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 42 :كاريكاتير

*** 
 
 
 استشهاد عن ر  أمن وملتل مطلوبيجن بتفجير موكب الحمد هللا"الداخلية الفلسطينية":   .1

 وزا   الداخليرررة وا مررر  الرررو ني، أ  غرررز ، مررر  22/3/2018 ،وزارة الداخليةةةة الفلسةةةطينيةموقةةةع نشررر  
، ع  مقتل الم لوب ال ئيس في قضرية تفجير  مو رب  ئريس 22/3/2018 أعلنت الخميس ،الفلس يني

، أنس أبو خوصة وأحد مساعديه واعتقال ثالر  مصصراب، وكلرال خرمل عمليرة أمنيرة الفلس يني الوز اء
إنره منرك اللح رة  ،في بيرا  صرحفي ،وقالت الوزا   في من قة غ ب مخيم النصي ات وس  ق اع غز .

تش يل لجنة تحقير  علرى أعلرى مسرتون أمنري  ، تم  13/3/2018 فيداف  ئيس الح ومة، ا ولى السته
 يرومل شف ممبسات هكه الج يمة، وِفي إ ا  التحقيقات الم ثفرة والمتواصرلة تم نرت ا جهرز  ا منيرة 

م  تحديد هوية المتهم ال ئيس في تنفيرك عمليرة التفجير  وهرو  أنرس عبرد المالرال  21/3/2018 ا  بعاء
 إعم  االستنفا  ا مني في وزا   الداخلية لتعقب آثا ه واعتقاله. و خوصة(، وتم  أب

وأضرررافت أ  جا جهرررز  ا منيرررة وِفررري إ رررا  عمليرررات البحررر  تم نرررت مررر  تحديرررد م رررا  الم لررروب أبرررو 
خوصررة ومسرراعديه، وشرر عت بعمليررة  أمنيررة  صررباي اليرروم الخمرريس غرر ب مخرريم النصرري ات وسرر  ق رراع 

و ررالبتهم  ،محاصرر   عرردد مرر  الم لرروبي  مرر  بيررنهم أبررو خوصررة اخليررة إلررى أنرره تررم  وأشررا ت الد غررز ج.
بتسليم أنفسهم، إال أنهم باد وا على الفو  بإ م  النا  باتجاه القو  ا منية ممرا أدن الستشرهاد اثنري  

 م   جال ا م  وهما الشهيد ال ائد زياد أحمد الحواج ي والشهيد الممزم حماد أحمد أبو سوي ي.
ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العرم،، إال أ   ،ولفتت الوزا   إلى اعتقال اثني  م  مساعدي أبو خوصة

 أحدهما  ا  بحالة خ    توفي فيما بعد وهو  عبد الهادي ا شهب(.
 الفلسر ينيةالنرا   باسرم وزا   الداخليرة  ، أ غز ، م  22/3/2018 ،فلسطين أون الينوأضاف موقع 

أنره سريتم  فرع تق ير ا  لر ئيس الروز اء وزير  الداخليرة  امري الحمرد ل فيمرا يتعلر  بالعمليرة  أ رد إياد البرزم
ا منيررة الترري جرر ت فرري النصرري ات وسرر  ق رراع غررز  ومحاولررة اعتقررال المررتهم الرر ئيس بمحاولترره تفجيرر  
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 فرع  ترم  إلى أنره  ،خمل مقابلة مع فضائية جا قصىج مساء الخميس ،وأشا  البزم أيام. 10مو به قبل 
تق يرر ي  سررابقي ، عرر  العبرروات و يفيررة نصرربها، وثررا  عرر  سرري  التحقيقررات والمعلومررات المترروف   لرردن 

 الوزا  ، وما الكي تحتاجه م  أجل استم ا  التحقي  وس عة ال شف ع  الموضوع.
جالحيرا ج علمرت أ  أ   ،غز  فتحي صرباي، نقم  ع  م اسلها في 23/3/2018 ،الحياة، لندنوجاء في 

أبررو خوصررة جداعشرريج االنتمرراء، وأ   ررامي ا تحملهررا  ررائ   مرر  دو   يررا  جد و ج تابعررة  جهررز  نررس أ
و شرفت مصراد  موثوقرة  ا م  في غز  صو ت عملية قتله، وأ  البح  جا  ع  ثمثة مر  شر  ائه.

لررال   أبررو خوصررة و فاقرره أ لقرروا النررا  علررى  جلرري ا مرر  للتي ررد مرر  موتهمررا، ليخرر ، بعررد كألرررجالحيا ج 
حامم  حزاما  ناسفا  على جسده بهدف تفجي ه، إال أ   جل أم  باغته ب صاصات قاتلرة قبرل أ  يفجر  

وأوضررحت المصرراد  أ  ا جهررز  ا منيررة تي رردت مرر  أ  أبررو خوصررة  نفسرره وهررو يصرر ر ج فررا   فررا ج.
علرى هو الكي فج  المو ب م  خمل آالت تصوي  التق ت له صو ا  في م ا  التفجي  قبل أ  يف  

ولفتررت إلررى أ   جررال ا مرر  دهمرروا منزلرره مسرراء ا  بعرراء بعررد  بررع سرراعة مرر  م اد ترره،  د اجررة نا يررة.
 وعث وا على  مية م  المتفج ات والد اجة النا ية التي استخدمها في عملية التفجي .

في غز  و انت مصاد  فلس ينية موثوقة  شفت لرجالحيا ج، أ  التحقيقات التي أج تها ا جهز  ا منية 
جأ هر ت أ  العبرو  التري انفجر ت مصرنوعة مر  مراد  بمسرتي ية وال يوجرد فيهرا أي معراد ، برل تصرد  

ل أصررريبوا بشررر ايا  عنرررد انفجا هرررا صررروتا  قويرررا  ودخانرررا  لررريس إالج، وأ  الج حرررى مررر  ح اسرررات الحمرررد
فرريهم، اعترر ف  زجررا،. و شررفت مصرراد  أخرر ن لرررجالحيا ج أ  ا جهررز  ا منيررة جاعتقلررت عشرر ات المشررتبه

 اثنا  منهم أ  أبو خوصة منفك عملية التفجي ج.
 
 هللا : حماس ترسم وتنفذ سيناريوهات مشوهة حول محاولة اغتيال الحمدالفلسطينيةحكومة ال .2

إ  مج يرررات السررراعات ا خيررر   التررري أعلنرررت فيهرررا  الفلسررر يني قالرررت ح ومرررة الوفرررا  الرررو ني : ام ل
الغتيال اإلج امية الجبانة التري تعر ل لهرا  ئريس الروز اء  امري حماس ع  تح  ات تتصل بمحاولة ا

الحمد ل، و ئيس المخاب ات العامة اللواء ماجد ف ،، تثبت م  جديد أنها ما زالت تنرته  نفرس الرنه  
وأضرافت  في لجوئها إلى  سم وتنفيك سينا يوهات مشوهة واختم   وايات واهية ال تتف  مع المن ر .

، إ  ما ج ن اليوم  انت بعل ا وسا  توقعتره 22/3/2018 صد  عنها، الخميس الح ومة في بيا 
وقال المتحد  ال سمي باسم الح ومة يوسف المحمرود: إ  محراوالت حمراس بر  اإلشراعات . با مس

لصا  تهمة محاولة االغتيال اإل هابية الجبانة بالدولة ومؤسساتها ال ت قى إلى المستون الكي يم   ا  و 
 العقل والوعي البش ي، وال يم   أ  يممس أدنى د جات الحقيقة والمعقوليةج. أ  يقبل به
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ح ومة الوفا  الو ني تجدد تي يدها على أ  حماس هي التري تتحمرل المسرؤولية ال املرة  أ وأضاف 
  هكه الج يمة الجبانرة ال راد   إنمرا تؤ رد صروابية وأهميرة أاإل هابية، و  اإلج اميةع  محاولة االغتيال 

 لب القياد  بتسلم الح ومة  امل صمحياتها ومسؤولياتها في ق اع غز  وعلى  أسها ملف ا م ج.م 
 22/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
  فها بأكاذيبيو  ...حول استهداف موكب الحمد هللا "داخلية غزة"رواية  يهاجم الضمير  .3

 نا  الضررررمي ي، النررررا   ال سررررمي باسررررم المؤسسررررة ا منيررررةهرررراجم اللررررواء عررررد:  فرررراي زبررررو  -  ام ل
وزا   الداخلية الفلس ينية في ق اع غز  حول استهداف مو ب  ئيس الح ومة  امي ،  واية الفلس ينية

ووصرررفها بي اكيرررب، وقرررال: جإ  ح  رررة حمررراس التررري أصررربحت ترررد ال أ  ، 13/3/2018الحمرررد ل فررري 
اصة في ق اع غز  الحبيب لم يعد يصد   كبهم، ويرد ال أ  أ اكيبها ل  تخفي الحقيقة، وأ  شعبنا خ

نهررا لرر  تترروانى لح ررة فرري  مررا تما سرره علررى ا  ل منرراقل لمررا يصرر ي برره قادتهررا والمتنفرركو  فيهررا، وا 
 تج بة سينا يو تلو اآلخ  لك  ال ماد في العيو  حول مسؤوليتها ال املة ع  ج يمة االغتيال الفاشلةج.

حمررراس جتواصرررل ال ررركب والتضرررليل وخلررر  ا و ا ، وتوجيررره ا ن رررا  وأضررراف الضرررمي ي موضرررحا  أ  
بافتعررال أزمررات وجرر ائم قتررل وأحرردا ، تسرراعدها علررى التهرر ب مرر  مسررؤولياتها المباشرر   فرري التخ رري  

أ   حمرراس( الترري قتلررت المئررات مرر  أبنرراء  والتنفيررك، مشررددا  علررى أ  الشررعب الفلسرر يني جيررد ال جيرردا  
اآلالف مررنهم، وأعرردمت  ، وما سررت أبشررع أنررواع القهرر  والتعرركيب بحرر   2007شررعبنا خررمل انقمبهررا عررام 

لصا  التهم باآلخ ي ج.  قيادات سياسية وعس  ية في صفوفها، ل  تتو ع للح ة ع  القتل وا 
 23/3/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 عواقب"الر حماس بين "تسليم كل شيء" أو "تحمل خي  ... ويللسالم دولي عباس متمسك بمؤتمر .4

تمسال ال ئيس الفلس يني محمود عبراس، بالمبراد   التري  را    حهرا أمرام مجلرس ا مر  قبرل  : ام ل
نحرررو شررره ، والتررري تقتررر ي عقرررد مرررؤتم  دولررري للسرررمم، وتشررر يل آليرررة دوليرررة ل عايرررة المفاوضرررات بررري  
الفلسرر ينيي  واإلسرر ائيليي ، فرري وقررت خيرر  عبرراس ح  ررة حمرراس الترري تسرري   علررى ق رراع غررز ، برري  

 سليم  ل شيءج، أو جتحمل عواقب فشل المصالحةج.جت
واسرررتقبل عبررراس فرررري  ام ل أمرررس ن يرررر ه البل رررا ي  ومرررر   اديرررف، فرررري أول زيرررا   لرررره إلرررى ا  اضرررري 
قررردت جلسرررة محادثرررات بررري  ال ئيسررري    رررزت علرررى العمقرررات الثنائيرررة وت رررو ات  الفلسررر ينية، حيررر  عص

ت ال، جردد فيره الر ئيس الفلسر يني، التي يرد علرى القضية الفلس ينية، قبرل أ  يصعقرد مرؤتم  صرحفي مشر
الدعو  إلى جعقد مؤتم  دولي للسمم منتصف العام، وقبول فلس ي  عضوا   امم  في ا مم المتحرد ، 



 
 
 
 

 

 7 ص             4592 العدد:             3/23/2018 الجمعة التاريخ: 

                                    

وتش يل آلية دولية متعدد  ا   اف، لمساعد  الجانبي  للتوصل إلى اتفا  سمم على أساس الش عية 
لس يني جلم ي فل يوما  المفاوضرات، ومسرتعد للركهاب لهرا دائمرا ج، الدوليةج. وشدد على أ  الجانب الف

ل نه أ د في المقابل على ج فل أي حلول ت رو  خرا ، إ را  الشر عية الدوليرةج، وقرال: جمرا ن يرده هرو 
، عاصرمتها القردس الشر قية، ت رو  1967حل الدولتي ، دولة فلس ي  مستقلة كات السياد  على حدود 

 ات لتما س  قوسها بح ية، وتعيش في أم  وسمم إلى جانب دولة إس ائيلج.مفتوحة  تباع الديان
وت    عباس إلى التوت  الكي ج ن بي  السل ة وحماس على خلفية استهداف مو ب  ئريس الروز اء 

ل ومرردي  االسررتخبا ات ماجررد فرر ، ا سرربوع الماضرري. وأ ررد أ  علررى حمرراس جتسررليم  ررل   امرري الحمررد
وأولها ا م  وفي ش ل فو ي، وهركا متفر  عليره بيننرا وبيرنهم وب عايرة مصر ية، شيء لح ومة الوفا ، 

ال سرتتحمل  حمراس( عواقرب  ل نهم ال ي بقو  كلال. وبعد كلال سنتحمل المسرؤولية  املرة عر  غرز ، وا 
 إفشال الجهود المص ية، الساعية إلى إنهاء االنقسامج.

ا للردول المانحرة التري اجتمعرت فري ب و سريل وأضاف: جل  نتخلى ع  شعبنا في غز  فهم أهلنا، وأ ردن
أخي ا ، ض و   دعم المش وعات في الق اعج، قبل أ  يقدم الش   للدول التي جالتزمت تمويل مشرا يع، 

مليو  دوال ج.  ما ثم   مواقف االتحاد ا و وبي جالصادقة،  500أهمها مح ة تحلية المياه بي ث  م  
 ج.وق ا اته الواضحة حول عملية السمم

 23/3/2018 ،الحياة، لندن
 
 يطالب حماس بتمكين حكومته بغزة... ويؤكد عدم تخليه عن أهل اللطاع الحمد هللا .5

حماس ح  ة  امي الحمد ل، أمس،  لبه م   الفلس ينية جدد  ئيس الح ومة:  فاي زبو  -  ام ل
اي هرو بصرو  وحرد  الرو   تم ي  ح ومته في غز ، بقوله جإننرا نرد ال أ  صرمام ا مرا  ومفتراي النجر

ومنرع تشررتت هويتره، ولهرركا فرنح  نت لررع إلررى االنتقرال بعملنررا المؤسسري والح ررومي ب افرة م وناترره إلررى 
ق اع غز ، وهكا يت لب بم تيخي  التم ي  الفاعل والشامل للح ومة، بحي  تض لع بمسؤولياتها في 

لح  رة حمراس برالتحلي بر وي المسرؤولية  افة مناحي الحيا ، وبرم أي اسرتثناءات،  مرا نجردد م البتنرا 
الو نية، وتجنيب أهلنا في ق اع غز  المزيرد مر  ويرمت وترداعيات االنقسرام الم ير ، وتسرليم الح ومرة 
 ل المسؤوليات ا منية والمالية والقانونية واإلدا ية، بحي  تنتهي إلى غي   جعة سل ة ا م  الواقع، 

ة فاعلررة، تنتشررل شررعبنا فرري غررز  مرر  معاناترره المتفاقمررة الترري ف ضررتها  حمرراس(، ون رر س وحررد  و نيرر
 والممتد  عب  سنوات االنقسام والحصا ج.

وتابع الحمد ل جلقد أ دنا م ا ا  أننا ل  نتخلى ع  أهلنرا فري ق راع غرز ، وال عر  واجباتنرا ومسرؤولياتنا 
تم  المرانحي ، الركي عقرد في إنقاك الق اع م  ال ا ثة اإلنسانية التي تتهدده، وقد نجحنا فري إ را  مرؤ 
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مليو  دوال  الست مال الدعم المالي  ضخم مش وع مائي  565أول م  أمس في ب و سل، في جمع 
فري فلسر ي ، مخصرص لصرالح ب نرام  المح رة الم  زيررة لتحليرة ميراه البحر ، التري هري  رو  النجررا  

ئ  و رالم، يصراد  منهرا لمليوني موا   في غز ، تحاص هم إس ائيل بعقوباتها الجماعية وبحصا  جرا
 الحيا  ويت  ها ف يسة للتلو  والم ل والفق ج.

 23/3/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 
 غزة قطاع فرض علوبات على  يفكر بال عباس :عريلات .6

سعى أمي  س  اللجنة التنفيكية لمن مة التح ير  الفلسر ينية صرائب ع يقرات، إلرى  مينرة ق راع  :غز 
فر ل السرل ة الفلسر ينية فري الضرفة، عقوبرات جديرد ، إك أ رد فري بيرا  غز ، وسر انه المتخروفي  مر  

أ  الرر ئيس  محمررود عبرراس( جيسررعى إلررى  فررع الحصررا  ال ررالم المفرر ول علررى الق رراع وال يف رر  فرري 
ف ل عقوباتج، ل نه دعا ح  ة حماس إلى تم ي  الح ومة الفلس ينية م  عملها في غز  جفي ش ل 

  اد  الشعب وصنادي  االقت اع، على قاعد  الش ا ة السياسيةج.فو يج وأ  جتقبل العود  إلى إ
و ب  ع يقات بي  إنهاء االنقسام الفلس يني والقد   على مواجهة المخ  ات التي تستهدف المشر وع 
الو ني الفلس يني. وقال: جال ئيس محمود عباس يستم  في بكل  ل جهد مم   الستعاد  ق اع غز  

مر  الدولرة الفلسر ينيةج. ولفرت إلرى أ  جإزالرة أسرباب االنقسرام الرداخلي وتحقير   باعتبا ه جزءا  ال يتجرزأ
اإلسر ائيلية التري تسرتهدف المشر وع الفلسر ينيج. محرك ا  مر   -الوحد ، يصفشم  المخ  ات ا م ي يرة 

أ  اسررتم ا  الوضررع القررائم جيشرر ل المرردخل الرر ئيس لمحرراوالت تم يرر  المخ  ررات التصررفويةج. واسررتن   
ت، إبداء مسؤول  بي  في حماس االستعداد للحوا  مع إدا   ت امب، بعدما أعل  ال ئيس عبراس ع يقا

 أ  أم ي ا عزلت نفسها وَلم تعد قاد   على أ  ت و   اعيا  أو ش ي ا  في عملية السمم.
 23/3/2018 ،الحياة، لندن

 
 ن" بزيارة سريةفرج " فلة اللرماجد ": الملك سلمان عرض على 21 م در فلسطيني لة"عربي .7

ج إ   ئيس جهاز المخاب ات الفلس ينية اللواء ماجد ف ، التقى 21 قال مصد  فلس يني لرجع بي: لند 
 ، مضيفا  2018ثاني/ يناي  الالملال سلما  ب  عبد العزيز خمل زيا   س ية أج اها لل يال في  انو  

وأضراف المصرد ، الركي  لقر  ج.سلما  ع ل عليره الموافقرة علرى مرا برات يعر ف بررجصفقة االملال أ  
ج عدم ال شف ع  هويته، إ  الزيا   تمت ب لب م  الملال سرلما ، حير  اتصرل 21  لب م  جع بي

 مع ال ئيس محمود عباس و لب منه إ سال ف ، لل يال في زيا   غي  معلنة. ا خي  هاتفيا  
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 نره   رز علرى جزئيرة   الملال سلما  لم يع ل علرى فر ، تفاصريل  املرة للصرفقة، ولإوقال المصد  
  جق يررة جأبررو ديررسج جررزء مرر  القرردس وأ  الفلسرر ينيي  يم ررنهم توسرريعها إ فرر ،تتعلرر  بالقرردس، وقررال ل

 لتصبح مدينة  بي   وعاصمة لدولتهم،  ما وسع اإلس ائيليو  القدس ال  بية وجعلوها مدينة  بي  ج.
ضررفة ال  بيررة، حيرر  م رر  وأشررا  المصررد  إلررى أ  عبرراس غضررب بسرربب ترريخ  اللررواء فرر ، بررالعود  لل

 لعد  أيام في ال يال بعد الموعد المفت ل لعودته.
مرر  جهترره، نفررى النررا   باسررم ا جهررز  ا منيررة فرري  ام ل اللررواء عرردنا  الضررمي ي حصررول مثررل هرركه 

 ج: جليس لدي أي معلومات ع  هركا الموضروعج، مضريفا  21 الزيا  ، وقال في تص يح مقتضب لرجع بي
 ه الزيا   موجود  لعلمنا بهاج، بحسب تعبي ه.أنه جلو  انت هك

 22/3/2018، "21موقع "عربي 
 
 عريلات يدعو لدعم فلسطين في مجلس حلوق اإلنسان .8

دعا أمي  س  اللجنة التنفيكية لمن مة التح ي  الفلس ينية صائب ع يقات الدول ا عضاء في  أ يحا:
فلسرررر ينية الم  وحررررة أمررررام المجلررررس مجلررررس حقررررو  اإلنسررررا  للتصررررويت لصررررالح مشررررا يع القرررر ا ات ال

أ  موقرع تلرال القر ا ات  ،22/3/2018 فري بيرا  صرحفي الخمريس ،وأ رد ع يقرات .للتصويت عليها غردا  
 الفلس ينية ييتي تحت البند السابع، وكلال حسب ق ا  الجمعية العامة لألمم المتحد .

 22/3/2018 ،اللدس، اللدس
 
  ر " بحق  عهد التميميتدين الحكم "العن "الفلسطينية"الخارجية  .9

دانت وزا   الخا جية والم ت بي  الفلس ينية ق ا  المح مة العسر  ية اإلسر ائيلية الصراد  بحر   : ام ل
سرررنة( ووالررردتها، بالسرررج  الفعلررري لمرررد  ثمانيرررة شرررهو  والسرررج  لمرررد  ثمانيرررة  17ال فلرررة عهرررد التميمررري  

ماليررة. ووصررفت هركا الح ررم برررجالعنص يج،  سرنوات، إضررافة إلررى غ امرة 3شرهو  مررع وقرف التنفيررك لمررد  
خماد أي ش ل م  و  أنه جيش ل أ ب  دليل على وحشية االحتمل، وتي يدا  لمحاوالته وأد ثقافة السمم وا 

 أش ال المقاومة الشعبية السلمية وا  هاب  ل صوت فلس يني ي فل االحتمل واالستي ا ج.
 23/3/2018 ،الحياة، لندن

 
 عباسينتلل للسكن في الملاطعة لمتابعة الوضع ال حي لأسوشييتد بريس: طبيب  .11

عرر  مصرراد  فرري السررل ة الفلسرر ينية بينرره وبسرربب وضررع  ك رر ت و الررة أسوشررييتد برر يس نقررم  :  ام ل
الرر ئيس الفلسرر يني الصررحي انتقررل  بيررب للسرر   داخررل مقرر  المقا عررة فرري  ام ل لألشرر اف ومتابعررة 
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لره  أج يرتعامرا  83عبراس البرالم مر  العمر   :لرت الو الرةوقا الوضع الصحي لل ئيس محمود عبراس.
  ، وسررر  ترررداول لحررردي  عررر  تررردهو ا م ي يرررةفحوصرررات فررري احررردن المشرررافي  أيضرررا  الشررره  الماضررري 

 الوضع الصحي لعباس.
 22/3/2018 ،وكالة سما اإلخبارية

 
 هللا هنية: سنرد على االتهامات بعد تفكيك كامل الشبكة المتورطة بتفجير موكب الحمد .11

قرال  ئريس الم ترب السياسري لح  رة حمراس إسرماعيل هنيرة: إ  اسرتهداف مو رب  ئريس الروز اء : غز 
  امي الحمد ل مؤخ  ا هدفه تفجي  ملفات سياسية.

وأشررا  هنيررة خررمل مشررا  ته بجنرراز  شررهيدي  مرر  عناصرر  ا مرر  اليرروم ا  بعرراء إلررى أ  أجهررز  أمرر  
 خلية ل شف خيو  الج يمة.ح  ته عملت جنب ا إلى جنب مع وزا   الدا

وأضاف جسننت   حتى تنتهي ا جهز  ا منية م  فال  موز هكا التفجي ج، موجه ا التحية لم  وصفهم 
 أب ال ا جهز  ا منية الكي قدموا أ واحهم ثمن ا ل شف ممبسات الحاد .

ليررروم وشرررد د هنيرررة أ  الحررراد  جررراء فررري توقيرررت سياسررري حسررراس تمررر  بررره قضرررية فلسررر ي ، مضررريفا : جا
 قضيتنا أخكت لونا  سياسيا  وأمنيا  بامتياز    العبو  ال تقتل وهدف التفجي  ليس القتلج.

وقال إ   امرل أجهرز  ا مر  ب رز  و افرة إم انرات حمراس وخب اتهرا ا منيرة عملرت مر  اللح رة ا ولرى 
ت ب ز  حتى صباي اليوم حي  عث وا على المتو  ي  ضم  حد  متوالي تلقت فيه ش  ات االتصاال

 تعليمات خا جية بعدم التعاو  مع التحقي  ا مني ب ز .
وأ د هنية أنه   ئيس لم تب حماس السياسي يقف إجمال  وتع يما   ف اد ا جهز  ا منية الكي علموا 

 مئات الساعات ضم  من ومة أمنية مت املة حتى عث وا على م ا  المتو  ي .
هيدي : جصرمتنا فري ا يرام الماضرية ولرم ن ثر  ال رمم وسرمعنا وتابع في  لمة له قبل الصرم  علرى الشر

مررا أوجررع صرراحب  ررل ضررمي  مرر  الررتهم واالنفررمت السياسرري واإلعممرري ومحرراوالت التو يررف ا منرري 
والسياسرري واالجتمرراعي واالقتصررادي لحرراد  التفجيرر  الترري مررا زالررت أجهررز  ا مرر  تتررابع خيو رره، فمرر  

   نستعجل إصدا  الح مج.قتل هي أدوات وهناال جهة مش  لة ول
وأوضررح أ  ا مرر  ب ررز  واصررل الليررل بالنهررا  حتررى يق ررع الحبررال علررى مرر  ي يررد اسررتخدامات حادثررة 
التفجيرر  اسررتخدامات خ يرر  ، مشرري ا  أ  هنرراال أسررماء ال زالررت تحررت الم ررا د  وأنرره ال بررد مرر  تف يررال 

  منو هررا  أ  حادثررة التفجيرر  وانتقررد هنيررة عرردم تحمررل ح ومررة الوفررا  مسررئولياتها فرري غررز   امررل الشررب ة.
 تحمل دالالت تتخ ى حدود الميدا  ويتعدي تفجي  عبو  ناسفة انفج ت بش ل ليس هدفه القتل.
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الصب  حتى تنتهي أجهرز  ا مر  مر  فرال شرف   و مروز التفجير   باست اتيجيةوأشا  أ  حماس ستتحلى 
أ اد تفجيرر  ملفررات عديررد  ليصررو   فرري م حلررة غيرر  عاديررة سياسرريا  وو نيررا  وأمنيررا  ج   حرراد  التفجيرر 

 سياسات متعدد  في م حلة خ ي   م  قضية فلس ي ج.
 23/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : ت ريحات الحكومة والضمير  تغطية على الجهات التي تلف وراء المجرمينحماس .11

اسررم أجهزتهررا اعتبرر  النررا   باسررم ح  ررة حمرراس فرروزي ب هرروم تصرر يحات ح ومررة الحمرردل والنررا   ب
ا منيررة الضررمي ي إصرر ا  ا علررى ال رركب، وتضررليم  للرر أي العررام، وت  يررة علررى الجهررات الترري تقررف و اء 

وقرررال ب هررروم فررري تصررر يح صرررحفي مسررراء الخمررريس، إ  هررركه التصررر يحات تع رررس  المجررر مي  والقتلرررة.
ح رام الجراهز  فضيحة هكه الح ومة، والح ، الشديد الركي وقعرت فيره جر اء محاوالتهرا توجيره الرتهم وا 

وأضرررراف أ  سياسررررة الخررررداع والتضررررليل الترررري  والمسرررربقة  خ ررررو  اسررررتباقية لحرررر ف مج يررررات التحقيرررر .
 تما سها الح ومة ل  تفلح في إنقاك الجهات المسؤولة ع  هكه الج يمة الن  اء م  و  تهم.
 22/3/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 واجبهما الوطنيكتائب اللسام تنعى مجاهَدين قضيا خالل تأديتهما  .11

نعرت  تائرب الشررهيد عرز الردي  القسررام الجنراي العسر  ي لح  ررة جحمراسج اثنري  مرر  مجاهرديها، وقالررت 
 إنهما ا تقيا أثناء تيديتهما واجبهما الو ني في إ ا  عملهما في ا جهز  ا منية الفلس ينية.

عامرا ( والشرهيد  28اج ي  وقالت  تائب القسام في بيا  عس  ي، إ  الشهيد القسرامي زيراد أحمرد الحرو 
عاما ( و مهما م  مخيم النصي ات وس  ق اع غرز ، استشرهدا  36القسامي/ حماد أحمد أبو سوي ي  

 يوم الخميس أثناء تيديتهما واجبهما الو ني في إ ا  عملهما في ا جهز  ا منية الفلس ينيةج.
جعررل جهادهمررا خالصررا  لوجهرره ال رر يم، وسرريلت ال تائررب ل أ  يتقبلهمررا ويسرر نهما فسرريح جناترره، وأ  ي

 وأ  يصب   أهلهما وأحبابهما ويحس  عزاءهم.
و انررت وزا   الداخليررة وا مرر  الررو ني أعلنررت  هرر  الخمرريس، عرر  استشررهاد اثنرري  مرر   جررال ا مرر  
خرررمل عمليرررة أمنيرررة ضرررم  مسررراعي ال شرررف عررر  ممبسرررات ج يمرررة اسرررتهداف مو رررب الرررد تو   امررري 

 الحمدل.
 22/3/2018ماس، غزة، موقع حركة ح
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 فتح: مالحلة حماس مفجر  موكب الحمد هللا غير قانوني .11
قالررت ح  ررة فررتح مسرراء الخمرريس إ  ج ررل مررا يحررد  فرري ق رراع غررز  مرر  اتهررام : متابعررة صررفا -غررز  

 وممحقة وقتل في قضية تفجي  مو ب  ئيس الوز اء  امي الحمد ل قبل أيام خا ، ع  القانو ج.
اإلعممرري لح  ررة فررتح منيرر  الجرراغوب فرري تصرر يح متلفررز لتلفزيررو  جالنجررايج أ   وك رر   ئرريس الم تررب

كا لررم تررتم   الح ومررة فرري غررز  مرر  ا لررف إلررى اليرراء فررإ   ررل مررا  جالمررتهم برر يء حتررى تثبررت إدانترره وا 
وأضاف أ  جح  ة حماس  ه ت علينا أمس باتهام أنس أبو خوصة  يحد  خا ، القانو  والش عيةج.

ا داهمت الم ا  الكي يتواجد فيره وعائلتره وهنراال إ اقرة للردماء لألسرف  بينه خلف التفجي  واليوم صباح 
وأشا  الجاغوب إلى أ  جالحردي  هنرا عر  شرخص مرتهم.. والمرتهم بر ث حترى تثبرت إدانتره..  الشديدج.

 نح  لم نسمع أقوال أبو خوصة أو أقوال أناس أخ ي ج.
ني  هرررو خرررا ، القرررانو  والشررر عية الفلسررر ينية، وشررردد علرررى أ  ج رررل مرررا يحرررد  مررر  عمليرررة القترررل للمررردا

عاد  السي    للش  ة الش عيةج.  والم لوب م  حماس تسليم ا م  الداخلي  ما اتفقنا وا 
وقرال: جحترى إكا  را  هركا ال جرل  أبرو خوصرة( هرو المرتهم الر ئيس فهنراال محرا م يعر ل عليهرا حتررى 

 تثبت عليه التهمة التي تدعيها حماسج. ييخك الجزاء القانوني أما إعدام ا أو شنق ا.. هكا إكا
أشرره  ا مرر  الررداخلي فرري ق رراع غررز  هررل نسررت يع أ  نقررول أنهررا  9وأضرراف جحمرراس لررو سررلمت مرر  

 مسؤولة ع  هكا التفجي  أو أنها خ  ت له.. سنقول إ  على ح ومة التواف  التحقي ج.
 22/3/2018، وكالة ال حافة الفلسطينية ) فا(

 
 التمرد ضد حماس عزام األحمد يحرض على .11

ح ل عضو اللجنة الم  زيرة لح  رة فرتح مفرول العمقرات الو نيرة عرزام ا حمرد المروا ني  :  ام ل
وقرال ا حمرد فري حردي  متلفرز الخمريس: جاالنقسرام مر   في ق اع غز  على لتم د ضد ح  ة حمراس.

ل ررررة االنقسررررام أسررررباب اسررررتم ا  االحررررتمل، وأقررررول  هلنررررا فرررري ق رررراع غررررز  شررررددوا مرررر  تمرررر د م علررررى 
واالنقساميي ، انتفضوا في وجوههم وفي وجره  رل مر  يسرتم  فيره ويسرانده، فقرد آ  ا وا  لوضرع حرد 

وزعرم عضرو اللجنرة الم  زيرة لفرتح أ  جاإلجرر اءات التري سرتتخك فري وجره االنقسرام، سررت و   لمنقسرامج.
  للسرل ة فري الق راع ضد سرل ة الخ رف واالنقرمب، حترى يقوضرهاج. ل ر  اإلجر اءات العقابيرة ا خير  

 أث ت على  افة الفئات وفاقمت م  ا وضاع اإلنسانية.
وقررال ا حمررد: جنحرر  قرراد و  علررى القيررام بواجباتنررا اتجرراه أهلنررا فرري غررز ج، الفت ررا إلررى أنرره جلررم يررتم البرردء 
باتخراك اإلجرر اءات بعردج. فرري إشررا   إلرى مزيررد مر  اإلجرر اءات العقابيررة التري توعررد بهرا  ئرريس ل محمررود 
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رررا  مرررا أ رررد الررر ئيس  بررراس فررري خ ابررره ا خيررر .ع وحسرررب ا حمرررد فرررإ  جبررراب المصرررالحة سررريبقى مفتوح 
 محمود عباس خمل خ ابه قبيل أيام، مشددا  على عدم القبول بمص لح ج  في االنقسامج.

في موضوع آخ ، شدد ا حمد على أنه جل  تست يع قو  على ا  ل تجاوز من مة التح ير  الممثرل 
وقررال  د ا علررى مررا قيررل إنهررا جتلميحررات مرر  حمرراس أنهررا مسررتعد   يررد لشررعبنا الفلسرر ينيج.الشرر عي والوح

لفتح قنوات اتصال في محاولة لتجاوز من مرة التح ير ج: جأقرول لحمراس اكهبروا وحراولوا ولر  يسرتقبلهم 
 أحد  نهم ال يمثلوا الشعب الفلس يني، من مة التح ي  فق  م  تمثلج.

 22/3/2018، فلسطين أون الين
 

 قيادة حماس تلدم  ورة تف يلية للادة الف ائل حول جريمة استهداف الحمدهللا .11
رررا بحضرررو   ئررريس الم ترررب  رررا  ا ئ رررا ومهم  عقررردت قيررراد  ح  رررة جحمررراسج مسررراء يررروم الخمررريس، اجتماع 
السياسرري إسررماعيل هنيررة و ئرريس الح  ررة فرري ق رراع غررز  يحيررى السررنوا ، مررع عرردد مرر  قرراد  الفصررائل 

 عهم على آخ  التحقيقات حول ج يمة تفجي  مو ب د.  امي الحمد ل.الفلس ينية، إل م
وقدمت الح  ة خمل االجتماع الكي عصقرد فري م ترب السرنوا ، صرو   تفصريلية آلخر  التحقيقرات التري 
ترم التوصررل إليهرا حررول ج يمرة تفجيرر  مو رب د.  امرري الحمردل وصرروال  إلرى  شررف الجراني واالشررتباال 

وأ رردت قيرراد  حمرراس خررمل االجتمرراع أ  ا جهررز  ا منيررة لررديها  الخمرريس. الرركي حصررل صررباي اليرروم
ووعرردت قيرراد  حمرراس الفصررائل  وثررائ  وتفاصرريل  املررة لمررا جرر ن، وتعمررل علررى مواصررلة اسررت مالها.

بردو هم نعرى قراد   الو نية بع ل  ل تفاصيل الج يمرة لشرعبنا وقرواه السياسرية المختلفرة، وللعرالم  لره.
ة شررهداء الواجررب الررو ني الرركي  قضرروا خررمل االشررتباال، ووجهرروا الشرر   والتقرردي  الفصررائل الفلسرر يني

وأ ررد قررراد  الفصرررائل علررى بررركلهم للجهرررود  افررة لوقرررف ترررداعيات  لألجهررز  ا منيرررة علررى أدائهرررا المهنررري.
التفجي ، وأ دوا على ض و   ممحقة  ل حاالت تجاوز القرانو  والعبر  بجبهتنرا الداخليرة مهمرا  انرت 

 تي تقف خلفها.الجهة ال
 22/3/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 : تفجير موكب الحمدهللا يهدف تخريب الم الحة وف ل غزة"الشعبية" .11

قال عضو الم تب السياسي للجبهرة الشرعبية لتح ير  فلسر ي  جميرل مزهر  خرمل لقراء للفصرائل : غز 
ز اء  ام الحمرردل هررو عقررد مسرراء اليرروم الخمرريس فرري غررز  ا  جالمسررتهدف مرر  تفجيرر  مو ررب  ئرريس الررو 

مزهرر  جالتفجيرر  لررم ي رر  ع ضرريا، بررل  وأضرراف تخ يررب المصررالحة ومفاقمررة ا زمررات فرري ق رراع غررز ج.
 محاولة مشبوهة، خلفها أجندات مشبوهة تستهدف القضية الو نية، وتدمي  المش وع الو نيج.
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 أ  إلرررىحةج مشررري ا جال برررديل عررر  خيرررا  المصرررالحة إال المصرررال أ وا رررد القيرررادي فررري الجبهرررة الشرررعبية 
 التفجي  ججاء ليمهد ال  ي  أمام صفقة الق  ، ولفصل ق اع غز  ع  الضفة ال  بيةج.

جالبعل است ل التفجي   مب   للته ب أو للدفع ب ز  نحرو االنفصرال، ولركلال يجرب محاصر    إ وقال 
نررزال  فرري وحررك  مزهرر  مرر  اال ووقررف  ررل أشرر ال الت اشرر  اإلعممرري واحتررواءه ومنررع هرركا التصررعيدج.

غز ج، أو في مشا يع موازية     من مة التح ي ، هدفها النيل م   إنقاكمشا يع على شا لة جمجلس 
 المش وع الو ني.

 22/3/2018اللدس، اللدس، 
 

 على كل من يتعاطى معها أو يلبل بها عار فلة فتح:  فلة اللرن  .11
ة اإل اد  والثبرررات والصرررمود، أمرررام قالرررت ح  رررة جفرررتحج إ   ئيسرررها محمرررود عبررراس جيقرررود مع  ررر:  ام ل

ا م ي يرة علرى شرعبنا، تحرت مرا يسرمى صرفقة القر  ج، علرى حرد  -محاوالت ف ل ال ؤية اإلس ائيلية 
ووصفت الح  ة في بيا  لها الخميس، تلال الصفقة بينها جعرا  علرى  رل مر  يتعرا ى معهرا  تعبي ها.

د  باسرمها، أسرامه القواسرمي، جإ  الر ئيس قال عضرو المجلرس الثرو ي لرر جفرتحج والمتحرو  أو يقبل بهاج.
رررد بررردماء وتضرررحيات الشرررهداء وعررركابات ا سررر ن  يقرررف بررري  أبنررراء شرررعبه معبررر  ا عررر  إ   نضرررالي مصعم 
البواسرررل، وصرررامد ا أمرررام العنصررر ية اإلسررر ائيلية، والعنجهيرررة ا مي  يرررة التررري تتبنرررى مواقرررف المت ررر في  

حفي، الشرعب الفلسر يني برر جلفر ج مر  وصرفهم برر و الب القواسرمي فري تصر يح صر اليهود في العالمج.
جاالنقمبي  وال مميي ج مم   تتقا ع مصالحهم مع مصالح االحتمل في تم ي  جصفقة العا  والخيانة 

 والكلج، حسب وصفه.
 22/3/2018قدس برس، 

 
   قادت للتهدئةبركة: جهود بر  علي  .11

  ججهود  ئيس مجلس النرواب اللبنراني قال ممثل ح  ة حماس في لبنا  علي ب  ة إ: صفا –بي وت 
نبيرررره برررر ي أدت إلررررى التهدئررررة والعررررود  إلررررى تنفيررررك اتفررررا  القرررراه   برررري  ح  ترررري حمرررراس وفررررتح بتررررا ي  

را  ج.2017/10/12 وك   ب  ة في تص يح نش ه على حسابه بموقع جفيسبوالج أ  تلال الجهرود أدت أيض 
في غز  في ج يمة تفجي  مو ب  ئيس الح ومة إلى انت ا  نتائ  التحقي  التي تج يها وزا   الداخلية 

وأع ب ع  ش  ه لل ئيس ب ي على الجهود التي بكلها مع قيادتي ح  تري فرتح   امي الحمد ل مؤخ  ا.
 وحماس.

 22/3/2018، وكالة ال حافة الفلسطينية ) فا(
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 تحالف اللوى بلبنان يؤكد رفض أ  مشاريع مشبوهة تستهدف فلسطين .12

  تحالف القون الفلس ينية في لبنا  اجتماعها الدو ي، اليوم الخميس في بير وت، عقدت قياد: بي وت
وبحثرررت آخررر  الت رررو ات السياسررررية للقضرررية الفلسررر ينية، خصوصرررا  جصررررفقة القررر  ج، وأوضررراع شررررعبنا 

 الفلس يني في لبنا ، على المستون السياسي وا مني واإلنساني.
قة القر  ج ا م ي يرة، داعيرة  إلرى إحيراء يروم ا  ل وجددت قياد  التحرالف فري بيرا  لهرا،  فضرها جصرف

في نهاية الشه  الجا ي، عب  فعاليات شعبية تؤ د م  خملها تمس ها بالقدس وح  العود ، و فضها 
 مرا توقرف المجتمعرو  عنرد بيرا  مرؤتم   ومرا   ل المشا يع المشربوهة،  داا عمليارا علرى هركه الصرفقة.

ي الخرردمات الترري تنفرركها ا ونرر وا فرري لبنررا  بسرربب نقررص التمويررل بخصرروص ا ونرر وا، والتقليصررات فرر
وت ا م الديو ، وعد وا كلال استهدافا  جديدا  لقضية المجئي  التي تعد  الو الة شاهدا  عليهرا، داعري  إلرى 

وأ ررد المجتمعررو   ضرر    اسررتم ا  التح  ررات الجماهي يررة لم البررة ا ونرر وا بمسررؤولياتها الملقررا  عليهررا.
لمحاف ة على أم  المخيمات الفلس ينية واستق ا ها، وق ع ال  ي  على  ل مر  يسرعى إلرى ض و   ا

 اإلض ا  بشعبنا وقضيتنا.
 23/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 خالل األسبوع الماضي في الضفة إسرائيليين ثالثةوملتل  فدائيةعمليات  تلرير: تسع .11
عمليررررات فدائيررررة أدت إلررررى مقتررررل ثمثررررة  9ا  الحررررالي، شررررهد ا سرررربوع الثالرررر  مرررر  آك: القرررردس المحتلررررة

صابة سبعة آخ ي  بج وي مختلفة، في أنحاء متف قة م  الضفة والقدس المحتلتي .  إس ائيليي  وا 
عمليررات فرري إحصررائية أصررد ها يرروم الخمرريس أ  جنررديي  إسرر ائيليي  قررتم  9و صررد موقررع جاالنتفاضررةج 

لفردائي عرمء قبهرا برالق ب مر  مسرتو نة جمرابو دوترا ج وأصيب ثمثة آخ و  فري عمليرة دهرس نفركها ا
 في محاف ة جني .

وأشررا  الموقررع، إلررى مقتررل جنرردي آخرر  بعمليررة  عرر  نفرركها الشررهيد عبررد الرر حم  بنرري فضررل فرري البلررد  
القديمة بالقردس المحتلرة،  مرا أصريب جنرديا  بجر وي مختلفرة، بعرد  شرقهم بالحجرا   بالمواجهرات التري 

 عو يف في نابلس.اندلعت في  ول  م و 
ررا( مرر  بلررد  عق بررا  28ا تقرراء الشررهيد عبررد الرر حم  مرراه  بنرري فضررل  ” االنتفاضررة“وسررجل موقررع  عام 

قضررراء نررررابلس، بعرررد تنفيرررركه عمليرررة  عرررر  أدت لمقترررل حررررا س أمررر  إسرررر ائيلي، حيررر  احتجررررزت قرررروات 
 جثمان ا. 17االحتمل جثمانه، لتصبح عدد الجثامي  المحتجز  لديها 
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، الترري قتررل فيهررا الحاخررام ”ا يئيررل“دائي عبررد الح رريم عاصرري منفررك عمليررة ال عرر  قرر ب  مررا اعتقلررت الفرر
 جايتما  ب  جالج بداية فب اي  الماضي.

 22/3/2018وكالة الرأ  الفلسطينية لإلعالم، غزة، 
 

 وسائل اإلعالم ويهاجمنتنياهو ينتلد الشرطة  .11
س، وسرائل اإلعرمم اإلسر ائيلية، معتبر  ا هاجم  ئيس الح ومة اإلس ائيلية، مساء الخمي: محمود مجادلة

أنهررا تمررا س ضرر و  ا مسررتم   علررى سررل ة إنفرراك القررانو  ل  احررة برره، بعيررد ا عرر  المسررا  الررديمق ا ي 
 لتداول السل ة.

وانتقد نتنياهو، خمل خ ابه أمرام ناشر ي اللي رود بمناسربة عيرد الفصرح العبر ي، الشر  ة اإلسر ائيلية، 
حولرره فرري قضررية الترري تتعلرر  بالتعرراممت الماليررة لشرر  ة جبيررزالج  الملررف  الترري تحقرر  فرري شرربهات فسرراد

(، واعتب ها منحراز ، حير  تجاهلرت التحقير  فري مشر وع القرانو  الركي  الرب بفر ل  سروم دفرع 4000
علررى صررحيفة جيسررر ائيل هيررومج، والررركي أدن، بحسرربه، إلرررى تف يررال الح ومرررة وحررل ال نيسرررت فرري العرررام 

2015. 
شعو  بال لم هو واحد م  ا سرباب التري تردفع النراس لردعمنا، يسرمعو  مرا يقولنره وقال نتنياهو إ  جال

 في وسائل اإلعمم ويشع و  أ  هكه لعبة مزو  ، م ا د ج.
وزعررررم أ  وسررررائل اإلعررررمم تررررد ال أنرررره جال يم رررر  هزيمتنررررا بالوسررررائل الديمق ا يررررة، فيحرررراولو  الضرررر   

   أخ نج.المستم  على سل ة إنفاك القانو  ل  احة بنا ب   
وأضاف أ  الش  ة جتواصل البح  وال تجد شيئ ا، حتى لو استم ت في البح ... لر  تجرد  نره لريس 
هنررراال مرررا تجرررده أصرررمج، ترررابع جعنررردما ينجحررروا بالتوصرررل إلرررى شررريء واضرررح لررردن شرررخص آخررر ، ال 

 يعالجوه... هناال قاعد  بسي ة، ا مو  التي ال تتعل  بنتنياهو ال تلمسوهاج.
 22/3/2018، 48عرب   

 
 مجال الزراعة وال حة واألمنب هتملك ما تحتاج "إسرائيل"ال تح ى و أفريلياالفرص في : ليبرمان .11

دول هري ا ولرى  3اإلس ائيلي أفي دو  ليب ما ، يوم الخميس، جولرة إف يقيرة شرملت  لدفاعأنهى وزي  ا
شررملت  وانرردا وتنزانيررا وبحسررب وسررائل إعررمم إسرر ائيلية، برردأت جولررة ليب مررا  يرروم ا حررد، و  منررك عقررود.

وزامبيا، التقى خملها مع  ؤساء الدول الثم ، وز اء الدفاع والشؤو  الخا جية، ومع  ؤساء ا   ا  
و ؤساء أجهز  أم  الدولة، في جزيا   تا يخية هي ا ولى م  نوعها لوزي  دفاع إس ائيلي منك عشر ات 

 السني ج.
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سر ائيل تملرال  وفي تعقيب على زيا ته في القا   ا ف يقية قال ليب ما : الف ص في أف يقيا ال تحصى وا 
مررا تحتررا، أف يقيرررا فرري مجرررال الز اعررة، والصررحة، وا مررر . وأضرراف جفررري  ررل دولررة نررردخل إليهررا ونقررريم 

 تحالفات وتعاو ، ن  د إي ا  منها ونعزلها أ ث ج.
ا ول الركي يرزو   وانردا. اإلسر ائيلي  دفاعوأع ب ليب ما  أمام  ئيس  واندا أنه: جفخو  ل ونه وزي  الر

أصرربحت العمقررات برري  البلرردي  أقررون مرر  أي وقررت مضررى. تشرر ل هرركه الزيررا   أهميررة تا يخيررة للعمقررة 
س ائيل سرعيا لمسرتقبل أفضرل مر  أجرل مروا ني البلردي ، وهرو  بي  البلدي . ونشهد تعاو  بي   واندا وا 

د بهرا فر ص اسرتثما ية  ثير   فري المجراالت ولفت إلى أ  الدول ا ف يقية التي زا هرا يوجر آخك بالتقدمج.
 التي تع فها إس ائيل جيدا مثل الز اعة وال ب وا م  وم افحة اإل هاب وأم  الحدود.

 23/3/2018األيام، رام هللا، 
 

 "ميرتس" برئاسةتمار زندبرغ تفوز  .11
مرر   %71فررازت عضررو ال نيسررت تمررا  زنرردب  ، ب ئاسررة حررزب جميرر تسج، وحصرردت : محمررود مجادلررة

صوات المنتسبي  للحزب، متفوقة بكلال على منافسها آفي بوسر يم، لتحرل م را  زهافرا غلرؤو ، التري أ
 ش لت المنصب في السنوات الست الماضية.
ألررف  32مرر  أعضرراء الحررزب الرركي  ال يتجرراوزوا الررر %53.6وشررا ال فرري االنتخابررات الداخليررة لرررجمي تسج 

 .لخميسصف ام  ز اقت اع افتتحت عند من 130شخص، وصوتوا في 
 22/3/2018، 48عرب 

 
ل من تعرضوا للتنكيل  إسرائيليشاعر وموسيلار  .11  عاما الستشهاديين 50بارز: أتفهم تحو 

الناص  : أبدن شراع  وموسريقي إسر ائيلي برا ز تفهمره ل راه   االستشرهاديي  الفلسر ينيي  بقولره أمرس 
هكه  بيقوالهسنة الستشهادي. واثا   50إنه يست يع أ  يتفهم تحول م  تع ل للتن يل واإلهانة  يلة 

عاصفة م  ال ضب و دود الفعل. بعد نحو شه ي  م  إثا ته عاصفة  بي   في إس ائيل لمقا بته بري  
 ال فلة الفلس ينية عهد التميمي وبي  ال فلة اليهودية ضحية النازية آ  ف انال.

ة الفلسر ينية ولمستشرهاد مرك  ا الملح  يونثا  غيف ، عاصفة جديرد  بتفهمره للمقاومر –وأثا  الشاع  
 أ  شمشوم الجبا  اليهودي  ا  أول انتحا ي في التا ي . 

 23/3/2018اللدس العربي، لندن، 
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 باقتحام الحاخام كهانا لمدينة أم الفحم "عربية –يهودية  حركة"قاض عن ر  يشبه  .11
سربع، إليراهو بيترا ، يروم شبه القاضي العنصر ي فري المح مرة الم  زيرة بمدينرة بئر  ال: محمود مجادلة

الع بيرة جمنتردن التعرايش فري النقربج فري المدينرة، باقتحرام الحاخرام  –الخميس، نشا  الح  ة اليهودية 
 المقتول، مئي   هانا، لمدينة أم الفحم.

ة تتهم خمله بلديرة بئر  السربع، التري تسرعى يجاء كلال في إ ا  جلسة الن   في التماس قدمته الجمع
 إجا  الح  ة  حد الم اف  العام في المدينة، بالنيل م  ح ية التعبي .إلى إل اء عقد 

وقال بيتا  في جلسة االستماع لملتماس الكي قدمته الح  ة: جلماكا تص و  على القيام بكلال... هكا 
بمثابة إحضا   اهانا إلى أم الفحمج، في إشا   إلى الحفا  على الهوية اليهودية المزعومة لمدينة بئر  

وهرراجم القاضرري العنصرر ي الح  ررة بقسررو ، معتبرر  ا أ  أنشرر تها فرري الم فرر  العررام، والرركي يتبررع  سرربع.ال
 للبلدية، سياسية أ ث  منها مجتمعية.

 22/3/2018، 48عرب   
 

 بعد االعتراف بتدمير المفاعل السور  بين الموساد واالستخبارات العسكرية تبادل االتهامات .11
شف إس ائيل االحتفالي ع  سر  تردمي ها المفاعرل النرووي السرو ي فري فو    وديع عواود : –الناص   

برررري  قادتهررررا السياسرررريي ، ومررررا لبثررررت أ  ت اشررررقت « حرررر ب ال وايررررات»انرررردلعت  2007ديرررر  الررررزو  عررررام 
 دفاعالمؤسسات ا منية في السبا  على تسجيل النقا  ل ل منها. هكا الت اش  المتصاعد دفع وزي  ال

نه نادم لمصادقته على إتاحرة نشر  « اشتبا ات ا نا»  هكه أفي دو  ليب ما  للقول إ اللف ية مخزية وا 
 تفاصيل العملية.

وبلم الت اش  بي  أوسا  المؤسسرة ا منيرة ك وتره بتبرادل االتهامرات بري   ئريس الموسراد السراب  تمير  
« اف المتيخ اال تش»فا دو وبي  قائد االستخبا ات العس  ية ا سب  عاموس يادلي . وقال فا دو إ  

للمفاعرررل النرررووي السرررو ي الررركي  ررراد ينتهررري العمرررل بررره يشررر ل فشرررم اسرررتخبا اتيا  بيررر ا يعرررادل الفشرررل 
الموسراد لرم يهرتم بالموضروع ». وسرا ع يرادلي  للر د بالمثرل برالقول إ  1973االستخبا اتي عشرية حر ب 

 «.وال يحزنو  ال مفاعل»غدا  إبمغه با تشاف المفاعل النووي السو ي بل نفى وجوده وقال 
 23/3/2018اللدس العربي، لندن، 

 
 حكم بالخدمة االجتماعية على يهود  نكل بمواطن فلسطيني بعد إ ابته .11

الناصرر  : فيمررا فرر ل ح ررم بالسررج  ثمانيررة شررهو  علررى ال فلررة عهررد التميمرري لصررفعها جنررديي  اقتحمررا 
 عقرراب « مررة االجتماعيررةالخد» بيتهررا وأصررابا ابرر  عمهررا ب صاصررة بررال أس، ا تفررت مح مررة أخرر ن بررر 
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إلسررر ائيلي ترررو   بضررر ب شررراب فلسررر يني والتن يرررل بررره بعرررد إصرررابته دو  مبررر  . وف ضرررت المح مرررة 
الم  زيررة فرري القرردس المحتلررة أمررس ح مررا بالخدمررة االجتماعيررة وغ امررة ماليررة علررى شرراب يهررودي أديرر  

صابته.  بمهاجمة عامل فلس يني و شقه بالحجا   وا 
 23/3/2018اللدس العربي، لندن، 

 
 مرة ألول غزة الشرطة االسرائيلية على حدود قطاع .11

قالرت القنرا  العب يرة العاشرر  ، يروم الخمريس، أنرره  ول مر   سريتم نشر  قرروات الشر  ة فري عمرر   : ام ل
 ا  اضي خلف خ و  الجيش ق ب الحدود مع ق اع غز .

لسررر ينيو  خرررمل وبحسرررب القنرررا ، فرررإ  الهررردف مررر  نشررر  الشررر  ة مخررراوف الجررريش مررر  أ  يرررتم   الف
المسرري ات الترري سررتن م قرر ب الحرردود الجمعررة المقبلررة والترري تليهررا مرر  اجتيرراز قرروات الجرريش للمنررا   

 الحدودية ما يت لب تدخل الش  ة العتقالهم.
 22/3/2018اللدس، اللدس، 

 
 األميركية - انتهاء التدريبات العسكرية اإلسرائيلية .12

ا مي  يرة التري بردأت  - ترد يبات العسر  ية اإلسر ائيليةأعلر  صرباي الخمريس، عر  انتهراء ال :تل أبيرب
 منك أ ث  م  أسبوعي  في عد  قواعد عس  ية.

وبحسب القنا  العب يرة العاشر  ، فرإ  الجيشري  أعلنرا انتهراء الترد يبات الم ثفرة التري جر ت علرى معرا ال 
 ب ية و  زت على العمليات الدفاعية الصا وخية المشت  ة.

للتررد يبات مررؤخ ا القرروات اإلسرر ائيلية وا مي  يررة وهرري تتررد ب فرري منررا    وأ هرر ت عررد  صررو  نشرر ت
 بنيت  ينها فلس ينية ولبنانية للتد ب على ح وب ب ية.

 22/3/2018اللدس، اللدس، 
 

 مؤتمر إسرائيلي يدعو إلى االعتراف بضم الجوالن .11
ومرة اإلسر ائيلية دعرا المشرا  و  فري مرؤتم  عقرد فري ترل أبيرب، أمرس، الح : ن ير  مجلري - تل أبيب

إلرررى اسرررت مل ا وضررراع فررري سرررو يا والموقرررف العرررالمي ضرررد ن رررام بشرررا  ا سرررد للسرررعي لررردن اإلدا   
ا مي  ية وغي ها م  الح ومات ال  بية ل ري تعتر ف بقر ا  إسر ائيل ضرم هضربة الجروال  إلرى تخومهرا 

 وف ل السياد  اإلس ائيلية عليها.
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ممح رات السرت اتيجية و نيرة حرول م تفعرات »ة بعنروا  وجاءت هركه الردعو  إثر  د اسرة وثيقرة سياسري
،  أت أ  هرركا هررو الوقررت الممئررم إلعررمء م لررب االعترر اف الرردولي بررالوجود اإلسرر ائيلي فرري «الجرروال 

 م تفعات الجوال .
صرررفحة، سررر  تي  ح ومرررة نتنيررراهو السررراب ، تسرررفي هررراوز  مرررع ايتسررريال  88وأعرررد الوثيقرررة المؤلفرررة مررر  

 تس فاتي.
 23/3/2018ط، لندن، الشرق األوس

 
 تظاهرة لة"الحريديم"شخ ا  شاركوا في  28الشرطة اإلسرائيلية تعتلل  .11

ت رراه  اآلالف مر  جالح يررديمج، مسراء الخمرريس، فري بنرري بر اال احتجاجررا علرى تشررديد : محمرود مجادلرة
 العقاب على  الب تو ا  ل فضه االلتحا  بالجيش و فل التجنيد.

م االتجررراهي ، بحمررراكا  بنررري بررر اال، تحسرررب ا القتحرررام المت ررراه ي  فررري  ررر 4وأغلقرررت الشررر  ة شرررا ع  قرررم 
وانردلعت مواجهرات بري  أعضراء جالجنراي ا و شرليميج  المقدسري(، وعناصر  الشر  ة  ال  ي  السر يع.
ا م  المشا  ي  في الت اه   خمل االشتبا ات. 28التي اعتقلت   شخص 

عر  الم  بررات المسرراف  ، لتقرروم الشرر  ة شررخص إغرم  ال  يرر  العررام، وق عهررا  400وحراول أ ثرر  مرر  
 بإغم  الشا ع وتحويل ح  ة الم و  إلى     بديلة.

 22/3/2018، 48عرب   
 

 تحذر.. مهرجان تهويد  ضخم بالل ور األموية  باللدس دائرة األوقاف اإلسالمية .11
االحتمل  قالت دائ   ا وقاف والشؤو  والمقدسات اإلسممية بالقدس المحتلة إ : القدس المحتلة

اإلس ائيلي يسعى إلى إقامة مه جا  ضخم في من قة القصو  ا موية جنوب المسجد ا قصى 
المبا ال تحت عنوا  جتد يب ق ابي  الفصحج يشا ال فيه  با  حاخامات جالهي لج المزعوم، وبمشا  ة 

 م  بي  وقنوات تلفز .
ل الهي لج أعلنت على وأوضحت ا وقاف في بيا  صحفي الخميس أ  ما تسمى بمن مة ججب

مواقعها في الشب ة العن بوتية، نيتها تن يم هكا المه جا  يوم االثني  القادم في من قة القصو  
وأشا ت إلى أ   ا موية، بموافقة ومبا  ة ش  ة االحتمل، والتي سمحت بكلال حسب ادعائهم.

لمح قة وأدوات ال ب  وق ابي  المن مة المت  فة بدأت فعم  بعمل التجهيزات المزمة لنصب جمكبح ا
 الهي لج لوضعها يوم ا حد القادم ر أي قبل المه جا  بيوم ر في القصو  ا موية.

 22/3/2018، فلسطين أون الين
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 بشأن اللدسمنذ إعالن "ترامب"  فلسطينيا   طفال   562 اعتلال: شؤون األسرىهيئة  .11

م الصاد  أمس م  مح مة إس ائيلية بحبس استن  ت هيئة شؤو  ا س ن والمح  ي  الفلس ينية الح 
وت  يم ال فلة عهد التميمي. وقالت إ  االحتمل يسعى لتدمي  مستقبل ا  فال الفلس ينيي  والتيثي  

وقال عبد الناص  ف وانة  ئيس وحد  الد اسات  السلبي في نموهم الجسدي والعقلي والوجداني.
الح م الصاد  بح  ال فلة عهد يؤ د م  جديد أ  والتوثي  في هيئة شؤو  ا س ن والمح  ي  إ  

المحا م العس  ية اإلس ائيلية ليست عادلة وال تتمتع بالنزاهة واالستقملية، وأنها أدا  م  أدوات 
إلى أ  سل ات االحتمل توسعت في اعتقاالتها التعسفية لأل فال الن   االحتمل. ولفت ف اونة 

 فم منك  562وازدادت أ ث  في اآلونة ا خي  ، حي  اعتقلت نحو الفلس ينيي  في السنوات ا خي  ، 
مب القدس عاصمة لدولة االحتمل في السادس م  ديسمب / انو  ا ول اإعم  ال ئيس ا مي  ي ت  

 م  إجمالي االعتقاالت خمل الفت   نفسها. %25الماضي. وقال إ  هؤالء يش لو  ق ابة 
 22/3/2018الجزيرة.نت، 

 
 سير للفلسطينيين بالضفة مخالفاتل يشرع بتحرير االحتال  .11

أعل  جيش االحتمل اإلس ائيلي، اليوم الخميس، أنه سيش ع وبالتعاو  مع الش  ة اإلس ائيلية لف ل 
وييتي إعم   قواني  السي  على   قات الضفة ال  بية وتح ي  مخالفات للسائقي  الفلس ينيي .

االحتمل إنفاك قواني  السي   ول م   بالضفة ال  بية، ضم  القواني  التي يش عها ال نيست 
اإلس ائيلي وت لع الح ومة اإلس ائيلية لف ل السياد  االحتملية على ا  اضي الفلس ينية المحتلة 

التي ت بقها الش  ة  وزعم النا   باسم الجيش اإلس ائيلي إ  الحملة ضم  مخ   الضم والتوسع.
العس  ية  ول م   بالضفة ال  بية تهدف إلى جمحا بة حواد  ال    وف ل القانو  في  ل ما 

 يتعل  بمخالفات الم و يةج.
 22/3/2018، 48عرب 

 
 .. حلول ضحيتها األسرى األمنييناإلسرائيليةاالكتظاظ بالسجون  .11

ائيلية م  تداعيات ق ا  المح مة العليا حك  مسؤولو   با  في مصلحة السجو  اإلس  : محمد وتد
الكي يلزم المؤسسة اإلس ائيلية بإيجاد الحلول لمش لة اال ت ا  بالسجو  والمعتقمت عب  توسيع 
المساحة المعيشية لألس ن والسجناء، حي  أجمعوا أ  ت بي  ق ا  المح مة م  شينه أ  يض  

تحكي ات، عقب ق ا  المح مة واالنتقادات وأتت هكه ال ويمس في مشا يع إعاد  تيهيل السجناء.
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شديد  اللهجة التي وجهها القضا  إلدا   مصلحة السجو  حيال عدم ت بي  وتنفيك التوصيات بتوسيع 
المساحة المخصصة لألس ن، وعدم ت بي  الق ا  بتخصيص مساحة معيشة م  ثمثة أمتا  م بعة 

 ل ل أسي .
بمصلحة السجو  قولهم إ  جتنفيك ق ا  العليا، الكي  ونقلت صحيفة جهآ تسج ع   با  المسؤولي 

 ا  م  المفت ل تنفيكه بحلول يوم الثمثاء، م  شينه أ  يض  ويمس بشد  بقد   مصلحة السجو  
 على المساعد  في إعاد  تيهيل السجناء وا س نج.

 22/3/2018، 48عرب 
 

 األول بمسابلة دولية بتونس المركزطالب فلسطيني يح د  .11
حصل  الب م  بلد  جبع جنوب جني  شمال الضفة ال  بية على الم  ز ا ول على مستون  :جني 

وقالت بلدية جبع في  العالم بمسابقة المه جا  الدولي للعلوم والت نولوجيا المقام على أ ل تونس.
عام ا( حصل على الم  ز  20( إ  ال الب مفيد ف يد عمونة  3-22تص يح صحفي اليوم الخميس  

ول على مستون العالم بمسابقة المه جا  الدولي للعلوم والت نولوجيا المقام على أ ل تونس، ا 
 و ما حصل على الميدالية الكهبية.

 22/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ويستعد لمسيرة العودة اللدساالحتالل يعزز قواته في  .11
القدس، وكلال لحماية احتفاالت ما يسمى عززت ش  ة االحتمل اإلس ائيلي قواتها في : هاشم حمدا 

جعيد الفصح اليهوديج، في  ل تصاعد المخاوف م  تنفيك عمليات ضد أهداف إس ائيلية يباد  إليها 
 أف اد.

في المقابل، يستعد جيش االحتمل لمواجهة ما أ ل  عليه جمسي   العود ج في ق اع غز ، والتي تن م 
حتمل بعدم حصول تصعيد،  غم التوت  القائم في غز ، إال أنه و غم توقعات جيش اال ا سبوع القدم.

ونقل موقع صحيفة جمعا يفج، ع  مصاد  أمنية إس ائيلية قولها إ  المخاوف  يواصل استعداداته.
مما ينش  ع  المسي ات الضخمة، ا سبوع القادم، مسي   العود  ويوم ا  ل، ال تستند إلى 

 ما نقلت الصحيفة ع   ئيس جالبيت اليهوديج، ووزي  المعا ف،  .معلومات متوف   لدن أجهز  ا م 
نفتالي بينيت، قوله إ  جتهديد الصوا ي  وا نفا  مع وف لنا، ويعمل الجيش على مواجهته، ول   
 يجب االستعداد لسينا يو م  نوع آخ ، وهو المسي ات ضخمة باتجاه السيا، الحدودي مع إس ائيلج.

 22/3/2018، 48عرب 
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 إغالق معبر رفح علىسطينيون يحتجون فل .11
ن م عش ات الفلس ينيي  في ق اع غز  وقفة احتجاجية أمام بوابة معب   فح جنوبي الق اع، 

و الب المحتجو   احتجاجا على استم ا  إغمقه في  م االتجاهي  م  قبل السل ات المص ية.
ال سيما الحاالت اإلنسانية التي  السل ات المص ية بفتح المعب  أمام آالف العالقي  في الق اع،

 تحتا، للسف  في  ل الحصا  المشدد على غز .
 22/3/2018الجزيرة.نت، 

 

 الحمد هللامن المتهم بتفجير موكب  براءتهاعائلة أبو خو ة تعلن  .12
أعلنت عائلة أبو خوصة في ق اع غز ، يوم الخميس، ب اءتها م  أحد أف ادها جأنس عبدالمالال  :غز 

  المتهم بتفجي  مو ب  ئيس الوز اء  امي الحمدل.أبو خوصةج 
وقالت العائلة في بيا  لها، أنها فوجئت م  الج يمة الن  اء والفعل الخا ، ع  ا ع اف الو نية 

ونعت العائلة قتلى ا جهز  ا منية الكي   والدينية، وأنها ت فضه جملة  وتفصيم وتعل  ب اءتها منه.
هم الو ني. معلنة  مساندتها واستعدادها ال امل للتعاو  مع ا جهز  المختصة قتلوا أثناء تيدية واجب

 ل افة التحقيقات.
 22/3/2018اللدس، اللدس، 

 

 كرم عبد ربه االدار االفراج عن المعتلل  .11
عاما( وهو  24اخلت سل ات االس ائيلية س اي الشاب   م نص ي عبد  به   :نجيب ف ا، -بيت لحم 

المح   حفل  لألسي ج ن و  شه ا. 20يشة، بعد اعتقال ادا ي استم  نحو م  س ا  مخيم الده
 استقبال ن مته الجبهة الشعبية لتح ي  فلس ي ، بمشا  ة حشد م  اصدقائه وكويه.

 22/3/2018اللدس، اللدس، 

 

 في اللدس والضفة فلسطينيا 25االحتالل يعتلل  .11
فلس ينيا بالقدس والضفة  25ت واسعة  الت شنت قوات االحتمل اليوم الخميس، حملة اعتقاال: بت ا

وقالت مصاد  فلس ينية، ا  قوات االحتمل اقتحمت مخيم شعفا  بالقدس وداهمت عددا  ال  بية.
 ما اعتقلت  موا نا، واستدعت عددا م  الموا ني  للتحقي . 19 بي ا م  منازل الموا ني  واعتقلت 

    ول  م وموا ني  اخ ي  في مدينة قلقيلية بعد قوات االحتمل، اليوم شقيقي  م  بلد  بلعا ش
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اقتحام منزليهما،  ما اعتقلت موا ني  م  مدينة الخليل، وال اه ية، وفتشت منازل في بلد  حلحول 
 شماال.

 22/3/2018السبيل، عم ان، 

 
 اللاهرة شاركت بتحليلات موكب الحمدهللا": العربي الجديد" .11

مصاد  أمنية في ق اع غز  ع  مشا  ة أجهز  أم  مص ية في   شفتج: الع بي الجديدجالقاه   رر 
التحقيقات الخاصة باستهداف مو ب  ئيس ح ومة الوفا  الفلس ينية،  امي الحمدل، خمل زيا ته 

ما س/آكا  الحالي. وقالت المصاد ، التي تحدثت إلى جالع بي الجديدج، إ  الجانب  13إلى غز ، في 
او  ا جهز  ا منية في غز  وح  ة جحماسج، وح صهما على التوصل المص ي لمس بش ل  بي  تع

إلى الجنا  الحقيقيي ،  افضة اتهام أي   ف قبل اإلعم  الوشيال ع  نتائ  التحقيقات، والتي تحمل 
 مفاجآت بحسب المصاد .

يقات وأضافت المصاد  أ  القاه   تؤدي دو ا   بي ا ، عب  محققي  وتقنيات فنية مص ية، في التحق
التي تصج ن في ق اع غز ، للتوصل للجنا  وسد الك ائع أمام محاوالت إفشال المصالحة الداخلية التي 

 ت عاها مص .
 22/3/2018، لندن، العربي الجديد

 
 وخطابه نسف الجهود الم رية " فلة اللرن" أدواتاألشعل: عباس أحد  .11

مص ي ا سب  عبد ل ا شعل: إ  قال مساعد وزي  الخا جية ال: عبد ال حم  ال ه اوي -غز  
 ئيس السل ة الفلس ينية محمود عباس إحدن أدوات تنفيك جصفقة الق  ج، مبينا أ  خ اب عباس 

 ا خي  أمام اللجنة التنفيكية لمن مة التح ي  وأد المصالحة الو نية.
وخن   وأضاف ا شعل في تص يح لصحيفة جفلس ي ج،  صلف عباس بمهمة ض ب المقاومة في غز 

س ا  الق اع في جميع مناحي حياتهم، وكلال قبل أ  يوقع عباس على الصفقة ويش ف على 
 تنفيكها.

وأوضح أ  اإلج اءات القانونية والمالية التي هدد بها عباس  إج اءات عقابية جديد  ضد غز ، 
  غز  تند ، في سيا  المهام المو لة لعباس بهدف تم ي  صفقة الق  ، مشي ا إلى أ  مهمة خن
 وض ب مقاومتها يتعاو  على تنفيكها السل ة الفلس ينية واالحتمل اإلس ائيلي  تبادل أدوا .
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وتابع ا شعل: جلم ينت   عباس  هو  نتائ  التحقيقات في استهداف مو ب الحمد ل، فسا ع على 
تحقاقات الفو  التهام حماس مباش   وفتح النا  عليها في محاولة جديد  لله وب م  تنفيك اس

 المصالحة والوحد  الداخليةج.
وك   أ  سلوال قياد  السل ة منك بداية مشوا  المصالحة ا خي   ب عاية مص ية، لم يش  إلى نوايا 

 حقيقية إلنجازها، مقابل إبداء حماس م ونة م لقة في التعامل مع جميع ملفات المصالحة.
ة الن  ية جميع الجهود المص ية إلتمام ولفت ا شعل إلى أ  خ اب عباس ا خي  نسف م  الناحي

المصالحة، إال أ  القياد  المص ية ت اقب أفعال جميع ا   اف على ا  ل، موضحا أ  عباس 
 ا  عليه أ  يفعل ال ثي  لتوحيد الصف الفلس يني   فع اإلج اءات العقابية والت تيب مع مص  

 و إس ائيل( لفتح المعاب .
 22/3/2018، فلسطين أون الين

 
 "طعنة للبنانيات وانلالب على ما وافق عليه"دول الجوار  "أزواج"مشروع باسيل لمنع الجنسية عن  .11

أصاب وزي  الخا جية جب ا  باسيل الم أ  اللبنانية، وتحديدا  ا م المتزوجة : ناجية الحص ي -بي وت 
 يصاتي( م  غي  لبناني ب عنات مؤلمة في عيدها، حي  أ ل   بحضو  وزي  العدل سليم ج

يجيز للم أ  اللبنانية المتزوجة م  غي  لبناني ح  منحها الجنسية اللبنانية  والدها »مش وع قانو  
ما يمنع ع  الم أ  يمنع ع  ال جل باستثناء »واعتب  أ  «. باستثناء دول الجوا  للبنا  منعا  للتو ي 

 «.هكه الدول
وقال إنه «. يدا     أختي متزوجة م  أجنبييعايش هكا الوضع ج»وان ل  باسيل في ف  ته م  أنه 

حالته على المجلس النيابي، وهو قوبل منك لح ة  سيتقدم بالمش وع إلى مجلس الوز اء إلق ا ه وا 
إعمنه ب دود فعل صاخبة على مواقع التواصل االجتماعي وعب  وسائل اإلعمم م  قبل جمعيات 

ساء م  هكا الح  هو ض ب للمعاهدات الدولية التي تعنى بحقو  اإلنسا  والم أ ، علما  أ  منع الن
وقعها لبنا   اتفاقية القضاء على جميع أش ال التمييز ضد الم أ  صادقت عليها الدولة اللبنانية عام 

2008.) 
تمييز بح  الم أ  »مش وع باسيل بينه «   امتي -جنسيتي»واعتب ت   يمة شبو باسم جمعية 

 «.المسمومة»حس  منيمنة هديته بر « الفلس يني -الحوا  اللبناني، فيما وصف  ئيس لجنة «وال جل
ال تتواف  في لبنا  مع يات  املة ع  عدد اللبنانيات المتيهمت م  غي  لبنانيي ، فتن يم ا حوال 

ال يلزم اللبنانيات بتسجيل زيجاته  في هكه الدائ   ال سمية، فيما « جنسيتي»الشخصية وف  د اسة لر 
ا م  العام اللبناني على ا زوا، غي  اللبنانيي  الكي  يتقدمو  ب لب إقامة في  يقتص  تسجيل
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علما  أ  أ فال هكا النوع م  الزيجات يواجهو  صعوبات في لبنا  بعد س  البلو  لجهة «. لبنا 
اإلقامة والعمل والتعلم في مدا س  سمية وال بابة والعمل في مؤسسات ح ومية، وهناال قيود في 

 التملال إلى جانب التمييز الحاصل في المجتمع بحقهم.مسيلة 
ألف حالة زوا، حصلت بي  لبنانيات وأجانب، وتبي   77أ   2009وأ ه ت د اسة للجمعية في العام 

أ  النسبة ا  ب  منه  مسلمات والنسبة ا قل م  المسيحيات، وأ  المتزوجات م   جال غ بيي  
في المئة  6.3المئة مسلمات متزوجات م  أو وبيي ، وفي  9.3في المئة، منه   25.5نسبته  

 مسلمات متزوجات م  أمي  يي .
، أ  النسبة ا على م  هؤالء النساء متزوجات م  مص يي  2002وت ه  د اسة للجمعية في العام 

في المئة(  8.3في المئة( ثم الع اقيو  والف نسيو    17.6في المئة(، يليهم ا  دنيو    23.5 
في المئة( فا مي  يو   3.1في المئة( واإلي انيو    3.5في المئة( ثم السو يو    6.6 انيو   فالب ي

 في المئة(. 1.9وا ت اال وال نديو  وا لما ، وأخي ا  تحل م تبة اللبنانيات المتزوجات م  فلس ينيي   
فزاعة التو ي  »، و«نهاال تص ه  خلم  ديموغ افيا   ائفيا  قد ينت  ع»هكه اإلحصاءات وف  ناش يها 

 «.إلق ا  ح  إع اء اللبنانية الجنسية  والدها ضعيفة وواهية
 23/3/2018الحياة، لندن، 

 
 بعد عبورها األجواء السعودية "إسرائيل"أول طائرة تجارية تهبط في  .11

 أ ف ب(: هب ت  ائ   م  نوع بوينم تابعة للخ و  الجوية الهندية مساء  -م ا  ب  غو يو 
السعودية، وف   ا جواءفي تل أبيب لت و  أول  ائ   تجا ية تصل إلى إس ائيل بعد عبو ها  الخميس

 م اسل و الة ف انس ب س.
، مضيفا ”لح ة تا يخية إنها“وقال وزي  النقل اإلس ائيلي إس ائيل  اتز لف انس ب س على المد ، 

 ا م واعتب  الم اقبو  هكا  ”.يةتحصل عمقة  سمية بي  دولة إس ائيل والسعود ا ولىالم    إنها“
 مؤش ا إلى تقا ب حك  في العمقات بي  البلدي  اللكي  ال يقيما  عمقات دبلوماسية.

سنقوم الخميس المواف  “وقال المتحد  باسم الخ و  الهندية ب افي  بهاتناغا  لو الة ف انس ب س 
مباش   وسوف نحل  فو   أبيبتل  إلى حلة مجدولة لل ي ا  م  نيودلهي  بيولآكا / ما س  22في 

لدينا تص يح م  الهيئة التن يمية الهندية يفيد با  ال حمت “بهاتناغا   وأضاف ”.السعودية ا  اضي
 ”.ستستخدم المجال الجوي السعودي

في  ل اتجاه، ما ينهي الح   السعودي المستم  منك عقود  أسبوعيةوسي و  هناال ثم   حمت 
 الجوي لل حمت الجوية التجا ية إلى إس ائيل.على استخدام مجالها 
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م  وجهة الن   التجا ية فا  كلال سوف يعود بالنفع على ش  ات ال ي ا  و كلال “وتابع بهاتناغا  
 ”.على الزبائ ، وسوف نقوم بتوفي  الت اليف التش يلية والوقت

ت سل  إيجابيةمؤش ات  أ هكه الخ و  السعودية ت ه   إ وقال المحلل اإلس ائيلي جوناثا  سباي  
 إلقامةفلس ينية  انت تعتب  لفت    ويلة ش  ا مسبقا -معاهد  سمم إس ائيلية إلى غم عدم التوصل 

 عمقات بي  إس ائيل والعالم الع بي.
 22/3/2018رأ  اليوم، لندن، 

 
 الكويت تسلم "أونروا" مليوني دوالر لدعم الفلسطينيين .11

ا  د  الد تو  حمد الدعي ، اليوم الخميس، دعما ماليا بقيمة  سلم سفي  دولة ال ويت لدن: عما 
 مليوني دوال  أم ي ي لو الة جأون واج ضم  إ ا  مساهمة ال ويت السنوية.

ونقلت و الة ا نباء ال ويتية ال سمية ع  الدعي ، تي يده ح ص القياد  ال ويتية على دعم 
 .الفلس ينيي  عب  مختلف الجهات ال سمية والشعبية

هكه المساهمة ال ويتية الت وعية مستم   منك أعوام لدعم أنش ة وب ام  و الة  أون وا( في  إ وقال: ج
غاثة المجئي  الفلس ينيي  في المن قة والتخفيف م  معاناتهم اإلنسانيةج.  التنمية البش ية وا 

لتي توف ها الو الة وأع ب ع  ا مل في أ  جيسهم الدعم ال ويتي في تحسي  أهم الجوانب ا ساسية ا
لمجئي  الفلس ينيي   التعليم والصحة والتنمية المجتمعيةج، مشددا على جأهمية توفي  الدعم المادي 

 والمعنوي لألشقاء المجئي  الفلس ينيي  في المن قة والمقد  عددهم بنحو خمسة مميي  الجئج.
أ  جالقياد  السياسية ال ويتية تولي  وأ د جم  زية القضية الفلس ينية بالنسبة لل ويتج، الفتا إلى

 اهتماما بال ا  بعادها المختلفةج، وف  تعبي ه.
 22/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "راجع للحارة".. أغنية مغربية لدعم فلسطين .11

أ لقت الهيئة الم  بية لنص   قضايا ا مة عمم فنيا بعنوا  ج اجع للحا  ج، : سناء القوي ي-ال با 
 ال في إ ا  دعمها للقضية الفلس ينية م  باب الف  وا غنية الهادفة.وكل

وتزام  هكا العمل مع انعقاد ملتقى القدس ال ابع الكي تن مه الهيئة بجامعة عبد المالال السعدي في 
 ما س/آكا  الجا ي تحت شعا  جالقدس عاصمة فلس ي ج. 24و 23مدينة  نجة  شمال( يومي 
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التواصل في الهيئة محمد ال ياحي اإلد يسي أ  ا غنية تيتي في سيا  وك   الم لف باإلعمم و 
يشهد تصاعدا في وتي   عمليات التهويد الممنه  للمقدسات وا وقاف في القدس، وا عم  ال ئيس 

 ا مي  ي دونالد ت مب نقل سفا   بمده إلى القدس المحتلة.
ية جزء م  الحملة الم ا بية للم البة وأشا  اإلد يسي في حدي  للجزي   نت إلى أ  هكه ا غن

 باست جاع حا   الم ا بة.
ا غنية التي أنتجتها الهيئة الم  بية لنص   قضايا ا مة تم تصوي ها في مدينة م ناس ونواحيها 
سماعيل بو مضا ، وأخ جها مصعب   شمال ش  (، ووضع ف  تها والسينا يو مصعب المسعودي وا 

 الشابا  الصاعدا  معاك أحوفي  وعبد ال حم  الزاهي .المسعودي، وغناها الفنانا  
معانا  الشعب الفلس يني  -التي تمز، بي  موسيقى ال اب والموسيقى ال  بية-وتتناول هكه ا غنية 

م  وعد بلفو  إلى وعد ت مب، وتخلي ا مة ع  الفلس ينيي ، و  يا  ال يا  الصهيوني المدعوم 
 م  القون ال ب ن في العالم.

 22/3/2018، الدوحة، زيرةالج
 

 الفلسطينية كي لخفض المساعدات للسلطةيمشروع قانون أمر  .11
م  المتوقع أ  يق  ال ون  س ا مي  ي اليوم، تش يعا  يخفل المساعدات :  ويت ز –واشن   

مليو  دوال ، في ش ل  بي ، ما لم  300ا مي  ية السنوية المخصصة للسل ة الفلس ينية، والبال ة 
، في إشا   إلى ا موال «م افي  على الج ائم العنيفة» وات لوقف ما وصفه المش  عو  بر تتخك خ

دوال  شه يا ( إلى أس  فلس ينيي  قصتلوا أو سجنتهم سل ات  3,500التي تقدمها السل ة  تصل إلى 
دعم االحتمل بعد تنفيكهم هجوما . فيما ي ن المسؤولو  الفلس ينيو  أ  تلال المدفوعات ض و ية ل

 أقا ب م  سجنتهم إس ائيل لقتالهم االحتمل، أو قصتلوا في أحدا  متصلة بالقضية الفلس ينية.
ييتي كلال في إ ا  مش وع قانو   ئيس ل نفا   صشف عنه النقاب أول م  أمس، ويص ل  على 

سنة حي   عنه  29نسبة  إلى عس  ي أمي  ي  ا  عم ه « قانو  تايلو  فو س»التش يع اسم 
، قبل أ  تقتل ش  ة االحتمل المهاجم الكي ال تزال 2016يني أثناء زيا ته الدولة العب ية عام فلس 

 أس ته تتلقى مبل ا  شه يا  منك الحادثة.
ومش وع القانو  المك و  م  وي منك فت   أمام ال ون  س. وعلى  غم تيييد مع م المش عي  

اء م  أ  يؤدي أي خفل شديد في إلس ائيل، إال أنه  ل عالقا  بسبب قل  بعل ا عض
المساعدات إلى زياد  االض  ابات وقلة االستق ا  في ا  اضي الفلس ينية. ل   مقتِ حه، السيناتو  
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الجمهو ي لينزي غ اهام المقيم في والية ساو   ا والينا التي يعيش فيها أيضا  والدا فو س، قال في 
 «.لتيثي  في الفلس ينيي  بهدف ال جوع ع  هكه السياسةسيع ينا أدا  م لوبة بشد  ل»بيا  إ  إق ا ه 

 23/3/2018الحياة، لندن، 
 

 غزة يجب أن تحكمها السلطة الفلسطينية وليس حركة حماسللحمدهللا: غرينبالت  وكوشنر  .12
قال موقع أ سيوس ا مي  ي إ  مستشا  ال ئيس ا مي  ي وصه ه جا يد  وشن  والمبعو  : و االت

جيسو  غ ينبمت بعثا  سائل ا سبوع الماضي إلى الحمد ل و ئيس االستخبا ات الخاص ا مي  ي 
 ماجد ف ، بعد نجاتهما م  محاولة اغتيال في غز .

وحسب الموقع فقد  تب  وشن  وغ ينبمت أ  غز  يجب أ  تح مها السل ة الفلس ينية وليس ح  ة 
 حماس.

ة االغتيال تؤ د أ  السل ة الفلس ينية وحدها وفي ال سالة قال المسؤوال  ا مي  يا  إ  محاول
 وبتعاو  مع ش  اء إقليميي  ودوليي  يم   أ  تمنح غز  مستقبم زاه ا.

وأضاف  وشن  وغ ينبمت أ  النش اء والمت  في  الكي  يبحثو  ع  المواجهة ال يصلحو  لح م 
 غز  في إشا   واضحة لحماس.

 22/3/2018، الدوحة، الجزيرة
 

 : "اعتلال عهد الت ميمي انتلام من أطفال فلسطين"وقية دوليةحلمنظ مة  .11
أ  د مدي  الح  ة العالمية للدفاع ع  ا  فال، ف ع فلس ي ، خالد قزما ، أ  جاعتقال : باسل م  بي

ال فلة عهد التميمي، والح م عليها بالسج  ثمانية أشه ، وثمانية أشه  أخ ن مع وقف التنفيك، 
 تجابة للتح يل العنص ي اإلس ائيلي لمنتقام م  أ فال فلس ي  بش ل عامج.وغ امة مالية، جاء اس

وقال قزما  إلكاعة جصوت فلس ي ج ال سمية، اليوم الخميس، إ  اعتقال عهد التميمي وغي ها م  
ا  فال الفلس ينيي ، مخالف ل افة المعايي  والمواثي  الدولية. سل ات االحتمل صع دت، في 

، م  عمليات اعتقال ا  فال وتع يضهم لمختلف أنواع التعكيب أثناء التحقي . ما السنوات ا خي  
  فل يتم اعتقالهم سنويا ب  يقة غي  ش عيةج. 500يقا ب 

 22/3/2018، 48عرب 
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 األمم المتحدة تدعو لوقف الهجمات على ال حفيين الفلسطينيين .11
الخاص لألمم المتحد  ماي ل لينال بوجوب  حب االتحاد الدولي للصحفيي  بدعو  المق   :  ام ل

احت ام ح ية الصحافة، وحقو  الصحفيي ، وعلى وجوب توقف إس ائيل ع  استهداف الصحفيي  
 الفلس ينيي .

وجاءت الدعو  في اجتماع ن مه االتحاد الدولي للصحفيي  وت أسه جيم بوملحة، ا مي  المالي 
لمجلس حقو  اإلنسا  في جنيف هكا ا سبوع،  37لمتحاد الدولي للصحفيي ، خمل الجلسة الر

بحضو  سفي  فلس ي  لدن المجلس إب اهيم خ يشة، والعديد م  ممثلي الدول ووسائل اإلعمم م  
 جميع أنحاء العالم.

 909وقدم نقيب الصحفيي  الفلس ينيي  ناص  أبو ب  ، تق ي ا  مفصم  حول االنتها ات البالم عددها 
 ، و الب بوقف هكه الهجمات.2017اإلعمم التي وثقتها النقابة في عام  بح  الصحفيي  وق اع

بدو ه، ساند هاشمي نوي   هكه الم الب نيابة ع  االتحاد العام للصحفيي  الع ب، داعيا إلى وضع 
 حد لمستهداف المتعمد للصحفيي  الفلس ينيي  م  قبل القوات اإلس ائيلية.

ت اإلس ائيلية على الصحفيي  والمؤسسات اإلعممية الفلس ينية، وأدا  المتحدثو  في الجلسة الهجما
التي تش ل انتها ات جسيمة للقواني  والمعاهدات الدولية، و البوا بإصدا  تق ي  خاص ع  مجلس 

 ضد سل ات االحتمل. إج اءاتحقو  اإلنسا  يدي  هكه االعتداءات، ويتخك 
جي يمي دي : جإ  الهجمات الوا د  بالتفصيل في وقال نائب أمي  عام االتحاد الدولي للصحفيي  

تق ي  نقابة الصحفيي  الفلس ينيي  تمثل محاولة منهجية إلس ات صوت الصحفيي  الفلس ينيي ، 
ا لملتزامات الدولية للح ومة اإلس ائيلية، ويجب  واإلج اءات المتعمد  والمحسوبة تش ل انتها  ا صا خ 

 وقف هكه االنتها اتج.على المجتمع الدولي أ  يعمل على 
 22/3/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 إلى قيادة كتائب اللسام.. ال تأهبوا لتهديدات ليبرمان .11
 فايز أبو شمالة د.

ال تنفعلوا، وال تنج وا خلف التهديدات والوعيد، وال تصد  عن م  د  فعل ال تنسجم مع ا هداف 
لنقد والتج يح، والتلويح بان شاف أم  ا نفا ، وانتهاء العليا للشعب الفلس يني، وال ي ضب م بعل ا

 مفعولها، وال يصد  عن م حدي  يشفي صدو  الجائعي  لمعلومة ص ي   ع  قد ات المقاومة.
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صم وا آكان م ع  ال مم الكي يهدف إلى استفزاز م، وج  م إلى  د  فعل غي  مد وسة، حتى اللح ة 
ت اب الو  ، وتحي و  عدو م بصمت م، وت ب و  مخ  اته  أنتم المنتص و ، وأنتم ال اسخو  على

 بهدوء أعصاب م، وتش لونه بالتقدي ات الخ ي ع  قد ات م، وسيض ب ل م مثم:
ليب ما  يقول: جحماس تستثم  مليا ات الدوال ات في مش وع النف ، واآل  ت    جميعها في ال مال، 

 س ا  غز ج.أوصي حماس باستثما  تلال ا موال م  أجل  فاهية 
س ائيل  اتس يقول: حماس تستنزف موا دها في الموت بدال م   فاهية شعبها.  وا 

و وني ب  يشاي، المحلل العس  ي في صحيفة يديعوت أح نوت، يقول: جإ  الجيش اإلس ائيلي 
سيعمد إلى ض ب ا نفا  الهجومية والدفاعية لح  ة حماس في الم حلة القادمة، ول نه سيح ص 

هكه المنشآت دو  وقوع خسائ  في ا  واي البش ية، وكلال    الجيش يد ال بي   على تدمي 
الخسائ  البش ية في ا  واي ستجب  حماس على ال د وج  المن قة إلى مواجهة عس  ية،  ما أنه 

 يد ال في كات الوقت بي  الخسائ  المادية ل  تجب  حماس على الدخول في ح ب مع  إس ائيل(ج.
ضو جال نيستج عوف  شيلح ، اليوم م  أ   إس ائيل( قد تنج  لح ب في غز  و معا يف : حك  ع

الضفة في حال ت دي ا وضاع في غز ، وعلينا أال ننت   المجتمع الدولي للنهول با وضاع في 
غز     ت لفة الح ب أعلى ب ثي  م  ت لفة إصمي الوضع فيها،  ما أ  حماس تست ل الوضع 

الموا ني  ال زيي  إلى السيا، الفاصل م  أجل تخفيف الض و  الداخلية القائم م  أجل إ سال 
 عنها.

 يس ائيل هيوم: جيجب أ  تش ع  إس ائيل( في مع  ة حاسمة ضد حماسج.
إ  النشا  الهجومي للجيش اإلس ائيلي بش ل خاص والمؤسسة الدفاعية بش ل عام والكي أصع ب عنه 

  الهجومية وتدمي ها في ق اع غز  بالتوازي مع اعتقال خمل الشه  الماضي في ال شف ع  ا نفا
 جاإل هابيي ج ي فع بد جة  بي   م  الفتيل القصي  لب ميل حماس المتفج .

 هآ تس: نتنياهو يهاجم غز  ليم  ويسعى نها  ا لمنع الح ب.
كهب عوف  شيلح: يجب على  إس ائيل( أ  تمد غز  بالمياه وال ه باء حتى ال تنفج  ا وضاع ون

 لح ب ت و  ت لفتها أ ب  م  ت لفة تحسي  الوضع ب ز .
أمي  بوخبو  في موقع ولم العب ي يقول: الوقت يمضي بس عة، وعلى ع س مصلحة حماس، 
ووتي   ال شف ع  ا نفا  تتسا ع، و كلال نشا ات الجيش في بناء الجدا ، وهكه ا مو  تضع 

واف  على التضحية با نفا  مقابل الهدوء معضلة أمام حماس، وعليها اآل  أ  تق   هل ست
 ؟االست اتيجيواالستق ا ، أو أنها ستقوم باست مل الوقت المتبقي، قبل ضياع كخ ها 
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حك  النا   باسم الجيش اإلس ائيلي، العميد ج وني  منليسج با مس الفلس ينيي  قائم: جإ  الجيش 
جيش اإلس ائيلي تيخك بالحسبا  قيام حماس اإلس ائيلي مستعد ل ل سينا يوج و كلال فإ  قياد  ال

والجهاد اإلسممي، بتنفيك بعل العمليات عب  ا نفا . وأ  الجيش قد يقوم بعملية وقائية ب ية ضد 
 هكه ا نفا  لمنع وقوع عمليات جديد  منها.

  ئيس ا   ا : لسنا معنيي  بالدخول بمواجهة عس  ية بسبب ا نفا ، إال في الحاالت الشاك ،
وعلينا االنت ا  لحي  االنتهاء م  بناء الجدا ، وعلى الجيش االستم ا  بال شف ع  ا نفا  

 الهجومية الموجود ، قبل أ  تق   حماس استخدامها.
أع ف ويع ف شعبنا الفلس يني أ  لدي م خ ة، وأن م تسي و  على نه ، وأ  تقدي ات م  ي مواجهة 

بح م التج بة والمما سة الميدانية، فم بيس علي م، وال خوف قد أثبتت نجاحها، ولدي م عمي   ؤية، 
على الو    الما استقامت ال ؤية بي  يدي م، فم يح فن م ع  هدف م ما يشاع، وما يقال، وما ت دده 

 أبوا  الهزيمة.
 22/3/2018، فلسطين أون الين

 
 هل سينلذ مؤتمر روما الالجئين الفلسطينيين؟ .11

 باسم نعيم
م  مص  وا  د  والسويد، وبحضو  ا مي  العام لألمم المتحد  أن ونيو غوتي يش؛ بدعو  م   ل 

ما س/آكا   15دولة مانحة لحضو  المؤتم  الوزا ي االستثنائي في  وما   90توافدت أ ث  م  
الجا ي(، للتباح  في ا زمة المالية الخانقة لو الة غو  وتش يل المجئي   ا ون وا( تحت عنوا : 

 ا  على ال  امة وتقاسم المسؤولية وحشد العمل الجماعي لدعم ا ون واج.جالحف
السؤال الم  زي هو: هل حق  هكا المؤتم  أهدافه؟ كلال أ  الم اقبي  اختلفوا في تقييم نتائ  المؤتم ، 
فهناال م  اعتب ه صفعة قوية وجهها المؤتم و  ل دا   ا مي  ية المت  فة، باعتبا  أ  ق ا ها 

مليا  دوال (  ا  الدافَع ا ساسي  1.2بح مانها ا ون وا م  ثل  موازنتها السنوية  نحو  القاضي
 لمحاولة سد العجز، على ا قل لهكا العام  يثما تتواف  البدائل.

ل   آخ ي  اعتب وا أ  المؤتم  فشل فشم ك يعا في تحقي  أي م  أهدافه. ول نصاف فإ  السؤال 
 ا  ما تم تحديده م  أهداف م  قبل المن مي  له.يم   اإلجابة عليه في إ 

بق ا  م  الجمعية العامة لألمم المتحد  بهدف غو  وتش يل  1948بداية أنشئت و الة ا ون وا عام 
وحماية المجئي  الفلس ينيي ، إلى حي  حل القضية الفلس ينية وتسوية ملف المجئي  حسب الق ا  
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 وا منها و/ أو التعويلج. وال تزال هكه المؤسسة مفوضة م  جبالعود  إلى الديا  التي هصج   194
 المجتمع الدولي لتحقي  كلال، ويجدد هكا التفويل  ل ثم  سنوات.

وقد أد ال جاإلس ائيليو ج منك زم   ويل أ  ملفْي القدس المجئي  هما المعضلة التي تعي  أي حل 
يني وتا يخي يصعب على أي قياد  يلبي  موحاتهم وت لعاتهم؛ ا ول بما يحمله م  مخزو  د

فلس ينية تجاوزه، والثاني بما يو    ا جياَل م   اقة و نية للنضال وال فاي في سبيل الح ية 
 واالستقمل.

على تف يم هكي  الملفي  م  مضمونهما، ولما فشلوا  -منك البداية-ولهكا   زوا جهودهم التفاوضية 
م  أجل تحقي  كلال، وهكا ما تحق  لهم مؤخ ا على يد  في تحقي  كلال استعانوا بحلفائهم للض  

ال ئيس ا مي  ي دونالد ت مب، فش ب الملف ا ول  القدس( باعتماد ت مب المدينة عاصمة لل يا  
 وق ا  نقل السفا   إليها.

وبدأ العمل على ش ب الثاني  ملف المجئي ( بخن  مؤسسة ا ون وا التي تجسد حالة اللجوء وتبقي 
بعمقه السياسي حيا ، فق   وقف التمويل للو الة. وب ل وضوي ودو  موا بة؛ أعلنوا أ  الهدف  الملف

 هو إنهاء هكه المؤسسة التي جتؤب دج قضية المجئي ، حسب وصفهم.
وعلى الهامش هنا؛ نستهج  المعايي  المزدوجة، فاليهود لهم ح  االدعاء بحقهم في العود  إلى 

عام، أما الفلس ينيو  فليس لهم ح  العود  إلى أ ضهم التي  3000م   جو  ج  انوا فيه قبل أ ث 
 عاما !! 70هصج  وا منها قبل 

وعليه؛ فإكا  ا  المؤتم  يهدف إلى تثبيت الش عية السياسية المعتمد  دوليا  لملف المجئي  ممثم  في 
ه صفعة قوية  للتوجهات ا مي  ية وم  ا ون وا، فيعتقد أ  هكا االجتماع حق  كلال بش ل  بي ، ووج 

 و ائها الض و  اإلس ائيلية.
ولعل  لمات  ئيس الجامعة الع بية أحمد أبو ال ي   انت أقون وأوضح ما قيل، حي  أ د  أ   
جا ون وا ليست و الة لتقديم الخدمات اإلنسانية، أو جمعية ل حسا ، ول   هي تعب  في ا ساس 

إزاء ميسا   -منصوص عليه في ق ا ات أممية-دولي ع  التزام سياسي م  جانب المجتمع ال
المجئي  الفلس ينيي ، التي لم يست ع الحيلولة دو  وقوعها منك سبعي  عاما، وفشل في حلها  وال 

 هكه العقود الممتد ج.
 وفي هذا اإلطار أسجل بعض المالحظات على مجريات المؤتمر:

مات المتحدثي  وتم إغفال أ  قضية المجئي  أوال :  ا  هناال ت  يز على البعد اإلنساني في  ل
الفلس ينيي  سياسية بامتياز، خلقها المجتمع الدولي بإنشاء هكا ال يا  الفاشي العنص ي على أ ضنا 
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على البعد اإلنساني أع ى االن باع و ي  المؤتم  مزاٌد  - غم أهميته-وعليه حلها. وهكا الت  يز 
  .للتسول على حساب معانا  الفلس ينيي

على تداعيات ق ا  وقف التمويل، وأ  هكا سيش ل  -جإس ائيلوخاصة أصدقاء ج-ثانيا:   ز البعل 
خ  ا على االستق ا  في المن قة، على اعتبا  أ  هؤالء المجئي  إكا لم يجدوا  عامهم وش ابهم 

 ودوائهم وتعليمهم، فسيتحولو  إلى مت  في  وا  هابيي  يهددو  أم  واستق ا  المن قة.
-صحيح أ  المعانا  مؤلمة وقد تدفع أي إنسا  للتف ي  في   يقة خا ، الميلوف، ل   شعبنا أثبت 

أنه شعب ناض  وواٍع، وقدم نموكجا في السلوال المتحض  في  -على مدا  عقود م  المعانا  وا لم
 الدفاع ع  حقوقه.

لسمي للدفاع ع  حقوقه فهو شعبنا الفلس يني لم ول  ي و  مت  فا وال إ هابيا، أما قيامه بحمل ا
ح   فلته له  ل الش ائع السماوية وا  ضية؛ فهكه مقاومة وليست إ هابا ، بل اإل هاب هو ما تما سه 

 م  العود  إلى ديا ه وبيوته التي هصج   منها بالقو . -حتى اللح ة-إس ائيل بح ما  شعبنا 
م  جش ب هوية اللجوء ع   ل فلس يني  ثالثا: ما  الب به وزي  الخا جية اللبناني جب ا  باسيل

ي اد  لبنا ج هو أسوأ ما قيل في هكا المؤتم ، ويتناقل مع مواقف الدولة اللبنانية التا يخية على 
اختمف التوجهات السياسية لم وناتها، وهكا يحتا، توضيحا م  أعلى المستويات اللبنانية،  نه 

 ب ملف المجئي  تد يجيا.يصب  مباش   في ساحة المخ   اإلس ائيلي بش 
هكا بخصوص الهدف السياسي للمؤتم ؛ أما هدف جمعالجة ا زمة الماليةج، فحسب المسؤولي  ع  
المؤتم  فإنه تم جمع ما يقا ب مئة مليو  دوال  إضافية للموازنة، مع وعود بتقديم مميي  أخ ن في 

 وقت الح .
هدفه بتجاوز ا زمة المالية لألون وا، وحسب وعلى هكا المستون؛ فإ  مؤتم   وما فشل في تحقي  

مسؤولي  فيها فإ  هكا المبلم ي في لمستم ا  حتى نهاية يونيو/حزي ا  القادم، وأ  ا ون وا ستقوم 
 باتخاك إج اءات تقشفية لت شيد اإلنفا .

و  وهكا بالتي يد سيمس  الخدمات المقدمة لمجئي  في المنا   الخمس، ول   أ ث ها تيث ا ست 
من قة غز ، وه كا ستصضاف إلى ا زمة اإلنسانية بالق اع المحاص  أبعاد جديد ، و بعا ستمس  

 ا زمة واإلج اءات المت تبة عليها حيا  آالف المو في  العاملي  في الو الة.
 م لوب منها: - ممثلة ومفوضة م  المجتمع الدولي-في  ل  ل ما سب ؛ فإ  ا ون وا 

أ  قضية المجئي  قضية سياسية وليست إنسانية ص فة  وا    ا  هكا البعد أحد  أوال : اإلص ا  على
أهم تجلياتها(، وأ   هكه المؤسسة ال تنتهي إال بعود  المجئي  وتسوية قضيتهم تسوية عادلة، وأ  
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عليها التصدي للسياسات اإلس ائيلية وم  يدعمها وخاصة ا مي  ية، بق ا ات دولية جديد  تعزز 
 .موقفها

ثانيا : ال بد م  التف ي  في حلول إبداعية لألزمة المالية، تخل ص ا ون وا م  هكا اال تبا  الموسمي 
 بمواقف الدول السياسية وقد اتها المالية.

وقد سمعت م  بعل المسؤولي  في الو الة ع  خ وات عملية في هكا االتجاه،  ي  يتم تخصيص 
ها، والتوجه إلى مؤسسات وهيئات  البنال الدولي والبنال موازنة مستقلة م  ا مم المتحد  لصالح

اإلسممي للتنمية لتوفي  الدعم الثابت والمستدام، والتوجه  كلال لألف اد م  ا ث ياء عب  العالم 
 وخاصة الفلس ينيي .

 ل هكا جميل؛ ول   مش لة المجئي  خلقها المجتمع الدولي، وبالتالي عليه الت فلص بحلها جك يا 
مليا  دوال  سنويا( ليس مبل ا معجزا، ويم    1,2جة تبعاتها وتداعياتها، والمبلم الم لوب  ومعال

مليا ات دوال  دعما  3,8توفي ه بسهولة إكا تواف ت اإل اد  السياسية  الواليات المتحد  تدفع سنويا  
 إلس ائيل(.

ساسية، وخاصة التعليم ثالثا: يجب تجنب المساس بحقو  المو في  وتجنب التقشف في الخدمات ا 
الكي يعتب  م  أهم اإلنجازات التي حققتها الو الة لصالح الفلس ينيي ؛ ف ا  التعليم في مدا س 

 الو الة نموكجا ينافس أ ث  الدول تقدما، ويسب  التعليم في مع م دول المن قة.
 فِ الج وجما ضاع ح   أم ا نح  الفلس ينيي ؛ فم بد أ  نتك   أنه في النهاية جما حال  جلَدال مثلص 

و اه م البج، فملف المجئي  هو العنوا  ا ساسي لحسم الص اع مع االحتمل، وهو مصد  ال اقة 
الو نية لمستم ا ، إلى جانب  ونه البوتقة التي تنصه  فيها  ل الحواجز الديموغ افية م  أجل 

 صناعة و   ح  ومستقل.
هكا الملف أو يتمعب به، فاللجوء ح  ف دي  وعليه؛ فم يجوز أ  نسمح  ي  ا  بي  يمس  

وجماعي. ويجب أ  تتوحد الجهود وتتضاف  على المستون الو ني والقومي للدفاع ع  هكا الح  
المقدس وب ل السبل، وال يجوز أ  ن     ي جهة  انت لتقوم بهكا الدو  بالنيابة عن ا، وال سيما أ  

   ثي  مع إدا   أمي  ية مت  فة، وقياد  صهيونية فاشية، الموازي  اإلقليمية والدولية ال تبش  بخي
 ودو ل ع بية مف َّ ة.

 22/3/2018، الدوحة، الجزيرة
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 االغتيال وخطاب الرئيس ومؤتمر غزة .11
 د. عبد الحميد صيام

قد تبدو متباعد  ل نها في الحقيقة مت اب ة:  –ثمثة ت و ات حدثت خمل أسبوع واحد تتعل  ب ز  
ت ا بيل حول الوضع اإلنساني في غز  والكي ت أسه جيس  غ ينبمت مبعو  ال ئيس مؤتم  البي

ا م ي ي ت امب لعملية السمم، ومحاولة اغتيال  ئيس الوز اء الفلس يني  امي الحمد ل و ئيس 
م  الشه  الحالي،  13جهاز المخاب ات ماجد ف ، بعد اجتياز معب  بيت حانو  في يوم الثمثاء 

التح يل الكي ألقاه ال ئيس محمود عباس مساء اإلثني  واتهم فيه ح  ة حماس بالمسؤولية وخ اب 
المباش   ع  المحاولة. وا حدا  الثمثة، وا   بدت متباعد ، فإنها تثي  أسئلة عديد  حول هكه 

 الت و ات المتزامنة والمت اب ة والمشبوهة.
 

 حول معاناة غزة
 مت في ح  أهالي غز  بعقد مؤتم  إلنقاك غز  والتبا ي على س انها لماكا تقوم إدا   ت امب التي أج

وهي التي قامت بق ع المساعدات ع  و الة إغاثة وتش يل المجئي  الفلس ينيي   أون وا( والتي تقدم 
المساعدات لثماني  في المئة م  س ا  الق اع؟ ف يف لم  يخ ف اللقمة م  يدال يب ي عليال وأنت 

ال بد م  سبب آخ . ولنسمع نفا  إدا   ت امب في ما جاء في بيا  الدعو  تتضو  جوعا؟ إك  
إ  حل الوضع في غز  هو أم  حيوي  سباب إنسانية مهمة و م  مص  »لمجتماع. يقول البيا : 

س ائيل، وهو خ و  ض و ية نحو التوصل إلى اتفا  سمم شامل بي  اإلس ائيليي  والفلس ينيي  «. وا 
ي م  التحدي في تحديد أي ا ف ا  يم   تنفيكها بش ل واقعي في ضوء حقيقة س»ويضيف البيا  

إك  الهدف هو أم  «. أ  الفلس ينيي  في غز  ما زالوا يعانو  في  ل الح م االستبدادي لحماس
يجاد حل واقعي للص اع. وللداللة على أ  مؤتم  البيت ا بيل مشبوه م  أوله  إس ائيل ومص  وا 

ع ا ون وا للمؤتم  على ا قل لتقديم تق ي  ع  ا وضاع اإلنسانية في الق اع،  ما إلى أخ ه فلم تد
دولة فق  وعدد م  المؤسسات اإلنسانية و فل مسؤولو اإلدا   ال با   13شا ال في اللقاء ال امل 

 تقديم تفاصيل أو وصف ما قدمته الدول المشا  ة.
 

 محاولة اغتيال مشبوهة
نسانية أ  تقوم بمثل  يف لح  ة حماس التي جاء ت اتفاقية المصالحة لتنقكها م  أزمة وجودية وا 

هكه العملية؟ لقد شاهدت بيم عينيها س ا  الق اع المليوني  ي  قو  في حالة م  الييس والفق  
المدقع والضياع واالنهيا  بسبب الحصا  ال ويل والح وب الثمثة التي استهدفت غز  تحت حجة 
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أم  إس ائيل، وال ي اد يوجد غزي واحد دو  أ  يضع جزءا م  اللوم أو  ل  وجود ح  ة مسلحة تهدد
اللوم على سياسات حماس التي أوصلت الحالة اإلنسانية في الق اع إلى ما هي عليه اآل . فهل 
هناال إنسا  عاقل يعتقد أ  ح  ة حماس يم   أ  تقوم بمثل هكه العملية الدنيئة في استهداف الحمد 

لعملية ال تصب في مصلحتها بل تعتب  تحديا لسل تها وهيمنتها على الق اع. ولو  انت ل وف ،؟ فا
ت يد ح  ة حماس أ  ت تال الحمد ل لما اقدمت على كلال في غز  بل في  ام ل أو نابلس لخل  
ا و ا  وهي قاد   على كلال. ولو أ ادت ح  ة حماس أ  ت تال الحمد ل في غز   تقنت العملية 
دو  أ  تت ال أي أث  ولما قامت بمثل هكه العملية التي تدل على غياب مهنية مدب ها ومنفكها. إك  
بقاء الق اع  ال بد م    ف آخ  و اء هكه العملية له مصلحة  ب ن في عدم إتمام المصالحة وا 
م محاص ا وم سو ا ومهانا ومجوعا ليقبل ما يع ل عليه الحقا. فم  هو ال  ف المستفيد م  عد

 إتمام المصالحة؟
 

 خطاب الرئيس عباس
الخ اب التح يضي الكي ألقاه ال ئيس الفلس يني محمود عباس في االجتماع القيادي للجنة التنفيكية 
لمن مة التح ي  واللجنة الم  زية لح  ة فتح وأمناء الفصائل وبعل قيادات ا جهز  غ يب م  نوعه 

لية المباش   ع  محاولة االغتيال  افضا أي تحقي  وغي  معهود. اتهم عباس ح  ة حماس بالمسؤو 
وقا عا بالنتيجة دو  أ  يقدم دليم واحدا مقنعا لتعزيز هكه التهمة ما يجعلها تهمة جاهز  و سباب 

بصفتي  ئيسا للشعب »سياسية قد ت و  أ ث  خ و   م  عملية االغتيال نفسها. ومما جاء فيه: 
لو نية والقانونية والمالية  افة م  أجل المحاف ة على المش وع الفلس يني ق  ت اتخاك اإلج اءات ا

 أي الهدف هو إنقاك المش وع الو ني.«. الو ني
م  جهتها  دت ح  ة حماس على هكه التهم التي اعتب تها با لة وتح يضية قائلة في بيا  صحافي 

سام وتض ب وحد  الشعب إنها تفاجيت بالمواقف التوتي ية لعباس والتي تح   الجسو  وتعزز االنق»
،  ما  البت الح  ة  ل الجهات اإلقليمية والدولية وجامعة الدول «الفلس يني وعوامل صموده

 «.بالتدخل العاجل والمسؤول لوقف هكا التدهو  الخ ي »الع بية 
 

 محاولة لفهم هذه التطورات
الكي حاول القيام إ  ال ئيس عباس و ئيس جهاز المخاب ات ماجد ف ، يع فا  ح  المع فة أ  

بعملية االغتيال ليس ح  ة حماس. م  حقهما أ  يلوما الح  ة ال أ  يج ماها بسبب مسؤوليتها م  
الناحية الموضوعية بصفتها مسؤولة ع  ا م  في  ل الق اع وأي إخت ا  لهكا ا م  يض  بسمعة 
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  في الق اع. و انت حماس ويش ال في قد اتها. وهي ليست الم   ا ولى التي يخت   فيها ا م
أحد أس ع  2017أ توب /تش ي  ا ول  27محاولة اغتيال أحد قادتها ا منيي  توفي  أبو نعيم يوم 

 ا مثلة على هكا االخت ا .
و غم ما لح  م  خمفات في الساحة الفلس ينية إال أ  مسلسل االغتياالت لم ي   يوما فلس ينيا 

ل وأجهز  مخاب ات وأعداء للشعب الفلس يني. و ما يع ف بل على أيادي عممء يعملو  لصالح دو 
الجميع أ  حماس موجود  ب ثافة في الضفة ال  بية مثلما توجد فتح ب ثافة في ق اع غز  ولم 

 2007يصدف أ  حصلت محاوالت اغتيال دنيئة بي  ال  في ، عدا ع  المواجهات المحدود  عام 
بالقو  المسلحة بناء على تعليمات وخ   أم ي ية عندما ق   محمد دحم  أ  يصفي ح  ة حماس 

عملية » سمت مع نائب  ئيس ا م  القومي إليوت أب ام ونش ت تفاصيلها فيما بعد تحت اسم 
 (.2008ما س/آكا   3 عدد « فانيتي في »في مجلة « االنقمب القاسي

ة بل  سباب قد إ  خ اب الحن  الكي أدلى به عباس ليس  نه يع ف أ  حماس قامت بالمحاول
يجاد قنوات اتصال بي   ت و  أخ   م  كلال تتعل  بصفقة الق   ومحاولة االلتفاف على ش عيته وا 
ح  ة حماس والواليات المتحد  ع    ي  وس اء ع ب لتم ي  صفقة الق   في الق اع أوال تبدأ 

ما ح  ة حماس منك ح ب بتبادل جنديي  إس ائيليي   و بما ثمثة( وجثرتي  لجنديي  مقتولي  تحتف  به
. وفي المقابل هناال مشا يع يتم تنفيكها أو على وشال تنفيكها على ا  ل م  قبل 2014صيف 

الدول المانحة وبتشجيع م  الواليات المتحد  م  بينها مح ة تحلية الميا  والتي عقد م  أجلها 
ودا ببناء ميناء بح ي في مليو  دوال .  ما أ  هناال وع 500اجتماع في ب و سل ا  بعاء جمع نحو 

ق اع غز  و بما إعاد  ت ميم الم ا . وبالتالي ي و  الق اع قد استوفي ش و  قيام دولة أو شبه دولة 
وخاصة إكا تم توسيع الق اع في أ اضي سيناء المص ية وهو ما يبدو أنه مشمول في مش وع صفقة 

 الق   الكي ت و، له إدا   ت امب.
 ي ية بعد زيا   س ية قام بها غ ينبمت لل ئيس المص ي عبد الفتاي السيسي لقد تي دت اإلدا   ا م

لجس نبل ال ئيس عباس في موضوع الصفقة وأ د السيسي ل  ينبمت أ  عباس في هكا العم  ل  
يقبل على اإل م  بصفقة خ ي   تنهي حياته   جل خا  قضية شعبه إكا تخلى ع  القدس وح  

س ائيل. ويبدو أ  الوسا ة مع ح  ة حماس تقدم هكه اإلغ اءات لي و  العود  وضم المستو نات إل
قامة مشا يع حيوية  البديل اآل  على ا قل هو إقامة  يا  قابل للحيا  في غز  بدعم ع بي ودولي وا 
 ب ن إلنقاك الق اع م  نهاية م وعة إكا استم ت ا مو   ما هي عليه اآل . ول   في  ل ا تمال 

لصعب على هكا المخ   أ  يسي  خ و  إلى ا مام خاصة أ  عباس سيقوي موقفه المصالحة م  ا
 إك  ال بد م  إفشال المصالحة. –في  فل الصفقة ا م ي ية 
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في هكا السيا  نفهم ت اب  اجتماع البيت ا بيل حول غز  ومحاولة االغتيال التي تهدف أساسا إلى 
وي موقفي عباس وحماس في الت اتف معا ل فل ق ع ال  ي  على  أب الصدع الفلس يني الكي يق

صفقة الق  ، ونفهم  كلال خ اب التهديد والوعيد الكي أ لقه عباس تحكي ا لح  ة حماس خوفا م  
التعامل مع المخ   ا خ   في فصل غز  ع  الضفة وتش يل  يا  مدعوم م  بعل القون 

 اإلقليمية  تنفيك أولي لصفقة الق  .
 23/3/2018 ،اللدس العربي، لندن
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 صالح النعامي
، لتحقي  2007تحاول إس ائيل تو يف تبن يها المسؤولية ع  تدمي  المفاعل النووي السو ي في العام 

 مي  ي مصالح است اتيجية عد . فقد جاء اإلعم  في أعقاب تواف  مؤش ات على نية ال ئيس ا
لت إليه إي ا  مع القون الع مى بشي  مستقبل  دونالد ت امب، انسحاب بمده م  االتفا  الكي توص 
ب نامجها النووي، وهو ما ال يستبعد أ  ي و  ق ا ا  قد أبل ه ل ئيس وز اء االحتمل اإلس ائيلي بنيامي  

تدمي  المفاعل السو ي في لفت نتنياهو. و بما ت اه  إس ائيل على أ  يسهم تبنيها المسؤولية ع  
أن ا  ا و وبيي  إلى أ  عدم الموافقة على إعاد  فتح بنود االتفا  النووي لتضمينه منع إنتا، 
الصوا ي  البالستية، يم   أ  يدفع تل أبيب لمستناد إلى الخيا  العس  ي ضد المنشآت النووية، بما 

 يفضي إلى المس  بالمصالح ا و وبية.
ات اإلس ائيلية المباش   والمب نة ضد  المنشآت النووية اإلي انية ال تبدو جدية لل اية. فلم ل   التهديد

بتوجيه ض بة عس  ية لمنشآت إي ا  النووية،  2010يعد س ا  أ   نتنياهو ت اجع ع  ق ا  اتخكه عام 
س بسبب اعت ال قاد  الجيش واالستخبا ات على مثل هكه الخ و . وقد  شف كلال ص احة  ئي

الموساد ا سب  مئي  دغا  قبل موته، إك أشا  إلى أن ه هو و ئيس أ  ا  الجيش في كلال الوقت، 
 غابي أش نازي، اعت ضا على الق ا ، مما جعل نتنياهو يت اجع. 

فدغا  وأش نازي، اللكا  لعبا دو ا   ئيسا  في اتخاك ق ا  تدمي  المنشي  النووية السو ية،  انا يد  ا  
توجيه ض بة عس  ية للمنشآت النووية اإلي انية بال ة الخ و  . وقاد  ا م  اإلس ائيلي  أ   تداعيات

يعو  الف و  ال بي   بي    وف المنشآت اإلي انية و  وف المفاعل السو ي، إك باإلضافة إلى 
ا، فقد المسافة ال ويلة جدا  نسبيا ، التي يتوج ب أ  يق عها ال ي ا  اإلس ائيلي في   يقه الستهدافه

ش ال الجن االت اإلس ائيليو  في قد   سمي جو هم على تدمي  المنشآت اإلي انية  ونها تحت 
.  ما أ  هكه المنشآت 1981ا  ل، بخمف المفاعل السو ي والمفاعل الع اقي الكي دم   عام 
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د أ   متف قة وتنتش  على مساحة واسعة م  الج  افيا اإلي انية. وا خ   م  كلال، أ  دغا  أ   
استهداف المنشآت اإلي انية  ا  سيع ل المش وع النووي اإلي اني لسنتي  أو ثم  سنوات، على 
اعتبا  أ  اإلي انيي  ا تسبوا الخب ات العلمية والتقنية المزمة لتم نهم م  إ م  مش وعهم النووي 

 بعد كلال.
ي هجوما إس ائيليا على المنشآت إلى جانب كلال، فقد جاه  قاد  المؤسسة ا منية اإلس ائيلية بي  أ

اإلي انية سيقل ص الممانعة الدولية لمواصلة  ه ا  مش وعها الك ي، فضم  ع  أ   قيادتي الموساد 
والجيش حك  تا م  أنه، بخمف ن امي صدام حسي  وبشا  ا سد، فإ  اإلي انيي  قد ي دو  وبقو  

 على أي مس  بمنشآتهم النووية م  خمل جحزب لج.
باالعت ال على توجيه  2010التي أقنعت قاد  ا م  اإلس ائيلي في  إ  ال  وفوم  نافل القول 

ض بة للمنشآت النووية اإلي انية، باتت أ ث  تعقيدا  ب ثي  اليوم. فعلى ال غم م  ادعاء بعل الوز اء 
 ا  لتي يد عزم اإلس ائيليي  بي  تبني المسؤولية ع  قصف المفاعل السو ي ييتي   سالة تهديد إلي

إس ائيل على منعها م  امتمال سمي دما  شامل، فإ  قاد  تل أبيب يعو  أ  التزام القون الع مى، 
باستثناء الواليات المتحد ، باالتفا  النووي، ينزع الش عية الدولية ع  أي تح ال عس  ي يم   أ  

  ي ضد اإلي انيي  سيجعل تقدم عليه تل أبيب أو واشن   ضد  ه ا . ناهيال ع  أ   أي  عمل عس
العالم يتفهم  دودهم على هكا العمل. في حي  أ  الهجوم اإلس ائيلي سيمنح  ه ا  المسو  لوقف 
التزامها باالتفا  مع القون الع مى واستئناف أنش تها النووية بش ل م ث ف، وصوال  إلى ت وي  

 أسلحة ك ية.
واإلم انات التقنية التي  ا مها اإلي انيو ، قد تعا مت ويعي اإلس ائيليو ،  كلال، أ   القد ات العلمية 

، وبالتالي فإ  منشآتهم النووية ست و  قاد   على استعاد  فاعليتها بش ل  بي . إلى جانب 2010منك 
كلال، فإ  توجيه ض بة للمنشآت اإلي انية يعني المخا    باندالع مواجهة شاملة يشا ال فيها جحزب 

ي ات اإلس ائيلية بي  قد اته الصا وخية تعا مت بش ل  بي ، لد جة أ  الجبهة لج، الكي تؤ د التقد
الداخلية والعم  المدني اإلس ائيلي غي  جاهزي  لتحم ل اإلصابات الناجمة ع  الح ب في مواجهة 

 الحزب.
في الوقت كاته، فإ  بعل ال سائل التي ح ص العس  يو  اإلس ائيليو  على التشديد عليها م  

مشا  تهم في التعلي  على إعم  المسؤولية ع  قصف المفاعل السو ي، موجهة  ن مة خمل 
 ع بية تدعي تل أبيب ال ها  على العمقة معها، مثل السعودية. 
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وقد  ا  الفتا  أ  عاموس يادلي ،  ئيس شعبة االستخبا ات العس  ية الساب  أثناء ض ب المفاعل 
إس ائيل ملتزمة بالعقيد  ا منية التي أ ساها  ئيس الح ومة  السو ي، قد ح ص على التشديد على أ 

 ا سب  مناحيم بي  ، والتي تقوم على عدم السماي  ية دولة ع بية بت وي  أسلحة دما  شامل.
وي تسب تعلي  يادلي  أهمي ة  بي  ، السيما أنه ييتي بعد  شف قنا  التلفز  اإلس ائيلية العاش   ع  أ  

 امب في لقائهما ا خي  في البيت ا بيل بعدم الموافقة على  لب السعودية جنتنياهو  الب ت
 تزويدها بمفاعمت نوويةج.

وقد حك  ت د اسة صد ت أخي ا  ع  جم  ز أبحا  ا م  القوميج اإلس ائيلي م  خ و   تزويد 
بنى السعودية بسمي نوعي، خشية سقو  ن ام الح م الحالي ووقوع ال يال تحت سي    قون تت

 مواقف عدائية م  إس ائيل.
إلى جانب كلال، فإ  تبن ي المسؤولية ع  استهداف المفاعل السو ي يحمل  سالة غي  مباش   ل وسيا 
م  أ   عدم تح  ها لمنع إي ا  م  م ا مة النفوك في سو ية، يم   أ  يدفعها إلى المس  بالقوات 

يم   أ  يفضي للمس  بمصالح موس و. اإلي انية والمليشيات الشيعية الموجود  هناال، بش ل 
فإس ائيل تعي أ   مصلحة  وسيا ال ئيسة في سو ية تتمث ل في الحفا  على ن ام بشا  ا سد. 
وين ل  اإلس ائيليو  م  افت ال مفاده أ  استهداف إي ا  والمليشيات الشيعية يم   أ  يؤث  على 

 سد، وبالتالي تهديد المصالح ال وسية.موازي  القون في سو ية بش ل قد يهدد استق ا  ن ام ا 
ل   بخمف التهديد باستهداف المنشآت النووية ل ه ا ، فإ  التهديد باستهداف القوات اإلي انية 
والمليشيات ال ائفية الموالية لها في سو ية ال يم   الن   إليه فق   مج د  سالة إلى موس و، حي  

ى توجيه ض بة محدود   هداف إي انية داخل سو ية إنه م  غي  المستبعد أ  تقدم تل أبيب عل
  اختبا  لقو   دعها، بعد التصعيد ا خي  الكي انتهى بإسقا   ائ   إس ائيلية.
 22/3/2018، ، لندنالجديد العربي
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