائُ   ب ضور سعد ال ريري، رئيس م  س الوزرا  ال بناني الذين 

 يعد باسيل وا دا مندم. 
 صار ضروريا أن يسمع الوزير  بران باسيل هذه ال م ة: ئ  "أونروا" ر اً .

 19/3/2018، العربي الجديد، لندن
 

 دموع التماسيح في المقاطعة .51
 سمدار بيري
أ د   يضغه  قًا ع ى رئيس الس هة الف سهينية م مود عباس، كي ينشر ش بًا لعم ية الدهس 
ال ي وقع  في نداية األسبو . ففي الهرف اإلسرائي ي با  منذ زمن بعيد   شريك وغير ذي ص ة. 

فبعد كل  ، فتن خهوة كدذه لن  مر."به ً "وفي الهرف الف سهيني،  يث يع بر المخرب الداهس 
 شي ،   يأ ي ال نسيق األمني الف سهيني ليقوم بعمل المخابرا  اإلسرائي ية.

وبينما يسكب أبو مازن،   قينا أمس، في  وقي  غريب، دمو  ال ماسيح من صائب عريقا  ع ى 
األزمة اإلنسانية في غزة. فاليد اليمنى ل رئيس لم ين عش بعد من م اولة اغ يال رئيس الوزرا  رامي 
ال مد هللا في غزة. عريقا ، مثل أبو مازن، يعرف ان قيادة  ماس  س خف بم سسا  ال كم في رام 
هللا. ومع ذلك، فتن  يصر ع ى المهالبة با ع ذار عن أزمة الفقر والبهالة لسكان القها ، واثارها 

 الخهيرة. وعريقا  هو اآلخر   ي مس، عن قصد،   ريض  ماس.
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غير المقنعة من  انب  األخ قيةشي  صدفة:   عم ية الدهس و  المزايدة في  ار نا،   يولد أي 
ال مرا   األبسهةعريقا . فالصورة أكثر  ركيبا بكثير: بعد يومين سيسير ولي العدد السعودي ع ى 

في واشنهن في الهريق ئلى ال قا  مع الرئيس  رامب في البي  األبيض. و ا  األمير م مد بن 
ًا. فدو يعرف ما ين حرون من ، وعما سي  دث بالضبه. فالهرفان يدعيان بتن س مان ئلي   اهز 

لقد أعد س مان فروض  المنزلية:  الع قا  لم يسبق أن كان  أوثق مما هي بين الرياض وواشنهن.
سافر ئلى مصر وربه الرئيس السيسي بر ياه ا ق صادية، بل وأخرن من ال يب مئا  م يين 

 الدو را .
والقاهرة    اوزان أبو مازن في ا ن حار ل زعيم الذي سيأ ي بعده. وكذا في  قيقة أن  قفز ا الرياض  

هللا عن  عن قصد ا عن األردن يو د قول ما: س مان لن يس ب الم فحة ئلى أن ينقهع الم ك عبد
ا في ل ل النزا  في ال ارة. وكما يبدو هذ "صفقة القرن"أردوغان، يكف عن الغمز إليران، وي بنى 

المقدسة  األماكنع ن عن فك ا ر باه عن ال زام  ب ل مكانة األخيرة، يرفض م ك األردن اإل األيام
  في القدس.

أما  رامب ف يس واض ا أي مكان ي  ل عنده الموضو  الف سهيني. ف سب ال قارير، اس دعي رئيس 
ى من رئيس أ دزة أ دزة المخابرا  في رام هللا، ما د فرن، ع ى ع ل ئلى الرياض، و  ق

ال ي يعدها الرئيس األمريكي:  اإلق يمية "صفقة القرن"ا س خبارا  السعودية المسودة غير الندائية لا 
صف ة  رسم الدولة الف سهينية المس قب ية في  دود م ق ة ع ى نصف أراضي الضفة،    ل  35

نسانيةية النقاش في مكانة شرقي القدس ئلى موعد غير م دد،  ق ر    و  موضع فقه في قضية  واه
واألساس:  شدد الخهة ع ى أن صفقة القرن ل رامب س نفذ مع أو بدون موافقة   ق العودة ل  ئين.

في البي  األبيض:  األولىف سهينية. معدم أو بدوندم. بالضبه مث ما قال الرئيس األمريكي في أيام  
ذا لم يريدوا، فسن دبر أمئ    رنا بدوندم.ئذا أرادوا، ف يأخذوا، واه

 وباألساس سعى صفقة  رامب لخ ق ك  ة في ال ارة مع دلة في موا دة اردوغان، في موا دة  ماس 
هللا م ك األردن بالذا   في موا دة ئيران. فبعد أن ُأزيل لغم   رسون،  أخذ السعودية الخيوه، وعبد
ة، واس دعى الي  رئيس يس عرض العض  . السيسي فرغ ل حا  باهحة من  م    ا ن خابية ل رئاس

الوزرا  األردني، هاني الم كي. في أعقاب ال قا ، يبدأ قصر الم ك بتعادة  ساب المسار وبعد ل حة 
  س  غى ا فاقا  ال  ارة ال رة مع  ركيا.

 وباألساسكما يبدو، فتن ئسرائيل  و د عميقا في الصورة: ن نياهو لن ي فا أ من ا  فاقا ، 
شف، بين  رامب وولي العدد السعودي. ينبغي فقه ل م  في موضو  ا  فاقا  ال ي لن  ك
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المخهها  النووية. أيران ليس  ذريعة.  ين يكون العالم لم يقرر بعد س مان نعم أم س مان  ، فان 
 العالم   يمكن  أن يسمح لنفس  أن يدخل الم ك ال الي ل سعودية في مغامرا  خهيرة.

 18/3/2018يديعوت 
 19/3/2018، ، لندنالعربيالقدس 
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 عاموس هرئيل
في أعقاب العم ية أمس ال ي دهس فيدا أ د سكان قرية برهعة الشرقية  نديين ئسرائي يين، يف   

 غيير مسار  دار الفصل في القرية، ومن شأن  أن يوصي بذلك ل مس وب السياسي.  ئمكانيةال يش 
يقسم برهعة ئلى قسمين،  يث يعيش في القسم الشرقي ف سهينيون وفي القسم  راألخضالخه 

الغربي ئسرائي يون. ئذا  م  المصادقة ع ى  وصية ال يش فتن المعنى العم ي لذلك سيكون  قسيم 
 ال دار. ئقامةمرة منذ  ألولالقرية ئلى قسمين، 

ورة م أخرة ع ى خ فية مو ة في بداية العقد الماضي عندما أقام   كومة شارون ال دار بص
العم يا  ا ن  ارية في ا ن فاضة الثانية، كان  ردد كبير  ول مسألة أين سي م وضع ال دار في 
منهقة برهعة. في نداية المهاف  قرر وضع  شرق القرية بصورة  بقي فع يا القسم الف سهيني أيضًا 

بة وبدون ف   أمني ثاب  ئلى داخل  دود ئسرائيل. السكان الف سهينيون يمرون بدون صعو 
المناهق اإلسرائي ية، وفي السنوا  األخيرة يعيش فيدا ف سهينيون كثيرون من مناهق الضفة الغربية 

 ، من أ ل الذهاب ئلى العمل في ئسرائيل بسدولة.األخرب
في هذه األثنا  يشخ  ال يش اإلسرائي ي نقهة ضعف، رغم أندا غير مر بهة بالعم ية نفسدا ال ي 

 عدي       غها  الخه  ئ را الضفة. هو يريد كما يبدو  أراضي دث  شرقي ال دار وداخل 
 األثنا الد ومي الذي   بناه ال كومة بعد العم ية. مسألة  موضع ال دار سي م ب ثدا قريبا، وفي هذه 

  ارة األمنية خهوا  عقابية  ركز  في عائ ة منفذ العم ية مندا س ب  صاريح ال األ دزةا خذ  
 والعمل في ئسرائيل من أبنا  عائ   .

من ال  قيق األولي في العم ية ي بين أن المنفذ، ع   قبدا، لم ي رك في هذه المرة ع ما  مسبقة 
بخصو  عم ي  ، ولم يعه ئشارا  عن خه   في الشبكا  ا   ماعية. ربما يكون دهس ال نود 

اكس ل   اه الذي   رك في  ال نود، وقام با ل فاف كان ن ي ة قرار اني. قبدا سافر با   اه المع
واندس بسيار   بين ال يب العسكري لدوري دم وبين برن المراقبة الذي وقفوا ب انب . خ فا لعدد من 
عم يا  الدهس السابقة، يبدو أن الضابه وال نود الذين ُأصيبوا، عم وا وفق  ع يما  األمان ووقفوا 
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ار . قبدا دهس ضابهًا و نديًا وأصاب  نديين اخرين من  نود الدورية. خ ف  ا ز بيندم وبين الش
 السائق الذي قام بعم ية الدهس ُأصيب و م اع قال .

ب دمة  خهيه عم ية في  2015في ماضي قبدا  و د مخالفا  أمنية:  كم ع ي  بالس ن سن ين في 
   قبل سنة.  سب ما هو سرا ئه قمس وهنة مافو دو ان القريبة من مكان عم ية أمس، و م 

معروف   ى اآلن فان المنفذ   ين مي ئلى أي  نحيم ف سهيني. هذا لم ي ل دون قيام  ماس في 
قها  غزة من مباركة العم ية وأن  عزو ن ائ دا لنفسدا.   ى أن  ماس أع ن  أن هذه هدية 

 ى القدس. رامب نقل السفارة األمريكية ئل ئع نف سهينية في ذكرب المئة يوم ع ى 
 

 موجة عبوات ناسفة في القطاع
القادمة. في ال يش  األشدرمسألة نقل السفارة األمريكية س س مر في ال   يق في ال و في 

اإلسرائي ي وفي الشباك يس عدون ل سخين م  وح في المناهق في هذه الف رة المك حة بأيام الذكرب 
، وفي نيسان/أبريل يوم األرضرب يوم اذار/مارس س  م ئ يا  ذك 30والخهوا  السياسية. في 

ا  فال نقل السفارة ئلى  ئ را الدولة، وفي أيار/مايو سي م  إلقامةا س ق ل وا  فا   السبعين 
من  أكثرالقدس، والف سهينيون سي يون يوم النكبة. ع ى هذه الخ فية ي وقع أن  كون المناهق م و رة 

 المع اد.
نشا  ماس  نحيم مسيرا   ماهيرية بد ًا من نداية هذا الشدر  نوي  معسكرا  خيام قرب ال دار  واه

ال دودي. في الخ فية،   يبدو هناك في الوق  ال اضر أي اخ راق في  دود المصال ة بين 
الس هة و ماس.  ق ي  المساعدا  اإلنسانية لقها  غزة يزيد الوضع هناك سو ًا ويزيد عصبية 

افيغدور ليبرمان قال في مقاب ة أ ر دا مع  وكالة ئخبارية ئن نحام  ماس في القها . وزير الدفا  
الس هة  سعى بشكل م عمد ئلى ئثارة  رب بين ئسرائيل و ماس. اليوم  م  ف ير عبوة ناسفة أخرب 

األخيرة. في  األسابيعضد قوا  ال يش اإلسرائي ي في  دود القها ، الثانية خ ل يومين والرابعة في 
 ك مصابون.ال ادثة لم يكن هنا
خههوا لم اولة   ديد  حاهرا  كبيرة. زيادة هذا ال و ر   رافق عادة مع الزيادة "في الضفة الغربية 

في عدد م او    نفيذ عم يا  لمخربين أفراد. الدهس والهعن وأ يانًا ئه ق النار من س   
اإلسرائي ي اس ند ئلى   ين مون لديك ية  نحيمية منحمة. الرد  األغ بم  ي، من  انب شباب ع ى 

 األدنىلمنع العم يا  من خ ل المس بال د  األمنمركبين أساسيين: نشاه م دد ومضبوه لقوا  
 األمنية الف سهينية. األ دزةبالمدنيين الف سهينيين، و نسيق أمني وثيق مع 
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في  الس هة، أيضًا في ف را  م و رة في السن ين األخير ين، مو ة عم يا  الهعن، وبعد ذلك
في ال رم  افح  بشكل عام ع ى ا  فاق. ضمان  اإللك رونية موز/يوليو الماضي، أزمة البوابا  

 واإلدراكاآلن أصعب، ع ى خ فية الصرا  ع ى الوراثة في قيادة الس هة،  أصبحاس مرار هذه ال دود 
ا الشدر بأن عدد الرئيس م مود عباس يق رب من النداية، بسبب العمر الم قدم )في نداية هذ

 سنة(، ونحره الضعيف. 83سيكمل الا 
 18/3/2018هآرتس 
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