
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 "إسرائيل"االنفجار بغزة قادم... وسنوجهه نحو  الحية:
 ويحّملها مسؤولية استهداف الحمد هللابتسليم قطاع غزة دفعة واحدة  مجلس الوزراء يطالب حماس

 اإلفراج عن الشيخ صلح بشروط مقيدةتوافق على ل محكمة االحتل 
 يرون أن السلطة أصبحت عبئا   %52يطالبون باستقالة عباس و %68استطلع: 
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  السلطة:
 5 ويحّملها مسؤولية استهداف الحمد هللابتسليم قطاع غزة دفعة واحدة  مجلس الوزراء يطالب حماس  2.
 6 هللا الحمد موكبتقف وراء استهداف  ضابط من المخابرات الفلسطينية التابعة للسلطة"األخبار":   3.
 7 مواقف فريدمان ال سامية وعنصرية تفقده األهلية"الخارجية والمغتربين":   4.
 7 : مستعدون إلطلق المرحلة األولى من مشروع محطة التحلية في غزةحكومة الحمد هللا  5.
 7 تثبت ما تعلنه وتفعله واشنطن "صفقة القرن"شعث: التسريبات حول تأجيل   6.
 8 على انتهاكات االحتلل أوروبيا   صحفيا   البرغوثي يطلع وفدا  مصطفى   7.
 8  سباب استمرار االحتلل أأحد  "إسرائيل"فلسطين لدى جنيف: عدم وجود آليات لمحاسبة  مراقب  8.
 8 ما لم نسيطر على حدودنا يبقى وضعنا صعبا  لـ"القدس": س الفلسطيني وزير المالية  9.

 
  المقاومة:

 9 "إسرائيل"االنفجار بغزة قادم... وسنوجهه نحو  الحية:  10.

 10  جزء من منظومة االحتلل األمنية والسياسيةهو  إعلن عباس :البردويل  11.

 11 ر عن أعلى درجات النفاق السياسيتعبِّ  واشنطنفتح:   12.

 11 األحمد: نحن أمام مرحلة جديدة... ولو اغتيل الحمد هللا لكانت كارثةعزام   13.

 12 لحةالمعاقبة ولكن نتاج عدم تعاون حماس في المصابليس رغبة فتح تبرر تهديدات عباس لغزة:   14.

 12 لتشكيل جبهة إنقاذ وطنيقيادي بفتح ينتقد خطاب عباس ويدعو   15.

 13 إجراءات عباس لكنه أصر عليها التحرير : رفضنا باجتماع منظمة"الديمقراطية"  16.

 13 عن عباستدعو لرفع الشرعية  بغزة فصائل المقاومة  17.

 14 هللا تدعو إلى احتواء ردود الفعل الناجمة عن استهداف موكب الحمد "الشعبية"  18.

 14 والضفة القطاعستؤسس لفصل حقيقي بين  ضد غزة فتح: أي عقوبات جديدةب التيار اإلصلحي  19.

 15 على تصريحات عباس أصدرت تعليمات مشددة بعدم الرد بعنفحماس  "الحياة":  20.

 15 عباس لحماس مغامرة واستغلل خطير للتنصل من المصالحة اتهامات: "األحرار"  21.

 16 ى غزةعلالجديدة  عقوبات عباسللتباحث في "األخبار": وفد من حماس يتوجه إلى مصر   22.

 17 قيادي في "الجهاد": ندعم عباس في مواجهة "صفقة القرن"  23.

 17 فتح إقليم تركيا تعقد مؤتمرها العام  24.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 18 "اإلرهابية" نتنياهو: تدفق المهاجرين األفارقة أسوأ من االعتداءات  25.
 18 : يجب على "إسرائيل" االستمرار بالسيطرة الكاملة على الضفة وغور األردنغالنت  26.
 18  السلم وليس الشتائم إلىينتقد عباس: المفاوضات هي الطريق  اإلسرائيليوزير التعاون اإلقليمي   27.
 19 رهابيةإألنها تخدم منظمات  شكيد: سوف نلحق شبكة تويتر قضائيا    28.
 19  ا  الليكود يبتز شركاءه: انتخابات مبكرة مجدد  29.
 20 "معاريف": "إسرائيل" التي تفر من حماس قد تحاورها  30.
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 20 لحقوق القاصرين الفلسطينييناإلسرائيلية محاكم العسكرية ال"بتسيلم" تؤكد انتهاك   31.

 21 القناة الثانية: هل يتأجل موعد نقل السفارة األميركية للقدس؟  32.
 

  :األرض، الشعب
 22 لشيخ صلح بشروط مقيدةاإلفراج عن اتوافق على محكمة االحتلل   33.
 23 يرون أن السلطة أصبحت عبئا   %52يطالبون باستقالة عباس و %68استطلع:   34.
 24 ألف مواطن بغزة بحاجة لتدخل نفسي متخصص 200مختصون:   35.
 24 امية بحق المقدسييناالحتلل يواصل إجراءاته االنتق  36.
 25 قراقع: االحتلل مستمر بتضليل الرأي العام العالمي  37.
 25 شهرا  على طفل أسير 13الحكم بالسجن   38.
 26  يةالفلسطين السلطة« عقوبات»حيال  الفلسطينيينخوف وترّقب في أوساط غزة:   39.
 26 رئيس جامعة بيرزيت: استهداف التعليم كان وما زال هدفا  استراتيجّيا  لدولة االحتلل  40.
 27  وبناء مستعمرة يهودية مكانهاالسلطات اإلسرائيلية تهدد بهدم أم الحيران   41.
 27 والقدس الغربية من الضفة مواطنا   30 االحتلل يعتقل  42.
 27  "اإلدارة المدنية" تمتنع عن تجديد تصاريح عمل آلالف الفلسطينيين  43.
 28 ألسلحة اإلسرائيلية سبب تشوه األجنة في قطاع غزةأطباء: ا  44.
 29 ي يزورها ووالدتها ألول مرة منذ اعتقالهماوالد عهد التميم  45.
 29 شتلة زيتون بالقرب من الشريط الحدودي ضمن مسيرة العودة وكسر الحصار غزة: زراعة ألف  46.

 
  : مصر
 29 تحركات مصرية لوقف إجراءات عقابية من عباس على غزة  47.

 
  لبنان: 

 30 لبناني يتنازل عن الميدالية الذهبية لتفادي مواجهة إسرائيلي  48.
 

  عربي، إسلمي:
 30 "إسرائيل"هآرتس: اإلمارات تجري مناورات في اليونان تشارك فيها   49.
 31 2007سوري في بتدمير مفاعل نووي  تعترف رسميا   "إسرائيل"  50.
 31 قطر تجدد دعمها الكامل للشعب الفلسطيني  51.
 31 اإلمارات تجدد دعمها الكامل للقضية الفلسطينية  52.

 
  دولي:

 32 لمشروع تحلية مياه بغزة دوالرمليون  565ص االتحاد األوروبي ُيخص  53.

 33 نيتها تأخير إعلن خطة "صفقة القرن" تل أبيبتبلغ  : واشنطنالقناة العبرية السابعة  54.
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 33 االتحاد األوروبي يتمسك بحل الدولتين  55.

 34 تزاماتها الصحية تجاه الفلسطينيينفي الوفاء بال "إسرائيل" إخفاقالمقرر الخاص بحقوق اإلنسان يؤكد   56.

رميركل   57.  34 نتنياهو: إلغاء االتفاق النووي سيؤدي إلى الحرب تحذِّ

 35 على األقدام لفلسطين إسطنبول في إطار رحلته مشيا   إلى ناشط سويدي يصل  58.

 36 تطالب المانحين بمعالجة الوضع الكارثي في غزةمؤسسات دولية   59.
 

  حوارات ومقاالت
 36 د. فايز أبو شمالة... ال تعطوا عباس الفرصة كي يحرق فلسطين  60.
 38 ضياء خليل... خيارات "حماس" ضد عقوبات عباس: مسيرة العودة وجبهة وطنية  61.
لى أين؟!  62.  40 ساري عرابي... حماس وفتح.. التصعيد لماذا وا 
 43 نبيل السهلي... األبعاد الديموغرافية لسحب هويات المقدسيين  63.
 45 انأليكس فيشم... فـــــي الطــــريـــــق إلــــى "االنــفــجــــار الكـبـــير"  64.

 
 47 :كاريكاتير

*** 
 

 للنسحاب كليا  من غزة ومصر تتدخل عباس ُيِعدّ "الحياة":  .1
محمود  رئيس السلطة الفلسطينيةأن « الحياة»علمت : فتحي صّباح -غزة  ،محمد يونس -رام هللا 

لقاء أعباء الحكم على حر  ، في أعقاب «حماس»كة عباس ُيعد لالنسحاب كليًا من قطاع غزة وا 
معلومات وصلته عن مسؤولية الحركة، أو أحد أجنحتها، عن استهداف موكب رئيس الحكومة رامي 

أن الرئيس « الحياة»وفي رام هللا، كشف مسؤولون فلسطينيون لـ  الحمد اللـه األسبوع الماضي. 
راراته تجاه غزة المصري عبدالفتاح السيسي طلب من عباس، في اتصال هاتفي، تأجيل تنفيذ ق

لتدارك الموقف، موضحين أن عباس أبلغ « حماس»أسبوعًا ُتجري خالله مصر اتصاالت مع 
 السيسي بأنه لن يقبل من الحركة أقل من التنازل الكامل عن الحكم في غزة.

إما أن نتحمل مسؤولية كل شيء في قطاع غزة أو »وقال عباس في كلمته أمام اجتماع القيادة: 
بصفتي رئيسًا للشعب الفلسطيني، قررت اتخاذ »وأضاف: «. ة األمر الواقع )حماس(تتحمله سلط

، مشيرًا إلى خطوات مقبلة ضد حماس على المستويات «اإلجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة
 «.لن يمر، ولن نسمح له بأن يمر»الحياتية والسياسية المختلفة. وتابع أن هذا الحادث 
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اإلجراءات ستشمل كل أوجه عمل السلطة في غزة، من صحة وتعليم ومعابر  وقال مسؤول إن
إما أن يتحملوا مسؤولية الحكم كاملة، أو أن يتنازلوا عنها كاملة، نحن ال »ورواتب وغيرها. وأضاف: 

 «.يمكننا مواصلة تمويل انقالبهم
   21/3/2018الحياة، لندن، 

 
 ويحّملها مسؤولية استهداف الحمد هللادفعة واحدة بتسليم قطاع غزة  مجلس الوزراء يطالب حماس .2

طالب مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها يوم الثالثاء في مدينة رام هللا : رام هللا
برئاسة الدكتور رامي الحمد هللا رئيس الوزراء، حركة حماس بتسليم قطاع غزة دفعة واحدة، وأكد 

ها كافة كاستحقاق وطني ومتطلب أساسي لنجدة غزة من المخاطر استعداد الحكومة لتسلم مسؤوليات
التي تحدق بها، وتفويت الفرصة على إسرائيل لالستمرار في االنقسام، وفصل قطاع غزة عن هذا 
الوطن، وجدد المجلس التأكيد على أن أبناء شعبنا في قطاع غزة كانوا وسيظلون في صلب اهتمام 

 .وأولويات عمل القيادة والحكومة
أكد المجلس على أن االجتماع الذي بادرت إليه اإلدارة األمريكية بحجة بحث األزمة اإلنسانية و 

المتفاقمة في غزة وسبل تخفيفها، قد كشف حقيقة أن ما تسميه اإلدارة األمريكية "بصفقة القرن" هي 
كومة مجرد خدعة لذر الرماد في العيون، وحرف األنظار بهدف إتاحة المزيد من الوقت للح

 اإلسرائيلية الستكمال مشاريعها االستيطانية وتهويد القدس وضمها.
وشدد المجلس على أن . وأدان المجلس بشدة محاولة االغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء 

، هو عمل جبان ال يمثل ثقافة شعبنا، وال أهلنا في غزة، وأوضح المجلس الحمد هللااستهداف موكب 
المحاولة، إنما يهدف إلى القضاء تمامًا على الجهود المبذولة إلنهاء االنقسام أن من يقف خلف هذه 

 وتحقيق المصالحة الوطنية.
وتساءل المجلس إذا كان الحديث عن سالح واحد وشرعية واحدة غير ذي صلة، فكيف لحكومة أن 

ؤولية كاملة عن تستلم غزة وال تقوم بتحمل مسؤولية األمن فيها؟ مؤكدًا أن حركة حماس تتحمل المس
هذا الحادث اإلجرامي المدان كحكومة األمر الواقع في قطاع غزة، ومستنكرًا إقدامها على إغالق 
شركة الوطنية واعتقال عدد من موظفي شركة الوطنية وجوال لالتصاالت في إجراء غير قانوني 

 بحجة التحقيق.
 20/3/2018، الحياة الجديدة، رام هللا 
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 هللا الحمد موكبتقف وراء استهداف  المخابرات الفلسطينية التابعة للسلطة من"األخبار": ضابط  .3
رئــــيس الحكومــــة موكــــب  كشــــفت مصــــادر أمنيــــة عــــن وصــــول التحقيقــــات فــــي ملــــف اســــتهدافغــــزة: 

بعدما أدلى معتقلـون علـى خلفيـة الحـادث باعترافـات « مراحل متقدمة»هللا إلى  الحمد الفلسطينية رامي
تنقـــل «. مـــدفوعون مـــن ضـــابط فـــي المخـــابرات الفلســـطينية التابعـــة للســـلطة»م حـــول مســـؤوليتهم، وأنهـــ

تكلــيفهم التجهيــز للعمليــة قبــل عــدة أيــام مــن الحادثــة، وقــد اشــتروا »المصــادر أن المشــتبه فــيهم أقــروا بـــ
المتفجرات التي اسـتخدمت فـي تفجيـر الموكـب مـن أحـد العناصـر السـلفية ذوي الفكـر المنحـرف بمبلـغ 

وتشــير االعترافــات إلــى أن طريقــة تصــنيع العبــوة كانــت «. عبــوات الناســفة المســتخدمةمــالي لصــنع ال
ــرمت إحــد  العبــوات بعــد مــرور  تهــدف إلحــداث تفجيــر علــى الطريــق دون إيقــاع قتــل فــي الوفــد، إذ ُفجّب
صــابات طفيفــة فــي بعـــض المــرافقين والســيارات، فيمــا لـــم  الوفــد بأمتــار، مــا أد  إلــى إيقـــاع أضــرار وا 

ثانيـــة بســـبب خلـــل فنـــي. وعلـــى مـــا يبـــدو، إن رئـــيس الـــوزراء نفســـه لـــم يكـــن علـــى علـــم بهـــذا تنفجـــر ال
 المخطط.

حمــاس وصــلت نهايــة التحقيقــات »ووفــق تقــدير المصــادر األمنيــة، وصــلت معلومــات إلــى عبــاس بــأن 
 وقـد باتـت تجمـع األدلــة القانونيـة النهائيـة وتقــارن المعطيـات إلخـراو القضــية بصـورة إعالميـة وقانونيــة
كاملة بعد إثبات شراء المتهمين المواد المتفجرة وخطوط الهواتف التي اسـتخدمت فـي عمليـة التفجيـر، 

، «رفضـتنا التجـاوب إلتمـام التحقيـق«( الوطنيـة موبايـل»و« جوال)»لكن شركات االتصاالت في غزة 
اء ذلـك، وهو ما دفع النائـب العـام فـي غـزة إلـى فـرض عقوبـات علـى الشـركتين ومـديريها فـي غـزة. جـر 

، «حمـــاس»اســـتبق رئـــيس الســـلطة التجهيـــزات إلعـــالن النتـــائي النهائيـــة برفضـــه أي تحقيقـــات تجريهـــا 
 متهمًا إياها بالمسؤولية عن التفجير.

أيضًا، أفادت مصادر أمنية أخـر  بـأن اثنـين مـن أصـل سـتة ثبتـت علـيهم التهمـة، أحـدهما مـن عائلـة 
عائلة ع.( سـاهم فـي شـراء خطـوط الهـاتف التـي جـر  بدوية تقطن شمالي القطاع )م.(، والثاني )من 

التفجير بها، وكالهما من مرتّبات عسكرية تابعة للسلطة. كذلك قالـت هـذه المصـادر إن مرـادرة الوفـد 
المصــري جــاءت تحســبًا للظــروف األمنيــة وبــأمر مــن القــاهرة بعــدما تأكــد لاخيــرة أن المصــالحة أمــام 

أنـه مباشـرة « األخبـار»بالجـدول المعـد للوفـد سـابقًا. وعلمـت  منعطف جديد، وبات ال يمكن االسـتمرار
بيــت »بعــد خطــاب عبــاس أعــادت األجهــزة األمنيــة فــي غــزة حضــور عناصــرها األمنيــة علــى حــاجز 

أشهر رغم عودة مؤقتة إليه قبل نحو  6، الذي تركته قبل «4/4»، في النقطة المسماة «حانون ــ إيريز
 شهرين.

 21/3/2018األخبار، بيروت، 
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 ": مواقف فريدمان ال سامية وعنصرية تفقده األهليةوالمغتربين"الخارجية  .4
قالت وزارة الخارجية والمرتربين، إن تصريحات السفير األميركي ديفيد فريدمان ومواقفه : رام هللا

وسلوكه المعادي للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية واإلنسانية، يعد خروجا سافرا عن الدبلوماسية 
افها وتقاليدها، ومعاداة للسامية بأبشع صورها، وخرقا فاضحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وأعر 

 وقراراتها.
الوزارة في بيان لها اليوم الثالثاء، "ُيثبت فريدمان يوما بعد يوم أنه سفير للمستوطنين  وقالت

 ".إسرائيلوعصاباتهم، يعتنق أيديولوجية ومواقف اليمين المتطرف في 
 20/3/2018، لة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكا

 
 المرحلة األولى من مشروع محطة التحلية في غزة إلطلق: مستعدون حكومة الحمد هللا .5

أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، استعداد القيادة : القدس
حلية المياه المركزية في غزة، وذلك خالل والحكومة إلطالق المرحلة االولى من مشروع محطة ت

 الفترة القريبة المقبلة.
المشاريع الكبر  والحيوية، التي تستعد  أحدوأوضح المحمود أن مشروع محطة تحلية المياه يعد 

مليون دوالر،  600وأشار إلى أن كلفة المشروع تصل الى  القيادة والحكومة لتنفيذها في قطاع غزة.
مشاكل المياه الخطيرة التي تتفاقم في القطاع، اضافة الى تجنيب أبناء شعبنا  ويعول عليه إلنهاء

نتائي ُشح المياه السلبية والسيئة التي تصل الى حدود تهديد حياة المواطنين وفقا لما تؤكده التقارير 
 .2020الدولية، التي تقول: إن المياه في قطاع غزة لن تكون صالحة مع دخول عام 

 20/3/2018، والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة األنباء
 

 تثبت ما تعلنه وتفعله واشنطن "صفقة القرن"شعث: التسريبات حول تأجيل  .6
رام هللا: أكد الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية والعالقات الخارجية، أن 

مدة عام، يثبت الفرق بين ما تعلنه أمريكا ل« صفقة القرن»تراجع الواليات المتحدة او تأجيلها إلعالن 
 وما تستطيع أن تفعله على األرض. 

وقال شعث في تصريحات لإلذاعة الفلسطينية الرسمية، إن القيادة أبلرت الواليات المتحدة من خالل 
ال يمكن فرض تطبيق ما تسمى صفقة القرن على الطرف »رؤساء الدول العربية ودول أوروبا أنه 

لن تستبعد الواليات المتحدة ولكنها لن تقبل بوجودها إال ضمن »وأشار الى أن القيادة  .«الفلسطيني
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إطار دولي الى جانب روسيا والصين والهند والدول األوروبية وغيرها من الدول التي باتت تشكل 
 «.التوازن العالمي الجديد للقو 

  21/3/2018القدس العربي، لندن، 
 

 على انتهاكات االحتلل أوروبيا   صحفيا   البرغوثي يطلع وفدا  مصطفى  .7
أطلع األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي الثالثاء : صفا –رام هللا 

وفًدا صحفًيا أوروبًيا على مخاطر جدار الضم والفصل العنصري، وممارسات االحتالل اإلسرائيلي، 
وركز البرغوثي خالل جولة  ها على الشعب الفلسطيني.وطبيعة منظومة "االبرتهايد" التي يفرض

تفقدية نفذها برفقة الوفد الذي ضم ممثلين عن الصحف والوكاالت اإلعالمية األوروبية، على أهمية 
ودور االعالم في نقل الصورة الحقيقية ودحض الرواية االسرائيلية التي ضللت الرأي العام العالمي 

 عاًما. 70على مدار أكثر من  للصراع الفلسطيني االسرائيلي
 20/3/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 

 سباب استمرار االحتللأأحد  "إسرائيل"فلسطين لدى جنيف: عدم وجود آليات لمحاسبة  مراقب .8

قال المراقب الدائم لبعثة دولة فلسطين لد  جنيف السفير : وفا -جنيف -القدس عاصمة فلسطين
عدم وجود آليات لمساءلة ومحاسبة إسرائيل على االنتهاكات الجسيمة التي إبراهيم خريشي، إن 

ترتكبها بحق شعبنا، هو أحد االسباب االساسية الستمرار االحتالل االستعماري الذي مضي علية 
لمجلس حقوق االنسان  42وأضاف السفير خريشي في كلمته أمام االجتماع الـ عاما. 50اكثر من 

، لمناقشة البند السابع المتعلق بحالة حقوق االنسان 37ة في جنيف، من الدورة الـالتابع لامم المتحد
، أن القوة القائمة باالحتالل ماضية في سياسة االستيطان 1967في االراضي الفلسطينية المحتلة عام 

غير الشرعي اضافة الى ممارسات المستوطنين وانتهاكاتهم اليومية واستمرار االعالنات عن 
 الء على االراضي وبناء وحدات استيطانية جديدة.االستي

 20/3/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ما لم نسيطر على حدودنا لـ"القدس": سيبقى وضعنا صعبا   الفلسطيني وزير المالية .9
صرح وزير المالية والتخطيط، شكري بشارة، خالل االجتماعات التحضير  :بو خضيرأمحمد  :القدس

(، والمنعقد في العاصمة البلجيكية AHLCنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني )لجنة ت الجتماع
 بروكسل:"ان اللقاءات كانت صريحة وواضحة ومثمرة ".
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 المياه:" االحتالل يحرمنا من االجواء ومن المعابر ومن  وقال بشارة في لقاء خاص بـ "القدس"
ميت والراز في قطاع غزة كذلك حقوقنا المائية االقليمية ومن مواردنا الطبيعية مثل الملح في البحر ال

لم نتمكن من السيطرة عليها". مؤكدًا "ان هناك مصاريف والتزامات مالية نؤديها ونلتزم بها ولكن 
من حقنا الطبيعي والقانوني ال  وأصبحالموارد والدخل الطبيعي الذي من المفروض ان يعود علينا 

دمنا ال نتحكم بمواردنا وال نمارس صالحياتنا في ادارة  نحصل عليه، لذلك سيبقى وضعنا صعبا ما
 مواردنا وحقوقنا.

 20/3/2018القدس، القدس، 

 
 "إسرائيل"االنفجار بغزة قادم... وسنوجهه نحو الحية:  .01

قال خليل الحّيـة، عضـو المكتـب السياسـي، لحركـة "حمـاس"، إن : محمد ماجد، نور أبو عيشة - غزة
فـي حـوار  قـالو  زة، سيتسـبب فـي حـدوث "انفجـار"، فـي وجـه إسـرائيل.استمرار الحصار على قطاع غـ

مــع وكالـــة األناضـــول:" هنـــاك انفجـــار متوقـــع مـــن الشـــعب الفلســـطيني، ال نتوقـــع أيـــن ينفجـــر؟ ومتـــى؟ 
وجــــه االحــــتالل اإلســــرائيلي".  إلــــىوكيــــف طبيعــــة االنفجــــار؟". وأكمــــل:" لكــــن إذا حــــدث... ســــنوجهه 

ي والســلطة الفلســطينية يتحملــون كــل المســؤولية عــن حالــة التــوتر وأضــاف:" االحــتالل والمجتمــع الــدول
 واألزمات في غزة وعليهم أن ينهوا الحصار فورا". 

وبشــأن ملــف المصــالحة الفلســطينية، رأ  الحيــة، أنهــا تحتــاو إلــى "قــرار سياســي مــن الــرئيس محمــود 
متعثـرة، بسـبب مسـألة عبـاس، واحتضـان مـن أركـان السـلطة وحركـة فـتح". وأقـر الحّيـة، أن المصـالحة 

"تمكين الحكومة" في قطاع غزة. وقال:" نتمنى من الحكومة أن يكتبوا بالورقة والقلم، ماذا يريدون من 
التمكين ببنود واضحة". وأضاف مخاطبا حركة فتح:" تعالوا نطبق كل ما تم االتفـاق عليـه بكـل بنـوده 

 ال نريد القفز عن أي بند". 
الحكومـة رامـي الحمـد هللا، فـي قطـاع غـزة، قـال:" ُنعّبـر عـن إدانتنـا  وحول عمليـة تفجيـر موكـب رئـيس

وننتظـر نتـائي الحـدث،  األحـداثللحـدث، وأضـاف:" األجهـزة األمنيـة تقـوم بـالتحقيق ومتابعـة مجريـات 
 ولكن على ما يبدو شركات االتصاالت في القطاع ال تبدي تعاونًا مع األجهزة األمنية". 

، ويريد أن ُيضـعف األولىت أن قطاع غزة غير آمن، هو المستفيد بالدرجة وأكمل:" الذي يريد أن يثب
ولفت إلى أن "المتضرر األول من التفجيـر هـو "حركـة حمـاس والشـعب . من القبضة األمنية في غزة"

 الفلسطيني والمصالحة التي نسعى لتحقيقها وخاصة في شقها األمني". 
عروفــة باســم "صــفقة القــرن" تهــدف إلــى تصــفية القضــية ورأ  الحيــة، أن خطــة التســوية األمريكيــة، الم

عادة تركيب المنطقـة بتحالفـات جديـدة تكـون إسـرائيل جـزء منهـا. ونفـى أن تكـون حركتـه  الفلسطينية، وا 
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قد تلقت معلومات من أي جهة عربية، حول مضمون هذه الصفقة. وأضاف:" هناك اندفاع كبير مـن 
بتحالفــات جديــدة تكــون إســرائيل ُجــزء منهــا، وهنــاك ترييــر فــي اإلدارة األمريكيــة لترييــر وجــه المنطقــة 

 منظومة األعداء واألصدقاء في المنطقة".
وحّذر الحية، الرئيس عباس، مـن عقـد جلسـة المجلـس الـوطني الفلسـطيني بتركيبتـه القديمـة، ألن ذلـك 

. وقال:" انعقاد "سيحمل رسائل خطيرة للقضية الفلسطينية فبدل من أن نتوحد نقوم بعمل انقسام جديد"
المجلس بالطريقة القديمة، قفز على كل االتفاقيات وبمعنى إطالق رصاصة الرحمة على كل مشـروع 
المصــالحة الفلســطينية". وأضــاف الحيــة:" موضــوع منظمــة التحريــر تــم االتفــاق عليــه فــي مــارس/آذار 

لملف، وال يستجيب ، حيث تم االتفاق على تفعيل المنظمة، فعندما يضرب بعرض الحائط هذا ا2005
لـــه، يعنـــي أنـــه ال يريـــد أن يلتـــزم باالتفاقيـــات وال الشـــراكة وهـــذا هـــو المقلـــق علينـــا". واســـتدرك بـــالقول:" 
المطلوب اليوم نذهب لتشكيل مجلس وطني جديـد يضـم الكـل الفلسـطيني لنحمـي القضـية فمقـدرتنا أن 

 نتوافق على ذلك بشكل سريع". 
عالقتنا مع إيران استقرت وعادت الى سابق عهـدها قبـل األزمـة وحول عالقات حماس، بإيران، قال:" 

وأضاف:" عالقاتنا مع طهران قائمـة علـى قاعـدة حمايـة القضـية الفلسـطينية ودعـم مشـروع  السورية". 
وأردف:" نحـن راضـون علـى ذلـك،  المقاومة وتثبيت الشعب الفلسطيني في وجه مخططات إسـرائيل". 

 هة أخر  أو دولة فنعمل مع الجميع لخدمة القضية الفلسطينية". والعالقة ليس للوقوف في وجه ج
 21/3/2018وكالة األناضول لألنباء، 

 
  جزء من منظومة االحتلل األمنية والسياسيةهو  عباس إعلن :البردويل .00

أكد عضو المكتب السياسي في حركة "حمـاس" صـالح البردويـل، أن "االحـتالل هـو مـن يتحمـل : غزة
ناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غـزة، حتـى لـو كـان عنـوان هـذه مسؤولية المعا

 المعاناة عقوبات جديدة يفرضها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".
وأوضــح البردويــل فـــي حــديث مـــع "قــدس بـــرس"، أن "إعــالن محمــود عبـــاس، وهــو جـــزء مــن منظومـــة 

قابية جديدة ضد قطاع غزة، هو محاولة من عباس للفت االحتالل األمنية والسياسية، عن إجراءات ع
 أنظار العالم إليه، بعد شعوره بأن االحتالل واألمريكيين يبحثون عن بديل له من داخل السلطة".

واعتبــر البردويــل أن "عبــاس اختــار التوقيــت الخطـــأ لتصــعيد حربــه علــى قطــاع غــزة، إذ أن المجتمـــع 
ولـذلك فهـو معنـي بالتهدئـة  ،انفجـار شـعبي فـي وجـه االحـتاللالدولي كله يخشى من أنها على أبـواب 

وأكــد البردويــل، أن "الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة،  ولــيس بمزيــد مــن صــب الزيــت علــى النــار".
لهـــا، وســـيواجهها بكـــل قـــوة ممثلـــة فـــي االحـــتالل  اإلعـــدادينتظـــر نـــوع العقوبـــات الجديـــدة التـــي يجـــري 
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: "بالتأكيــد نحــن ال نتمنــى الحــرب، فــاألمور نشــوب حــرب، قــال وعــن احتماليــة باعتبارهــا أصــل الــداء".
تتجــه نحــو االحتــواء ال الحــرب، لكننــا ســنواجه الحــرب إذا فرضــت علينــا وســيعلم العــدو أن األلــم الــذي 

 سيتحمله سيكون قاسيا".
 20/3/2018قدس برس، 

 

 عن أعلى درجات النفاق السياسي رتعبِّ  واشنطنفتح:  .02
، إن اإلدارة األميركيـة تعبـر عـن أعلـى درجـات النفـاق السياسـي تجـاه الشـعب قالـت حركـة فـتح: رام هللا

وأشـــار المتحـــدث باســـم حركـــة فـــتح أســـامة القواســـمي فـــي بيـــان  الفلســـطيني والـــرئيس محمـــود عبـــاس.
وعــن شــعبنا، ويـــدعو  األونــرواصــحفي يــوم الثالثــاء، إلــى أن البيــت األبــيض يقطـــع المســاعدات عــن 

فــي غــزة، ويرلــق مكتــب منظمــة التحريــر الفلســطينية تماشــيا مــع قــرار  ســانياإلنلمــؤتمر إلنقــاذ الوضــع 
"، ثــم يـــدعو الــرئيس لزيـــارة أميركــا والمضـــي فــي العمليـــة إرهابيـــةالكــونررس باعتبــار منظمـــة التحريــر "

 السياسية.
وأكــد "أن صــفعة القــرن لــن تمــر، وأننــا ملتفــون حــول الــرئيس محمــود عبــاس ومواقفــه الشــجاعة الصــلبة 

 ".األميركيأمام هذا العدوان اإلسرائيلي  الواضحة
 20/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 األحمد: نحن أمام مرحلة جديدة... ولو اغتيل الحمد هللا لكانت كارثة عزام .03

عــزام األحمــد إن خطــاب الــرئيس « فــتح»قــال عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة : كفــاح زبــون - رام هللا
بــالتورط فــي محاولــة اغتيــال رئــيس الــوزراء الفلســطيني رامــي « حمــاس»بــاس الــذي اتهــم فيــه محمــود ع

وقــال األحمــد، وهــو  الحمـد هللا، فــي قطــاع غــزة، األسـبوع الماضــي، يمثــل بدايــة مرحلــة جديـدة مختلفــة.
ما قبل محاولة االغتيال شيء، وما بعـدها «: »الشرق األوسط»، لـ«فتح»مسؤول ملف المصالحة في 

، ونفــى أن تكــون اإلجــراءات «لــو نجحــت المحاولــة، لكانــت كارثــة كبــر »، وتــابع: «آخــر تمامــاً  شــيء
هـدفها »التي تعهد عباس باتخاذها قد تبلورت بعد، لكنه قال إنها ستكون قانونية واقتصـادية وماليـة، و

م فــي هــذا لــم يعــد ممكنــًا اســتمرار االنقســا»، وأضــاف: «وطنــي للرايــة، وهــو إنهــاء االنقســام إلــى األبــد
 «.المرحلة التاريخية والهامة من الصراع

حمـاس( ال تعتـرف بالسـلطة، وال »)للرئيس بحـرق الجسـور، وقـال: « حماس»ورفض األحمد اتهامات 
بالحكومــة التــي يفتــرض أنهــا مســؤولة فــي الضــفة وغــزة. خــالل تحقيقــاتهم، لــم يخــاطبوا النائــب العــام. 

ام. لـديهم نائـب خـاص بهـما هـذا دليـل علـى أنهـم يسـيطرون رفضوا ذلك. إنهم ال يعترفـون بالنائـب العـ
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على كـل شـيء فـي غـزة، وال يعترفـون بالشـرعية، وال يريـدون تسـليم قطـاع غـزة للحكومـة. سـّجل علـّي: 
فلتسـلم )حمــاس( قطـاع غــزة للحكومـة، وأنــا أول شـخص سيتصــد  ألي إجـراء ضــد غـزة، وســيقول: ال 

نهــاء االنقســام مــرة واحــدة ولابــد، ولــيس المطلــوب تســل»، وتــابع: «للقــرارات المتخــذة يم قطــاع غــزة، وا 
 «.المساعدة في تصفية القضية الفلسطينية

 21/3/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 المعاقبة ولكن نتاج عدم تعاون حماس في المصالحةبليس رغبة فتح تبرر تهديدات عباس لغزة:  .04
حمــود عبــاس رئــيس الســلطة الفلســطينية بــّرر إيــاد نصــر النــاطق باســم حركــة فــتح برــزة خطــاب م: غــزة

الذي توّعد به غزة بمزيد من العقوبات بأنه "ليس رغبة في المعاقبة ولكن نتاو عدم تعاون حماس في 
واتهم نصـر حركـة حمـاس بـإدارة ظهرهـا للمصـالحة، مـدعيا فـي تصـريح خـاص بــ"المركز  المصالحة".

برــزة هــو كــذب كمــا قــال الــرئيس، نحــن فــي فــتح الفلســطيني لإلعــالم"، أنــه "ال يوجــد تمكــين، والتمكــين 
خلــف خطــاب الــرئيس جملــًة وتفصــياًل، وأمــام حمــاس فــرص والبــاب مفتــوح ليلتزمــوا بالمصــالحة معنــا 

وحــــول موقــــف الفصــــائل الــــداعي لعــــدم عقـــاب غــــزة أضــــاف: "األمــــر لــــيس لــــه عالقــــة  رزمـــة واحــــدة".
مـــاس اتخــاذ خطــوة لامـــام، وأن بــالعواطف بقــدر رؤيتنــا لمشـــروع وطنــي كبيــر، وهـــذا يســتدعي مــن ح

وطالـب حمـاس أن  يلتزموا بكامل اتفاق الموقـع أكتـوبر والتمكـين يعنـي تمكـين .. جبايـة يعنـي جبايـة".
تكــون إلــى جــوار فــتح ألن إرادة أكبــر دول العــالم لــن تــتمكن مــن تمريــر مشــروع ال يقبلــه الفلســطينيون، 

 وفقا لتعبيره.
 20/3/2018المركز الفلسطيني لإلعلم، 

 
 لتشكيل جبهة إنقاذ وطنيقيادي بفتح ينتقد خطاب عباس ويدعو  .05

انتقــد عبــد الحميــد المصــري عضــو المجلــس الثــوري لحركــة فــتح خطــاب محمــود عبــاس رئــيس : غــزة
 السلطة الفلسطينية الذي توّعد غزة بمزيد من العقوبات ملّوحًا باتخاذ إجراءات قانونية ومالية.

فلســــطيني لإلعـــالم": "الــــرئيس عبــــاس يمـــارس أقصــــى درجــــات وأضـــاف المصــــري لمراســـل "المركــــز ال
العقوبـــات تجـــاه غـــزة مـــن فتـــرة طويلـــة بـــدًءا مـــن الرواتـــب والكهربـــاء وحتـــى اليـــوم يهـــدد بعقوبـــات ماليـــة 

ودعــا أهــل غــزة ممثلــة بألوانهــا السياســية واألكــاديميين ورجــال المجتمــع كافــة إلــى التحــرك  واقتصــادية".
سـعاف حيـاة مليـوني مـواطن فـي غـزة.العاجل لتشكيل جبهة إنقـاذ وط وتـابع: "الكـرة ا ن بملعـب  نـي وا 

غزة ليست الفصائل فقط بل كل المرتفعات الوطنية واألكاديمية لتشكيل جبهة إنقاذ وطني فهو يحسب 
واســتبعد أن يكــون انتقــاد عبــاس لســفير  أن غــزة لــيس لهــا أب والزم تضــرب علــى قفاهــا"، وفــق تعبيــره.
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تحدّيًا لإلدارة األمريكية، مشيرًا في الوقت ذاته أن انتقاده لموقف مصر يعبر عن  أمريكا في "إسرائيل"
 عدم رضاه لدورها الوطني في الشهور األخيرة خاّصة في ملف المصالحة.

 20/3/2018المركز الفلسطيني لإلعلم، 
 

 إجراءات عباس لكنه أصر عليها التحرير : رفضنا باجتماع منظمة"الديمقراطية" .06
أكــد القيــادي فــي الجبهــة الديمقراطيــة طــالل أبــو ظريفــة، أن حركتــه رفضــت : محمــد عطــا هللا - غــزة

خالل اجتماع قيادة منظمة التحرير أمس، فرض أي إجـراءات عقابيـة علـى قطـاع غـزة، إال أن رئـيس 
وقال أبو ظريفة في تصريح لـ"الرسالة نت" صـباح  السلطة أصر على ذلك بعد هيمنته على المنظمة.

لثالثــاء، إن خطــاب عبــاس عبــارة عــن ردة فعــل غيــر مبــررة وال تخــدم الجهــود المبذولــة فــي إتمــام يــوم ا
 المصالحة الفلسطينية وتوحيد الصف، في ظل الحديث عن صفقة القرن.

وأوضــح أن المنظمــة وعلــى رأســها جبهتــه اعتبــرت أن هــذه اإلجــراءات بهــذا التوقيــت مرفوضــة وتضــر 
شــعبنا فــي مواجهــة صــفقة القــرن، مشــددا علــى أن رئــيس الســلطة فــرض بالعالقــات الداخليــة، وال تخــدم 

 هذه اإلجراءات في إطار استحواذه وهيمنته على المنظمة وتفرده بالقرار داخلها.
وقف هذه اإلجراءات وعدم وضعها موضوع تطبيق، مؤكـدا علـى أن جبهتـه ستناضـل مـع الكـل لودعا 

 ض على القطاع وتنعكس على الحالة الفلسطينية.الوطني من أجل مجابهة أي تداعيات عقابية ستفر 
 20/3/2018، الرسالة، فلسطين

 
 تدعو لرفع الشرعية عن عباس بغزة فصائل المقاومة .07

دعــت فصــائل المقاومــة فــي غــزة شــعبنا وقــواه الحيــة لرفــع الشــرعية عــن رئــيس الســلطة محمــود : غــزة
 رده بالقرار الوطني.عباس والتصدي لما وصفته باختطافه السلطة ومؤسساتها ووقف تف

واستهجنت الفصائل فـي مـؤتمر مشـترك عقدتـه بمدينـة غـزة الثالثـاء، مـا ورد فـي خطـاب عبـاس أمـس 
ووصفته بالرديء على المستويين اللفظي والمضمون، معتبـرة أن هدفـه تضـليل العدالـة وقطـع الطريـق 

 ي قطاع غزة.على مجريات التحقيق بحادثة التفجير التي استهدفت موكب رئيس الحكومة ف
واعتبــرت أن المســتهدف األســاس مــن العقوبــات التــي يهــدد بهــا عبــاس هــو رأس المقاومــة الفلســطينية 

فشال مسيرة العودة. وقال متحدث باسم الفصائل خالل المؤتمر: "نرفض اتهام رئيس السلطة لحركة  وا 
لســـلطة اإليعـــاز حمـــاس بوقوفهـــا خلـــف تفجيـــر موكـــب الحمـــد هللا، ونؤكـــد أنـــه باطـــل، وكـــان األولـــى با

األمنيـــة للكشـــف عـــن المتـــورطين بـــدل إخفـــاء  األجهـــزةلشـــركتي جـــوال والوطنيـــة التعـــاون الكامـــل مـــع 
وأكــد أن غــزة تمثــل حاضــنة المشــروع الــوطني وليســت عبئــا عليــه، محــذرا مــن إقــدام رئــيس  الحقــائق".
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ع الضــفة الســلطة علــى فــرض عقوبــات جديــدة علــى قطــاع غــزة، تزيــد مــن المعانــاة فــي القطــاع وتــدف
ودعت الفصائل عباس للتراجع فورا عن العقوبات ووقف التهديدات التي وصفتها  لالنفصال عن غزة.

 بـ "الممجوجة" التي ال تخدم المصالحة الوطنية وتمثل أجندات مشبوهة.
 20/3/2018، فلسطين أون الين

 
 هللا تدعو إلى احتواء ردود الفعل الناجمة عن استهداف موكب الحمد "الشعبية" .08

دعـــت الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين، يـــوم الثالثـــاء، جميـــع القـــو  الفلســـطينية إلـــى تحمــــل  :غـــزة
مسؤولياتها الوطنية بالعمـل سـريعا الحتـواء ردود الفعـل والتـداعيات التـي نجمـت عـن اسـتهداف موكـب 

اس واعتبـــرت الجبهـــة فـــي بيـــان لهـــا، أن خطـــاب الـــرئيس محمـــود عبـــ رئـــيس الـــوزراء رامـــي الحمـــدهللا.
بـــاألمس ومـــا تضـــمنه مـــن تهديـــد بوقـــف جهـــود المصـــالحة، واتخـــاذ "إجـــراءات وطنيـــة وقانونيـــة وماليـــة 
كاملــة" ســتُفاقم دون شـــك مــن األزمـــات التــي يعيشـــها القطــاع ومـــن معانيــات ســـكانه التــي ازدادت مـــع 

ل ودعت الجبهة إلى معالجة اسـتهداف موكـب رئـيس الـوزراء مـن خـالل تشـكي استمرار حالة االنقسام.
لجنـــة وطنيـــة مهنيـــة للتحقيـــق الشـــامل فـــي هـــذه الجريمـــة، ووضـــع الحقيقـــة كاملـــة أمـــام الشـــعب، وأمـــام 

 الجهات الرسمية المعنية التخاذ اإلجراءات الرادعة بحق مرتكبيها.
 20/3/2018القدس، القدس، 

 
 والضفة القطاعستؤسس لفصل حقيقي بين  ضد غزة فتح: أي عقوبات جديدةب التيار اإلصلحي .09

قال القيادي في حركة فتح "التيار اإلصالحي" د. أسامة الفرا: إن أي : يحيى اليعقوبي -غزة ، قاهرةال
إجــراءات عقابيــة جديــدة مــن قبــل الســلطة الفلســطينية ضــد ســكان قطــاع غــزة، ستؤســس لفصــل حقيقــي 

 بين الضفة وغزة، وتؤكد انتهاء المصالحة.
يح لصحيفة "فلسطين": "إن أي إجراءات عقابية بحق وأضاف الفرا الموجود في القاهرة حالًيا في تصر 

غـــزة ستصـــب فـــي النهايـــة فـــي اتجـــاه فصـــل الضـــفة عـــن غـــزة، وســـيكون هنـــاك خيـــارات متعـــددة أمـــام 
الفصائل الفلسطينية التي ستحاول مناقشتها بشكل جدي بما في ذلك خيار إنشاء جبهة إلنقاذ غـزة أو 

ا أن الـرد علــى حـادث اســتهداف موكـب رئــيس الــوزراء واعتبـر الفــر  التفكيـر باتجاهــات ومحـاور أخــر ".
رامي الحمد هللا بهذا الشـكل لـيس مـن المنطـق، بمعاقبـة مليـوني مـواطن فلسـطيني فهـذه "خطيئـة يجـب 

وتابع: "غـزة لـم تكـن يوًمـا عبًئـا علـى أحـد كـي يـتم الـتخلص منهـا"، منوًهـا إلـى أن  أاّل يرتكبها عباس".
 القطاع منذ عدة أشهر وذلك بهدف تركيع القطاع.اإلجراءات العقابية مفروضة على 



 
 
 
 

 

 15 ص             4590 العدد:             3/21/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

وبشأن مسـتقبل الجهـود المصـرية تجـاه المصـالحة، لفـت القيـادي فـي حركـة فـتح النظـر إلـى أن مصـر 
بـــذلت جهـــًدا كبيـــًرا إلنجـــاح المصـــالحة، واعتبـــر أن إجـــراءات عبـــاس تؤكـــد أن المصـــالحة فـــي طريقهـــا 

 للسكون والجمود.
 20/3/2018، فلسطين أون الين

 
 على تصريحات عباس أصدرت تعليمات مشددة بعدم الرد بعنف"الحياة": حماس  .21

الحـــت أمــس مســـاع لتطويـــق التــوتر بـــين الضــفة الرربيـــة وقطــاع غـــزة، عشـــية : فتحـــي صــّباح -غــزة 
مسـؤولية محاولـة اغتيـال رئـيس « حمـاس»محمود عباس الـذي حمـل فيـه حركـة  السلطةخطاب رئيس 

عبــاس بــإجراءات جديــدة « تهديــدات»بــرغم رفضــها « حمــاس»ا الفتــًا أن وبــد. الــوزراء رامــي الحمــد هللا
أصــدرت »إن الحركــة « الحيــاة»وقــال قيــادي فــي الحركــة لـــ «. ردًا انفعاليــاً »ضــد غــزة، إال أنهــا لــم تــرد 

تعليمــات مشــددة بعــدم الــرد بعنــف أو تــوتير األجــواء علــى رغــم رفضــها اتهــام عبــاس الحركــة بــالوقوف 
 «.هللا وفرو وكب الحمدوراء جريمة تفجير م

المكتـب السياسـي للحركـة اتخـذ قـرارًا عقـب »أن « الحيـاة»لــ « حمـاس»وفي غزة، قال قيادي بارز فـي 
التفجير بتعليق مرتكب هذه الجريمة على المشنقة، حتى لـو كـان رئـيس الحركـة فـي قطـاع غـزة يحيـى 

ر مـن ارتكابهـا، وهـي بريئـة هذه الجريمة موجهة ضد حماس، المتضرر األكب»وأضاف أن «. السنوار
وكانت عبوة ناسفة انفجـرت أثنـاء مـرور موكـب الحمـدهللا تبـين أنهـا مصـنوعة مـن مـادة  «. منها تماماً 

متـــرًا. وكشـــف القيـــادي تفاصـــيل أخـــر  عـــن  37البالســـتيك، فيمـــا لـــم تنفجـــر عبـــوة أخـــر  تبعـــد عنهـــا 
العبـوة غيـر المنفجــرة، تـم التوصــل  مــن خـالل شـريحة الهــاتف الخليـوي الموجـودة فــي»التفجيـر، قـائاًل: 

إلى طرف خيط عن الفاعل، بينما لم تتمكن األجهزة األمنية مـن الوصـول إلـى مالـك الهـاتف الخليـوي 
وكشــف أن شــركة الهــاتف الخليــوي  «.الــذي أجــر  اتصــااًل هاتفيــًا مــع هــذه الشــريحة، لكنهــا لــم تنفجــر

كشــفًا بأســماء مســتخدمي »ســلطة الفلســطينية ســلمتا ال« الوطنيــة موبايــل»وشــركة « جــوال»الفلســطينية 
التعاون مع األجهزة األمنية في « رفضت»وأكد أن السلطة «. أرقام صادرة عنهما ساعة وقوع التفجير

 «.رفضت تسليم كشوف األسماء، ما أبقى المجرم حراً »القطاع، كما 
 21/3/2018الحياة، لندن، 

 
 ل خطير للتنصل من المصالحةعباس لحماس مغامرة واستغل  اتهامات: "األحرار" .20

دانت حركة األحرار الفلسطينية، اتهـام رئـيس السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس لحمـاس بعمليـة : غزة
تفجيــر موكــب الحمــد هللا، معتبــرة هــذا االتهــام مرــامرة لخلــط األوراق وحــرف مســار التحقيــق واســترالل 
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"فلســطين أون اليــن" الثالثــاء، إن هــذه وقالــت الحركــة فــي بيــان تلقــاه  خطيــر للتنصــل مــن المصــالحة.
التصــــريحات التــــي تعتبــــر مرــــامرة خطيــــرة لخلــــط األوراق وحــــرف مســــار التحقيــــق واســــترالل الحــــادث 
استرالاًل سيئًا من أجل استكمال التنصل مما تبقى من المصالحة واستمرار استهداف وتركيع وتجويع 

اة أبناء غزة، األمر الذي نشتم مـن خاللـه وحذرت من خطورة "إقدام عباس على تشديد معان أهل غزة.
رائحــة دفــع غــزة والضــفة نحــو ترســيه االنفصــال وتهيئــة األجــواء لتمريــر صــفقة القــرن علــى عكــس مــا 

 يدعيه أنه ضدها ويعمل على مواجهتها،".
 20/3/2018، فلسطين أون الين

 
 على غزةالجديدة  عقوبات عباسللتباحث في "األخبار": وفد من حماس يتوجه إلى مصر  .22

ســيتوجه اليــوم )األربعــاء( إلــى العاصــمة « حمــاس»أن وفــدًا قياديــًا مــن حركــة « األخبــار»علمــت  :غــزة
المصــرية القــاهرة، للتباحــث مــع الســلطات المصــرية فــي الخطــوات العقابيــة التــي ينــوي رئــيس الســلطة 

مـس، علمـًا الفلسطينية، محمود عباس، فرضها على قطاع غزة، كما توعد بذلك في خطاب أول من أ
أن خطــاب األخيــر أعقبــه اتصــال أجــراه الــرئيس المصــري، عبــد الفتــاح السيســي، بعبــاس، ليحثــه علــى 

 «.إكمال المصالحة»
المخـــابرات »وجهـــاز « حمـــاس»، قالـــت إن تواصـــاًل جـــر  بـــين «األخبـــار»المصـــادر، التـــي تحـــدثت لــــ

أبـو »ى الحركـة عـن نيـة المصرية منذ الخميس الماضـي حـول معلومـات قـدمها المصـريون إلـ« العامة
فرض عقوبات مشددة على غزة بجانـب العقوبـات القائمـة، وذلـك برـّض النظـر عـن التحقيقـات « مازن

التي أجرتها األجهزة األمنية في القطاع على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رامي 
 دخولهما القطاع األسبوع الماضي. الفلسطينية ماجد فرو، بعد« المخابرات العامة»الحمدهللا، ورئيس 

الـرئيس »أن « حمـاس»وأبلغ المصريون، الذين غادر وفدهم للمرة الثانية منذ أيام ولـم يعـد بعـد، قيـادة 
إيجاد ضرط عليـه للتراجـع عنهـا، كـي ال »، لكنهم أبدوا تعهدًا للحركة بـ«عباس جاد في تنفيذ تهديداته

العمــل علــى امتصــاص »، مقتــرحين علــى الحركــة «ئيلتــذهب غــزة إلــى حالــة االنفجــار فــي وجــه إســرا
 «.التهديدات التي يطلقها عباس وتجنب التصعيد معه مباشرة

« حمــاس»أن المصــريين بــاتوا يــدفعون « األخبــار»مــع ذلــك، ال تــزال الخطــة البديلــة قائمــة، إذ علمــت 
الحركــة فــي  محمــد دحــالن، الــذي ســيلتقي وفــد« فــتح»إلــى التقــارب أكثــر مــع القيــادي المفصــول مــن 

لتجــاوز الضــروط التـي يحــاول عبـاس فرضــها علـى القطــاع عبــر »القـاهرة خــالل األيـام المقبلــة، وذلـك 
عبـاس يحـاول اسـتخدام ورقـة »ووفق ما تنقل المصادر، تتلخص الرؤية المصرية بحاليًا بأن «. مصر

األميركيـــة الضـــرط علـــى غـــزة ودفعهـــا إلـــى االنفجـــار فـــي وجـــه إســـرائيل كورقـــة للضـــرط علـــى اإلدارة 
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ســرائيل كــي ال ُيتجــاومز فــي أيّب تفاهمــات لحــل القضــية الفلســطينية وفــق تصــورات واشــنطن وأكــد «. وا 
لــن تســمحا لعبــاس بمزيــد مــن الضــرط علــى غــزة »أن القــاهرة وتــل أيبــب « حمــاس»المصــريون أيضــًا لـــ

ومســـؤولين ودفعهــا إلـــى الحـــرب، وذلـــك اســـتنادًا إلـــى نقاشــات بـــين مســـؤولين فـــي المخـــابرات المصـــرية 
 جرت أخيرًا. « إسرائيليين

 21/3/2018األخبار، بيروت، 
 

 قيادي في "الجهاد": ندعم عباس في مواجهة "صفقة القرن" .23
نافـذ عـزام، دعـم حركتـه، للـرئيس محمـود عبـاس، فـي  اإلسالميأكد القيادي في حركة الجهاد  :رام هللا

وقــال عــزام إلذاعــة "صــوت فلســطين"،  ها.األميركيــة فرضــ اإلدارةمواجهــة "صــفقة القــرن"، التــي تحــاول 
يــوم الثالثــاء، إن علــى الكــل الفلســطيني أن يســاند الــرئيس فــي هــذا الموقــف الــرافض لتصــفية القضــية 

وأشــار إلــى أن الموقــف الحــالي لــإلدارة األميركيــة غيــر  الفلســطينية، مــن خــالل اتفــاق وطنــي شــامل.
 األمــةاألميركيــة تحــاول فــرض االستســالم علــى  اإلدارةمســبوق فــي تــاريه الدبلوماســية العالميــة، وأن 

وأضاف: عندما يرفض الرئيس ما تريده واشنطن فهذا يجعله في دائرة االستهداف األميركي،  بكاملها.
 ونحن نسانده في مواقفه الرافضة لما يريده الرئيس األميركي من خالل ما تسمى "صفقة القرن".

 األبوابام أن حركته تواصل اتصاالتها مع الجميع وان وفي ما يتعلق بالمصالحة الوطنية، أوضح عز 
 .للحفاظ على المشروع الوطني األساسياتفاق وطني، ألنه الداعم  إتماملم ترلق في وجه 

 20/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 فتح إقليم تركيا تعقد مؤتمرها العام .24
ؤتمرهـا الـدوري العـام، فـي مدينـة إسـطنبول، بمشـاركة أبنـاء عقدت حركة فـتح إقلـيم تركيـا، مإسطنبول: 
 المؤتمر من مختلف مناطق تركيا. أعضاءالحركة من 

الخارجيــة ســمير الرفــاعي، بعقــد المــؤتمر  األقــاليموهنــأ عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة "فــتح"، مفــوض 
 .لى الساحة الفلسطينيةالدوري العام لحركة "فتح" إقليم تركيا، واستعرض آخر التطورات السياسية ع

من جانبه، أكد سفير فلسطين لد  تركيا، عضـو المجلـس الثـوري لحركـة "فـتح" فائـد مصـطفى، أهميـة 
 انعقاد مؤتمرات الحركة واالستمرار في البناء التنظيمي.

وجـر  انتخـاب رئــيس للمـؤتمر ونائــب لـه ومقــرر للمـؤتمر، وتــم بعـد ذلــك التأكـد مــن النصـاب القــانوني 
 .األعماللتصويت على جدول للحضور وا

 20/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "اإلرهابية"نتنياهو: تدفق المهاجرين األفارقة أسوأ من االعتداءات  .25

وصف رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثالثاء، تدفق المهاجرين األفارقـة علـى بـالده، بأنـه 
 ”.اإلرهابية المحتملة“ت من االعتداءا” أسوأ“

وقال نتنياهو، في كلمة أمام مؤتمر للتنمية في مدينة ديمونا )جنوبي إسرائيل(، إن السياو اإللكتروني 
 على الحدود مع مصر أنقذ إسرائيل من موجة تدفق للمهاجرين األفارقة.

 صدر عن مكتبه. ، بحسب بيان”اإلرهابية المحتملة” من االعتداءات” أسوأ“واعتبر أن هذا التدفق 
لــــو لــــم يكــــن الســــياو )الحــــدودي( موجــــودًا، كــــان يمكــــن أن نواجــــه اعتــــداءات شــــديدة مــــن “وأضــــاف: 

 ”.اإلرهابيين في سيناء، وشيئا أسوأ كثيرًا يتمثل بتدفق المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا
 21/3/2018القدس العربي، لندن، 

 
 الضفة وغور األردنعلى  الكاملة لسيطرةاالستمرار با "إسرائيل"يجب على  :غالنت .26

دعــا وزيــر البنــاء واإلســكان، يــوآف غاالنــت، يــوم الثالثــاء، إلــى اإلبقــاء علــى الضــفة الرربيــة  القــدس:
 تحت االحتالل، وتعزيز المستوطنات فيها.

يجـب علـى إسـرائيل االسـتمرار باالحتفـاظ علـى يهـودا ” قولـه:” غاالنت“ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن 
رة )الضـفة الرربيـة( وغـور األردن، تحـت السـيطرة الكاملـة، وتعزيـز التجمعـات السـكنية اليهوديـة والسـام
 ”.فيها

هـــذه المنـــاطق هـــي ” ، شـــرق القـــدس:”معاليـــه أدومـــيم“وأضـــاف، خـــالل تواجـــده فـــي تجمـــع بمســـتوطنة 
 ، في إشارة إلى غور األردن، شرقي الضفة.”الحصن المنيع لحماية حدود إسرائيل الشرقية

ف الـــوزير أن حكومـــة بـــالده ضـــاعفت األمـــوال التـــي تـــم رصـــدها لتطـــوير المســـتوطنات، مقارنـــة وكشـــ
 بالحكومات السابقة.

 21/3/2018القدس العربي، لندن، 
 

 وليس الشتائم السلم إلىهي الطريق  المفاوضاتينتقد عباس:  اإلسرائيلي وزير التعاون اإلقليمي .27
ليون، الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس الثالثــاء بعــدما إســرائي )د ب أ(: انتقــد مســؤولون - تــل أبيــب

ووصـــف وزيـــر التعـــاون اإلقليمـــي  ”.مســـتوطن"و” ابـــن كلـــب“وصـــف الســـفير األمريكـــي إلســـرائيل بأنـــه 
 وكتـــب هنيجبــي، علـــى تـــويتر: ”.غيــر مبـــرر”و” مثيـــر“اإلســرائيلي تصـــاحي هنيجبـــي التصــريح، بأنـــه 

 ”.لطريق إلى السالم واالزدهار في المنطقةالمفاوضات، وليس الشتائم أو الكراهية، هما ا"
 20/3/2018القدس العربي، لندن، 
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 رهابيةإألنها تخدم منظمات  شبكة تويتر قضائيا   لحقشكيد: سوف ن .28
اإلسرائيلية اييلت شكيد )البيت اليهودي(  لعدلوزيرة ا، أن 21/3/2018القدس العربي، لندن، ذكرت 

ة سياســة الفيســبوك فــي منطقــة جنــوب أوروبــا والشــرق األوســط قالــت خــالل لقــاء مــع دلفــين رايــار، مــدير 
  «.وأفريقيا، إن منظمتي حماس وحزب هللا، انتقلتا للعمل على تويتر بدال من الفيسبوك

تعمل عبر موقع تويتر علـى دفـع « تنظيمات اإلرهاب»فقد قالت شكيد إن « هآرتس»وحسب صحيفة 
لنشاط العلني الـذي تقـوم بـه مـن دون أي خـوف. وتحرض على العنف، خاصة ا« اإلرهابي،»النشاط 

واعتبرت أن السبب هو التعاون المثمر بين إسرائيل والفيسبوك مقابـل عـدم التعـاون مـن جانـب تـويتر، 
 «.إزالة المضامين»مشيرة لسن قانون 

وجــاء اجتمــاع شــكيد ورايــار عشــية انعقــاد المــؤتمر الخــاص بمكافحــة خطابــات الكراهيــة علــى الشــبكة، 
عقد فـي القـدس المحتلـة أمـس برعايـة شـكيد وبمشـاركة رايـار ووزراء القضـاء اليونـاني واإليطـالي الذي 

الـذي تنظمـه وزارتـا « مكافحـة الالسـامية»والمالطي. ويشكل هذا المؤتمر جـزءا مـن المنتـد  الـدولي لــ 
 الخارجية والشتات اإلسرائيليتان. 

سلطات  إنشكيد قالت، الثالثاء ن أ ،)أ ف ب( عن، 20/3/2018، رأي اليوم، لندنونشرت 
 ”.المنظمات االرهابية”تخدم ما وصفته بـ ألنهامالحقة شبكة تويتر قضائيا ” تعتزم“ إسرائيل

ان المنظمات االرهابيـة تنشـط علـى تـويتر اكثـر منهـا علـى فيسـبوك .. نحـن ننـوي “وكتبت في ترريدة 
  ”.مالحقتهم قضائيا

 
 ا  رة مجددالليكود يبتز شركاءه: انتخابات مبك .29

ـــامين : محمـــود مجادلـــة رغـــم الطريقـــة االستعراضـــّية التـــي أعلـــن فيهـــا رئـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلّية، بني
نتنيــاهو، الثالثــاء الماضــي، عــن انتهــاء أزمــة االئــتالف الحكــومي وأن واليــة حكومتــه ستســتمر حتــى 

عـن انتخابـات مبكـرة ا صّرح وزير إسرائيلي "كبيـر"، لموقـع "معـاريف" أن نتنيـاهو سـيعلن 2019نهاية 
وأرجـع الــوزير، الــذي لــم تـذكر الصــحيفة اســمه، إلـى انزعــاو نتنيــاهو مــن  خـالل حزيران/يونيــو المقبــل.

تصريحات وزير المالية اإلسرائيلي، موشي كحلون، للقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي، يوم الجمعة 
 إن قّدمت ضّده الئحة اتهام.الماضي، التي قال فيها إن نتنياهو لن يستطيع شرل منصبه 

وأضــاف الــوزير أن نتنيــاهو يعــي، مــع تصــريحات كحلــون، أنــه "ســيواجه إشــكالية فــي تشــكيل حكومــة، 
ورّبمـــا، قانونًيـــا، ســـيواجه مشـــكلة فـــي الترّشـــح لمنصـــب رئـــيس الحكومـــة... مـــا حاجتـــه لكـــل ذلـــك؟ مـــن 

 األفضل له الدعوة إلى انتخابات في أقرب فرصة ممكنة".
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زير أن يتكرر سيناريو األزمة االئتالفّية األخير، إذ من المتوقع أن يتم اإلعالن تحت غطاء وتوّقع الو 
 أزمة قانون التجنيد، عشية افتتاح الدورة الصيفّية للكنيست.

 20/3/2018، 48عرب 
 

 "معاريف": "إسرائيل" التي تفر من حماس قد تحاورها .31
الــذي عمــل ” أوري ســاغيه“حــتالل اإلســرائيلي قــال الجنــرال المتقاعــد فــي جــي  اال: فلســطين المحتلــة

إســـرائيل" بجميـــع مســـتوياتها السياســـية والعســـكرية “رئيســـا لجهـــاز االســـتخبارات العســـكرية "أمـــان": "إن 
واألمنيــة أصــبحت تصــب نظرهــا تجــاه األدخنــة المتصــاعدة مــن البركــان الــذي يرلــي فــي قطــاع غــزة، 

وضــع االقتصــادي المتــردي لســكان القطــاع والفشــل باعتبــاره أكبــر الجبهــات قربــا لالنفجــار فــي ظــل ال
 الذي منيت به جهود المصالحة الداخلية مع حركة فتح والسلطة الفلسطينية".

وأضاف "ساغيه" أن هذا الوضع القائم في غـزة، سـيحتم علـى "إسـرائيل" التحـاور مـع حمـاس، فـي يـوم 
لكـن المنطـق يحـتم علينـا أن نتعامـل  من األيام، رغم أن هذا الخيار يبـدو مسـتهجنا لـد  اإلسـرائيليين،

مــع عنــوان محــدد تتفــاهم معــه أفضــل مــن بقــاء الوضــع هكــذا ضــائعا مــع بعــض التنظيمــات الصــريرة، 
 وحماس تعتبر شبه حكومة في قطاع غزة".

مضــــيًفا "فــــي إســــرائيل يــــدركون أن القــــوة العســــكرية باتــــت لــــيس الحــــل الوحيــــد إلزالــــة تهديــــد حمــــاس، 
القضاء عليها بقوة السـالح، وعلـى مـدار ثالثـة حـروب وجـد الجـي  اإلسـرائيلي فاأليديولوجية ال يمكن 

 صعوبات في التعامل مع حماس عسكريا".
وختم بالقول: "كل هذه الوقائع تفرض على إسرائيل استراتيجية جديدة تحتم عليها التحـاور مـع حمـاس 

 مني".لتفادي شرها، فهي القوة المركزية في غزة، وغيابها سيصعب الوضع األ
 20/3/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعلم

 
 الفلسطينيين اإلسرائيلية لحقوق القاصرين العسكريةمحاكم التؤكد انتهاك  "بتسيلم" .30

أمس، أن إصالح « بتسيلم»لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة « اإلسرائيلي»أكد مركز المعلومات 
االنتهاكــــات »فة الرربيــــة المحتلــــة فشــــل فــــي وقــــف فــــي الضــــ« اإلســــرائيلية»نظــــام المحــــاكم العســــكرية 

 لحقوق القاصرين الفلسطينيين.« الممنهجة
، كمحكمـة خاصـة للحفـاظ 2009مركز إن المحكمة العسكرية للقاصرين بدأت العمل منـذ عـام الوقال 

لــم تحصـن فعليـًا حقـوق القاصــرين »علـى حقـوق القاصـرين امـام القضــاء العسـكري. لكـن هـذه الخطـوة 
 «.ن للمحاكمة وفشلت في تحقيق الحفاظ على حقوقهمالماثلي
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مركــز أن تريــرات نظــام القضــاء العســكري للقاصــرين فنيــة وقــدم مثــااًل علــى ذلــك الواعتبــر تقريــر أعــده 
تقصــير المــدة الزمنيــة التــي يقضــيها القاصــر فــي الحجــز فــي انتظــار المحاكمــة، إذ إن القاضــي يمكــن 

االدعـاء العسـكري، مـا أد  فقـط إلـى زيـادة جلسـات االسـتماع  بكل سهولة أن يمدد االعتقال كمـا يريـد
فـــي المحكمـــة. وأوضـــح التقريـــر أن مئـــات القاصـــرين الفلســـطينيين يجتـــازون كـــل ســـنة المســـار نفســـه، 
القبض عليهم في الشارع أو في منازلهم في منتصف الليل وعصب أعينهم وتكبيل أيديهم ثم اقتيـادهم 

العتقــال اســتخدام العنــف. وأكــد التقريــر أنــه يجــري التحقيــق مــع هــؤالء للتحقيــق، ونــادرًا مــا ال يرافــق ا
القاصرين، وهم وحيدون ومنقطعون تمامًا عن العالم، ال يوجد شخص بالغ يعرفونـه يقـف إلـى جـانبهم 
وال تعطى لهم فرصة التشاور مع محام قبل التحقيق وكل ذلك بعـد اقتيـادهم للتحقيـق متعبـين وخـائفين 

ــم يتنــاول طعامــًا أو شــرابًا طيلــة ســاعات، إلــى حــين بعضــهم أفزعــوه مــن  نومــه فــي منزلــه وبعضــهم ل
 التحقيق. 

 21/3/2018، لحقوق اإلنسان، بتسيلم اإلسرائيليمركز المعلومات 
 

 هل يتأجل موعد نقل السفارة األميركية للقدس؟القناة الثانية:  .32
اء، إلى احتمال تأجيل نقل السفارة أشارت القناة اإلسرائيلية الثانية، مساء الثالث: محمود مجادلة

األميركية لد  إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، في الموعد المحدد لذلك، والذي يصادف 
 للنكبة الفلسطينية. 70أيار/ مايو المقبل، بالتزامن مع الذكري الـ 14

إلسـرائيلي، قـد تتأجـل بسـبب وبحسب القناة اإلسرائيلية فإن الرغبة األميركية والتي استقبلت بالترحيـب ا
 اإلجراءات البيروقراطية في الدوائر الحكومية اإلسرائيلية.

وكشـفت القنـاة أنـه خـالل األيـام الماضـية قـام عـدد مـن المسـؤولين فـي وزارة الخارجيـة األميركيـة بزيــارة 
كيــون، إســرائيل وعقــدوا عــدة اجتماعــات مــع الســلطات اإلســرائيلية المعنيــة. وطالــب المســؤولون األمير 

خالل االجتماعات، تكييف مقر القنصلية األميركية في شارع "أرنونا" بالقـدس المحتلـة، وتحويلهـا إلـى 
سفارة، ومن جملة المطالب، االنتهاء من أعمال بنـاء وصـيانة أمنيـة عاجلـة قبـل حلـول موعـد االنتقـال 

ر مـن ثالثـة أمتـار يحـيط وطالبت اإلدارة األميركية، كـذلك، بنـاء سـور عـازل علـى ارتفـاع أكثـ المحدد.
بمجمع السفارة الجديدة. باإلضـافة إلـى رصـف طريـق خلفـي )للطـوارم( مـن موقـف السـيارات الجنـوبي 

 لفندق "ديبلومات" على طول الجانب الرربي من حي "أرنونا".
وبحســب القنــاة فــإن الســلطات اإلســرائيلية تعتبــر المطالــب األميركيــة ال تتماشــى مــع مخطــط المبنــى، 

 ان معًدا حتى ا ن ليشرل مكاتب قنصلية وليس سفارة.والذي ك
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وفي رسالة بعث بها المدير العام لوزارة الخارجية اإلسـرائيلية، إلـى وزيـر الماليـة موشـيه كحلـون، حـذر 
من أنه "إذا لم يتم منح مصادقات بناء فوريـة ولـم يـتم اختصـار اإلجـراءات البيروقراطيـة فسـوف يكـون 

 كية للقدس في خطر".موعد نقل السفارة األمير 
وجـــاء فـــي رســـالة المـــدير العـــام لـــوزارة الخارجيـــة فإنـــه "مـــن المتوقـــع أن تســـتررق عمليـــة طلـــب تعـــديل 
المخطط الحالي وقتا طويال، ولن تتمكن السلطات من إنجاز العمل فـي الموعـد المحـدد لنقـل السـفارة، 

لزاميــة لــوزارة الخارجيــة للســفارة دون االنتهــاء مــن هــذه األعمــال، فــإن المجمــع لــن يفــي بالمتطلبــات اإل
وأضــافت القنــاة أنــه بــالرغم مــن الرغبــة الشــديدة للــرئيس األميركــي، ترامــب، ورئــيس الــوزراء  األميركيــة".

اإلســـرائيلي، بنيـــامين نتنيـــاهو، بنقـــل الســـفارة للقـــدس بالموعـــد المحـــدد، إال أن عطلـــة األعيـــاد )الفصـــح 
 طيط والبناء لتعجيل تنفيذ الطلبات األميركية.العبري( قد تؤجل اجتماعا طارًئا للجنة التخ

وقال مكتب نتنياهو ردا على ذلك: "إن رئيس الحكومـة سيتصـرف بحـزم وبسـرعة لضـمان أن يـتم نقـل 
الســفارة األميركيــة فــي الوقــت المحــدد كمــا هــو مخطــط لهــا، ولــن يســمح أن تعطــل البيروقراطيــة غيــر 

 الضرورية إللحاق الضرر بعملية النقل".
 20/3/2018، 48عرب 

 
 اإلفراج عن الشيخ صلح بشروط مقيدةتوافق على محكمة االحتلل  .33

، يوم الثالثاء، على 48وافقت محكمة االحتالل اإلسرائيلي بمدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة عام 
طلب طاقم الدفاع عن رئيس الحركة اإلسالمية المحظورة إسرائيلًيا الشيه رائد صالح، باإلفراو عنه 

  وط مقيدة.بشر 
وقال المحامي خالد زبارقة: إن المحكمة قررت إطالق سراحه لالعتقال المنزلي في بلدته "كفر كنا" 

، وليس في منزله بمدينة أم الفحم، مشيًرا إلى أن بلدة "كفر كنا" من 48شمال فلسطين المحتلة عام 
ار إلكتروني وكفالء مرافقين البلدات التي اقترحتها هيئة الدفاع على المحكمة، مع إمكانية وضع سو 

 5وأضاف زبارقة أنه من المقرر ان يرفع الضابط المسؤول في مصلحة السجون، تقريرا خالل  له.
  أيام بهدف تحديد الشروط المقيدة للشيه رائد بعد خروجه من السجن.

هائي حول آذار/مارس الجاري، إلصدار قرارها الن 26وأشار إلى أن المحكمة ستعقد جلسة لها بتاريه 
 . عن الشيه صالح اإلفراوشروط 

 20/3/2018، لإلعلم الفلسطينية الرأي وكالة
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 يرون أن السلطة أصبحت عبئا   %52يطالبون باستقالة عباس و %68استطلع:  .34
يرفض غالبية الفلسطينيين أي دور أميركي في مفاوضات للتوصل ألي اتفاقات في أطار ما يسمى 

ائيل، وذلك بحسب استطالع للرأي، أجراه المركز الفلسطيني للبحوث بـ"عملية السالم" مع إسر 
وأجر  المركز االستطالع في الضفة الرربية  السياسية والمسحية، ونشرت نتائجه يوم الثالثاء.

 مارس/آذار الجاري. 17و 14وقطاع غزة في الفترة بين 
 

 حل الدولتين
أن فرص قيام  %73، وير  %50يعارضه نحو يؤيدون حل الدولتين، فيما  %48وأظهرت النتائي أن 

أن االستيطان  %57دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل خالل السنوات الخمس القادمة "ضئيل"، ويقول 
إن العمل المسلح هو الطريق األكثر نجاعة لتحقيق  %35ويقول  يقلص فرص قيام دولة فلسطينية.

رأوا في المقاومة الشعبية  %25هي الحل، و يرون أن المفاوضات %31قيام دولة فلسطينية، مقابل 
 الحل.

 
 العلقات الفلسطينية األميركية

من المستطلعين معارضتهم عودة االتصاالت بين القيادة الفلسطينية والواليات المتحدة  %65وأبد  
أيدوا عودة االتصاالت،  %21األميركية، إثر قرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل، مقابل 

 على ضرورة رفض "صفقة القرن". %51العودة للمفاوضات بطلب أميركي، وشدد  %68ما رفض في
 %4ما تسرب من أفكار بشأن جعل بلدة أبو ديس عاصمة لدولة فلسطين، مقابل  %94ويعارض 
 يؤيدونها.

 
 االنتخابات الفلسطينية

ا بقائه، وعبر فضلو  %27من المستطلعين باستقالة الرئيس محمود عباس، مقابل  %68وطالب 
 .%33عن عدم رضاهم عن أدائه، مقابل  63%

من المستطلعين إنهم سيصوتون لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية،  %52وقال 
 للرئيس محمود عباس. %41في حال جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم، مقابل 

ا على الشعب الفلسطيني، فيما وصفها عين، أن السلطة أصبحت عبئً من المستطلم  %52وتر  أغلبية، 
 بـ"اإلنجاز". %41
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 المصالحة الفلسطينية
أن المسؤول عن  %45من المستطلعين عن عدم تفاؤلهم بنجاح المصالحة، ورأ   %64وعبر 

تعطيل عمل حكومة الوفاق في قطاع غزة هو السلطة والرئيس عباس أو رئيس الحكومة، الحمد هللا، 
 حركة حماس المسؤولية عن ذلك. %15في المقابل، حّمل 

 %14إن االحتالل اإلسرائيلي يقف خلف استهداف موكب الحمد هللا في غزة، فيما اتهم  %45ورأ  
 %3دحالن،  %1إنها حركة فتح، و %2السلطة أو أحد أجهزتها، فيما قال  %14حركة حماس، و

 "مجموعات متطرفة".
قالوا إن الهدف كان االحتجاو  17الحة، مقابل %إن الهدف من التفجير هو إفشال المص %74وقال 

 على سياسات الحكومة تجاه القطاع.
 20/3/2018والمسحية،  السياسية للبحوث الفلسطينيالمركز 

 
 ألف مواطن بغزة بحاجة لتدخل نفسي متخصص 200مختصون:  .35

لية أكد مختصون نفسيون واجتماعيون، وأكاديميون، وممثلون عن منظمات أه عون: فايز أبو
من سكان قطاع غزة أي  %10وحكومية وخاصة، ُتعنى بالجانب النفسي واالجتماعي، على أن قرابة 

ألف نسمة، هم بحاجة لتدخل نفسي متخصص، خاصة بعد تعرضهم ألزمات اقتصادية  200نحو 
وأشاروا إلى أن النسبة ليست بالقليلة وليست الكبيرة في ظل األحوال االقتصادية  وحروب متتالية.

 الصعبة وضعف عملية إعادة اإلعمار وعدم وجود أمل لتحسن األمور في المنظور القريب.
جاء ذلك خالل جلسة حوارية نظمتها أمس االثنين، شبكة المنظمات األهلية في غزة، بعنوان 

 "األوضاع النفسية في قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة".
 21/3/2018هللا،  رام األيام،

 
 االحتلل يواصل إجراءاته االنتقامية بحق المقدسيين .36

العقابية ومالحقاتها للمواطنين  إجراءاتهاواصلت أجهزة االحتالل اإلسرائيلي المحتلة: القدس 
 المقدسيين على وقع تداعيات عملية الطعن قبل يومين، في شارع الواد بالقدس القديمة.

لـ"وفا": "إن االحتالل يتعامل مع تجار البلدة القديمة وقال محمد صندوقة التاجر في القدس القديمة 
بكثير من القسوة، والمالحقات العقابية، انتقاما لمقتل مسؤول أمن المستوطنين في عملية الطعن 
األخيرة، إضافة إلى دهم متاجر ومنازل المواطنين في المنطقة، واعتقال عدد كبير منهم بحجة وتهمة 
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إلى التواجد المكثف لدوريات االحتالل الراجلة في المنطقة على وجه )منع وقوع جريمة(". الفتا 
 الخصوص، فضال عن كاميرات المراقبة وغيرها.

وكانت قوات االحتالل داهمت فجر اليوم منازل عدد من المواطنين في أنحاء مختلفة من مدينة 
دس، في حين اعتقلت مساء القدس، اعتقلت خاللها الفتى محمد غزاونة من منزله ببلدة الرام شمال الق

 أمس الطفل أمير جابر من منزله في القدس القديمة.
وكانت قوات االحتالل اقتحمت عدة شوارع بالقدس القديمة، في ساعات نهار أمس، خاصة شارع 
الواد والمناطق المحاذية له، واعتقلت ثمانية مواطنين بينهم ُمسن وُمسنة وطفل، بحجة تواجدهم في 

التي وقعت قبل يومين، علما أن جميعهم لديهم محالت تجارية في المكان أو كانوا مكان العملية 
 يسلكون الطريق باتجاه منازلهم.

 20/3/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 قراقع: االحتلل مستمر بتضليل الرأي العام العالمي .37
قراقع، إن االحتالل اإلسرائيلي مستمر  قال رئيس هيئة شؤون األسر  والمحررين عيسى: قلقيلية

وأضاف خالل زيارة نظمها قراقع شملت  بإجراءاته الال إنسانية وخداعه المضلل للرأي لعام العالمي.
عدد من األسر  المحررين في محافظة قلقيلية، يوم الثالثاء، أن مصلحة سجون االحتالل توهم 

 لقانون الدولي.الهيئات الدولية بأنها تتعامل مع األسر  ضمن ا
وطالب بإدراو إسرائيل كدولة محتلة خارجة عن القانون الدولي، بسبب عدم التزامها بقرارات األمم 
المتحدة، واتفاقيات جنيف الرابعة في التعامل مع األسر  الفلسطينيين القابعين في سجون االحتالل، 

 يق القانون في المحاكم العسكرية.داعيا إلى ضرورة إرسال لجنة برعاية األمم المتحدة لمراقبة تطب
 20/3/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 شهرا  على طفل أسير 13الحكم بالسجن  .38

 شهرًا. 14حكمت محكمة االحتالل العسكرية، أمس، على طفل في الرابعة عشرة من عمره بالسجن 
عسكر سالم حكمت على الطفل األسير وأفادت مصادر محلية بأن محكمة االحتالل العسكرية في م

 شهرًا. 13عاما( من مخيم جنين بالسجن الفعلي لمدة  14محمود حاتم أبو علي أيوب )
 وأشارت إلى أنها حكمت على الطفل أيضا بررامة مالية قدرها ثالثة آالف شيكل.

 20/3/2018، رام هللا، األيام
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 الفلسطينية السلطة« اتعقوب»حيال  الفلسطينيينخوف وترّقب في أوساط غزة:  .39
غزة: ظهرت حالة من القلق والخوف والترقب على الفلسطينيين في قطاع غزة فور انتهاء خطاب 

« إجراءات قانونية ومالية ووطنية»الرئيس محمود عباس، مساء االثنين، والذي أعلن خالله سلسلة 
مد هللا ومدير جهاز سيتخذها ضد القطاع على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الح

 المخابرات ماجد فرو في غزة قبل أيام.
شكل العقوبات، والتي من المتوقع فرضها قريبًا،  الفلسطينيين في قطاع غزةوهيمن على نقاشات 

عامًا هي عمر الحصار اإلسرائيلي  11علما بأنها ستأتي في ظل ظروف حياتية هي األصعب منذ 
 المشدد على القطاع.

إن التجار متخوفون جدًا من اإلجراءات المتوقع « الشرق األوسط»بد هللا األخرس لـوقال التاجر ع
ستتسبب بال شك في تراجع األوضاع االقتصادية بشكل كبير وستؤثر على »فرضها على غزة والتي 

وأشار إلى أنه منذ فرض «. حركة البيع والشراء وتخنق التجار النعدام القدرة الشرائية لد  المواطنين
في المائة على رواتب الموظفين واألسواق تعاني ترديًا مرتبطًا بالظروف  30ومات بنسبة خص

 الحياتية الصعبة للسكان واهتمامهم بتوفير االحتياجات األهم لمنازلهم.
مع اإلجراءات المنتظرة وسط حديث عن خصومات جديدة على الرواتب، ستكون األمور »وتابع: 

ب في انحدار هو األخطر اقتصاديا للتجار والمواطنين الذين لن يجدوا أسوأ مما يمكن توقعه، وستتسب
انفجار ال »وحّذر من أن األوضاع قد تتجه إلى «. المال لشراء حتى االحتياجات الضرورية لمنازلهم

 في حال تفاقمت األوضاع.« يحمد عقباه
سياسية. وفيما أيد ذنب المواطن في دفع ثمن الخالفات ال»عن  الفلسطينيينوتساءل كثيرون من 

بعض مناصري الرئيس عباس الخطوات التي سيتخذها، رفضها كثيرون من مؤيديه ومعارضيه 
 «. تؤسس لمرحلة خطيرة»واعتبروا أنها 

 21/3/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 رئيس جامعة بيرزيت: استهداف التعليم كان وما زال هدفا  استراتيجّيا  لدولة االحتلل .41
ة بيرزيت د. عبد اللطيف أبو حجلة "إّن استهدافم التعليمب الفلسطيني كان وما زال قال رئيس جامع

راكاتب التي تظهر في  هدفًا استراتيجّيًا لدولة االحتالل ومؤسساتبها، ما يجعلها ال تتوانى عن قمعب الحب
 الجامعات الفلسطينية على الدوام، وتستهدف البنية التحتية للتعليم الفلسطيني".

ك خالل كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي "تدريس فلسطين: الممارسة التربوية وشمولية جاء ذل
العدالة"، والذي نظمه معهد إبراهيم أبو لرد للدراسات الدولية ومعهد دراسات المرأة في جامعة 
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بيرزيت، وبالشراكة مع البرنامي األكاديمي لدراسات الجاليات العربية والمسلمة في جامعة سان 
 .2018آذار  20انسيسكو في الواليات المتحدة األمريكية، اليوم الثالثاء فر 

 20/3/2018، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 وبناء مستعمرة يهودية مكانهاالسلطات اإلسرائيلية تهدد بهدم أم الحيران  .40
سرائيل" نقلت صحيفة "هآرتس"، مساء اليوم الثالثاء، عن ما يسمى بـ"دائرة أراضي إ: محمود مجادلة

في  االعترافو"سلطة تطوير النقب"، أن السلطات اإلسرائيلية تعتزم هدم قرية أم الحيران، مسلوبة 
جالء سكانها، بداية شهر نيسان/ أبريل المقبل، وأنه سيتم إرسال أوامر إخالء  منطقة النقب، وا 

 لاهالي خالل يوم غد، األربعاء. 
"سلطة تطوير وتوطين البدو"، يائير معيان، تهديده بأنه ونقلت الصحيفة عن المدير العام لما يسمى 

"جميع المباني في القرية سيتم هدمها وسيتم إجالء جميع السكان، وسيتم بناء مستوطنة يهودية 
جديدة تسمى حيران على أنقاضها". علًما بأن سكان القرية يتجاوز األلف نسمة وأنها تحتوي على 

 بعضها من القصدير، باإلضافة إلى مسجد للصالة.عشرات المنازل معظمها من الطوب و 
 20/3/2018، 48عرب 

 
 والقدس الغربية من الضفة مواطنا   30االحتلل يعتقل  .42

مواطنا خالل عمليات دهم وتفتي  نفذتها  30اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم األربعاء، 
 في أنحاء متفرقة من الضفة الرربية والقدس المحتلتين.

 20/3/2018لإلعلم،  الفلسطينية الرأي وكالة
 

 "اإلدارة المدنية" تمتنع عن تجديد تصاريح عمل آلالف الفلسطينيين .43
م آالف الفلسطينيين من الحصول على تصاريح دخول للعمل داخل الخط ُحرب : محمود مجادلة 

 التابعة لالحتالل. األخضر بسبب العقوبات التي فرضتها، األسبوع الماضي، هيئة اإلدارة المدنية
يتواجدون ، وكشفت صحيفة "هآرتس"، يوم الثالثاء، أن موظفي هيئة اإلدارة المدنية التابعة لالحتالل

في مكاتبهم بمقر اإلدارية المركزية في "بيت إيل" بالقرب من مدينة رام هللا بالضفة الرربية المحتلة، 
نعون عن تقديم الخدمات لهم ويطردوهم من إال أنهم ال يقومون باستقبال آالف الفلسطينيين ويمت

 المكان.
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ا الف من الفلسطينيين  ونقلت "هآرتس" عن لجنة عمال اإلدارة المدنية لالحتالل، أنه "لم يتلق  
تصاريح العمل خالل األيام األخيرة"، وأنه كلما طالت العقوبات، كلما زاد عدد الفلسطينيين 

 صاريحهم".المتضررين من عدم القدرة على تجديد ت
عامل فلسطيني لم يستطيع تجديد تصريحه خالل  4,000وفي هذا السياق قالت الصحيفة إن نحو 

األيام القليلة الماضية ما أد  إلى تجميد أعمال البناء في المستوطنات، وأن ذلك من شأنه أن يؤجل 
 لمحتلة.المصادقة على بناء آالف الوحدات السكنية في المستوطنات في الضفة الرربية، ا

 20/3/2018، 48عرب 
 

 ألسلحة اإلسرائيلية سبب تشوه األجنة في قطاع غزةأطباء: ا .44
الصواريه اإلسرائيلية التي انهمرت على قطاع غزة خالل الحروب  كتفب : لم تأسامة الكحلوت -غزة 

اهة الثالث، باستهداف البشر والحجر والشجر، بل الحقت األجّنة داخل أرحام أمهاتهم، لتسبب لهم ع
 مستديمة قبل أن يروا النور، بعد استنشاق الحوامل للربار الناتي عن انفجار الصواريه.

وأصبح القلق يحوم حول الحوامل باستمرار، خاصة ممن يعيشوا في المناطق الشرقية لقطاع غزة، 
 بالمئة من النساء الحوامل خالل 70-60التي سقطت فيها آالف القذائف والصواريه، حيث تبين أن 

 فترة العدوان تعرضن لإلجهاض بسبب الرازات المنبعثة من الصواريه.
سبب تشوه األجنة في ، رجع استشاري المه واألعصاب في مستشفى الشفاء د.محمود أبو خاطرأو 

قطاع غزة لاسلحة اإلسرائيلية المستخدمة في الحروب األخيرة، والتي تسبب طفرة في الجينات، 
يق طبي إيطالي نشر دراسة حول تشوه األجنة في غزة، تشير نتائجها إلى وجاء حديثه متطابقًا مع فر 

أن حاالت التشوه مرتبطة باألسلحة اإلسرائيلية المستخدمة في الحروب على غزة، وال سيما الفوسفور 
 األبيض.

إن تشّوهات األجنة « البيان»مدير قسم الحضانة في مستشفى الشفاء د.عالم أبو حامدة، قال لـ 
حالة  40في السنوات األخيرة وتجاوزت المعدالت الطبيعية في العالم برزة، التي تصل إلى  ازدادت

حالة لكل ألف مولود، في ظل افتقار القطاع إلى  100تشوه لكل ألف مولود، لتصل برزة إلى 
 اختصاصيين.

 لحروببا التشوهات الررب من علماء ربط حيث غزة، في األخير العقد في زادت التشوهات أن وأكد
 بمخلفات كبيرة واألطفال النساء إصابة ووجدوا الحدودية، المناطق سكان من خاصة غزة، على

 .الخلقية بالتشوهات وثيقة عالقة ولها الصواريه،
 21/3/2018دبي،  البيان،
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 والد عهد التميمي يزورها ووالدتها ألول مرة منذ اعتقالهما .45
ينية المعتقلة لد  سلطات االحتالل اإلسرائيلي، عهد أعلن والد الطفلة الفلسط: وكاالت –رام هللا 

التميمي، أمس، أنه زار ابنته وزوجته المحتجزتين في سجن إسرائيلي للمرة األولى منذ اعتقالهما في 
دقيقة، أول  45، عن باسم التميمي، أنه تحدث مع زوجته وابنته لمدة "برس أسوشيتد"ونقلت  ديسمبر.

 جلستا على الجانب ا خر منه، ويفصل بينهم نافذة. من أمس، عبر الهاتف، بينما
عامًا(، تقضي وقتها في واجبات المدرسة  17وقال إن االثنتين في حالة معنوية جيدة، وأن عهد )

 والقراءة، وتركز على الدراسات اإلنجليزية.
 21/3/2018دبي،  البيان،

 
 سيرة العودة وكسر الحصارشتلة زيتون بالقرب من الشريط الحدودي ضمن م غزة: زراعة ألف .46

بدأ عشرات النشطاء الفلسطينيين، يوم الثالثاء، فعالية لزراعة ألف شتلة زيتون بالقرب من : غزة
ضمن مسيرة العودة وكسر  1948الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة واألراضي المحتلة عام 

 الحصار.
واإلسالمية األعالم الفلسطينية بالتنسيق مع  ورفع المشاركون في الفعالية التي نظمتها القو  الوطنية

وزارة الزراعة، وجمعية اإلغاثة الزراعية، وهيئات شعبية، وحملة زراعة الزيتون في بلدة جباليا شمال 
وقال نشطاء: إن الهدف من الفعالية توجيه رسالة بأن  قطاع غزة وفي خانيونس جنوب القطاع.

 ".48دات والقر  التي هجروا منها عام "الفلسطينيين متمسكون بحق العودة للبل
 20/3/2018لإلعلم،  الفلسطيني المركز

 
 تحركات مصرية لوقف إجراءات عقابية من عباس على غزة .47

أكدت مصادر مصرية وفلسطينية، اليوم الثالثاء، أن رئيس جهاز ": العربي الجديد"القاهرة ــ 
  اتصاالت عدة، بقيادات بارزة في السلطة االستخبارات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، أجر 

الفلسطينية، لوقف تصاعد األزمة التي نشبت عقب محاولة استهداف موكب رئيس الوزراء رامي 
الحمد هللا أثناء زيارته غزة األسبوع الماضي، الفتة إلى أن الساحة اإلقليمية بالكامل تستعد لمرحلة ما 

 ول هو االسم الذي يمتلك الحظوظ األكبر لخالفته.  بعد محمود عباس، وأن نائبه محمود العال
وأوضحت المصادر الدبلوماسية، أن كامل طالب قيادات السلطة، بإقناع الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس بعدم التصعيد إعالميًا وسياسيًا مع حركة "حماس" وقطاع غزة، مؤكدًا لهم أن الوفد األمني 

 سيتولى تهدئة األجواء مع "حماس" وباقي الفصائل.  المصري الموجود حاليًا في القطاع، 
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كما كشفت المصادر أن كامل طالب قيادات السلطة الذين تحدث إليهم، وكان من بينهم صائب 
عريقات وعزام األحمد، بضرورة تدارك "التصريحات العدائية" بحق الواليات المتحدة األميركية، 

اقم األزمة بشأن القضية الفلسطينية، وتدمير الجهود التي وسفيرها لد  االحتالل اإلسرائيلي، لعدم تف
 تقوم بها أطراف عربية، على حد تعبير المصادر. 

 20/3/2018، العربي الجديد، لندن
 

 لبناني يتنازل عن الميدالية الذهبية لتفادي مواجهة إسرائيلي .48
هائي بطولة العالم اللبناني يوسف عبود من ن” التاي بوكسينغ“بيروت ـ متابعات: انسحب العب 

 المقامة في تايالند، رافضا مواجهة منافس إسرائيلي.” مواي بوران”للـ
ورغم تخليه عن الميدالية الذهبية التي ذهبت إلى منافسه اإلسرائيلي، نال عبود الميدالية الفضية، 
م ورفض بطل لبنان تتويجه بالميدالية على المنصة وفضل تسلمها خلف الكواليس لتجنب رفع عل

 لبنان بالقرب من العلم اإلسرائيلي.
 20/3/2018رأي اليوم، لندن، 

 
 "إسرائيل"هآرتس: اإلمارات تجري مناورات في اليونان تشارك فيها  .49

قالت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية إن القوات الجوية اإلماراتية تشارك، إلى جانب القوات الجوية 
 في اليونان.اإلسرائيلية وقوات دول أخر ، في مناورات تجري 

وتساءلت الصحيفة عن غياب اإلشارة إلى مشاركة إسرائيل إلى جانب اإلمارات والواليات المتحدة 
يطاليا في هذه المناورات.  واليونان وبريطانيا وقبرص وا 

والحظت الصحيفة أن اسم إسرائيل لم يذكر في الموقع الترويجي للمناورات، المسماة "إينيوهوس"، 
 كريون اإلسرائيليون والعلم اإلسرائيلي في الصورة الجماعية للدول المشاركة.كما لم يـظهر العس

وأشارت إلى أن اإلمارات تشارك إلى جانب إسرائيل في هذه المناورات، رغم عدم وجود عالقات 
  دبلوماسية بينهما. 

انب إسرائيل ولفتت هآرتس إلى أنها ليست المرة األولى التي تشارك فيها اإلمارات في التمرين إلى ج
وبحسب ما أشارت إليه الصحيفة، فمن الُمفترض أن يتلّقى الطيارون المشاركون تدريبات  باليونان.

 على خوض المعارك الجوية، وضرب األهداف األرضية وتجنب الصواريه المضادة.
 20/3/2018، لدوحة، الجزيرة
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 2007بتدمير مفاعل نووي سوري في  تعترف رسميا   "إسرائيل" .51
رويترز: اعترف جي  االحتالل اإلسرائيلي رسميا األربعاء بتدمير ما يشتبه أنه  -المحتلة القدس

قائال إن الضربة الجوية أزالت تهديدا كبيرا على  2007مفاعل نووي سوري في ضربة جوية عام 
 بعد” عملية خارو الصندوق“وجاء إعالن اليوم بشأن   إلى آخرين.” رسالة“إسرائيل والمنطقة وكانت 

إنهاء أمر رقابي عسكري استمر ألكثر من عشر سنوات كان يحظر بموجبه على أي مسؤول 
 إسرائيلي التحدث بشأن العملية.

وأعقب االعتراف اإلسرائيلي نشر مواد تم رفع السرية عنها حديثا وتشمل صورا وتسجيال مصورا من 
ي الصحراء القريبة من دير الزور قمرة قيادة طائرة للحظة التي دمرت فيها ضربة جوية منشأة الكبر ف

وقال قائد جي  االحتالل اإلسرائيلي اللفتنانت  كيلومترا داخل سوريا. 480على مسافة أكثر من 
الرسالة من الهجوم على المفاعل النووي في “جنرال جادي إيزنكوت في البيان الصادر األربعاء 

كانت هذه رسالتنا “وأضاف  ”.د إسرائيلهي أن دولة إسرائيل لن تسمح ببناء قدرات تهدد وجو  2007
ولم يتسن التحقق على  ”.وتظل رسالتنا اليوم وستكون رسالتنا في المستقبل القريب والبعيد 2007في 

 الفور من صحة المواد التي نشرها الجي  اإلسرائيلي األربعاء.
 21/3/2018القدس العربي، لندن، 

 
 قطر تجدد دعمها الكامل للشعب الفلسطيني .50

جددت دولة قطر دعمها الكامل للشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره واسترداد  قنا: -يف جن
 1967كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان  وعاصمتها القدس الشريف.
المندوب الدائم لدولة قطر لد  مكتب األمم المتحدة بجنيف، أمام الدورة السادسة المنصوري 

حالة حقوق اإلنسان في فلسطين وفي »(، تحت عنوان 7والثالثين من مجلس حقوق اإلنسان، البند )
 «.األراضي العربية المحتلة األخر 

 20/3/2018الرسالة نت، 

 
 طينيةاإلمارات تجدد دعمها الكامل للقضية الفلس .52

ألقى السفير عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لإلمارات العربية المتحدة لد  األمم : وام –جنيف 
لمجلس حقوق اإلنسان،  37المتحدة والمنظمات الدولية األخر  في جنيف، كلمة اإلمارات أمام الدورة 
 .1967محتلة منذ عام في إطار النقا  العام بشأن حالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية ال
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عّبر عن بالغ القلق لطلب عدد من الدول سحب البند السابع من جدول أعمال المجلس بشأن و 
مناقشة حالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة، بذريعة أن هذا البند جعل إسرائيل، 

 القوة القائمة باالحتالل، ضحيًة، وأنه أد  إلى تقويض عالمية المجلس.
وجدد الزعابي دعم اإلمارات الكامل للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن طلب سحب البند السابع يشّكل 
أكبر تهديد لمصداقية مجلس حقوق اإلنسان، وأنه لمن المسؤولية القانونية واإلنسانية واألخالقية 

انتهاء االحتالل إلى غاية  251/60التمسك بهذا البند ومتابعة تنفيذه وفقًا لقرار الجمعية العامة 
 اإلسرائيلي، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أنه من منظور حقوق اإلنسان والواقع الميداني، أن الضحية هو الشعب الفلسطيني وليس القوة 
القائمة باالحتالل، كما ال يمكن تبرير االدعاء بتقويض عالمية مجلس حقوق حينما تقاطع القوة 

لقائمة باالحتالل المجلس، وترفض جميع القرارات والتقارير التي تصدرها آلية المجلس، مشددًا، في ا
هذا الصدد، أنه بالنظر إلى ما يتعّرض له شعب كامل من انتهاكات منذ أكثر من خمسة عقود 
ء نتيجة االحتالل اإلسرائيلي، فإن تخصيص بند كامل لحقوق الشعب الفلسطيني ما هو إاّل إجرا

مشروع وعادل، يدخل ضمن مسؤولية مجلس حقوق اإلنسان واختصاصاته وفقًا لقرار الجمعية 
251/60. 

 21/3/2018، البيان، دبي
 

 لمشروع تحلية مياه بغزة دوالرمليون  565ص االتحاد األوروبي ُيخص .53
االتحاد أعلن االتحاد األوروبي الثالثاء أن مؤتمر المانحين الدولي الذي عقد في مقر : بروكسل

مليون دوالر لصالح بناء منشآت تحلية مياه الشرب  565األوروبي في بروكسل، نجح في جمع 
وستخصص تك المنشآت لتزويد مياه الشرب ألكثر من مليوني نسمة يقطنون الشريط  بقطاع غزة.
ضافة مليون متر مكعب من المياه المحالة سنوًيا، باإل 55ومن المقرر أن ُينتي المشروع  الساحلي.

إلى المساهمة في وقف استنزاف الخزان الجوفي، والتخفيف من التدهور البيئي لمياه البحر وتوفير 
 آالف فرص العمل مما سيسهم في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.

يذكر أن انعقاد المؤتمر يأتي بالتزامن مع مشاركة فلسطين ممثلة بسلطة المياه في منتد  المياه 
الثامن في البرازيل لطرح قضية المياه الفلسطينية والتحديات التي تواجهها كدولة تحت  العالمي

 االحتالل.
 20/3/2018 فلسطين أون الين
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 نيتها تأخير إعلن خطة "صفقة القرن" تل أبيبتبلغ  : واشنطنالقناة العبرية السابعة .54
أن اإلدارة األميركية أبلرت إسرائيل ذكرت القناة العبرية السابعة، صباح اليوم الثالثاء، : تل أبيب

 نيتها تأخير اإلعالن عن خطة التسوية المعروفة باسم "صفقة القرن".
ونقلت القناة عن مسؤول كبير في الخارجية اإلسرائيلية لم تسمه، قوله، أنه ال توجد نية لد  اإلدارة 

سطينية، مشيرا إلى أن اإلدارة األميركية باإلعالن عن الصفقة بسبب الصراع المتزايد مع السلطة الفل
 األميركية ترغب في تقديم الخطة وسط حالة من الهدوء.

وقال مصدر مسؤول من اإلدارة األميركية للقناة، أن التأجيل سيكون طويال جدا وربما يتم االنتظار 
 لحين استبدال الرئيس محمود عباس من منصبه.

كن التقدم في هذه الخطة وسيكون من الصعب ويقول مؤيدون للخطة أنه مع وجود أبو مازن ال يم
التحرك نحو السالم في ظل الخالفات مع اإلدارة األميركية. مشيرين إلى مقاطعة السلطة لمؤتمر 
عقد في البيت األبيض مؤخرا بشأن غزة ما يشير إلى أن السلطة الفلسطينية تواصل رغبتها في 

 مقاطعة اإلدارة األميركية.
 20/3/2018، القدس، القدس

 
 االتحاد األوروبي يتمسك بحل الدولتين .55

بروكسل ـ عبد هللا مصطفى: قالت فيدريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية باالتحاد األوروبي، 
إن اجتماع لجنة االرتباط المكلفة بالتنسيق بين األطراف الدولية المانحة للفلسطينيين، في بروكسل، 

 قتصاد الفلسطيني بما يعود بالفائدة على المواطن العادي.أمس الثالثاء، هو اجتماع لدعم اال
وأشارت في مؤتمر صحافي في بروكسل إلى أن االجتماع هو الثاني في غضون أسابيع بعدما 
استضافت بروكسل اجتماعًا وزاريًا آخر لاطراف المشاركة في اللجنة والشركاء. وقالت إن لقاء أمس 

إن القدس عاصمة لدولتين تعيشان جنبًا إلى جنب »الدولتين وأكد الموقف األوروبي المتمسك بحل 
وتابعت أن مؤتمر الثالثاء ركز على قطاع غزة وضرورة «. في أمن وسالم هما إسرائيل وفلسطين

اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة المواطنين الفلسطينيين في مجاالت مختلفة مثل الطاقة والمياه 
لمواقف داخل الصف الفلسطيني، وقالت إن ذلك لن يصب فقط وغيرها. وشددت على أهمية توحيد ا

نما أيضا سيصب في مصلحة المواطنين وتحسين  نهاء الصراع وا  في مصلحة تحقيق السالم وا 
 وضعتهم على أرض الواقع.

 21/3/2018، الشرق األوسط، لندن
 



 
 
 
 

 

 34 ص             4590 العدد:             3/21/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

صحية تجاه في الوفاء بالتزاماتها ال" إسرائيل" إخفاقالمقرر الخاص بحقوق اإلنسان يؤكد  .56
  الفلسطينيين

الفلسطينية المحتلة مايكل  األراضيالمتحدة الخاص بحقوق اإلنسان في  األممأكد مقرر  :جنيف
لينك، اليوم الثالثاء، أن إسرائيل أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لضمان حقوق 

 السكان الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها.
المتحدة لحقوق  األمملمجلس  37دوري للمقرر الخاص المعروض أمام الدورة الـجاء ذلك في تقرير 

مارس الجاري، بحسب ما نشرته وكالة األنباء  23فبراير الماضي وحتى  26اإلنسان المتواصلة من 
 الكويتية "كونا".

شون في في تقديم نظام رعاية صحية للفلسطينيين الذين يعي إسرائيلوشدد لينك في تقريره على فشل 
بشكل عام في توسيع  اإلسرائيليجانب سياسة االحتالل  إلىقطاع غزة وجعلته على حافة االنهيار 

المستوطنات وضم األراضي ونهب الموارد ما كان له تأثير كبير على الرعاية الصحية والمحددات 
 االجتماعية األوسع لصحة الفلسطينيين في األراضي المحتلة".

زيادة التأخير أو الرفض في تصاريح الخروو ألولئك الذين يسعون للحصول ورصد لينك بقلق كبير 
تأثير تلك السياسات التي  إلىعلى العالو الطبي الالزم خارو قطاع غزة، مشيرا في الوقت ذاته 

الفلسطينيين والذين يعانون من معدالت مرتفعة  األطفالالدولي على صحة  اإلنسانيتنتهك القانون 
 بشكل مثير للقلق في أجزاء من األراضي الفلسطينية المحتلة. من سوء الترذية

لينك في تقريره إلى قرار الواليات المتحدة باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل وما أد   أشاركما 
 عاما من االحتالل". 50الى "الشعور باليأس بين الفلسطينيين بعد 

 20/3/2018، القدس، القدس
 

رميركل  .57  لغاء االتفاق النووي سيؤدي إلى الحربنتنياهو: إ تحذِّ
كشفت القناة اإلسرائيلية العاشرة، مساء اليوم الثالثاء، أن المستشارة األلمانية، أنجيال : محمود مجادلة

ميركل، حذرت رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن انسحاب اإلدارة األميركية من االتفاق 
 ى إلراء االتفاق، ما سيدفع نحو حرب عنيفة في منطقة الشرق األوسط.النووي مع إيران، قد يؤدي إل

كانون  24جاء ذلك خالل اجتماع ميركل بنتنياهو على هام  المؤتمر االقتصادي في دافوس، 
 الثاني/ يناير الماضي.

وأضافت ميركل أنه "يمكن أن يؤدي إلراء االتفاق النووي مع إيران إلى حرب أكيدة وشاملة في 
سرائيل من جهة، وكل  الشرق األوسط... مثل هذه الخطوة سوف تقسم الررب، الواليات المتحدة وا 



 
 
 
 

 

 35 ص             4590 العدد:             3/21/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

وأكدت ميركل أن إلراء االتفاق سوف "يفرض الحلول العسكرية  الدول األخر  من جهة أخر ".
 ويطرحها على الطاولة".

م الدول الرربية. وتابعت ميركل نتنياهو أن انسحابا أميركيا من االتفاق النووي من شأنه أن يقس
يران... بينما تكون  وأضحت أنه "ستضعنا نحن وبريطانيا وفرنسا إلى جانب روسيا والصين وا 
سرائيل على الجانب ا خر. وأبلرت ميركل نتنياهو أن اإليرانيين والرئيس الروسي،  الواليات المتحدة وا 

 فالديمير بوتين هم اللذين سيستفيدون من هذا السيناريو.
إلى ذلك، أكدت المستشارة األلمانية لنتنياهو أن القو  األوروبية وقعت على االتفاقية باإلضافة 

النووية مع إيران، وأنها ال تريد أن تنتهك االتفاقية التي وقعتها. وقالت ميركل لنتنياهو إن االنسحاب 
 األميركي من االتفاقية النووية سيقوض مصداقية الررب.

ا نشر: "إن رئيس الوزراء مقتنع بضرورة تعديل أو إلراء االتفاق وقال مكتب نتنياهو ردا على م
 النووي مع إيران ألن االتفاق سيؤدي يقيًنا ألن تمتلك إيران ترسانة نووية".

 20/3/2018، 48عرب 
 

 على األقدام لفلسطين إسطنبول في إطار رحلته مشيا   إلى ناشط سويدي يصل .58
السويدي من أصل يهودي بنيامين الدرا مدينة إسطنبول وصل الناشط : إسطنبول / كلثوم إنجه قايا

أشهر، للتنديد باالنتهاكات  7التركية، في إطار رحلته من بالده إلى فلسطين مشيا على األقدام، قبل 
 اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين.

، ومر خالل جولته 2017أغسطس / آب  15وبدأ الدرا رحلته من مدينة "غوتنبرغ" السويدية في 
وقال الدرا في حديث لاناضول، إنه "قرر  مانيا والنمسا وسلوفينيا وكرواتيا واليونان وأخيرا تركيا.بأل

نه وصل إسطنبول في رحلة استررقت   7بنفسه بدء رحلته للفت أنظار العالم للقضية الفلسطينية، وا 
ه وضع نصب وأشار إلى أنه استقال سابقا من عمله بمنظمة الصليب األحمر الدولي، وأن أشهر".

وأكد أن رحلته كانت صعبة، وواجه  كيلو متر سيرا على األقدام. 800آالف و 4عينيه قطع مسافة 
مشاكل أمنية. الفتا إلى أن مواطنين فلسطينيين يرافقانه خالل رحلته في تركيا، وأنه يحمل علما 

قل جوا إلى جزيرة ونوه الدرا إلى أن الظروف في باقي البلدان ستضطره ألن ينت فلسطينيا كبيرا.
وشدد على أهمية األنشطة الفردية في حل  قبرص، ومنها إلى ميناء حيفا اإلسرائيلي عبر البحر.

 القضية الفلسطينية. مبينا أن الجميع بمن فيهم الفلسطينيون لديهم حق العي  بحرية.
 20/3/2018، لألنباء األناضولوكالة 
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 ع الكارثي في غزةمؤسسات دولية تطالب المانحين بمعالجة الوض .59
منظمة  70(، الذي يضم أكثر منAIDAدعا ائتالف مؤسسات التنمية الدولية ): أحالم حماد -غزه

دولية تعمل في فلسطين، الممولين الدوليين إلى معالجة الوضع اإلنساني الكارثي في قطاع غزة، 
 وضمان عدم تسييس المساعدات اإلنسانية المقدمة للقطاع.

 %80(، إن AHLCمناسبة انعقاد اجتماع لجنة تنسيق التمويل للشعب الفلسطيني )وقال االئتالف، ب
من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الدولية، وواصل معدل البطالة تدهوره فوصل إلى 

ساعات  6 - 5، ما يعزز اليأس وفقدان األمل، كما أن كمية الكهرباء المزودة ال تتجاوز 44%
عرضة للتسييس، ما يؤدي إلى تعطل تقديم الخدمات األساسية، ويؤثر سلبًا في يوميًا، وهي أيضًا 

أصبح قطاع غزة على حافة االنهيارا بسبب حالة الشلل »جميع مناحي الحياة في القطاع. وأضاف 
غير القانوني على مد  عقد من زمن، إضافة إلى  "اإلسرائيلي" االقتصادي الناتجة عن الحصار

ب الموظفين العموميين للسلطة الفلسطينية، ومع انخفاض القوة الشرائية إلى التقليصات في روات
مستويات قياسية، فإن أي انخفاض في الدخل القادم لرزة قد يؤدي إلى انهيار كامل وانفجار األزمة 

 «.اإلنسانية على جميع الصعد
 21/3/2018الخليج، الشارقة، 

 
 ال تعطوا عباس الفرصة كي يحرق فلسطين .61

 يز أبو شمالةد. فا
هجوم عباس العنيف والمنظم والمرتب جيداً ضد غزة يؤكد أن عباس جزء من صفقة القرن، وأنه 
يجهد لفصل غزة عن الضفة الرربية بكل ما أوتي من تنسيق مع األجهزة األمنية الفلسطينية 

زايد االعتداءات ونظريتها اإلسرائيلية، التي التقت على زيادة العقوبات على أهل غزة، بالتزامن مع ت
اإلسرائيلية على أهل غزة أنفسهم، وكأن التناغم بين ليبرمان وعباس وصل حد التصدي المشترك 

 لمسيرات العودة التي يرتب لها سكان قطاع غزة.
اتهام عباس لحركة حماس باستهداف موكب رامي الحمد هللا يشير إلى أن التهمة جاهزة قبل حدوث 

هو اتهام حماس بهدف إشرالها عن مسيرات العودة، وبهدف الطعن التفجير، وأن سبب التفجير 
بمصداقيتها أمام المواطن الفلسطيني، وبالتحديد في الضفة الرربية، التي راحت تعبر عن رفضها 
لسياسة تصفية القضية الفلسطينية التي ينتهجها عباس، فخرجت بشبابها تدهس الصهاينة، وتطعن 

، دون انتظار لصفقة القرن التي رتب بعض بنودها عباس مع جيسي المستوطنين، وتقاتل الراصبين
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جرينبالت قبل أكثر من سنة، حين وافق عباس على طلب جرينبالت بفرض عقوبات اقتصادية ضد 
 غزة.

عباس الذي اجتمع بما ظل من فصائل تحمل اسم ثورة اغتصابًا، وعباس الذي اجتمع بما ظل من 
ذية لمنظمة تحرير، انتهت صالحيتها، عباس هذا يعرف أن عقد جثث متحركة تحمل اسم لجنة تنفي

جلسة مجلس وطني في رام هللا، وتحت راية إسرائيل الزرقاء، ال تتم إال إذا عزز االنقسام بين غزة 
والضفة الرربية، وضاعف من االتهام لحركة حماس، وشدد من القطيعة مع حركة الجهاد، في ترتيب 

بالضفة، واالنفصال بها، والدفع برزة في اتجاه البحث عن مستقبلها، يهدف إلى تبرير االنفراد 
ومصير أبنائها بعيدًا عن عباس، الذي يشارك بتصفية القضية الفلسطينية من خالل التعاون األمني 

 بين أجهزة مخابراته وأجهزة مخابرات العدو اإلسرائيلي.
لمشروع الوطني من خلف تصريحات وحتى يظهر عباس بمظهر الوطني، وحتى تجر عباءة الوفاء ل

عباس، راح يشتم سفير أمريكا في إسرائيل، ويتهمه بتأييد االستيطان، في الوقت الذي يعترف عباس 
شخصيًا بحق المستوطنين بالبقاء في مستوطناتهم، حين وافق مع أولمرت على تبادل األراضي، 

األمان كي يتوسعوا في األرض  وحين وافق على تقديس التنسيق األمني الذي أعطى للمستوطنين
 الفلسطينية بال أي مقاومة تعيق اغتصابهم لارض.

الشعب الفلسطيني ال تنطلي عليه أكاذيب عباس، الشعب الفلسطيني يتطلع إلى ما يجري على 
األرض، ولم يعد يصدق الكالم فارغ المضمون، والشعب الفلسطيني في الضفة الرربية قبل غزة ال 

ل الفلسطينية التي اجتمعت في غزة أن تناشد السيد الرئيس بعدم فرض عقوبات ينتظر من الفصائ
جديدة على غزة، الشعب الفلسطيني ينتظر من القو  السياسة والتنظيمات الفلسطينية أن تحذر 
عباس بلرة جافة، بلرة المقاومة، بلرة صاحب الحق، وأن تعلن بجالء عن موقفها الرافض لسياسية 

لى المحاسبة، على التنظيمات الفلسطينية الوطنية أن تجرد السيف في وجه عباس، والداعي إ
الباطل، وأن تشرع في خطوات عميلة لعزل عباس، ومحاكمته أمام محكمة ثورية بتهمة الخيانة 

والجرحى،  األسر العظمي، والتفريط بتاريه فلسطين، والحط من قدر الشهداء، واالستخفاف بعذاب 
يمي الذي يتطلع إليه الشعب الفلسطيني، وتنتظره بحرارة الشعوب العربية، وهو هذا هو الموقف التنظ

 الدواء الشافي لامراض السياسية الخبيثة التي طعنها عباس في جسد القضية.
 20/3/2018رأي اليوم، لندن، 
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 خيارات "حماس" ضد عقوبات عباس: مسيرة العودة وجبهة وطنية .60
 ضياء خليل

ي العام، مرّشحًا لمزيد من التدهور الداخلي الذي يضاف لما يمكن وصفه بات المشهد الفلسطين
بالمؤامرة الخارجية، في أعقاب الخالف الحاد بين قطبي الساحة الفلسطينية، "فتح" والسلطة المنبثقة 
عنها، و"حماس". ومع هذا التدهور، دخلت المصالحة المتعّثرة منعطفًا خطيرًا، وأضحت فعاًل ال قواًل، 

م طريق مسدود، مع تبادل االتهامات الجديدة بين الرئاسة وحركة "فتح" من جهة، وحركة "حماس" أما
 من جهة أخر ، وسط تهديدات بعقوبات جديدة، أطلقها الرئيس محمود عباس أخيرًا.

وتصاعد الخالف بين "فتح" و"حماس" عقب حادثة محاولة اغتيال رئيس الحكومة رامي الحمدهللا 
ستخبارات العامة اللواء ماجد فرو، شمالي قطاع غزة يوم االثنين من األسبوع ورئيس جهاز اال

الماضي. ورغم عدم اكتمال التحقيقات حتى ا ن، التي تجريها أجهزة أمن غزة، إال أّن السلطة وفتح 
والحكومة حّملت حركة "حماس" المسؤولية عنها. وأضفى الرئيس عباس في خطابه األخير، شرعية 

االتهامات التي كانت تحّمل "حماس" في البداية مسؤولية الحدث ألنها مسؤولة عن أمن  رسمية على
غزة، ليتطّور األمر إلى تحميلها المسؤولية عن التنفيذ والتخطيط واإلشراف، رغم أّن كثيرين يعتبرون 

 ذلك اتهامًا سياسيًا غير مبني على معطيات.
دارية لكن "األصعب" في خطاب عباس، كان تهديده المب اشر بفرض إجراءات )عقوبات( مالية وا 

وسياسية على قطاع غزة. ورغم عدم إعالنه تفاصيل أخر ، إال أّن التوقعات تشير إلى نية السلطة 
وقف تحويل أموال الكهرباء إلى سلطات االحتالل ما يعني استفحال األزمة، ووقف التحويالت 

موظف يعملون في مؤسسات السلطة  الطبية، وربما تصل إلى وقف دفع رواتب سبعين ألف
الفلسطينية في القطاع. وكان الفتًا جدًا أن كالم عباس أول من أمس، جاء مطابقًا تمامًا لما "تنّبأ" به 
وزير األمن اإلسرائيلي أفيردور ليبرمان حين حذر من أن عباس يسعى إلى تفجير مواجهة عسكرية 

ملية تفجير موكب رامي الحمد هللا. وقال ليبرمان بين حماس وبين دولة االحتالل، عبر استرالل ع
للقناة اإلسرائيلية الثانية إن عباس "يسعى إلى زيادة تردي األوضاع في قطاع غزة، من خالل زيادة 
العقوبات االقتصادية على حكومة حماس، ووقف دفع األموال عن الكهرباء والمياه والصحة والرواتب 

لحظة التي سيتوقف فيها عباس عن تحويل األموال لترطية هذه لقطاع غزة"، متوقعًا أنه "في ال
 المجاالت، فسوف تتدهور األوضاع أكثر".

وفرضت السلطة الفلسطينية في الربع الثاني من العام الماضي عقوبات على قطاع غزة أّدت إلى 
يكن  شلل اقتصادي ومالي وتدهور معيشي غير طبيعي، وأوصلت القطاع إلى حافة االنهيار إن لم

االنهيار الحقيقي. ولم ينجح اتفاق أكتوبر/تشرين األول الماضي بين "حماس" وفتح" في إنهاء 
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ذا حدث ذلك،  العقوبات التي شملت الموظفين وقطاعات الكهرباء والصحة والتحويالت الطبية. وا 
ستجد فيها  وهو السيناريو األسوأ، فإّن الوضع في غزة سيصبح مهّيأ تمامًا لحرب جديدة مع إسرائيل،

"حماس" ومعها الفصائل األخر ، السبيل للخروو من المأزق الذي تعيشه غزة، ويهدد القضية 
 الفلسطينية برمتها.

واشترط عباس على "حماس"، ومثله فعلت حكومة "الوفاق"، تسليمها قطاع غزة دفعة واحدة لتتولى 
نهاء االنقسام ، في حين أنه ينظر إلى ذلك في غزة المسؤولية الكاملة عنها، إذا أرادت المصالحة وا 

على أنه فرصة للتهرب من استحقاقات المصالحة، وخصوصًا في ملفي األمن والموظفين الذين 
 عملوا خالل فترة حكم "حماس".

وكانت الفتة الدعوة التي أطلقتها "حماس" للرد على خطاب عباس، إذ طالبت بالذهاب إلى انتخابات 
س وطني "كي ينتخب الشعب قيادته ومن هم أهل لتحقيق الوحدة عامة رئاسية وتشريعية ومجل

وتحّمل المسؤولية ورعاية مصالحه". ولكن فكرة االنتخابات بحّد ذاتها في ظّل االنقسام الحاصل، لن 
تجلب إال مزيدًا من االنقسام، خصوصًا أّن تجربة االنتخابات البلدية السابقة التي كان من المفترض 

من عام، توّقفت نتيجة تنازع صالحيات المحاكم بين غزة والضفة الرربية. وتقول  أن تجر  قبل أكثر
مصادر في "حماس" لـ"العربي الجديد"، إّن الحركة "ليس لديها نية إلعادة السيطرة على حكومة غزة 
ا )إعادة تشكيل اللجنة اإلدارية الحكومية("، وأنها "أبلرت الفصائل بذلك صراحة، إذ أنها تعتبر نفسه

 خارو إطار االنقسام في ضوء ما قدمته من تسهيالت في سبيل الوصول للمصالحة".
وتشير المصادر إلى أّن "حماس" تسعى لتشكيل "جبهة وطنية" من الفصائل والقو ، في مواجهة 
"ترول" السلطة الفلسطينية ضد غزة، لكّن ذلك يبدو صعبًا إّن لم يكن مستحياًل، في ظّل حسابات 

ية واإلسالمية الفردية والخاصة، وارتباط بعضها بـ"منظمة التحرير" التي يتحّكم بها القو  الوطن
عباس، ورغبة القو  باالبتعاد عن هذا المربع. وال تملك "حماس" الكثير من الخيارات لمواجهة 
العقوبات الجديدة، لكنها تعتقد أّن مسيرات العودة التي يجري التخطيط إلطالقها بشكل متدّرو، 

ّرك األوضاع في القطاع المحاصر، وستلفت االنتباه لاوضاع المأساوية التي يعيشها مليونا ستح
 فلسطيني، وهو أحد خياراتها المحدودة لتجاوز حالة التدهور المعيشي واإلنساني.

كما أّن الفصائل األخر ، ال تملك وسائل ضرط حقيقية على الطرفين، وال يمكنها العمل على احتواء 
لراهنة، كما لم تستطع في األزمات األقل صعوبة أّن تفعل شيئًا، ما بات يقلق الفلسطينيين األزمة ا

 الذين باتوا يتقدمون على الفصائل واألحزاب في البحث عن مخرو.
من جهة أخر ، بدا خطاب عباس وكأنه خطاب "وداع"، فالرجل للمرة األولى يخرو عن دبلوماسيته 

ساسة في وصف السفير األميركي لد  االحتالل اإلسرائيلي، ديفيد المعهودة، إذ استخدم مفردات ح
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فريدمان، وهو بالتأكيد لم يقل ذلك عبثًا. ووصف عباس فريدمان بأنه "ابن كلب"، بسبب تأييده 
 للمستوطنين اإلسرائيليين في الضفة الرربية المحتلة.

إدارة الرئيس األميركي  ويعتقد فلسطينيون أّن رسائل من أطراف مختلفة وصلت إلى عباس، بأنّ 
دونالد ترامب، وحلفاءها في المنطقة العربية، باتوا يعدون العدة الستبداله من منصبه، والمجيء 
 بشخصية جديدة، قادرة على التماشي مع مخططات تصفية القضية، وما بات يعرف بـ"صفقة القرن".

اس ونظيره المصري عبد الفتاح وهناك مؤشرات كثيرة على هذا االعتقاد، إذ أّن العالقة بين عب
السيسي الذي أنيط به جزئيًا تمرير "صفقة القرن"، تمّر بأزمة حقيقية، في ظل محاولة مصر تجنب 
االنفجار في قطاع غزة الذي سيطاولها بالتأكيد. ولوحظ أّن الزيارات التي كان يقوم بها عباس 

 اتفية قصيرة.بانتظام إلى مصر، توقفت، وظّلت العالقة حبيسة اتصاالت ه
 21/3/2018، العربي الجديد، لندن

 
لى أين؟! .62  حماس وفتح.. التصعيد لماذا وا 

 ساري عرابي
آذار/ مارس( في قطاع غزةا موكب رئيس الوزراء  13التفجير الذي استهدف الثالثاء الماضي )

بالنظر إلى الفلسطيني ومدير المخابرات العامة، لم يكن لينفتح إال على االحتماالت األسوأ، وذلك 
الطريقة التي ُتدار بها العالقات الوطنية الداخلية. فبعد أسبوع فقط على الحادثة، اتهم الرئيس 
الفلسطيني محمود عّباسا حركة حماس بتدبير التفجير، رافضا أّي تحقيق، ومعلنا إجراءات "وطنية 

إلعالن يمكن االستنتاو وقانونية ومالية" قال إنها للحفاظ على المشروع الوطني. ومن سياق هذا ا
 أنها تتعلق بالخصومة مع حركة حماس، وبإدارة األخيرة لقطاع غّزة.

وبصرف النظر عن استناد الرئيس في اتهامه إلى ما قال إنها تقاليد حركة حماس التي تقوم على 
لى الحوادث التي اّتهمت بها )أو قامت بها(  القتل واالغتياالت، راجعا في التاريه كثيرا إلى الوراء، وا 

جماعة اإلخوان المسلمين في مصر في ثالثينيات وأربعينيات القرن الماضي، فإّن حركة حماس من 
الناحية الفعلية هي أكثر المتضررين من هذا االنفجار، الذي لم ُيطلق رصاصة الرحمة على جهود 

فة إلى ذلك وّجه المصالحة األخيرة ويستجلب إجراءات جديدة ضّد قطاع غّزةا فحسب، ولكنه باإلضا
ضربة قاسية لسمعة حركة حماس األمنية، ولقدرتها على إدارة قطاع غّزة، وتمسكها بسالحها 
وترتيباتها األمنية، بما في ذلك األنفاق. وبتعبيرات الفلسطينيين الدارجة، كان ذلك االنفجار "تعليمة 

 على حركة حماس"!
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لدت في جوالتها األخيرة ميتة، وبالرغم من أن وفي كل األحوال، وبالرغم من أّن هذه المصالحة وُ 
خطاب الترويي اإلعالمي لتلك المصالحة، وما ضّخه من آمال ُعّلقت عليها، كان مبالرا فيه، السيما 
من قيادة حماس الجديدة، في حين كانت قيادة السلطة، التي هي قيادة فتح، حذرة ومتحفظة من 

ي في المصالحة، والتخفيف من التصعيد اإلعالمي، ومن البداية، بالرغم من ذلك، فإّن مجرد السع
ن كان بالغ التواضع، وال يرقى إلى ما ينبري أن يكون  انشرال الفلسطينيين ببعضهم، هو أمر جيد، وا 
عليه الموقف، لمواجهة المخطط األمريكي الذي )وفي استثمار للتردي الحاصل في اإلقليم العربي، 

يروم ا ن تصفية القضية الفلسطينية، ضمن سقوف أوطأ من كل وغير المسبوق في سوئه وقبحه( 
 تلك السقوف التي قبلت بها من قبل قيادة منظمة التحرير.

يعني ذلك بالضرورة، أن اإلحباط هو الشيء الوحيد الذي يناله الفلسطينيون من أّي خطاب تصعيدي 
ؤوليات الوطنية تجاه قطاع غّزة، أو توتيري، بيد أن التصعيد الخطابي والسياسي، والتخّلي عن المس

ضمن ثنائية إما التمكين الكامل للسلطة الفلسطينية، أو قيام حماس بمسؤولياتها كاملة ثمنا لسيطرتها 
األمنية على القطاع، ال يصّب في الحقيقة في صالح تصورات السلطة المعلنة حول صفقة القرن، 

 وموقع قطاع غّزة منها.
ليل يتوّخى تلمس المسؤولية الوطنية في خطاب السلطة ومواقفهاا يمكن بأحسن ما يمكن قوله من تح

الذهاب إلى أن قيادة السلطة تستشعر أن الدفع األخير الذي قادته مصر نحو المصالحة، يندرو في 
صفقة القرن التي قد تحتاو إزاحة للقيادة الفلسطينية الحالية، ومن ثّم فحماس بشكل أو بآخر )بحسب 

 السلطة( مشتركة عن وعي أو باستدراو في هذا المخطط. تصورات قيادة
ويمكن لقيادة السلطة أن ُتعزز مخاوفها هذه بانفتاح مصر المحدود والمدروس على قيادة حماس، 
وترتيبها لتفاهمات تجمع قيادة حماس بتيار محمد دحالن، أبرز خصوم قيادة السلطة، باإلضافة 

ير الذي ُعقد في واشنطن "لبحث األزمة اإلنسانية في غزة"، لجملة عناصر أخر ، منها المؤتمر األخ
وما يقال عن استعداد اإلمارات، راعي محمد دحالن، لتمويل مشاريع إنمائية واستثمارية في غّزة، بل 

رجاعه لقيادة فتح!  قيل إن ولّي العهد السعودي طلب من الرئيس الفلسطيني التصالح مع دحالن وا 
طيني في خطابه األخير كان واضحا في تشكيكه في دوافع جهود المصالحة والحّق أن الرئيس الفلس

األخيرة ومن يقف خلفها. لقد قال الرئيس بشكل واضح إن هذه المصالحة من ضمن مخططات 
ترامب، أو كما قال بالحرف: "نريد عودة لقطاع غزة لام، عودة كريمة، وليس كما يريدون، وليس 

هذه كلها تخطيطات عرفناها منذ البداية، وقلنا لكم كيف بدأت هذه  كما يخططون هم وترامب وغيره.
المصالحة األخيرة ومن الذي اخترعها"، ال يعني ذلك سو  أن الرئيس كان متخوفا من البداية من 
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سياقات هذه المصالحة، والدور المصرّي فيها. فالمصريون هم الذين بدؤوها و"اخترعوها"، ويفّسر 
 وله من البداية "أنا م  مستعجل".ذلك تحّفظ الرئيس وق

لكن الذي يشّو  على هذا التحليل الذي ينطلق من حسن الظّن، ويتوّخى المسؤولية الوطنية في 
دارة قطاع غّزة، أن االنصراف الكامل عن  خطاب السلطة وموقفها من حركة حماس والمصالحة وا 

لي عن تمويل قطاع غّزة، وما المصالحة، والعودة إلى خطاب التصعيد، ومضاعفة إجراءات التخ
سو  ذلك من إجراءات "وطنية وقانونية ومالية" )بحسب تعبير الرئيس( سوف يؤّدي غالبا إلى الدفع 
نحو فصل غّزة. فإذا كانت قيادة حركة حماس، بوعي منها أو باستدراو لها، تسير في مخطط فصل 

قامة دولة عليه منفصلة عن المشروع الوطني، فال سؤال المطروح: لماذا تدفعها قيادة قطاع غزة وا 
 السلطة لذلك، طالما أّن هذه األخيرة ُتحّذر من ذلك، بل وتتهم حماس بذلك؟!

لعل قيادة السلطة تعتقد أن التخّلي عن مسؤولياتها تجاه غّزة، والتصعيد تجاه حركة حماس، يحقق 
ل والتأثير، ودفع غّزة لالنفجار جملة من المصالح، التي منها تأكيد الحضور والدور والقدرة على الفع

في وجه االحتالل أو في وجه حماس، وبالتالي تصفية الحساب مع حماس، والتخفف من األعباء 
المالية التي يفرضها تمويل قطاع غّزة، والحيلولة دون شرعية فلسطينية قد توفرها المصالحة لصفقة 

لقيادة الفلسطينية الحالية، لكن، وسواء فّكرت القرن، أو الحيلولة دون تمهيد تفتحه المصالحة إلزاحة ا
قيادة السلطة بهذه الطريقة أم ال، وسواء رأت في ذلك كله أو بعضه أو غيره مصالح ممكنة من وراء 
العودة للتصعيد أم ال، فإّن هذا السلوك مرامرة، ويرتكز إلى روح الخصومة والصراع مع حماس أكثر 

يمكن أن يدفع هذا السلوك قيادة حركة حماس للبحث عن حلول  مما يرتكز إلى التقدير الصحيح، إذ
 منفصلة وخاّصة بقطاع غّزة، وبترتيب مع القو  التي ترعى محمد دحالن!

يمكن مناقشة أكثر ما جاء في خطاب الرئيس، فأمر غريب جّدا اإلصرار على مهاجمة ما يسمى 
ام العرب الجدد هم الذين يقال إّنهم بـ"الربيع العربي"، في حين أن خصوم هذا "الربيع" من الحك

 يضرطون على الرئيس الفلسطيني للقبول بصفقة القرن!
وغريب كذلك القول إّن مشاركة حركة حماس في االنتخابات التشريعية قبل أكثر من عشر سنوات 
هو جزء من مخطط أمريكي افتتح "الربيع العربي" بمشاركة حماس تلك، لكن هذا القول يحيل إلى 

لية االحتكارية التي اتسمت بها فتح دائما، إذ بحسب هذه العقلية تكون منافستها على التمثيل أو العق
 القرار مؤامرة بالضرورة، وهذه اإلحالة قادرة على تفسير السلوك الفتحاوي تجاه حماس إلى حّد بعيد.

ة المادية، وهذه السابقة وغريب كذلك االستناد إلى التاريه لتأكيد اتهام أمني، بدال من االستناد لادل
التي تتجاوز لرة الدعاية المضاّدة المألوفة في خطابات الخصومة الفلسطينية الداخلية، إلى 
االتهامات األمنية التي تُبنى عليها السياسات الداخلية، لن تكون في صالح أحد. فتاريه الثورة 
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داخلي واالنرماس في الحروب األهلية الفلسطينية المعاصرة، لم يكن خاليا من االغتياالت والصراع ال
في البالد العربية، بما في ذلك فتح التي انشقت عنها جماعات تحمل اسمها، وتقاتلها وترتال عددا 

 من قياداتها.
كل ذلك يمكن مناقشته، لكن األهم من مناقشته، هو ما يدّل عليه هذا التراجع في العالقات الوطنية 

شرال ببعضنا بدال من االنشرال بالعدّو وبالمخطط األمريكي. وفي حين الداخلية، من عجز يرّدنا لالن
كان أداء السلطة متواضعا في مواجهة المخطط األمريكي، فإّن حركة حماس ال تملك في المقابل، 
فيما يظهر حتى اللحظة، أي حّل لمعضلتها الراهنة، التي كان من أسبابها، ومهما كانت السياقات، 

ن السلطة والمقاومة. ومع هذا العجز، فمن غير المستبعد، أن هذه القو ، العجز عن الجمع بي
وبسبب خصوماتها الداخلية، ُتستدرو نحو صفقة القرن، وخلق شرخ فلسطيني فاح  بين أبناء 

 القضية الواحدة!
 20/3/2018، "21موقع "عربي 

 
 األبعاد الديموغرافية لسحب هويات المقدسيين .63

 نبيل السهلي 
مان اإلسرائيلي )الكنيست( قبل أيام بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يخّول وزير صادق البرل

ويأتي القانون «. خرق األمانة لدولة إسرائيل»داخلية االحتالل سحب هويات المقدسيين بحجة 
كخطوة انتقامية من الفلسطينيين في القدس، ويتناقض مع مبادم القانون الدولي الذي يقّر بأن 

لسطينيين في القدس هم أصحاب األرض األصليون ويمنع طردهم من وطنهم، واألخطر من ذلك الف
 أن سحب هويات المقدسيين يعتبر بحد ذاته تطهيرًا وتهجيرًا صامتًا للمقدسيين.

فمنذ احتاللها مدينة القدس، أصدرت إسرائيل العديد من القوانين العنصرية من أبرزها قانون ضّم 
، وترسيم حدود المدينة ومصادرة أراضي الفلسطينيين لبناء مستوطنات 1980م القدس في صيف عا

عليها، ومن ثم هدم مئات المنازل، إلى جانب بناء جدار الفصل العنصري الذي صادر آالف 
الدونمات، عالوة على عدم وضع مخططات بناء للفلسطينيين في القدس الشرقية برية إجبارهم على 

في  88تحقيق المشروع اإلسرائيلي الهادف إلى أن يبلغ عدد اليهود في القدس ترك مدينتهم، وصواًل ل
 .2020في المئة فقط من العرب في حلول  12المئة من نسبة السكان مقابل 

والالفت أنه في فترة حكومة نتانياهو الحالية تسارعت وتيرة االستيطان في القدس تسارعًا غير 
عديدة خالل األعوام الماضية هدفها اإلخالل في الواقع مسبوق. وقد صدرت قوانين إسرائيلية 

الديموغرافي لصالح اليهود في المدينة في نهاية المطاف، وقد كان قانون تهويد التعليم وكذلك قانون 
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الرائبين في القدس من أخطر القوانين اإلسرائيلية الصادرة، فالقانون األول يرمي إلى طرد أكثر من 
ي إلى خارو مدينتهم، في حين تسعى المؤسسة اإلسرائيلية من وراء القانون ثالثين ألف طالب مقدس

 الثاني إلى السيطرة على أمالك المقدسيين الذين طردوا خالل العقود الماضية من االحتالل.
سعت إلى  1993والالفت أن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة منذ اتفاقات أوسلو في أيلول )سبتمبر( 

لشرقي من مدينة القدس لمحاصرة آمال الفلسطينيين، خصوصًا تلك المتعلقة بجعل تهويد الجزء ا
الجزء الشرقي عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة، حيث ارتفعت وتيرة مصادرة أراضي الفلسطينيين 
ومحالهم التجارية وعقاراتهم في مدينة القدس، وتبعًا لذلك باتت النسبة الكبر  من المستوطنين اليهود 
تتمركز في المستوطنات اإلسرائيلية وفي أحياء داخل مدينة القدس، حيث تلف المدينة بعدد من 
األطواق االستيطانية، ناهيك عن األحياء اليهودية التي أقيمت داخل مدينة القدس نفسها. وتسعى 

 مسترلة 2020حكومة نتانياهو إلى فرض هيمنة ديموغرافية يهودية مطلقة في القدس بحلول عام 
 قرار ترامب نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس.

ويمكن الجزم بأن إسرائيل ستعتمد الزيادة المقترحة لليهود في المدينة من خالل استيعاب اليهود 
القادمين من الخارو، عبر محاوالت فتح قنوات للهجرة اليهودية الكثيفة بعد تراجعها من الدول 

الن عن مرريات مالية إسرائيلية للعائلة اليهودية التي تقطن في القدس، األوروبية، فضاًل عن اإلع
وذلك برية ارتفاع مجموع اليهود في المدينة، فضاًل عن اعتماد سياسة إجالئية مبرمجة إزاء العرب 
المقدسيين لترحيلهم بصمت عنها، عبر إبطال شرعية إقامتهم في مدينتهم من خالل اتباع اإلجراءات 

ذا عا  الفلسطيني خارو القدس سبع سنوات متتالية، أو إذا حصل على جنسية أخر ، التالية: إ
وكذلك الحال إذا سجل العربي المقدسي إقامته في بلد آخر. وتبعًا لهذه الحاالت فإن المصادر 
اإلسرائيلية تقدر عدد العرب في القدس المعرضين لفقدان بطاقة الهوية العائدة لهم بنحو ستين ألف 

 .2020وهذا يعني ترحيلهم من مدينة القدس أو إبقاءهم خارجها بحلول عام  عربي،
ويشار إلى أن كافة اإلجراءات اإلسرائيلية لترحيل عرب القدس وضعت وفق أحكام القانون 

معرض  -وفقًا لنسق تطور الملكية والسكان-اإلسرائيلي الدقيق والمخططة سلفًا، فصاحب األرض 
ق امته، بينما يكفي لليهودي ا تي من دول العالم المختلفة أن يعلن نية في أي لحظة لسلب حقه وا 

القدوم إلى فلسطين المحتلة حتى يصبح مواطنًا في القدس، وال يفقدها حتى لو غاب عشر سنوات أو 
سبعين سنة أو حمل جنسية أخر ، على عكس العربي صاحب األرض الذي تفرض عليه قوانين 

أرضه لفرض جررافيا وديموغرافيا قسرية، ولهذا يبرز إلى األمام سؤال إسرائيلية جائرة، الستالب 
جوهري حول سبل مواجهة أخطار تهويد القدس وبالتالي تثبيت المقدسيين من جهة، والعمل على 
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تدويل قضية القدس من جهة أخر ، خصوصًا أن هناك قرارات دولية تؤكد على أنها أرض فلسطينية 
 لديموغرافية والجررافية التي فرضتها اإلجراءات اإلسرائيلية الغية وباطلة.محتلة، وكافة المتريرات ا

 21/3/2018، الحياة، لندن
 

 فـــــي الطــــريـــــق إلــــى "االنــفــجــــار الكـبـــير" .64
 أليكس فيشمان

من وفقا للوتيرة الحالية، سيتم حتى منتصف هذه السنة، تدمير معظم األنفاق الهجومية المتسللة 
قطاع غزة، والتي تعرف عنها إسرائيل، وهذا تقريبا هو شعاع الضوء الوحيد في سلسلة األحداث 
األمنية على الساحة الفلسطينية في األسابيع األخيرة. ما يحدث في الضفة الرربية وفي القدس 
و الشرقية وفي قطاع غزة ليس تحذيرات وهجمات موسمية ذات صلة بيوم النكبة أو يوم األسير أ

أو يوم األرض. وهذا أيضًا ليس مجرد رد على مبادرة ترامب واالعتراف األميركي « عيد االستقالل»
بالقدس عاصمة إلسرائيل. أمام أعيننا يتحقق التحذير االستراتيجي الذي تشير إليه المخابرات 

والمواجهات أصبح وراءنا، « المناطق»العسكرية منذ أكثر من عام: العقد األمني الهادم نسبيًا في 
سرائيل، تبحث  العنيفة الكبر  بين الشارع الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، وبين الشارع الفلسطيني وا 

 عن فرصة فقط.
ذا كانت  اإلسرائيلياالستخباري والعملياتي للجي   األولوياتكما أن سلم  يترير بناء على ذلك. وا 

ن، أولوية واضحة وتم تحديدها كتهديد رئيسي، الجبهة في الشمال والتدخل اإليراني تعتبر، حتى ا 
 فقد عادت الساحة الفلسطينية لتحظى بوزن التهديد الشمالي نفسه.

مراٍس، حافظت على مستو  منخفض نسبيا من العنف على الساحة  3يشير باحثو االستخبارات إلى 
ة، التنسيق األمني مع الفلسطينية، خالل العقد الماضي: قدرات اإلحباط لد  قوات األمن اإلسرائيلي

السلطة، والحفاظ على نسيي حياة معقول للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الرربية. هذه المراسي، 
لتوزيعه على الفلسطينيين، « خرز»المتصلة بعضها ببعض، تآكلت. لم يعد لد  إسرائيل اليوم 

جي منذ عامين، لم تعد ، التي حددت التحول االستراتي«هجمات األفراد»لكسب الوقت والهدوء. 
هجمات فردية منذ فترة طويلة، ويتبين من الحالة المزاجية في الشارع الفلسطيني أن النظام القديم تم 
تقويضه، سواء في غزة أو في الضفة الرربية. هناك اتجاه مستمر للتفكك يبحث عن حدث خارجي 

تم قطعه بوساطة هجوم كهذا أو  دراماتيكي، لكي ينفجر ويؤدي إلى الفوضى. الهدوء النسبي، الذي
 مهّدد في الداخل، ناهيك عن السلطة الفلسطينية.« حماس»ذاك، هو أمر مضلل. حتى نظام 
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التي يجري تنظيمها، في األسابيع األخيرة، في قطاع غزة لن تشمل فقط « العودة الكبر »مسيرة 
نحن نتحدث اليوم عن مسيرات جماهيرية من القطاع إلى السياو. مع الطعام تأتي الشهية، و 

، وعن مسيرات ستصل من الحدود «عرب إسرائيل»استعدادات مماثلة في الضفة الرربية وكذلك بين 
 -األردنية والحدود اللبنانية. ومن المتوقع أن يبدأ العرض الكبير في نهاية الشهر. الجي  اإلسرائيلي 

التي ستقام على طول حدود قطاع غزة، يستعد للتعامل مع مدن الخيام  -وال سيما القيادة الجنوبية 
ومع زحف ا الف نحو عشرات النقاط على طول الحدود، ومحاولة عبورها. وفي الضفة سيحاولون 
الدخول إلى المستوطنات. االستعدادات هي لمواجهة خرق النظام، لكن من الواضح تماما أنه إذا 

لوقف المسيرات الجماعية التي تحققت هذه المخططات فسيسقط ضحايا وجرحى. ال توجد وسيلة 
تعرض حياة الجنود للخطر، فقط بوساطة الراز المسيل للدموع. وربما يكون هذا هو الحادث الذي 
سيشعل المنطقة، وهنا لن تساعد قوات األمن الفلسطينية. هذا حدث مرشح للتصعيد ويستدعي 

احبها زرع عبوات ناسفة على الخروو عن السيطرة. التظاهرات الحالية على حدود القطاع، التي يص
 السياو، هي فقط المقدمة المصممة للتسخين والتمهيد، تدريجيا، للعرض الرئيسي للفورة الجماعية.

إحد  اإلجراءات التي تتخذها إسرائيل اليوم لتأجيل وتقليص فوران هذا البركان هي محاولة بناء 
تلف في القطاع. وقد شارك منسق تحالف مع الواليات المتحدة وسبع دول عربية لخلق واقع مخ

، الجنرال يوآف مردخاي، مؤخرًا، في المؤتمرات الطارئة إلعادة إعمار «المناطق»أعمال الحكومة في 
غزة، التي عقدت في القاهرة وواشنطن، وسيشارك اليوم )أمس( في مؤتمر للدول المانحة في 

تية في قطاع غزة من أجل منع وقوع بروكسل. وهذا كله بهدف اإلسراع بتنفيذ مشاريع البنية التح
كارثة إنسانية تنطوي على إمكانية تفجير الشرق األوسط بأكمله. وكل هذا يحدث من دون 
الفلسطينيين. الوضع شديد التفجر لدرجة أن إسرائيل والواليات المتحدة، بموافقة الدول العربية، 

فلسطينية في رام هللا، وتعزز بشكل غير تشرعان في تنفيذ استراتيجية جديدة تتجاهل نزوات السلطة ال
يفهم أبو مازن أنه يتم دفعه جانبًا وهو يفعل كل ما بوسعه لوضع العصي «. حماس»مباشر سلطة 

في الدواليب. إنه يفهم وجود سابقة هنا، وبموافقة هادئة من الدول العربية، يحاولون حل المشكلة 
 ين. هذا أيضا يستدعي االنفجار.اإلسرائيلية الفلسطينية من فوق رؤوس الفلسطيني

لذا فإن إنجازات إسرائيل في مجال األنفاق مهمة للراية. لكن منفذ عملية الدهس في الضفة الرربية، 
وعملية الطعن في القدس، أو من يضع القنابل على حدود غزة، هي عالمات على عملية أشد 

 خطورة وعمقًا.
 19/3/2018، يديعوت
 20/3/2018، األيام، رام هللا
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