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جنوب غزة وتتمكن  للكشف عن األنفاقسرائيلية إمعدات عسكرية مجموعة فلسطينية تستهدف   .1

 من االنسحاب
قوات االحتالل أعلنت مساء يوم السبت، أن  غزةمن  ،24/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم ذكر

أن أربعة شبان فلسطينيين حاولوا استهداف معدات عسكرية للكشف عن األنفاق قرب حدود قطاع 
ل: نن الشبان األربعة اقتربوا من السيا  الددودي، وحاولوا وقال الناطق باسم جيش االحتال غزة.

وادعى أن قوة عسكرية كانت تتمركز  اختراقه للمّس بالمعدات الخاصة ببناء الجدار وكشف األنفاق.
في المنطقة رصدت الشبان لدظة اقترابهم من السيا ، غير أنهم تمكنوا من االنسداب، دون تدديد 

ع فيديو بثته الجزيرة، تمكن أربعة شبان من التسلل عبر السيا  األمني وأظهر مقط منطقة التسلل.
 الفاصل شرق القطاع، وإحراق آلية "نسرائيلية"، قبل أن يتمكنوا من العودة للقطاع.

قصفت طائرات االحتالل منتصف الليلة، موقعا للمقاومة الفلسطينية، شمال مدينة رفح في السياق، 
ل "المركز الفلسطيني لإلعالم" بأن طائرات االستطالع الصهيونية دون وأفاد مراس جنوب قطاع غزة.

 صواريخ تجاه موقع "شهداء رفح" التابع لكتائب القسام شمال غرب مدينة رفح. 3طيار، أطلقت 
أغارت بصاروخين على نفس الموقع، ما أسفر عن  77وأضاف أن مقاتالت حربية وبعد لدظات،
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وقالت مصادر مدلية لمراسلنا، نن المضادات األرضية التابعة  أضرار فيما لم يبلغ عن نصابات.
 للمقاومة تصدت لطيران االحتالل.

دماس داخل موقع لوأعلن الناطق العسكري باسم جيش االحتالل أن طائرات مقاتلة هاجمت هدفا 
 تدريب في رفح، ردا على تسلل مجموعة فلسطينيين، ومداولة تخريب معدات تقوم بأعمال الجدار.

المتددث باسم الجيش اإلسرائيلي، ، أن مدمد وتد، عن مراسله 24/3/2018، 48موقع عرب وأضاف 
فلسطينيين اجتازوا السيا  الفاصل من جنوب قطاع غزة مساء اليوم، وزعم أنهم حاولوا  4قال نن 

 استهداف اآلليات العاملة في الداجز المضاد لألنفاق.
ن "النيران اشتعلت في اآللة التي ُتجري أعمال حفر جنوب من جهة أخرة، أفادت مصادر فلسطينية أ

موقع أبو صفية الى الشمال من دير البلح على حدود وسط قطاع غزة بدثا عن أنفاق للمقاومة 
وأشارت المصادر ذاتها أن جيش االحتالل هرع الى المكان وسيطر على النيران وانتشر  الفلسطينية".

 ستطالع.في المديط وسط تدليق لطيران اال
 

  ترتيبات عقد جلسة المجلس الوطني الزعنون مع عباس يبحث  .2
عقدددد الدددرئيس مدمدددود عبددداس أمدددس، لقددداء مدددع رئددديس المجلدددس الدددوطني سدددليم : مدمدددد يدددونس -رام هللا 

الزعنون في العاصمة األردنية عّمان، واتفقا على الترتيبدات األخيدرة لعقدد المجلدس الدوطني الفلسدطيني 
 المقبل. في الثالثين من الشهر

جدر  خددالل اللقداء االتفدداق علدى تعيددين »أندده « الديداة»وقدال مسدلول فلسددطيني بدارز فددي تصدريح نلددى 
عضدددواد جديدددداد مدددن المسدددتقلين فدددي المجلدددس الدددوطني بددددالد مدددن سدددبعين عضدددواد توفدددوا فدددي السدددنوات  70

 «.العشرين الماضية التي لم ينعقد فيها المجلس
جديددددة فدددي منظمدددة التدريدددر، غالبيتهدددا مدددن قيدددادات حركدددة  وسدددينتخب المجلدددس الدددوطني لجندددة تنفي  دددة

التدي تهديمن علدى النظدام السياسدي الفلسدطيني. وقدال مسدلولون فدي الدركدة أن الدرئيس عبداس « فتح»
 فضددل اختيددار عدددد مددن مسدداعد ه والمقددربين مندده فددي عضددوية اللجنددة، وأن مددن األسددماء التددي تتددردد »

 «.د العالول ومدمد اشتية وعدنان الدسينيعلى نطاق واسع كل من صائب عريقات ومدمو 
النية تتجه نلى تعيين رئيس جديد للمجلس الوطني بددالد مدن الدرئيس »بأن « فتح»وأفادت مصادر في 

 «.الدالي سليم الزعنون ال ي  قوده من  أكثر من ثالثين سنة
 25/3/2018الحياة، لندن، 
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 مجلس حقوق االنسان بقراراتالسلطة ترحب  .3
السدلطة الفلسددطينية رحبدت باعتمدداد مجلددس ، أن )د.ب.أ(، عددن 25/3/2018يج، الشــارقة، الخلــقالدت 

حقدددوق اإلنسدددان التدددابع لألمدددم المتدددددة، أول أمدددس الجمعدددة، أربعدددة قدددرارات خاصدددة بفلسدددطين فدددي دورة 
وشددكر وزيددر الخارجيددة الفلسددطيني ريدداف المددالكي فددي بيددان،  المنعقدددة فددي جنيددف. 37اجتماعاتدده رقددم 

ضاء في مجلس حقوق اإلنسان على تصويتها باألغلبية علدى القدرارات األربعدة، واعتمادهدا الدول األع
 تدت البند السابع ألجندة المجلس. 

عضو اللجنة التنفي  دة لمنظمدة من جنيف وعن الوكاالت، أن  ،25/3/2018الحياة، لندن، وجاء في 
تشكل استثماراد مهماد  صب في »نها التدرير الفلسطينية حنان عشراوي ثّمنت خطوة المجلس، معتبرة أ

األوان »وأكدت أن «. مصلدة األمن والسالم في المنطقة، وتلكد التزامه الوقوف ضد الظلم والطغيان
االعتدددراف بدولدددة »، مطالبدددة أعضددداء المجتمدددع الددددولي بدددد «قدددد آن إلنهددداء االحدددتالل العسدددكري الجدددائر

المتواصدددلة، واتخددداذ التددددابير العقابيدددة الالزمدددة  فلسددطين ومداسدددبة نسدددرائيل ومسددداءلتها علدددى انتهاكاتهددا
 «.ضدها، وإلزامها بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

ووسط ه ا الترحيب، برزت مطالبة عضو اللجنة التنفي  ة لمنظمة التدرير أحمد مجدالني بتنفيد  هد ه 
ح، لكددن اعتمادهددا مددن دون تنفيدد  علددى أرف خطددوة باالتجدداه الصدددي»القددرارات، التددي رأ  أن نقرارهددا 

ووصددددف «. الواقددددع،  ضددددع عالمددددات اسددددتفهام حددددول قدددددرة الملسسددددة الدوليددددة علددددى مداسددددبة االحددددتالل
الوقاحة السياسية التي فاقت كل الدددود واألعدراف »مجدالني تهديد هايلي باالنسداب من المجلس بد 

 «.الديبلوماسية
 

 لس حقوق اإلنسان أربعة قرارات خاصة بفلسطينترحب باعتماد مج الفلسطينية الحكومة .4
رحدددب المتدددددث الرسدددمي باسدددم الدكومدددة يوسدددف المدمدددود، باعتمددداد مجلدددس حقدددوق االنسدددان : رام هللا

 االممي أربعة قرارات خاصة بفلسطين بأغلبية ساحقة. 
 وشدد المتددث الرسدمي فدي تصدريح لده يدوم السدبت، علدى ان التصدويت لصدالح تلد، القدرارات،  عتبدر
انديدددازا عالميدددا للددددق وفلسدددطين، وتعبيدددرا عدددن طهددددارة التمسددد، بدددالوقوف فدددي وجددده الظلدددم والغطرسددددة 
واالحتالل، ورفضا للغدة االبتدزاز والتهديدد. وتوجده المتدددث الرسدمي بالشدكر والتقددير الدى كافدة الددول 

عميق بالدرية التي صوتت لصالح ه ه القرارات، ملكدا ان تل، الدول تنطلق في مواقفها من ا مانها ال
 والكرامة االنسانية والمساواة والعدل بين جميع أبناء البشرية.

 24/3/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 غزة ُتحذر من العبث باستقرار القطاع وأمنهب داخليةالوزارة  .5
ر ح رت وزارة الداخلية واألمن الدوطني الفلسدطينية فدي غدزة، مدن مدداوالت إلربداا حالدة االسدتقرا: غزة

 األمني في القطاع، ملكدة أنها ستعمل على مالحقة الجهات التي تقف وراء تل، المخططات.
وقال المتددث باسم داخلية غدزة، ن داد الُبدزم، فدي بيدان صددفي لده يدوم السدبت، نن "أمدن غدزة قدد نجدح 

الل"، يومدا، وحقق االنتصار األمني على أجهزة أمن االحت 45قبل عام بتفكي، لغز جريمة على مدار 
بإطالق  2017آذار/ مارس  24في نشارة نلى عملية اغتيال االحتالل لألسير المدرر مازن فقهاء في 

 الرصاص عليه من مسدس كاتم للصوت.
وأضاف "سنواصل العمل ب ات النهج وسنقطع كل يد تداول العبث باالستقرار األمني في قطداع غدزة 

 مهما كانت الجهة التي تقف خلفها".
 24/3/2018قدس برس، 

 
 بتفجير موكب الحمد هللاتحقيق العلى وليست مؤتمنة  الضميري: حماس تواصل سياسة التضليل .6

قددددال المتددددددث باسددددم الملسسددددة األمنيددددة اللددددواء عدددددنان الضددددميري، نن قددددادة حمدددداس مددددا زالددددوا  :رام هللا
وزراء رامدي يواصلون سياسة التضليل وليسوا ملتمنين على اجراء تدقيدق فدي مداولدة اغتيدال رئديس الد

 الدمد هللا، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فر .
وأعددرب الضدددميري فددي تصدددريح إلذاعدددة "صددوت فلسدددطين" اليدددوم السددبت، عدددن اسدددتغرابه لمددا قامدددت بددده 
حماس بإعالن اسم المتهم قبل اعتقاله ومن ثم عرُف مكافدأة ماليدة لمدن  قددم معلومدات عنده وجداءت 

 اشتباا مع عناصرها. بعدها لتعلن مُقتله في
وأضدداف، "لدديس مددن المعقددول أن  كددون المددتهم هددو نفسدده مددن  جددري التدقيددق ولد دده النيابددة والقضدداء 

 والتدقيق"، متسائال: كيف لجهة كه ه أن تدمل نفسها المسلولية؟
 24/3/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 جدية فتح بالمصالحةتؤكد عدم  بالضفة : االعتقاالت السياسيةنائب في "التشريعي" .7

قددال النائددب فددي المجلددس التشددريعي عددن حركددة حمدداس خالددد طددافش: نن مددا تمددر بدده الضددفة : رام هللا
الغربيددة مددن حملددة اعتقدداالت سياسددية ملفتددة تلكددد بددأن حركددة فددتح والسددلطة غيددر جددادتين فددي تدقيددق 

فدي تصدريح -طدافش  المصالدة الفلسطينية، بل هي معنية باستمرار معانداة النداس واألهدالي. وطالدب
حركددة فددتح بضددرورة اإلفددرا  عددن المعتقلددين السياسدديين كافددة، وإنهدداء هدد ا الملددف بشددكل  -صدددفي لدده

وأشدار نلدى أن تدزامن االعتقداالت مدع خطداب فدتح التصدعيدي  كامل، والتفرغ للقضا ا الوطنية الكبر .
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تدقاق المصدالدة التدي في المّدة األخيرة أمر متوقع وليس جديدا في ظل هروب فتح المسدتمر مدن اسد
وطالدب الفصدائل الفلسدطينية بلعدب  يبدو أنها ال تخدم مصالدها الفئويدة فدي هد ه المرحلدة، وفدق قولده.

ددا فددي السدداحة الفلسددطينية، وأال تكتفددي بالمشدداهدة مددن بعيددد وكددأن األمددر ال  دورهددا الدقيقددي العبدددا رئيسد
ن والجامعيين والشرفاء من ه ا الشعب ال  عنيها، مشددا على أن ه ه االعتقاالت التي تشمل المدرري

  مكن أن تخدم سو  االحتالل فقط.
 24/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 عبد الرحمن: إعادة انتخاب عباس أولوية بأي تحرك الختيار رئيس لمنظمة التحريرأسعد  .8

د الدرحمن، لدد"الغد"، قدال عضدو اللجندة التنفي  دة لمنظمدة التدريدر، أسدعد عبد :ناد دة سدعد الددين -عمان
ننه "سيتم، على وجه اليقين، انتخاب الدرئيس عبداس" مجددداد، فدي أي تددرا قدد  جدري الختيدار رئديس 

 لمنظمة التدرير، ورئاسة السلطة الفلسطينية.
وأضدداف عبددد الددرحمن نن "الددرئيس عبدداس يبدددو فددي صدددة جيدددة، ووعددي كامددل، ومقدددرة عاليددة علددى 

 براد أن "هناا جهات ما )لم  سمها( تعمد للمبالغة في ه ا الموضوع".تدمل المهام والمسلولية"، معت
وأوضح أن "الجهة المنوط بها انتخاب رئيس جديد هي لجنة تنفي  ة جديدة، وليس المجلس الدوطني"، 
مضيفاد "نذا كانت هناا ظروف تستدعي اختيار رئيس جديد للمنظمة فسديكون مدن اختصداص اللجندة 

 نتخبة من المجلس الوطني".التنفي  ة للمنظمة الم
وأشدار نلدى أن "المجلدس الدوطني ينتخدب، خدالل اجتماعدده، لجندة تنفي  دة للمنظمدة، والتدي تقدوم بدددورها 

مددن الشددهر المقبددل، وبالتددالي فإندده مددن  30باختيددار رئيسددها"، مفيددداد بددأن "المجلددس الددوطني سددينعقد فددي 
 اآلن حتى ذل، اليوم ستجري مياه كثيرة في ه ا المضمار".

 25/3/2018الغد، عمان، 
 

 أسبوعفلسطيني ا خالل  40تعتقل  بالضفةتقرير: أجهزة أمن السلطة  .9
فلسددطينيدا علددى خلفيددة انتمدداءاتهم السياسددية،  40اعتقلددت األجهددزة األمنيددة الفلسددطينية بالضددفة، : رام هللا

المعتقلددين  غددالبيتهم مددن األسددر  المدددررين، وذلدد، خددالل أسددبوع واحددد، بدسددب مددا قالتدده لجنددة أهددالي
 السياسيين في الضفة المدتلة.

وحملددت اللجنددة فددي بيددان لهددا السددبت، الددرئيس مدمددود عبدداس ورئدديس الدكومددة المسددلولية الكاملددة عددن 
انتهاكات األجهزة األمنية بدق أهالي الضفة، مطالبة بضرورة اإلفرا  الفوري عدن كافدة المعتقلدين فدي 
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لهم هم من األسر  المددررين وطلبدة الجامعدات، وممدن سجون السلطة، ملكدة أن غالبية من تم اعتقا
 اعتقلوا سابقا لد  أجهزة السلطة على خلفية سياسية.

 24/3/2018فلسطين أون الين، 
 

 ستكشف المنتفعين من نسف المصالحة هللاحمد الحماس: نتائج تحقيقات تفجير موكب  .11
ائج التدقيق في تفجير موكب أكد المتددث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أن نت: غزة

 رئيس حكومة الوفاق في غزة، ستكشف المنتفعين من نسف المصالدة وضرب األمن في غزة.
وقال القانوع يوم السبت لد "قدس برس": "نن ما حصل من استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الدمد 

طنية ومشروع المصالدة هللا )في الثالث عشر من آذار/ مارس الجاري( ال  ستهدف نال الوحدة الو 
وتابع: "كل من له مصلدة في تفجير  الفلسطينية ثم  ستهدف ضرب منظومة األمن في قطاع غزة".

المصالدة الفلسطينية واستمرار االنقسام  كون منتفع في الدرجة األولى من ه ا التفجير، واالتهامات 
هامات نلى حركة حماس وأعلنوا عن التي أعقبت وتلت االنفجار تلكد انه هناا منتفعين أكالوا االت

اطلعت قادة الفصائل الفلسطينية على نتائج التدقيقات  حماسوكشف أن  عقوبات على قطاع غزة".
وأكد أن الملسسة األمنية في غزة "تواصل مالحقة واعتقال المتورطين في  األولية في حادثة التفجير.

 قة وكشف كل مالبسات الدادث".الدادث وهو ما يلكد الدرص الشديد للوصول نلى الدقي
 24/3/2018قدس برس، 

 
 نضع معلومات جريمة التفجير كلها على الطاولة أمام الناس سو  التحقيقاتالحية: سنكمل  .11

دعا خليل الدية القيادي في حركة "حماس" كل من اتهم حماس بالضلوع في حادثة تفجير : غزة
التهام بعد بدء كشف خيوط الجريمة يوم الخميس موكب رئيس الدكومة رامي الدمد هللا للتراجع عن ا

وقال الدّية في حفل تأبين الشهيد حمادة أبو سويرح أحد رجال األمن ال ين ارتقوا خالل  الماضي.
عملية مطاردة منف ي استهداف الدمد هللا: "مازال متسع للتراجع وعندما نكمل كشف كامل الدقيقة 

لكن أخشى أال ينفع الندم فندن نرفض كل ما  مّس القضية سيعلمون الجرم الكبير ال ي وقعوا فيه 
ودعا عضو المكتب السياسي لدماس حكومة الوفاق لتدمل كامل  وندن مع الوحدة أمام الملامرات".

مسئولياتها في قطاع غزة، مشيراد نلى أن القو  الوطنية وعلى رأسها حماس تريد عودة المقدسات 
وتابع: "ندتا  لروح الوحدة حتى نقف أمام مشاريع   بصفقة القرن.والالجئين ولن تقبل بوطن بديل وال

التصفية فإذا بالدادث  قع، ويتلوه نلقاء التهم على غزة، ولكننا صبرنا وعملت أجهزة األمن ليل نهار 
 وبدل أن تساهم السلطة في كشف الجريمة ح رت شركات االتصاالت من تقد م المعلومات لألمن.
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دة من تلقى التهم من اللدظة األولى على حماس؟ دون وجود دليل، مشدداد أن وتساءل الدّية لمصل
 االتهام السريع كانت لتدقيق عدة غا ات في قطاع غزة.

وأضاف: "غايتهم األولى تخويف الشعب من المقاومة، والثانية أن  سلموا غزة لصفقة القرن عبر 
لمقاومة ال ي مّرغ أنف االحتالل في التراب، الدمار والدصار، والغا ة الثالثة هي عينهم على سالح ا

 وندن سنكمل التدقيقات، ونضع معلومات جريمة التفجير كلها على الطاولة أمام الناس".
 24/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الحمد هللا متلك أدلة دامغة حول عملية تفجير موكبتاألمنية  األجهزة: إسماعيل رضوان .12

نسماعيل رضوان، القيادي في حركة "حماس": نن األجهزة األمنية التابعة لوزارة وكاالت: قال  -غزة 
الداخلية واألمن الوطني في غزة، تمتل، األدلة الدامغة حول الجهة التي تقف وراء مداولة تفجير 

وأضاف رضوان، خالل مشاركته، أمس، في وقفة رافضة  موكب رئيس الوزراء رامي الدمد هللا.
يركية بشأن القدس في مدينة غزة: "هناا أدلة دامغة ستقّدمها األجهزة األمنية حول للقرارات األم

  عملية التفجير".
وتابع: نن األدلة "مهنية ودقيقة بالصوت والصورة الواضدة، كما أنها تدتوي على تفاصيل مهنية.. 

لدادثة من أجل وأشار نلى أن هناا من أراد أن  ستثمر ا لن يبقى ش، في من  قف وراء الجريمة".
وأكد أن حركته "حريصة على تدقيق المصالدة الدقيقية، وستلتزم  "تمرير صفقة القرن التي لن تمر".

وختم: "لن نلتفت لألصوات التي تدفع باتجاه التهرب من استدقاقات  باالتفاقيات الموقعة".
 المصالدة".

 24/3/2018األيام، رام هللا، 
 

 نسان وتطالب بمحاسبة االحتاللحقوق اإل مجلس حماس تثمن قرارات  .13
ثمنت حركة حماس اعتماد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتددة في جلسته المنعقدة الجمعة، 
قرارات مهمة متعلقة بدقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي المتواصلة بدقه، 

وعدت "حماس" في بياٍن لها مساء  ل.ملكدة ضرورة أن يبنى عليها خطوات عملية لمداسبة االحتال
ا على مظلومية الشعب الفلسطيني  السبت، القرارات "خطوة مهمة في نظهار حقيقة االحتالل، وتأكيدد

وأكدت ضرورة أن ُيبنى على ه ه القرارات  وما يتعرف له من جرائَم وانتهاكاٍت نسرائيلية متواصلة".
لدولية ومدكمة الجنا ات الدولية لمداسبة الكيان خطوات عملية من المجتمع الدولي والملسسات ا

وشكرت حماس كل الدول األعضاء التي صوتت لمصلدة ه ه القرارات ووقفت نلى  الصهيوني.



 
 
 
 

 

 10 ص             4594 العدد:             3/25/2018 حداأل التاريخ: 

                                    

جانب شعبنا، ودعت باقي الدول نلى مراجعة مواقفها التي قد  ستغلها االحتالل الرتكاب مزيد من 
ا نلى جانب ش  عبنا المظلوم ودعم حقوقه وعدالة قضيته.جرائمه وانتهاكاته، والوقوف مجددد

 24/3/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 يشكل ردا  عالميا  على مساعي شطب مفهوَمي السيادة وتقرير المصيرفتح: قرار "حقوق اإلنسان"  .14
شّنت الوال ات المتددة أول من أمس، هجوماد قوياد على مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم وكاالت: 
وهددت باالنسداب منه بعد اعتماده خمسة قرارات تدين سياسات حليفتها نسرائيل، متهمة المتددة، 

في أوروبا جمال نزال في بيان، أن « فتح»واعتبر الناطق باسم حركة  «.فقدان الصدقية»ن اه بد 
عدم نجاح الوال ات المتددة في تعطيل تمرير القرارات،  شكل رسالة من العالم ضد التوجهات »

  «. ة الجارية حالياد لتجريد السياسة العالمية من األخالق والقوانينالخطر 
«. اإلصغاء نلى ه ه الرسالة الهادفة نلى تدقيق العدل والسالم العالميين»ودعا نزال ندارة ترامب نلى 

اعتماد المجلس قراراد يلكد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، »وقال نن 
دولته المستقلة ذات السيادة،  شكل رداد عالمياد على مساعي شطب مفهوَمي السيادة وتقرير  وإقامة

 «.المصير من السياق الفلسطيني
 25/3/2018الحياة، لندن، 

 

 استطالع إسرائيلية وتجبرها على االنسحاب طائرة تستهدفالمقاومة بغزة  .15
تصوير نسرائيلية حلقت في األجواء  أطلقت المقاومة الفلسطينية، النار صوب طائرة: مدمد وتد

وذكرت مصادر نعالمية بالقطاع، نن الطائرة حلقت فوق أحد مراصد  الشرقية لجنوب قطاع غزة.
المقاومة قبالة موقع صوفا العسكري بين رفح وخانيونس وتم نطالق النار عليها ما دفعها لالنسداب 

 من المكان.
 24/3/2018، 48عرب 

 
 إجراء مناورات دفاعية بغزة  عن تعلن كتائب القسام .16

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لدركة "حماس" نجراء مناورات دفاعية في 
ا األحد.   مدينة غزة غدد
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وقالت الكتائب في بيان عسكري مقتضب، مساء السبت نن المناورة الدفاعية والتي تدمل مسمى 
مسبقاد، وسُيسمع خاللها أصوات نطالق نار وانفجارات، كما مناورات "الصمود والتددي" مخطٌط لها 

 سيالحظ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية.
 24/3/2018موقع حركة حماس، غزة،  

 
 القيادي في حماس إبراهيم نواهضة يعتقل"وقائي جنين"  .17

له في بلدة اعتقل جهاز الوقائي، مساء السبت، قياد ًّا من حركة حماس عقب مداهمة منز : جنين 
وقالت زوجة القيادي الشيخ نبراهيم طاهر نواهضة  اليامون غرب مدينة جنين شمال الضفة وتفتيشه.

وأشارت نلى أنهم عثروا على  لمراسلنا: نن عناصر الوقائي اقتدموا المنزل، وفتشوه، واعتقلوا زوجها.
 العام"، وفق اّدعائهم. مسدس ألعاب البنها الصغير، ما استدعاهم لمصادرته "حفاظاد على األمن

عاما في سجون االحتالل على خلفية عضويته في  12ي كر أن القيادي نواهضة أسير مدرر قضى 
، كما أنه عمل مرافقاد 1992الخلية القسامية التي اختطفت الجندي الصهيوني نسيم توليدانو عام 

 للشيخ أحمد  اسين أثناء اعتقاله في سجون االحتالل.
 24/3/2018، ني لإلعالمالمركز الفلسطي

 
 نتنياهو: مجلس حقوق اإلنسان مجرد سيرك سخيف .18

هاجم رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
وكتب نتنياهو على صفدته في "تويتر"،  قرارات ضد "نسرائيل". 5المتددة في أعقاب مصادقته على 

، القرارات منفصلة عن الواقع، والمجلس مجرد سيرا سخيف، لقد آن األوان مساء يوم السبت، "تل
ليغيروا اسم مجلس حقوق اإلنسان للمجلس ال ي يتخ  قرارات ضد الد مقراطية الوحيدة في الشرق 

قرارات  5وكان مجلس األمم المتددة لدقوق اإلنسان اعتمد، يوم الجمعة،  األوسط وهي نسرائيل".
عاون اإلسالمي تدين االنتهاكات والممارسات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية قدمتها منظمة الت
 والعربية المدتلة.

 24/3/2018، فلسطين أون الين
 

 من مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة لالنسحابليبرمان يدعو  .19
لى مجلس األمم وجه وزير األمن اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، انتقادات شديدة اللهجة ن: مدمد وتد

المتددة وطالب الدكومة تجميد عضوية بالده واالنسداب من المنظمة، وذل، احتجاجا على القرارات 
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التي اتخ تها المنظمة ضد نسرائيل بسبب سياستها االحتاللية ضد الشعب الفلسطيني وفي األراضي 
 العربية المدتلة.

تير": "ليس لد  نسرائيل ما تبدث عنه في وردا على ه ه القرارات كتب ليبرمان على حسابه في "تو 
مجلس األمم المتددة لدقوق اإلنسان، وفي الماضي عندما كنت وزيرا للخارجية، اتخ ت قرارا 

 باالنسداب وبمغادرة المجلس، ولكن لألسف عندما انتهت واليتي، عدنا نلى هناا".
 ويجب أن تتوقف المهزلة".وأضاف نن وجودنا "هناا  ضفي الشرعية على قرارات معاداة السامية 

وتناغم موقف وزارة الخارجية اإلسرائيلية، مع موقف ليبرمان ونتنياهو، حيث أشارت وزارة الخارجية 
نلى الدعوات باالنسداب من مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتددة، وأوضدت أن نسرائيل 

 مع المجلس.ليست عضوا في المجلس، ولكن لديها السفير المسلول عن التعامل 
وقالت الخارجية في تعقيبها على قرارات مجلس حقوق اإلنسان: "نسرائيل ليست واحدة من الدول 
السبع واألربعين األعضاء في مجلس األمم المتددة لدقوق اإلنسان، وبه ا المعنى ليست عضودا في 

المجلس في جنيف، المجلس. ومع ذل،، مثل العديد من البلدان األخر  في العالم، لدينا سفير لد  
 حيث ننشط أمام ه ه الهيئة".

 24/3/2018، 48عرب 
 

 غاباي: حزب العمل لن ينضم لحكومة برئاسة نتنياهو .21
قال رئيس المعسكر الصهيوني آفي غباي نن حزب العمل لن ينضم نلى حكومة برئاسة : سليم النتشة

 بنيامين نتنياهو على الرغم من حاجة "نسرائيل" نلى حكومة وحدة.
أضاف آفي غاباي أنه  فضل رئيس حكومة ال تربطه عالقات مع الوال ات المتددة فدسب بل قادر و 

 على نجراء مفاوضات مع الجانب الفلسطيني على الرغم من "القضا ا الخالفية" معهم.
وأشار غباي نلى أن "نسرائيل" تعيش مع أربعة ماليين ونصف مليون فلسطيني دون التوصل نلى 

 م.حل للصراع معه
 24/3/2018، عكا للشؤون اإلسرائيلية

 
 ُيخفي األرشيف الُمتعّلق بـ"هجرة اليهود الّشرقّيين" "الشاباك" .21

كشفت صديفة "هآرتس" اإلسرائيلية، أن جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباا(، : باسل مغربي
 أتوا ليسكنوا في نسرائيل. يتسّتر على وثائق أرشيفية ُمتعّلقة بالُمهاجرين الّشرقيين من اليهود ال ين
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وأوضدت الّصديفة أن الشاباا، ما يزال يرفض الكشف عن ه ه الوثائق، حّتى للملّرخين اليهود، 
 وللباحثين في مجال الّتاريخ وما نلى ذل،.

واستشهدت بواقعة حصلت مع أحد الباحثين اليهود الُمهتّمين ُبمتابعة كل ما يتعّلق بهجرة اليهود 
رة نلى أنه طلب الدصول على وثائق معّينة ُمتعّلقة به ا الشأن نال أنه فوجئ بردٍّ الشرقيين، ُمشي

رسمّي مفاده أنه ال  مكُنه االطالع على ه ه الوثائق لدواٍع أمنية، "ُمتعّلقة بأمن الّدولة"، وفق وصف 
 الّصديفة.

من القرن وقالت الّصديفة: "هك ا، وفي بضعة أسطر، ُرفض طلبه )الباحث( لمراجعة وثائق 
الماضي، ُمتعّلقة بتوثيق معاملة السلطات للمهاجرين من شمال أفريقيا، بدّجة أن ه ه يهّدد األمن 

 القومي".
وأّكدت أن المواد األرشيفية التي لم ُ كشف عنها حتى اآلن تشمُل أنشطة وأعمال شغٍب متعّلقة 

لى المكالمات الهاتفية، وكلها بالتمييز العرقي، كما أنها تشمُل تقارير عن المراقبة والتنصت ع
 تجاوزات قام بها الشاباا ضد المهاجرين الشرقيين تدت عنوان "الوقا ة من التخريب السياسي".

وبّينت الّصديفة أن ُمدّققي الشاباا، ومن خالل تسّترهم على كل ه ه الوثائق والشهادات؛ ينتهكون 
اد أرشيفية بعد انتهاء المهلة القانونية إلخفائها" التعليمات القانونّية التي تقضي بد"عدم االحتفاظ بمو 

 عاما. 50التي تبلُغ 
 24/3/2018، 48عرب 

 
 على طرد الالجئين األفارقة احتجاجا   أبيبتل في اآلالف يتظاهرون  .22

تظاهرة اآلالف من اإلسرائيليين والالجئين والنشطاء في جمعيات حقوق اإلنسان مساء : مدمد وتد
رابين بمدينة تل أبيب احتجاجا على خطة الدكومة اإلسرائيلية طرد الالجئين يوم السبت، في ساحة 

وحسب صديفة "هآرتس"، فقد شارا حوالي  األفارقة من البالد وال ين  قدر عددهم بعشرات اآللف.
 ألف شخص في المظاهرة التي نظمت في تل أبيب ضد طرد طالبي اللجوء. 25

المقرر أن يبدأ مخطط الطرد في غضون األ ام القادمة،  وتأتي المظاهرة في الوقت ال ي كان من
وتدديدا في األول من نيسان/أبريل القادم، بيد أن المدكمة العليا اإلسرائيلية أمرت بتجميد ملقت نلى 
أن يتم توضيح التماس بشأن القضية والبت النهائي بااللتماس المقدم من قبل جمعيات حقوقية 

 ومنظمات حقوق ننسان.
 24/3/2018، 48عرب 
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 وحدة استيطانية بالقدس 600االحتالل يبحث إقامة  .23
قال المكتب الوطني للدفاع عن األرف ومقاومة االستيطان، في األراضي الفلسطينية المدتلة، بأن 
"اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" التابعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، تبدث توسيع مستوطنة "نوف 

وقال المكتب، في تقرير له أمس، نن "المشروع اإلسرائيلي  مكبر بالقدس المدتلة.زهاف" في جبل ال
كانت مقررة وفق نفس المشروع عام  350وحدة استيطانية جديدة تضاف لد  600الجديد  قضي بإقامة 

 كمرحلة أولى لشركات استيطانية خاصة". 2017
يل أربع مستوطنات وبلرة استيطانية لمدينة ونوه نلى أن النشاط االستيطاني في األغوار الشمالية لتدو 

 استيطانية "تتسارع بوتيرة كبيرة" على آالف الدونمات.
 25/3/2018عّمان،  الغد،

 
 القدس شمالحي استيطاني جديد  .24

( عائلة، في حي استيطاني جديد بمستوطنة 450شرعت سلطات االحتالل، بإسكان )وكاالت: 
العبرية. وقال حانون كيس، « يروشاليم»شمالي القدس المدتلة، بدسب أسبوعية « جبعات زئيف»

وحدة سكنية لعائالت  350، المبادرة بالمشروع االستيطاني، ننه تم بيع «نوفي نسرائيل»مال، شركة 
الوال ات المتددة، وبلغ مجموع صفقات البيع في « أنجلوسكونية»متدينين يهود معظمها لعائالت 

مليون  2.5، وقارب سعر الوحدة االستيطانية مليون دوالر( 229.160)ندو  مليون شيكل 800حوالي 
 ألف دوالر(  716.126)ندو  شيكل

 25/3/2018عّمان،  الدستور،
 

 سلطات االحتالل تواصل سياسة سحب التصاريح من تجار غزة .25
مدير الدائرة اإلعالمية في هيئة الشلون المدنية وليد وهدان، خالل حديث قال  عيسى سعد هللا:

لد"األ ام"، نن الجانب اإلسرائيلي لم يلتزم بما أعلن عنه سابقاد بزيادة عدد التصاريح الممنوحة لتجار 
 1600ثالثة آالف تصريح، ومبيناد أن عدد من لديهم تصاريح سارية المفعول اقل من  نلىقطاع غزة 

 ر.تاج
وأوضح وهدان انه وحتى اللدظة لم  علمهم الجانب اإلسرائيلي بوجود تسهيالت لسكان القطاع رغم 

المتواصل من جانب هيئة الشلون المدنية بضرورة رفع الدصار وتقد م المزيد من  اإللداح
 التسهيالت.
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سدب وأكد وهدان ان سلطات االحتالل على معبر بيت حانون "ايرز" ال تزال تواصل سياسة 
 بأ ام ألسباب غير مفهومة. ن اهاالتصاريح من التجار بعد استالمهم 

ونفى وهدان أن  كون الجانب اإلسرائيلي قد طرح قضية السماح لعمال من قطاع غزة بالعمل داخل 
 نسرائيل.

 24/3/2018األيام، رام هللا، 
 

 االحتالل ينصب حواجز عسكرية في جنين  .26
 رائيلي، الليلة الماضية، حواجز عسكرية في مدافظة جنين.نصبت قوات االحتالل اإلس: جنين

وذكرت مصار مدلية لد"وفا"، أن قوات االحتالل نصبت حاجزا عسكريا على مفترق بلدة عرابة، وآخر 
نابلس، وحاجزا على مدخل قرية عرانة  -بالقرب من قرية بئر الباشا جنوب جنين على شارع جنين

كبات، وتفتيشها، والتدقيق في هويات راكبيها، ما أد  نلى نعاقة شرق المدينة، وشرعت بتوقيف المر 
وفي السياق، ال تزال قوات االحتالل تكثف من تواجدها العسكري في مديط قر   تدركات المواطنين.
 وبلدات المدافظة.

 25/3/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 ائيل"تقرير: مسيرات العودة تربك حسابات "إسر  .27
شدد تقرير استراتيجي، على أن "مسيرات العودة" التي أطلقها نشطاء من غزة، بدعم العديد من 

 التنظيمات والفصائل الفلسطينية، ستشكل نرباكا في حسابات المنظومة السياسية واألمنية إلسرائيل.
وال ي يتخ   وأوضح التقرير ال ي صدر عن "مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني"

من العاصمة األردنية عّمان، مقرا له، أن ه ه المسيرات "من الناحية الدعائية، ُتمثل مطالبة بدق 
طبيعي ومشروع، تقّره غالبية مواثيق األمم المتددة .. و تتبناه غالبية الشعوب .. في العالم، األمر 

 ال ي سيضع نسرائيل في مأزق حقيقي في ظل التغطية اإلعالمية".
اعتبر التقرير، ال ي تلقت "قدس برس" نسخة منه يوم السبت، أن ه ه المسيرات، ستعيد قضية و 

الالجئين نلى مركزية التغطية، "ويأتي ذل، في ظل التراجع العام للقضية الفلسطينية، األمر ال ي من 
عودة، شأنه، التشويش على العديد من المشاريع التي تهدف نلى القضاء على الدق الفلسطيني بال

 مشاريع تتبناها ولألسف بعض األطراف العربية" بدسب ما ورد في التقرير.
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وتوقع التقرير أن تشكل "مسيرات العودة" تهديدا أمنيا على نسرائيل "حيث تر  قو  األمن أّن نمكانية 
قيام بعض المتظاهرين باختراق السيا  )جدار الفصل األمني( واالحتكاا مع الجنود، قد يلدي نلى 

 خاطر أمنية، رغم أّن منظمي المسيرات أعلنوا سلميتها".م
كما أشار التقرير، في تعديده للتأثير المتوقع لد "مسيرات العودة"، أن تضع تل، المسيرات نسرائيل في 
"زوا ة االتهام وحدها في يتعلق بقضية حصار غزة، وتدّمل تبعية الواقع الُمعاش فيها، وه ا ُ عتبر 

 فلسطينيين، من حيث نبقاء بوصلة المواجهة مع االحتالل فقط".كبيراد لل ننجازاد 
وتوقع تقرير "مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني"، أن تعمل نسرائيل على جبهات 
مختلفة، لمواجهة "مسيرات العودة"، أولها "الجبهة الدعائية، الموجهة للعالم، بتكثيف دعايتها التي 

وء الواقع المعاش في قطاع غزة، وعلى أّنها من تتدمل عدم وصول تتهم حماس بتدّمل س
من أجل بناء قّوتها  -وفق ادعاء االحتالل  -المساعدات للغزيين، في ظل استغاللها الماليين 

 العسكرية".
كما توقع التقرير أن تعمل تل أبيب على التواصل مع القيادة المصرية، من أجل التواصل مع حركة 

ة منع تل، المسيرات، وربما اللعب على وتر استعدادها تخفيف الدصار، أو اجراء حماس، ومداول
مفاوضات جاّدة، أو ن صال رسائل مفادها أّن تنظيم ه ه المسيرات، ربما سيدفع نسرائيل لدرب 
جديدة على القطاع، وقد  كون ه ا التكتي، اإلسرائيلي للتسويف وتمرير فترة احياء الفلسطينيين 

 هم السبعين، بدسب التقرير.ل كر  نكبت
وختم التقرير بالقول نن "معركة الوعي تتطلب جهداد كبيراد، والتفكير خار  الصندوق في مواجهة 
االحتالل، واألخ  بعين االعتبار تأثير الساحة العالمية على االحتالل وكشف سوءته، هو من أكثر 

على تغيير تكتيها ضمن استراتيجيتها  ما يزعج نسرائيل، ومن أفضل ما ُ دسب للمقاومة في قدرتها
 االحتالل". ننهاءالواضدة في 

 24/3/2018، قدس برس

 
 المسابقة منظمي من رسمية بدعوة الصحراوي  ظبي أبو رالي في إسرائيلية مشاركة .28

 شارا سائقان نسرائيليين، في أحداث جوالت بطولة كأس العالم للراليات الصدراوية : مدمود مجادلة
ظبي الصدراوي، في دولة اإلمارات، وذل، بعد أن تلقيا دعوة رسمية من  ي"، رالي أبو"كروس كانتر 

 منظمي المسابقة التي انطلقت فعالياتها أمس السبت.
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وأكدت صديفة "يد عوت أحرونوت" أن السائقين دخال اإلمارات بجوازات سفرهما اإلسرائيلية، برفقة 
ونقلت الصديفة عن أحد السائقين قوله: "رحب بنا  ثالثة من أفراد الطاقم، وجميعهم نسرائيليون،

 المنظمون بطريقة دافئة واحتضنوننا، وندن ننتظر بفارغ الصبر الكثبان الرملية".
وأشارت الصديفة نلى أنه بالرغم من مشاركة رياضيين نسرائيليين في مسابقات مختلفة نظمت سابقدا 

ة اإلسرائيلية جاءت بناء على دعوة رسمية من في اإلمارات، نال أن الفرق ه ه المرة أن المشارك
المنظمين اإلماراتيين، خالفا للداالت السابقة، التي سمح منظمون المسابقات الرياضية بمشاركة 
نسرائيليين رغمدا عن نرادتهم، انصياعا لتهديدات االتدادات الدولية للرياضات المختلفة بشطب البلد 

 ضت مشاركة رياضيين نسرائيليين.المضيف من المنظمات الدولية نذا رف
وعلم أن الفريق اإلسرائيلي لن يرفع العلم اإلسرائيلي، وسيتم تسجيل المشاركة اإلسرائيلية بسجالت 

 المسابقة الرسمية كممثلة لإلمارات.
 25/3/2018، 48عرب 

 
 ونروااأل جوتيريس يحث الدول والقطاع الخاص على دعم  .29

تددة أنطونيو جوتيريس، الدول األعضاء والقطاع الخاص على حث األمين العام لألمم الم": وام"
 ونروا، من أجل تمكينها من سد العجز الدر  المتبقي في ميزانيتها.لأل تقد م الدعم

دولة وجهة ماندة في  20وأعرب األمين العام في بيان عن شكره للتعهدات السخية التي أعلنتها قرابة 
الدفاظ »قد في منتصف الشهر الجاري في روما تدت عنوان الملتمر الوزاري االستثنائي ال ي ع

، معلناد أن نجمالي قيمة ه ه «تعبئة العمل الجماعي لألونروا -على الكرامة وتقاسم المسلولية 
 مليون دوالر أمريكي. 100التعهدات المالية بلغت ندو 

دعم الرفيع المستو  للوال ة ونوه بأن عقد ه ا االجتماع جاء بمثابة الدليل االستثنائي على أهمية ال
، وأ ضا اعترافاد بالداجة المستمرة للدعم ال ي تقدمه ه ه الوكالة «أونروا»المهمة التي تقوم بها وكالة 

     ماليين الجئ فلسطيني.  5ألكثر من 
 25/3/2018الشارقة،  الخليج،

 
 األحديوم تل أبيب ورام هللا إلى وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا يصالن  .31

أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، أن وزير الخارجية الفرنسي، جان أ ف لودريان، وك ل، : مدمد وتد
 48وزير الخارجية األلماني الجديد ها كو ماس، سيصالن، صباح األحد، نلى البالد، في زيار لمدة 

اق النووي اإليراني" و ساعة، للتباحث مع المسلولين اإلسرائيليين في القضا ا اإلقليمية أبرزها "االتف
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"صفقة القرن"، ك ل، سيبدث الوزير الفرنسي قضية تورط موظف دبلوماسي فرنسي في القدس 
 المدتلة في نقل أسلدة نلى قطاع غزة.

وتأتي الزيارة للوزيرين، حسب صديفة "هآرتس" على وقع نن ار الرئيس األميركي دونالد ترامب، نلغاء 
تدث فرنسا وألمانيا على التوصل نلى حل وسط في شكل عقوبات االتفاق النووي مع نيران، نذ 

صارمة على برنامج الصواريخ بعيدة المد  لطهران، فيما  سارع البيت األبيض لطرح مبادرة "صفقة 
القرن" دون التوافق مع السلطة الفلسطينية، وعليه سيعقد الوزيران اجتماعات مع قادة السلطة 

 الفلسطينية في رام هللا.
ل ال ديران: "ندن مصممون على الوفاء باالتفاقية لكن  جب أال نأخ  في االعتبار برنامج وقا

الصواريخ اإليراني ودور طهران المثير للجدل في الشرق األوسط، سيتطلب االقتراح دعم جميع 
 أعضاء االتداد األوروبي، وهي خطوة تعتبر معقدة للغا ة".

ر الخارجية األلماني الجديد ها كو ماس سيزور فلسطين وقالت وكالة األنباء األلمانية نن وزي
 وإسرائيل خالل يومي األحد واالثنين المقبلين.

وقالت متددثة باسم وزارة الخارجية األلمانية: "من المخطط أن  جري ماس مدادثات سياسة مع 
ومة بنيامين رئيس السلطة الفلسطينية مدمود عباس والرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الدك

 نتنياهو".
 24/3/2018، 48عرب 

 
 "فيسبوك" يحذف صفحة وكالة "صفا" .31

ح ف موقع التواصل االجتماعي "فيسبوا" يوم السبت صفدة وكالة الصدافة الفلسطينية )صفا( 
 مليون متابع. 1.3دون سابق نن ار، بعد أن وصل عدد متابعيها نلى ندو 

"فيسبوا" الدسابات الشخصية لمدراء الصفدة  وباإلضافة نلى ح ف الصفدة، عّطلت ندارة
وتعد الوكالة وحساباتها على مواقع التواصل االجتماعي أحد المصادر  ومدرريها بشكل نهائي.

 الموثوقة لمتابعي الشأن الفلسطيني، والسيما انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي ضد شعبنا.
ها، ملكدة التزامها بمعايير النشر على واستنكرت الوكالة نقدام ندارة "فيسبوا" على ح ف صفدت

 الموقع االجتماعي.
وطالبت الوكالة ندارة الموقع بإعادة الصفدة، وااللتزام بأهداف "فيسبوا" الُمعلنة بشأن "تمكين 

ا واتصاال، بما  عكس تنوع المجتمع".  األشخاص من نمكانية المشاركة لجعل العالم أكثر انفتاحد
 24/3/2018، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
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 .. تحذيرات مبكرة"صفقة القرن " .32
 جيمس زغبي

، ثمة تلميدات كثيرة حول ما "صفقة القرن "بينما ننتظر نعالن الرئيس دونالد ترامب عن ما  سمى بد 
تقريراد حول ما ُ عتقد أنه تفاصيل  "نيويورا تا مز"قد تكون عليه أو تتضمنه، وكتبت صديفة 

ال نمل، سو  تلميدات وتخمينات ودالالت على خيبة األمل والرفض.  . لكن حتى اآلن،"الصفقة"
ورغم أنه  كون من السابق ألوانه أن ندكم على الخطة التي  قوم بوضعها صهر الرئيس ترامب 

، نال أنه ليس من "جيسون جرينبالت"، وممثله للمفاوضات الدولية "جاريد كوشنر"ومستشاره الخاص 
بعض التد يرات أو المالحظات التي تدعو نلى الد ر، من أجل التعرف  المبكر بشكل كبير أن نقدم

نلى بنود ما قد  كون مقبوالد وما ال  مكن قبوله، ومن أجل التأهب لردود أفعال طويلة وقصيرة األمد 
 قد ُتشكل ردود أفعال نقليمية.

ايو، فيجب أخ  وضع وألن الوال ات المتددة ستفتتح رسمياد سفارتها في القدس في الرابع عشر من م
ننه بإخرا  القدس من على طاولة "المدينة المقدسة في االعتبار، وأّ اد كان ما قصده ترامب بقوله 

المفاوضات، فإنه قّدم ب ل، )سند اعتراف( سيمكنه من الدصول على تنازالت مستقبلية من 
واصل الفلسطينيون ، نال أن األمر ليس على ه ا الندو في نسرائيل. وفي حين ي"اإلسرائيليين

اإلصرار على أن عاصمتهم هي القدس الشرقية، تعكف نسرائيل على جعل ذل، األمر مستديالد. 
القدس "فدكومة نتنياهو، التي شجعها نعالن ترامب، تسعى بعدوانية لتعزيز وضعها فيما  عرف بد

قدس الشرقية، مع تمرير ، واعتمدت بناء مساكن جديدة لليهود فقط في قلب األحياء العربية بال"الكبر  
يهدف نلى تقليص أعداد الفلسطينيين ال ين  عيشون في المدينة. وعالوة على  "الكنيسيت"تشريع في 

ذل،، توجد مشكلة الالجئين الفلسطينيين، وستكون مفاجئة ساّرة أن نجد كوشنر وجرينبالت  عرضان 
لكنني ال أتوقع ذل،. فدتى اآلن، لم ُت كر حالد مدروساد وكريماد له ه المشكلة القائمة من  سبعة عقود، 

، فعلى أ ة حال لم "مشكلة د موغرافية"قضية الالجئين. وتقتصر المسألة بالنسبة إلسرائيل على أنها 
يتم طرد الفلسطينيين في البدا ة سو  لمنح الكيان المدتل مزيداد األراضي وضمان وجود أعداد أقل 

 من الفلسطينيين.
ضية الالجئين أكثر بكثير من ذل،، فهي مسألة حقوق وممتلكات وعدالة وحق لكن الواقع هو أن ق

 في االعتراف العالمي بدق الالجئين في العودة نلى د ارهم.
ميتة نذا ما  "الصفقة"، وبالطبع، ستولد "حق العودةد"وعلى مدار جيلين، واسى الفلسطينيون أنفسهم ب
ي. وفي حين تلكد نسرائيل أنها لن تستوعب الجئين، حاولت، بجرة قلم، تجاهل ه ا التطلع الفلسطين

على الالجئين الفلسطينيين في المنفى، والتدد ات  "حق العودة"ال أحد  ستطيع تجاهل تأثير ننكار 
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التي سيددثها ذل، على استقرار دول مثل األردن ولبنان في المستقبل، ناهي، عن مئات آالف 
الضفة وغزة ال ين  دلمون بالعودة نلى ممتلكاتهم خلف  الالجئين الفلسطينيين ال ين  عيشون في

الخط األخضر. وإذا كانت نسرائيل ال تلقي باالد بشأن تبعات ذل، على المنطقة، فالبد أن تأخ  
 الوال ات المتددة ذل، العامل بعين االعتبار.

أعرب الرئيس  وقد التزمت ندارة ترامب الد ر بشأن موقفها من نقامة دولة فلسطينية، ومن جانبه،
عن انفتاحه تجاه حل الدولة أو الدولتين، أّ اد كانت النتيجة التي سيقبلها الجانبين. ومع وجود أكثر 

ألف مستوطن يهودي  عيشون في أماكن استراتيجية في أنداء الضفة الغربية، تربطها طرق  700من 
لى نقامة دولة لليهود فقط، أضدى من الصعب تصور كيف  مكن نجراء عملية فصل تهدف ن

 فلسطينية قابلة للدياة.
وفي حين ُ ّصر الفلسطينيون على حقهم في نقامة دولة مستقّلة، دأب اإلسرائيليون، بمساعدة 

كي، على تطبيق سياسات تجعل نقامة تل، الدولة مستديلة. وتدفع حكومة نتنياهو يالكونجرس األمر 
رائيل والمساحات التي ُ سيطر عليها صوب ضم األراضي، ويعامل تشريع صادر عن الكونجرس نس

 اإلسرائيليون باعتبارها كياناد موحداد.
أخفقت في التعامل مع المشكالت التي  مثلها جدار الفصل  "كوشنر جرينبالت"ولو أن خطة 

العنصري ال ي تم بنائه على األراضي الفلسطينية، والمستوطنات والطرق، ومطالب نسرائيل التي ال 
أنها باستعادة السيطرة على وادي األردن، وحق الوصول نلى المناطق الددود ة، تريد التفاوف بش

دولة فصل "، وهي "الدولة الواحدة"والمسائل األمنية بشكل عام، فإن النتيجة الوحيدة ستكون حل 
 . وبالطبع ه ه النتيجة ستعني استمرار غير مقبول لالحتالل، وسترفض رفضاد قاطعاد."عنصري 

ستشمل عدداد من الدول العربية، بينما تأمل نسرائيل في  "صفقة القرن "اديث عن أن وقد كثرت األح
من دون دفع أي ثمن، وه ا على أفضل تقدير هو مدض خيال خطير، والسعي  "التطبيع"تدقيق 

ورائه أمر  ستديل تدقيقه. وعلى رغم من حقيقة أن العالم العربي يواجه تدد ات جسيمة من تهديد 
 طر عدوان نيران، نال أنه سيكون خطأد قاتالد زعم أن ذل، سُيترجم نلى نقص في دعمالتطرف نلى خ

جرح لم يندمل في قلب العرب، ومع استمرار نزف "القضية الفلسطينية، نذ ال تزال فلسطين 
. ومع وجود كثير من المخاطر والتدد ات، البد من "الفلسطينيين، سيظل الشارع العربي ينزف

كارثة "نلى  "صفقة القرن "را كوشنر وجرينبالت ذل،، فمن الممكن أن تتدول الد ر، ولو لم يد
 ."القرن 

 25/3/2018، االتحاد، أبو ظبي
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 ماذا يجري في واشنطن؟ .33
 بو طيرأماهر 

القومي، للرئيس  لألمنتعلن عواصم عربية، حالة الطوارئ، بعد تعيين جون بولتون مستشارا 
 القضية الفلسطينية، ورفضه حل الدولتين. كي، وتدديدا، بشأن مواقفه ازاءياالمر 

بولتون ذاته له وصفات حل خطيرة ازاء المنطقة، فهو اضافة الى كونه من تيار الصقور ال ين 
، اال انه ا ضا ال يلمن بدل الدولتين، إليرانيلمنون بالدرب، وقد اقترح سابقا توجيه ضربة كبر  

 من دولة عربية. أكثر، والسياسية، واالمنية، على وهو مع توزيع اثقال الملف الفلسطيني السكانية
حالة الطوارئ، ويشعرون بتوتر شديد، بعد ه ا التعيين، وكأن ما  أعلنوالكن الغريب في العرب، انهم 

كية الدالية، سواء من ي، والكل يتناسى ان الدقيقة االهم، تتعلق بطبيعة االدارة االمر أفضلقبله كان 
او طبيعة بقية المستشارين في البيت االبيض، او الخارجية، او  حيث برامج وسياسات ترمب،

كية االن، باتت دون معارضات في وجه ترمب، يكية، والواضح ان كل االدارة االمر يالمخابرات االمر 
 بعد ان تمكن تدريجيا، من اجراء تغييرات، تتطابق مع رؤيته ازاء اغلب القضا ا.

احتفت بطريقة تقول ان اصدقاء اسرائيل يتزايدون واحدا تلو اسرائيل التي احتفت بتعيين بولتون، 
كية السابقة، لم تعاد اسرائيل، يكية، ه ا على الرغم من ان االدارات االمر ياالخر، في االدارة االمر 

وكل ما فعلته، انها حاولت تلوين مواقفها، حتى ال  غضب الشرق االوسط، وعوضت اسرائيل سياسيا 
ثيرة، تبنتها تل، االدارات، لكن ال  مكن وصف االدارات السابقة، بكونها وماليا، عن اتجاهات ك

، من حيث إلسرائيل، وكل ما  مكن قوله اليوم، ان االدارة الدالية، هي االكثر والء إلسرائيلمعاد ة 
 العلنية، مقارنة بغيرها من ادارات.

وه ا  عني ان ادارة الجمهوريين،  ه ه قاعدة اساسية. كل ما سنراه غدا، له ملشرات رأيناها البارحة.
بكل ه ه التركيبة الصعبة جدا، ستأخ  المنطقة الى ظروف في غا ة الصعوبة، خصوصا، ان من 

كي يلكدون ان الرئيس الدالي، ال  قبل االختالف معه، وال  قبل اي يهم على صلة بالشأن االمر 
ذل،، من قيامه باالعتراف علنا،  شروحات بشأن استدالة بعض القضا ا واالجراءات، وليس ادل على

، ومصادقته على قرار الكونغرس القد م، بشأن القدس، وعزمه نقل السفارة إلسرائيلبالقدس عاصمة 
كية الى القدس، في ذكر  النكبة الفلسطينية، غير آبه بردود فعل الدكومات العربية ياالمر 

 واالسالمية، وحتى الشعوب، في ه ه المنطقة.
كية، ووزير الخارجية، وتعيين بولتون مستشارا لترمب، ير المخابرات المركزية االمر بعد تغيير مدي

 مكن ان نتوقع عامين ليسا سهلين ابدا، العام الجاري، والعام المقبل، واذا كان الرئيس امام وقت 
مددود، وسيناريوهات حساسة، بشأن المواجهات مع الصين، كوريا الشمالية، الملف الفلسطيني، 
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ن، وقبيل ان ي هب الى انتخابات جديدة، يريد ان ينجح بها، فان علينا ان نتوقع ميله برغم كل ايرا
 ه ا الجنوح في ادارته، الى جدولة بعض القضا ا، ومواجهة قضا ا اخر  مباشرة، ودون تأجيل.

ون اقل ، لن يدتأخرا كثيرا، باعتبار ان كلفتهما قد تكنيرانعلى االغلب فان الملف الفلسطيني وملف 
على ادارته من كلف ملفي الصين وكوريا الشمالية، وعلى االغلب فان الشعب الفلسطيني سيدمل 
فاتورة الملف االيراني، بشكل أو باخر، وه ا امر مدسوم، ال ش، فيه حتى االن، بعد ان باتت 

 ، وتغمضون عيونكم عن كل القضية الفلسطينية.إليرانالمقا ضة علنية، نضع حدا 
اننا امام تطورات خطيرة سنراها خالل الفترة المقبلة، بعد ان تدولت كل االدارة، الى ادارة  ه ا  قول

كية، التي قد تد ر من ي، من جانب الملسسات االمر اآلراءمن نوع واحد، ال تقبل اي تعدد في 
ل أو التدهور في بعض الملفات، باستثناء الكونغرس ال ي قد  جد فيه الرئيس وادارته، ممانعات بشك

 بآخر.
يبقى السلال حول العالم العربي، ال ي لم  ستيقظ لمغز  تعيين بولتون، اال بعد تعيينه، برغم ان كل 

 ما سبق تعيينه، كان  دمل نفس الرسالة، اي رسالة الدرب، والمواجهات؟!.
 25/3/2018، الدستور، عّمان

 
 لحظة مواجهة الحقيقة .34

 هللا السناوي  عبد
 "نسرائيل"لفلسطيني مدمود عباس، التي نالت من السفير األمريكي في كانت تصريدات الرئيس ا

د فيد فريدمان على ندو غير معتاد، تعبيراد عن  أس وصل منتهاه من أي سالم وعدل، أو أدنى 
اإلدارة األمريكية تعتبر االستيطان شرعياد وسفيرها ير  أن "احترام للقانون الدولي. بنص كالمه: 

 ."المستوطنات على أرضهم اإلسرائيليين يبنون 
بالترويج للكراهية ومعاداة السامية، وأن  "عباس"تداعت تصريدات مضادة أمريكية وإسرائيلية اتهمت 

 الوقت قد حان لالختيار بين ه ا الخطاب والسالم.
بغض النظر عن عدم مناسبة العبارات الغاضبة للكالم الرئاسي، فإنها بدموالتها السياسية واإلنسانية 

 ، أو بأي اسم آخر."صفقة القرن "الن قطيعة مع أ ة مشروعات سالم أمريكية تدت اسم نع
مبعوث  "جيسون جرينبالت"في زحمة التغطيات للفعل ورداته لم نلتفت بما هو كاٍف نلى ما قاله 

اللمسات األخيرة على خطة السالم توش، على "الرئيس األمريكي نلى الشرق األوسط، من أن 
وه ا  "غير أنها سوف تعرف حين تتهيأ الظروف المالئمة"ا معلوم دون تأكيد جديد وه  "االنتهاء

 معناه أن الرفض الفلسطيني عقبة ال  مكن تجاوزها لتمرير تل، الخطة.
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رغم حدة اإلهانة لإلدارة األمريكية كلها، ال السفير وحده، فإنها أكدت رغبتها بالمضي قدماد فيما هي 
 ا ش وتدسين شروط حياة الشعب الفلسطيني والعمل على رخائه!بصدده باسم السالم والتع

 التصميم االستراتيجي هنا فوق االعتبارات الشخصية.
هل ه ا خطاب سياسي أم "مكتفياد بالسلال:  "عباس"السفير األمريكي لم  علق تقريباد على نهانات 

 ."معاداة للسامية؟
أن تصريدات عباس تضع النقاط على الدروف  ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر
مواقف السلطة الفلسطينية بضغوط أمريكية  "تليين"دون أن  ستفيض خشية قطع أي أمل في 

 وعربية.
لم تكن تصريدات السفير فريدمان مفاجئة، فهو مستوطن وعائلته تعيش في المستوطنات، آراؤه 

 الرئيس األمريكي. تتماهى مع اليمين اإلسرائيلي، وتتسق مع ما  عتقده
نذا ما ضمت الكتل االستيطانية نلى الدولة العبرية، واستبعدت القدس من أي تفاوف، وألغيت نلى 
األبد أ ة حقوق لالجئين، فالمعنى أن اإلسرائيليين  أخ ون كل شيء والفلسطينيين  خسرون كل 

 شيء.
بفشل ذريع أّ اد كان حجم  هنا صلب مشروع السالم األمريكي الجديد، كما هو أزمته التي تومئ

 الضغوط.
من ال ي  درف على الكراهية ويتبنى خطابها: المدتلون أم الضدا ا؟.. العنصريون أم 

 المضطهدون؟ المنطق  كاد أن ينتدر على مشنقة القضية الفلسطينية.
تى ه ه لدظة مواجهة الدقيقة بال خداع لنفس، أو مضّي وراء سراب في التيه. للدقيقة ضروراتها ح

  عرف الفلسطينيون أين  قفون بالضبط.
 وللدقيقة أثمانها، فال قضا ا تكسب بعدالتها وحدها.

 لم تقاتل ألن، تخشى الشهادة"
 لكن عرش، نعش، فاحمل النعش

 كي تدفظ العرش،  ا مل، االنتظار
 ."نن ه ا السالم سيتركنا حفنة من غبار

 ."أوسلو"اتفاقية بعد  "مدمود درويش"هك ا أنشد شاعر فلسطين األكبر 
 " اسر عرفات"بضمير الشاعر سجل اعتراضه على ذل، النوع من السالم، منتقداد الزعيم الفلسطيني 

أن  مضي في اللعبة  "عرفات". بإرثه الوطني رفض "ابن روحي"رغم العالقة الوثيقة التي جمعتهما ا
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مل نعشه ليدفظ عرشه، كأنه نلى نهايتها عندما اكتشف حدودها وخد عتها. لم  خَش الشهادة وال ح
 يرد لنفسه كبرياءه، ويلكد استدقاقه لدجم الدور، ال ي لعبه في التاريخ الفلسطيني. 

عندما وصلوا نليه بالسم. من  "بل شهيداد، شهيداد، شهيداد "استقرت في ال اكرة العامة عبارته األخيرة: 
 هو اآلخر لنفس السبب. "عباس"غير المستبعد استهداف حياة 

بديالد تتوافر فيه مواصفات الشري، المطلوب، فهو  "عباس"بدا  "عرفات"دما جر  التخلص من عن
، وه ه "لن أنهي حياتي بخيانة"، لكنه راجع نفسه بدوافع مسلوليته أمام شعبه، بتعبيره: "عراب أوسلو"

 عبارة تبدو كدد سكين  فصل بين تاريخين.
ملتمر دولي للسالم، وآلية دولية لرعا ة المفاوضات هو  قترح بدواعي رفض المشروع األمريكي عقد 

 ."بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
االقتراح قد  كون مفيداد إلثبات سعيه للسالم وفق المرجعيات الدولية، لكنه ليس خياراد ممكناد بالنظر 

باسم ف،  نلى أنه ال أحد من الالعبين الدوليين مستعد للصدام مع اإلدارة األمريكية. وهو  قترح
الدصار عن القدس ودعم عروبتها نلى زيارتها دون أن ينظر في تداعيات ما يدعو نليه من نفقاد 
القضية الفلسطينية ورقة رفض التطبيع بوقت تتزايد في العلن والظالل، مشروعات التعاون اإلقليمي 

 ."نسرائيل"مع 
م أن تتدمل مسلولية القطاع وحدها باسم اختبار جد ة التزامها بإنهاء االنقسا "حماس"وهو  طالب 

 بسلطة األمر الواقع، أو أن تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية كامل سلطاتها بما فيها الملف األمني.
في  "ماجد فر "ورئيس االستخبارات الفلسطينية  "رامي الدمد هللا"كانت مداولة اغتيال رئيس الدكومة 
، رغم أن األخيرة تعقبت وقتلت زعيم الخلية "حماس"و "فتح"غزة تسميماد جديداد للعالقات بين 

 اإلرهابية.
 ننهاء االنقسام الفلسطيني خطوة أولى لبناء موقف سياسي موحد.

وإعادة بناء منظمة التدرير الفلسطينية تعبيراد عن وحدة الشعب والقضية خطوة ثانية. وصياغة 
الفلسطينيين تماسكاد  دتاجونه في مواجهات  برنامج مرحلي ال مدالة خطوة ثالثة بالتوافق العام ُ كِسب

 قاسية مقبلة ال مدالة.
 25/3/2018، الخليج، الشارقة
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  فاتنة الدجاني

سنلرخ من اآلن وفق "فاجأنا مسلول فلسطيني بارز بالقول نن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة كلياد، و
 ."توقيتْين: ما قبل مداولة االغتيال وما بعدها

كية للسالم غْير ما يما بعد صفقة القرن األمر "تفاءلنا بالجزء األول من التصريح باعتبار أنه  عني أن 
! تبّين أنه يتددث عن تبعات مداولة "كي بالقدس غير ما قبلهيما بعد االعتراف األير "، أو "قبلها

 في غزة أخيراد. الدمد هللااستهداف موكب رئيس الدكومة الفلسطينية رامي 
في تصريح ه ا المسلول، وهو مقرب من الرئيس مدمود عباس، ما يثير الهلع. متى وكيف تغّيرت 
المعادلة؟ وأصبح صراُع الفلسطيني وتناقُضه األساسي، مع ذاته وليس مع االحتالل اإلسرائيلي؟ ولَم 

ماذا  قع االستقواء على اآلخر الفلسطيني واستسهال ذل،، بدالد من االستقواء على االحتالل؟ ول
 الفلسطيني في الفخ ذاته، واألفخاخ كثيرة، ويمضي في هدر جهده ووقته ودمه في خالف داخلي؟

ليس تقليالد من شأن عملية التفجير في غزة، بل مداولة الستدرا  الوعي المطلوب والدَ ر من 
م ما رافق العواقب الوخيمة ومضاعفاتها. فردود الفعل واالتهامات جاءت جزافاد وسريعاد، على رغ

 التفجير من غموف استخباراتي لن ينجلي بسرعة، بصرف النظر عن الجهة الفاعلة.
فالتفجير وقع على خطوط التقاطع الكثيرة والمعقدة للدال الفلسطينية. على رأسها الدور اإلسرائيلي 

ي إلقامة كيفي حصار غزة والرقابة اإللكترونية المصورة واالختراقات األمنية، في موازاة تآمر أمر 
! "ننسانياد "للسالم بدأ التمهيد لها عبر ملتمر إلنقاذ غزة  "صفقة القرن "دويلة في القطاع في نطار 

بأنها وراء  "حماس". وه ا ال  عني أبداد اتهام "حماس"و "فتح"يواكب ذل، صراع سلطوي مستمر بين 
منية. يتقاطع كل ه ا مع صراع التفجير، لكنه ال  عفيها أ ضاد من مسلولية التقصير في الترتيبات األ

نقليمي حيث قطاع غزة ساحة له ه التناقضات، بما  فرزه ذل،، معطوفاد على حال القطاع، من 
اإلقليمي، وبعضها مدلّي  "ريموت كونترول"تنظيمات وفصائل برسم ذل، الصراع، بعضها ينضبط بالد

 الصنع.
ا قبله. لم ُ ددث أي تشققاٍت أو تصدٍع في ال تأريخ هنا. فغزة ال تزال على حالها بعد التفجير كم

جدراٍن، بعضها ذاتي بَرع الفلسطيني في حصر نفسه به، وبعضها موضوعّي بدأ من االحتالل، 
فاالمتدادات اإلقليمية. وكما كانت مسيرة المصالدة، قبل مداولة االغتيال، مستديلة، فهي بعدها 

من الرومانسية السياسية. وال يلوح في األفق  ستبقى ما بعد مستديلة. بل البدث عنها وفيها ضربٌ 
السياسي، ولزمن سيطول، ما هو أبعد من ضبط ن قاع البدث عن تل، المصالدة. وهي الخيار المر 
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بين خيارين أكثر مرارة هما زيادة الدصار والعدوان اإلسرائيليين على غزة، أو مواجهة بين السلطتين 
 الدم. هي دموية بكل المعاني ولو لم نر نزف

ال تأثير أ ضاد للتفجير في وقف الصراع اإلقليمي وتجاذباته على الساحة الفلسطينية، والغزية تدديداد، 
 بل سيمضي وكأنه انفجار في كوكب بعيد في مجّرة أخر .

ولكن، أكثر ما  مكن التخّوف منه والتدسب له فعالد، هو أن يرتد الضغط ونتائج الموقف الفلسطيني 
، على الفلسطينيين أنفسهم، فيقع االنفجار األكبر داخلياد في صراع ال ُتدمد "صفقة القرن "المتأزم بعد 

 عقباه، وُيطيل عمر االحتالل، ويقضي على األمل الفلسطيني.
، مسألة "الت اكي"ه ا التخوف هو ما  ستدعي اآلن األخ  بكل جد ة وحرص وطنيْين، بعيداد من 

لمجلس الوطني وتمتينه على أسس اتفقت الفصائل عليها في تجديد منظمة التدرير وإعادة بناء ا
اجتماعات بيروت األخيرة، والمضي في تنفي  قرارات المجلس المركزي األخير، ولو بددها األدنى. 

، وهي "حماس"وه ا نن تدقق، فهو كفيل بمعالجة شبكة المعيقات الفلسطينية مدلياد، ونعني مشاركة 
 مركزيِة المنظمة، هامشية. مسألٌة ستجعُلها جد ُة تجديدِ 

صدام مسلح وتفجيرات ينف ها طرف ضد آخر معارف، "التعريف األكاد مي للدرب األهلية هو أنها 
... فهل علينا "قتيل 500أو معارضة ضد سلطة، أو سلطتان متناحرتان، وسقوط قتلى بعدد يتجاوز 

لفلسطيني رسمياد في حال حرب االنتظار حتى يرتفع عدد قتلى االنقسام نلى ه ا الدد، ليصبح ا
 أهلية؟ أم ستكون وقفة مراجعة جاّدة ومصيرية؟

 25/3/2018، الحياة، لندن
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