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 غزة قطاع ضد   العقابية جراااتاإلعباس يتهم حماس بمحاولة اغتيال الحمد هللا ويعلن تشديد   .1
ــا نشررر   ــاا والمعلومــات الفلســطينية  وف ــة األنب  السررة  رئرريس  ، أ رام هللا، مرر  19/3/2018 ،وكال

محمود عبءس قءل، في كةمته بمستهل اجتمءع لةجنتي  التنفيذي  لمنظم  التحرير والمركزي   ي فةس ينال
لةشرررعل الفةسررر يني قررررر  ات رررءذ  ، "بصرررفتي رئيسرررء  19/3/2018 لحركررر  فرررتح فررري رام هللا، يررروم ا ثنررري 

وأضرررء   المشرررروع الرررو ني".اإلجررررا ا  الو نيررر  والةءنونيررر  والمءليررر  كءفررر  مررر  أجرررل المحءفظررر  عةررر  
هللا ورئرريس جهررءز الم ررءبرا  العءمرر  الةرروا  مءجررد  أ  ا عترردا  عةرر  رئرريس الرروزرا  رامرري الحمررد عبرءس

 فرج ل  يمر، وأ  حمءس هي م  تة  ورا  هذا ا عتدا .
هم الحرءد  اثثرم الحةيرر الرذي قءمر  بره حركر  حمرءس ضرد  "هللا وفرج بنجءتهمء م   الحمد عبءسوهنأ 

"إمرء  :قرءئال   وأضرء  عبرءس أ  الذي حصرل "لر  يمرر ولر  نسرمح لره أ  يمرر". ، مؤكدا  "ءع غزةفي ق 
 أ  نتحمل مسؤولي  كل شي  في ق ءع غزة أو تتحمةه سة   األمر الواقع".

عةرر  أنره   يوجررد  رفري انةسرءم، بررل هنرء   ررر  واحرد يكررس ا نةسررءم ويفرر  سررة    عبرءسوشردد 
  نتيجر  مبءحثررء  المصرءلح  مرع حمرءس هرري محءولر  اغتيرءل الحمررد أ أمرر واقرع غيرر شرررعي ، مضريفء  

 شرررعلالهللا وفرررج لكءنررر  نتءئجهررء كءرثيررر  عةرر   وقررءل إنررره لررو نجحررر  عمةيرر  اغتيرررءل الحمررد هللا وفرررج.
 وأد  لةيءم حرل أهةي  فةس يني . الفةس يني،

م وعرءداتهم، فهرم أول عر  تةءليرده ولريس  ءرجرء   ،عةريهم هذا الحءد  ليس غريبء  وأشءر عبءس إل  أ  "
مرر  ا ترررع فرري العررءلم العربرري واإلسررالمي هررذا الررنم  مرر  العمررل، ا غتيررء   والةتررل الترري برردأوهء فرري 
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هررم أول مرر  قتررل ال زنرردار وأحمررد مررءهر ومحمررود " "، مستشررهدا  بررأنهمء  مرر  الةررر  المءضررييررالثالثين
مررر     كمرررء تعةمرررو  أ  عرررددا  سرربه هرررذا الحررردوذكرررر أنررره "، "فهمرري النةراشررري بءشرررء... وغيررررهم وغيررررهم

كهنتهم، م  رجءلهم الذي  بدأوا التحري  وبدأوا الحردي  فري أمرءكنهم و ءصر  فري المجةرس التشرريعي 
وأكيد سمعتم هذا التحري  وأكيد لمستم هذا التحري  عنردمء  واضحء   عندمء كءنوا يحرضو  تحريضء  

 ". قءل أحدهم نريد أ  نستةبل هذه الحكوم  "بءلكنءدر والصرامي
لغءيرر  اث  بررذلنء كررل مررء نسررت يع إلنجررءت المصررءلح  وتررذليل كررل "و 2/10/2017منررذ وذكررر عبررءس أنرره 

العةبررء  فرري  ريةهررء وتحمةنررء مررء تحمةنررءه لكرر  لجسرر  صرردمنء بنتيجرر  صررفر تمكرري  لةحكومرر ، والررذي 
ولرم أشرهر ونحر  نعمرل بكرل جهرد، نبعر  كرل المسرؤولي   6يةول غير هرذا كرذال ومنرءفه ألننرء جربنرء 

نحصرل عةرر  شري    فرري الحكومرر  و  فري المعررءبر و  فرري األمر  و  فرري غيررره، ويكفري نفررءه   نريررد 
 ".بعد اث  هؤ     يريدو  المصءلح  نفءقء  

كءرث  و ني  هدفهء فصل ق ءع غزة وتنفيذ الم    التآمري بإقءم  دول  وأشءر عبءس إل  أنه هنء  "
عربي الذي يتغن  به بع  األغبيء ، بع  البس ء ، بع  الرذي  إ  مء أ ةه عةيه الربيع ال ...غزة

  تفكيرررر لهررررم، هررررذا الربيررررع اسررررمه الربيرررع األمريكرررري، برررردأ عنرررردنء فرررري غرررزة وكةنررررء نعررررر  كيرررر  د ةرررروا 
كي  قءموا بعمةي  ا نةالل وحصةوا عة  تأييدا  ضمني  وعةني  كثيرة بأ  أمريكء تريد  ا نت ءبء  ثم  

 ...".الغربي  حت    يكو  هنء  دول  فةس يني  موحدةفصل الة ءع ع  الضف  
واتهرررم عبرررءس حمرررءس بءلعمرررل عةررر  السررري رة "تحررر  األر " فررري غرررزة، مضررريفء  أ  "أفعءلررر   حمرررءس  
معيب . قبةنء المصءلح  وذهبنء لغزة، والنتيج  كءن  عمةي  اغتيءل". وتءبع: "قءئد حمءس في غزة يحي  

ذا عنرردنء 100أنفررءه فستصرربح  4كررء  عنرردنء السررنوار قررءل لنررء فرري الةررءهرة: إذا  صررءروب برردهم  1000. وا 
 تح  األر  لنء"."أ  فوه األر  لةحكوم  و همأ برتذكر أ  حمءس ، و "صءروب 10000يصيروا 
 أ ترامرل "اعتبرر   إدارةعبءس قءل إ   ، أ رام هللا، م  20/3/2018 ،القدس العربي، لندنوأضءف  

هنرررء ديفيرررد  أبيرررلأولهرررم سرررفيرهم فررري ترررل  أمريكررريمررر  مسرررؤول  كثررررأا سرررتي ء  شررررعي وهرررذا مرررء قءلررره 
؟ وهرو مسرتو   أرضرهميبنرو  فري  —ابر  الكةرل—، أرضرهمفريدمء . قرءل يبنرو   اإلسررائيةيو   فري 

 مءذا ننتظر منه". أبيلفي تل  أمريكءوعءئةته مستو ن  وسفير 
 

 ر عن سلوك غير وطنياتهام عباس لحماس يعب    النائب يحي موسى: .2
فري اتصرءل لةجزيررة مرر   ،عضرو المجةرس التشرريعي الفةسر يني عر  حركرر  حمرءس، يحير  موسر  قرءل

الررئيس محمرود عبرءس لحمرءس بأنهرء تةر  ورا  محءولر  اغتيرءل رامري الحمرد ومءجررد  غرزة، إ  اتهءمرء 
نهرء   تةيره برءلرئيس عبرءس،  فترء  13/3/2018فري  بدأ  منذ الةحظر  األولر  لةتفجيرر فرج،  النظرر ، وا 
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 بءغتيررءل الرررئيس الراحررل يءسررر عرفررء  بينمررء يسررءرع  تهررءم حمررءس. "إسرررائيل"أ  عبررءس   يررتهم  إلرر 
واعتبر أ  اتهءم عبءس لحمءس يعبر ع  سةو  غير و ني وتستفيد منه واشن  ، وأ  كل مء قءم به 

واجهر  "آ  األوا  لتشكيل جبه  إنةءذ و ني فري م عبءس هو تدنيس لةةيم الو ني  الفةس يني ، مضيفء  
 محمود عبءس".

 20/3/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 كفتحي حماد بمحاولة اغتيال الحمد هللاستطيع استدعاا شخص نتهمه تال الضميري: حماس  .3
الةوا  عدنء  الضميري  الفةس يني  النء ه بءسم المؤسس  األمني  ،أمس ،رف : الةءهرة، رام هللا، غزة

إ  الحركررر  قصرررر  فررري عمةيررر  "... إذ ءل رامررري الحمرررد هللامحءولررر  اغتيررر أ  تحةررره حمرررءس فررري حءدثررر 
التررأمي  الم ةوبرر  لةموكررل"، كمررء رفرر  "تشرركيل لجنرر  دوليرر  لةتحةيرره". وقررءل: "حمررءس متهمرر  فرري مررء 
حررد ... وتحةيةءتهررء فرري التفجيررر غيررر مةبولرر ، فمرر    يسررت يع اسررتدعء  شرر   نتهمرره بءلمسررؤولي  

   نزيهء  في التحةيه".كعضو مكتبهء السيءسي فتحي حمءد ل  يكو 
 20/3/2018 ،الحياة، لندن

 
 كالملوك ويحض  على "العنف" "ُمخر با  "يديعوت أحرونوت: عباس استقبل  .4

محمررود   الفةسرر يني السررة   حرونررو  مسررءح  لةتحررري  عةرر  رئرريسأيررديعو  صررحيف  النءصرررة: تفرررد 
التعءمرل مرع قءترل حةيرر: فري  وتءبعر  "هكرذا يرتم عبءس عة   ةفي  استةبءله ألحرد األسررا المحررري .

إ راله سرررات م ررل كرء  عضرروا فري ال ةيرر  التري قتةر  غبريئررل هيرشربير ، فرري  األسربوع المءضري تررم  
وهرو نفرس  – 1997هجوم عةر  شرءرع الرواد فري البةردة الةديمر  فري الةردس، فري نروفمبر/ تشرري  الثرءني 

مرر  السررج ، اسررتةبةه أبررو مررءز  الشررءرع الررذي قفتررل فيرره عررديئيل كولمررء  يرروم أمررس فةرر . وفررور  روجرره 
"إ  قضي  األسررا تحترل مكءنر   ءصر   عءنه رجء حداد بحرارة وقءل: عبءسوأوضح  أ  . كءلمةو "

 في أولويء  الةيءدة الفةس يني  التي تعمل عة  إ اله سرات جميع األسرا م  سجو  ا حتالل".
 20/3/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 دعم االستيطان و و إدارة "فيسبوك" للتوقف عن التحريض تدع الفلسطينيةوزارة اإلعالم  .5

قءل  وزارة اإلعالم الفةس يني  إ  اعتبءر موقع فيسبو  اعتبءر مستو ني محي  الةدس جز ا   :رام هللا
ا  اإلسرائيةي  في عمر م  سكء  المدين ،  رقء  لةرارا  مجةس األم  والجمعي  العءم ، بشأ  المست
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ع  رفضهء لةةرار، مؤكدة أنه "اعتدا   ،في بيء  لهء ،وعب ر  الوزارة .1967األراضي المحتة  عءم 
 عة  الشرعي  الدولي ، وعةب  أمءم السالم المتواز ، وصو   إل  الدول  الفةس يني  المستةة ".

 19/3/2018 قدس برس،وكالة 
 

 صفقة القرن مخطط الفوضى الذي يمكن من خالله تمرير لتنفيذعباس: يمهد  تصريحاتحماس تدين  .6
، عبرءسرئيس السرة   الفةسر يني  محمرود تصريح صحفي تعةيبء عة    ءل قءل  حرك  حمءس في 

في الوق  الرذي حرصر  فيره حركر  حمرءس وبرذل  كرل جهودهرء لتحةيره وحردة شرعبنء فري مواجهر  أنه 
س والتري تحرره المؤامرا  المتربص  بةضيتنء الو ني  وحةوقنء الثءبت ، تفءجأنرء برءلمواق  التوتيرير  لعبرء

الجسور وتعزز ا نةسءم وتضرل وحدة شرعبنء وعوامرل صرموده فري الردا ل وال رءرج، وت ةره منء رء  
وبشرررردة مررررء ورد مرررر  وأدانرررر  الحركرررر   تسررررءهم فرررري دعررررم مشررررروع ترمررررل التصررررفوي لةضرررريتنء الو نيرررر .

زة يعمرررد ومنرررذ فتررررة إلررر  محءولررر  تركيرررع أهةنرررء فررري غررر"تصرررريحء  غيرررر مسرررؤول  لررررئيس السرررة   الرررذي 
إ  مررء يفعةرره لرريس اسررتهداف ء وقءلرر   ."وضرررل مةومررء  صررمودهء فرري لحظرر  تءري يرر  صررعب  و  يرررة

نمء محءول  لتةوي  فر  النهو  بءلمشروع الو ني وتحةيه الوحردة وتعزيرز فصرل  لحرك  حمءس وا 
الضرررف  عررر  غرررزة والرررذي يمهرررد لتنفيرررذ م  ررر  الفوضررر  الرررذي يمكررر  مررر   اللررره تمريرررر صرررفة  الةرررر  

رء عةر  ورأ  فري  مرل ومشرءريع ا حرتالل الصرهيوني.وم   ء  تر  هرذه التصرريحء  والةررارا   روج 
تت ةرل وأكرد  أنهرء اتفءقيء  المصرءلح  وتجرءوزا لةردور المصرري الرذي مرء زال يترءبع   روا  تنفيرذهء، 

وقفرر  عءجةرر  وترررد ال  سررريع ء مررر  كررل مكونرررء  الشررعل الفةسررر يني وفصررءئةه إلنةرررءذ المشررروع الرررو ني 
 نء والوقو  عند مسؤوليءتهم تجءه ممءرسء  عبءس المدمرة وال  يرة.ووحدة شعب

كرل الجهرء  اإلقةيمير  والدوليرر  وجءمعر  الردول العربير  بءلتررد ل العءجرل والمسرؤول لوقر  هررذه    ءلبرو 
التدهور ال  ير وتحمل مسؤوليءتهم في منع وقوع الكءرث  عةر  المسرتوا الرو ني الفةسر يني الردا ةي 

 ءس  عبءس وقراراته بحه غزة وأهةهء.والمترتل عة  سي
الحرك  إصدار عبءس األحكءم المسبة  واتهءمه المبءشر لحرك  حمءس في حءدث  موكل د.  عد كمء 

الحمد هللا فري حري  مءزالر  األجهرزة األمنير  فري غرزة تواصرل تحةيةءتهرء دو  تعرءو  مر  حكومتره حرف رء 
ظررررر أ  يع رررري تعةيمءترررره لةحكومرررر  وجهررررء  لمسررررءر العدالرررر  وسررررير التحةيةررررء ، فرررري حرررري  كررررء  المنت

 ا  تصء  بءلتعءو  م  أجل كش  الحةية  وتحديد المجرمي .
 19/3/2018، غزة، حركة حماسموقع 
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 تستوجب انتفاضة على النظام السياسي برمته غزة قوباتعباس تهدد الوحدة وع تصريحات: "الجهاد" .7
حركر  "الجهرءد ، أ  محمرد مءجردهء مر  غرزة، ، عر  مراسرة20/3/2018لألنبـاا،  األناضـولوكالة قءل  

اإلسرررررالمي" اعتبرررررر  تصرررررريحء  الررررررئيس محمرررررود عبرررررءس، مسرررررء  اإلثنررررري ، "تشررررركل تهديرررررد ا لةوحررررردة 
وقءلرر  الحركرر ، فرري بيررء  لهررء، إ  "تصررريحء  عبررءس تع رري مزيررد ا مرر  التأييررد لةحصررءر  الفةسرر يني ".

 أعوام. 10  الذي يفرضه العدو  إسرائيل  عة  ق ءع غزة"، منذ أكثر م
وأضرررءف : "عةررر  الجميرررع أ  يررردر  أ  وحررردة الشرررعل الفةسررر يني فررري مواجهررر  العررردو الصرررهيوني هرررو 
الموقررر  الرررو ني الرررذي يجرررل أ  يةرررود كرررل جهودنرررء فررري هرررذه المرحةررر  التررري تسرررتهد  وجودنرررء كشرررعل 

 ةيهء".و ءلب  كءف  الةوا الفةس يني  بر"ا لتفء  حول المةءوم  وحمءيتهء وليس التآمر ع وقضي ".
الشرريخ  ضررر حبيررل الةيررءدي فرري ، أ  محمررود هنيرر ، عرر  19/3/2018الرســالة، فلســطين، وجررء  فرري 
أكد  رفضه لةعةوبء  التي فرضهء رئيس السة   محمود عبءس عة  الشعل الفةس يني  د،حرك  الجهء

ذل  وقءل في ندوة نظمتهء صحيف  الرسءل ، إ  عبءس في حءل فرضه لعةوبء  جديدة، "فإ   في غزة.
جررا يستوجل انتفءض  عة  النظءم السيءسري برمتره،  وذكرر حبيرل  انت ءبرء  مجةرس و نري موحرد". وا 

وأوضح أ  الهرد   أ  لغ  الدبةومءسي  النءعم  لم تعد تنفع إزا  المزيد م  فر  العةوبء  عة  غزة.
ذ لهم  هذه العةوبء  هو تركيع الشعل الفةس يني،   مةءومته. وا  ضءع وا 

لسة   محمود عبءس عةوبء  جديدة عة  غزة، بذريعر  محءولر  اسرتهدا  رامري الحمرد وفر  رئيس ا
 هللا رئيس وزرا  فتح.

 
 نرفض أي إجرااات عقابية جديدة على غزة: المجاهدينحركة  .8

رفضرر  حركرر  المجءهرردي  الفةسرر يني  تصررريحء  رئرريس السررة   محمررود عبررءس الترري أقررر فيهررء : غررزة
وقرءل سرءلم ع رء هللا، عضرو مكترل األمءنر  العءمر  لحركر   غزة. فر  عةوبء  جديدة عة  محءفظء 

المجءهدي  الفةس يني : إنه فري الوقر  الرذي ينتظرر شرعبنء إلغرء  العةوبرء  الجرءئرة عةيره يفءجرأ بءلوعيرد 
وأكررد ع ررء هللا أنرره   معنرر  لةحرردي  عرر  مواجهرر  "صررفة  الةررر "  بررإجرا ا  أ رررا تزيررد مرر  معءنءترره 

رأس و ةيعر  النضرءل الفةسر يني، مشرددا  عةر  أ  التفررد برءلةرار السيءسري يرؤدي  بمعءقب  غزة؛ لكونهرء
و رتم ع رء هللا حديثره مؤكردا  ضررورة وقر   بنء إل  حءل  متردي  كءلتي ألحةتهء أوسةو  الل ربرع قرر .

 ا ستهتءر بمعءنءة النءس، ولم  البي  الدا ةي الفةس يني عة  أسءس الشراك  الو ني  دو  إقصء .
 19/3/2018، ركز الفلسطيني لإلعالمالم
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 عقوباته تجاه غزة لتبريرعباس يستغل حادثة تفجير موكب الحمد هللا : بفتحمصدر  .9
ه رئيس السة   الفةس يني  محمود عبءس إل  فر  : رام هللا أفءد مصدر م ةع في حرك  "فتح"، بتوج 

المصدر في حردي  لرر "قردس بررس"، وقءل  حزم  جديدة م  اإلجرا ا  العةءبي  ضد ق ءع غزة، قريبء.
إ  عبررءس أ ةررع مسررؤولي  أوروبيرري  وعرررل عةرر  ني ترره تكثيرر  العةوبررء  المفروضرر  عةرر  غررزة، إ  أ  
ه الذي رأ  أنه سيزيد م  تعةيد وصرعوب  الموقر  اإلنسرءني فري  هذه الجهء  أبد  رفضهء لهذا التوج 

فرررإ  معءرضررر  بعررر  دول  وبحسرررل تصرررريحء  المصررردر الرررذي رفررر  الكشررر  عررر  هويتررره، الة رررءع.
المن ة ؛ كمصر واإلمءرا ، لةرار عبءس لم يسفر عر  إجهءضره؛ حير    يرزال األ يرر يبردي إصررارا 

وأضرررء  المصرردر الفتحررءوي "عبرررءس ينرروي اسررتغالل محءولررر   عةرر  المضرري قرردمء فررري تنفيررذ توجهءترره.
، إبرء  زيءرتره لة رءع غرزة ا غتيءل الفءشة  التري تعرر  لهرء رئريس الروزرا  الفةسر يني رامري الحمرد هللا

 برفة  مدير الم ءبرا  مءجد فرج"، في محءول  لتبرير قراره الذي توق ع صدوره في "وق  قريل جدا".
 19/3/2018قدس برس، 

 
 الديمقراطية بغزة الجبهةمن  ا  دهنية يلتقي وف .01

هررر  بحررر  رئررريس المكترررل السيءسررري لحركررر  "حمرررءس"، إسرررمءعيل هنيررر ، مرررع وفرررد قيرررءدي مررر  الجب: غرررزة
 الديمةرا ي  لتحرير فةس ي ، ت ورا  مة  المصءلح  الفةس يني  وقضءيء و ني .

واسرررتةبل هنيررر  فررري مكتبررره بغرررزة، يررروم ا ثنررري ، وفرررد الجبهررر  برئءسررر  صرررءلح نءصرررر، وعضررروي المكترررل 
السيءسري  رالل أبرو ظريفرر  وزيرءد جرغرو ، وعضررو الةجنر  المركزير  محمرود  ةرر ، فيمرء حضرر الةةررء  

سررمءعيل رضرروا  عرر  حركرر  حمررءس،  إلرر  جءنررل هنيرر ، صررالت البردويررل عضررو المكتررل السيءسرري، وا 
ضرررررورة السررررير قرررردمء  فرررري مسرررريرة  -بحسررررل بيررررء  الديمةرا يرررر -وأكررررد الجءنبررررء   الةيررررءدي فرررري حمررررءس.

وت رقرء إلر  مجريرء  التحةيره فري تفجيرر موكرل رئريس الحكومر  . المصءلح  الو نير  إلنهرء  ا نةسرءم
ودعرء وفرد الجبهر  إلر  العمرل عةر  الكشر  السرريع  غرزة، الثالثرء  المءضري. رامي الحمد هللا في ق ءع

 ع  الفءعةي  وتةديمهم لةمحءكم  وتةديم نتءئج ذل  لةرأي العءم الفةس يني.
، أكرررد وفرررد الجبهررر  30/4/2018وحرررول دعررروة الةجنررر  التنفيذيررر  لعةرررد المجةرررس الرررو ني الفةسررر يني فررري 

 .و ني فةس يني، يعيد بنء  الوحدة الو ني  الديمةرا ي  ضرورة التحضير لعةد مجةس
 19/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الفلسطينية بغزة تبحث آخر التطورات والمستجدات الفصائل .00
عةد  الفصءئل الفةس يني  في ق ءع غزة مسء  يوم األحد اجتمءع ء بمكتل حرك  حمءس بمدين  غزة، 

وتفجيررر موكررل الحمررد هللا، وعةررد المجةررس الررو ني بشرركل بحثرر  فيرره مةفررء  عرردة أهمهررء المصررءلح ، 
منفررررد، ومرررء يتسررررل عررر  نيررر  رئررريس السرررة   محمرررود عبرررءس بءت رررءذ المزيرررد مررر  اإلجررررا ا  العةءبيررر  

وحضررر الةةررء  عرر  حركرر  حمررءس عضررو المكتررل السيءسرري لةحركرر   ةيررل  ا نتةءميرر  تجررءه ق ررءع غررزة.
 ةيءدي إسمءعيل رضوا .الحي  وعضو المكتل السيءسي صالت البردويل وال

وأكررد  الفصررءئل عةرر  ضرررورة اسررتكمءل إنجررءز مةفررء  المصررءلح  كءفرر ، فرري الوقرر  الررذي أدانرر  فيرره 
التفجير الذي تعر  له موكل الحمد هللا، معتبرة ذل  تع يال  لةمصءلح ، وأ  ا حتالل هو المسرتفيد 

رام هللا فري قضري  التحةيره فري وشدد  عة  ضرورة التعءو  بي  األجهرزة األمنير  فري غرزة و  م  ذل .
التفجير، م ءلب  رئيس الوزرا  بصفته وزيررا لةدا ةير  بءلةردوم إلر  غرزة واإلشررا  عةر  التحةيره بشركل 

و ءلبرر  الفصررءئل الرررئيس عبررءس بوقرر  ات ررءذ أي إجرررا ا  عةءبيرر  جديرردة بحرره ق ررءع غررزة  مبءشررر.
جرررا ا  السررءبة ؛ منبهرر  أ  المسررتفيد عةرر   ةفيرر  ا عترردا  عةرر  موكررل الحمررد هللا، والتراجررع عرر  اإل

 الوحيد م  هذه اإلجرا ا  هو ا حتالل.
 19/3/2018، غزة، حركة حماسموقع 

 
 ر تفجير موكب الحمد هللا يهدف إلى مفاقمة معاناة غزة وأهلهاحماس: ُمدب    .01

غررزة: اتهررم فرروزي برهرروم النررء ه بءسررم حركرر  حمررءس، ال ررر  الررذي دبررر حءدثرر  تفجيررر موكررل رئرريس 
لحكومررر  الفةسررر يني ، الررردكتور رامررري الحمرررد هللا، ومررردير جهرررءز الم رررءبرا  العءمررر  الةررروا  مءجرررد فررررج، ا

 «.مفءقم  معءنءة غزة وأهةهء»األسبوع المءضي في غزة، بءلعمل عة  
م    ر  لحءدثر  تفجيرر الموكرل »حول ذل  يةول « فيسبو »وكتل برهوم عة  صفحته عة  موقع 

نررءة غررزة وأهةهررء الصررءمدي ، بفررر  مزيررد مرر  العةوبررء  عةرريهم هررو مرر  فرري الشررمءل بهررد  مفءقمرر  معء
 «.يةرر ا نفصءل بءلضف  ع  الو  

غزة ل  تكرو  ضرحي  التنرءفس بري  مسرؤولي السرة   مر  أجرل صرنءع  »وأكد النء ه بءسم حمءس أ  
رضء  ا حتالل   «.اإلسرائيةيأمجءد وهمي  وا 

 20/3/2018القدس العربي، لندن، 
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 ارات ردا  على استهداف موكب الحمد هللا وفرجمحيسن: قر  .01
أكرررررد جمرررررءل محيسررررر  عضرررررو الةجنررررر  المركزيررررر  لحركررررر  فرررررتح، أ  اليررررروم سيشرررررهد سةسرررررة  مررررر  : رام هللا

ا جتمءعء  الهءم  فري رام هللا، سرتبدأ بءجتمرءع عضرو الةجنر  المركزير  عرزام األحمرد بفصرءئل منظمر  
 لتحضيرا  لةمجةس الو ني.التحرير الفةس يني   ت ءذ قرار نهءئي بشأ  ا

وتءبع محيس  في تصريحء  إذاعي ، أ  اجتمءع الفصءئل سيسبه اجتمرءع الةيرءدة الفةسر يني  الموسرع 
والهءم الذي سيعةد في مةر المةء ع  برئءسر  الررئيس محمرود عبرءس فري تمرءم السرءع  السرءبع ، والرذي 

 جهزة األمني .سيضم الةجن  التنفيذي  والمركزي  وفصءئل المنظم  وقءدة األ
وأوضررررح محيسرررر ، أ  ا جتمررررءع سرررريبح  العديررررد مرررر  المواضررررع منهررررء التحضررررير لةمجةررررس الررررو ني 
وا جتمرءع الفءشرل لةبير  األبري ، والمعيةرء  الترري تواجره وكءلر  الغرو  وتشرغيل الالجئري  "األونررروا"، 

 ومردير الم رءبرا  مشيرا  إل  أ  الةيرءدة سرتبح  ا سرتهدا  الرذي  رءل رئريس الروزرا  رامري الحمرد ه
 مءجد فرج في ق ءع غزة األسبوع المءضي، حي  أ  هنء  قرارا  و  وا  ردا  عة  ا ستهدا .

 19/3/2018وكالة سما اإلخبارية، 
 

 مسرحية تفجير موكب الحمد هللا مخطط مشبوه لخنق غزة أنتؤكد : تهديدات محيسن زهري أبو .01
تهديدا  جمءل محيس  بءت ءذ "إجرا ا   إ حمءس قءل د. سءمي أبو زهري الةيءدي في حرك  : سمء

 مسرحي  تفجير موكل الحمد هللا تأتي ضم  م    مشبوه ل نه غزة. أ رادعه" ضد غزة تؤكد 
يرررردر  أ  غررررزة لرررر  تنكسررررر لجرررررائم قيررررءدة فررررتح وأ  لغرررر   أ عةرررر  محسرررر   إ وقررررءل فرررري تغريرررردة لرررره "

بعرءر التعرءو  األمنري مرع ا حرتالل" حسرل ا ستعرا  والفوقير  لر  تفةرح فري تغ ير  حةيةرتهم المةوثر  
 قوله.

 19/3/2018وكالة سما اإلخبارية، 
 

 هللا يجوز تسليم معلومات ألمن غزة باستهداف الحمد فتح: ال .01
أعةن  حرك  فتح رفضهء تسةيم أي معةومء  أو تسجيال  تتعةه بحءدث   :محمود هني  -الرسءل  ن  

فرري غررزة مرر  شررركء  ا تصررءل التعررءو  لتسررةيم  األمنيرر  تفجيررر بيرر  حررءنو ، معتبرررة أ   ةررل األجهررزة
وقءل عضو المجةس الثروري لحركر   المعةومء  "إصرار عة  ا نةسءم وتعزيز ا نفصءل"، وفه قولهء.

بءلحركررر  موفررره م رررر: "  يجررروز تحررر  أي ظرررر   واإلعرررالمفرررتح والمررردير التنفيرررذي لمفوضررري  الثةءفررر  
ا تصررء   أي معةومرر  لجهررء  غيررر م ولرر  قءنونيررء  كحركرر   ويعتبررر م ءلفررء  لةةررءنو  أ  تسررةم شررركء 

وأضرء  م رر فري تصرريح  رء  برر "الرسرءل  نر ": "   حمءس وأجهزتهء األمني  في غزة"، وفه قوله.
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يحه لحرك  حمءس أ  تأمر مدرا  شركء  ا تصء   بتسةيمهء أي تسجيال  بشأ  حءدث  استهدا  
غيررر شرررعي  وهرري مرر  ا تصررء  النءئررل العررءم فةرر "، حسررل  رئرريس الرروزرا  رامرري الحمررد هللا؛ ألنهررء

ورف  الةيءدي في فتح مةترت الفصءئل الفةس يني  تشكيل لجن  تحةيه و نير  حرول الجريمر ،  تعبيره.
 معتبر ا هذه ال  وة التفءف ء عة  دور الحكوم  ومحءول  لتمييع التحةيةء . 

 19/3/2018، الرسالة، فلسطين
 

 ض فتح تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق بحادثة الحمد هللا: نستغرب رف"الشعبية" .06
اسررتغرب  الجبهرر  الشررعبي  لتحريررر فةسرر ي ، رفرر  حركرر  "فررتح" تشرركيل : محمررود هنيرر  -الرسررءل  نرر  

وأكررد  الةيررءدي فرري  لجنرر  مشررترك ؛ لةتحةيرره بحءدثرر  محءولرر  اسررتهدا  رئرريس الرروزرا  رامرري الحمررد هللا.
 األمنيررر  األجهرررزةل شرررركء  ا تصرررءل فررري غرررزة بءلتعرررءو  مرررع الجبهررر  الشرررعبي  زاهرررر الششرررتري، واجررر

  الم تص  لةكش  ع  مالبسء  الحءدث .
وقرررءل الششرررتري فررري تصرررريح  رررء  برررر"الرسءل ": "إ  الفصرررءئل قررردم  مةترحرررء لتشررركيل لجنررر  مشرررترك  

ءب  مرر  رام هللا لةمشررءرك "، معتبررر ا أ  عرردم ا سررتج أمنيرر لجنرر   إرسررءللةتحةيرره، كمررء و ءلبرر  بضرررورة 
وأضررء : "نريررد أ  تظهررر الحةيةرر  وأ  تكررو  هررذه  لهررذه الم ءلررل يضررع عالمرر  اسررتفهءم ، وفرره قولرره.

الحءدثررر  مسررررع  لةمصرررءلح ، وهرررذا يت ةرررل تعرررءو ، ورفررر  التعرررءو  فررري هرررذه المسرررأل  يثيرررر عالمرررء  
 استفهءم عديدة".

 19/3/2018، الرسالة، فلسطين
 

 عودةالهيئة الوطنية لمسيرة ال تشكيلالبطش يعلن  .07
أعةر  الةيرءدي فري حركر  الجهرءد اإلسرالمي،  ءلرد الرب ك، عر  تشركيل الهيئر  : أحمرد المصرري -غزة 

شرريح  مر  المجتمرع، مر  بينهرء الفصرءئل  20الو ني  لمسيرة العرودة وكسرر الحصرءر عر  غرزة، تضرم 
صرل دولري، لجن  فرعي  منهء "لجن  قءنونير ، وعشرءئر، وتوا 13والةوا الو ني  واإلسالمي ، إل  جءنل 

وقءل الب ك في نردوة نظمهرء مركرز أ ةرس لةدراسرء ، بمدينر  غرزة بعنروا   وأم ، وانضبء  الالجئي ".
"مسرريرة العررودة"، إ  كءفرر    رروا  مسرريرة العررودة منسرره لهررء مررع كءفرر  الةرروا الو نيرر ، مرر  بينهررء حركرر  

سرررتراتيجي المزمرررع ونبررره إلررر  أ  هرررد  مسررريرة العرررودة ا  فرررتح، وكرررذل  قررروا الضرررف  الغربيررر  المحتةررر .
مرر  مررءرس/ آذار الجررءري يتمثررل فرري تنفيررذ حرره العررودة، بينمررء هرردفهء التكتيكرري هررو  30تنظيمهررء يرروم الررر

التصرردي لةةرررارا  األمريكيرر  الجررءئرة الترري أبرزهررء ا عترررا  بءلةرردس عءصررم  لالحررتالل، ووقرر  تمويررل 
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مء ي    لةةضي  وتذويبهء عبر وكءل  غو  وتشغيل الالجئي  الفةس ينيي  "أونروا"، إضءف  لةتصدي ل
 مء تسم  "صفة  الةر ".

 19/3/2018، فلسطين أون الين
 

 : مسيرة العودة تهدف إلعادة االعتبار للقضية الفلسطينيةفلسطينية فصائل .08
سررالمي  أ  مسرريرة العررودة الكبرررا تهررد  إلرر  : عبررد الرررحم  ال هررراوي -غررزة  أكررد  فصررءئل و نيرر  وا 

ةس يني  كهد  عءم مرع التأكيرد عةر  حره عرودة الالجئري  إلر  ديرءرهم التري إعءدة ا عتبءر لةةضي  الف
، وذلر  فري ظرل المحرءو   األمريكير  اإلسررائيةي  السرءعي  لتصرفي  الةضري  1948هجر منهء فري نكبر  
 عبر "صفة  الةر ".

المتحرررد  بءسرررم حركررر  الجهرررءد اإلسرررالمي داود شرررهءل أوضرررح أ  مسررريرة العرررودة هررري جرررز  مررر  حءلررر  
ومر  والنضرءل التري ي وضررهء الشرعل الفةسر يني ضرد ا حررتالل اإلسررائيةي، مشريرا إلر  أ  أهميرر  المةء

 مسيرة العودة تكم  في األهدا  التي تسع  لتحةيةهء.
برردوره، ذكررر عضررو المكتررل السيءسرري لةجبهرر  الديمةرا يرر   ررالل أبررو ظريفرر  أ  مسرريرة العررودة تسررع  

الشرررعل الفةسررر يني فررري ق رررءع غرررزة الرررراف   سرررتمرار لتحةيررره هررردفي ، األول متعةررره بإيصرررءل رسرررءل  
عءمرررء فررري ظرررل تررردهور الظررررو  المعيشررري  وا قتصرررءدي  بمسرررتوا غيرررر  12الحصرررءر اإلسررررائيةي منرررذ 

يررأتي فرري إ ررءر مواجهرر  صررفة  الةررر  وصررو   اسررتراتيجيوأشررءر إلرر  أ  الهررد  الثررءني هررو  مسرربوه.
 ة  شعة  المةءوم  والنضءل ضد ا حتالل.الحةوه الفةس يني  ورد ا عتبءر لةةضي  مع الحفءظ ع

أمررء الةيررءدي فرري حركرر  المبررءدرة الو نيرر  الفةسرر يني  نبيررل ديررءل فةررءل إ  مسرريرة العررودة سترسررل رسررءئل 
واضح  لةمجتمع الدولي ولإلدارة األمريكي  بأ  الشعل الفةس يني ل  يةبل بأنصء  الحةول، وستؤكد 

 دل شءمل.أيضء عة  أحةي  الشعل الفةس يني بحل عء
فررري حررري  رأا النرررء ه بءسرررم حركررر  األحررررار يءسرررر  ةررر  أ  مسررريرة العرررودة سرررتكو  بمثءبررر  اسرررتفتء  
جمءهيري عة  تمس  الشعل الفةس يني في الدا ل وال رءرج بحره العرودة رغرم المرؤامرا  التري تحرء  

 ضد الةضي ، مشيرا إل  أ  مسيرة العودة هي جز  م  مةءوم  ا حتالل اإلسرائيةي.
 19/3/2018، ين أون الينفلسط

 
 مطاردةمن السنوات  خمسمن جنين بعد  "الجهاد"االحتالل يعتقل قيادي في  .09

اعتةةرر  قرروا  ا حررتالل اإلسرررائيةي مسررء  ا ثنرري  عضررو الةيررءدة السيءسرري  : عررء   دغةررس - نررءبةس
بير  بعرد عءمء  مر  مدينر  جنري  شرمءلي الضرف  الغر  60لحرك  الجهءد اإلسالمي الشيخ بسءم السعدي  



 
 
 
 

 

 14 ص             4589 العدد:             3/20/2018 الثالثاا التاريخ: 

                                    

وقءل نجةه عز الدي  السعدي في اتصءل هءتفي مع الجزيرة  م ءردة استمر  أكثر م   مس سنوا .
ن  إ  والده كء  فري منرزل شرةيةته بحري الجءبريرء  فري زيرءرة لال مئنرء  عةيهرء بعرد تردهور  ررأ عةر  

ع تحركرء  أبيره وأضء  عز الدي  أنه وعة  مء يبدو كءن  قوة  ءص  إسررائيةي  تترءب حءلتهء الصحي .
والمركب  التي كء  يستةةهء، وحي  وصل إل  منزل شةيةته حءصرته واستدع  قوا  كبيرة م  الجيك 

وذكرر عرز الردي  أ  جريك ا حرتالل فشرل فري  التي  وق  المنزل واعتةةته وأ ذته إل  جه  مجهول .
ية نره، واستشرهد واعتةرل محءول   عتةءل والده أثنء  دهمه لمدين  جني  وم يمهء الذي  200أكثر م  

 العديد م  الموا ني  أثنء  محءو   استهدافه.
 19/3/2018نت، الجزيرة 

 
 "النقاط على الحروف"على فريدمان وضعت  عباس الهجمة الكالمية التي أطلقها: نتنياهو .11

: قرررءل رئررريس الررروزرا  اإلسررررائيةي بنيرررءمي  نتنيرررءهو، فررري بيرررء  صررردر عررر  مكتبررره وكرررء   - واشرررن  
جم  الكالمي  التي أ ةةهء أبو مءز   محمود عبءس  عة  السفير األمريكي ديفيرد فريردمء  تضرع اله:”

لةمررررة األولررر  منرررذ عشررررا  السرررني  تةرررول اإلدارة األمريكيررر  لةةيرررءدة “وأضرررء   ”.النةرررء  عةررر  الحررررو 
ية ، جعةتهء يبدو أ  الصدم  التي أصءب  الةيءدة الفةس يني ، بعد تة  الحة“وتءبع:  ”.الفةس يني  كف 

 ”.تفةد صوابهء
 20/3/2018، القدس العربي، لندن

 
 فريقية هي األولى منذ عقودإدول  ثالثوزير الدفاع اإلسرائيلي يزور  .10

يةروم وزيرر الردفءع اإلسررائيةي افيغردور ليبرمرء ، بجولر  إفريةير  تشرمل : عبد الرؤو  أرنرءؤو  - الةدس
سررائيةي  إ  جولر  ليبرمرء ، التري بردأ  أمرس األحرد، وقءلر  اإلذاعر  اإل دول هي األول  منذ عةرود. 3

وأضرررءف  أ  هرررذه الزيرررءرة "هررري  ستشرررمل روانررردا وتنزانيرررء وزامبيرررء، دو  أ  تحررردد جررردو  زمنيرررء لةجولررر .
 األول  م  نوعهء لوزير دفءع إسرائيةي منذ عشرا  السني ".

لرررثال  حرررول العالقرررء  "يجرررري ليبرمرررء  محءدثرررء  مرررع كبرررءر المسرررؤولي  فررري الررردول ا وتءبعررر  اإلذاعررر 
 الثنءئي ".

 19/3/2018لألنباا، وكالة االناضول 
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 على جبهة غزة يدعو إلى منع اندالع حرب جديدة النائب عوفر شيلح .11
دعء عضو الكنيس  ع  حزل هنء  مسرتةبل، عروفر شريةح، يروم ا ثنري ، إلر  منرع انرد ع : تل أبيل

 حرل جديدة عة  جبه  ق ءع غزة.
يحء  لررره أوردتهرررء وسرررءئل إعرررالم عبريررر ، عةررر  ضررررورة مرررد ق رررءع غرررزة بءلميرررءه وأكرررد شررريةح فررري تصرررر 

والكهربء  لمنع تدهور األوضرءع ووقروع أزمر  إنسرءني  بءلة رءع تتسربل فري الحررل، داعيرء إسررائيل إلر  
 المبءدرة بذل  دو  أ  تنتظر أي تمويل دولي أو تضع شرو ء لذل .

الكنيسرر  "إ  واجررل الةيررءدة السيءسرري  إلرر  جءنررل  وقررءل شرريةح وهررو عضررو لجنرر  األمرر  وال ءرجيرر  فرري
ا سررتعداد لةحرررل، هررو التأكررد مرر  أ  كررل شرري  قررد تررم إنجررءزه لتحةيرره أهرردا  إسرررائيل ب ررره ليسرر  

 عسكري "، مشيرا إل  أ  تكةف  الحرل ستكو  أعة  بكثير م  تكةف  إصالت الوضع هنء .
 19/3/2018القدس، القدس، 

 
 على فتح األجواا السعودية سرا   عملالقناة الثانية: مولخو  .11

كشرر  النةررءل، يرروم اإلثنرري ، أ  المحررءمي يتسررحء  مول ررو، المستشررءر ال ررء  لرررئيس : هءشررم حمرردا 
الحكومرر  اإلسرررائيةي  بنيررءمي  نتنيررءهو، ومبعوثرره السررءبه، هررو الررذي عمررل إنجررءز ا تفررءه مررع السررعودي  

 ءلهند.عة  فتح أجوائهء أمءم    ال يرا  الذي يرب  تل أبيل ب
وبحسل الةنرءة اإلسررائيةي  الثءنير ، فإنره فري أعةرءل تةةري كءفر  الجهرء  ذا  الصرة  فري إسررائيل بالغرء 
مفءده أ  السعودي  عةر  اسرتعداد لةمصرءدق  عةر   ر  ال يررا ، تبري ، اليروم، أ  مر  عمرل عةر  ذلر  

نه بعد استةءل  مول و وأشءر  إل  أ م  ورا  الكواليس ولمدة  وية  لةدفع بذل ، هو المحءمي مول و.
فرري تشررري  األول/ أكترروبر المءضرري، تسررةم رئرريس المجةررس لجمرر  الةررومي، مئيررر برر  شرربء ، الةضرري ، 

 وعمل عة  إنجءز ا تفءه حت  النهءي .
 19/3/2018، 48عرب 

 
 رئيس المؤتمر اليهودي العالمي يهاجم سياسة نتنياهو ويحذر من انهيار "الدولة اليهودية" .11

رئرريس المررؤتمر اليهررودي العررءلمي ورجررل األعمررءل رو   ودر، الررذي يررزور إسرررائيل  وجرره: محمررد وتررد
حءليرء  عةرر  رأس وفررد منظمتره، انتةررءدا  شررديدة الةهجر  لةحكومرر  اإلسرررائيةي ، برئءسر  بنيررءمي  نتنيررءهو، 

 حي  اتهمهء بأنهء "تعزز الشرب بي  أبنء  الشعل اليهودي حول العءلم وتبعدهم ع  أر  الميعءد".
ودر كتل مةء   في صحيف  نيويور  تءيمز انتةد م   الله حكوم  نتنيءهو، وهو الهجروم الحرءد مر   

 أحد أهم اليهود المؤثري  في الشتء  ضد الحكوم  اإلسرائيةي .
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وكتررل  ودر أ  وجررود إسرررائيل "دولرر  يهوديرر  وديمةرا يرر " يةررع تحرر  "  ررر وجررودي" بءسررم زوال حررل 
 13هوري محءفظ وأنء أؤيد الةيكود منذ الثمءنينء ، لك  الحةيةر  هري أ  هنرء  الدولتي . قءئال: "أنء جم

 مةيو  ش   بي  نهر األرد  والبحر األبي  المتوس  ونصفهم تةريبء م  الفةس ينيي ".
وتررءبع فرري مةءلرره: "إذا اسررتمر ا تجررءه الحررءلي، فسررو  تواجرره إسرررائيل  يررءر ا صررعبء، مررنح الفةسرر ينيي  

تعرير  وقوننر  إسررائيل عةر  أنهرء دولر  يهودير  أو حرمرء  الشرعل الفةسر يني مر   حةوقء كءمة  ووقر 
 الحةوه والك  ع  كو  إسرائيل دول  ديمةرا ي . وال رية  الوحيدة لمنع ذل  هي حل الدولتي  ".

 19/3/2018، 48عرب 
 

 جيش اإلسرائيلي يلغي إجازات الجنود في الوحدات القتاليةال .11
ذكررر  اإلذاعرر  اإلسرررائيةي ، صرربءت الثالثررء ، أ  جرريك ا حررتالل : محمررد وترردالةرردس المحتةرر  رررر نضررءل 

أبةررج جنررودا  فرري الوحرردا  الةتءليرر  مرر  بيررنهم جنررود وحرردة "غفعررءتي"، عرر  إلغررء  اإلجررءزا  الترري كءنرر  
مةررة لهم في األسبوع الةءدم بمنءسب  عيد الفصح اليهودي، وذل  عة  أثر ارتفءع حدة التوتر األمنري 

   اإلسرائيةي  م  انفجءر األوضءع في يوم األر .والم ءو 
وأشءر  اإلذاع  إل  أنره عةر  ضرو  العمةيرء  األ يررة، وبفعرل مسريرا  العرودة الم   ر  فري الجءنرل 
الفةس يني بمنءسب  يروم األر ، فةرد تةررر إلغرء  اإلجرءزا  لجنرود الوحردا  الةتءلير  ورفرع حءلر  التهرل 

اإلذاع  اإلسرائيةي  نشر هؤ   الجنود في محي  ق ءع غرزة عةر  وسيتم بحسل مء ذكر   وا ستعداد.
 ي وفي الضف  الغربي  المحتة .دامتداد السيءج الحدو 

 20/3/2018، العربي الجديد، لندن
 

 بالضفة طائرات التصوير بدون طياراستخدام يحظر الجيش اإلسرائيلي  .16
د  ت بيه عةوب  السج  الفعةي بحه أعة  قءئد جيك ا حتالل في الضف  الغربي  ع  ب: هب  أصال 

الفةسرر ينيي  الررذي  يمتةكررو  أو يسررت دمو   ررءئرة تصرروير برردو   يررءر، برردعوا الحفررءظ عةرر  النظررءم 
 واألم  العءم.

الذي وصل الجزيرة ن  نس   منه، وهو بمثءب  أمر عسركري يحمرل الررقم -ويسري أمر تةييد ال يرا  
لسررري رة السرررة   الو نيررر  الفةسررر يني  والتررري يعتبرهرررء عةررر  من ةررر  الضرررف  الغربيررر  ال ءضرررع   -1792

 ا حتالل من ة  محظورة، ويشمل هذا عددا م  بةدا  الةدس.
 19/3/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 خــفض عقوبة الجندي القاتل إليئور أزاريالجنة خاصة بالجيش اإلسرائيلي تقرر  .17
ثةر  مردة عةوبر  الجنردي الةءترل إليئرور قرر  لجنر   ءصر  فري جريك ا حرتالل، يروم اإلثنري ،  رررف  

 أزاريء، ليتم اإلفراج عنه في العءشر م  أيءر/ المةبل.
وقءلرر  صررحيف  "يررديعو  احرونررو " اإلسرررائيةي  عةرر  موقعهررء اإللكترونرري، إ  محكمرر  عسرركري  قبةرر  

 اليوم  ةل الجندي أليؤور أزاريء، اإلفراج المبكر عنه.
 يته، ويتم اإلفراج عنه في العءشر م  أيءر المةبل.وأضءف  أ  الجندي سيمضي ثة  محكوم

 19/3/2018األيام، رام هللا، 
 

 مسيحيينللجنود ال جديدا   فصيال   يشكلاإلسرائيلي الجيش  .18
بعرررد سرررنوا  مرر  ضرررع  نسرررب  التجنيررد فررري أوسرررء  الة رررءع : عمررر حءمرررد -عكررء لةشرررؤو  اإلسررررائيةي  

انيء في صفو  الجيك اإلسررائيةي فري إ رءر فروج جنديء نصر  24المسيحي في "إسرائيل"، تجند مؤ را 
هذا وقد تم تشكيل فصيل قتءلي  ء  بءلجنود النصءرا الجدد الذي  يتميزو   .2018التجنيد مءرس 

برررأنهم يتحررردثو  الةغررر  العربيررر ، حيررر  أ ةررره عةررر  اسرررم الفصررريل "نحشرررو "، وقرررد أنهررروا فتررررة التررردريبء  
تضرررمن  التررردريبء  األوليررر  التررري  ضرررع لهرررء الجنرررود  هرررذا وقرررد األوليررر  فررري إ رررءر  ررردمتهم العسررركري .

 النصءرا تعةيمهم الةغ  العبري  والثةءف  اإلسرائيةي .
 18/3/2018، عكا للشؤون اإلسرائيلية

 
 ا  غزة ليال  ويسعى لمنع الحرب نهار  يهاجمهآرتس: نتنياهو  .19

غم مر  تعمرد رئريس يروم ا ثنري ، إنره وعةر  الرر  هرآرتسقءلر  صرحيف  : ترجمر  صرفء -الةدس المحتةر  
الرروزرا  اإلسرررائيةي بنيررءمي  نتنيررءهو مهءجمرر  ق ررءع غررزة عةرر  اإلعررالم واتهررءم حركرر  حمررءس بءسررتغالل 

 أموال الدعم، إ  أنه ي ةل دعم غزة م  الدول المءنح  منع ء  نهيءر قد يؤدي لةحرل.
تسررررءحي هنغبرررري" وأوضررررح  "هررررآرتس" فرررري افتتءحيتهررررء، أ  "نتنيررررءهو" أرسررررل وزيررررر التعررررءو  اإلقةيمرررري "

والمنسه "برولي مرد رءي" منرذ عردة أشرهر إلقنرءع دول العرءلم بءلمسرءهم  عةر  عجرل فري إنةرءذ اقتصرءد 
غزة م  ا نهيءر عبر     إنعءك سريع ، ويعمل ا ثنء  مع المبعرو  األمريكري "جيسرو  غرينبةر " 

رررء رئررريس الررروزرا  الفةسرر يني رامررري الحمرررد هللا ومسرر ؤولي  كبرررءر فررري العرررءلم الررذي جنرررد لهرررذه الغءيرر  أيض 
وقءل  الصحيف  إ  ال    اإلسرائيةي  إلنعءك الة ءع تم كشفهء عبر "هنغبي ومرد رءي" فري  العربي.

في  المءنح ،المؤتمر ال ءرئ الذي عةد في بروكسل  الل شهر كءنو  ثءني المءضي بحضور الدول 
 غد الثالثء . لاللتئءم يومحي  سيعود المؤتمر 
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جردول أعمرءل المرؤتمر تشرمل المسرءهم  فري إقءمر  مشرءريع ضر م  فري الة رءع  وأضءف  الصحيف  أ 
م  بينهء منشآ  تحةي  لميءه البحر، ومشءريع كهربء  وت وير من ة  صنءعي  وكل ذل  بتكةف  تصل 
إل  نحو المةيءر دو ر، وستسءهم "إسرائيل" في المعةومرء  والت فير  عةر  المعرءبر المحي ر  بءلة رءع 

 فستدفعهء الدول المءنح .أمء األموال 
ومرر  برري  المشررءريع الترري تسررع  "إسرررائيل" لةبررد  بهررء هررو مشررروع تزويررد الة ررءع ب رر  كهربررء  لةضررغ  
العءلي مء يضءع  كمي  الكهربء  الواصة  لةة ءع بءإلضءف  لمد    غءز  بيعري مر  "إسررائيل" الر  

 ي  وغيرهء.الة ءع، وكذل  مشروع تنةي  المجءري وت وير من ة  إيرز الصنءع
 19/3/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية  صفا 

 
 تقرر جعل محاكمة عهد التميمي مغلقة اإلسرائيليةالمحكمة العسكرية  .33

ثني  جعل جةسء  محءكم  اإليوم  أ   ل : قرر  المحكم  العسكري  اإلسرائيةي   - الةدس المحتة 
 ءجء  الدفءع.احتجم  رغم بءلال فة  الفةس يني  عهد التميمي مغةة ، 

رفض  محكم  ا ستئنء  العسكري  “وقءل غءبي  سكي محءمي عهد التميمي في حسءبه عة  تويتر 
 أمءمال ةل الذي قدمه الدفءع ضد جعل المحءكم  مغةة . إ  المحءكم  العةني  كءن  السبيل الوحيد 

 .”الدفءع، وفي غيءبهء فء  عهد التميمي ل  تحصل عة  محءكم  نزيه 
 .اإلسرائيةي  فال محتجزو  في السجو   350نظم  العفو الدولي  أ  نحو وتؤكد م

 19/3/2018لندن،  اليوم، رأي
 

 تقرير حقوقي يدعو للحيلولة دون االنهيار الشامل لألوضاع في قطاع غزة .31
شدد مدير مركز الميزا  لحةوه اإلنسء  عصءم يونس في كةم  افتتح بهء مؤتمرا  صحفيء  : حءمد جءد
مركز في مةره في مدين  غزة أمس لمنءسب  إ اله التةرير المذكور عة  ضرورة تحمل نظمه ال

المجتمع الدولي مسؤوليءته تجءه إنهء  األزمء  التي يعءني منهء ق ءع غزة وأ  يتد ل بشكل فءعل 
وأكد يونس في سيءه استعراضه ألبرز التوصيء  التي  إلنهء  الحصءر المفرو  عة  الة ءع.

صفح  ضرورة تضءفر الجهود بءتجءه الحد م  انهيءر  27ر المركز الذي جء  في تضمنهء تةري
األوضءع في ق ءع غزة، والشروع في إعداد ال    الالزم  لتجءوز الوضع الراه  والحيةول  دو  

 ا نهيءر الشءمل لجوضءع في ق ءع غزة.
 19/3/2018هللا،  رام األيام،
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 في سجون االحتالل إلهمال الطبيأسير يفقد بصره جراا ا: نادي األسير .32
قءل نءدي األسير إ  األسير محمد توفيه غوادرة م  قري  بير البءشء جنول جني ، فةد : رام هللا

وأوضح النءدي في بيء ، أمس، أ  سة ء  ا حتالل تتحمل المسؤولي   بصره، في سج  "هداريم".
ودعء رئيس نءدي األسير  المنءسل. السجو  ع  تةديم العالج إدارةع  تدهور صحته، جرا  تةءعس 

في جني  راغل أبو ديء ، منظم  الصةيل األحمر الدولي، إل  التد ل والضغ  عة  حكوم  
 ا حتالل إلد ءل لجن  أ بء  م تص  لةوقو  عة  وضعه الصحي.

 19/3/2018هللا،  رام األيام،
 

 منزل منفذ عملية طعن بالقدسيقرر هدم االحتالل  .33
داهم  قوا  ا حتالل يوم ا ثني  منزل عبد الرحم  بني فضل في قري  َعةربء :  الجزيرة + وكء 

بءلضف  الغربي  منفذ عمةي  ال ع  التي قتل فيهء مستو   أمس األحد في البةدة الةديم  في الةدس 
 المحتة .

لهدمه. وقد استجوب  سة ء  ا حتالل أفرد عءئة  عبد الرحم ، وأجر  مسحء هندسيء لمنزلهء تمهيدا 
وبينمء قءل  شر   ا حتالل في وق  سءبه إنهء أ ةة  النءر عة  المتهم في تنفيذ عمةي  ال ع  

 وأردته قتيال، نف  مءهر بني فضل والد عبد الرحم  أ  يكو  نجةه قد استشهد.
وقءل مءهر في اتصءل هءتفي لةجزيرة ن  إ  ا رتبء  العسكري الفةس يني أبةغه أ  نجةه أصيل 

جنود ا حتالل، وا   إصءبته وصف  بءل  يرة، ونةل ألحد المشءفي اإلسرائيةي  لتةةي برصء  
 العالج، مؤكدا أ  أحدا لم يبةج بءستشهءد نجةه.

 19/3/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 "تدفيع الثمن" تخط شعارات عنصرية على جدران المنازل في حزماعصابة  .34
اليهودي ، فجر يوم ا ثني ، شعءرا  عنصري  عة        عصءب  "تدفيع الثم " المحتة :الةدس 

و    المستو نو  عبءرا  عنصري ، منهء:  مركب  وجدرا  منءزل تعود لموا ني  بءلةدس المحتة .
"عرل الةدس هم إرهءبيو  يجل  ردهم" عة  مركب  وجدرا  منءزل في بةدة حزمء شمءل شره الةدس 

التوسع العنصري ع  بةدة حزمء وبءت  بءلةرل م  سك  المحتة ، وهذه المنءزل فصةهء جدار الضم و 
يذكر أ  "عصءب  "تدفيع الثم " ل ءلمء اعتد  عة  موا ني  وممتةكءتهم وعة  مةدسء   المستو ني .

 ومسيحي  في الةدس، و ءرجهء، دو  مالحة  م  أجهزة ا حتالل. إسالمي 
 19/3/2018القدس، القدس، 
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 بزعم عدم محاولتهم منع عملية الطعن في القدسمواطنين  ثمانيةاالحتالل يعتقل  .35
موا ني  بينهم سيدة مسن ،  ثمءني  اعتةءلمدد  قوا  ا حتالل  :ديء  جويحء  - الةدس المحتة 

مسء  يوم ا ثني ، حت  نهءر الثالثء  بعد توجيه تهم لهم بر"عدم منع جريم "، عة   ةفي  عمةي  
ي فضل م  قري  عةرب  جنول نءبةس، والتي أسفر  ع  ال ع  التي نفذهء الشءل عبد الرحم  بن

بءلةرل م   ريه بءل الجديد في  األحد يوماستشهءد بني فضل ومةتل أحد المستو ني  المت رفي  
 البةدة الةديم .

 19/3/2018، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 بشأن القدس فلسطينيا  منذ إعالن ترامب شهيدا   40: لدراساتلمركز القدس  .33
أظهر  دراس  إحصءئي ، أ  ارتةء  الشهيد عبد الرحم  بني فضل م  نءبةس بعد تنفيذه عمةي  : ةغز 

الرئيس األمريكي دونءلد ترمل  إعال  ع  في الةدس المحتة ، رفع أعداد الشهدا  الذي  ارتةوا منذ 
بينهم ثالث  شهيدا ،  40 إل ديسمبر المءضي، كءنو  األول/  6، في اإلسرائيةيالةدس عءصم  لةكيء  

  في مهمء  جهءدي ، وأسيرا .
 19/3/2018لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة

 
 مليارات دوالر أموال مستحقة للعمال الفلسطينيين 10تحتجز  "إسرائيل" .33

مةيءرا  دو ر أموال  10تحتجز مء يةءرل  إسرائيلقءل وكيل وزارة العمل سءمر سالم ، إ   :رام هللا
ودعء سالم   الل استةبءله يوم ا ثني ، وفدا م  ا تحءد النةءبي  ةس ينيي .مستحة  لةعمءل الف

 اإلسرائيةي والحكوم   اإلسرائيةيي  ، برئءس  آ  سيةي ، إل  الضغ  عة  المشغةي  UNIالدولي  
وأ ةع الوفد عة  أوضءع العمءل الفةس ينيي ، وا نتهءكء   إلعءدة هذه الحةوه العمءلي  ألصحءبهء.

 ائيةي  بحةهم، ومء يعءنونه يوميء عة  الحواجز العسكري  م  معءمة  مهين  ومذل .اإلسر 
أل  عءمل  30، و48م  الةوة العءمة  الفةس يني  تعمل دا ل أراضي الر %12وتحد  سالم  ع  أ  

أل  عءمل يعمةو  دو  تصءريح، يتعرضو  إل   40يعمةو  في المستو نء  غير الةءنوني ، وحوالي 
وعدم التةيد بمعءيير السالم  والصح  المهني   اإلسرائيةيي وهضم لةحةوه م  قبل المشغةي   انتهءكء 

 عمةهم. أمءك في 
 19/3/2018القدس،  القدس،
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 القدس عقب العملية الفدائية: تدابير عسكرية مشددة والمزيد من إجرااات التهويد .33
ء  البةدة الةديم  م  الةدس المحتة  عءد  سءح  بءل العمود، وبواب: محمد محس  -الةدس المحتة  

برمتهء لتكو  ممرا إجبءريء م  المعءنءة أمءم الوافدي  إليهء  ءص  الشبء  والفتي  األغرار، وذل  بعد 
سءع  عة  العمةي  الفدائي  التي نفذهء الشهيد عبد الرحم  بني فضل م  قري  عةربء  24أقل م  

هء أحد حراس المستو ني  في البةدة الةديم  م  الةدس جنول نءبةس شمءل الضف  الغربي ، وصرع في
 مسء  األحد.

أيضء، حي  عءد  شمةتهمويةول المةدسيو  م  تجءر المدين  المةدس  إ  "تدابير األم  ا حتاللي  
الوصول إل  محءلهم كمء حد  صبءت يوم اإلثني ، محمال بءلمعءنءة بسبل تصرفء  الجنود 

 يء  بحج  التفتيك والفح  األمني".واستفزازاتهم وتحرشهم بءلفت
كءن  قوا  ا حتالل وفي أعةءل عمةي  ال ع ، قرر  في سءع  متأ رة م  الةية  المءضي  دفع 
مزيد م  قواتهء إل  البةدة الةديم  ومحي هء وتشديد تدابيرهء األمني  والعسكري  هنء ،  ءص  عند 

بؤرة استي ءني  دا ل أسوار المدين   80حو محءور ال ره التي يسةكهء المستو نو  المةيمو  في ن
 المةدس .

يتوقع  برا  في ا ستي ء ، ومنهم  ةيل تفكجي مدير دائرة ال رائ  في جمعي  الدراسء  العربي  و 
التءبع  لبي  الشره، أ  يتكث  ا ستي ء  اإلسرائيةي وعمةيء  التهويد اإلسرائيةي  لةبةدة الةديم  م  

ءص  بعد ت صي  الحكوم  اإلسرائيةي  نحو مةيءري دو ر لمشءريعهء الةدس وعموم أحيءئهء،  
 ا ستي ءني  في الةدس الشرقي  المحتة .

 19/3/2018لندن،  الجديد، العربي
 

 على احتواا الخالفات والمضي بالمصالحة يحضو  عباس يهاتف السيسي .19
أمس بثةةهء لمحءوله نزع فتيل الةءهرة ألة  مجددا  ، أ  الةءهرة، م  20/3/2018، لندن، الحياةذكر  

، الذي تصءعد  حدته في أعةءل محءول  اغتيءل «حمءس»التوتر بي  السة   الفةس يني  وحرك  
رئيس الوزرا  رامي الحمدهللا ومدير ا ست بءرا  مءجد فرج. وأجرا الرئيس المصري عبد الفتءت 

احتوا  »ح   الله عة  السيسي أمس، اتصء   هءتفيء  بءلرئيس محمود عبءس  أبو مءز   
 «.ال الفء  والتغةل عة  الصعوبء  لةمضي في المصءلح 

وظهر أ  ا تصءل ركز عة  البح  في الوضع في غزة والمعضال  التي تواجه ت بيه اتفءه 
الةءهرة، في وق  تستمر محءدثء  الوفد األمني المصري في رام هللا. وأوضح النء ه بءسم الرئءس  

الت ورا  عة  »ءم راضي، في بيء ، أ  الرئيسي  المصري والفةس يني بحثء المصري  السفير بس
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السءح  الفةس يني ، وتم التأكيد عة  ضرورة المضي قدمء  في جهود المصءلح  بي  الفصءئل 
الفةس يني ، والعمل عة  احتوا  أي  الفء  والتغةل عة  جميع الصعوبء  التي تواجه تة  الجهود، 

تم »واكتف  البيء  المصري بءإلشءرة إل  أنه «.   ومصءلح الشعل الفةس ينيبمء يفحةه وحدة الص
منءقش  آ ر المستجدا  عة  صعيد عدد م  المةفء  العربي  واإلقةيمي ، في إ ءر التنسيه والتشءور 

، فيمء أفءد بيء  لةرئءس  الفةس يني  بأنه «بي  الرئيسي  الذي  اتفةء عة  مواصة  التشءور والتنسيه
استعر  الةضءيء كءف  ذا  ا هتمءم المشتر ، والعالقء  الثنءئي  بي  البةدي ، كمء تم الت ره » جرا

إل  العمةي  السيءسي  المتوقف ، واألوضءع في غزة، وآ ر المستجدا  في األر  الفةس يني  
 «.والمن ة 
كشف  ، فيع  المستوار  فةس يني    ا  مصءدر  ، إ الةءهرة، م  19/3/2018، لندن، العربي الجديدوقءل  

أ  السيسي  ءلل عبءس بوق  مء سمءه بءلتصريحء  العدائي  ضد اإلدارة األميركي ، وعدم اإلشءرة 
أل را  عربي  فيمء يتعةه بءألحءدي  الدائرة بشأ  "صفة  الةر "، التي تمثل     الرئيس األميركي، 

 دونءلد ترامل، لتسوي  الةضي  الفةس يني  بتأييد إسرائيةي.
لفت  المصءدر إل  أ  السيسي أ ةع عبءس عة  تفءصيل المؤتمر الذي نظمه البي  األبي  و 

عواصم  7الثالثء  المءضي بشأ  الوضع اإلنسءني في ق ءع غزة، وشءرك  فيه الةءهرة، ضم  
 عربي ، في ظل رف  السة   الفةس يني  لةمشءرك .

ع أبو مءز ، بءلتجءول مع التحركء  وأشءر  إل  أ  الرئيس المصري، سع   الل الةةء ، إلقنء
 اإلقةيمي  بشأ  التوصل لحل لةةضي  الفةس يني ، وتر  األبوال مفتوح  بحد تعبير المصءدر.

كمء دعء السيسي بحسل المصءدر، أبو مءز  لوق  ا تهءمء  لحرك  حمءس بشأ  محءول  اغتيءل 
األسبوع المءضي، مؤكدا عة  ضرورة رئيس الوزرا  الفةس يني رامي الحمد هللا  الل زيءرته لغزة 

 التجءول مع جهود الوفد األمني المصري المتواجد حءليء في رام هللا.
 

 "صفقة القرن"لتبني قمة الرياض قرارات ملزمة لمواجهة  تخططان والفلسطينية القيادتان األردنية .11
لرئيس م  مصدر سيءسي فةس يني م ةع، أ  ا« الةدس العربي»غزة ر أشر  الهور: عةم  

الفةس يني محمود عبءس، اتفه مع المة  األردني عة  مواجه  الم   ء  األمريكي  الرامي  ل رت 
في الةم  العربي  المةبة  المةررة في السعودي ، وذل  م   الل العمل عة  تبنيهء « صفة  الةر »

ءريع تأتي قرارا  تؤكد عة  رف  نةل أي سفءرا  لدول أجنبي  إل  مدين  الةدس، وترف  أي مش
 عة  حسءل الةضي  الفةس يني .
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وحسل المصدر الم ةع فإ  الرئيس الفةس يني والمة  األردني يدركء    ورة الوضع المةبل، 
مءيو/ أيءر المةبل المحدد لنةل السفءرة األمريكي  م  مدين  تل أبيل  15 ءص  مع قرل حةول يوم 

األمريكي ، التي جرا الكش  « صفة  الةر »  إل  الةدس المحتة ، والمتوقع أ  يترافه مع  رت   
مسبةء أنهء تستثني مةفي الةدس والالجئي  م  المفءوضء ، و  تع ي حدودا واضح  لدول  فةس ي ، 

 «.حكم ذاتي موسع»وتن  عة  إقءم  كيء  متة ع األوصءل، أشبه بر 
وجه لدا اإلدارة وأكد المصدر أنه  الفء لمء جرا ترويجه  الل األيءم المءضي ، ع  وجود ت

األمريكي  بتأجيل إعال  الصفة ، وكذل  تأجيل موعد نةل السفءرة إل  الةدس، م   الل إعءدة بح  
المةفي  م  جديد، لتهيئتهم بمء يتال م م  ال رفي ، فإ  الةيءدتي  الفةس يني  واألردني  لم يصةهمء أي 

 م  هذا ال رت.
التي اعتءد  اإلدارة األمريكي  عة  « مفءجآ  السيءسي ال»واستعدادا لةمرحة  المةبة   ءص  في ظل 

، جرا بشكل معمه «األونروا»تةديمهء، وبدأ  بةرارا  ضد الةدس والالجئي  عبر تةةي  دعم 
بح  تنسيه ال  وا  الفةس يني  األردني ، بي  الرئيس عبءس والمة  عبد هللا في الةم  األ يرة التي 

 عمء . عةد  األسبوع المءضي في العءصم 
وتةول المصءدر إ  ال رفي  يصرا  عة  رف  المةترحء  األمريكي ، حي  جرا تأكيد ذل   الل 

نه الممءرس  عةيهمء م  عدة جهء ، يدركء  أنه   يمك  تمرير « الضغو »مء رغم قم  األ يرة، وا 
أي م    بدو  موافةتهمء عةيه، كونهمء الجهتي  المشرفتي  عة  إدارة المنء ه الفةس يني   السة   

 الفةس يني  ، والمةدسء  اإلسالمي  في الةدس  الممةك  األردني  .
ءس والمة  عبد هللا الثءني، أيضء، آ ر مء وصل م  ويدور الحدي  ع  بح  قم  الرئيس عب

، حي  لم «صفة  الةر «مةترحء  أمريكي  سربتهء واشن   لبع  حةفءئهء، ب صو  مء يعر  بر
ت تة  هذه التسريبء  الجديدة ع  ال    عمء وصل لةةيءدتي  في وق  سءبه، وهو أمر كش  عنه 

  لمنظم  التحرير، حي  قءل إ  المةترحء  الدكتور صءئل عريةء ، أمي  سر الةجن  التنفيذي
 األمريكي  تن  عة  إقءم  عءصم  في أبو ديس، وع  دول  منزوع  السالت.

 20/3/2018، لندن، القدس العربي
 

 طريق نيل الحقوق والتصدي للمشروع الصهيوني هي : المقاومة"العمل اإلسالمي" .10
نصر في معرك  الكرام  يؤكد عة  أ   اعتبر حزل جبه  العمل اإلسالمي أ  مء تحةه م : عمء 

ال ريه األوحد واألقصر لنيل الحةوه "وتأديل العدو المتغ رس ويكبح شهي  العدو ا ستي ءني  
 وسعيه المتواصل  بتالع المزيد م  األراضي العربي "، هو  ريه المةءوم  والجهءد.
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   التي س رهء الجيك واستذكر الحزل في تصريح صءدر عنه في ذكرا معرك  الكرام  الب و 
العربي "واست ءع م   اللهء أ  يدمر أس ورة الجيك الصهيوني الذي كء  يوص  بأنه األس ورة 
التي   تةهر"، كمء استذكر "الب و   العظيم  التي صنعتنهء إرادة هذا الجيك عندمء سجل انتصءرا  

 زاهرا  سجةه التءريخ المعءصر ضد هذا العدو الغءصل".
زل إل  أ  ذكرا معرك  الكرام  تأتي هذا العءم في ظل مء وصفه بر" الظرو  العصيب  وأشءر الح

يتم فيهء استهدا  هذا الو   ال ي ر م   الل مشءريع تصفوي  لةضي  فةس ي ، ومء  والصعب  التي
 األرد  سيكو  م  أكثر األ را  تضررا  منهء. أ يسم  "بصفة  الةر "، معتبرا  

المنءسب  فإننء نرسل تحي  مةؤهء الف ءر وا عتزاز لجيشنء العربي الذي قدم  وأضء  الحزل "في هذه
قوافل الشهدا  انتصءرا  لةضي  األم  في فةس ي ، كمء نترحم عة  هؤ   الشهدا  الذي  قضوا نحبهم 
في سبيل هللا وم  أجل المحءفظ  عة  األو ء ، ونشد عة  أيدي رفءقهم في السالت الذي  يحرسو  

ذا الو   الغءلي بدمءئهم وأرواحهم وا  وانهم في المةءوم  الب ة ، وكل التحي  لكل حر أردني حدود ه
 م  أبنء  الو   الذي  يؤمنو  بحتمي  النصر والتحرير.

 19/3/2018السبيل، عم ان، 
 

 هيئة المغربية لنصرة قضايا األمة: هذه أهداف وشعار ملتقى القدس الرابع بالمغربال .11
ال موعد تنظيم مةتة  الةدس الرابع، الذي ينظمه ا تحءد الو ني ل ةب  المغرل، مع اقتر : الربء 

 - 23والهيئ  المغربي  لنصرة قضءيء األم ، في جءمع  "عبد المءل  السعدي" بمدين   نج ، يومي  
 ، يستضي  "المركز الفةس يني لإلعالم"، عضو مكتل الهيئ  محمد الريءحي 2018م  آذار  24

 تسةي  الضو  حول سيءه المةتة  وأهدافه.اإلدريسي، ل
ويةول اإلدريسي، إ  أبرز أهدا  "مةتة  الةدس"، رفع مستوا التعبئ  والتوعي  بةضي  الشعل 
الفةس يني العءدل ، ومنءهض  كل المشءريع الصهيوني ، وفضح سيءسء  وأشكءل الت بيع السيءسي 

 وا قتصءدي في المغرل و ءرجه.
صم  لفةس ي "، شعءرا لةمةتة ، فهو لةتأكيد ابتدا  عة  أ  أر  فةس ي  وع  ا تيءر "الةدس عء

هي لةفةس ينيي ، وأ  الةدس هي عءصم  دول  فةس ي  األبدي ، بحسل اإلدريسي، ثم لةتأكيد عة  
رف  الشعل المغربي لإلعال  الظءلم والمتهور لةرئيس األمريكي دونءلد ترمل، بنةل سفءرة بالده 

 هيوني إل  مدين  الةدس وفر  سيءس  األمر الواقع".لدا ا حتالل الص
 19/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 "إهانات"صدر عن عباس من  بماالبيت األبيض يندد  .11
وكء  : ند د البي  األبي ، اإلثني ، بةوة بءلتصريحء  التي أدل  بهء الرئيس الفةس يني  -واشن  

بحه السفير األمريكي في إسرائيل، معتبرا ” في غير محةهءإهءنء  “محمود عبءس ومء تضم نته م  
 والسالم.”   ءل الكراهي “أ  الوق  حء  لكي ي تءر بي  

الوق  حء  “وقءل جءيس  غرينبال  مبعو  الرئيس األمريكي دونءلد ترامل إل  الشره األوس  أ  
يصءله إل   شعبهلكي ي تءر الرئيس عبءس بي    ءل الكراهي  وجهود مةموس  لتحسي  حيءة  وا 

وجء  تعةيه البي  األبي  بعد سءعء  عة  نع  الرئيس الفةس يني السفير  ”.السالم وا زدهءر
 ”.اب  الكةل”األمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمء  بر

 19/3/2018العربي، لندن، القدس 
 

   سياسي؟على شتم عباس له.. فريدمان: معاداة للسامية أم خطاب  ردا   .11
ه سفير الو يء  المتحدة األمريكي  لدا إسرائيل، ديفيد فريدمء ، مسء  اإلثني ، عة  شتم الةدس: عة

معءداة لةسءمي  أم أنهء “الرئيس الفةس يني محمود عبءس له، متسءئال إ  كءن  تصريحءته تحمل 
 ”.  ءل سيءسي؟

في رام هللا،  وفي وق  سءبه اليوم، وص  عبءس فريدمء ، في مستهل اجتمءع لةةيءدة الفةس يني 
 ”.اب  الكةل”وس  الضف  الغربي ، بر

أبو مءز   محمود عبءس  “العبري ، ع  فريدمء ، قوله: ” معءري “ونةل الموقع اإللكتروني لصحيف  
 ”.يصفني بءب  الكةل  ، أهذا معءداة لةسءمي  أم   ءل سيءسي؟ ل  أقول شيئ ء سأتر  الحكم لكم

 ينيي  قتةوا العديد م  اإلسرائيةيي   الل األيءم الةةية  عبءس قءل ذل  رغم أ   فةس“وأضء : 
 ”.المءضي ، وبةي صءمت ء إزا  ذل 

 19/3/2018العربي، لندن، القدس 
 

 تضغط على مجلس حقوق اإلنسان لعدم التصويت لمصلحة فلسطين واشنطن .11
، منءقش  بدأ مجةس حةوه اإلنسء  التءبع لجمم المتحدة في جني  أمس: محمد يونس -رام هللا 

تةءرير مةد م  م  المةرر ال ء  حول فةس ي  والمفو  السءمي لجمم المتحدة. وقءل المندول 
اإلدارة األميركي  تمءرس ضغو ء  »، أ  «الحيءة»الفةس يني لدا المجةس الدكتور إبراهيم  ريش  لر 

، موضحء  أ  «الرابعشديدة إللغء  منءقش  هذه التةءرير بموجل البند السءبع، وتحويةهء إل  البند 
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البند السءبع م ت   بمنءقش  الوضع الفةس يني، فيمء الرابع ينءقك أحوال حةوه اإلنسء  في العءلم، »
 «.ويصدر بيءنء  عءم  في شأنهء تشمل دول العءلم الم تةف  م  دو  تحديد

عدا  الضغو  األميركي  وصة  إل  حد تهديد عدد م  الدول بوق  المسء»ولف   ريش  إل  أ  
وفودا  أميركي  وصة  إل  »، مؤكدا  أ  «عنهء في حءل لم توافه عة  إلغء  هذا البند م  النةءك

لكنه توقع أ  « . جني  وشرع  في عةد لةء ا  مع الوفود الم تةف  بهد  التأثير في تصويتهء
تةرير يجرا التصوي  الجمع  المةبل، لمصةح  أربع  مشءريع قرارا  متعةة  بفةس ي  وهي: حه »

المصير لةشعل الفةس يني، و  قءنوني  المستو نء ، والم ءلب  بوق  ا نتهءكء  اإلسرائيةي  
 «.ألراضي دول  فةس ي ، وت بيه المسء ل  والمحءسب  عة  الدول  المنتهك 

 20/3/2018الحياة، لندن، 
 

 ت اإلسرائيليةفي تل أبيب: حادث موظف السفارة "خطير" ونتعاون مع السلطا السفارة الفرنسية .16
وص  متحد  بءسم السفءرة الفرنسي  في تل أبيل، صبءت اليوم ا ثني ، أ  مء كش  عنه : تل أبيل

جهءز األم  العءم اإلسرائيةي "الشءبء " حول اعتةءل موظ  في السفءرة نةل أسةح  م  غزة إل  
 الضف ، "حءد    ير".

لسفءرة تأ ذ الةضي  عة  محمل الجد وبكل ونةل موقع "يديعو  أحرونو " ع  المتحد  قوله، "أ  ا
 الجدي  وتتعءو  مع السة ء  اإلسرائيةي  فيهء".

ولم يشر المتحد  إل  مزيد م  التفءصيل حول الموظ  المعتةل، لكنه أشءر إل  أنه أحد الموظفي  
 في الةنصةي  العءم  بءلةدس.

لةغءي ، ويتم التعءمل معه بجدي  بدورهء، قءل  مصءدر في ال ءرجي  اإلسرائيةي  أ  الحءد    ير 
بءلغ ، مشيرة  في الوق  ذاته إل  أ  العالقء  مع فرنسء ممتءزة ول  يكو  لةحءدث  أي تأثير سةبي 

 عةيهء.
 19/3/2018، القدس، القدس

 
 كليا  في قطاع غزة الشهر الماضي  مدمرا   مسكنا   59"األونروا": إعادة إعمار  .17

مسكنء مدمرا  59ليوم ا ثني : إنهء أنه  الشهر المءضي إعءدة إعمءر قءل  منظم  "األونروا"، ا: غزة
 كةيء  في ق ءع غزة.

فيه  أشءر جء  ذل  في تةرير الوضع ال ءرئ الذي أصدرته المنظم  األممي  اليوم ا ثني ، والذي 
 .2018إل  نشء ء  إعءدة اإلعمءر في فبراير 
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مسكنء  59التةرير أنه تم ا نتهء  م  إعءدة إعمءر وفيمء يتعةه بموضوع الحء   المنجزة، جء  في 
التةرير أنه إجمء   صرف  "األونروا"  أوردأمء فيمء ي   صر  الدفعء  النةدي ، فةد  مدمرا كةيء .

 مةيو  دو ر كمسءعدا  لإليوا . 2.8حوالي 
 19/3/2018، القدس، القدس

 
 ريقيااختتام أسبوع مناهضة العنصرية اإلسرائيلية في جنوب إف .18

، أفريةيءا تتم  لجء  التضءم  ومؤسسء  المجتمع المدني بءلتنسيه مع سفءرة فةس ي  في جنول 
والذي ان ةة  تح  عنوا  التضءم   2018سةسة  فعءليء  أسبوع ا برتهءيد اإلسرائيةي لةعءم 

 الفةس يني . بتوجيه رسءل  تضءم  قوي  لةشعل الفةس يني  -ا فريةي
أ  معظم أ يء  الشعل الجنول أفريةي تؤكد دعمهء لةنضءل المشروع  وأكد  لجء  التضءم 

دانتهء لالحتالل  وممءرسءته العنصري  المرفوض  التي تذكرهم  اإلسرائيةيلةشعل الفةس يني وا 
 بمعءنءتهم إب ء  فترة الحكم العنصري.
تجءوز  فظءئعهء وسيءسءته العنصري  لةرأي العءم التي  اإلسرائيةيوتعهد  بمواصة  فضح ا حتالل 

 أفريةيء.ممءرسء  نظءم الفصل العنصري البءئد في جنول 
التي احتضنتهء العديد م  المد  مجموع  م  منظمء  المجتمع المدني  األسبوعوشءر  في فعءليء  

، وعدد م  الجمعيء  BDSوالمؤسسء  الحةوقي  ولجء  التضءم  وعة  رأسهم حرك  المةء ع  
الذي ترب ه عالقء  تءري ي  مميزة مع منظم  التحرير،  ANCلحزل الحءكمالشعبي  غير المسيس ، وا

 الحزل الشيوعي ونةءبء  العمءل واتحءدا  الشبيب  وال ةب . إل  إضءف 
وتحد  في الفعءليء  وزرا  وش صيء  حزبي  ونةءبي  وقيءدا  المجتمع المدني، وكءن  هنء  

لتي أشءر  إل  الغضل اإلسرائيةي الذي صءحل قرار مشءرك  لوزيرة التعةيم العءلي نءليدي بءندور ا
بت في  التمثيل لسفءرة جنول أفريةيء في تل أبيل، مؤكدة أ  هذا الةرار كء   ANCالحزل الحءكم 

الذي    يعمةو  شيئء  م  أجل حري  الشعل  األقويء بمثءب  رسءل  غضل موجه  إلسرائيل وحةفءئهء 
نهء  الظةم الواقع عة  يه.الفةس يني وا 

 19/3/2018، األيام، رام هللا
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سنلغي فكر و محمد بن سلمان: "اإلخوان المسلمين" كان لهم تأثير في التعليم السعودي..  .19
 "اإلخوان"

في السعودي ر « اإل وا  المسةمي »تعهد ولي العهد السعودي األمير محمد ب  سةمء ، بإلغء  فكر 
أمس  ا ثني  ، أ  مدارس الممةك  العربي  األميركي  « سي بي إس»وكش  في حواره مع قنءة 

اإل وا  كء  لهم »وقءل: «. الغزو م  قبل جمءع  اإل وا  المسةمي »السعودي  تعرض  لمء وصفه بر
تأثير في التعةيم السعودي، الغءلبي  غءدر  وبةي بع  العنءصر، ولك  سنغي ر هذا األثر قريبء . و  

 «.ظءمه التعةيمي م  قبل منظم  متشددةيوجد بةد في العءلم يةبل بأ  يفغزا ن
 20/3/2018الحياة، لندن، 

 
 "أدوية الفقراا"تجربة هندية في صناعة  .11

في سيءه الحرل عة  البكتيريء، تةعل صنءع  األدوي  دورا  فءئه األهمي ، ": الحيءة" –الةءهرة 
  عةميء . وأحيءنء ،  صوصء  عند تذك ر أ  صنع تة  األدوي  يت ةل أثمءنء  بءهظ  ومستويء  متةدم

يؤول األمر إل  صنع أدوي  فعءل  في مجءل كمضءدا  الحيوي ، لكنهء   تكو  في متنءول الجميع. 
ويمر وق  قبل أ  ين ف  ثمنهء، ولك  حينهء تكو  البكتيريء بدأ  في مةءومتهء، مء يجعةهء غير 

 فعءل  
د شة   ريةهء بعنء  ودراي ، كي تنشئ ويعر  العءمةو  في ق ءع التكنولوجيء البيولوجي  أ   الهن

س  مزدهرة لت وير عةءقير جديدة. ويعتمد نجءت  األدوي  »في صنءع  « بالد المهءتمء غءندي»مؤس 
بمعن  أنهء تعتمد عة  نوع الدوا  وليس « نوعي  »، أو Generic« جنري » تسم   أيضء  « المفكءفئ 

العةمي  . تشمل تة  المهءرا  التمر س في الهندس  اسمه التجءري  عة  مجموع  م تةف  م  المهءرا  
العكسي   لمستحضرا  دوائي  ، جرا ابتكءرهء في أمءك  أ را. وتتضم  تة  الهندس  تفكي  تركيب  

ل إل  المفكو   الفع ءل فيه، ثم إعءدة تصنيعهء ب ره أقل تكةف .  الدوا  لةتوص 
ي حيدر »  في التكنولوجيء الحيوي  في جءمع  في ذل  الصدد، يوضح بءلو ريدانء، وهو م  الم تص 

يتمث ل في ا نتةءل م  الهندس  العكسي   إل  »، أ  التحدي الذي يواجه ق ءع صنءع  األدوي  «آبءد
وتحءول الحكوم  «. اكتشء  أدوي  جديدة. وينبغي عةينء تحفيز وتشجيع التعءو  األكءديمي الصنءعي

جءه، م   ريه إنشء  حءضنء  تسءعد عة  نةل المعرف  والة ءع ال ء  إ اله جهود في ذل  ا ت  
م  الجءمع  والم تبر إل  الصنءع ، وتأمي  البني  التحتي   والدعم المءلي لةمشروعء  المبتدئ . 

، وفه تعبير ب  «أعظم تغيير في ق ءع اكتشء  األدوي  في الهند»وتعتبر تة  الحءضنء  
 «.عهد بير  لةعةوم والتكنولوجيءم»يوجسيسواري، وا تصءصي في الكيميء  في 
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وسوا  تعة ه األمر بءلبيولوجيء الحيوي   أو ارتيءد الفضء ، تعتمد النهض  العةمي   في الهند عة  صفوة 
م  مراكز البحو . إذ تتفءو  جءمعء  الهند السبعمئ  تفءوتء  كبيرا  في مستويءتهء العةمي   واألكءديمي  . 

بحثء  في « نءيتشر»، أجر  مجة  «بالد المهءتمء غءندي»لرائدة في ولتحديد المؤسسء  العةمي   ا
ع  معدل اقتبءس بحو   Scopus Elsevier« إلسفيير سكوبس»قءعدة البيءنء  ال ءص  بموقع 

. وبنء  عة  2014و 2010ورق  بحثي  بي  عءمي  2000معءهد وجءمعء  أنتج كل منهء مء يزيد عة  
 سء  العةمي   التءلي  بصفتهء صفوة مراكز العةم في الهند:ذل  البح ، قد م  المجة  المؤس  

معهدا  عة  الصعيد الو ني،   يةبل فيهء إ   16المعهد الهندي لةتكنولوجيء  جواهءت  : ثم   -1
في المئ  مم  يتةد مو  إليهء، مع مالحظ  أ   2صفوة ال الل، إذ تالمس معد   الةبول قراب  

 األميركي   « جءمع  هءرفرد»في المئ  لدا  6ب  النسب  نفسهء تصل إل  قرا
 في  Council of Scientific & Industrial Researchمجةس البحو  العةمي  والصنءعي   -2

نيودلهي : قد م المجةس برا ا  ا تراع عءلمي   بمء يفوه المعءهد والشركء  الهندي   األ را قء ب ، بل 
عءِلم يعمةو  في أرجء  البالد  4600م تبرا ، وتضم  38ج عددهء يتبءه  بم تبراته الو ني   التي يبة

 كةهء.
س  في  -3 الجمعي  الهندي   لتنمي  العةوم  في كءلكتء : تعتبر أقدم جهء  البحو  في الهند، وتأس 

 ، ظءهرة 1970-1888، ثم اكتش  العءِلم الهندي سير تشءندراِسكءهءرا فينكءتء رامء   1876العءم 
، التي حمة  اسمه بعد ذل ، كمء نءل عنهء جءئزة 1930في العءم  Light Scatteringتشت  الضو  

 نوبل.
جءمع  بنجءل  في شءنديجءر : تعتبر أعة  مستوا في جءمعء  البالد، بل حة   في المرتب   -4

لجءمعء  العءلم لةتعةيم العءلي. ويجري اقتبءس « تءيمز»األول  في العءم المءضي في تصني  مجة  
 ضع  المتوس  العءلمي. 1.4وثهء بمعدل يسءوا بح
لةبحو  األسءسي    في مومبءي : مت ص  في الفيزيء  والريءضيء  والفة ، « تءتء»معهد  -5

 في المئ  م  منشوراته العةمي   مشءرك  دولي  في تأليفهء. 55وتحمل نسب  
العدد األكبر محةي ء  م  البحو  المعهد الهندي لةعةوم بنجءلور  في بنجءلور : تنتج هذه الجءمع   -6

 سنوي ء .
 20/3/2018الحياة، لندن، 
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 العربي االقتصاد سالمة مؤشرات .10
  ا قتصءدي  بءلشؤو  مت ص  كءتل الصءده توفيه عةي
 است دامء   أكثرهء والمءلي ، ا قتصءدي  المؤشرا  م  محدود بعدد عمومء   مء بةد اقتصءد سالم  تةءس
 تض م ومعدل الب ءل ، ومعدل ، الد ل نمو  الحةيةي اإلجمءلي المحةي ءتجالن نمو معدل وأهمهء

 الحسءل ميزا  ووضع ، العءم  والمديوني  الحكومي  الموازن  وضع  الحكوم  مءلي  ووضع األسعءر،
 جيد وضع وفي سةيم  المؤشرا  هذه كءن  فإ . ال ءرجي  والمديوني  المدفوعء ، ميزا  في الجءري
 أو نصيح  أو تمويل إل  يحتءج و  عءم شكل في سةيم وضع في ا قتصءد يكو  مرار،لالست وقءبة 
 صندوه مثل العءلم حول ا قتصءدا  بأوضءع تهتم التي اإلقةيمي  أو الدولي  المؤسسء  م  توصي 
 .الدولي والبن  النةد
 ومنظم  الدولي نةدال صندوه بيءنء  إل  واستنءدا   آنفء ، تحديدهء تم التي المؤشرا  هذه ضو  في

 بأ  تفيد المتءح  البيءنء . 2018و 2017 عءمي العربي ا قتصءد سالم  في ننظر الدولي ، العمل
. 2018 عءم المئ  في 3.1 بنسب  ينمو أ  ويتوقع 2017 عءم المئ  في 2 بنسب  نمء العربي ا قتصءد
 المئ  في 3.9و المئ  في 3.7 تءبةغ حي  العءلمي المستوا عة  مثيةتيهمء م  أقل النسبتء  وهءتء 
. العربي  ا قتصءدا  بي   اإلجمءلي المحةي النءتج نمو  ا قتصءدي النمو ويتفءو . التوالي عة 

 العربي ا قتصءد نمو معدل م  أعة  بنسب  نمء والبحري ، والمغرل واألرد  مصر م  كل فءقتصءد
 2 عة  يزيد العرل السكء  نمو متوس  أ  وبمء. أقل بنسل نم  العربي  ا قتصءدا  وبةي  ككل،
 لم  الحةيةي اإلجمءلي المحةي النءتج  العربي الد ل م  العربي الفرد نصيل متوس  فإ  المئ ، في

 .2017 عءم يتحس 
 25 نحو إل  وترتفع 2017 عءم المئ  في 15نحو بةغ  إذ مرتفع  العربي  البالد في الب ءل  نسب  إ 
 أمء. المتةدم  ا قتصءدا  مستوا عة  مثيةتيهمء م  أكبر النسبتء  هءتء و  الشبءل، بي  المئ  في

 في 7.8 بةغ  فةد التجزئ ، أسعءر مؤشر أسءس عة  العربي، المستوا عة  األسعءر تض م نسب 
 التفءو  إل  اإلشءرة وتجل. 2018 عءم المئ  في 6.4 إل  قةيال   تن ف  أ  ويتوقع 2017 عءم المئ 
 اقتصءد في المئ  في 2.1 إل  تن ف  إذ العربي  ا قتصءدا  مستوا عة  التض م نسل بي  الكبير

 .المصري ا قتصءد في المئ  في 29 نحو إل  وترتفع المتحدة، العربي  اإلمءرا 
 المحةي النءتج م  كنسب  العربي المستوا عة  الحكوم  موازن   العءم  المءلي  وضع إل  وبءلنسب 
 انهيءرا   شهد الذي 2014 العءم منذ  اإليرادا  م  أكبر النفةء  أي  عجزا   واجهت بدأ  فةد ، اإلجمءلي

 إل  فءئ  م  التعءو  مجةس دول مستوا عة  العءم  الموازن  تحول إل  أدا النف  أسعءر في
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 أ  ويتوقع ،2017 عءم المئ  في 6 نحو إل  وان ف  ،2016 عءم المئ  في 12 نحو بةج عجز
 .2018 عءم في يستمر

 بةج فءئ  م  تحول فةد العربي، ا قتصءد مستوا عة  المدفوعء  ميزا  في الجءري الحسءل أمء
 عءم وعجز ،2016 عءم دو ر مةيءر 141 نحو بةج عجز إل  ،2014 عءم دو ر مةيءر 179 نحو

 عة  تحةه الذي الفءئ  أ  ويذكر. 2018 عءم يستمر أ  ويتوقع دو ر، مةيءر 56 نحو بةج 2017
 هذه في الفءئ  بةج إذ ال ةيجي التعءو  مجةس دول اقتصءد مصدره 2014 عءم العربي تواالمس
 .دو ر مةيءر 237 نحو الدول
 أ  العربي، المستوا عة  ا قتصءد لسالم  اإلجمءلي  ال ءرجي  المديوني  مؤشر يبي  وأ يرا  

 في مةيءرا   1184 نحو إل  تفعير  ،2017 عءم دو ر باليي  1108 بمبةج لة ءرج مدي  العربي ا قتصءد
 التي الدولي  ا حتيء ء  مبةج م  أكبر ال ءرجي  اإلجمءلي  المديوني  مبةج أ  ويالحظ. الحءلي العءم
 .السن  هذه باليي  906 نحو إل  تن ف  ،2017 عءم دو ر مةيءر 960 نحو بةغ 
 يمك  العربي، مستواال عة  وأوضءعه وسالمته ا قتصءد صح  تةي م التي المؤشرا  ضو  في

 هدر دوام  م   نتشءله «إنعءك غرف » إل  ويحتءج «مري » العربي ا قتصءد أ  ا ستنتءج
ل  والبشري ، المءدي  الموارد  تجذل عمل فر  و ةه والتعمير البنء  إلعءدة عمل     صيءغ  وا 
 التي الراقي  صءدا ا قت منظوم  في العربي ا قتصءد ووضع البالد، تنمي  في لةمسءهم  الشبءل
 .بمستةبةهء ومتفءئة  بإنجءزاتهء تفت ر

 20/3/2018الحياة، لندن، 
 

 مليارا   76مليار دوالر خدمة لَدْين قيمته  2.5المغرب سدد  .11
مةيءر دو ر  نهءي  شبء   فبراير   76مةيءر درهم  نحو  702.3تراجع  ديو  ال زين  المغربي  إل  

مةيو  درهم،  300مةيءر درهم م ةع هذه السن ، بتراجع قفد ر بر 702.6المءضي، بعدمء كءن  بةغ  
 عة  نس   منهء.« الحيءة»وفةء  إلحصء ا  رسمي  نشرتهء وزارة المءل وا قتصءد، وحصة  

مةيو   256.7مةيءر، بتراجع  500.6مةيءر درهم والدا ةي   151.7وأفءد  بأ  الديو  ال ءرجي  بةغ  
لةديو  السيءدي  المغربي  منذ سبع سنوا . وسدد  الربء  الشهر المءضي، درهم، وهو التراجع األول 

مةيءرا  لةديو   14مةيءر درهم م  أصول الدْي  العءم و دمته. وتوزع  بي   15.7مبةج »ةفه البيء ، 
مةيءر  22.6الدا ةي  ومةيءر لة ءرجي . وبءحتسءل الشهري  األولي  م  هذه السن ، سدد المغرل مبةج 

 درهم.



 
 
 
 

 

 32 ص             4589 العدد:             3/20/2018 الثالثاا التاريخ: 

                                    

في المئ   60في المئ  م  النءتج، ويعمل المغرل عة   فضهء إل   64.5وتفةدر ديو  ال زين  بنحو 
، لتحسي  وضعه ا ئتمءني السيءدي في تصني  المؤسسء  الدولي ، التي تتوزع 2021بحةول عءم 

بي بي »و األميركي  لالقتصءد المغربي، « ستءندرد اند بورز»التي تمنحهء وكءل  « انفس  كراد»بي  
المغرل في « موديز»نهءي  العءم المءضي. وتصن  وكءل  « فيتك»مستةرة التي منحتهء وكءل  « بي

 إيجءبي. ba1مرتب  
معءلج  الديو  و ف  قيمتهء ضرورة لالقتصءد »وقءل وزير ا قتصءد والمءل محمد بوسعيد، إ  

ءلي  العءم  م  هءمك إضءفي المغربي، لتحسي  الحسءبء  الكةي  المءكرواقتصءدي ، وتمكي  الم
لإلنفءه عة  الة ءعء  ا جتمءعي ، وفي مةدمهء الصح  والتعةيم وال دمء  األسءس  صوصء  في 

في  60 ف  المديوني  العءم  إل  مء دو  »واعتبر أ  «. األريء ، ومعءلج  مشكة  ب ءل  الشبءل
ي  المغرل ا ئتمءني بمء يزيد في المئ  م  النءتج في العءمي  المةبةي ، م  شأنه تحسي  وضع تصن

 «.ثة  المستثمري  والمتعءمةي  ال ءرجيي ، ويمك  م  استة ءل مزيد م  ا ستثمءرا  األجنبي 
في  44دو ر لةفرد، بمء يمثل  1400عءلميء  في قءئم  الدول المدين  بمعدل  60ويحتل المغرل المرتب  

في المئ  م  النءتج في الدول األكثر  234إل   90  المئ  م  النءتج. وترتفع هذه النسب  إل  مء بي
سبءنيء وفرنسء وبري ءنيء  ي ءليء واليونء  والبرتغءل وا  مديوني  في العءلم. وتضم الالئح  اليءبء  وا 
وبةجيكء وكندا والبرازيل وسنغءفورة. وفي الجءنل العربي، تفصن  اليم  واألرد  ومصر ولبنء  م  

 في المئ  م  النءتج الةومي. 100يوني  بمعد   تةءرل أو تزيد عة  بي  أكثر الدول ثةال  لةمد
تريةيو  دو ر  16. وهي تت ور نحو 2017تريةيو  دو ر نهءي  عءم  233وكءن  ديو  العءلم قفدر  بر

كل ربع سن ، وتشكل أكبر تهديد لالقتصءد العءلمي، عة  غرار مء حد  في أزمتي شره آسيء 
. وهنء  م ءو  م  أ  تسبل أي أزم  في تسديد 2008و يء  المتحدة عءم وال 1998واليءبء  عءم 

الديو  والسندا  لةدول الكبرا المثةة  بءلديو ، بأزم  مءلي  عءلمي  جديدة عة  غرار أزم  الره  
 العةءري قبل عشر سنوا .

 20/3/2018الحياة، لندن، 

 
 على هامش تفجير موكب رئيس الحكومة .11

 هءني المصري
يم  تفجير موكل رئيس الحكوم ، لةوهة  األول ، بأ  الجهود التي تبذل إلنجءت الجول  أوح  جر 

الجديدة م  جو   المصءلح  تب ر ، وأ  األمور ستعود إل  نة   الصفر، أي إل  مء قبل الرعءي  
 المصري .
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رج  َصوََّر وأذك  هذا التوقع العديد م  التصريحء  التوتيري  التي جرا فيهء تبءدل ا تهءمء ، لد
م ةةوهء أ  اتهءمءتهم صحيح ، واإلنذار بأ  األمور بعد هذه العمةي  اإلجرامي  ل  تعود إل  مء 
كءن  عةيه قبةهء، مء يوحي بأ  قرارا  غير عءدي  يمك  ات ءذهء وس  ادعء ا  متبءدل  بأ  منفذي 

جنءت مت ر  في حرك  العمةي  في روايتي  متضءدتي  كةي ء: األول ، أ  المنفذي  ينتمو  إل  
 حمءس، والثءني ، أنهم م  األجهزة األمني  التءبع  لةسة   الفةس يني .

ولك ، بعدمء "ذهب  السكرة وجء   الفكرة"، تية  م تة  األ را  بصورة متزايدة وبضغ  مصري 
مستمر أ  عمةي  المصءلح ، مع أنهء شكةي ، يجل أ  تستمر، فال أحد يريد أ  يتحمل المسؤولي  

 ع  انهيءرهء، أل  البديل عنهء أسوأ، وتم تجريبه سءبة ء، وقءدنء إل  مء نح  فيه م  وضع كءرثي.
وفي كل األحوال، أشعة  الجريم  األضوا  الحمر لمء يمك  أ  نصل إليه م  فوض  وفةتء  أمني 

بعدمء واقتتءل مء لم يتم تدرا  الموق . كمء  رح  األم  بةوة، وجعةته عة  رأس جدول األعمءل 
جرا تأجيةه إل  مرحة  متأ رة ضم  المسءعي لتمكي  الحكوم ، حي  تم البد  بتمكينهء في الجهءز 
المدني الذي   يزال عءلة ء في دوام  م  يسبه م : تمكي  الحكوم  بشكل كءمل، بمء يشمل تسةيم 

، أم ا لتزام بصر  سة  لرواتل الموظفي  المدنيي  ك  وة أول   الجبءي  المءلي  لوزارة المءلي  أو  
عة   ريه اعتمءدهم، وصر  رواتبهم فيمء بعد عة   ريه صر  رواتل جميع الموظفي ، بم  

 فيهم األمنيي ؟
قةنء سءبة ء ونؤكد حءلي ء، ضرورة ا تفءه عة  المة  األمني بم تة  جوانبه والشروع في ت بيةه منذ 

حكوم  الوحدة الو ني  عةل توقيع "اتفءه مك " البداي ، أل  تأجيةه وصف  مؤكدة لةفشل، فةةد سة   
عة  ص رة ال ال  حول مسؤولي  األم ، إذ لم يتمك  وزير الدا ةي  م  ممءرس   2007في شبء  

سة ءته وصالحيءته عة  األجهزة األمني  التي كءن  تح  إمرته، مء دفعه إل  ا ستةءل ، وصو   إل  
 انهيءر حكوم  الوحدة.

التي توضح أهمي  األم ، أكد  وثية  الوحدة الو ني  التي أنتجهء مركز مسءرا  عة  هذه ال ةفي  
في سيءه الحوارا  والمبءدرا  التي بذل  إلنهء  ا نةسءم واستعءدة الوحدة، عة   2016في العءم 

ضرورة ا لتزام بت بيه مء جء  في اتفءه الةءهرة كرزم  شءمة ، تشمل: الحكوم ، والمنظم ، واألم ، 
  نت ءبء ، والمصءلح  المجتمعي ، وعة  إضءف  قضيتي البرنءمج السيءسي وأسس الشراك .وا

في هذا السيءه،   يمك  التةدم عة   ريه تمكي  الحكوم  وتأجيل ا تفءه عة  كيفي  التعءمل مع 
 المةءوم  والمفءوضء  والعمةي  السيءسي  وصفة  ترامل ... إلخ. كمء   يمك  تمكي  الحكوم  م 
ء األم ، و  يمك  أ  تسمح  دو  أ  تكو  سي رتهء كءمة  عة  م تة  المجء  ، و صوص 
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"حمءس" بذل ، أي أ  تغءدر الحكم كةي ء وليس الحكوم  فة ، م  دو  ضمء  أ  تصبح شريك  في 
 السة   والمنظم .

األجهزة األمني ،  م  هنء، تكتسل أهمي  فءئة  مسأل  ت بيه مء جء  في اتفءه الةءهرة حول إعءدة بنء 
صالحهء، وتفعيةهء عة  أسس و ني  ومهني  بعيد ا ع  الحزبي .  وتجديدهء، وا 

كء  م  توصيء  برنءمج نحو إصالت وتوحيد ق ءع األم  الفةس يني الذي نفذه مركز مسءرا ، أنه 
قيءدة يصعل تحةيه مصءلح  حةيةي  م  دو  بةورة سيءسء  أمني  فةس يني  توافةي ، تؤدي إل  نشو  

موحدة لةمؤسس  األمني   ءضع  لةسة   السيءسي  العةيء، وتسءعد عة  بةورة رؤي  موحدة إلعءدة 
 هيكة  المؤسس  األمني  مستةبال  بصورة تتنءسل مع ا حتيءجء  األمني  الفةس يني .

إذ  و  يمك  تحةيه ذل  م  دو  أ  تصبح األجهزة األمني  أجهزة و ني  مهني  في الضف  والة ءع،
  ينتمي أفرادهء وكوادرهء وقءدتهء إل  هذا الفصيل أو ذا ، ت بية ء لمء هو وارد في الةواني  
ة ، في ظل استمرار هيمن  وسي رة الفصءئل، وتحديد ا "فتح" و"حمءس" عة   الفةس يني  ذا  الصِّ

 األجهزة األمني  في الضف  والة ءع.
ي  السة  ، و ءص  األجهزة األمني ، واألحزال، مء إ  استمرار هذا الواقع يؤدي إل  عدم الفصل ب

يعني وصف  مؤكدة لتحول كل  ال  جوهري بي  الفصءئل إل  اقتتءل، أمء إذا كءن  األجهزة ت ضع 
لسيءدة الةءنو  ولةمؤسسء  الو ني  الموحدة، وتعبر ع  مصةح  الشعل   الفصيل فءألمر م تة  

  ر السيءسي  الشرعي  ب رية  سةمي  وديمةرا ي .في هذه الحءل ، أل  ال ال  سيحل ضم  األ
وكء  م  توصيء  البرنءمج المذكور البد  بإعءدة بنء  جهءز الشر   في الضف  والة ءع، ووضع 
األسس والمعءيير الكفية  بتحةيه ذل ،  الل مدة أقصءهء ثالث  أشهر، وتعميم التجري  بعد ذل  عة  

 م تة  األجهزة.
األجهزة األمني  والفصءئل نءبع م   بيع  المرحة  التي يمر بهء الشعل إ  ا ندمءج مء بي  

الفةس يني بوصفهء حرك  تحرر و ني، تع ي الحه في مةءوم  ا حتالل بكءف  األشكءل التي يةرهء 
الةءنو  الدولي، ولم يتم استيعءل أ  تأسيس السة   أوجد تدا ال  مء بي   بيع  مرحة  التحرر 

 بنء  السة  ، ممء يوجل الفصل مء بي  األجهزة األمني  والفصءئل.الو ني ومت ةبء  
إ  السة   بنء  عة  مء سبه، وفي ضو  وصول اتفءه أوسةو وبرنءمج التوصل إل  حل سيءسي 
يتضم  الحد األدن  م  الحةوه الفةس يني  عبر المفءوضء ، والرهء  عة  المجتمع الدولي، وتةديم 

ثبء  حس  الني  ؛ إل   ريه مسدود، أصبح  بحءج  مةح  إل  تغيير  بيعتهء ووظءئفهء التنءز  ، وا 
والتزامءتهء، لتصبح أداة في  دم  المنظم  والبرنءمج الو ني. ويمك  أ  يتم ذل  م   الل عمةي  

 تراكمي  إ  أنهء يجل أ  تبدأ وتكتمل.
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وسالت واحد، بعد تغيير السة   عة  هذا األسءس، يمك  ويجل ت بيه شعءرا  سة   واحدة 
 شري   أ  تكو  هنء  قيءدة واحدة تمثل م تة  ألوا  ال ي  السيءسي وا جتمءعي.

أمء بءلنسب  إل  سالت المةءوم ، فهنء  ترتيل آ ر م  المفتر  وضعه بمء يستجيل لحه الشعل 
ل الفةس يني الواقع تح  ا حتالل بءلمةءوم ، ويتنءسل مع المن ة  والظرو  ال ءص  التي تميز ك

تجمع فةس يني، فمء ينءسل الضف  المحتة  بشكل مبءشر والتي تتعر  م تة  منء ةهء  قتحءمء  
يومي    ينءسل ق ءع غزة المحتل م   الل الحصءر والعدوا ، مء يحول دو  وجود أجنح  
عسكري  لةمةءوم  في الضف ، في حي  سمح بوجودهء في الة ءع، حي  شءهدنء كي  حءل  المةءوم  

لثم  البءهظ دو  تمكي  ا حتالل م  تحةيه أهدافه م   الل العدوانء  الثالث  التي شنهء رغم ا
 عة  غزة.

  يعةل أ  يكو  الحل م   الل تفكي  األجنح  العسكري  لةمةءوم  التي م  المفتر  أنهء أنشئ  
 م  أجل التحرير، ويجل أ  تبة  مء دام التحرير والتسوي  ليسء عة  األبوال.

،   يعني هذا تبرير است دام األجنح  العسكري  كأدوا  لةصراع والتنءفس الدا ةي لحمءي   بع ء
مصءلح مراكز الةوا، أو هذا الفصيل أو ذا ، فكمء رأينء أصبح  المةءوم  في  دم  السة   وليس 

 العكس.
بيه  بهء، يمك  التعءمل مع األجنح  العسكري  وفه مء ورد في وثية  الوفءه الو ني أو أي صيغ  ش

حي  نص  عة  "تشكيل جبه  مةءوم  موحدة بءسم جبه  المةءوم  الفةس يني ، لةيءدة و و  
المةءوم  ضد ا حتالل، وتوحيد وتنسيه العمل والفعل المةءوم، والعمل عة  تحديد مرجعي  سيءسي  

 موحدة لهء".
ةءئم ، بحي  تعتمد معءدل   تءم ء، نعم، تستدعي جريم  التفجير إجرا  تحويل في مسءر المصءلح  ال

  غءلل و  مغةول، أي  روج الجميع منتصري ، و  تةتصر عة  تمكي  الحكوم ، وا ع ء  األولوي  
نمء أ  تسير ضم  مسءرا  متعددة بشكل متواٍز وليس بءلضرورة أ  يكو  متزامن ء  لةجءنل المدني، وا 

 ، وا نت ءبء ، وبحي  يكو  األم  وتةبي  تمءم ء، تشمل البرنءمج الو ني، والسة  /الدول ، والمنظم
احتيءجء  النءس المعيشي  وحةوقهم المدني  ومةومء  صمودهم ضم  األولويء  المةح  غير الةءبة  

 لةتأجيل.

 20/3/2018، القدسالقدس، 
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 إسرائيل تطبق عمليا  "صفقة القرن" بشكل أحادي في الضفة .11
 صءلح النعءمي

دونءلد ترامل عة  اإلعال  ع    ته لحل الصراع الفةس يني سوا  أقدم الرئيس األميركي 
اإلسرائيةي، والتي اص ةح عة  تسميتهء "صفة  الةر " أم  ، فإ  إسرائيل شرع  بشكل أحءدي 
الجءنل في الةيءم ب  وا  منسجم  مع بنود الصفة  المةترح  وفةء  إل  تسريل صءدر ع  مكتل 

كمء قءم  ب  وا  تجءوزتهء أحيءنء ، بهد  ضمء  الوفء   أمي  سر منظم  التحرير صءئل عريةء ،
 بمركبء   ءر   مصءلحهء ا ستراتيجي  في الضف  الغربي . 

وا   كء  أحد بنود الصفة  تحد  بشكل واضح ع  مواصة  إسرائيل السي رة الم ةة  عة  من ة  
عة  أولويء  مشروعهء الحدود الفءصة  بي  الضف  الغربي  واألرد ، فإ  إسرائيل أحدث  تحو   

ا ستي ءني في الضف  الغربي  بشكل متنءسل مع تحةيه هذا الهد . ودل   كل المؤشرا  عة  أ  
إسرائيل عءد  في اثون  األ يرة إل  تغةيل المسوغء  ا ستراتيجي  عة  األيديولوجي  في المشروع 

ءر في ت وير وتوسيع ا ستي ءني في الضف  الغربي ، وذل  م   الل منح أولوي  لالستثم
المستو نء  الةءئم  في من ة  غور األرد ، عة  اعتبءر أ  تحةيه هذا الهد  يعزز م  قدرة 
إسرائيل عة  مواصة  السي رة عة  الحدود ويسدل الستءر عة  أي  فرص  لمنح الجءنل الفةس يني 

 مو ئ قدم سيءسيء أو أمنيء فيهء.
غء ن  في مةءبة  أجرتهء معه صحيف  "ميكور ريشو " يوم  وقد عب ر وزير اإلسكء  اإلسرائيةي يوآ 

الجمع  المءضي، ع  هذا التوجه م   الل تأكيده عة  أ  "أنمء  األنش   ا ستي ءني  التي تديرهء 
حكومته تهد  إل  بةورة واقع جغرافي جديد في الضف ، وتحديدا  في من ة  غور األرد ، م   الل 

المزيد م  اليهود لةمجي  لالستةرار في المستو نء  هنء ". وحسبمء ضخ استثمءرا  هءئة  لتشجيع 
كشف  حكوم  بنيءمي  نتنيءهو في وق  سءبه، فء ستثمءرا  في مستو نء  "غور األرد " هءدف  

 إل  مضءعف  عدد المستو ني  هنء  إل   مس  أضعء .
لتي هد  مصممو لك   ءر   ا ستي ء  الجديدة في الضف  الغربي  كشف  بع  األغرا  ا

صفة  الةر  إل  إ فءئهء. فإ  كءن  بنود الصفة  المسر ب  تحدث  ع  ضم التجمعء  ا ستي ءني  
في المءئ  م  مسءح  الضف  الغربي  إلسرائيل، فإ  الهجم   10الكبرا المنتشرة عة  نحو 

الظرو  أمءم  ا ستي ءني  غير المسبوق  عة  غور األرد ، دل   عة  أ  الهد  م  ذل  هو تمهيد
ضم  من ة  "ج"  التي أع   اتفءقء  أوسةو سي رة مدني  وأمني  كءمة  إلسرائيل عةيهء، مء عدا عة  

 في المءئ  م  مسءح  الضف  الغربي ، و"الغور" جز  منهء. 60المدنيي  الفةس ينيي  ، ذا  الر
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بع  وزرا  الةيكود في وا   كء  نتنيءهو قد عمل عة  كبح جمءت ممثةي التيءر الديني الصهيوني و 
ا ئتال  الذي  تنءفسوا عة  إ اله الدعوا  لفر  السيءدة اإلسرائيةي  عة  منء ه "ج"، إ  أ  قرار 
حكومته التركيز عة  ت وير المشروع ا ستي ءني في "الغور" وتوسيعه هد  لبةورة وقءئع جديدة 

 تمهيدا  لةضم .
ل حرصوا أ يرا  عة  إلزام أنفسهم أمءم الجمهور في الوق  ذاته، فإ  كبءر قءدة حكوم  تل أبي

اإلسرائيةي بجمة  م  ا لتزامء  منسجم  مع مء ورد في البنود المسر ب  لصفة  الةر . وا   كء  أحد 
البنود تحد  ع  أ  إسرائيل احتكر  لوحدهء الصالحيء  األمني  في جميع منء ه الضف  الغربي ، 

ر في أكثر م  منءس ب ، أ  "إسرائيل ل  تفر  بءحتكءرهء الصالحيء  األمني  في لك  نتنيءهو كر 
 الضف  الغربي ".

وا   كء  احتكءر إسرائيل الصالحيء  األمني  والسي رة عة  الحدود في الضف  الغربي  ينس  فكرة  
"الدول " الفةس يني  التي يتحد  عنهء أحد بنود الصفة ، فإ  مسؤولي  كبءرا في إسرائيل   يترددو  

 الكش  ع  أ  أقص  مء يمك  أ  يحصل عةيه الفةس ينيو  في الضف  هو "حكم ذاتي".في 
وم  الواضح أ  إسرائيل م   الل ت بيةهء ألفكءر "صفة  الةر " م  جءنل واحد تةة  دعمء  صءمتء  
م  اإلدارة األميركي  بةيءدة دونءلد ترامل. وكمء كتب  كرولي  كةيج، المستشءرة اإلعالمي  السءبة  
لنتنيءهو في مةءل نشرته "معءري " أ يرا ، فإ  "الو يء  المتحدة يمك  أ  تعة  ع  موافةتهء عة  
ضم  مستو نء  الضف  الغربي ، لكنهء في الوق  ذاته ل  تت ذ في المةءبل أي موق  ضد إسرائيل 

 في حءل أقدم  عة  هذه ال  وة".
غم م  اعتراضهء عة  صفة  الةر ، يسهم في إل  جءنل ذل ، إ  سةو  السة   الفةس يني ، عة  الر 

بةورة بيئ  تسءعد إسرائيل عة  ت بيةهء م  جءنل واحد. فعندمء ترف  قيءدة السة   عمةيء  ت بيه 
التوصيء  الصءدرة ع  الجةس  األ يرة لةمجةس المركزي الفةس يني، لةرد  عة  قرار ترامل نةل 

لتوصي  بوق  التعءو  األمني، فإ  هذا يسءعد عة  توفير السفءرة األميركي  لةةدس المحتة ، تحديدا  ا
 بيئ  أمني  منءسب  لتعءظم ا ستي ء  اليهودي في الضف .

ل  إل  هد   وقد كش  تحةيه نشر أ يرا  في موقع "و " أ  "مستو نء  الضف  الغربي  قد تحو 
لتعءو  الذي أبدته أجهزة لةسيءح  الدا ةي  اإلسرائيةي  بسبل تحس  األوضءع األمني ، وذل  بفعل ا

السة   األمني . إل  جءنل ذل ، فإ  سةو  األنظم  العربي  يشجع إسرائيل عة  ت بيه بنود 
الصفة ، فءألنش   ا ستي ءني  في أرجء  الضف  الغربي  المفعة  عنهء أ يرا  لم تفةح في إقنءع 

أ  المشءريع ا قتصءدي  بي   الحكومء  العربي  في اإلقدام عة  أي    وة احتجءجي  عةيهء. كمء
إسرائيل وبع  الدول العربي  تسهم بشكل مبءشر في تعزيز بيئ  ا ستي ء . فمشروع "قنءة البحري "، 
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سرائيل، يهد ، ضم  أمور أ را، إل  تدشي  مح   تحةي  ميءه ض م   المفتفه عةيه بي  األرد  وا 
 رد  بءلميءه.في مدين  العةب  يتم بواس تهء تزويد مستو نء  غور األ

 20/3/2018، العربي الجديد، لندن
 

 جلس وطني فلسطيني دون انتظار الفصائلم .11
 أحمد جميل عزم د.

يدور الحدي  اث  ع  انعةءد المجةس الو ني الفةس يني في نهءي  شهر نيسء   إبريل  المةبل، 
م تةف ، غءلبء وهذه ليس  المرة األول  التي يحد  فيهء ذل ، حي  كء  المجةس يؤَجل ألسبءل 

بءلتوازي مع م ءلل م  فصءئل المعءرض  الفةس يني  ومستةةي  بءلتأجيل، حت  بدا أ  تأجيل 
المجةس دائمء ، توافه مةبول،   يتبعه إلحءت وضغ  لعةد المجةس بشكل جديد، أو لتجديده. وتكر س 

 هء  أ را. تع يل المجةس بءنتظءر توافه حركتي "فتح" و"حمءس" دو  التفكير في سينءريو 
، 1990لةد بدأ  حوارا  أو مفءوضء  انضمءم حرك  "حمءس" إل  منظم  التحرير الفةس يني  عءم 

 في السودا ، ولم تصل بعد لنتيج ، و  يبدو أنهء ستصل قريبء . 
تتجدد اث  المنءشدا  لتأجيل المجةس لحي  التحول إل ءر وحدوي يجمع الفصءئل التي لم تد ل 

 المنظم . 
مبرر التسءؤل وا نتةءد، لمءذا   ينعةد اإل ءر الةيءدي الموحد وا نتةءلي المتفه عةيه لمنظم  م  ال

التحرير الفةس يني ؟، وم  المبرر التسءؤل حول صوابي  انعةءد المجةس في رام هللا، وم  المهم جدا ، 
لدوائر الةديم ، أ    ينعةد مجةس و ني فة  لتجديد الةجن  التنفيذي  لةمنظم ، م  ضم  ذا  ا

وبذا  ال ره الةديم . ولك  بءلمثل م  المبرر وغير المجح ، الةول إ   مسأل  انتظءر المصءلح  
والتوافه والتوحيد لةفصءئل، بءت  ذريع  م  قبل البع  لعدم عةد وتجديد أ ر العمل الراهن ، شبه 

الفةس يني  ويتكرس الجمود في المشةول ، فبذريع  المصءلح ،   تجري انت ءبء  في كثير م  األ ر 
 المجءل السيءسي الفةس يني.  

بءت  الحرك  الو ني  الفةس يني  رهين  توافه فصيةي  يبحثء  ع  ال ال  عة  كل شي   رغم أنهمء 
تةريبء  ذا  البرنءمج السيءسي ، ولك  حت  جبءي  الضرائل، وتعيي  الموظفي ،  الواقع يحمال في 

 سءم. بء  إعءق  إلنهء  ا نة
  يةتصر الشعل الفةس يني عة  حركتي "حمءس" و"فتح" حت  يتم انتظءرهمء لجبد، والشعل 
الفةس يني ليس في الضف  الغربي  وق ءع غزة وحسل. بل إ  قواعد الحركتي ، بل قواعد كل 
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 الفصءئل، بءت  مستثنءة إل  حد كبير م  صنءع  الةرار، وم  النشء  السيءسي، لصءلح أجهزة أمني 
 وبيروقرا ي .

إ َّ م  كءنوا شبءبء  عند آ ر تشكيل حةيةي لةمجةس الو ني الفةس يني، قبل ثالثي  عءمء ، يغءدرو  
س  الشبءل، دو  أي استفءدة فعةي  منهم، ودو  د ولهم في أ ر الشعل الفةس يني األسءسي ، 

هء فةس ينيو ، وكثير م  األ ر مثل حمال  المةء ع ، وحمال  التضءم  الدولي  التي يةود
وحمال  منءهض  األبءرتهءيد الدولي ، وغيرهء م  األ ر التي برز  منذ بداي  هذا الةر ، ومعهء 
ق ءعء  واسع  م  األكءديميي ، ورجءل األعمءل، والكفت ءل، والنءش ي  في العمل الشعبي 

 وا جتمءعي وغيرهم، غير ممثةي  في منظم  التحرير الفةس يني . 
األسءسي لمنظم  التحرير، والفكرة األسءسي  لهء، حشد ال ءقء  الفةس يني ، ولو ففع ل يتضم  النظءم 

النظءم ال ء  بءلمجةس الو ني الفةس يني، لكء  هنء  تجديد كبير م   الل سبل أهمهء تجديد 
لجء  ممثةي ا تحءد الشعبي  والمهني  م   ةب ، وعمءل، ومهندسي ، وأ بء ، وغير ذل ، وألمك  

ةةي  والفصءئل عة  السوا ، والجءليء  الفةس يني ، في كل مكء ، التنءفس عة  مةءعد تمثيل لةمست
 هذه ا تحءدا . فضال ع  إيجءد آلي  لتجديد عضوي  المستةةي  في المجةس لضم ال ءقء  الجديدة. 

ظم    يجل إهمءل وتهميك كل هؤ   بءنتظءر اتفءه الفصءئل. ليس من ةيء  فر  تغيير برنءمج من
التحرير السيءسي، شر ء  لد ولهء، بل األصل الحدي  ع  آلي  العضوي  وع   رية  ات ءذ الةرار 

 وأنمء  الةيءدة في المنظم ، وفي العمل السيءسي الفةس يني، وأ  يتم التغيير م  الدا ل. 
جديدة،  دو  نهض  في المجتمع الفةس يني، في جءليءته المنتشرة في كل العءلم، ودو  عةول وأفكءر

تبني عة  الرصيد الذي أنجز في المءضي، ومنظم  التحرير هي المؤهل إ ءرا  لكل. وألنهء   تةوم 
بذل  تظهر محءو  ، مثل مؤتمر الشتء  الفةس يني، الذي يمك  ببع  الحنك  والحر  أ  
ء يصبح م  أ ر منظم  التحرير. وبدو  المنظم ، تجري مؤتمرا  لةجءليء  ولةعودة، وأصحءبه

محةو  بل وواجبهم المبءدرة لسد الفرا  النءجم ع  تع يل المنظم ، و  يمك  اتهءمهم أنهم يعمةو  
لمصةح  فصءئةي . وفي الدا ل تضمحل الفصءئل لصءلح األجهزة األمني   في غزة والضف  ، 

 ويضمحل المجءل السيءسي الشعبي عمومء .
 ني فصءئةي توحيدي، يجدر  رت سينءريوهء    يمك  أ  يكو  الموق  دائمء  هو انتظءر مجةس و 

 أ را لمجةس و ني توحيدي فءعل ومؤثر شعبيء  دو  ا رتهء  لةفصءئل لجبد.
 20/3/2018، الغد، عم ان
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 توافق إلسقاط المصالحة الفلسطينية .16
 حءفظ البرغوثي

هيءر في  دمء  في الوق  الذي كءن  فيه األمم المتحدة تنظم مؤتمرا  لةمءنحي  في رومء لوق  ا ن
وكءل  غو  الالجئي  الفةس ينيي  بسبل ق ع المسءهم  األمريكي  في ميزاني  الوكءل ، كء  أركء  
البي  األبي  ينظمو  مؤتمرا  موازيء  بحج  مسءعدة غزة، وكأ  غزة قضي  إنسءني  وليس  سيءسي . 

ل يريدا  بنء  عة  فءلمبعو  األمريكي المستو   جرينبال  وجءريد كوشنر صهر الرئيس ترام
قديم  تحويل غزة إل  قضي  إنسءني  بحت  وليس  سيءسي ، و  عالق  لالحتالل « إسرائيةي »م ءلل 

و ءلبهء بإعءدة جثتي جنديي  « حمءس»بمء تعءنيه م  ويال . بل صل جرينبال  جءم غضبه عة  
ث  غزة بل استعءدة جثتي  قتال أثنء  العدوا  عة  الة ءع. لذا، فهدفه ليس إنعءك ج« إسرائيةيي »
فكي  يستةيم تجويع ماليي  الالجئي  ليس في غزة فة  بل في الضف  واألرد  «. إسرائيةيتي »

وسوريء ولبنء  ثم يهل قء ع المسءعدا  لغو  غزة؟ وهم الذي  أوقفوا المسءعدا  األمريكي  لةسة   
  الصح  والتعةيم والكهربء  ، والسة   هي التي تةوم بءلصر  عة«األونروا»أيضء  إضءف  إل  

 والشؤو  ا جتمءعي  في غزة. 
ثم  مآرل سيءسي   بيث  م  ورا  الدعوة التي   يعةمهء أكثر المندوبي  الذي  شءركوا في اجتمءع 
البي  األبي  وأغةل الحءضري  يمثةو  دو   داعم  لالجئي  والفةس ينيي  عءم  م  دو  تشجيع م  

« إسرائيةي» -أنه جز  م  م    أمريكي « إسرائيةيء  »تمر أمريكيء  وواشن  . أهم أهدا  المؤ 
ل مس الهوي  الفةس يني ، بحي  يجري التعء ي مع غزة وكأنهء كوكل آ ر   يم  لصةل الةضي  

عمة  واشن   عة  « صفة  الةر »الفةس يني  بصة . فءلمشروع األمريكي الغءم  أو مء يسم  
الفةس يني  وشجع  مصر عة  توحيد الص  الفةس يني، بحي  إذا تسويةه أو   بدعم المصءلح  

كء  هنء  موق  فةس يني موحد بإنهء  ا نةسءم لتمرير الصفة . وكء  التفءهم « الصفة »نضج  
 يسير في هذا السيءه. « حمءس»المصري مع 

ء بي  الرئيس ل  ترا النور، لك  يبدو أ  بنودهء المتفه عةيه« صفة  الةر »قةنء أكثر م  مرة إ  
برئءس  نتنيءهو تنفذ عة  األر  لتجسيدهء « اإلسرائيةي »ترامل و ءقمه المفءو  وبي  الحكوم  

في الصفة ، أي  ةه بديل لةسة   « ل»دو  اإلعال  عنهء. فعةد المؤتمر لمسءعدة غزة هو ال    
ة أي إقءم  وصءي  دولي  الفةس يني  والتركيز عة  تأصيل ا نةسءم وصو   إل  قيءم مء يسم  دول  غز 

تعن  بشؤو  غزة بد   م  وكءل  غو  الالجئي  والسة   الفةس يني . ثم هنء  قرار ترامل بء عترا  
بدأ  ترجمته عة  األر  وكأنه « إسرائيل»بءلةدس عءصم  لالحتالل، وهو قرار مرفو  دوليء  لك  

المزيد م  المستو نء  في الضف  ضو  أ ضر  ستبءح  الةدس استي ءنيء  وا  اله يدهء إلقءم  



 
 
 
 

 

 41 ص             4589 العدد:             3/20/2018 الثالثاا التاريخ: 

                                    

نستنتج أ  صفة  ترامل   تشمل إقءم  دول  « اإلسرائيةي »الغربي . فم  بي  ثنءيء الممءرسء  
فةس يني  في الضف  بل مجرد حكم ذاتي محدود لةسكء  وليس لجر . ونفهم أيضء  أنهم أسة وا 

الةديم  أي دول  فةس يني  في غزة  الةدس وحةوه الالجئي  وعءدوا إل  فكرة حزل العمل والةيكود
فة ، و حةء  إسةء  الهوي  الفةس يني  والسة   ومنظم  التحرير. ولذل  بدأ  إدارة ترامل بتأجيل 
اإلعال  ع  الصفة  شهرا  بعد آ ر لعدم وجود  ر  فةس يني معني بهء ولعدم وجود منص  عربي  

ء  بمبءدرة السالم العربي . لهذا   نستغرل تأجيل إل القهء. فءلموق  العربي مء زال متمءسكء  ومتمسك
اإلعال  ع  الصفة  ال بيث  إل  إشعءر آ ر لك  مع إ اله يد ا حتالل في تنفيذ مشءريعه 
ا ستي ءني  والت هير العرقي إل  أ  ينجز ا حتالل مشءريعه عة  األر . أمء مؤتمر غو  غزة 

الغو  ع  المشهد و ةه جسم دولي بديل تةوده  األمريكي فهو محءول  إلبعءد السة   ووكءل 
 «. اإلسرائيةي »واشن   لةةيءم بمهم  الغو  وفه المةءييس والشرو  

اث  ورفع  يدهء ع  المصءلح  « الصفة »يبدو أ  واشن   اقتنع  بعدم وجود بيئ  مالئم  ل رت 
س يني، و صوصء مع ظهور نذر حرل أكبر حول سوريء، وانتهز المتربحو  م  ا نةسءم الفة

الفرص  لتفجير المصءلح  الفةس يني  وقتل أي أمل بإمكءني  تحةيةهء م   الل محءول  « إسرائيل»
اغتيءل رئيس الحكوم  الفةس يني  رامي الحمد هللا  الل زيءرته لةة ءع م  أجل توجيه أصءبع ا تهءم 

المصري  حي  جر   ، والعودة إل  مربع الصراعء  وال الفء ، وضرل الوسء  «حمءس»إل  
المحءول  أثنء  وجود الوفد األمني المصري في غزة. فءلمشهد اث  أ  واشن   تعمل عة  تفتي  

م   ر  آ ر عة  إسةء  المصءلح  « إسرائيل»الةضي  الفةس يني  بءلكءمل م  جه ، وتعمل 
 «.تل أبيل»بءلكءمل في عمةي  تنءغم بي  واشن   و

 20/3/2018، الخليج، الشارقة
 

 يجب أن نشرع في معركة حاسمة ضد حماس .17
 تسفيكء فوجل
لةد أضرم  النيرا  في فتيل المواجه  الةءدم  مع الفةس ينيي  بءلفعل، والسؤال اث  هو م  سيأ ذ 

 المبءدرة وم  سيتم جره إل  المعرك  في ظل ظرو  يمةيهء الجءنل اث ر.
  السيءج، بءإلضءف  إل  إ اله صواريخ سينءريو الكءبوس اإلسرائيةي هو مسيرة عشرا  اث   إل

 ض م  وهجوم م  األنفءه المتبةي  لحمءس.
  يمكن  العودة وتغيير البداي ، ولك  يمكن  البد  اث  وتغيير النهءي . النشء  الهجومي لةجيك 
اإلسرائيةي بشكل  ء  والمؤسس  الدفءعي  بشكل عءم، والذي تم اإلعرال عنه  الل الشهر 



 
 
 
 

 

 42 ص             4589 العدد:             3/20/2018 الثالثاا التاريخ: 

                                    

لكش  ع  األنفءه الهجومي  وتدميرهء في ق ءع غزة بءلتوازي مع اعتةءل "اإلرهءبيي " المءضي في ا
 في الضف  الغربي  يرفع بدرج  كبيرة م  الفتيل الةصير لبرميل حمءس المتفجر.

التي دمر  جزئيء   الل "الجر   األنفءهإ  التحديد المبكر لمحءول  حمءس العودة إل  تأهيل 
ءتل الحء ءم إيتءمءر ب  غءل في نءبةس، يؤثر بشكل كبير عة  مرون  الصءمد"، والةب  عة  ق

حمءس في غزة في الضف  الغربي ، إ  جو الفشل لحمءس المتحةه وقوة التصميم اإلسرائيةي عة  
العمل م  جه  أ را يثب  الحءفز الذي تستند عةيه أيديولوجي  حمءس في الضف  وغزة، وحزل هللا 

 في لبنء  وسوريء.
س والمنظمء  األ را، أولئ  المةربو  منهء وأولئ  الذي  يتنءفسو  معهء عة  أسبةي  إ  حمء

الهجمء  وشدتهء، يتعرضو  لضغو  هءئة . النظءم الدفءعي الذي بنته المؤسس  الدفءعي ، والذي 
يتضم  قب  حديدي ، والتي أزال  بءلكءمل الةدرة عة  تهديد عمه األراضي اإلسرائيةي ، و "جدار 

، الذي يتيح لجودته ا ستثنءئي  اكتشء  األنفءه ومنع التسةل إل  أراضي إسرائيل، األرضيءع" الدف
 قمع  محءول  حمءس ا ستراتيجي  إلثبء  الةوة العسكري .

فءلم ءبرا  اإلسرائيةي ، الةءدرة عة  جمع المعةومء ، تةو   ثة  حمءس الدا ةي  وثةتهء بءلشعل 
والثءني في الضف ، حمءس ت ش  العزل ، تم   يءنتهء وضربهء.   الفةس يني الذي يعيك في غزة،

تجءهل جز  كبير م  العءلم العربي واإلسالمي لةيءدة حمءس، والمصءلح  مع حرك  فتح التي فشة ، 
والمصريو ، الذي    يسمحو  بفتح المعءبر ويعمةو  أيضء ضد األنفءه،   يتركوا لحمءس مكءن ء 

 لةعمل.
  حمءس ستحءول في المستةبل الةريل إقنءع جز  كبير م  سكء  ق ءع غزة، ليس لدي ش  في أ

الذي يعءني م  روتي  بءئس، بأ  إسرائيل والسة   الفةس يني  هي المسؤول  ع  وضعهم. فتيل 
نةرر مء إذا كنء سنوقفهء ونبدأ   وة هجومي ، أو تر   أ  إ المعرك  العنيف  اشتعل، ولم يبه لنء 

 والشروع في عمةي  أ را "   يءر عنهء". المبءدرة لحمءس
عشرا  اث   م   وا  راج  أوصي بءلم ء رة بتر  المبءدرة بأيدي حمءس. إذا تمك  ونجح بةيءدة 

الفةس ينيي  في مسيرة احتجءج إل  الحدود مع إسرائيل، وفي الوق  نفسه ش  هجوم م  األنفءه 
اريخ، قد نجد أنفسنء في وضع تشغيةي وا عالمي التي   يزال يمةكهء بءلتوازي مع موج  م  الصو 

محرج. يجل أ  نكو   الواقع المستةبةي، فة  المبءدرة المبني  عة  تةدير جيد، ت ةه فرص  لحيءة 
 . بيعي  م  كال  رفي الجدار المحي   بغزة

 19/3/2018، يسرئيل هيوم
 19/3/2018، عكا للشؤون اإلسرائيلية
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 …فاق ولكنإسرائيل تتقدم في اكتشاف األن .18
 عءموس هرئيل

تجءهل ذل : حدود ق ءع غزة تس  ، تفجير عبوة نءسف  عند مرور دوري  إسرائيةي   بءإلمكء لم يعد 
تحرك  عة   ول الجدار أمس، والةص  الجوي اإلسرائيةي ردا عة  ذل ، تدل عة  ذل  بوضوت. 

أيضء  سيءقء  محددا  لهذا   ةفي  التوتر متعةة  كمء يبدو بوضع حمءس المعةد، لك  يبدو أ  هنء 
 الهجومي  في غزة. األنفءهالتس ي  والجهود اإلسرائيةي  لتدمير 

 األم الجدار ضد األنفءه في حدود الة ءع قبل سن ، سمع  في جهءز  إقءم عندمء بدأ مشروع 
اإلسرائيةي تةديرا  تةول إ  حمءس م  شأنهء أ  تس   الحدود بهد  التشويك عة  إقءم  الجدار 

الهجومي  التي حفرتهء قبل تدميرهء. منذ ذل  الحي  تم الحفءظ  األنفءهو حت  المبءدرة إل  است دام أ
المكثف  تةدم  تةريبء بدو  إزعءج. ولك  في  واألعمءلفي الة ءع،  األمنيبشكل عءم عة  الهدو  

وا  الجيك تغير شي  مء. ليس أقل م  أربع  حةول لجلغءم تم تشغيةهء ضد ق األ يرة األسءبيع
اإلسرائيةي التي تحرك  عة   ول الجدار. في إحدا المرا ، بعد  ةل فني صعل في تفكي  عبوة 

 جنود. أربع نءسف  زرع  في عةم فةس يني، أصيل 
في الجيك اإلسرائيةي مء زالوا   يةولو  بشكل مبءشر م  هو المسؤول ع  وضع العبوا  في 

يتعةه بمنظمء  سةفي  مت رف ، نش ء   األمرمنهء أ   الشهر المءضي. لةد تم  رت عدة ت مينء 
حمءس المنشةي  أو حت  عمةي  م     وموجه  م  قبل حمءس نفسهء. عة  كل حءل، مشكو  
فيه أ  أمرا  كهذا سيتكرر م  دو  غ  ال ر ، عة  األقل م  قبل حمءس. أبراج المراقب  لةوة 

ع النشء ء  عة  الحدود. وهي تحر  أيضء  التي أقءمتهء حمءس تسي ر عة  جمي« حمءة الحدود»
في العءم « عمود السحءل»بشكل عءم عة  ت بيه التفءهمء  التي تم  بةورتهء في نهءي  عمةي  

، والتي تحظر التواجد عة  بعد أكثر مئ  متر م  الجدار الحدودي مع إسرائيل. إذا كء  هنء  2012
في كل يوم جمع ، أو في  األسبوعي هرا  د ول فةس ينيي  إل  هذه المن ة  تح  غ ء  التظء

 تم بمعرف  حمءس أو موافةتهء. األمرأوقء  أ را، فم  المعةول أ  هذا 
يستمر بنء  الجدار، الذي يجري عة   ول الة ءع تةريبء. وسيتم استكمءله في السن   األثنء في هذه 

سرائيةي  رية  الكش  ع  مةيءرا  شيكل. في نفس الوق  يحس  الجيك اإل 3الةءدم  بتكةف  تبةج 
أربع  منهء اكتشف  ودمر  منذ شهر تشري  األول/أكتوبر المءضي. قءئد  األقلاألنفءه، عة  

المن ة  الجنوبي ، إيءل زمير، وص  الجدار بءلمةصة  لتدمير األنفءه، التي تة عهء م  المنتص  
 وتشل عمةهء.
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الة ءع وأغةه جز ا  م  نفه آ ر حءول   في هذه الةية  هءجم الجيك اإلسرائيةي نفةء  في أراضي
حمءس تشغيةه مجددا قرل معبر كرم أبو سءلم في جنول الة ءع. مصءدر فةس يني  أبةغ  ع  
قص  إسرائيةي عة  من ة  زراعي  شره حي الزيتو  في غزة. م  تجرب  المءضي هذه بشكل عءم 

 .األنفءهأنبء  أولي  م  أجل وص  مهءجم  
مشكال  حمءس. محءول  التعر  لحيءة رامي الحمد هللا، رئيس حكوم  السة  ، في ال ةفي  تتفءقم 

المءضي، زاد  التوتر بي  المعسكري  الفةس ينيي   األسبوععندمء د ة  قءفةته إل  الة ءع في 
الصةري . في السة   يتهمو  حمءس بءلمسؤولي  ع  المس بأم  الحمد هللا ورئيس جهءز الم ءبرا  

  مءجد فرج، وقد أصيل عدد م  حراسهمء في هذا ا نفجءر. اث  يفح  الرئيس العءم  في الضف
الفةس يني محمود عبءس أ  يوق  بصورة أشد تدفه األموال م  رام هللا إل  غزة. وزير الدفءع 

، األ بءرليبرمء  الذي يبدي شكوكه الدائم  بنوايء عبءس، اتهم أمس، في مةءبة  أجراهء مع شبك  
 وم بشكل متعمد بتس ي  الة ءع م  أجل جر إسرائيل إل  مواجه  مع حمءس.عبءس بأنه ية

بء تصءر، التصعيد في الة ءع أصبح ظءهرا . تكفي حءدث  واحدة تنتهي بعدد كبير م  المصءبي  ر 
نتيج  عمةي  فةس يني  أو عمةي  إسرائيةي  ر م  أجل انز ه ال رفي  إل  مواجه  عسكري  أوسع. 

بحذر نسبي. اث  هنء  حءج  إل  ضب  نفس آ ر  األمور  إسرائيل وجه  سير حت  اث  يبدو أ
 وتفهم م  أجل منع مواجه  عسكري  حةيةي .

 19/3/2018هآرتس 
 20/3/2018، العربي، لندنالقدس 
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