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 42 :كاريكاتير
*** 

 
 "الحمد هللاالتعرف على المتهم الرئيس في "استهداف موكب الفلسطينية" في غزة تعلن الداخلية "  .1

، عففن كمك ففن ااجاففرا اامنيففأل 21/3/2018 ، ااربعففا ال ةسفف ينيأل كشفف و ورارا الداخةيففأل واامففن الففو ن 
 موكب رئيس الوررا  ف  غرا ااسبوع الماض .من الكعرف عةى المكام الرئيس ف  قضيأل اسكاداف 

ين المفكام هفو نأنفس عبفد المالفك  ،فف  كرفريص رفح   ،وقال المكحدث باسم ورارا الداخةيفأل ييفاد البفرم
لدففا  الدففب  النظففر عبففد الدففادر أبففو خورففأل ،  فكففا   يلففى أن ااجاففرا اامنيففأل كعمففل عةففى كعدففب أ ففارض وا 

آ ف دو ر لمففن يففدل  بفف م معةومففاو ك يففد ب لدففا   5ليففأل قفدرها وأشففار البففرم يلففى ررففد مكاففف ا ما عةيف..
الدفب  عةففى المففكام، محفف را  مففن الكسففكر عةيف. أو مسففاعدك.، وماشففددا  عةففى أن ااجاففرا اامنيففأل سففككخ  

 كل من يكسكر عةي.. اإلجرا او الدانونيأل بحق  
 21/3/2018 ،وزارة الداخلية الفلسطينيةموقع 

 
 غزة يقر مشروع قانون المصالحة المجتمعية في الفلسطيني" "التشريعي .2

 ،باإلجمفاع ،المجةس الكشفريع  ال ةسف ين  أقفر ، أنغرا، من 21/3/2018 ،فلسطين أون اليننشرو 
وقففال رئففيس الةجنفففأل الدانونيففأل بفففالمجةس أحمففد ففففر   .2018مشففروع قففانون المرفففالحأل المجكمعيففأل لعفففام 

ككةفأل حمفاس البرلمانيفأل ونفواب ، بمشفاركأل 21/3/2018 خالل جةسأل عددها بمدينأل غرا ااربعفا  ،الغول
ين المشففروع  ،ككةفأل تكيفار اإلرفالل الفديموقرا  ت فف  حركفأل تفففكصت الف م يكرعمف. النائفب محمفد دحفالن

وكعديالك. ومع السياسأل العامأل لفتالكشريع ت الراميأل يلى  2003يكوافق مع أحكام الدانون ااساس  لسنأل 
 ر ا سكدرار واامن المجكمع .قوانين كاحاك  الواقع وكعر  سن  

 فففف ويسفففكادم مشفففروع الدفففانون فففف  أحكامففف. باك اقيفففأل الوففففاق الفففو ن  ال ةسففف ين  المبرمفففأل فففف  الدفففاهرا 
والك  نرو عةى آلياو ووسائل المرفالحأل وكشفكيل لجنفأل لافا وكحديفد ماامافا فف  بف ل  ،27/4/2011

 رين.الجاد ل   ر حأل ا ندسام وكحديد أسس الكعوي  المادم لةمكضر 
وقففال النائففب ااول بففالمجةس الكشففريع  أحمففد بحففر ين كدشففين وكعريففر قففيم المحبففأل والكسففامص والكعففاون 
والككافففل بففين أبنففا  شففعبنا يشففكل أحففد أهففم الضففماناو الراميففأل يلففى ينجففال مشففروعنا الففو ن  الكحففررم. 

يلففففى أن  الكرففففريحاو الكوكيريففففألت، مشففففيرا  مففففن رغم الففففوأكففففد بحففففر عةففففى تالمضفففف  ففففف  المرففففالحأل عةففففى 
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تااحففداث الكفف  وقعففو ففف  السففنواو الماضففيأل شففكةو جارحففا  غففائرا  ورفف حأل سففودا  ففف  كففاري  الشففعب 
 وأعةففن أن ا  نففين الدففادم سففككون جةسففأل خارففأل لةمجةففس الكشففريع  بخرففو  حففق   ويجففب مففداواكاات.

  العودا ورف  قرار كرامب وسككون قريبأل من حدود الو ن.
 13قففانون المرففالحأل المجكمعيففأل ال ةسفف ينيأل يضففم ، أن 21/3/2018 ،الجزيــرة نــت، الدوحــةوأضففافو 

بففين حرككفف   2006مففادا مففن أبررهففا ينشففا  لجنففأل مرففالحأل مجكمعيففأل ككففابع المكضففررين مففن مواجاففاو 
حمففاس وفففكص، وكعويضففام عففن الخسففائر ففف  ااروال والممكةكففاو العامففأل والخارففأل، وفففق مففا ورد ففف  

 موقع المجةس الكشريع .
 

فشال المصالحةبحر: عباأحمد  .3 جراءاته اإلجرامية لعزل غزة وا   س ُمغَتِصب للسلطة وا 
شدد النائب ااول لرئيس المجةفس الكشفريع  أحمفد بحفر، عةفى أن رئفيس السفة أل : نبيل سنونو -غرا 

ييففاض ب نفف. جففر  أرففيل مففن محففاو و  محمففود عبففاس تمغكرففب لةسففة أل وفاقففد لنهةيففأل الدانونيففألت، مكامففا  
يأل عبففر تيجففرا او فاشففيأل يجراميففألت، كمففا اكامفف. ب فشففال المرففالحأل الو نيففأل،  مففس الدضففيأل ال ةسفف ين

 والعمل عةى عرل غرا، وكحويل اانظار عن مسيرا العودا المركدبأل.
، أن السفة أل كريفد السففي را 20/3/2018يفوم ال ال فا  وأوضفص بحفر، فف  حفوار مفع رففحي أل تفةسف ينت، 

حاد فففأل اسفففكاداف موكفففب رئفففيس  يلت، وارففف ا  عةفففى سفففالل المداومفففأل فففف  ق فففاع غفففرا لكفففن تهففف ا مسفففكح
موكب، أكفد العباس حماس باسكاداف  وحول اكاام الحكومأل رام  الحمد هللا ف  غرا ب ناا تمسرحيألت.

بحففر أن الكحديدففاو الكفف  كجرياففا الجاففاو المخكرففأل ففف  ق ففاع غففرا سففكبين النكففائ ، لكففن عبففاس يريففد 
 أل تإلجرا او فاشيأل يجراميألت إلفشال المرالحأل.الكسريع ف  عرل غرا، وه ا سيريد ا ندسام، ومددم

عدفد المجةفس الفو ن  دون كوافففق  ،رئففيس الةجنفأل الكن ي يفأل لمنظمفأل الكحريففر ،قفرار عبفاس بحفر ورفف 
عن جةسأل تلةكشريع ت اإل نين المدبل، لمناقشأل ما يعرف  ، لكون. تغير شرع ت، كاش ا  30/4/2018ف  

 مريكيأل لكسويأل الدضيأل ال ةس ينيأل.بفتر دأل الدرنت الك  كعدها اإلدارا اا
، وفاقد لنهةيأل الدانونيأل والدسفكوريأل، تولف لك هفو يعكبفر 2009وقال بحر، ين عباس منكا  الو يأل من  

 مغكرب لةسة أل ولكل السياداو وهو غير قانون  وغير دسكورمت.
ن جفوهر ترف دأل وحف ر مفن أ ورأى بحر أن ف  ترأس أبو مارن نعباس  قرار سياس  يريد أن يمفررضت.

رفرارض عةففى اعكبففار الدفدس المحكةففأل تعارففمألت  الدفرنت هففو ينافا  الدضففيأل ال ةسفف ينيأل، بف عالن كرامففب وا 
ورأى بحر أن كرامب لفم يكجفرأ عةفى يعفالن ترف دك.ت ي  بعفد أخف   مرعومأل لكيان ا حكالل اإلسرائية .

هففو أنفف. يرافداففا الك بيففع أن ااخ ففر ففف  الموضففوع  الضففو  ااخضففر مففن بعفف  الففدول العربيففأل، مبينففا  
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وكعاففد بحففر بفف ن ترفف دأل  تلككففون هفف ض الدولففأل المسفف  نيسففرائيل  جففر ا مففن اامففأل العربيففأل واإلسففالميألت.
 كرامب تبالرئيس الم فونت. الدرنت لن كمر، وار ا  

llsltt-mughtasib-bas-http://www.felesteen.ps/article/bhr-لال فففالع عةفففى نففف  المدابةفففأل انظفففر: 

almsalht-wafshal-ghzt-lzl-alajramyt-wajraath 

 21/3/2018 ،فلسطين أون الين
 

 هاب كليًا منُيِعد لالنسحو  ...ينوي إعالن قطاع غزة "إقليمًا متمرداً" عباس ":الشرق األوسط" .4
قال مسؤول فةس ين ، ين الرئيس محمود عباس ينوم يعالن ق اع غرا تيقةيما  : ك ال ربون - رام هللا

مكمففردا ت، ي ا لففم كسففةم حركففأل حمففاس ق ففاع غففرا لةحكومففأل ال ةسفف ينيأل بشففكل كامففل، لكنفف. أشففار يلففى أن 
ل عففدم  كففر اسففم. وأضففاف المسففؤول، الفف م فضفف مرففر كعمففل بجففد مففن أجففل منففع يعففالن هفف ا الدففرار.

تيعففالن الد ففاع يقةيمففا  مكمففردا  هففو اإلجففرا  الدففانون  الفف م كحففدث عنفف. الففرئيست. وكففابع: تي ا لففم كسففةم 
حماس ق اع غرا سيعةن الرئيس ق اع غرا يقةيما  مكمردا  وحكومك. مندةبأل وغير شرعيألت. وكابع: تهف ا 

درهات. وبحسففب المرففدر تهفف ا سففيعن  وقففف أم كعففامالو مففع هفف ا اإلقةففيم مامففا كففان شففكةاا أو مرفف
ندفا  الد فاع،  ا قكرال قديم ونوقش مراو عدا، ولم ككخ ض الديفادا ال ةسف ينيأل عةفى أمفل يقامفأل الوحفدا وا 
لكففن بعففد محاولففأل ا غكيففال ااخيففرا كففل شفف   كغيففرت. وأردف تالففرئيس أع ففى ا ن فررففأل لةوسفف ا . 

 واو ااوانت.عةى حماس الكدا  ال ررأل والعودا يلى حضن الشرعيأل قبل ف
 22/3/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 حذر من تداعيات فرض عقوبات جديدة على قطاع غزةيالخضري  .5

، ين اقال النائب جمال الخاَضرم، رئيس الةجنأل الشعبيأل لرفع الحرار عن غر : نور أبو عيشأل - غرا
الواقفع  .، وارف ا  ااوضاع الحاليفأل فف  الد فاع، هف  تااسفوأ عةفى اإل فالقت، منف  ففر  الحرفار عةيف

مفن أن ، ف  حوار خفا  مفع تااناضفولتالخضرم، اإلنسان  والمعيش  بفتالمرعب والمخيفت. وح ر 
الد ففاع، مففن شفف ناا أن  اإلجففرا او العدابيففأل، الكفف  قففد يكخفف ها الففرئيس ال ةسفف ين  محمففود عبففاس، ضففد  

 تكريد كار يأل ااوضاع عةى كافأل اارعدات.
 22/3/2018، لألنباء األناضولوكالة 

  
 
 

http://www.felesteen.ps/article/bhr-bas-mughtasib-llsltt-wajraath-alajramyt-lzl-ghzt-wafshal-almsalht
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 تجار من غزة يتهمون السلطة الفلسطينية بمنع مرور بضائعهم من مصر .6
السففة أل ال ةسفف ينيأل بمنففع دخففول بضففائع لاففم  ،21/3/2018 ااربعففا  ،اكاففم كجففار مففن ق ففاع غففرا :غففرا

 .االمانيأل اانبا لما ندةك. وكالأل  من مرر عبر معبر رفص وفدا  
عةففى مففا قففالوا ينفف. تمنففع الايئففأل العامففأل  معبففر رفففص احكجاجففا  وكظففاهر العشففراو مففن الكجففار أمففام بوابففأل 

 لةمعابر والحدود ف  السة أل ال ةس ينيأل دخول بضائعام عبر المعبر من  أك ر من أسبوعت.
 21/3/2018 ،القدس، القدس

 
 ألخطر هجمة صهيونية اناألقصى يتعرضالقدس و أبو حلبية:  .7

لكشففريع  النائففب أحمففد أبففو حةبيففأل، أن الدففدس أكففد رئففيس لجنففأل الدففدس وااقرففى ففف  المجةففس ا :غففرا
ا كفرال ممكةئفأل بالمخفا ر مفالمحكةأل ككعر  فف  الوقفو الفراهن اخ فر الاجمفاو الرفايونيأل الجبانفأل، و 

خالل مشاركك. ف  تجةسأل البرلمان الكشف   العربف   ،وأشار أبو حةبيأل .الجمأل الك  كريباا ليال  وناارا  
يلففى أن  ،21/3/2018الكشفف يأل العالميففأل لنرففرا الدففدس، ااربعففا  والكفف  نظمكاففا الحمةففأل  ،لففدعم الدففدست

 ااقرى باو جريحا  ب عل الح رياو.
 21/3/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مب المشؤوماالحسيني: القدس فوق صفيح ساخن بعد إعالن تر  .8

يص سفاخن قال محافظ الددس وورير شؤوناا عدنان الحسفين  ين مدينفأل الدفدس باكفو ففوق رف  :الددس
جفرا اوالف م كبعكف. سةسفةأل قفوانين  ،مب المشؤومابعد يعالن كر  كن ف ها مؤسسفأل ا حفكالل فف  الدفدس  وا 

وأضفاف الحسفين ، فف  مفؤكمر  لكرجمأل وكجسيد اإلعالن المشؤوم عةفى أر  الواقفع. ،بوكيرا مكسارعأل
المكرفاعدا  ا حفكالل يجفرا او، تين الددس كعيش كحفو و ف ا 21/3/2018 رح   بالددس، ااربعا 

مب وكن ي ا  وكرسيخا  ل حوى ه ا اإلعالن ال م اعكبفر الدفدس الموحفدا اوالمكسارعأل كماشيا  مع يعالن كر 
 عارمأل لدولأل ا حكالل اإلسرائية ت.

 21/3/2018 ،كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 شعث: ال ننتظر طرح "صفقة القرن" وال نثق بواشنطن وسيطاً  .9
نبيل شعث، مسكشار الرئيس لةشؤون الخارجيأل والعالقاو الدوليأل،  قال د. لرؤوف أرناؤو :ككب عبد ا

أن ال ةس ينيين فدفدوا  لفتاايامت، ين ال ةس ينيين   ينكظرون ما يسمى تر دأل الدرنت اامريكيأل، معكبرا  
شففعث، نحففن   وقففال  ال دففأل ففف  قففدرا الو يففاو المكحففدا عةففى الديففام بففدور الوسففي  ففف  عمةيففأل السففالم.
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 أنننكظر مشروع كرامب، فدد فددنا ال دأل ف  قدرا الرئيس كرامب وحدض ف  رعايأل عمةيأل السفالم ونعكدفد 
الايمنففأل اامريكيففأل عةففى عمةيففأل السففالم لففم كعففد رففالحأل وكجربففأل السففنواو الخمففس والعشففرين الماضففيأل 

رائيةيأل، فمففا بالففك بعففد قيففام كانففو كجربففأل سففيئأل جففدا لففم يففكم خاللاففا كن يفف  أم شفف   مففن ا لكرامففاو اإلسفف
 كرامب ب خرا  الددس والالجئين من عمةيأل السالم ودعم. لنكنياهو ومشروع. ا سكي ان ت.

 22/3/2018 ،األيام، رام هللا
 

 أبو ردينة: أي خطوة تخالف الحقوق الفلسطينية ستكون عديمة الجدوى .11
فففف  بيفففان رفففح  ،  ،نبيفففل أبفففو ردينفففأل السفففة أل ال ةسففف ينيأل قفففال النفففا ق الرسفففم  باسفففم رئاسفففأل :رام هللا

أم خ ففوا كخففالف الحدففوق ال ةسفف ينيأل سففككون عديمففأل  ينلمناسففبأل الفف كرى الخمسففين لمعركففأل الكرامففأل، 
عةفى  حد، وأم مواقف مكرددا، ومشبوهأل، ومكوا ئفأل، سفكريدنا كرفميما  الجدوى، ولن كع   الشرعيأل ا

ردينففأل، مففن يكدففا ع مففع المشففاريع  وحفف ر أبففو خةففق جباففأل و نيففأل إلسففدا  أم مشففروع مة فف  بالعففار.
شفففعبنا وقيادكففف. الكاريخيفففأل، مفففن ا سفففكمرار  يراداالمشفففبوهأل الاادففففأل لضفففرب الجبافففأل الو نيفففأل، وك كيفففو 

أن ه ض المحفاو و هف  ضفرب مفن ااوهفام، انف. لفن يفنجص  بالعبث بمسكدبل شعبنا ال ةس ين ، مؤكدا  
دالل، والدففدس بمددسففاكاا، هفف  العنففوان الففدائم سففوى المشففروع الففو ن ، المكم ففل بمعركففأل الكرامففأل وا سففك

 لةنضال الو ن  ال ةس ين . 
 21/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 : الفلسطينيون قدموا تنازالت مؤلمةفي باريس يفلسطينالسفير ال .11

بادف  و مؤلمأل جدا  قال س ير فةس ين لدى فرنسا سةمان الارف  ين ال ةس ينيين قدموا كنار  :رام هللا
كريد من ال ةس ينيين أن يكنفارلوا عفن كفل شف  ، وكريفد  تيسرائيلتالورول يلى كسويأل سياسيأل، بيد أن 

 فر  من ق الدوا العسكريأل ف  الحل السياس .
يلففى  ،خففالل نففدوا ففف  مدففر مجةففس الشففيوم ال رنسفف  نظمكاففا مجةففأل تباسففا ت ال رنسففيأل ،وك ففرق الارففف 

 كحي  بالدضيأل ال ةس ينيأل، وااوضاع ف  مدينأل الددس المحكةأل. ااوضاع الراهنأل الك 
 21/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 " تدعو اليونان لالعتراف بالدولة الفلسطينيةالفلسطينية"الخارجية  .12

دائاففا بمففدير السفف يرا أمففل جففادو، خففالل لال ةسفف ينيأل دعففو مسففاعد وريففر الخارجيففأل والمغكففربين  :رام هللا
 فففففف  ورارا الخارجيفففففأل اليونانيفففففأل،  يفففففودورس  يفففففودورو، ااربعفففففا  أفريديفففففاوشفففففمال  ااوسففففف الشفففففرق  يدارا
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 حففففل   يندففففا ا عكفففراف بالدولففففأل ال ةسفففف ينيأل باغيففففأل  يلففففىاليونففففان  ،، بمدفففر الففففورارا ففففف  رام هللا21/3/2018
 وروب .الدولكين، واسكجابأل لكوريأل البرلمان اليونان  الو ن  والبرلمان اا

 21/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 من قيمة برنامج تحلية مياه غزة %80 رئيس سلطة المياه: المانحون وفروا .13
، أن مففؤكمر المففانحين 21/3/2018 ااربعففا  ،أكففد رئففيس سففة أل الميففاض م. مففارن غنففيم -معففا :بروكسففل

من قيمأل  %80غرا ف  بروكسل نجص ف  كوفير نحو  لدعم برنام  مح أل كحةيأل مياض البحر ف  ق اع
ففف  اكرففال هففاك   مففع مراسففل وكالففأل معففا،  ،وشففدد غنففيم مةيففون دو ر. 600المشففروع الكفف  كبةفف  نحففو 

ق فاع غفرا مفن كار فأل  إلندفا المانحين ب هميأل البرنام  الحيفوم  يقناععةى أن سة أل المياض نجحو ف  
 مياض الد اع غير رالحأل لالسكخدام ا دم .من  %80محدقأل ب.، كون أك ر من  ينسانيأل

مةيون دو ر، هو قرأل نجال  565واعكبر أن نجال سة أل المياض من خالل مؤكمر المانحين ف  جمع 
سفنواو بعدفد الةدفا او الدوليفأل وا جكماعفاو والجفو و  3كبيرا، بعد أن كوجو الجاود الكف  بفدأو منف  

   لا ا المؤكمر.عةى العوارم العالميأل لحشد الك ييد الدول
 21/3/2018 ،وكالة معًا اإلخبارية

 
 رام هللا: افتتاح مؤتمر مراجعة استراتيجيات الحركة الوطنية الفلسطينية .14

، أعمففال 21/3/2018 افكففكص مركففر اابحففاث ففف  منظمففأل الكحريففر ال ةسفف ينيأل، مسففا  ااربعففا  :رام هللا
تأيفن أخ  نفا وأيفن أرفبنات بمدفر الرئاسفأل فف   مؤكمر مراجعأل ا سكراكيجياو ال ةس ينيأل خالل مئفأل عفام

ففف  كةمكفف. نيابففأل عففن الففرئيس محمففود عبففاس، ين  ،وقففال نائففب رئففيس الففوررا  ريففاد أبففو عمففرو رام هللا.
كنظففيم م ففل هفف ض المففؤكمراو هففو يسففاام فاعففل ففف  حرككنففا الو نيففأل، ونحففن نعففول عةففى منكجففاو مراكففر 

  يفشفففال المشفففروع ا سففكعمارم الافففادف ل مفففس اابحففاث وعةفففى رأسفففاا مركففر اابحفففاث ال ةسففف ين  ففف
 الدضيأل ال ةس ينيأل.

من جانب.، قال عضو الةجنأل المركريأل لحركأل فكص، رئفيس مجةفس يدارا مركفر اابحفاث الكفابع لمنظمفأل 
الكحريففر محمففد اشففكيأل، ين هفف ا المففؤكمر يسففعى  سكبرففار خالرففاو بمففنا  عةمفف  كحةيةفف ، والخففرو  

ندةنففا مففن ردا ال عففل يلففى ال عففل، مشففددا عةففى عدالففأل الدضففيأل ال ةسفف ينيأل، مففن الواقففع واسففكبدال. بحالففأل ك
 وضرورا العمل عةى رفع الظةم الواقع عةى شعبنا ال ةس ين  من  مئأل عام.

واخككمو الجةسفأل ا فككاحيفأل بككفريم مفدير عفام مركفر اابحفاث السفابق رفبرم جفريس، ورئفيس كحريفر 
 الشؤون ال ةس ينيأل سميص شبيب.
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الجةسفففأل ااولفففى مفففن أعمفففال المفففؤكمر بعنفففوان مراجعفففأل أدا  الحركفففأل الو نيفففأل فففف   أعمفففال كمفففا افككحفففو
 ال يناو وأربعيناو الدرن الماض  يرأساا أحمد عرم، ويكحفدث فيافا ريفاد أبفو عمفرو، وعةف  جربفاوم، 

ويسفكمر المفؤكمر عةفى مفدار يفومين، وينفاقش  ومر  ى البرغو  ، ومانويل حساسفيان، وأحمفد غنفيم.
عمل مددمأل مفن  وم الكفاري  النضفال ، والخبفرا وا خكرفا ، مفن نخبفأل أبنفا  فةسف ين فف  ورقأل  40

 ، وأوروبا، والو ياو المكحدا.أل، وااردن ومرر، ولبنان، وسوري1948 الض أل وغرا، وأراض  عام الف
 21/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
قليميةالحية: جهات مصرية  .51  مع حماس لمنع انفراط الحالة الوطنية الفلسطينيةتواصلت ودولية  وا 

عضففو المككففب السياسفف  ، أن أحمففد المرففرم عففنغففرا ، 22/3/2018موقــع فلســطين أون اليــن، قففال 
قةيميففففأل ودوليففففأل مففففع قيففففادا  لحركفففأل تحمففففاست، د. خةيففففل الحيففففأل، كشففففف عففففن كوارفففل جاففففاو مرففففريأل وا 

 بعفد خ فاب رئفيس السفة أل محمفود عبفاس ااخيفر. تحماست، لمنع ان فرا  الحالفأل الو نيفأل ال ةسف ينيأل،
وقفال الحيفأل لرففحي أل تفسف ينت، ين تمخكةفف الجاففاو الكف  كوارففةو مفع حمفاس  البففو قيفادا الحركففأل 

وأكفد أن  بالكحة  بالعدالنيأل وضفب  الفن س، وعفدم الورفول لند فأل ان فرا  الحالفأل الو نيفأل ال ةسف ينيألت.
الكرمو بخ فاب مكفرن لةفرد عةفى تعبفاست وأنافا سكسفكمر فيف. حركك. والكراما بالبعد الو ن ، وقناعاكاا 

ودون أم كغيير، مضي  ا: تسنواج. الخ اب بخ اب العدل والمن فق والو نيفأل والمسفؤوليأل ولفن نكخةفى 
وشفففدد الحيفففأل عةفففى أن ااجافففرا اامنيفففأل فففف  غفففرا كعمفففل لةكشفففف عفففن مالبسفففاو جريمفففأل  عفففن شفففعبنات.

اس أمال كبيرا ف  ورولاا لنكيجأل ككون رد ا  بيعي فا عةفى اسكاداف موكب الحمد هللا، ولدى حركأل حم
 كل ااكا يب الك  سيدو ووجاو لاا.

ول و يلى أن خ اب تعباست خال من أم محرماو وسبد. فف   لفك خ فاب مسكشفارض محمفود الابفاش 
وقففال ين  الجمعففأل الماضففيأل الفف م كوعففد غففرا بففالاالك والففدمار والعدوبففاو من ةدففا مففن الخ ففاب الففدين .

وأضففاف الحيففأل: تأن  اس وففف  كاديففدض لغففرا يكشففف الة ففام رففراحأل أنفف. ضففد المداومففأل، بكففل أداوكاففا.عبفف
عباس يعةن عرل ن س. عن مداومأل الشعب ال ةس ين ، وانكما ض لةكنسفيق اامنف  المدفدس، فف  حدي ف. 

 أن السبب المعيق لةمرالحأل هو سالل المداومألت.
خةيفل الحيفأل ، أن د. أشفرف الافورغرا عن مراسةاا ، من 22/3/2018القدس العربي، لندن، وأضافو 

، مففن أجففل مواجاففأل المخ  ففاو تالوحففدا الو نيففألتأكففد أنفف.   بففديل لحرككفف. والشففعب ال ةسفف ين  عففن 
 الك  كخ   اإلدارا اامريكيأل ل رحاا. تر دأل الدرنتالراميأل لكر يأل الدضيأل ال ةس ينيأل، بما فياا 

الةحظفأل   كوجفد أم كركيبفاو لريفارا وففد مفن حركفأل حمفاس يلفى  ، أن. حكىتالددس العرب توأكد الحيأل لف
ضففب  الحالففأل تمرففر قريبففا،  فكففا يلففى وجففود أفكففار لةكوارففل مففع مرففر، وأن ا كرففا و مففع مرففر لففف
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وأشفار يلفى أن الوففد المرفرم الف م خفر  مفن ق فاع  ويدرد المرالحأل   كرال قائمفأل، توعدم انايارها
 ديد لممارسأل دورهم.غرا قبل أيام، وعد بالعودا من ج

الحيأل ين كان هناك كوج. لدى حماس، لة هاب باكجفاض اك فاق جديفد مفع محمفد  تالددس العرب توس لو 
دحفففالن الديفففادم الم رفففول مفففن ففففكص، ي ا مفففا كع فففرو المرفففالحأل مفففع ففففكص، فجفففدد الك كيفففد عةفففى مضففف  

ففكص، وأشفار يلفى أن  ، وف  مدفدمكاا حركفألتالكخ يف عن الشعب ال ةس ين تحركك. ف  كل ااماكن لف 
. وشدد عةى أن حماس سكعمل بكل جافد ت  ك رل أم بدائل سوا  مع محمد دحالن أو غيرضتحماس 

لكح يف معاناا سكان غرا، محمال ا حكالل اإلسرائية  والمجكمع الدول  المسؤوليأل الكامةأل، عما آلفو 
 يلي. ااوضاع ف  الد اع من حرار وعدوان.

 
 مربعهافي ما زلنا .. نريد المصالحة و للتسول مالياً  ن إنقاذ غزة إعالمياً ع تتحدث: الحكومة حماس .51

حركأل حماس اعةنو ف  بيان لاا الةيةأل ا ربعا  عفن ، أن 21/3/2018موقع حركة حماس، غزة، قال 
. كحديق كددم كبير ف  الكشف عن مالبساو حاد أل ك جير موكب رئيس الوررا  الدككور رام الحمد هللا

ركففأل ففف  بيففان لاففا، أن ااجاففرا اامنيففأل مففا رالففو كالحففق المكففور ين ففف  مففا ورفف كاا بففف وأوضففحو الح
تالجريمألت وبشكل مك ف، مشيرا  يلى أن  لك اسكدعى اكخفا  يجفرا او أمنيفأل مشفددا فف  داخفل الد فاع 

وقالفففو تفففف  هففف ا المدفففام نةفففكمس مفففن جمافففور شفففعبنا ال ةسففف ين  ك افففم هففف ض  وعةفففى الحفففدود والمعفففابر.
، والكعففاون الكامففل كمففا عاففدناهم مففع ااجاففرا اامنيففأل لةورففول يلففى المجففرمين وكشففف كففل اإلجففرا او

وأشففففارو يلففففى أن قيففففادا الحركففففأل وعةففففى رأسففففاا رئففففيس المككففففب السياسفففف   ك ارففففيل الجريمففففأل النكففففرا ت.
يسماعيل هنيأل ورئيس الحركأل ف  غرا ااسكا  يحيى السنوار يكابعفان أو  بف ول وبكفل اهكمفام مجريفاو 

يق، مشيرا  يلى أناا وضعو كل يمكاناكاا اامنيأل وال نيأل لمسفاعدا ااجافرا اامنيفأل والوقفوف يلفى الكحد
 جانباا لةورول يلى ال اعةين.

يفوم  حركفأل حمفاس اسفكاجنومن غفرا، أن  ،21/3/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(ونشرو 
 ا، بينمفا كحفاربام عمةي فا فف  أرراقافم.ااربعا ، حديث حكومأل الوفاق عبر اإلعالم عن يندا  ق فاع غفر 

وأكد المكحدث باسم حماس فورم برهوم ف  كرريص عةى حساب. ف  فيسبوك يوم ااربعا  أن تحكومأل 
لكنففف. اسفففكدرك  الحمفففد هللا ككخففف  مفففن هففف ا الحفففديث اإلعالمففف  مرفففدر ا لةكسفففول وجنففف  المفففال لخرينكافففات.

وكحفاربام فف  أرراقافم وقفوو أو دهفم، لف لك يمفا أن  بالدول: تيناا نالحكومأل  كدكل سكان الد اع عمةي فا
 أن كرحلت. أوكؤدم واجباكاا كجاهام 
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  موجود لدى رام هللاهللا البردويل: هاتف تفجير موكب الحمد .51
كشفففف عضفففو المككفففب السياسففف  لحركفففأل حمفففاس رفففالل البردويفففل، أن عبفففوا الك جيفففر الكففف  : السفففبيل

 مركب ففأل بفرقم سفرم لفم يكفن مكشفوفا  ورفضفو شففركأل اسفكادفو موكفب رئفيس الحكومفأل رامف  الحمفد هللا
وقفففال البردويفففل فففف  لدفففا  مكة فففر، ين عبفففوا  انيفففأل لفففم كن جفففر كانفففو  اإلفرفففال عنففف..” الو نيفففأل موبايفففل“

مرروعففأل، قففادو يلففى  ففرف الخففي  وكي يففأل الك جيففر الكفف  اسففكادفو الموكففب، وكففان البحففث يففدور عففن 
 اكاا لورير الداخةيأل رام  الحمد هلل عن الرقم السرم.آخر اكرال، منوها  يلى أن الشركأل قدمو معةوم

ونففوض يلففى أن ااجاففرا اامنيففأل ففف  غففرا كوارففةو مففع نظيركاففا ففف  الضفف أل لةحرففول عةففى المعةومففاو 
 الخارففأل بعمةيففأل الك جيففر لكناففا رفضففو، مبينففا  أن أجاففرا اامففن بغففرا كعامةففو بجديففأل ومانيففأل عاليففأل.

ب ن ك جيفر موكفب الحمفد هللا فف  غفرا مفؤخر ا كفان الافدف منف. وشدد عةى أن لدى حركك. اعكداد راس  
وأشففار يلففى أن خ ففاب عبفاس وخ واكفف. كانففو معففدا مسففبد ا  .اكافام حمففاس مباشففرا وكخريففب المرفالحأل

وكففان لففدى حمففاس عةففم باففا ي  جففرى الكوارففل مففع ال رففائل وبعفف  الففدول العربيففأل والجاففاو لكففدارك 
 .د اامور يلى العدالنيأل و  ككخ  خ واو عدابيأل عةى اار ن مل ب ن كعو “اامر والكحرك، مكابعا : 

 21/3/2018السبيل، عمان، 
 

 تبحث تأسيس تيار ديمقراطي إلنهاء االنقسام "الشعبية" .51
قالففو الجباففأل الشففعبيأل يناففا تكبحففث مففع الدففوى وال رففائل الو نيففأل ك سففيس : ناديففأل سففعد الففدين - عمففان

 ةسفف ين ت، كرامنففا مففع كوارففل جاففود ك ويففق اارمففأل بالسففاحأل ال ا ندسففامكيففار ديمدرا فف  إلناففا  حالففأل 
فف ألت ففف  ق ففاع غففرا. وقففال عضففو المككففب السياسفف  لةجباففأل  المحكةففأل عةففى خة يففأل تان جففار العبففوا الناس 

الشففعبيأل، غففارم الرففوران ، ين تالجباففأل أعةنففو كوجااففا يلففى الدففوى وال عاليففاو والشخرففياو الو نيففأل 
 الق حوار شامل لمناقشأل سبل ك سيس كيار و ن  ديمدرا   وبةورا والمجكمعيأل الديمدرا يأل، بادف ي
وأضاف أن ته ا الكوج. ي ك  ان القا من رف  الجباأل ل نائيأل حرككف    أهداف. وبرامج. وآلياو عمة.ت.

تفكصت وتحماست، باعكبارهما جر ا من اإلشكاليأل أو اارمأل الراهنأل، لكناما   يم الن وحدهما المشروع 
و ن ت. ودعفا يلففى تالحفوار الففو ن  الشفامل لكحديففق الوحفدا الو نيففأل وففق قواعففد ا خففكالف الكحفررم الفف

الفففديمدرا  ، كمايفففدا لبنفففا  رؤيفففأل اسفففكراكيجيأل لةنضفففال الكحفففررم، مفففن خفففالل ا نكخابفففاو، لبنفففا  نظفففام 
يأل، والعمل مريكاا -سياس  و ن  كعددم ووقف عمةيأل الك او  العب    ورف  الشرو  الرايونيأل 

 كخ يف معاناا الشعب ال ةس ين ، ف  مواجاأل ا حكاللت. عةى
 22/3/2018الغد، عمان، 
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 مجابهة صفقة القرنل إسالمي-عربي-حماس تعمل لتشكيل تحالف فلسطيني"الحياة":  .51
رو أخيرا   تحماستأن حركأل  تالحيااتكش و مرادر فةس ينيأل مو وق فياا لف : فكح  رب ال -غرا  عر 

الكف  كنفوم يدارا الفرئيس  ترف دأل الدفرنتلفف  تالكرفدمتفف  ي فار  تحفرب هللاتان وعالقكاا مع كل مفن ييفر 
 اإلسرائية . -  دونالد كرامب  رحاا إليجاد حل لةرراع العرب  مريكاا

يسفالم  كمكنف. مجاباففأل  -عربف   -حمفاس كعمفل لكشفكيل كحففالف فةسف ين  توأوضفحو المرفادر أن 
، عةففى تالشفف ن مفع ييفران وحفرب هللا ق عففو شفو ا  كبيفرا  المحاد ففاو فف  هف ا ت، مؤكفدا أن ترف دأل الدفرن
المكغيففراو اإلقةيميففأل كضففع ت. ول كففو يلففى أن ترفف دأل الدففرن هفف  ااخ ففر ففف  كففاري  الرففراعتقاعففدا أن 

يران والدضيأل ال ةس ينيأل أمفام أخ فار كبيفرا، كك ةفب كوحيفد كفل الجافود مفن أجفل  حماس وحرب هللا وا 
فشالاا والح اظ عةى ال  .تدضيألمواجاكاا وا 
سففالميأل وحكففى توأشففارو المرففادر  اكاففا يلففى أن  حمففاس كجففرم مشففاوراو مففع دول وأ ففراف عربيففأل وا 

الكفف  ككضففمن يقامففأل دولففأل أو دويةففأل  تأجنبيففأل، بيناففا روسففيا والرففين، لةبحففث ففف  سففبل مواجاففأل الرفف دأل
اظ يسرائيل لة ةس ينيين عارمكاا بةدا أبو ديس بد   من الددس، مع يلغا  حق عودا الالجئين، واحك 

 بجر  من ااراض  ال ةس ينيأل.
حمفففاس كجفففرم أيضفففا  مشفففاوراو مفففع ال رفففائل ال ةسففف ينيأل، خرورفففا  حركفففأل الجافففاد تول كفففو يلفففى أن 

 تفكصت، وكسعى يلى المرالحأل مع حركأل تاإلسالم ، والجباكين الشعبيأل والديموقرا يأل لكحرير فةس ين
ن ، وكوحيد الرؤيأل السياسفيأل عةفى أر  الواقفع كركيب البيو ال ةس يتوالرئيس محمود عباس من أجل 

 .تإلفشال الر دأل
 22/3/2018الحياة، لندن، 

 

 وتتهمها بنشر الفتنة ضد عباس "الجزيرة"فتح تهاجم  .02
، مكامفففأل يياهفففا بكسفففخير تالجريفففراتوجافففو حركفففأل ففففكص انكدفففاداو حفففادا، أمفففس ااربعفففا ، لدنفففاا رام هللا: 

شاشفكاا  تالجريفراتفف  بيفان لافا، ينافا كسفكاجن كجييفر وكسفخير وقالفو الحركفأل،  شاشكاا ابفواق ال كنفأل.
كجير أ يرهفا لةف ين   هفم لافم ي  انكافار توأضافو أن الدناا . رئيس محمود عباسالابواق ال كنأل ضد 

، تالمشفففبوهأل تاإلسفففرائيةيألتال فففر ب لبفففث سفففمومام المديكفففأل ضفففد مفففن يدفففف سفففدا  منيعفففا  أمفففام المشفففاريع 
يأل لةكشاير بفالموقف الفو ن  ال ةسف ين  وقيادكف. الرفامدا أمفام كفل مشفاريع وكسكمر بمنص مساحأل يوم

الكرفف يأل. ويدففول مسففؤولون ففف  الحركففأل ين الدنففاا الد ريففأل ككعمففد اسكضففافأل شخرففياو كاففاجم الففرئيس 
 مواريأل. تيسرائيةيألتال ةس ين  والديادا ال ةس ينيأل بالكرامن مع هجماو 

 21/3/2018، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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 : مسيرات "العودة" تحظى بإجماع وطني غير مسبوقالجهادقيادي في حركة  .05
أكد الديادم ف  حركأل الجااد اإلسالم  داود شااب أن الكحضيراو  ن فالق : يحيى اليعدوب  -غرا 

مسفففيراو العفففودا كسفففكمر بشفففكل واسفففع وكبيفففر، وأنافففا كحظفففى ب جمفففاع و نففف  غيفففر مسفففبوق مفففن كفففل 
لشفففعبيأل الكففف  يفففكم الكوارفففل معافففا والكففف  أكفففدو عةفففى دعمافففا ومبارككافففا لاففف ض المسفففيراو الد اعفففاو ا

وكشفف شفااب لرفحي أل تفةسف ينت يلفى أنف. سفيكم نرفب خيفام اعكرفام فف  سفو ندفا  عةفى  والجاود.
 ول السيا  ال ارل سككون ف  كل المحافظاو وكمكد من رفص حكى بيو حانون شفما   وبيفو  هيفا 

مفارس/ أ ار الجفارم  30أن الخيام سككون موجودا عةى الشري  الحدودم اعكبارا  مفن غربا ،  فكا  يلى 
أوضففص شففااب أنفف. سففيكم نرففب ند ففأل وخيمففأل اعكرففام كبيففرا ففف  كففل محافظففأل  بشففكل م كففول ومسففكمر.

 .وه ض الخيام كبيرا وم كوحأل بحيث كسكوعب كل ااعداد الك  سكشارك با ض ال عالياو
مففأل كع فف  أوليففأل كامةففأل لافف ض المسففيراو الكفف  لاففا  ففابع سففةم  وشففعب ، وأكففد شففااب أن فرففائل المداو 

 وسكد ع ال ريق عةى محاو و ا حكالل وسكسحب ال رائع من..
 21/3/2018فلسطين أون الين، 

 
 القطاعلقرارات عباس األخيرة ضد  مسيرة بغزة رفضاً "األحرار" تنظم  .00

يرا جماهيريفأل ان ةدفو مففن م كفرق السففرايا نظمفو حركففأل ااحفرار فف  فةسفف ين، يفوم ااربعفا ، مسفف: غفرا
ورفففو  لةمجةفففس الكشفففريع  غفففرب غفففراب احكجاجفففا عةفففى كرفففريحاو عبفففاس بعنفففوان تعدوبفففاو عبفففاس 

ودعفففا اامفففين العفففام لحركفففأل ااحفففرار خالفففد أبفففو هفففالل  وحرفففار ا حفففكالل.. وجافففان لمفففؤامرا واحفففدات.
لسفففة أل محمفففود عبفففاس، واكخفففا  ال رفففائل ال ةسففف ينيأل وحركفففأل حمفففاس لوضفففع حفففد   لففففتمااكراوت رئفففيس ا

و الب أبو هالل فف  كةمفأل لف. خفالل المسفيرا ال رفائل بف ن  مواقف جادا لوقف تالمارلأل الك  كحدثت.
كندد بعدوباو عباس ال م أعةن عن نيك. اكخا ها ضد ق اع غرا، وكشكيل مؤكمر يندفا  و نف  إلندفا  

مريفد مفن الكفدهور فف  الدضفيأل  وشدد أبو هالل عةى ضفرورا رحيفل عبفاس مفن منرفب. لمنفع الدضيأل.
 ال ةس ينيأل، عاد ا  أن عباس أربص أحد قنواو كمرير تر دأل الدرنت.

 21/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ية في القدس من الترخيص لتسريع افتتاحهامريكعفي السفارة األكحلون ي .02
كفل أبيفب يلفى الدفدس المحكةفأل يفأل مفن مريكبعد أن نشفر يفوم ال ال فا ، أن ندفل السف ارا اا: هاشم حمدان

، كعةيمففاو يلففى مففا ربعففا يرفف دم بعدبففاو بيروقرا يففأل، أرففدر وريففر الماليففأل موشفف  كحةففون، رففبال اا
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يسمى تالمجةس الد رم لةكخ ي  والبنا ت بعدد اجكماع عاجل بادف منص يع ا  من الكفرخي  إلقامفأل 
 البنى الكحكيأل الم ةوبأل لندل الس ارا.

، قففال كحةففون، ينفف. كففورير ماليففأل ومسففؤول عففن الكخ ففي  ففف  يسففرائيل يبففاه  ولففدى كوقيعفف. عةففى اامففر
 يأل يلى الددس، بادعا  أناا تالعارمأل اابديألت.مريكبالدفع بعمةيأل ندل الس ارا اا

يلففى  لففك، قففال مككففب رئففيس الحكومففأل اإلسففرائيةيأل، ين ترئففيس الحكومففأل سففيعمل بحففرم وسففرعأل لةك كيففد 
 ككص ف  الموعد المخ   ل.ت.يأل سك مريكعةى أن الس ارا اا

 21/3/2018، 48عرب 
 

 عازمة على منع أعدائها من الحصول على أسلحة نووية "إسرائيلنتنياهو: " .02
قفففال رئفففيس الفففوررا  اإلسفففرائية  بنيفففامين نكنيفففاهو مسفففا  ااربعفففا ، ين بفففالدض : سفففعيد عمفففورم -الدفففدس 

 سكمنع تأعدا هات من امكالك أسةحأل نوويأل.
در عفن مككبف. يعفد أول كرفريص لنكنيفاهو، بعفد اعكفراف الجفيش اإلسفرائية  فجفر جا   لك ف  بيفان رف

، 2007اليوم رسميا عةى لسان مكحد . أفيخام أدرع ، بدرف ما قال ين. تم اعل نفووم سفورمت عفام 
 ف  رحرا  مدينأل دير الرور، ونشر ك اريل عن الاجوم.
و الفدفاع اإلسفرائيةيأل والموسفاد منعفوا سفوريا وككب نكنياهو عةى كويكر يدول تالحكومفأل اإلسفرائيةيأل وقفوا

 -وهففم يسففكحدون اإلشففادا عةففى  لففك. سياسففأل يسففرائيل كانففو وسففكظل مكسففدأل مففن ك ففوير قففدراو نوويففأل.
 وه  منع أعدائنا من كسةيص أن سام ب سةحأل نوويألت.

 21/3/2018، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 ر سنوياً مليون دوال  100 ـتمول حماس ب إيرانوتوفيلي: ح .01
أكدو نائبأل ورير الخارجيأل كسيب  حوكوفية  ف  ايجار هاك   لدبةوماسيين أجانب : شمعون اران

 كدف ورا  كمويل نشا او حماس اإلرهابيأل ف  ق اع غرا.  ييرانمعكمدين ف  البالد أن 
مةيون دو ر سنويا لحماس الك  كسكخدم ه ض ااموال  100وقالو حوكوفية  ين  اران كحول 

ن الن ق ال م كم اككشاف. وكدميرض كان أ يلىرهابيأل ضد موا نين يسرائيةيين. مشيرا يمارسأل نشا او لم
واضافو ان المسيراو الك  كخ   لاا حركأل حماس كادف الى  يسرائيةيين.يسكادف موا نين 

 المساس بالسيادا ا سرائيةيأل ويجب عدم منحاا دعم المجكمع الدول .
 19/3/2018"، كانم"هيئة البث اإلسرائيلي 
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 وتحرج قيادتها السياسية "إسرائيل": مسيرة العودة يمكن أن تسهم بالمس بمكانة "األمن القومي" .01
ر ففف  : رففالص النعففام  مففايو/ أيففار  14يبففدو أن اإلسففرائيةيين قةدففون مففن تيففوم العففودات ال ةسفف ين  المدففر 

رائية ، مفففن الكفففداعياو اامنيفففأل المدبفففل، وفففف  هففف ا الرفففدد، يحففف  ر تمركفففر أبحفففاث اامفففن الدفففوم ت اإلسففف
والسياسيأل البالغأل الخ فورا الكف  يمكفن أن ين فوم عةيافا نجفال ال ةسف ينيين فف  كنظفيم تمسفيرا العفودات 

 عةى الشري  الحدودم ف  ق اع غرا. 
واعكبففر المركففر أن تمسففيرا العففودا يمكففن أن كسففام بففالمس بمكانففأل يسففرائيل الدوليففأل بشففكل كبيففر وكحففر  

سيألت، مح  را  من أن تنجاحاا يمكن أن يم ل نمو جا  عمةيا  يمكن لة ةسف ينيين فف  الضف أل قيادكاا السيا
الغربيففأل أن يدكففدوا بفف.ت. ودعففو الدراسففأل الكفف  أعففدها الباح ففان جففاب  سففيبون  وكويففف ميخففال، رففن اع 

ئاففا، الدففرار يلففى ترففياغأل اسففكراكيجيأل دعائيففأل عاجةففأل لمواجاففأل المسففيرا قبففل وأ نففا  كنظيماففا وبعففد انكاا
 بادف نرع الشرعيأل الدوليأل عناا وكحسين قدرا يسرائيل عةى مواجاكاات.

وأشفففارو الدراسفففأل الكففف  نشفففرها المركفففر عةفففى موقعففف.، مسفففا  ال ال فففا ، يلفففى أن تمفففن أخ فففر الكفففداعياو 
المكركبففففأل عةففففى نجففففال المسففففيرا مكم ففففل ففففف  يحففففدا اا كحففففو    ففففف  الففففوع  العففففالم  بالرففففراع ال ةسفففف ين  

خالل يعادا ا عكبار لدضيأل الالجئين ال ةسف ينيينت. و كفر معفد ا الدراسفأل أن تالمسفيرا اإلسرائية ، من 
سكسففة   ااضففوا  عةففى اارمففأل اإلنسففانيأل المكففدهورا ففف  ق ففاع غففرا، وسففكحاول دفففع المجكمففع الفففدول  
لةكجن ففد مففن أجففل وضففع حففد لافف ض ااوضففاعت. وحفف  رو الدراسففأل مففن أن تكنظففيم المسففيرا يمكففن أن يخففدم 

حماس ف  الساحأل الداخةيفأل ال ةسف ينيأل، و  سفيما فف  ظفل كعفاظم المؤشفراو عةفى فشفل ك بيفق  حركأل
اك فففاق المرفففالحأل، يلفففى جانفففب أن هففف ا الحفففدث سفففيددم الحركفففأل كفففال رف الففف م يدفففود النضفففال الفففو ن  
ال ةس ين  وكبديل عن حركأل فكصت. وشفد دو عةفى أنف. تسفيكون مفن الرفعب جفدا  عةفى يسفرائيل كبريفر 

جنودها المدججون بالسالل بالكرد م لعشراو ا  ف من المدنيين العر ل، و  سيما فف  ظفل أن يدوم 
 يدراك المجكمع الدول  ل ابع اارمأل اإلنسانيأل الك  يواجااا الد اعت.

 22/3/2018، العربي الجديد، لندن
 

 القدس يرشح نفسه لخالفة نتنياهواالحتالل في رئيس بلدية  .01
حارفففل ففف  الكحديدفففاو الكفف  كجرياففا الشفففر أل اإلسففرائيةيأل مفففع رئففيس الفففوررا ، كففل أبيففب: بعفففد الكدففدم ال

بنيامين نكنياهو، حول قضايا ال ساد، أعةن مدربون من رئيس بةديأل الددس الغربيأل، نير بركاو، أن.   
ينففوم الكرشففص لةمنافسففأل عةففى فكففرا جديففدا ففف  انكخابففاو البةديففأل الدريبففأل ففف  ناايففأل السففنأل الحاليففألب انفف. 

رم الكنففافس عةففى مدعفففد برلمففان  ففف  قائمففأل حفففرب الةيكففود الحففاكم، ومففن  فففم المنافسففأل عةففى رئاسفففأل يعكفف
وأوضفحو مرففادر المدفربين، أن بركفاو أكففد لمدربيف. أنفف. ينفوم ا سفكدالأل بعففد عفام مففن ا ن،  الفوررا .
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أل عةففى والكرشففص ففف  ا نكخابففاو الكمايديففأل المدبةففأل ففف  حففرب الةيكففود،  خكيففار قائمففأل الحففرب المكنافسفف
س ك ب عةى ن س  ي ا كرشحو لمنرفب رئفيس البةديفأل تانكخاباو برلمانيأل مدبةأل. وقال بركاو لمدربي. 

 .ت م قدمو اسكدالك  لخو  ا نكخاباو الكمايديأل والمنافسأل عةى مدعد ف  قائمأل الةيكود
 22/3/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 ل لقمع "مسيرة العودة الكبرى"رة قاذفة للقنابيطّور طائرة مسي   جيش اإلسرائيليال .01

ضففمن الكرقففب والمخففاوف اامنيففأل اإلسففرائيةيأل ففف  مففا يكعةففق بفففتمسيرا العففودا وكسففر : محمففود مجادلففأل
لةنكبفأل ال ةسف ينيأل،  فو ر ا حفكالل اإلسفرائية   فائرا  70الحرارت، الك  كن ةق بالكرامن مع ال كرى الف

اليوميففأل الكفف  مففن المنكظففر أن يشففارك فياففا عشففراو مسففيرا قا فففأل لدنابففل الغففار، و لففك لدمففع المسففيراو 
 ا  ف من ال ةس ينيين عند الشري  الحدودم لد اع غرا المحارر.

وكشففف و وحففففدا تحففففرس الحففففدودت الكابعففففأل لشففففر أل ا حفففكالل اإلسففففرائية ، يففففوم ااربعففففا ، خففففالل النشففففرا 
مسففيةأل لةففدموع، و لففك لدمففع قنابففل  6اإلخباريففأل عةففى الدنففاا ال انيففأل، عففن ك ففوير  ففائرا مسففيرا مجاففرا بففف

المظفففاهراو السفففةميأل الكففف  دعفففو يليافففا ال رفففائل ال ةسففف ينيأل ومبفففادراو شفففبابيأل ومجكمعيفففأل فةسففف ينيأل 
وبحسفففب الدنفففاا، فففف ن ا حفففكالل قفففام باخكبفففار ال فففائرا المسفففيرا قبفففل نحفففو أسفففبوعين فففف  قمعففف.  مخكة فففأل.

د ففاع غففرا المحارففر. وأوضففحو لالشففكباكاو الكفف  انففدلعو عففن الشففري  الحففدودم لةمن دففأل الشففماليأل ل
 ف  الوقو  اك.. 6أن. يمكن الكحكم بال ائرا وا  الق قنبةأل من ردا أو أروا  أو الدنابل الف

 21/3/2018، 48عرب 
 

 سيتخذ خطوات لتحسين الوضع اإلنساني في غزة الجيش اإلسرائيلي: "يديعوت" .01
حرونفووت اإلسفرائيةيأل، ال ال فا ،  كفر الموقفع اإللككرونف  لرفحي أل تيفديعوو أ: سفعيد عمفورم -الددس 

 أن الجيش اإلسرائية  قرر اكخا  سةسةأل خ واو بادف كحسين الوضع اإلنسان  ف  غرا.
وأشففارو الرففحي أل يلففى أن الجففيش قففرر اكخففا  هفف ض الخ ففواو بالكنسففيق مففع منسففق اانشفف أل الحكوميففأل 

 ف  الض أل الغربيأل الجنرال يؤاف مردخام.
 ض الخ فففواو تالسفففمال لكجفففار فةسففف ينيين مفففن غفففرا بالفففدخول يلفففى وقالفففو الرفففحي أل، ينففف. مفففن بفففين هففف

 يسرائيل، وريادا رادراو ال واك. والخضرواو من غرا يلى يسرائيلت.
وأضفففافو أن مفففن بفففين الخ فففواو أيضفففا يرفففدار كرفففاريص دخفففول ل ةسففف ينيين مفففن أرفففحاب ااعمفففار 

 ت الكجارم.الرغيرا يلى يسرائيل، وريادا دخول الشاحناو عبر معبر تكرم أبو سالم
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وكابعفففو: تمفففن بفففين سةسفففةأل الخ فففواو أيضفففا، كوسفففيع مسفففاحأل الرفففيد لة ةسففف ينيين فففف  غفففرا، وكسفففايل 
وقالفففو الرفففحي أل تكفففل  لفففك سفففيكم وفدفففا لكديفففيم يفففوم  لةوضففففع  عمةافففمت، دون كحديفففد مسفففاحأل بعينافففا.

 اإلنسان ت.
 20/3/2018، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 

 محكمة تضامنًا مع عهد التميميداخل ال إسرائيلية تصفع شرطياً  .22
رام هللا: رفف عو مكضففامنأل يسففرائيةيأل مففع عاففد الكميمففف ، أحففد أفففراد الشففر أل اإلسففرائيةيأل، أ نففا  جةسفففأل 

 مس نااربعا  ، ف  محكمأل عوفر العسكريأل، غرب  رام هللا.أالمحاكمأل الك  عددو لعاد ووالدكاا، 
منأل اإلسرائيةيأل تيفعاوت المعروفأل بدعماا لةمداومأل ن باسم الكميم  والد عاد لنناضول، أن المكضاوبي  

السففةميأل ضففد ا حففكالل، رفف عو شففر يا خففالل المحكمففأل، ت لكدففول لةعففالم ب ناففا لففن كعاقففب عةففى  لففك، 
وأوضص أن ت المكضامنأل أرادو ب لك ييرال رسالأل لةمجكمع الدول  بحجفم  وربما كحبس يوما أو أقلت.

ولفففم يشفففر المرفففدر ي ا مفففا كانفففو الشفففر أل اإلسفففرائيةيأل قفففد  نيينت.العنرفففريأل اإلسفففرائيةيأل كجفففاض ال ةسففف ي
 اعكدةو المكضامنأل يفعاو أم  .

 22/3/2018، األيام، رام هللا
 

 تتجه نحو مأسسة العنصرية "إسرائيل"استطالع:  .25
مفففففن اإلسفففففرائيةيين يعكدفففففد أن   %90النارفففففرا: كشفففففف ا ئفففففكالف لمناهضفففففأل العنرفففففريأل أن أك فففففر مفففففن 

ففففف  يسففففرائيل   كدففففوم بففففدورها بشففففكل كففففاف  أو   كدففففوم أبففففدا بشفففف   لمناهضففففأل المؤسسففففاو المخكة ففففأل 
مففن اإلسففرائيةيين يعكدففد أن كرففريحاو السياسففيين ورجففال الففدين الياففود كففدفع  %71العنرفريأل. كمففا أن  

 يلى ك رف  ف  النداش ف  الحي ر العام.
كاظار نكائ  ا سفك الع رفورا بالكرامن مع اليوم العالم  لمناهضأل العنرريأل ال م أحياض العالم أمس 

  %47بشففعأل لكففل مففا يكعةففق باإلسففرائيةيين. ويعكففرف نرففف اإلسففرائيةيين المشففاركين ففف  ا سففك الع ن
 .2015ب ن المجكمع ف  يسرائيل عنررم  أك ر، مدارنأل بما قبل انكخاباو 

ث أن معظفم ووفق نكائ  ا سك الع ف ن اإلحساس العام أن  يسرائيل ككج. نحو م سسفأل العنرفريأل حيف
النكففائ  كانففو م ابدففأل لةنكففائ  الكفف  عرضففو ففف  ا سففك الع السففابق مففع كغييففراو   ي ففأل فيمففا يكعةففق 
بالعنرريأل كجاض مجكمعاو مخكة أل ف  يسرائيل. ووفق ا سك الع، ف ن نسبأل العنرريأل ااكبر موجاأل 

 ، وفيمفا %72بيفا ن ، كةى  لك الدفادمون الجفدد مفن ا يو %76ضد العرب و الب  الةجو  ف  يسرائيل ن
من العنرريأل. ف  أس ل  %65بعد الياود اار و وكس نالحرديم   والمجكمع الم ة  ال ين يعانون من 
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مففن اإلسفرائيةيين يعكدففد أن  اليافود مفن أرففل شفرق  يعففانون مفن العنرففريأل، وأن   %43الدائمفأل نجفد أن 
ن الياففود مكحففد   الروسففي أل مففنام أ %35  مففن النسففا  كعففان  مففن العنرففريأل. يلففى  لففك، يعكدففد %39ن

مفففن اإلسفففرائيةيين يعكدفففد أن  هنالفففك عنرفففريأل موجافففأل ضفففد اليافففود  %22يعفففانون مفففن العنرفففري أل وفدففف  
 الغربيين نااشكنار .

فففا، كمفففا اسفففك الع عفففام  ، أن  واحفففدا مفففن كفففل أربعفففأل يسفففرائيةيين، وجافففو 2016وأظافففر ا سفففك الع ايض 
 رساو عنرريأل.ضدهم ف  العام ااخير كرريحاو عنرريأل أو مما

كما أظار أن  قرابأل  ة   اإلسرائيةيين يعكددون أن  العالم ا فكراض  ووسائل الكوارل ا جكماع  كدفع 
نحو ك رف النداش ف  الحي ر العام اإلسرائية ، وهف ا مع فى أقفل مفن المع فى الف م أظافرض اسفك الع 

عكففس الندففاش الدففائم أرففال ففف  نففف  حينفف. قففال معظففم المسففك ةعين ين  العففالم ا فكراضفف  ي 2016عففام 
 الحي ر العام .

ويظاففر ا سففك الع أن  النسففا  قففادراو عةففى كمييففر مسففكوى العنرففريأل أك ففر مففن الرجففال، خارففأل فيمففا 
مففن النسففا  يعكدففدن أن  هنالففك عنرففريأل موجاففأل ضففدهن  %45يكعةففق بالعنرففريأل الموجاففأل ضففدهن، فففف 
 .من الرجال %28بشكل كبير جد ا أو بشكل كبير، مدابل 

 %62من المسك ةعين العةمفانيين أن  هنالفك عنرفريأل موجافأل ضفد  فالب  الةجفو  مدابفل  %82ويؤكد 
من المكدينين يعكدفدون  %90من المكدينين. فيما يكعةق بالعنرريأل ضد الحريديم الكددير كان عكسي ا، 

 من العةمانيين. %63أن  هنالك عنرريأل موجاأل ضدهم مدابل 
 22/3/2018، القدس العربي، لندن

 
 أشهر بمقتضى صفقة بين محاميها والنيابة اإلسرائيلية ثمانيةسجن عهد التميمي  .32

قالو وسائل يعالم يسرائيةيأل، ين محام  الدفاع عن المعكدةأل ال ةس ينيأل عاد الكميم ، كورةوا يلى 
 ر دأل مع النيابأل العسكريأل اإلسرائيةيأل خالل الجةسأل الك  عددو اليوم ف  محكمأل عوفر غرب رام

 هللا، كدض  بموجباا الكميم   مانيأل أشار ف  السجن.
وقالو رحي أل هآركس اإلسرائيةيأل، ين النيابأل العسكريأل أعدو  ئحأل اكاام معدلأل لةكميم ، كضمنو 

 بندا كانو وجاكاا النيابأل لةكميم  ف  وقو سابق. 12أربعأل بنود بد  من 
  عمةياو ضد يسرائيلت، لكناا ككضمن اعكراف وأسد و الالئحأل الجديدا كام تالكحري  والدعوا لكن ي

 الكميم  ب عاقأل عمل جندم ومااجمك..
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وجا  ف   ئحأل ا كاام أن الكميم  وابنأل عماا، وانضمو يلياما والدكاا ف  وقو  حق، ضربن 
الجنود بدبضاو اليد ورحن ف  وجوهام، فيما كركو الضربأل الك  وجاكاا عاد لةجندم عالمأل عةى 

 و الالئحأل الكميم  بمااجمأل الجنود اإلسرائيةيين ف  خمسأل حوادث أخرى.واكام وجا..
 21/3/2018 لألنباء، األناضول وكالة

 
 قوات االحتالل تستهدف الصيادين في غزة .33

اسكادفو قواو ا حكالل اإلسرائية ، اليوم ااربعا ، الموا نين ومنارلام وأراضيام الرراعيأل : غرا
و روارق ا حكالل الحربيأل نيران أسةحكاا الرشاشأل روب الريادين شرق ووس  ق اع غرا، كما فكح

 ومراكبام ف  بحر شمال الد اع، ونربو أسالكا شائكأل شرق بةدا الدرارا شمال خان يونس.
وأفاد شاود عيان، ب ن الدواو المكمركرا ف  موقع تأبو م يبق العسكرمت شرق مخيم المغارم وس  

رشاشأل دون يراباو، فيما فكحو نيران أسةحكاا الرشاشأل روب ال أسةحكااالد اع، فكحو نيران 
 الريادين ومراكبام ف  بحر شمال ق اع غرا، ما اض رهم يلى مغادرا المكان ح اظا عةى أرواحام.

يلى  لك قال شاود عيان، ين قواو كبيرا من وحدا الاندسأل الكابعأل لدواو ا حكالل، وكحو حمايأل 
 وضع أسالك شائكأل خار  الخ  ال ارل شرق البةدا.من  ائراو ا سك الع، شرعو ب

 21/3/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 االحتالل يسلم إخطارات لجميع منازل قرية "أم الحيران" .34
مسةوبأل ا عكراف  ”أخ رو سة او ا حكالل اإلسرائية  يوم ااربعا  جميع أهال  قريأل تأم الحيران

 بالادم والكرحيل، حيث ألردو يخ اراو هدم عةى جميع منارل الدريأل.بالندب المحكل، 
و كرو مرادر محةيأل ف  الدريأل، أن قواو ا حكالل اقكحمو قريأل أم الحيران، وألردو أوامر هدم 

 منارل الدريأل المدرر كن ي ض م ةع نيسان المدبل.
خال  الدريأل ف  الكاري  وأضافو، أن سياراو شر أل ا حكالل داهمو الدريأل وهددو ااهال  ب 

 المحدد مناا، عدب يلراق أوامر هدم عةى جميع المنارل.
نيسان المدبل إلخالئاا قبل كن ي  هدماا بالكامل، و لك  1وأماةو شر أل ا حكالل أهال  الدريأل حكى 

امكاا ، والك  بدأ كن ي  الخ واو ااولى إلق”أم حيران“كمايد ا لوضع اليد عةياا لرالص يقامأل مسكو نأل 
 عةى أر  الواقع.

 21/3/2018لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة
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بعاده عن المسجد  .35  يوما 15اعتقال حارس لـ"األقصى" وا 
أبعدو سة او ا حكالل اإلسرائية  حارس المسجد ااقرى المبارك ييااب أبو غرالأل عن مكان 

 اوامر الشر ألت. عمة. ف  المسجد ااقرى لمدا خمسأل عشر يوما، بحجأل تعدم انرياع.
وكانو قواو ا حكالل اعكدةو الحارس أبو غرالأل ربال اليوم ااربعا  أ نا  عمة. ف  تااقرىت، 
واقكادك. يلى أحد مراكر الكحديق ف  البةدا الدديمأل، ووج او ل. كامأل عرقةأل عمةاا وعدم ا نرياع 

 ارك.اوامرها با بكعاد عن المسكو نين خالل اقكحاماكام لةمسجد المب
 21/3/2018هللا،  رام األيام، 

 
 لعرقلة وصول المتظاهرين للحدود شرقي قطاع غزةاإلسرائيلي يضع أسالكًا شائكة  الجيش .21

قامففففو قففففواو ا حففففكالل بوضففففع أسففففالك شففففائكأل جديففففدا خففففار  السففففيا  ال ارففففل مففففع ااراضفففف   غففففرا:
كظففاهراو أسففبوعيأل،  شففرق  ق ففاع غففرا. ففف  عففدا منففا ق حدوديففأل كشففاد 48ال ةسفف ينيأل المحكةففأل عففام 

 وعمةياو كسةل بين ال ينأل وااخرى، شرق  الد اع.
 50ليربص عر  الحاجر اامن  ما بفين  شائكأل، تلولبيألتأسالكا  تيسرائيةيألتووضعو آلياو عسكريأل 

وكانففو قففواو ا حففكالل قففد وضففعو ففف   مكففر، شففرق  محافظففاو: الشففمال، غففرا، الوسفف ى. 100يلففى 
سففالك ا شففائكأل، لعرقةففأل ورففول المكظففاهرين لةحففدود، ويبففدو أناففا كفف ك  ففف  ااشففار والسففنواو الماضففيأل أ

 آ ار المدبل.مارس/ 30لمجاباأل مسيرا العودا الكبرى المدررا ف   تاإلسرائية تي ار ا سكعداد 
 22/3/2018الخليج، الشارقة، 

 
 مواطنا من الضفة والقدس  38 وتعتقلسلطات االحتالل تصّعد  .21

قفففواو ا حفففكالل اإلسفففرائية  مفففن هجماكافففا فففف  الضففف أل الغربيفففأل وق فففاع غفففرا،  رفففعدو: غفففرا -رام هللا 
موا نفا مففن مدينفأل الدفدس المحكةفأل، ون فف و عمةيفاو كوغفل بريفأل، فيمففا  20فةسف ينيا بيفنام  38واعكدةفو 

أرفففيب عفففدد مفففن الشفففبان خفففالل مواجافففاو عني فففأل انفففدلعو خفففالل حمفففالو المداهمفففأل والك كفففيش لمفففدن 
 الض أل.

 22/3/2018لندن،  العربي، القدس
 

 المقدسيون يتجرعون ويالت التمييز العنصري اإلسرائيليتقرير:  .38
 21أعةنو الجمعيأل العامأل لنمم المكحدا يوم  1966ف  عام : أسيل جندم -الددس المحكةأل 

مارس/آ ار يوما عالميا لةدضا  عةى الكميير العنررم، ورغم مرور خمسأل عدود ونيف عةى بد  
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ا اليومب ما رال المددسيون يرضخون كحو أعكى نظام فرل عنررم نأباركايد  ف  احك ال العالم با 
 العالم كمارس. أ رع ا حكالل المخكة أل ضدهم.

كيةومكرا،  181ومن أبشع أشكال العنرريأل بالددس،  لك الجدار ال ارل ال م يحي  بالمدينأل ب ول 
ل أحيا  وقرى المدينأل عن قةباا، ألف مددس  عن مركر حياكام، فضال عن عر  150ويعرل أك ر من 

 وحرمان السكان ال ةس ينيين من أبس  الخدماو، مدابل يغداق الن داو عةى المسكو ناو.
كما كاحاك الدوانين العنرريأل ضد المددسيين ف  البرلمان اإلسرائية  نالكنيسو ، وكراغ ب ريدأل 

اساسيأل الك  يك ةاا الدانون كخدم مرالص دولأل ا حكالل والياود، وكاضم حدوق ال ةس ينيين ا
 الدول .

بدأو  1967يدول الخبير ف  الدانون اإلسرائية  المحام  محمد دحةأل ين. من  احكالل الددس عام 
يسرائيل ك بيق قوانيناا عةى المدينأل وسكاناا، رغم أناا محكةأل وي كر  أن ي بق عةياا الدانون 

حسب اك اق  هام واك اقياو جنيف ااربع، وه ا الدول  اإلنسان  ال م كخضع ل. المنا ق المحكةأل 
 الك بيق كان أولى مخال او الدانون الدول  الك  ارككبكاا يسرائيل.

وكحدث دحةأل لةجريرا نو عن أبرر الدوانين العنرريأل الك  كسكادف المددسيين، أولاا قانون أمالك 
ةكاا فةس ين  لم يكن مكواجدا الغائبين ال م كرادر يسرائيل بموجب. كل عدار أو حرأل ف  عدار يم

، ي  يحول العدار لما يسمى تحارس أمالك الغائبينت وهو 1967بمدينأل الددس أ نا  احكاللاا عام 
 جسم حكوم  يرادر اامالك ال ةس ينيأل ويسةماا لةحكومأل اإلسرائيةيأل.

أن كل العداراو وبالكوارم مع ه ا الدانون، سنو يسرائيل قانونا آخر لرالص اإلسرائيةيين ين  عةى 
يجب أن كعاد لةمالكين الياود اارةيين  1948الك  كان يمةكاا الياود ف  ش رم المدينأل قبل عام 

 أو ور كام، وبا ض ال ريدأل عادو مئاو العداراو والمنارل لةياود ف  الددس الشرقيأل، حسب دحةأل.
نسيأل اإلسرائيةيأل واإلقامأل من الدوانين الك  ككرس سياسأل الكيل بمكيالين أيضا قانون يكعةق بالج

بالددس، ي  يحرل الياودم وجميع أفراد عائةك. بشكل مباشر عةى الجنسيأل اإلسرائيةيأل، سوا  كانوا 
يعيشون ف  يسرائيل أو خارجاا، وف  المدابل يحرم المددس  أو المددسيأل من يحضار شريك. ال م   

ن يع ائ. الربغأل الدانونيأل لةعيش بالمدينأل، يحمل الاويأل الررقا  لةعيش مع. ف  الددس، و  يكمكن م
 خارأل بعد يلغا  تلم  الشملت ال م كان يساعد ااروا  المخكة أل عةى البدا  ف  المدينأل.

وورف دحةأل ه ا الدانون ب ن. أك ر الدوانين عنرريأل  سكاداف. ال ةس ينيين بشكل واضص، حيث  
  كرو كةمأل تفةس ين ت ف  ن  الدانون.

اودم يعكدى عةي. من قبل مددس  عةى أن. ضحيأل عمل عدائ ، ويحرل عةى ويعامل كل ي
ن  كعوي  من مؤسسأل الك مين الو ن  والحكومأل اإلسرائيةيأل، بينما   يعكبر المددس  ك لك حكى وا 
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 بو أن خة يأل ا عكدا  عنرريأل، وبالكال    يمكن. الحرول عةى أم كعويضاو، وفق المحام  
 المددس .

مددسيين   يدكرر عةى الدوانين، بل يمكد لك اريل الحياا اليوميأل، فعةى سبيل الم ال الكميير ضد ال
يعامل رجال أمن الد ار الخ يف المددسيين كمشكب. بام، حيث يكعرضون لةك كيش وأحيانا  عكدا او 

 قد كرل إل الق النار المباشر.
جيش ا حكالل والدواو الخارأل و  يواج. مسكدةو الد ار فد  يجرا  الك كيش، بل كالحق شر أل و 

 الشبان ال ةس ينيين ف  كل شوارع المدينأل وككعمد ك كيشام بشكل ماين.
وف  حال قرر المددسيون الس ر عبر م ار بن غوريون ف  كل أبيب يض رون لإلجابأل عن وابل 
م من أسئةأل أشب. بالكحديق ي رحاا عةيام موظ و أمن الم ار، كما ي كشون بشكل دقيق ويالحدا

 اامن حكى لحظأل رعودهم لة ائرا ف  أحيان ك يرا.
ه ض اإلجرا او يضاف لاا اسكمرار سة او ا حكالل ف  خةق مريد من ظروف العيش الداهرا الك  

 كادف يلى الكاجير الرامو لةمددسيين لةح اظ عةى أغةبيأل ياوديأل ف  الددس.
 21/3/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 ضد اليهود على متهم بتنفيذ عمليات طعن سنوات سبع: الحكم عّمان .21

ردرو محكمأل أمن الدولأل العسكريأل ف  ااردن، ااربعا ، أحكاما قاسيأل بحق عدد من : أبكرا-عمان
 الموا نين، بكام مكعةدأل باإلرهاب.

وقررو المحكمأل يردار حكم بسجن موا ن سبع سنواو، مع ااشغال الشاقأل، لكخ ي . لكن ي  
أل الغربيأل ضد الياود، بعد يدانك. بجنايأل تالكاديد بالديام بعمل يرهاب  عمةياو  عن ف  الض 

 باسكخدام العنفت.
وبحسب  ئحأل ا كاام الك  نشركاا وكالأل اانبا  ااردنيأل تبكرات، ف ن المكام أردن  الجنسيأل، ويحمل 

ضد الياود عن  الاويأل ال ةس ينيأل، ومن  حوال  عام كولدو لدي. الرغبأل ف  كن ي  عمةيأل تيرهابيألت
 ريق  عن أحدهم، وكان المكام غادر ااراض  ااردنيأل مكوجاا لةض أل الغربيألب من أجل كن ي  

 عمةياو  عن هناك، ي  أن ااجارا اامنيأل كمكنو من الدب  عةي..
وأشارو الالئحأل يلى أن. وأ نا  كواجدض ف  الخةيل، حاول ا سك سار من الموا نين عن  ريدأل لةدخول 

مدينأل الددس، وكن ي  ما عدد العرم عةي. هناك، ي  أن. لم يكمكن من  لكب لرعوبأل دخول مدينأل يلى 
 الددس.
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وف  سياق مكرل، أردرو تأمن الدولألت حكما بالسجن عشرا أعوام بحق أردنيين، بعد يدانكاما 
يران ف  عم ان. سرائيل وا  ال الشاقأل وحكم عةى المكامين بااشغ بالكخ ي  لك جير س اراو روسيا وا 

أعوام، بعد يدانكاما بفتكرنيع مواد مك جراب  سكخداماا ف  أعمال يرهابيألت، وتالكروي  افكار  10لف
 جماعأل يرهابيألت.

 21/3/2018، عّمان، )بترا( األردنية األنباءوكالة 
 

 أبناء اللبنانيات يستثني السوريين والفلسطينيين تجنيسمشروع قانون  .22
رير الخارجيأل الةبنان  جبران باسيل قنبةأل اجكماعيأل ف  ااوسا  فج ر و : يوسف دياب-بيروو

الةبنانيأل، عبر كدديم. مشروع قانون يسمص ب ع ا  أو د الةبنانيأل المكروجأل من أجنب  الجنسيأل 
الةبنانيأل، مشكر ا  أ  ككون مكروجأل من أحد موا ن  دول الجوار، نفةس ين وسوريا ، كما أن. ساوى 

عندما حظر المشروع يع ا  الجنسيأل او د الرجل الةبنان  المكرو   من سوريأل أو  بين المرأا والرجل
فةس ينيأل، ي ا دخةو لبنان بر أل  جئأل، مبررا   لك بمنع الكو ين، وهو ما أ ار اسكيا  عارما  لدى 
الجمعياو الك  كعنى بحدوق اإلنسان، وحمةأل عني أل عبر وسائل الكوارل ا جكماع ، ور و 

 .تالعنررمتبفالمشروع 
المساواا بين توقال باسيل خالل مؤكمر رحاف  عددض بمككب. ف  ورارا الخارجيأل ين مبادرك. كادف لف

الةبنانيينب نسا   ورجا  ، ان القا  من الدسكور وا ك اقاو الدوليأل واك اقيأل الدضا  عةى جميع أشكال 
لمنص المرأا  1925يل الدانون الرادر عام مشروع قانون لكعدت، كاش ا  أن المبادرا تالكميير ضد المرأا

الةبنانيأل حق منص الجنسيأل او دها ي ا كانو مكروجأل من غير لبنان ، ومساواا الرجل باا باسك نا  
ما يمنع عن المرأا يمنع عن الرجل ف  اسك نا  ه ض ت. وأكد أن تدول الجوار لةبنان لمنع الكو ين

 .تالدول
ينسجم مع ما ين  عةي. الدسكور الةبنان  بعدم الكميير بين ت وعد  ورير الخارجيأل أن مشروع.

الةبنانيين عةى أساس الجنس، كما يكماشى مع مددمأل الدسكور الك  كحظر الكو ين، والدولأل مكمسكأل 
بحق العودا لالجئين ال ةس ينيين والنارحين السوريين، ولا ا السبب ينبغ  الكنب. لموضوع الكجنيس 

كددمنا بمجموعأل ت، مضي ا أن. تم اوم نالةبنانيأل  هو ما يجمعنا كةبنانيينتأن  ،  فكا يلىتالجماع 
 .تخ واوب مناا قانون اسكعادا الجنسيأل ف  محاولأل لةمساواا بين المديمين والمنكشرين

ار، أن.  عةى الرعيد السياس  توف  الدرا ا الدانونيأل لا ا المشروع، رأى ورير العدل السابق يبراهيم نج 
ن ا قكرال م اوما  كحو عنوان الخوف من الكو ين، لكن عةى الرعيد الدانون  قد يعد مخال ا  قد يكو 
يعادا رياغأل مشروع الدانون، حيث   يشير ت، اقكرل نجار تالشرق ااوس ت. وف  كرريص لفتلةدسكور
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المساواا أمام  يلى كميير بين النسا  والرجال وجنسيأل من يكم الروا  منام، ان  لك يعد مخال ا  لمبدأ
 .تالدانون

غير أن  رل ورير الخارجيأل أ ار موجأل اسكيا  لدى ااوسا  السياسيأل والشعبيأل، أيضاب ي  أكد 
. وشدد ف  تالدانون   ياجكرأ و  ياجر أتالخبير الدانون  والدسكورم النائب السابق رالل حنين، أن 

لمكروجأل من أجنب  ب ن كع   جنسيكاا او دها حق  المرأا الةبنانيأل ات، عةى تالشرق ااوس تكرريص لف
الداعدا ت. وأوضص أن: تحكما ، كما هو حق  الةبنان  المكرو  من أجنبيأل أن يع   الجنسيأل او دض

 .تالدانونيأل واحدا   انكدا  فياا و  اسك نا  و  اسكنساب، وكل ما هو خالف  لك يعد  عنرريأل
وق المرأا، فكان روكاا الراف  لةمبادرا أعةى وأقوى، حيث أما الجمعياو ااهةيأل الك  كعنى بحد
 رل تلةدفاع عن حدوق المرأا، ه ض المبادرا ب ناا  تك ىتور و رويا روحانا، مديرا مؤسسأل 

كعب ر عن خ اب ت. وأس و ان المبادرا تعنررم، كر س الكميير بين المرأا والمرأا وبين الرجل والرجل
كن ا ن الب ب نراف ت: تالشرق ااوس ت. وقالو لفت ةس ينيين والسوريينيكرس النا  العنررم كجاض ال

المرأا المكروجأل من أجنب  حكى لو كان سوريا  أو فةس ينيا ، ومنحاا حق يع ا  الجنسيأل او دها، 
واليوم بكنا أمام مشكةأل جديدا، وه  أن الرجل الةبنان  المكرو  من سوريأل أو فةس ينيأل لدياا ر أل 

 .تم أو دض من الجنسيأل الةبنانيأل، فبدل أن ينرف المرأا، ساوى بالظةم بيناا وبين والرجل جئأل يحر 
 22/3/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 : عباس لن يتخذ إجراءات ضد حماسلبنانيمصدر  .25

محمود عباس أكد أن.   ينوم اكخا  أم  ألال ةس ينيالسة أل قال مردر لبنان  ين رئيس بيروو: 
 أل المداومأل اإلسالميأل نحماس .يجرا او ضد حرك

ف  اكرال هاك   مع رئيس البرلمان الةبنان  -وندل مراسل الجريرا عن مردر لبنان  أن عباس أكد 
أن.   ينوم اكخا  أم يجرا او ضد حماس. وأضاف المردر أن برم اكرل برئيس  -نبي. برم

 المككب السياس  لحماس يسماعيل هنيأل، وأبةغ. بمضمون كالم عباس.
 وكم ا كرال بين عباس وبرم خالل اسكدبال ااخير س ير فةس ين ف  لبنان أشرف دبور.

وقال بيان رادر عن مككب برم ين ا كرال كناول المسكجداو عةى الساحأل ال ةس ينيأل ف  ضو  
 ال ةس ينيأل، وأهميأل كوحيد الموقف ال ةس ين . - الوضع ف  ق اع غرا والعالقأل ال ةس ينيأل

 22/3/2018وحة، ، الدالجزيرة
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 "اتحاد شباب الجامعات" بإسطنبول ينظم وقفة تضامنية مع "عهد التميمي" .20
، ااربعا ، وق أل يس نبولنظم تاكحاد شباب الجامعاوت ف  مدينأل : يس نبول / كسنيم النخية 

 يوم. 100كضامنيأل مع ال  ةأل ال ةس ينيأل تعاد الكميم ت المعكدةأل ف  سجون يسرائيل من  أك ر من 
الوق أل جرى كنظيماا أمام جامعأل يس نبول بالكرامن مع بد  محكمأل يسرائيةيأل، جةسأل جديدا لمحاكمأل 

 عاما . 17تعادت ن
وشارك ف  الوق أل العشراو من  ةبأل الجامعاو الكركيألب حيث رفعوا ااعالم ال ةس ينيأل والكركيأل 

الكرك    ينسى الدضيأل وهدفو الوق أل يلى كوجي. رسالأل م ادها أن تالشعب  ورورا لفتعادت.
 ال ةس ينيأل، وخرورا قضيأل المعكدالوت، حسب بيان ردر عن ا كحاد الم كور.

ول و البيان، ال م ألداض ال الب فرقان غرب. أوغةو، يلى أن تما حدث لعاد ي ال بشكل شب. يوم  
 الك ير من ال ةس ينيين، ال ين يعانون الم ارداو وا عكدا و الكعس يألت.

كحاد المنظماو الدوليأل الماكمأل بحدوق اإلنسان يلى الضغ  عةى يسرائيل إل الق سرال ودعا ا 
تعادت فورا، مكعادا بعدم الرمو وموارةأل رفع روك. حكى ي الق سرال كل   ل وامرأا ف  سجون 

 يسرائيل.
 21/3/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 جأتها لمزيد من الدرستطبق على مرحلتين وواشنطن أر  "صفقة القرن"الحياة": " .22

يأل الباب أمام دراسأل خ كاا لةسالم المعروفأل يعالميا  بف مريكفكحو اإلدارا اا: محمد يونس -رام هللا 
مرادر دبةوماسيأل  تالحيااتوأكدو لف  ، ك  ككون مدبولأل من ال ةس ينيين واإلسرائيةيين،تر دأل الدرنت

د كرامب قرر ك جيل عر  خ أل السالم يلى أجل   دونالمريكغربيأل، أن ال ريق السياس  لةرئيس اا
  يبحث عن ر دأل قابةأل لالسكمرار، مريكال ريق ااتغير مسمى. وعرو المرادر الدرار يلى ين 

  يمكن فر  الخ أل ت. وأضافو: تومدبولأل من اا راف، وه ا يك ةب المريد من ا نكظار والدراسأل
و  ،  م يكم أال رفان ال ةس ين  واإلسرائية  الخ أل، عةى ال ةس ينيين بالدوا، الم ةوب هو أن يدبل 

 .تضم بديأل اا راف العربيأل يلياا
يأل ككضمن مرحةكين، ااول لالن الق، أما ال انيأل فةةك او . مريكوكش و المرادر أن الخ أل اا

الخ أل كدكرل ند أل بد  عةى ال رفين،  م يسككمالن الك او  بش ن بديأل المراحل، توأوضحو: 
 .تالحدود خرورا  

ويدول مسؤولون فةس ينيون ين موقف الرئيس محمود عباس نأبو مارن ، الراف  لةكعا   مع 
رب ضارا نافعأل. تيأل وخ كاا، دفع ااخيرا يلى ك جيل عرضاا. وقال مسؤول بارر: مريكاإلدارا اا
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لم يعةن  لوت. وأضاف: ت  بش ن الددس أدى يلى يفشال خ ك. قبل أن كاعةنمريكيعالن الرئيس اا
كرامب الددس عارمأل إلسرائيل، لكان من الرعب عةى ال ةس ينيين رف  العودا يلى  اولأل 
الم اوضاو عةى أساس خ أل كرامب، أما بعد اإلعالن، فال كمكننا العودا يلى الم اوضاو، ومن 

يون عةى جةب العرب مريكراهن اات. وراد: تدون مشارككنا لن يكون هناك خ أل و  م اوضاو
 او  نيابأل عن ال ةس ينيين، لكنام لم يجدوا أم  رف عرب  يدبل  لك، ولا ا السبب وضعوا لةك

 .تخ كام ف  اادرا 
  ربما يؤجل الخ أل انكظارا  لمرحةأل ما بعد عباس ال م يعان  من مريكويرى مراقبون أن الجانب اا

  جعل من مريكامشكالو رحيأل. لكن ااجوا  الك  خةداا عباس بموق . الحارم ضد العر  ا
 الرعب عةى أم سياس  فةس ين  الكعا   معاا سوا  ف  ه ض المرحةأل أو مسكدبال .

 22/3/2018الحياة، لندن، 
 

 الفلسطينية تدخل دولي لمنع انهيار المصالحة .22
باو مةيونا فةس ين  يعيشون ف  غرا يخشون ف  كل ساعأل، وكل يوم مدبل، ت: الحياات –بروكسيل 

 تحماستاو جديدا ينوم الرئيس ال ةس ين  محمود عباس فرضاا إلرغام حركأل أن يحمل مع. عدوب
، ف  وقو أككسب الكوكر بين الض أل وغرا بعدا  دوليا . وشدد ا كحاد تكسةيم ق اع غرا كامال  تعةى 

 .تالمض  ف  المرالحألتااوروب  واامم المكحدا عةى 
منيأل ف  ا كحاد ااوروب  فيديريكا موغرين ، عةى وقالو المم ةأل العةيا لةشؤون الخارجيأل والسياسأل اا
، يناا ك مل ب   يضر خ اب عباس نأمام ال ال ا هامش مؤكمر لةدول المانحأل ف  بروكسيل مسا  

نكوقع من ال رائل ال ةس ينيأل ت. وقالو: تجاود المرالحألتالديادا ال ةس ينيأل مسا  اإل نين  بف 
. وشدد تاعأل والكرميم عةى  ريق المرالحأل... الوضع هشمعارضأل الم سدين وا سكمرار ف  الشج

، عةى أن ن س.النا ق باسم اامين العام لنمم المكحدا اسكي ان دوغريك عةى هامش المؤكمر 
 .تكحديق الوحدا ال ةس ينيأل أمر مام إلحالل السالمت

 22/3/2018الحياة، لندن، 
 

 "صفقة القرن" طلعان محمد بن سلمان على تطوراتكوشنر وغرينبالت يُ  .21
 20الكدى ول  العاد السعودم اامير محمد بن سةمان، مسا  ال ال ا /  :سعيد عريداو -واشن ن
يأل واشن ن مع كبير مسكشارم البيو اابي ، جاريد مريك، ف  مدر يقامك. بالعارمأل اا 2018آ ار 

 لك ضمن جدول   يلى الم اوضاو الدوليأل جيسون غرينبالو، و مريككوشنر، ومبعوث الرئيس اا
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يأل، حيث أ ةعاض عةى آخر ك وراو خ أل يدارا مريكريارا ول  العاد الرسميأل يلى الو ياو المكحدا اا
  كرامب لسالم فةس ين  يسرائية  المعروفأل باسم تر دأل الدرنت بعد أن كان قد ررل مريكالرئيس اا

اإلعالن عناا سيكم عندما كربص غرينبالو ا  نين أن تالةمساو ااخيرا عةى الخ أل قد اككمةو وأن 
 الظروف مناسبألت.

وعةمو تالددست من مردر م ةع أن الةدا  كان تبروكوكوليا  حيث أن الممةكأل العربيأل السعوديأل كانو 
قد عبرو عن وجاأل نظرها ب ن الظروف الحاليأل معددا بسبب كعدد اارماو الك  كسكحو  عةى 

ديأل  كةكرم بمبادرا السالم العربيأل الك  كبنكاا الجامعأل ااولويأل ف  الوقو الراهن، وكوناا نالسعو 
 خارأل وأن الدمأل العربيأل سكعدد ف  الريا  الشار المدبلت. العربيأل،

وكان غرينبالو قد ررل ا  نين ب ن الخ أل اككمةو وتاننا ندوم حاليا  بوضع الةمساو ااخيرا عةى 
 اسبألتخ كنا لةسالم، وسوف نعةن عناا عندما ككون الظروف من

وأردرو الس ارا السعوديأل ف  واشن ن بيانا مدكضبا  بش ن لدا  محمد بن سةمان مع كوشنر 
وا هكمام  ااوس ،أن تالنداش دار حول مسكدبل خ أل السالم ف  الشرق  يلىفي.  أشارووغرينبالو 

 المشكرك إليجاد حل دائم لةرراع ب فضل وسيةألت.
يأل هي ر ناورو ال ال ا  بش ن ما اعكبرك. مريكلخارجيأل ااخر قالو النا دأل باسم ورارا اآمن جانب 

واشن ن يهانأل موجاأل من الرئيس ال ةس ين  عباس يلى س يرها ف  يسرائيل دي يد فريدمان تلدد 
سنحو ل  فررأل ا جكماع بالس ير فريدمان ااسبوع الماض  وكناولو العشا  ف  منرل.، وأمضيو 

أيضا  ف  الددس ل كرا قريرا. أسك يع أن أقول ينن  عندما بع  الوقو مع رمالئ  ف  كل أبيب و 
ا ةعو عةى الكعةيداو الك  أدلى باا محمود عباس... عند ا  الع عةياا، كدرك ان. من المروع أن 

 كدال عن أم شخ ت.
، ي ن ه ض  أمريكوأضافو ناورو ف  معر  ردها عةى أسئةأل الددس ته ا كالم فظيع عن مسؤول 

ماينأل فحسب، بل غير م يدا أيضا . ليسو م يدا ان  ه ض اإلدارا كود أن كرى عمةيأل  الكعةيداو ليسو
سالم يسرائيةيأل وفةس ينيألب ما قال. نعباس  يعرقل برأينا قدرا جعل اإلسرائيةيين وال ةس ينيين يجةسون 

 ويكحاد ون معا  من أجل الكورل يلى عمةيأل سالمت.
المروع ال م بدأ يككشف لسكان غرا. كحد نا أنا وأنو  واسك رو تحرم بام أن يركروا عةى الوضع

عن ه ا الموضوع ف  مناسباو عدا... الرعوباو المكعةدأل بالكاربا  والمياض النظي أل وما يلى 
 هنالكت.

 21/3/2018، القدس، القدس
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 عالم هندي يوجه كلمة للشعب الفلسطيني .21
لدارا الانديأل، العالم محمد عنايأل هللا أسد وج. أحد أبرر مناررم الدضيأل ال ةس ينيأل ف  شب. ا: دلا 

سبحان ، كةمأل لةشعب ال ةس ين ، ح ام فياا عةى الربر والرمود، قائال لام: تاعةموا أن 
 الرالحين عةى وج. اار  كةام معكم، و  كانوا و  كحرنوا وأنكم ااعةون ين كنكم مؤمنينت.

شجاعأل ف  وج. الحكوماو الظالمأل، عب ر ف  نرير الشعوب المظةومأل، كما ي ةق عةي.، لمواق . ال
كةمأل ل. عبر تالمركر ال ةس ين  لإلعالمت، عن حب. ومعشر المسةمين بشب. الدارا الانديأل ل ةس ين، 

 مكمنيا لشعباا كل سعادا وكددم ونجال.
وغب  العالمأل الاندم أهل فةس ين عةى نعمأل الجااد ف  سبيل هللا، قائال لام: تأنكم يا يخوان  

 ى أن نكون معكمت.نسون وكربحون ف  ساحاو الجااد، وه ا شرف كبير لكم، كم نكمكم
 يشار أن تسبحان ت أسكا  الدراساو الدرآنيأل، ومؤلف وباحث ف  مجال الدرآن الكريم.

 21/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 عضوية مجلس األمنعلى  "إسرائيل"منافسة قوية بين ألمانيا و .21
كش و رحي أل بيةد الشعبيأل االمانيأل اليوم ااربعا  أن اامم المكحدا أربحو : خالد شمو-برلين

سرائيل.  ساحأل منافسأل شديدا بين دولكين بيناما عالقأل اسك نائيأل هما ألمانيا وا 
و كرو الرحي أل أن ه ض المنافسأل كدور حول رغبأل ال رفين ف  الحرول عةى عضويأل مجةس 

، وهو ما يكسبب بحر  شديد لورير الخارجيأل االمان  الجديد 2020و 2019اامن الدول  لةعامين 
 هايكو ماس الحري  عةى ك وير العالقأل بين برلين وكل أبيب.

الرحي أل أشارو يلى أن ال رل ف  ه ض المنافسأل سيكدرر ناايأل يونيو/حريران المدبل، وندةو عن 
كاا من خالل ه ض المنافسأل بال قولاا ين ألمانيا كسكعر  قو  -ور كاا بالمحافظأل-يأل أمريكدوائر 

 خجل أمام يسرائيل.
يع ا ها أم موافدأل عةى وعد هةبروك، ومن  -حسب الرحي أل-من جانباا، ن و الحكومأل االمانيأل 

ا أمريكالمكوقع أن يجرم ا خكيار ف  يونيو/حريران المدبل بين مكرشحين من قاراو: أوروبا، و 
قادمين، وكرشحو لا ين المدعدين بةجيكا يلى جانب  وأسكراليا لشغل عضويأل مجةس اامن لعامين

سرائيل. ول كو رحي أل بيةد يلى أن اكحاد المنظماو الرايونيأل ف  الو ياو المكحدا نرد أو  ألمانيا وا 
يي.  انكدد ألمانيا بحدا بسبب كرشحاا لعضويأل مجةس اامن الدول  ومخال كاا الر دأل الك  سعو 

 دخال يسرائيل المجةس.من خاللاا الو ياو المكحدا إل
 21/3/2018، الدوحة، الجزيرة
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 هل ينجح الرئيس التشيكي بنقل سفارة بالده للقدس؟ .21
يرر الرئيس الكشيك  ميةوش ريمان عةى كسريع يجرا او ندل س ارا بالدض من : أسامأل عباس-براغ

ة . من جديد كل أبيب يلى الددس، مسكغال ن و ض بالضغ  عةى رئيس الوررا  أندري. بابيش ال م ك
 بكشكيل الحكومأل حكى بعد فشل ااخير ف  نيل  دأل البرلمان.

وكسعى يسرائيل جاهدا  سكغالل وجود ريمان عةى قمأل هرم السة أل ف  الكشيك وا سك ادا من ن و ض، 
ف  رسالأل موجاأل -وهو ما دفع الس ير اإلسرائية  ف  العارمأل براغ دانييل ميرون يلى أن يور  

باسك مار ن و  ريمان ف  ه ا الوقو وك  يرض عةى  -رائيةيأل كشف عناا لوسائل اإلعالملةخارجيأل اإلس
 بابيش.

وقال النا ق الرسم  باسم الدرر الجماورم يرج  أوفكشاكشيك ف  كرريص خا  لةجريرا نو ين 
الرئيس ريمان يؤيد ويدعم ندل الس ارا الكشيكيأل ف  يسرائيل من كل أبيب يلى الددس، مضي ا أن 

لويأل الدضيأل دفعك. ان يبادر وي كص نداشاو داخل المؤسساو الكشيكيأل الحكوميأل بخرو  أو 
 الموضوع.

ولةحيةولأل دون  لك، قال س ير دولأل الكويو ف  الكشيك أيمن العدسان  لةجريرا نو ين اجكماعا قد 
نشرك. ورارا جرى بين المجموعأل العربيأل وورير الخارجيأل الكشيك  ماركين سكروبنكسك ، انكاى ببيان 

الخارجيأل الكشيكيأل وضحو في. أن. لن يكم ندل س ارا الكشيك يلى الددس، وأن الموقف الرسم  سيبدى 
 جر ا من الموقف ااوروب  المعةن.

بدورض، قال الس ير ال ةس ين  ف  براغ خالد اا رش لةجريرا نو ين هناك كحركاو فةس ينيأل مباشرا 
يأل عبر مريكوروب  من  فكرا، لمنع ا نسياق خةف الخ وا اامع الحكومأل الكشيكيأل وا كحاد اا

الضغو  الك  كمارس ويجرم الحديث عناا بش ن ا عكراف بالددس عارمأل موحدا لالحكالل 
 اإلسرائية ، وندل س ارك. لةددس، توبالكال  ندوم بالكنسيق من خالل المجموعكين العربيأل واإلسالميألت.

ان، ومن هؤ   ورير الخارجيأل رئيس الجمعيأل العموميأل لنمم وكعار  أوسا  كشيكيأل مسعى ريم
ررارض عةى ندل الس ارا  المكحدا ااسبق يان كافان، ال م ورف تالمشروع المكاورت لريمان وا 

 الكشيكيأل لةددس، ب ن. تجال بالدانون الدول  و ريدأل اسك راريأل لدةب الحدائقت.
ندل الس ارا هو نوع من رد الجميل إلسرائيل، وأضاف أن موقف الرئيس الكشيك  الضاغ  بدوا ل
، كرامب  دونالد مريكأم قبل الرئيس اا 2013مضي ا أن الرئيس كان قد  رل فكرا ندل الس ارا عام 

   ف  ه ا المجال.مريكوبالكال  يسعى جاهدا لةكسابق مع نظيرض اا
 21/3/2018، الدوحة، الجزيرة
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 قميصًا "نازياً"يرتدي  "إسرائيل"دبلوماسي نمساوي في  .21
اسكدعو ورارا الخارجيأل النمساويأل دبةوماسيا مةحدا من س اركاا ف  يسرائيل بعد أن نشر رورا ل. 
عةى وسائل الكوارل ا جكماع  مركديا قميرا يحمل اسم فرقأل لةدباباو الناريأل خالل الحرب 

 العالميأل ال انيأل.
ك  وضعاا الدبةوماس  يورغن ميكايل ف  النمساويأل الرورا ال ااسبوعيألونشرو رحي أل فالكر 

كةيبيك عةى ر حك. عةى موقع فيسبوك، مركديا قميرا أخضر ككب عةي. تا بو ف  مكانكت 
 وتفروندسبرغت.

المركرقأل المعروفين ف  الدرن الخامس عشر، عةى فرقأل  أحدالناريون اسم تفروندسبرغت  وأ ةق
 الدباباو العاشرا خالل الحرب العالميأل ال انيأل.

حركأل  انرارالمكخر  ببيع مالبس تو نيألت  اإللككرون باع الدمي  ف  مكجر تفا نكست وي
 الاويأل اليمينيأل الدوميأل.

و كرو الرحي أل أن الدبةوماس  كةيبيك، وهو عضو ف  المجةس البةدم ف  فيينا عن حرب الحريأل، 
وريرا الخارجيأل وأمرو  نشر من قبل رورا لجدض يركدم مالبس الناريين مع الرةيب المعدوف.

النمساويأل كارين كينسل تباسكدعا  نكةيبيك  فورا يلى فيينا لةخضوع لكحديق قانون  ف  ا كااماو 
 الم ارا ف  اإلعالمت.

 21/3/2018، األيام، رام هللا
 

 موحدة بديال للمصالحة! فلسطينية استراتيجية .12
 ماجد أبو دياك

ميو محاولأل ا  غكيال رئيس الحكومأل ال ةس ينيأل رام  الحمد هللا من  الةحظاو ااولى بعد وقوع ما سا
ف  غراب عمدو أجارا السة أل ال ةس ينيأل وحركأل فكص يلى كوجي. ا كااماو لحركأل حماس بكدبير 

 ه ض المحاولأل ال اشةأل أو الضةوع فياا.
وردرو كةك ا كااماو دون انكظار ردور نكائ  الكحديق من ااجارا اامنيأل المخكرأل ف  غرا، 

حرول كحديق فيما جرى من أجارا رام هللا، اامر ال م يشير يلى كور  ما لا ض السة أل ف  أو 
المحاولأل، و لك ببسا أل لكون حماس مكضررا من ه ض العمةيأل، والمسك يد الوحيد مناا هو السة أل 

 الك    كريد المرالحأل وكسعى لكخريباا!!
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كامأل محاولأل ا غكيال بحماس، وشن  ي  أن الرئيس ال ةس ين  محمود عباس أرر عةى يلراق
هجوما   عا عةياا ف  اجكماع الةجنأل الكن ي يأل ااخير، معكبرا أناا   كسعى لةمرالحأل بل وكعمل 

 عةى الكعاون لك بيق تر دأل الدرنت ف  غرا، وفق دور قال ين. يكناق  مع ااهداف الو نيأل!!
 

 تبرير تعطيل المصالحة
ب جا  اكاام رسم  من أجارا أمن السة أل بكور  عضو المككب ومن ضمن ا كااماو الجرافيأل

السياس  لحماس فكح  حماد ف  ما يكعةق بكن ي  محاولأل ا غكيال، لكون. هو ال م يسي ر عةى 
 من دأل شمال ق اع غرا.

وف  وقو  حقب رف  النا ق باسم ااجارا اامنيأل ال ةس ينيأل عدنان الضميرم قبول أم كحديق 
اماا بالكدرير ف  ك مين موكب الحمد هللا، مع العةم ب ن مسؤوليأل جميع الوراراو من حماس، واك

 آلو يلى الحكومأل ال ةس ينيأل برام هللا!!
و  يحكا  اامر يلى جاد كبير لكوجي. ا كاام يلى السة أل بكدبير مخ   ا غكيال ومحاولأل يلراق. 

ل لةمرالحأل، و  لم البأل حماس بكسةيم سالل المداومأل بحماس، و لك لكبرير موقف السة أل المع  ِّ
كشر  إلكماماا، وهو شر  كعجيرم ويسكدع  الكسةيم لةعدو وكجريد ال ةس ينيين من سالحام ف  

 مواجاأل العدوان اإلسرائية !
بدون أن يحرةوا عةى مدابل، الةام ي   اأمريكويريد عباس وحكومك. كدديم ه ا الم ةب يلى يسرائيل و 

 أل وعدم كجاورض ف  أم كركيباو سياسيأل قادمأل.ك بيو عباس ف  السة 
ويكرامن  لك مع الحرار المال  وا قكرادم ال م يمارس. الرئيس ال ةس ين  بحق أبنا  غرا لكعرير 
سرائيل عبر كضييق الخياراو أمام أهل غرا.  موقع.، ولدفع اامور نحو المواجاأل بغرا بين حماس وا 

او ا قكراديأل والدانونيأل والو نيأل بحق غرا، من أجل ما فدد أعةن عباس اكخا  سةسةأل من العدوب
 أسماها تالمحافظأل عةى المشروع الو ن  ف  ظل رف  حركأل حماس يناا  ا ندسامت.

ويبدو أن عباس ق ع ال ريق عةى يكمام المرالحأل الك  كرعاها مرر، معكددا أن. با ا اإلجرا  يمنع 
سرا ئيل  سكبعادض، واسكبدال. بشخريأل أخرى ربما ككون مخ  ا يقةيميا ودوليا كشارك في. مرر وا 

 محمد دحالن.
كما أن. باو يرو  أن حماس مكساوقأل مع تر دأل الدرنت باعكبار أن الدولأل المسكدةأل سكضم غرا، 

 يضافأل يلى أجرا  من سينا  لكو ين الالجئين.
مراهنك. عةى الكسويأل  مع العةم ب ن عباس لم يكخ  يجرا   جديا واضحا لمواجاأل الر دأل، واسكمر ف 

سرائيل.  بدعوك. يلى الرعايأل الدوليأل ام اك اق يكم الكورل يلي.، ويكبع. ك بيع العالقاو بين العرب وا 
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ومن اامور ااخرى الك  كدل عةى عدم جديأل عباس ف  المرالحألب كجاهلا يشراك حركأل حماس ف  
كما كم ا ك اق عةي. ف  اجكماعاو اجكماعاو المجةس الو ن  بعددها ف  رام هللا وليس الخار ، 

 الةجنأل الكحضيريأل لةمجةس الو ن  ف  بيروو العام الماض .
ويريد عباس أن يعدد مجةسا ينال ب. الشرعيأل مجد دا دون كشويش من حماس، ودون أن يض ر يلى 

أل ياعة  من يدماجاا ف  المنظمأل و حدا ف  الةجنأل الكن ي يأل، و  أن ي كص بابا لمعارضكاا داخل المنظم
ش ناا ف  الدرار ال ةس ين ، ويؤدم يلى كعديداو ف  الدرار ال ةس ين  ال م يريدض المحي  العرب  

 والدول  مةكرما بعمةيأل السالم وليس خارجا عناا.
وكشكل حماس حجر الرحى ف  المعارضأل ال ةس ينيأل، ولكن هناك فيكو مررم وعرب  عةى 

 ينيأل، رغم رعايأل مرر لةحوار الو ن  ال ةس ين  والحواراو مشارككاا ف  المؤسساو الرسميأل ال ةس
 المكعددا بين أجارا المخابراو المرريأل وحماس.

 
 الوحدة بديل للمصالحة

وي ك  انعداد ه ا المجةس ف  ظروف عريبأل كمر باا الدضيأل، ف  ضو  وجود مخ   الرئيس 
مخ   أكبر إلناا  الدضيأل  الداض  بجعل الددس عارمأل لةكيان، ضمن كرامب  دونالد مريكاا

 بكو ين الالجئين ف  ااردن وسينا .
ورغم  لكب ف ن الديادا ال ةس ينيأل   ك كر ف  جمع الكل ال ةس ين  ف  بوكدأل واحدا لمواجاأل ه ا 
المخ   الخ ير، و  كرال كعمل عةى  لك وحدها و  كرغب ف  مشاركأل أحد لاا، أو ف  اسكغالل 

 .كرامبالكردم لمخ    المداومأل ال ةس ينيأل ف 
ويسكدع  ه ا السةوكا الغريبا الكوقَف عندض  الما أن.   ياجدم ف  مواجاأل الكحدم الكبير بالمن دأل. 
ويدل ه ا عةى عدم الجديأل ف  مواجاأل المخ   ي  بددر ما يح ظ وجود الديادا ال ةس ينيأل ويمنع 

ك أو كجرئأل مخ   ا سكاداف ال م يشمل اسكبدالاا بديادا أخرى فد ، مع العةم ب ن.   يمكن ك كي
 الدضيأل وقيادكاا.
  يكماشى مع  -ال م كش . بالكامل ف  خ اب. ااخير باجكماع الةجنأل الكن ي يأل-ين سةوك عباس 

المخ   الكبير الجارم كن ي ض ف  المن دأل، وال م يؤدم يلى ك بيع العالقاو العربيأل مع يسرائيل، 
ن ومحاررا كركيا. بل لنسف يحارر عباس شعب. ف  غرا  م يكباكى وكوجي. الجاود لمحاربأل ييرا

 عةي. وعةى المشروع الو ن  ال م لم ي رص لنا عن ماهيك..
مع العةم ب ن المشروع الو ن  ال ةس ين  يدوم عةى  وابو محددا ليس مناا محاربأل شعب ب كمة. 

ولأل يخضاع.ب فبا ا ي دد عباس وكدديم. لدمأل سائغأل لةعدو، ومعاونأل ه ا العدو عةى حرارض ومحا
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أهةيك. لةديادا وهو ما يسكدع  مجاودا و نيا لةبحث عن بديل ل.، وبالك كيد لن يكون دحالن أو 
 أم ال..

كل ما سبق يشير يلى فشل  ريع لةمنظمأل ف  مواجاأل الكحدياو، ويدفع لالعكداد ب ن مرةحأل الشعب 
أل الك  فشةو بسبب كعنو عباس، والمسار ال ةس ين  كسكدع  البحث عن خياراو بديةأل لةمرالح

ااهم هنا هو الكركير عةى جباأل و نيأل مو حدا، كعيد ا عكبار لةمداومأل وكسكدع  كل قوى المداومأل 
 لالندما  فياا بمن فيام المخةرون من فكص.

موحدا لمواجاأل ا حكالل،  اسكراكيجيألويك ةب ه ا دعوا كل فرائل العمل ال ةس ين  لالك اق عةى 
والكمسك بااهداف الو نيأل لةشعب ال ةس ين ب بما فياا حق كدرير المرير وحق عودا الالجئين 

 والدولأل المسكدةأل.
ويدف عةى رأس ه ض ااولوياو الكمسك بحق المداومأل  سكعادا الحدوق المسكباحأل، والكحةل من 

 الكنسيق اامن  مع ا حكالل.
اليأل فال ب س أن يكون بكشكيل و ن    ينافس السة أل وا  ا لم يكن  لك ممكنا من خالل السة أل الح

و  يكرادم معاا، ويعمل عةى يدماجاا ف  البرنام  حكى ولو ك ةب  لك مناا الكحةل من السة أل، 
 ورم  كرا يدارا اامور ف  الض أل وغرا ف  حضن المحكة ين اإلسرائيةيين.

ك، وعبر اسكدعا  المحي  العرب    يبدو أن هناك مسكدبال لدضيأل الشعب ال ةس ين  ي  ب ل
ال م فدد -واإلسالم  وكحريل الدعم الدول  ل لك. أما اسكمرار السع  خةف الكسويأل وخةف عباس 

 فدد  بو أن. ليس سوى سراب وف    لة ةس ينيين سينكا  بكجريدهم من حدوقام. -رواب.
 21/3/2018، الدوحة، الجزيرة

 
 اسلقطع الطريق على عبّ  مطروحفّياض خيار  .15

 عدنان أبو عامر 
أحا  بريارا قيادا تحماست ااخيرا لمرر، بديادا يسماعيل هنيأل رئيس مككباا السياس  وعضويأل 
أعضا  المككب السياس  خةيل الحيأل وفكح  حماد وروح  مشكاى وعرو الرشق وموسى أبو مرروق 

 /فبراير الك ير من شبا 28شبا /فبراير وانكاو يوم  9ورالص العارورم، حيث بدأو الريارا يوم 
شبا /فبراير أن  الةدا او  24الغمو  حول أهدافاا ونكائجاا، باسك نا  ما  كرض بيان تحماست ف  

 ييجابي أل حول أوضاع الموا نين ف  ق اع غر ا والمرالحأل بين تفكصت وتحماست.
، أن  أبرر آ ار/مارس عن مرادر فةس يني أل م  ةعأل، لم يسم اا 11أم ا موقع تنب  برست فندل ف  

المة  او الك  ناقشكاا تحماست ومرر ككعة ق بمرحةأل ما بعد الرئيس محمود عب اس، بعد وعكك. 
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الرحي أل ف  أواخر شبا /فبراير، لم يكشف المسئولون ال ةس ينيون عن  بيعكاا أو خ وركاا، حيث 
دولي ا ، دون  ةب المرري ون من تحماست الكنارل عن رئاسأل المجةس الكشريع   لشخري أل مدبولأل 

حوا لاا  من أعضائ.: سالم في ا ،  3الكشف عما قد كحرل عةي. حماس مدابل ه ا الكنارل، ورش 
 حنان عشراوم، ومر  ى البرغو  .

عاما، سياسيأل فةس ينيأل، كدةدو العديد من المنارب، كعضويأل الةجنأل الكن ي يأل  72كعكبر عشراوم 
، وبين 2006-1996الكشريع  ال ةس ين  ف  دوركي. لمنظمأل الكحرير ال ةس ينيأل، وعضويأل المجةس 

 1998-1996، وبين 2002-2001حكى اليوم، والنا دأل الرسميأل باسم الجامعأل العربيأل عام   2006
عمةو نا دأل رسميأل باسم الوفد ال ةس ين   1993-1991شغةو وريرا الكعةيم العال  ال ةس ينيأل، وبين 

 ف  عمةيأل السالم.
 ،2005ما، فاو سياس  فةس ين ، وكرشص  نكخاباو الرئاسأل ال ةس ينيأل عام عا 64أما البرغو   

 2002، أسس عام 2007،  م وريرا لإلعالم عام 2006وفار بانكخاباو المجةس الكشريع  عام 
تالمبادرا الو نيأل ال ةس ينيألت، وهو أميناا العام، ويعكبر اليوم من رمور المداومأل الشعبيأل ضد 

ة ، شارك بك سيس ودعم حركأل مدا عأل يسرائيل وسحب ا سك ماراو وفر  ا حكالل اإلسرائي
 .2010، ورشص لجائرا نوبل لةسالم عام BDSالعدوباو عةياا 

و كر الموقع أن  فيا  هو ااوفر حظ ا  لدى المرريين، نظرا  لعالقاك. العالمي أل وخبرك. السياسي أل، 
اول تالمونيكورت الكوارل مع في ا ، ولكن من لكن  تحماست لم كبة  مرر رفضاا أو موافدكاا، وح

ل بع  مدر بي. عدم الحديث.  دون جدوى، وفض 
وقال الكاكب السياس   ال ةس ين   المديم ف  الداهرا أسامأل عامر لفتالمونيكورت: تين  مرر رب ما غير 

لو ن  مركاحأل لسةوك عب اس ف  الكحضير لخالفك. من دون مشاوركاا، ككوج ا. يلى عدد المجةس ا
ال ةس ين   ف  نيسان/يبريل،  نكخاب لجنأل كن ي يأل جديدا لمنظمأل الكحرير، ومجةس مركرى جديد 
لاا، من دون أن كراهن عةى شخري أل بعيناا لخالفأل عب اس، لكن  في ا ، برأم مرر، قد يكدد م عةى 

ضمن الكجا باو اإلقةيمي أل،  سواض من الشخري او كون. مدبو   دولي ا ، وليس رجال  أمني ا  من را ، و  يدع
ك ب. حرري ا ، بل ك رل خياراو ف  باق  ااسما  م ل عشراوم والبرغو  ،  رغم أن  مرر قد   ككمس 

 وكرى أي اا ااقرب لسياساكاا ف  الساحأل ال ةس يني ألت.
عاما  ، هو سياس   فةس ين   مسكدل  وموظ ف مرموق سابق ف  البنك الدول   ورندوق  66في ا  ن

، شغل منرب ورير المالي أل بين عام   ا ، وكان عضوا  ف  المجةس 2005-2002لندد الدول  
.  م  كرأس الحكومأل ف  الض  أل الغربي أل، بعد سي را تحماست عةى 2006الكشريع   ف  انكخاباو عام 
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ل ي ر خالفاك. مع عب اس حو  2013، لكن . اسكدال ف  عام 2007ق اع غر ا ف  حريران/يونيو من عام 
 سياسأل الحكومأل، وكسب بو قيودض المالي أل بعداواو بع  المسؤولين ال ةس يني ين المدر بين من عب اس.

ين  وريرا  فةس يني ا  سابدا  ف  الداهرا ا  ةع عةى مباح او تحماست ومرر، أخ ى هوي ك. واسم ورارك.، 
م  الم رول من فكص وأبة  تالمونيكورت أن  ت رل مرر عةى حماس بش ن في ا  هو خ  أل لةدياد

محم د دحالن. وفيما حماس لم كبة  رفضاا أو ك ييدها كوناا فوجئو ب.، لكن  حساسي أل العر  
وخ ورك. قد كك ة بان أن يمر  ف  المؤسساو الكنظيمي أل لةحركأل، مجةس الشورى أو المككب السياس  ، 

 ك  كع   موق ا  ناائي ا  بش ن.ت.
قيادا حماس يلى غرا قادمين من مرر، لم كع  حماس رأياا  يوما عةى عودا 15اليوم بعد مرور 

الناائ  ف  العر  المررم بش ن فيا ، رغم اسكمرار المباح او الك  يجرياا الوفد اامن  
آ ار/مارس مع هنيأل ف  غرا، دون الكشف  7المررم ف  غرا برئاسأل الةوا  سامص نبيل، ولدائ. يوم 

 عما ناقشاض بالضب .
ا تحماست من الداهرا ف  أواخر شبا /فبراير، انعدد المجةس الكشريع   ف  مدينأل غر ا وفور عودا قياد

كاا برئاسأل  2بف آ ار/مارس، اامر ال م قد ي ام أن . رسالأل من تحماست لمرر برف  المدكرل وكمس 
ككةأل ، و 132نائبا  من أرل  76المجةس. مع العةم ب ن  تحماست كمكةك أغةبي أل ف  المجةس الكشريع   بف

نائبا ، اامر ال م يؤه ةاا لعدد اجكماع  نكخاب رئيس لةمجةس ال م سيكون عمةي ا  رئيس  15دحالن 
يوما ، حك ى يجرا  انكخاباو عام أل، كما ين   الدانون ااساس   ال ةس ين    60السة أل ال ةس يني أل لف

ئ لةرئيس عباس، سوا  ، وه ا السيناريو ال م قد ككحضر ل. حماس ف  حال غياب م اج2002لعام 
 ف  حال كدهورو حالك. الرحيأل، أو يعالن اسكدالك. عن رئاسأل السة أل ال ةس ينيأل.

وقال رئيس لجنأل الرقابأل وحدوق اإلنسان ف  المجةس الكشريع   عن تحماست يحيى موسى 
كجديد لفتالمونيكورت: تين  حماس كبحث مع ال رائل ال ةس يني أل عن كي ي أل ق ع ال ريق عةى عب اس ل

شرعي ك. ب عادا انكخاب. رئيسا لةسة أل ال ةس ينيأل خالل اجكماع عدد المجةس الو ن   ف  
نيسان/يبريل، والحركأل   فيكو لدياا عةى أم  شخري أل كوافدي أل لديادا كةك المرحةأل، بمن فياا في ا ، 

ة. خالل كرؤس. الحكومأل الك  ، ان  سج  أعدبو ا ندسام  ال م قد   يرةص لكرؤس المجةس الكشريع  
 كان رعبا  عةى ال ةس يني ين، فدد ق ع رواكب موظ    غرا، وكان جر ا  من ا ندسامت. 2007ف  عام 

، وهو أحد قادا تحماست ف  الض  أل  قانوني ا ، ما رال عرير الدويك هو رئيس المجةس الكشريع  
، واعكدةك. يسرائيل مر او حين بدأ ا ندسام ال 2007الغربي أل، لكن .   يمارس ماام. من  عام   ةس ين  

عد ا، وليسو لدي. نشا او سياسي أل، فيما نائب. أحمد بحر يعكبر الرئيس ال عة   لةمجةس، وهو أحد 
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قادا تحماست ف  غر ا، ويعدد اجكماعاو برلماني أل دوري أل ف  غر ا بحضور نو اب تحماست وككةأل 
 .2017دحالن، وكان آخرها ف  كم ور/يوليو من عام 

، لكن اا قد كض ر  مع اشكداد حرار ر  ب ما لم ككمن تحماست أن ك الب بكخة ياا عن رئاسأل الكشريع  
 غر ا ومساع  عب اس يلى كعيين رئيس جديد من دون مشاوركاا.

ت بديادا دحالن،  من جاك.، قال عماد محسن، وهو المكحد ث باسم تالكي ار اإلرالح   الديمدرا   
 ة ع يلى موافدأل حماس عةى كرؤس المجةس الكشريع   من شخري أل كحظى لفتالمونيكورت: تين نا نك

، فاناك شخري او عد ا ف  المجةس الكشريع    ، قادرا عةى مل  أم  فراغ دسكورم  بدبول عرب   ودول  
ل شخري أل بعيناا، ولكن  كن بق عةياا ه ض الموار او، من بيناا في ا  وغيرض، من دون أن ن ض 

 اس عةى أي اا ااك ر قبو  ت.يمكن الك اهم مع حم
مؤسسأل  2013لم يعد في ا  شخري أل فةس يني أل فحسب، فبجانب خبرك. الحكومي أل، أس س ف  عام 

عةى  2015تفةس ين الغد ت لةكنميأل والمشاريع الكنموي أل، لكن  السة أل ال ةس يني أل وضعو يدها ف  عام 
   مع دحالن.أموالاا، واحكجرو ه ض ااموال، برعم كعاون مؤسسأل فيا

، والكدى خالل سنواك. الماضيأل بعشراو الرعما  والدادا، وآخر المواقع  ويحظى في ا  بدبول دول  
ص لاا ف  شبا /فبراير من عام  أن يكون المبعوث الخا  لنمم المك حدا يلى ليبيا،  2017الك  كرش 

، انضم  في ا  يلى 2017لكن  واشن ن رفضو لكوك ر العالقأل مع ال ةس يني ين. وف  كم ور/يوليو 
 ي أل كمحاضر أكاديم  .مريكجامعأل تبرينسكونت اا

من جاك.، قال عضو المجةس ال ورم  لفتفكصت كيسير نرر هللا لفتالمونيكورت: تين  في ا  يرككب خ   
، ان .  قةيمي أل، وأربص رئيسا  لةمجةس الكشريع   كبيرا  ين قام بالدور ال م ك ةب. من. أ راف محةي أل وا 

ساو ال ةس يني أل الرسمي أل، رغم كح  ظاكنا عةى أدائاا وضرورا كجديدها، لكن  موضوع ي كجاور المؤس 
 الرئاسأل يحسم. ال ةس يني ون، وليس العوارم الخارجي ألت.

من الدانون ااساس  ال ةس ين  أن منرب الرئاسأل يربص شاغرا ف  حا و وفاا  37كن  المادا 
ا المجةس الكشريع ، وفددان ااهةيأل الدانونيأل ال م كدررض المحكمأل الرئيس، وا سكدالأل الك  يدبةا

الدسكوريأل، وف  ه ض الحالأل يربص رئيس المجةس الكشريع  رئيسا مؤقكا لةسة أل ال ةس ينيأل يلى حين 
 يوما. 60يجرا  انكخاباو رئاسيأل خالل 

معظمام، ان ام   يمةكون وأخيرا ، ما رال مسكدبل اليوم الكال  لغياب عب اس يؤرق ال ةس يني ين ب
خار أل  ريق واضحأل كحد د مسار ه ض العمةي أل، اامر ال م يريد فر  الكوافق بين أ راف الساحأل 
ن اك دا عةى كعيين رئيس لةمجةس الكشريع   يدود المرحةأل ا نكدالي أل  ال ةس يني أل، كفتحماست ودحالن، وا 
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ن كان الخيار المر  ل عةى موافدكاما الناائي أل بعد غياب عب اس، لكن  في ا ، وا  ص، لكن . لم يكحر  ج 
 بعد.

 21/3/2018المونيتور، 
 

 الشتيمة ليست أخطر ما قاله أبو مازن في خطابه .10
 عاموس هرئيل

ااا ف  يوم  اإلخباريألالعناوين ف  الرحف والمواقع  كركر ربما برورا  بيعيأل عةى الشكائم الك  وج 
محمود عباس ضد كبار رجا و اإلدارا اامريكيأل. حسب  ا  نين الماض  رئيس السة أل ال ةس ينيأل

كةب، بعد أن كمنى ف  الماض   ابنما قال. أبو مارن فان س ير الو ياو المكحدا ف  يسرائيل هو 
لةرئيس دونالد كرامب أن يخرب بيك.. ولكن ما يكضص من خ اب محمود عباس ومن الك وراو 

 قا .ف  المنا ق أك ر خ ورا وأك ر يقال ااخيرا
مبادرا السالم اامريكيأل الك   ااولرئيس السة أل موجود بين فك  الكماشأل من جانبين: من الجانب 

جيدا لالفكرا  ب ن. لن يخر  مناا ش   جيد لة ةس ينيين، ومن الجانب ال ان  عمةيأل  أسبابلدي. 
أل ه  كوجي. المرالحأل ال اشةأل بين السة أل وحماس. ين  ريق الرعيم العجور لةارب من الضائد

الشكائم لنمريكيين وفر  عدوباو أخرى عةى ق اع غرا. كرريحاك. وأقوال. يمكناا أن كؤدم يلى 
مواجاأل عسكريأل بين يسرائيل وحماس ف  الد اع، وموارةأل ضعضعأل العالقأل المكوكرا مع يسرائيل 

  ف  الض أل الغربيأل.
ن كشكل وسي ا  نرياا . ويشك ك ف  ين ف  أبو مارن مةموس، فاو   يردق أن يدارا كرامب يمكن أ

مم ة  الرئيس ال ال أل الياود بخرو  المبادراو ف  المن دأل نرارض كوشنر ومبعو . لةسالم 
غرينبال  والس ير فريدمان ، ويرف  حكى ا لكدا  مع مبعو   اإلدارا عند قدومام. المدا عأل 

لوحيد ال م قابة. غرينبال  هنا ف  ريارك. ال ةس ينيأل لإلدارا كامةأل، ف  الض أل كندروا ب ن ال ةس ين  ا
 هو منسق أعمال الحكومأل ف  المنا ق يوآف مردخام. ااخيرا

يبدو أن عباس يخاف من أن اامريكيين بالكنسيق مع السعوديين وبمعرفأل اإلسرائيةيين يجرون. يلى 
ئل اإلعالم العربيأل . ف  وسات ريق اابدار ف   ريداا يلى الم بصتداخل ما اعكاد شارون كسميك. بف 

ورد أن ماجد فر ، رئيس جاار ا سكخباراو العامأل ف  الض أل، رار مؤخرا الريا  وا ةع عةى 
احدى المسوداو لمبادرا كرامب، الك  سكشق  ريداا أيضا  كمبادرا أحاديأل الجانب ي ا ووجاو كما 

 هو مكوقع برف  ال ةس ينيين.



 
 
 
 

 

 39 ص             4591 العدد:             3/22/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

جا  فر  مع رئيس الحكومأل ال ةس ينيأل رام الحمد هللا با ا   كنكا  مشاكل رئيس السة أل. عندما 
الماض  فجرو عبوا ناس أل ضد  ااسبوعلكدشين منش ا لكنديأل مياض الررف الرح  ف  الد اع ف  

 قافةكاما وأاريب عدد من الحراس.
مبادرا  أفشةوف  خ اب. أمس اكام عباس حماس بالمسؤوليأل عن محاولأل ا غكيال، وقال ين حماس 

حأل الك  كرعاها مرر وهدد ب ر  عدوباو اقكراديأل أخرى ضد ق اع غرا. ه ا من ش ن. المرال
يلى الد اع، فا  ما  ااموالأن يشكل ك ورا  حاسما . أيضا  بعد أن قةرو السة أل كدريجيا كدفق 

كدةي  المساعدا من رام هللا يلى جانب العجر  مةيون شيكل شاريا. 120رالو كحول يلى غرا مبة  
مةيون دو ر لكغ يأل  100مةيون دو ر، مؤخرا جند حوال   450نحوال   ااونروا أموالف   الكبير

أن  ب مكانااعن وكالأل غوث الالجئين ف  ااوكسجين أنبوبالعجر  والكاديد اامريك  ب ن كد ع كماما 
 كحول حياا الد اع ف  الريف الدادم يلى غير محكمةأل.

لكناقضاو بخرو  مساعدا غرا. ه  كر ق لكاديداو كرامب حكومأل يسرائيل ككبع سياسأل مشبعأل با
 ااموالف  الوقو ال م يكراك  في. مبعو ون من قبةاا ف  أنحا  العالم ف  محاولأل كجنيد  لنونروا

ما كدوم ب. حماس، رئيس  أيضالمشاريع كخ ف وضع البنى الكحكيأل ف  غرا. ولكن من المام 
ل. يلى عمةيأل المرالحأل  عكدادض أن. با ا يمكن أن يةد  عةى المنظمأل ف  غرا يحيى السنوار قاد رجا

السة أل عب  اإلدارا المدنيأل لةد اع ف  حين كوارل حماس ا حك اظ بالدوا العسكريأل هناك. عباس 
 يشير ا ن بوضول يلى أن المبادرا المرريأل قد حكم عةياا بال شل بالنسبأل ل..

اس كغيير أجندا الضائدأل ا قكراديأل ورعوباو ف  الماض  وف  ظروف مشاباأل جدا  اخكار عب
ف محاولأل اغكيال الحمد هللا وفر ، العبواو  ااخيرا ااحداثالسي را بواس أل ريادا الكوكر مع يسرائيل. 

الك  فجرو ضد قواو الجيش اإلسرائية  عةى  ول الجدار ف من ش ناا أن كدل عةى أن. هك ا  ااربع
ف  الخة يأل كسكمر ا سكعداداو اسابيع ا حكجا  ال ةس ين ،  مرا.ينوم العمل أبو مارن ف  ه ض ال

قامأل خيام قرب  30ف   اار بد ا  من يوم  آ ار/مارس، الك  يكوقع أن كشمل مسيراو جماهيريأل وا 
الجدار ف  الد اع. ه ض مشكةأل كككيكيأل محددا ما رال يوجد لدى الجيش اإلسرائية  ما يك   من 

عالجاا مع ا مكناع عن س ك الدما  الكبير. المشكةأل ككعةق برورا أقل الوقو لالسكعداد لاا و 
بالمسيراو وبرورا أك ر بالواقع ا سكراكيج  الشامل ف  المنا ق. ف  جاار اامن اإلسرائية  قةدون 
من كحدق احكمالين مدةدين يكم الن بعمةيكين مكرامنكين: كرعيد عسكرم مع حماس ف  الد اع يلى 

 مع السة أل ال ةس ينيأل. اامن لكنسيق جانب انايار ا
 21/3/2018هآرتس 
 22/3/2018، القدس العربي، لندن
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 قررت إسرائيل أخذ المسؤولية اآلن بالذات؟ لماذا: "الهجوم الهادئ" .12
 أمنون لورد
 7الك كيد اإلسرائية  عةى أن دولأل يسرائيل بال عل ه  الك  هاجمو الم اعل ف  دير الرور ف  

ي رل بال بع كدديراو بش ن النيأل الك  كدف خةف النشر. فعةى مدى كل العدد  2007أيةول/سبكمبر 
الوحيد ال م كان يند  هو  واامركانو منشوراو شب. م ةدأل عن الاجوم اإلسرائية .  ااخير

 الك كيد الرسم  من الحكومأل ب ن يسرائيل ه  الك  ن  و الاجوم.
وم، ناق  الك كيد الرسم ، كان قبل خمس سنواو النشر الم رل وربما ااك ر يسنادا  عن الاج

 تالاادئالاجوم تكحو عنوان  تنيو يوركرتونرف ف  كدرير كحديد  كبير لدافيد ماكوفسك  ف  
 . وككب ماكوفسك  ن س. ب ن ك را المنشوراو عن الدرف ف  سوريا ك سر ككرريص 2012نايةول 

نشآو النوويأل اإليرانيأل. ينبغ  ا فكرا  أن. من نوايا وكح ير من جانب يسرائيل ف  كل ما يكعةق بالم
ه ض ه  نيأل يسرائيل عندما كؤكد اليوم بشكل رسم  مسؤوليكاا عن الاجوم  ااخرى ااسباببين كل 

 قبل عشر سنواو ونرف.
 من المشوق ان نرى ب م قدر كوجد فوارق ف  الك اريل الك  كنشر اليوم مدارنأل بالنشر السابق.

ماكوفسك  ف  كدريرض ب ن ند أل الالعودا من ناحيأل يسرائيل كانو ف  وف  كل حال، كشف 
، عندما عر  رئيس الموساد ف  حين. مئير داغان عةى رئيس الوررا  أولمرو 2007آ ار/مارس 

عرفو من كةك الةحظأل ب ن شيئا  بعد اليوم لن يكون هو تمعةومأل معينأل. ويدكبس أولمرو فيدول: 
 ن س..

. وكعاد أولمرو بكر يأل الم اعل ف  تالمسكوى الوجودم كان غير مسبوقعةى  وورن  اك الش  ،
، كان الجدول الرمن  مةرما  بكدمير الم اعل قبل أن يكحول يلى 1981أقرب وقو ممكن. وم ةما ف  

 خشيأل أن يةوث كدميرض مياض نار ال راو المجاور لةم اعل. تساخنت
 مشكةأل مع يدارا بوش

يدارا بوش، الك  بدأو ككح ظ مناا ف  أعداب قروراو حرب لبنان  لدد كانو إلسرائيل مشكةأل مع
ال انيأل. وهنا دخل موضوع مبدئ  ف  عالقاو يسرائيل مع الو ياو المكحدا، مدى المرداقيأل 

 العسكريأل إلسرائيل.
اعكددو كوندم نوريرا الخارجيأل ت 2006ف  أعداب ا دا  ال اشل لةجيش اإلسرائية  ف  لبنان ف  

ا رايس  ب ن. لم يعد ممكنا ا عكماد عةى الجيش اإلسرائية : فام لم يعودوا  اك العمالق كوندالير 
 ، كما قيل ف  محي  رايس الدريب.تب ول  ال أل أمكار ونرف ال م كربينا عةي.
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ه ا الموقف المكشكك كان عةى ما يبدو أحد ااسباب الك  جعةو اامريكيين يكح ظون من يمكانيأل 
الم اعل ف  سوريا، لكخوفام من اند ع حرب. أمر آخر يرب  الدرف ب يامنا هو أن كدرف يسرائيل 

ان. كان الحديث يدور عمةيا عن م اعل كورم شمال ، مشاب. لةم اعل ال م  و رض الكوريون عندهم 
ف  الو ن. وبالضب  ف  كةك ال كرا بدأو واحدا من الخ واو الدبةوماسيأل العديمأل بين المشاركين 

 كوريا الشماليأل ف  الموضوع النووم. السكأل وبين
 

 نهاية الفترة الطيبة؟
اإليرانيين يجدون رعوبأل ف  ندل الرواري  الموجاأل الدقيدأل يلى حرب هللا ف   أنالمعروف هو فد  

الةبنانيأل وهك ا كسب نوعا   ااراض ه ض الرواري  عةى  إلنكا لبنان، وهم يحاولون ك وير مرانع 
لم ككنارل كماما عن الخيار العسكرم لكدمير منشآو النووم  أيضائيل من الحرانأل. ولعل يسرا

 اإليرانيأل. ااراض اإليران  عةى 
ككون  أني ك  ك كيد الاجوم ف  أيام يكعدد في. وضع يسرائيل ف  الجباأل السوريأل الةبنانيأل. يحكمل 

لخ و  الحمر لروسيا قد انكاو. و لك ف  أعداب كجاور ا ااخيراال كرا ال يبأل من السنواو السبع 
البري انيأل. فحةف ناكو يكككل  ااراض ف  عالقاكاا مع الغرب، ف  أعداب الكر يأل الك  ن  كاا عةى 

وفدا لما يةرم حول بري انيا. وهناك عنارر ف  الو ياو المكحدا كرى ف  يسرائيل عامال هاما، 
وريا ه  جر  من ا سكراكيجيأل الك  منظومأل الك اهماو الاادئأل بيناا وبين الرئيس بوكين بالنسبأل لس

 يسكخدماا بوكين.
وعةي.، فاناك  ةب ب ن كدف يسرائيل بشكل قا ع، م ةما ف  أيام الحرب الباردا، ف  ي ار الحةف 
اامريك  ف البري ان . أما بوكين ن س. ف كر ب ن. يحاولون جر يسرائيل يلى هسكيريا مناهضأل لروسيا. 

مكانيأل  لسي را قد اردادو.يخر  الوضع عن ا أن وا 
 21/3/2018إسرائيل اليوم 
 22/3/2018، القدس العربي، لندن
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