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 36 :كاريكاتير
*** 

 
دحالن و  لغزة سيكون مع الفصائلأي خيار سنختاره و الحية: المصالحة أصبحت "بعيدة المنال"   .1

  والمستقلين
« اإلصالح الديموقراطي»بورقة التحالف مع زعيم تيار « حماس»لّوحت حركة : فتحي صّباح -غزة 

وقال نائب رئيس  النائب محمد دحالن في وجه الرئيس محمود عباس والحركة.« فتح»في حركة 
ستختاره مع الفصائل كافة، »جه الحركة في القطاع خليل الحية إن أي خيار ستنته« حماس»حركة 

ومن بينها النائب محمد دحالن والمستقلون والشخصيات جميعًا، من أجل وضع السيناريو األفضل 
 «.لغزة، ليتحمل الجميع المسؤولية

حماس ال تفضل العودة إلى المسار »الفضائية، أن « العربي»وأكد الحية خالل مقابلة مع قناة 
وقال إن «. الخيار الوطني»م وسيطرتها الكاملة على قطاع غزة، بل تفضل أي االنقسا« السابق
ليست وحدها المسؤولة، وغزة ليست حماس. نحن نريد أن نذهب إلى خيار يرضي الناس »حركته 

 «.ألن ذلك يمس حياتهم المعيشية
أن  وخّيرها بين« حماس»ووصف الحية خطاب عباس األخير، الذي شن خالله هجومًا الذعًا على 

غير مسؤول وال »فوق األرض وتحتها في القطاع، أو فرض عقوبات قاسية، بأنه « كل شيء»تسلم 
أصبحت »واعتبر أن المصالحة «. كنا ننتظر منه غير ذلك»وقال: «. يشي بروح الوطنية المتجذرة

رحمة أطلق رصاصة ال»وأنه « بوضع كل العراقيل أمامها»، متهمًا الرئيس الفلسطيني «بعيدة المنال
الوحدة »ورأى أن «. النهائية عليها ألنه ال يريد الشراكة وتنفيذ االتفاقات، ورفض المسار المصري

الوطنية تتحقق من خالل صناديق االقتراع في المنظمة والمجلس التشريعي والرئاسة، كي يقول 
 «.الشعب كلمته ويختار قيادته ونكون موحدين

تفجير موكب رئيس الحكومة رامي « استغلت استغالاًل سيئاً »واعتبر الحية أن السلطة الفلسطينية 
رمت االتهامات جزافًا من دون »الحمداللـه ورئيس االستخبارات العامة اللواء ماجد فرج في القطاع، و

كأن التهمة كانت جاهزة لحماس وغزة للوصول إلى هدف سياسي »في وجه الحركة و « دليل يذكر
ون قيد أو شرط، وإلبقائه تحت شبح الموت، وتجاوز كل االتفاقات هو أن نخاف ونسلم القطاع من د

 «.وترك مسار المصالحة
 

 28/3/2018الحياة  لندن  
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 اإلمالءات والتهديدات والمحاوالت الرامية لتصفية القضية الفلسطينية لغةعباس: نرفض  .2
سـة فـي مدينـة رام هللا، استقبل رئـيس دولـة فلسـطين محمـود عبـاس، مسـاء ال ال ـاء، بمقـر الرئا :رام هللا

 وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
ـــارة تؤكـــد عمـــق  ـــى أن هـــذه الزي ـــاني فلســـطين، مشـــيرا إل ـــده ال  ـــالوزير الضـــيف فـــي بل ورحـــب ســـيادته ب
ــــى تعزيزهــــا  ــــة عل ــــادتين الفلســــطينية والمغربي ــــدين الشــــقيقين، وحــــرا القي ــــين البل ــــة ب العالقــــات األخوي

 وتطويرها.
الخارجيـــة المغربـــي علـــى اخـــر مســـتجدات األوضـــاع فـــي األرض الفلســـطينية، وأطلـــع الـــرئيس، وزيـــر 

وتطــــورات العمليــــة السياســــية التــــي وصــــلت لطريــــق مســــدود جــــراء اإلجــــراءات اإلســــرائيلية التعســــفية، 
 والقرارات األميركية الجائرة بحق القضية الفلسطينية، خاصة القدس.

قـــف الفلســـطيني المتمســـك بـــالحقوق الفلســـطينية وجـــدد ســـيادته التأكيـــد علـــى أهميـــة الـــدعم العربـــي للمو 
ال ابتـة، ورفضــه للغــة اإلمــالءات والتهديــدات، والمحــاوالت الراميــة لتصــفية القضــية الفلســطينية، مشــددا 

 على أن قضية القدس هي قضية العرب واألحرار في العالم أجمع.
يـة لحـل القضـية الفلسـطينية وأوضح الرئيس أهمية عقد مؤتمر دولي للسالم، تنب ق عنه الية دوليـة رام

علــى أســاس قــرارات الشــرعية الدوليــة، وصـــوال إلقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصــمتها القـــدس 
و مـــن ســـيادته الـــدعم الـــذي تقدمـــه المغـــرب، ملكـــا وحكومـــة وشـــعبا،  .1967الشـــرقية علـــى حـــدود عـــام 

ة مـــن خـــالل ترؤســـها للجنـــة لشـــعبنا الفلســـطيني وقضـــيته العادلـــة، خاصـــة دعـــم مدينـــة القـــدس المحتلـــ
نشائها لبيت مال القدس الذي يدعم العديد من المشاريع الهامة في المدينة المقدسة.  القدس، وا 

 27/3/2018  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 يصادق على قانون التعليم العالي الجديد عباس .3

  يم العالي الجديد.الرئيس محمود عباس، على قانون التعل هللا: صادقرام 
ووصف وزير التربيـة والتعلـيم العـالي صـبري صـيدم، هـذا القـانون بخطـوة نوعيـة ستؤسـس لخلـق نظـام 
تعليم عاٍل عصري يواكب تطورات العصر الراهن ويحافظ على جودة التعلـيم ونوعيتـه، ويتـيح التطـور 

  واإلبداع أمام مؤسسات التعليم العالي المختلفة.
ألســرة التربويــة، فـــي بيــان أصــدرته الـــوزارة، اليــوم ال ال ــاء، بـــال  الشــكر والتقـــدير وقــدم صــيدم، باســـم ا

واالمتنان للرئيس على مصادقته على هذا القانون ولرئيس الوزراء رامي الحمد هللا علـى جهـده المميـز 
 ودوره األصيل في دعم األسرة التربوية والدور النوعي ألعضاء الحكومة.

 27/3/2018  الحياة الجديدة  رام هللا
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 عريقات: العالم ينتصر للحقوق الفلسطينية ويرفض التهديدات األمريكية .4
قـــال أمـــين ســـر اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية صـــائب عريقـــات، إن الغالبيـــة  :أريحـــا

مـب باعتبـار القـدس عاصـمة إلسـرائيل، وتؤكـد االعظمى من دول العالم تـرفض قـرارات إدارة الـرئيس تر 
ضــها للتهديــدات األميركيــة، وصــوت مجلــس حقــوق اإلنســان لصــالح خمســة قــرارات داعمــة للحقــوق رف

 الفلسطينية، رغم التهديدات األميركية غير المسبوقة.
ذلك خالل لقاء عريقـات يـوم ال ال ـاء، مـع نائـب وزيـر خارجيـة المكسـيك ميجـال رويـس كـافنيس،  جاء

كــل علــى حــدة، وأطلعهـم علــى اخــر التطــورات الحاصــلة ووفـد مــن االشــتراكيين فــي البرلمـان األوروبــي 
وأكــد عريقــات أن قيــام اإلدارة األميركيــة بمكافــأة ســلطة االحــتالل  علــى الســاحتين الميدانيــة واإلقليميــة.

)إســـرائيلا بالمزيـــد مـــن المســـاعدات الماليـــة والعســـكرية وتهديـــد الـــدول المســـاندة للقـــانون الـــدولي بشـــأن 
مســـاعدات عنهــــا، وقطــــع المســــاعدات عـــن الشــــعب الفلســــطيني لتمســــكه القضـــية الفلســــطينية بقطــــع ال

بالقــــانون الــــدولي وحقوقــــه الوطنيــــة المشــــروعة، بمــــا فيهــــا الحــــق فــــي تجســــيد اســــتقالل دولــــة فلســــطين 
، وحـل قضـايا الوضـع النهـائي كافـة، وعلـى رأسـها قضـية 1967بعاصمتها القدس الشـرقية علـى حـدود 

الشــرعية الدوليــة ذات العالقــة، يعتبــر خروجــا فاضــحا عــن القــانون الالجئــين واألســرى اســتنادا لقــرارات 
 الدولي والشرعية الدولية.

 27/3/2018  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 عن الهيمنة األمريكية بعيدا  تكون المفاوضات ضمن إطار دولي  أنيجب  األحمد: رؤيتنا واضحة .5

لفلســطيني الــى جنيــف عـزام األحمــد شإن نضــال شــعبنا لــيس قــال رئــيس وفــد المجلـس الــوطني ا :جنيـف
 سلعة تباع وتشترى، إنما نضال مشروع كفلته الموا يق الدولية للشعوب التي ترزح تحت االحتاللش.

جاء ذلك خـالل رده علـى ادعـاء منـدوب الكنيسـت اإلسـرائيلية شيشـايش، خـالل اجتماعـات لجنـة شـؤون 
لماني الدولي، بأن السلطة الوطنية تدفع أموال المساعدات كرواتـب الشرق األوسط التابعة لالتحاد البر 

 ألسر الشهداء واألسرى الفلسطينيين، واصفا إياهم باإلرهابيين.
وأضاف: فلتقطع كل المساعدات عنا، ولكن لن نبيع عائلة اسير او شهيد مقابل هذه األموال، وهؤالء 

 ناضلوا من أجل التخلا من االحتالل.
أعضــاء لجنــة الشــرق األوســط علــى كافــة التطــورات الخطيــرة والتــداعيات التــي أعقبــت  واطلــع األحمــد

 ميزانية شاألونرواش.ل الدعم ماليخّفض و مب حول القدس، اتر  اتقرار 
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وتطـرق األحمـد فـي مداخلتـه امـام اللجنـة أيضـا الـى دور السـفير األميركـي فـي إسـرائيل فردمـان والــذي 
، لـــذلك فـــاإلدارة 1967ألراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة عـــام هـــو مســـتوطن يســـكن فـــي مســـتوطنة داخـــل ا

 االميركية غير مؤهلة لتكون راعية لعملية السالم.
وأكــد شأن رؤيتنــا واضــحة وهــو مــا جــاء فــي خطــاب الــرئيس محمــود عبــاس األخيــر فــي مجلــس األمــن 

د أيـدنا الدولي حول ضرورة ان تكون المفاوضات ضمن إطار دولـي بعيـدا عـن الهيمنـة األميركيـة، وقـ
مـــب فـــي مجلـــس األمـــن الـــدولي والجمعيـــة العامـــة، رغـــم تهديـــد اإلدارة االعـــالم فـــي رؤيتنـــا ضـــد قـــرار تر 

 األميركية، ومندوبتها نيكي هيلي، ولن نسمح ألحد بابتزازنا بالمالش.
 27/3/2018  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لمدة عام "صفقة القرن"كية ستؤجل طرح ما يسمى رياإلدارة األمشعث:  .6

قــال مستشــار الــرئيس الفلســطيني للعالقــات الخارجيــة، نبيــل شــع ، إن الــرفض : كفـاح زبــون - رام هللا
الفلســـطيني لصـــفقة القـــرن األميركـــي، قـــد يـــؤدي إلـــى تأجيلهـــا عامـــًا اخـــر علـــى األقـــل، مؤكـــدًا رفـــض 

 قبة.الفلسطينيين جميع الضغوطات التي تمارس عليهم للقبول بالصفقة المرت
نعتقـــد أن اإلدارة األميركيـــة ســتؤجل طـــرح مـــا يســـمى )صــفقة القـــرنا لمـــدة عـــام، بســـبب »وقــال شـــع  

 «.الرفض الفلسطيني القاطع لهذه الصفقة
أننا لن نبيع قضيتنا، »ورفض شع  ما وصفه الضغوط األميركية )االبتزاز السياسي والماليا، مؤكدًا 

 «.ور األميركي في العالموهذه السياسة تم ل مزيدًا من االنهيار للد
وتقــديرات شــع  حــول تأجيــل طــرح خطــة الســالم األميركيــة، جــاءت بعــد يــوم واحــد مــن لقــاء الــرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، وزيري خارجية ألمانيا، هيكـو مـاس، وفرنسـا، جـان إيـف لودريـان، فـي مقـره 

 برام هللا.
 28/3/2018الشرق األوسط  لندن  

 
 ونغرس واإلدارة األمريكية بوقف المساعدات إعالن حرب على شعبناأبو ردينة: قرارات الك .7

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن القرارات األميركية األخيرة، خاصة قرار  :رام هللا
ضـافة  مليـون دوالر  700الكونغرس الذي يدعو إلـى وقـف المسـاعدات المباشـرة للسـلطة الفلسـطينية، وا 

االحتالل االسرائيلي، والتهديد المستمر بقطـع المسـاعدات عـن الشـعب الفلسـطيني، هـي لصالح جيش 
 بم ابة إعالن حرب على الشعب الفلسطيني، ودعم لسياسة االحتالل والعدوان.
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وأضـــاف أبـــو ردينـــة، تعقيبـــا علـــى القـــرارات، ان اعـــالن الـــرئيس األميركـــي ترمـــب بـــاالعتراف بالقـــدس 
عــالن نقــل ســفارة بــالده إليهــا، واعتبــار بحــ  موضــوع الالجئــين خــارج الطاولــة،  عاصــمة إلســرائيل، وا 

ودعم االستيطان، يؤكد بما ال يدع مجاال للشك، بأن الواليات المتحدة األميركية ال تستطيع أن تكـون 
 وسيطا نزيها لصنع السالم.

 27/3/2018  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 الحتالل ومستوطنيه بحق األقصى تنذر بأسوأ العواقبا إجراءاتمجلس الوزراء:  .8

حـــّذر مجلـــس الـــوزراء، خـــالل جلســـته األســـبوعية التـــي عقـــدها يـــوم ال ال ـــاء فـــي مدينـــة رام هللا  :رام هللا
برئاســـة رامـــي الحمـــد هللا، مـــن خطـــورة مـــا تصـــدره وتفرضـــه ســـلطات االحـــتالل مـــن إجـــراءات تتصـــل 

المســــتوطنين طقوســــهم التلموديــــة علــــى بوابــــات المســــجد  بالمســــجد األقصــــى المبــــارك، ك جــــازة إقامــــة
 األقصى.

واعتبر األمر شسابقة خطيرة تنـذر بأسـوأ العواقـبش، وتتحّمـل سـلطات االحـتالل كامـل المسـؤولية عنهـا، 
إضافة إلى إعـالن وتـبجح المسـتوطنين واسـتعداداتهم إلقامـة طقـوس ذبـح القـرابين فـي منطقـة القصـور 

 صى.األموية حول المسجد األق
وأدان اإلجـــراءات االحتالليـــة اإلســـرائيلية فـــي مدينـــة القـــدس، والتـــي تتم ـــل باالعتـــداء علـــى المقدســـات 
اإلســالمية والمســيحية، كاالقتحامــات اليوميــة للمســجد األقصــى المبــارك، واالعتــداء وعرقلــة أداء أبنــاء 

 انين قبل يومين.شعبنا المسيحيين لشعائرهم الدينية، كما جرى خالل االعتداء على مسيرة الشع
 27/3/2018  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 التقسيم الزماني والمكانيتكريس  الهدف منه "األقصىـ"االستهداف المتواصل ل"الخارجية الفلسطينية":  .9

 من مغبة تمادي اليهود المتطرفين ومنظماتهم وعصـاباتهم»رام هللا: حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية 
، مؤكـدة أن «االستعمارية في المس واالستهداف المتواصل للمسجد األقصى المبـارك بطريقـة تدريجيـة

 «.تكريس تقسيمه الزماني، ري ما تتم عملية تقسيمه مكانيا»الهدف منها 
سـاندت »وأدانت الوزارة الجهات الحكومية والعسـكرية والشـرطية والقضـائية اإلسـرائيلية التـي قالـت إنهـا 

، بعــدما أعطــت الشــرطة «ذا الزحــف االســتيطاني التهويــدي باتجــاه أبــواب المســجد األقصــىودعمــت هــ
فـــي منطقـــة القصـــور « قـــرابين عيـــد الفصـــح اليهـــودي»اإلســـرائيلية الضـــوء األخضـــر إلقامـــة تـــدريبات 

 األموية جنوب القدس المحتلة، وسط مشاركة العديد من الحاخامات المتطرفين.
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المســـؤولية الكاملـــة والمباشـــرة عـــن نتـــائا ممارســـاتها وسياســـاتها »ائيلية وحملـــت الـــوزارة الحكومـــة اإلســـر 
، وطالبــت المجتمــع «االسـتفزازية، وتــداعيات عــدوانها المتواصــل علــى المقدسـات المســيحية واإلســالمية

عن ما تبقى مـن مصـداقية لهمـا فـي حمايـة الشـعب « سرعة التحرك والدفاع»الدولي واألمم المتحدة بـ 
 ة، ومقدساته بشكٍل خاا.الفلسطيني عام

 28/3/2018القدس العربي  لندن  
 

 األجهزة األمنية عن تفاصيل جريمة استهداف موكب الحمد هللا إفصاح: ننتظر حماس .01
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية شحماسش د. خليل الحية إن األجهزة األمنية 

الحكومة د. رامي الحمد هللا، وننتظر إفصاحها  تواصل التحقيق في جريمة استهداف موكب رئيس
وأكد الحية خالل حوار متلفز، أنه من المبكر توجيه أصابع االتهام  عما لديها من معلومات كاملة.

إلى أي أحد، مشيرًا أن األجهزة األمنية ال زالت تالحق كل المشتبه بهم، وعندما تنتهي من عمليات 
وأشار الحية أن حاد ة استهداف موكب الحمد هللا كانت  م الجميع.التحقيق ف نها ستظهر الحقيقة أما

موجهة لخلط األوراق داخل الساحة الفلسطينية، واستهداف المصالحة الوطنية واالنشغال عن مواجهة 
 مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

ول أنس أبو وكشف الحية عن ضبط األجهزة األمنية لك ير من أدوات الجريمة في منزل المتهم األ
وأشار  خوصة، بينها مواد متفجرة ووسائل االتصال التي تم استخدامها وبعض االت تنفيذ الجريمة.

عضو المكتب السياسي أن األجهزة األمنية ال زالت تبح  عن هوية الجهة المستفيدة من الجريمة 
غتيال الشهيد مازن فقها والتي وجهت المتهمين واستغلتهم كأدوات لتحقيق أهدافها، مشيرًا إلى عملية ا 

 الذي تم اغتياله على يد شخا منحرف فكريًا تبين أنه عميل لالحتالل اإلسرائيلي.
 27/3/2018  موقع حركة حماس

 
 "لن نسمح بضغوط لوقفها".. ومباعلى خطة تر  البردويل: مسيرات العودة رد   .00

لبردويل، أن مسيرات أّكد عضو المكتب السياسي لحركة شحماسش صالح ا: طالل النبيه -غزة 
ضد القضية  ترامبالعودة الكبرى، تعد الرد الفلسطيني على قرارات وخطة الرئيس األمريكي دونالد 

وقال البردويل في حدي   الفلسطينية، مشدًدا على أن الحركة لن تسمح بأي ضغوط حول المسيرة.
ي ضغوط، وال نسمح ألي ضغوط أن لـشالمركز الفلسطيني لإلعالمش، اليوم ال ال اء: شلم توّجه لدينا أ

 توجه لدينا، وهذا حق للشعب الفلسطيني ونحن معه وأمام الشعب وفي مقدمتهش.
 27/3/2018  المركز الفلسطيني لإلعالم
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 طلب وفد أوروبي إزالة خارطة فلسطين من مدرسة لالجئين بلبنانالفصائل الفلسطينية ترفض  .02
ل السياسي لحركة حماس شمال لبنان، أحمد قال المسؤو : أحمد المصري -غزة  -طرابلس  

وقواه السياسية تفاجؤوا من اشتراط  ]البداوي[ األسدي، لصحيفة شفلسطينش: إن جميع أهالي المخيم
الوفد األوروبي لزيارته حرم مدرسة شالبطوفش إزالة خريطة فلسطين، التي وضعت من قبل الكتل 

ن السخط الحقيقي عمت كل من تابع أمر إزالة وأضاف األسدي لـشفلسطينش، أن حالة م الطالبية.
خريطة فلسطين من المدرسة، مؤكدا أن ما جرى يدخل فعليا ضمن محاوالت تصفية القضية 

 الفلسطينية وقضية الالجئين المنب قة عن شصفقة القرنش.
وأصدر قطاع الشباب في حركة حماس أمس بياًنا قال فيه: شننظر بعين الخطورة إلى هذا الموقف، 
ونرى أن السكوت عليه أخطر منهش، داعيا إلى رفع خارطة فلسطين والعلم الفلسطيني في كل مدارس 

كما واستنكرت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في مخيم البداوي ما جرى من  األونروا في لبنان.
يقوم  إزالة لخريطة فلسطين عن حائط المدرسة تحت ضغط من وفد االتحاد األوروبي الذي كان

 بجولة على مدارس األونروا في المخيم.
وقالت الفصائل في بيان لها: شإن ما جرى عدوان ناعم يهدف من خالله إلى تمرير مؤامرة صفقة 

سنة وهي األونرواش، مؤكدة رفضها لهذا العمل  70القرن بتشطيب الشاهد الرئيس على نكبتنا قبل 
فلسطيني مقابل المساعدات، التي هي بأصلها حق من رفضا كامال ورأت فيه ابتزاز سياسي لشعبنا ال

 حقوق الشعب الفلسطيني لحين عودته إلى فلسطين كل فلسطين.
 28/3/2018فلسطين أون الين  

 

  والداخلية تنفي في القطاعمن ناشطيها  باعتقال العديد داخلية غزةفتح تتهم  .03
غزة، بشن حملة اعتقاالت  : اتهمت حركة فتح أجهزة األمن في قطاعشالقدس العربيشغزة ـ 

واستدعاءات طالت الك ير من أعضائها، غير أن وزارة الداخلية في غزة نفت أن تكون هناك أي 
وطالب المتحد  باسم الحركة عاطف أبو سيف، في تصريح صحافي، حركة حماس بـ  اعتقاالت.

فى إياد البزم الناطق ون .شالتوقف عن هذه الممارسات، التي ال تعكس أي رغبة في إنجاز المصالحةش
باسم وزارة الداخلية في غزة، وجود اعتقاالت في صفوف عناصر حركة فتح، وأبدى في تصريح 

 صحافي استغرابه من البيان الصادر عن حركة فتح.
  28/3/2018القدس العربي  لندن  
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 "االستقالل" إذا حضر نتنياهو احتفاالترئيس الكنيست يهدد بمقاطعة  .11
هدد رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، بمقاطعة مراسم إيقاد شعلة في شيوم االستقاللش  :محمود مجادلة

 اإلسرائيلي المقبل، وذلك في حال توجيه دعوة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والرئيس اإلسرائيلي
 رؤوفين ريفلين، وُسمح لهم ب لقاء خطابات.

شيجب أن تعرفوا أنه إذا سيدعى رئيس الحكومة أو  وقال إدلشتاين خالل اجتماعه باللجنة المنظمة إنه
الرئيس إللقاء كلمة في حفل، أنا والكنيست سنقاطع كامل الحد ش، وتابع رئيس الكنيست، شإذا لم 
يسمح لي ب لقاء كلمة، أمن الكنيست لن يشترك، والكنيست التي تشارك في تنظيم الحد  سوف 

 تسحب قدمها منهش، على حد تعبيره.
 27/3/2018  48عرب 

 
 أو دولة واحدة تكون دولة أبرتهايد إما دولتان لشعبين أمام مفترق طرق "إسرائيل"القائمة العربية": " .11

قال رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة أن تساوي عدد اليهود والفلسطينيين بين : الناصرة
ولتان للشعبين على أساس حدود إما دشالمتوسط، يعني أن إسرائيل أمام مفترق طرق: البحر األردن و 

، أو دولة واحدة تكون دولة أبرتهايد )سياسة الفصل العنصريا، أو دولة ديموقراطية يحق 1967عام 
للمقيمين فيها جميعًا التصويت. ال يوجد خيار اخر... هذه هي الحقيقة البسيطة التي يجب قولها 

  .شبوضوح
حل شقيام دولة فلسطينية، ف ن إسرائيل تتجه نحو وقال النائب العربي أحمد الطيبي أنه من دون 

 .شسياسة الفصل العنصري أو )القبولا برئيس وزراء عربي فلسطينيشوستتبنى إما  شالدولة الواحدة
 28/3/2018الحياة  لندن  

 
 ى بشكل مفاجئإلى المستشف يدخل نتنياهو .11

تنياهو فجأة الليلة إلى مستشفى هداسا بمنطقة عين كارم في نقل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين ن
 القدس الغربية. وعزت مصادر مطلعة ذلك إلى ارتفاع مفاجئ في درجة حرارة جسمه.

وأعلن ديوان رئيس الوزراء أن نتنياهو يخضع لفحوصات طبية للوقوف على حالته الصحية، بينما 
 قالت تقارير إعالمية إنه يعاني من حمى وسعال.

 27/3/2018  الجزيرة نت  الدوحة
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 عليلة ونتنياهو يعّرض مستقبلها للخطر "إسرائيل": "موساد"القادة سابقون في  .11
اتهم ستة قادة سابقين لالستخبارات اإلسرائيلية أمس، رئيس الوزراء : رويترز –القدس المحتلة 

حال خطرة شخطر وب يصالها إلى لل شاليهودية والديموقراطيةشبنيامين نتنياهو بتعريض مستقبل الدولة 
اراءهم في الزعيم اليميني  شالموسادش، وطالبوا ب طاحته. وأبدى الرؤساء السابقون لـ شمن مرض خبي 

العبرية  شيديعوت أحرونوتشالذي يحكم البالد لوالية رابعة، في حدي  مشترك نشرت صحيفة 
 مقتطفات منه على صفحتها األولى.

أ ناء الوالية األولى لنتنياهو في أواخر تسعينات القرن  شموسادشأس الـ وطالب داني ياتوم الذي تر 
. كما أبدى قلقه شبتقديم مصالحهم على مصالح الدولةشالماضي، ب طاحة األخير، واتهمه ومساعديه 

قوة الدفع الذاتي على الساحة الديبلوماسية التي تقودنا إلى دولة ذات شعبين )مع الفلسطينيينا، شمن 
، علمًا أن البعض يرى أنه إذا لم تنسحب إسرائيل شي نهاية إسرائيل كدولة يهودية ديموقراطيةما يعن

من األراضي المحتلة، قد تضطر يومًا الختيار بين نظامها الديموقراطي أو حماية يهوديتها بحرمان 
 الفلسطينيين من حق التصويت. 

 28/3/2018الحياة  لندن  
 

 تعد العتقاالت جماعية على حدود غزةمصلحة السجون اإلسرائيلية تس .11
وكاالت: إلى جانب نشر المزيد من قوات االحتالل في مختلف أنحاء الضفة وقطاع غزة  -تل أبيب 

الجاري على الحدود مع قطاع غزة فقد  30استعدادًا لفعاليات يوم األرض ومسيرة شالعودةش المقررة في 
سجون استعدادًا الستقبال اعتقاالت جماعية جرى أمس وضع سيناريوهات مختلفة داخل مصلحة ال

 في صفوف المتظاهرين الذين يحاولون عبور السياج الفاصل.
لعاد أردان، وكبار المسؤولين في دائرة السجون جوجرت مناقشات بين وزير األمن الداخلي 

المعتقلين  اإلسرائيلية وقادة الوحدة الخاصةش ناخشونش، بح وا الطرق التي يمكن من خاللها نقل مئات
وقالت القناة العاشرة اإلسرائيلية إن القضية الرئيسة التي أ يرت في االجتماع  إلى السجون اإلسرائيلية.

هي المكان الذي سيتم فيه إيواء هؤالء المعتقلين، بسبب االكتظاظ الموجود داخل السجون 
سجينًا  426مكانًا العتقال  اإلسرائيلية، لكن أصبح واضحًا أن لدى مصلحة السجون اإلسرائيلية اليوم

أمنيًا إضافيًا لكن إذا كان عدد المعتقلين يوم الجمعة أو األحدا  الالحقة أكبر، يعتزم الوزير أردان 
 استدعاء وزراء الحكومة عبر الهاتف وطلب تصريح خاا الستخدام أنظمة الطوارئ.

 28/3/2018األيام  رام هللا  
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 لتعامل مع القطاع ككيان سياسي مستقلبا سرائيليةايالند يطالب الحكومة اإل .11
الجنرال غيورا ايالند، الرئيس األسبق لمجلس األمن القومي اإلسرائيلي، في  : دعامحمود مجادلة

مقال نشرته شيديعوت أحرونوتش، إلى االعتراف من قبل إسرائيل بأنها تحادي دولة مستقلة تسّمى 
وأنه على إسرائيل أن تشجع دول الغرب والدول غزة، الحكم فيها انتخب بشكل ديمقراطي نسبيا، 

 العربية على االست مار في إعمار غزة، ب شراك حكومة حماس وليس من خلف ظهرها.
ويقدر الجنرال ايالند، أنه كلما بنيت في غزة المزيد من محطات توليد الطاقة، منشآت التحلية أو 

س أك ر انضباطا. وهو يواجه الحجة مشاريع إلنقاذ المجاري والصرف الصحي، ستكون حكومة حما
التي تقول إن حماس ستستغل المساعدة فقط كي تبني المزيد من األنفاق، بحجة مضادة مفادها أن 
هذا هو بالضبط ما يحصل في السنوات األخيرة، في ظل عدم التعامل مع حماس وتقديم األموال 

 واإلمكانيات لها بشكل مباشر.
 27/3/2018  48عرب 

 
 أو باليهودية "إسرائيلـ"مليون شخص لهم عالقة ب 60يت تزعم: لجنة بين .02

لم يمض يوم على نشر التقرير عن تجاوز عدد العرب الفلسطينيين لعدد اليهود على : هاشم حمدان
شر تقرير اخر يظهر سعي إسرائيل إلى النبش في كافة أرض فلسطين التاريخية، يوم اإل نين، حتى نُ 

تدعي أن له عالقة باليهودية أو ب سرائيل، سواء من قريب أو من بعيد، أنحاء المعمورة عن كل من 
 وتشمل من تحولوا عن اليهودية وأنسال من تحولوا أيضا.

ويأتي هذا المشروع، بمبادرة من الوزارة التي يطلق عليها شوزارة الشتاتش، ويستوزرها نفتالي بينيت، 
ربط شماليينش من البشر ب سرائيل، وتعزيز ويهدف إلى العمل على عدة أهداف متزامنة، بضمنها 

عالقتهم بها أو باليهودية، أو فحا إمكانية استجالبهم إلى البالد وتهويدهم، أو تجنيدهم للوقوف 
 إلى جانب إسرائيل عبر حمالت إعالمية وتربوية في أوساطهم.

مليون شخا  60و وقالت لجنة عينها وزير ما يسمى شالشتات اليهوديش، نفتالي بينيت، أن هناك نح
في العالم لهم عالقة باليهودية أو ب سرائيل، بينهم من يمكن فحا إمكانية استجالبهم إلى البالد 

 وتهويدهم.
 27/3/2018  48عرب 
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 "مدار": اليمين اإلسرائيلي يستعين بترامب إلنهاء حل الدولتين .01
أن تنصيب دونالد ترامب ، إلى 2018خلا تقرير مركز شمدارش اإلستراتيجي للعام : رامي حيدر

ية، يشكل لحظة فارقة إلسرائيل وليمينها االستيطاني، تتميز باالندفاع مريكرئيًسا للواليات المتحدة األ
المحموم نحو إنهاء حل الدولتين، وفرض منطق سياسي جديد، يتلخا بأن الحقائق االستيطانية 

ملية سياسية، بداًل من أن تكون على األرض هي الحّل، وأن بقاء المستوطنات هو مرجعية أي ع
إزالُتها بنًدا على طاولة التفاوض، وبهذا انتقلت إسرائيل في فترة ترامب من الحدي  عن عدم وجود 

ونبه التقرير، الذي يغطي تغيرات المشهد  شريك، إلى سلوك يقول بعدم الحاجة إلى وجود شريك.
في مؤتمر برام هللا، اليوم ال ال اء، إلى أن ما  ، وأُعلن عن نتائجه2017اإلسرائيلي على امتداد العام 

إضافًيا، ليس دعم ترامب غير المشروط إلسرائيل، بل  استراتيجياا معنى أمريكيعطي التغيير في 
تركيبة اإلدارة الجديدة التي أحاط ترامب نفسه بها، والتي تنطلق في دعمها وتعاملها مع إسرائيل 

يولوجية تخلط الرؤية الدينية الغيبية بالسياسة، األمر الذي عبر والقضية الفلسطينية من تصورات أيد
 ي بالقدس المحتلة عاصمة إلسرائيل وقرار نقل السفارة إليها.مريكعنه االعتراف األ

 27/3/2018  48عرب 
 

 يتوجهون لحدود فلسطين الجمعة المقبلة ةالجئو لبنان وسوري .00
سيرة العودة وكسر الحصار يوم ال ال اء إن قالت الهيئة الوطنية العليا لم: خاا صفا -غزة 

يتهيؤون لالتجاه نحو الحدود مع األراضي الفلسطينية المحتلة  ةالالجئين الفلسطينيين في لبنان وسوري
 الجمعة المقبلة، ضمن فعاليات المسيرة.

وذكر عضو الهيئة ذو الفقار سويرجو لوكالة شصفاش أن مشاركة الجئي لبنان ستكون في منطقة 
سيكونون في مخيم خان الشيخ  ةارون الراسش على الحدود اللبنانية الفلسطينية، أما الجئي سوريشم

 الفلسطينية.-القريب من القنيطرة قرب الحدود السورية
وأوضح أن الجئي لبنان وسوريا يتهيؤون للتحشيد والمشاركة في يوم الجمعة لعقد مهرجانات ضخمة 

 الحدودية تحضيًرا الجتياز السياج الفاصل.هناك،  م سيخيمون في تلك المناطق 
ولفت عضو الهيئة الوطنية إلى أنه سيجري هناك )لبنان وسورياا محاكاة الفعاليات المقرر تنفيذها 

 في قطاع غزة قرب الحدود الشرقية، مؤكًدا أن الرسالة األقوى للمسيرة ستنطلق من القطاع.
 27/3/2018  (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
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 أوروبا" يدعو العالم لضمان سالمة "مسيرات العودة" يفلسطينيمؤتمر " .02
دعا مؤتمر فلسطينيي أوروبا جميع المؤسسات والهيئات الدولية وحكومات العالم المعنية بفلسطين 
والمدافعة عن حقوق اإلنسان وخصوصا األوربية للعمل على ضمان سالمة المدنيين الفلسطينيين 

 في مسيرات العودة والذي ضمنته لهم القوانين واألعراف الدولية.خالل حراكهم السلمي 
 ال اء: إن الحراك الشعبي الفلسطيني جاء بعد سنوات من الخذالن الوقال المؤتمر، في بيان له يوم 

 والتضييق والتجاهل التام لمعاناة الفلسطينيين من المجتمع الدولي.
ية والحقوقية الدولية للعمل للضغط على االحتالل وشدد المؤتمر على ضرورة تحرك المؤسسات األهل

و نيه عن أي تصرف قد يعرض حياة المدنيين الفلسطينيين للخطر، خصوصًا أن سجل االحتالل 
 حافل باالنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان، وفق تعبيره.

 27/3/2018  المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 طفالقراقع: تنكيل "إسرائيلي" ممنهج باألسرى األ .01
حذر عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين، من استمرار قوات االحتالل في : رام هللا

استهداف األسرى األطفال القاصرين، في السجون، مؤكًدا تصاعد حمالت االعتقال واالعتداء عليهم 
ي استقبال جاءت أقوال قراقع خالل مشاركته ف بشتى السبل والطرق لتتوج بشرعنة هذه الجريمة.
عاماا الذي أفرج عنه من سجن عوفر بعد أن  13الطفل األسير المحرر عبد الرؤوف البلعاوي )

وحذر قراقع من خطورة مشاريع القوانين شاإلسرائيليةش المطروحة  أنهى محكوميته البالغة أربعة أشهر.
سنة كما طرحت  12 في الكنيست شاإلسرائيليش والتي تتعلق بتشريع اعتقال ومحاكمة أطفال في عمر

 ش إيالت شاكيد تحت شعار رفع الحصانة عن األطفال األسرى.اإلسرائيليوزيرة القضاء ش
 27/3/2018  المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 دعما  لـ "مسيرات العودة" وقفة لـ"علماء فلسطين" .01

فة، دعمًا شارك العشرات من علماء الدين الفلسطينيين في قطاع غزة، يوم ال ال اء، في وق: غزة
وطالب المشاركون في الوقفة، التي نّظمتها  لـشمسيرات العودةش، المقرر انطالقها يوم الجمعة المقبل.

رابطة شعلماء فلسطينش )غير حكوميةا، ووزارة األوقاف والشؤون الدينية، الفلسطينيين بالمشاركة في 
ير الشعب الفلسطيني للمشاركة وقال صابر أحمد، خالل كلمة باسم الرابطة:ش ندعو جماه المسيرات.

نسانيش.  الفاعلة بمسيرات العودة وكسر الحصار، فالمشاركة واجب شرعي ووطني وا 
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وأضاف:ش نؤكد على أهمية الحراك السلمي، فمسيرتنا سلمية حاشدة، ال التحام فيها مع العدو وال 
مساندة الشعب في انتزاع ودعا أحمد علماء األمة اإلسالمية إلى شدعم الحراك الفلسطيني و  مواجهةش.
 مطالبهش.

 27/3/2018الين   أون فلسطين
 

 سخط فلسطيني جراء طلب وفد أوروبي إزالة خارطة فلسطين من مدرسة لالجئين بلبنان .01
عّمت حالة من السخط والغضب الجئين ومؤسسات وقوى : أحمد المصري -غزة  طرابلس/ 

خول إلى مدرسة شالبطوفش التابعة لـوكالة غو  فلسطينية في لبنان أمس، نتيجة لرفض وفد أوربي الد
 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين شاألونرواش، قبل إزالة خريطة فلسطين عن جدار المدرسة.

وقال المسؤول السياسي لحركة حماس شمال لبنان، أحمد األسدي، لصحيفة شفلسطينش: إن جميع 
األوروبي لزيارته حرم مدرسة شالبطوفش إزالة  أهالي المخيم وقواه السياسية تفاجؤوا من اشتراط الوفد
 خريطة فلسطين، التي وضعت من قبل الكتل الطالبية.

وأضاف األسدي لـشفلسطينش، أن حالة من السخط الحقيقي عمت كل من تابع أمر إزالة خريطة 
فلسطين من المدرسة، مؤكدا أن ما جرى يدخل فعليا ضمن محاوالت تصفية القضية الفلسطينية 

 ية الالجئين المنب قة عن شصفقة القرنش.وقض
ودانت جمعية شكشافة ومرشدات اإلسراءش إزالة خريطة فلسطين في مدرسة البطوف، معتبرة ما حصل 
بأنه استفزاز لمشاعر شعبنا الفلسطيني، ومحاولة لتكريس التزوير التاريخي الذي طال وطننا 

 فلسطين.
المدنية الشبابية والطالبية ب دانة هذا التصرف من  وطالبت الجمعية في بيان لها جميع المؤسسات

قبل الوفد األوروبي، ورفع خريطة فلسطين التاريخية والعلم الفلسطيني في كل مدارس األونروا في 
 لبنان.

وأصدر قطاع الشباب في حركة حماس أمس بياًنا قال فيه: شننظر بعين الخطورة إلى هذا الموقف، 
منهش، داعيا إلى رفع خارطة فلسطين والعلم الفلسطيني في كل مدارس ونرى أن السكوت عليه أخطر 

 األونروا في لبنان.
وطالب قطاع الشباب بتنفيذ االعتصامات الرافضة لهذا الموقف األوروبي المنحاز، وتنفيذ فعاليات 
تؤكد حق الشعب الفلسطيني الحصرّي بكل أرضه، داخل المدارس وخاصة مدرسة البطوف، كما 

شباب إلى ارتداء الكوفية الفلسطينية في كل المدارس كرمز للتمسك بفلسطين في ذكرى يوم ودعا ال
 األرض.
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كما واستنكرت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في مخيم البداوي ما جرى من إزالة لخريطة 
فلسطين عن حائط المدرسة تحت ضغط من وفد االتحاد األوروبي الذي كان يقوم بجولة على 

  ارس األونروا في المخيم.مد
من ناحيتها عبرت منظمة  ابت لحق العودة عن سخطها الشديد لعملية إزالة خارطة فلسطين، رافضة 

ورأت المنظمة في بيان لها أن هذا التصرف ال  في ذات الوقت بشدة هذا التصرف غير المسؤول.
مع شالرواية الصهيونيةش،  يخدم الحق الفلسطيني وُيساهم في طمس الهوية الفلسطينية ويتساوق

 مطالبة الجهة المشرفة عن المدرسة باالعتذار للشعب الفلسطيني.
 28/3/2018الين   أون فلسطين

 
 41اإلداريون يواصلون احتجاجهم لليوم الـ المعتقلون و  "جائزة الحرية"هيئة األسرى تطلق  .01

والتي  2018للعام  شسرىجائزة الحرية لألشأطلقت هيئة شؤون األسرى والمحررين مسابقة  غزة:
وذكرت هيئة شؤون األسرى أن الفئة  خصصت فقط في مجال الدراسات واألبحا  العلمية.

المستهدفة من الجائزة هذا العام هم طلبة الجامعات والدراسات العليا في مختلف الجامعات والكليات 
ألسرى الفلسطينيين والمعاهد الفلسطينية، على أن يكون البح  أو الدراسة في إحدى قضايا ا

 ومعاناتهم في سجون االحتالل اإلسرائيلي ووفق أسس ومناها البح  العلمي السليم.
، شالوفاء لألسرى وتعزيز صمودهمشوأشار رئيس الهيئة عيسى قراقع إلى أن المسابقة تأتي بهدف 

ي المنصف لصمود وإلغناء الذاكرة واألرشيف والمكتبة الفلسطينية باإلبداع الفكري وال قافي والحضار 
 وبطوالت األسرى واألسيرات في سجون االحتالل.

بشكل كامل،  اإلداريةإلى ذلك فقد واصل األسرى اإلداريون في سجون االحتالل، مقاطعة المحاكم 
ضدهم، وارتفاع  اإلداريعلى استمرار فرض االعتقال  شخطوة احتجاجيةشعلى التوالي، كـ  41لليوم الـ 

ويأتي استمرار الفعالية رغم التهديدات اإلسرائيلية  في اآلونة األخيرة. ييناإلدار أعداد األسرى 
 .شالقوةشالمتواصلة لهؤالء األسرى، ب جبارهم على الم ول أمام محاكمها العنصرية بـ 

 28/3/2018لندن   العربي  القدس
 

 الشرطة اإلسرائيلية تعتقل مئات الفلسطينيين بداعي عدم حيازة تصاريح  .01
شنت الشرطة اإلسرائيلية، مؤخرا، حملة اعتقاالت واسعة النطاق شملت مئات : انهاشم حمد

الفلسطينيين، غالبيتهم الساحقة من العمال، داخل الخط األخضر، بذريعة دخول البالد بدون 
 تصريح.
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فلسطينيا، من الضفة الغربية وقطاع غزة، بذريعة عدم وجود تصاريح  468وعلم أن الشرطة اعتقلت 
 لبالد بحوزتهم، كما اعتقلت العشرات بشبهة توفير مكان للنوم لهم، وتشغيلهم ونقلهم.بدخول ا

من عناصر حرس الحدود وأفراد الشرطة ومتطوعين، إضافة إلى  2300شارك في الحملة نحو 
 الوحدة الجوية التابعة للشرطة.

 27/3/2018  48عرب 
 

 األقصى مسجد الجندي يتدربون على اقتحام  700اإلسرائيلية: الشرطة  .01
التابعة للشرطة اإلسرائيلية، منذ صباح أمس )ال ال اءا، تدريبات  شيسامشباشرت وحدة الكوماندو 

واسعة للمئات من عناصر قواتها القتالية، على عملية القتحام المسجد األقصى وباحاته ومرافقه 
 .شخالل فترة توتر أمنيش

من مختلف مراكز الشرطة  شيسامش عنصر 700وقالت مصادر من الشرطة، إنه تم تجميع 
اإلسرائيلية، بدأوا تدريبات تشمل العديد من السيناريوهات المحتملة، في ظل التوتر واحتماالت 
التصعيد خالل يوم الجمعة المقبل، الذي يصادف يوم األرض، وعشية عيد الفصح اليهودي، 

يتدرب عناصر الشرطة  وأحدا  أخرى في المستقبل. وأوضحت أن من بين السيناريوهات التي
عليها، سيناريو يجري خالله اقتحام المسجد األقصى. وقد تم بناء مجسمات تحاكي أبواب المسجد 

، التابعة للشرطة اإلسرائيلية، والمنتشرة شحرس الحدودشفي منطقة التدريب. وذكرت المصادر أن قيادة 
 أعدت التدريب وتشرف عليه.بشكل واسع في القدس، منذ الهبة األخيرة قبل سنتين، هي التي 

 28/3/2018  لندن  الشرق األوسط
 

 انخفاض غير مسبوق في كميات اإلسمنت الواردة إلى قطاع غزة .22
من العام الحالي انخفاضًا  األولسجلت واردات قطاع غزة من مواد البناء خالل الربع  حامد جاد:

اع بمواد البناء عبر ما يعرف غير مسبوق منذ أن استؤنف قبل أك ر من  ال  سنوات تزويد القط
 ش.GRMاإلعمار ش إعادةبآلية 

التي تم توريدها للقطاع خالل الربع  اإلسمنتوبيانات رسمية أن مجمل كمية  إحصاءاتوكشفت 
ألف طن خالل الفترة نفسها من  243االف طن بالمقارنة مع  106من العام الحالي بلغت نحو  األول

 .%56سبته العام الماضي ما شكل انخفاضًا ن
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ألف  37الواردة خالل شهر اذار الجاري بلغت نحو  اإلسمنتذاتها أن كمية  اإلحصاءاتوأوضحت 
ألف طن خالل الشهر نفسه من العام الماضي ما شكل انخفاضًا بنسبة  80طن بالمقارنة مع نحو 

 خالل فترة المقارنة المذكورة. 54%
قدرت  إذ اإلنشائيةالداخلة في الصناعات  فاألصناوطال االنخفاض في مستلزمات البناء مختلف 

المصادر ذاتها نسبة االنخفاض في كميات الحصمة الواردة خالل الفترة المذكورة بما يتراوح من 
 .%75 إلى 70%

 28/3/2018األيام  رام هللا  
 

 ومقبرة وجدران استنادية في الولجة   اإلنشاءقيد  بيت لحم: االحتالل يهدم منزال   .21
، اإلنشاءهدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم األربعاء، منزال قيد  ش:وفاش - بيت لحم

 ومقبرة، وجدران استنادية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.
عوض هللا لــــــــشوفاش، إن قوات االحتالل اقتحمت منطقة شعين جويزةش  إبراهيموقال الناشط الشبابي 

مترا مربعا، يعود للمواطن نادر محمود أبو خيارة، وكذلك  180شمال القرية، وهدمت منزال بمساحة 
 مقبرة لعائلة عبد ربه فيها خمسة قبور، وجدران استنادية للمواطن فايز عمر؛ بحجة عدم الترخيا.

 28/3/2018هللا   رام ديدة الج الحياة

 
 الموقف المصري إزاء القضية الفلسطينية   ثوابتشكري يؤكد على  .32

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على  وابت الموقف المصري إزاء القضية  :وفا –القدس 
ة وقال المتحد  باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجي الفلسطينية.

شكري أستعرض خالل االتصال الذي أجراه مع نظيره األلماني هايكو ماس، اليوم ال ال اء، جهود 
 مصر في تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

 27/3/2018  الحياة الجديدة  رام هللا
 

 في دعم صمود كنائس القدس بالدهيؤكد موقف  ملك األردن .33
وم ال ال اء، وفدا من رؤساء ومم لي ي ال اني، في قصر الحسينية هللا استقبل الملك عبد: بترا -السبيل

الكنائس في القدس برئاسة غبطة البطريرك كيريوس  يوفيلوس ال ال ، بطريرك المدينة المقدسة 
وسائر أعمال األردن وفلسطين، حي  أكد الملك موقف األردن ال ابت في دعم صمود كنائس القدس 

وشدد الملك على موقف  على المجتمع المسيحي في األراضي المقدسة. في حماية مقدساتها والحفاظ
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المملكة ال ابت في الدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، والذي يحترم العيش 
دارة الكنائس لممتلكاتها.  المشترك وا 

 27/3/2018السبيل  عّمان  
 

 ح" جنوب األقصىتدين تنظيم "تدريب قرابين الفصاألردنية  الحكومة .34
دان وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي ب سم الحكومة الدكتور محمد المومني  :)بتراا–عمان

تنظيم ما ُيسمي ب حتفال شتدريب قرابين الفصحش في منطقة القصور األموية جنوبي المسجد األقصى 
المومني الحكومة  وحّمل .1967المبارك مساء أمس، األمر الذي يحد  ألول مرة منذ عام 

اإلسرائيلية المسؤولية عن م ل هذه الممارسات اإلستفزازية المرفوضة التي تقوم بها جهات متطرفة 
 إسرائيلية ذات أهداف وغايات معروفة.

من جهة أخرى، عّبر المومني عن رفض الحكومة األردنية المطلق للقرار الصادر عن إحدى محاكم 
ماح بصالة اليهود خارج أبواب الحرم القدسي الشريف، وأكد على البداية في القدس والقاضي بالس

عدم اعتراف المملكة بوالية أو اختصاا المحاكم اإلسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، التي 
 تخضع ألحكام القانون الدولي.

 28/3/2018الغد  عّمان  
 

 سالمالصفدي ونظيره القبرصي يتفقان على ضرورة كسر الجمود بعملية ال .35
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية القبرصي  : اتفق)بتراا -عمان 

نيكوس كريستودوليدس في معرض بح هما المستجدات اإلقليمية، وفي مقدمها تلك المتصلة بالقضية 
طالق جهد فاعل لحل الصراع الفلسطيني  الفلسطينية ضرورة كسر الجمود في عملية السالم وا 
االسرائيلي على أساس خل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على 

وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسالم إلى جانب  1967خطوط الرابع من حزيران عام 
 إسرائيل.

  28/3/2018الغد  عّمان  
 

 ال بد من استعادتهماعلى الباقورة والغمر و  منقوصةالنائب رمضان: السيادة  .36
قدم النائب خالد رمضان مطالعة قانونية وتاريخية حول قضية منطقتي الباقورة والغمر، : عمان

مطالبا مجلس النواب بالسير ب جراءات إنهاء النظام الخاا للمنطقتين من أجل استعادة أراضي 
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باألسابيع األخيرة، قضية  لقد تفاعلت من أشهر، وخاصةوقال رمضان: ش المنطقتين للسيادة االردنية.
منطقتي الباقورة والغمر اللتين ما تزال السيادة األردنية فيهما منقوصة وما زالتا عملًيا تحت سيطرة 

 . شالكيان الصهيوني
  28/3/2018الغد  عّمان  

 
 "فلسطين النيابية" تبحث ووزير الداخلية مطالب أبناء غزة .37

سمير مبيضين إن مطالب الغزيين محط اهتمام وتقدير،  نياألرد قال وزير الداخلية: )بتراا -عمان 
وأن الحكومة ال تكيل بمكيالين، وستدرس الوزارة مطالبهم بكل عناية واهتمام، وتلبية الممكن منها 

 وفق االنظمة والقوانين المعمول بها.
أمس  اجتماع للجنة فلسطين النيابية عقد استعرضهاحدي  المبيضين جاء عقب مطالبات للغزيين 

وبين السعود إن تطبيق  برئاسة رئيسها يحيى السعود وعدد من المدراء المعنيين في وزارة الداخلية.
القانون وسيادته يأتي لترتيب الحياة اليومية وتنظيم السلوك االجتماعي باعتباره اساسا في احترام 

 هيبة الدولة والحفاظ على مقدراتها.
  28/3/2018الغد  عّمان  

 
 في إفريقيا "اإلسرائيلي" للتغلغلالعربي يتصّدى البرلمان  .38

القاهرة: سّلم الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي خالل اجتماع، عقده أمس، في 
جنيف رسالتين خطيتين لرئيس البرلمان الزامبي، ونائب رئيس برلمان رواندا، أكد فيهما قوة عالقات 

ربية اإلفريقية، وتنسيق وتكامل المواقف المشتركة في القضايا التنسيق والشراكة البرلمانية الع
 المصيرية، التي تهم الجانبين، خاصة القضية الفلسطينية. 

وطالب رئيس البرلمان العربي في رسالتيه من برلمان زامبيا وبرلمان رواندا، بحسب بيان أصدره 
أو المشاركة فيها، قبل  شإسرائيليةش -البرلمان أمس، بح  حكومتيهما على عدم استضافة قمة إفريقية 

باعتبارها القوة القائمة باالحتالل، للقانون الدولي، وتقر بحل الدولتين، وحق  شإسرائيلشأن ترضخ 
 . الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة

  28/3/2018الخليج  الشارقة  
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 األقصى ويلتقي عباس  يزوروزير الخارجية المغربي  .39
صلى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في المسجد األقصى في القدس : ام هللا: كفاح زبونر 

إذا كانت الظروف صعبة ش، مفادها: شإل ارة االنتباهشالمحتلة أمس، قائال إنه أراد أن يوصل رسالة 
ينيين من واختار الوزير المغربي أن يبدأ زيارة الدعم المعلنة للفلسط .شفهذا ال يعني االستسالم

 األقصى قبل أن ينتقل، الحقا، إلى رام هللا.
وقال بوريطة، الذي قام بجولة وافية في ساحات المسجد واستمع إلى شروحات تاريخية ودينية 

رسالة دعم لصمود الشعب الفلسطيني شوسياسية وافية حول المكان، إن وجوده في األقصى هو 
الهوية العربية اإلسالمية لهذه المدينة هي جزء شا: ، مضيفشوقيادته وللمقدسيين على وجوه الخصوا

  .شمنا جميعا عربا ومسلمين
وأيد بوريطة الذي وصل إلى المسجد قادما من عمان، دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة 

وقبل أن يصل إلى المسجد، زار  األقصى، وهي الدعوة التي ت ير جدال واسعا في العالم العربي.
ووصف بوريطة  .شالبيت المغربيشركزا مغربيا في البلدة القديمة في القدس، يحمل اسم بوريطة م

المركز بأنه إحدى المنارات التعاونية للحفاظ على الهوية العربية اإلسالمية المقدسية للمدينة، 
 ولمقاومة كل محاوالت طمس هذه الهوية.

ه مأدبة عشاء رسمية، بعد لقائه وزير والتقى بوريطة في وقت متأخر، الرئيس عباس، الذي أقام ل
القضية الفلسطينية والقدس  ابت شالوزير المغربي بقوله إن  وقال الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

الزيارة تأتي للتشاور بين البلدين في ظل الظروف الدقيقة ش. وأضاف أن شمن ال وابت المغربية الوطنية
 .شالتي تمر بها المنطقة

  28/3/2018ط  لندن  الشرق األوس
 

 مع قادة يهود أمريكيين سلمانلقاء مرتقب لبن موقع أمريكي:  .41
اإلسرائيلية، أمس ال ال اء، أن  شهآرتسشاإلخباري األمريكي، وصحيفة  Jewish Insiderلن: أفاد موقع 

 ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيلتقي مع قادة يهود أمريكيين في نيويورك، في إطار جولته
 المستمرة في الواليات المتحدة.

وسيركز اللقاء على إيران وعملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين، إلى جانب موقف المملكة من 
 معاداة السامية. 

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قد أكد خالل مشاركته في ندوة في معهد بروكينغز في 
ال تعني أن تكون هناك عالقات شين إسرائيل والمملكة حول إيران ب شالمصالح المشتركةشواشنطن، أن 
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بين البلدين، مشيرا إلى أن الرياض تفضل أن تطبع العالقات رسميا مع إسرائيل بعد  شدبلوماسية
 توقيع اتفاق سالم مع الفلسطينيين، وليس قبله.

  28/3/2018القدس العربي  لندن  
 

 آلنا "إسرائيل"فورين بوليسي: الكل يحب  .40
نشرت مجلة فورين بوليسي مقاال تحليليا للكاتبين شاي فيلدمان وتمارا : فورين بوليسي، الجزيرة

ويضيف المقال  كوفمان يقول إن هناك صداقات عربية جديدة مع إسرائيل تفوق تحالفاتهم ضد إيران.
فية، مما يعد تحوال أن ما ي ير الدهشة في العالم العربي اليوم هو أن إسرائيل ربما لم تعد مسألة خال

دراماتيكيا، وذلك بعد أن كانت العداوة إلسرائيل تشكل أبرز أهم عوامل توحيد الحكومات العربية التي 
وُسئل مشارك عربي بمؤتمر انعقد في مركز بح  تابع لجامعة برانديز  عادة تكون متفرقة.

زة والدقيقة: عندما تدرك الدول ية: متى ستقبل الدول العربية ب سرائيل؟ فكانت إجابته الموجمريكاأل
 العربية أنها ستكون شأفضل حاالش بوجود إسرائيل.

 27/3/2018الجزيرة.نت  
 

 بدون واشنطن  "سالم دولي ائتالف"فرنسا وألمانيا اعتذرتا في صمت عن قيادة  .42
وصلت ، أن إشارات قوية شالقدس العربيش: أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـشالقدس العربيشرام هللا ـ 

، ال تستطيعان شفرنسا وألمانياشالقيادة الفلسطينية تفيد بأن القوتين السياسيتين في القارة األوروبية 
إلدارة عملية السالم، بمعزل عن اإلدارة األمريكية، حي  ظهر األمر جليا في  شإئتالف دوليشتشكيل 

تم لت ب قناع واشنطن بتأجيل  شحلوال وسطيةشزيارة وزيري خارجية الدولتين إلى رام هللا، حي  قدما 
وقالت المصادر إن سبب الزيارة التي قام بها  والعمل على تلبية المطالب الفلسطينية. شصفقة القرنش

القائم  شتخفيف االحتقانشوزيرا خارجية فرنسا الفرنسي جان إيف لودريان، واأللماني هايكو ماس، هو 
ومنع أي تصاعد للخالف، قد يؤدي إلى تعقيد الموقف في بين القيادة الفلسطينية واإلدارة األمريكية، 

 المرحلة المقبلة.
  28/3/2018القدس العربي  لندن  

 

 وفلسطين سيتم في الوقت المناسب "إسرائيلـ"االعتراف بالقدس عاصمة لوزير الخارجية الفرنسي:  .43
س، أن الرئيس أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أول من أم: أ ف ب -رام هللا 

سرائيل في  الخريف المقبل بهدف تأكيد أعلى مستوى شإيمانويل ماكرون سيزور األراضي الفلسطينية وا 
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لى جانب الفلسطينيين ، علمًا أن رئيس الوزراء الفرنسي شمن االلتزام الملموس لفرنسا بخدمة السالم وا 
وقال لودريان بعد  ايوا المقبل.إدوار فيليب سيزور إسرائيل واألراضي الفلسطينية نهاية أيار )م

محاد ات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام هللا، أن فرنسا تعتبر أن حّل الدولتين هو 
الطريق ش، مشيرًا إلى أن شالوحيد الذي يضمن سالمًا عاداًل ودائمًا بين اإلسرائيليين والفلسطينيينش

. وأبدى استعداد شن بدعم من المجتمع الدوليالوحيد للتوصل إلى ذلك هو المفاوضات بين الجانبي
أضاف في مؤتمر  .شمرافقة المبادرات كافة ذات الصدقية إلعادة إطالق المفاوضاتشبالده لـ 

االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل وفلسطين، شصحافي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي أن 
تسريع االستيطان يعرقل ش. وشدد على أن شةسيتم في الوقت المناسب في إطار هذه العملية التفاوضي

 .شي ير مزيدًا من القلقش، مشيرًا إلى أن الوضع اإلنساني للفلسطينيين شالسالم
 28/3/2018الحياة  لندن  

 

 ل بمعاداة الساميةايهود بريطانيا يتهمون زعيم حزب العم .44
معارضة النائب العمالي شخا أمس اال نين أمام البرلمان البريطاني ضد زعيم ال 500تظاهر زهاء 

وقال جونا ان أركوش  جيريمي كوربن، متهمين إياه بالسماح لمعاداة السامية باالنتشار داخل حزبه.
رئيس شمجلس مم لي اليهود البريطانيينش، المنظمة اليهودية التي تم ل المجتمع اليهودي، أمام الحشد 

مساحة للعنصريينش. وهتف شك ير، هذا إن شجيريمي كوربن فشل في اتخاذ تدابير مهمة، وَتَرَك 
شخصا من  50في المقابل جاء ايضا نحو  ك يرش، محذرًا من أن اليهود يهجرون حزب العمل.

 مؤيدي كوربن للتعبير عن دعمهم لقائدهم، ما أ ار توترا بين المجموعتين وأدى الى اشتباكات طفيفة.
 27/3/2018األيام  رام هللا  

 
 سالمة المشاركين بمسيرة العودة"األورومتوسطي" يدعو ل .45

دعا المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان إلى ضمان سالمة المشاركين في مسيرات : جنيف
العودة الكبرى، من خالل التباح  مع الدول المعنية في سبل تجاوز األزمة مع الحفاظ على حق 

له ال ال اء إن شالدعوات وقال المرصد في بياٍن  أهالي غزة في االحتجاج السلمي على الحصار.
 لتنظيم مظاهرات الجمعة القادم على حدود غزة تعبر عن حالة االنهيار في غزةش.

 27/3/2018  فلسطين أون الين
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 يمريكمحامية فلسطينية تترشح النتخابات الكونغرس األ .46
ا ية من أصول فلسطينية رشيدة طليب، عن ترشحهمريكشوفاش: أعلنت المحامية األ -نيوجيرسي 

ي عن والية شميتشيغانش، بعد فوزها ل ال  فترات متعاقبة في عضوية مريكالنتخابات الكونغرس األ
وقالت طليب: شسأرتدي ال وب الفلسطيني المطرز، وأؤدي اليمين الدستورية  برلمان والية ميتشيغان.

هذا وعدي  ي إذا فزت في االنتخابات،مريكعلى القران الكريم العتمادي عضوًا في الكونغرس األ
ألمي الفالحة الفلسطينية، وألبي المقدسي، ولجاليتي العربية واإلسالمية وألبناء منطقتي في 

 ميتشيغانش.
 28/3/2018األيام  رام هللا  

 
 خّطة ترامب وغّزة وحماس.. أين الحقيقة؟! .47

 ساري عرابي
 ا1)

مؤّشرات لخّطة لتصفية ما كّنا نقوله منذ اللحظة األولى لوصول ترامب للبيت األبيض، عن وجود 
القضية الفلسطينية، تشترك فيها دول عربية يجمعها بـشإسرائيلش تحالف إقليمي غير معلن، على 
ن كان  مة نقاش  طريق اإلعالن الكامل.. هذا الذي كّنا نقوله صار حقيقة ال يجادل فيها أحد، وا 

ن كانت ناضجة و   مستقرة أم ال.حول طبيعة الخّطة، والمشاركين فيها، وأدوارهم، وا 
يعني ذلك أّنه كان أمامنا أك ر من سنة لالستعداد لمواجهة هذه الخّطة، نحن الفلسطينيين على وجه 
التحديد؛ ألّن علينا أن نتوقع دائما أّنه ال أحد من األنظمة العربية القائمة سيقف معنا، حتى الذين 

د أنهم سيكشفون الحقا عن التحاق بهذه يبدون اآلن قدرا معلنا من الممانعة لخّطة ترامب؛ من المؤكّ 
الخّطة، وفي النتيجة، وكما هو حال بعض الدول العربية اآلن، سيصطف الجميع للضغط علينا، 

 نحن الفلسطينيين، للقبول بهذه الخّطة.
وألّن قيام السلطة الفلسطينية نفسها، واستمرار وجودها، مرتبط بمشروع التسوية، وبرؤية إقليمية 

عة للواليات المتحدة األمريكية، ف ّنه من غير الممكن مواجهة الخّطة من داخل المنظومة ودولية تاب
 نفسها، ألّننا على الحقيقة لسنا طرفا فاعال في حال بقينا داخل هذه المنظومة.

فعلى األقل، ومنذ انتهاء المرحلة االنتقالية، فقدنا فاعليتنا داخل المشروع الذي أوجد السلطة، حتى 
منطق الداخلي للمشروع. فالمفاوضات من الناحية الفعلية متوقفة، واألسس التي قامت عليها ضمن ال

عملية التسوية صارت في حكم المنعدمة، واالحتالل الذي نسف اتفاق أوسلو باحتالله للمناطق )أا 
ن كان ال يقوم )فيما يتعلق بتسوية الصراعا بأّي من التزاماته القليلة المترتبة على اتفاق أوسلو ، وا 



 
 
 
 

 

 26 ص             4597 العدد:             3/28/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

يقوم بالتزاماته فيما يحتوي الفلسطينيين ويضمن استمرار دورتهم االقتصادية، األمر الذي أفقد السلطة 
قيمتها النضالية من جهة أّنها كانت، لدى المنّظرين لفكرتها، قنطرة تعد بأفق أعلى للفلسطينيين، أي 

 دس الشرقية.بما فيها الق 67تعد بدولة على كامل األراضي التي احتلت عام 
، ف ّن ال أحد اآلن يناقش، بما في ذلك الفلسطينيون من 2000ومع أن األفق لم يعد قائما منذ العام 

أصحاب مشروع التسوية، في كون إعالن ترامب،  م خطته المزمعة، قد أعدم تماما كل األسس التي 
المراوحة في نفس المكان قامت عليها عملية التسوية، وجعل هذا األفق في حكم المنعدم، مما يجعل 

من المشروع نفسه، ضربا من العب  في أحسن األحوال، فكيف يمكننا إذن القول إّننا بتمسكنا بالدور 
 نفسه والمكان نفسه يمكننا أن نواجه هذه الخّطة؟!

نعم، إّن إعادة التموضع، واالنقالب الجذري في اليات المواجهة، بال  الصعوبة والقسوة والمشقة 
، وهو أمر بدهي ومتوقع ما دمنا في مرحلة تحرر، ومتوقع أك ر ما دمنا نواجه العالم كله، والخطر

أي المنظومة الدولية التي أوجدت شإسرائيلش واعترفت بها دولة طبيعية في األمم المتحدة. ومن نافلة 
من بعد قيام  القول إّن منظومتنا اإلقليمية العربية جزء من هذه المنظومة الدولية، ونحن بتنا كذلك

 السلطة، وما دام األمر كذلك، فليس علينا إال أن نعيد حسابتنا وصياغة أفعالنا من جديد.
ن زاده ترامب بيانا حّد اليقين. وأقّل  والحّق أّننا متأخرون جّدا في ذلك، فاألمر بّين منذ زمن بعيد، وا 

ذه الخّطة التصفوية، تقوم ما يمكن فعله في هذا االتجاه هو خلق جبهة وطنية واحدة لمواجهة ه
عادة تعريف لنفسها ودورها،  ّم سّد كل ال غرات البينية، بما  أساسا على موضعة جديدة للسلطة، وا 
يمنع أعداءنا من اللعب على تناقضاتنا، وبحي  نوّفر إجماعا فلسطينّيا على رفض الخطة وعلى 

تماما، إذ يجري تعزيز التناقضات أدوات مواجهتها. لكن وبدال من ذلك، ف ّن الجاري هو النقيض 
 الداخلية، والنكوا عن المصالحة إلى التصعيد وتسميم األجواء الفلسطينية.

 
 ا2)

يمكن لقيادة السلطة أن تشّكك في المصالحة في سياقها األخير، كما في خطاب الرئيس بعد أسبوع 
لسلطة حماس دائما، ومنذ من استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، وقد اّتهمت قيادة ا

االنقسام الفلسطيني بأّن هذه األخيرة تسعى لفصل غّزة عن شالمشروع الوطنيش، بل ذهب الرئيس إلى 
أك ر من ذلك، حينما عّد مجرد دخول حماس في االنتخابات التشريعية جزءا من خطة تصفوية 

 أمريكية.
ن كانت قيادة السلطة تبرر النكوا عن المصالحة ب أّنه ضرورة لمواجهة خطة ترامب، التي بهذا، وا 

قد تتضمن فصل غّزة، ف ّنها )أي قيادة السلطةا تتناقض من جهة موقفها من االنقسام. فاالنقسام، 
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كما تقول، سبيل لفصل غّزة. فهي ضّد االنقسام ومع المصالحة، واستمرار االنقسام في الوقت نفسه 
ضّد المصالحة، وللتخّلا من هذا التناقض، لم سبيل لمواجهة خّطة ترامب.. فهي مع االنقسام و 

 يكن من سبيل سوى بالتخّلا اللفظي الذي يقول نريد مصالحتنا ال مصالحتهم!
بيد أّن هذا التصّور الذي يربط بين فكرة فصل غّزة والمصالحة ووضع كّل ذلك في سلة خّطة ترامب 

الفعل إخضاع غّزة لقيادة السلطة، ال ال يبدو منطقّيا، من جهة أّن سياق المصالحة األخير، أراد ب
فصل غّزة، وينبغي أن نتذكر هنا أّن حماس تخّلت عن اللجنة اإلدارية )أي إدارتها الحكومية المنب قة 
عن شرعيتها، أو بكلمة أخرى عن شرعيتها اإلداريةا، تخّلت عنها بطلب وتشجيع مصري. وبهذا، 

ن شرعية إدارية في قطاع غّزة، فكيف يمكن القول وب رادة حماس، وب غواء مصرّي، لم يعد لحماس م
 إذن إّن المصالحة ُيراد منها فصل غّزة؟!

على األرجح، أراد المصريون واحدا من أمرين: إّما إخضاع غّزة لقيادة السلطة، وبالتالي التمهيد 
تهم أن لصفقة ترامب بالفعل، لقناعة المصريين أن قيادة السلطة ستضطر للموافقة عليها، أي لقناع

ّما  نما هي مناورة شكلّية ال تضمر رفضا عملّيا، وا  قيادة السلطة غير جدّية في رفضها للصفقة، وا 
أّنهم راهنوا على ممانعة قيادة السلطة للمصالحة، وهو أمر بدوره سيزيد من حاجة حماس للمصريين 

لى طريقة شاحتضان ومن يقف خلفهم، مّما يمّهد لفصل غّزة، أو يسّهل ابتزاز حماس في سالحها، ع
ال فالحرب والمقاطعة الدولية واإلقليمية، السبيل لوحيد لسحق حماس، من أجل إنجاز صفقة  الدبش، وا 

 ترامب!
الشاهد في ذلك أن النكوا عن المصالحة، على فرض إمكان هذه المصالحة ضمن النظام القائم، 

صالحة األخيرة كانت تدفع نحو هو الذي يدفع نحو فصل غّزة، ال العكس، وال ابت أن حي يات الم
إخضاع غّزة للسلطة، ال العكس، بل افتُتحت بتجريد حماس من شرعيتها اإلدارية، فكيف يقال إن 
المصالحة ستؤّدي إلى فصل غّزة؟! وطالما أن المصريين مع صفقة ترامب، وطالما أّنهم دفعوا 

ن بجدّية السلطة في مواجهة هذه إلخضاع غّزة للسلطة، فهذا يعني أنهم ومن يقف خلفهم ال يعتقدو 
 الخّطة.

ف ْن كانت  مة إرادة حقيقية لرفض خطة ترامب، فالحّل فقط في جبهة وطنية واحدة لمواجهة هذه 
الخّطة، ولكن على غير النظام القائم الذي يراهن عليه المصريون ومن خلفهم، أي على غير ما 

بعدها النضالي بفشل مشروع التسوية، وهذه  انتهت إليه السلطة وجودا ودورا ووظيفة بعد انهيار
الجبهة ال يمكن أن تتشكل ما دامت حركة فتح، تحتكر القرار والتم يل، وتحتكر تعريف المشروع 
الوطني الذي يجري تعريفه حصرا بالسلطة الراهنة وجودا ودورا ووظيفة، أي بما يتعارض مع المهمة 
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وهذا كّله ال يمكن أن يتأّتى في ظروف الخصومة الكفاحية لمواجهة المشروع التصفوي الجديد، 
 الجارية اآلن.

بالنسبة لحماس، وطالما لم يستطع المصريون ومن خلفهم احتواءها، أو نزع سالحها بزيادة حاجتها 
قليمية، ربما تشترك فيها، بالقّوة أو  إليهم. فمن المرّجح العمل على سحقها، بحرب وبمقاطعة دولية وا 

فترض أنها صديقة لحماس لكّنها لم تعد تُقّدم لها أي دعم مادّي، في حين اقتصر بالفعل، أطراف يُ 
دعم حماس على إيران وحدها. وهنا ينبغي وضع قانون العقوبات األخير الذي أعّده الكونغرس 
األمريكي ضّد حركة حماس وتضمن ح ّا على تحويله إلى قرار أممّي عبر مجلس األمن، ينبغي 

ق، أي العمل على تحطيم حماس، بصفتها عقبة في وجه خّطة ترامب ال وضعه في هذا السيا
 العكس، وهذا ينفي بدوره اتهامات قيادة السلطة لحماس بكونها جزءا من خطة ترامب.

من نافلة القّول إن القضية الفلسطينية أكبر من فتح وحماس، ولكن هل السياسات الفلسطينية تراعي 
، ف ّن مواجهة الخّطة التصفوية ال يكون إال بما سبق بيانه، بوحدة هذه الحقيقة؟! إن كانت تراعيها

 حال بين الضفة وغّزة، وجبهة وطنية واحدة في صدارتها فتح وحماس.
 27/3/2018  21موقع عربي 

 
 قضية تخبو.. وفصائل تلهو! .48

 د. وحيد عبد المجيد
لحركة الصهيونية العالمية، أن لم يكن ب مكان إسرائيل، ومن قبلها الوكالة اليهودية، ومن خلفهما ا

تهزم الفلسطينيين وهم أصحاب إحدى أك ر القضايا عداًل في هذا العصر، إال بسبب أخطاء وقعوا 
فيها منذ بداية الصراع، وتحول بعضها إلى خطايا. القوى الفلسطينية، التي ُتعرف اآلن بالفصائل، 

 ه، حتى إذا وقف العالم كله معها.فعلت بنفسها وبقضيتها ما لم يكن باستطاعة إسرائيل فعل
هزيمة فلسطينية شتاريخ طويل من الصراع يمكن اختزاله في عبارة صغيرة تصلح عنوانًا له، وهي: 

. ومع ذلك، لم تفكر الفصائل الفلسطينية، أو بعضها، في مراجعة موضوعية لهذا التاريخ من شذاتية
فيها القضية، بعد أن فقدت بريقها، وسكن أجل استخالا دروس تشتد الحاجة إليها في لحظة تخبو 

 صوتها، وهي التي كان وهجها يشع على العالم حتى في ذروة الدعم الغربي الكامل إلسرائيل.
انهمكت هذه الفصائل في صراعات لم تتوقف منذ ما قبل النكبة، ولم تقل حتى بعد أن لم يعد فيما 

القليل الذي بقي ُمهدد بالضياع إذا لم تتوافق بقي من فلسطين ما يستحق صراعًا عليه. كما أن هذا 
ية للتسوية قالت مندوبة الواليات المتحدة لدى المنظمة الدولية أمريكعلى منها للتعاطي مع خطة 
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نها ستعلن قبل نهاية العام  نيكي هايلي قبل أسابيع قليلة إن من يعدونها أوشكوا على االنتهاء منها، وا 
 الجاري.

لسطينية طريقة في إدارة العالقات بينها إال تكبير صراعات باتت صغيرة ال تعرف الفصائل الف
وتصعيدها وتبادل االتهامات، حتى عندما يتعلق األمر بلقاء ُيفترض أن يجمعها للتفاهم على كيفية 

 التعاطي مع هذه الخطة في ضوء التوقعات والتكهنات بشأن محتواها.
. تذكر هذا المجلس 1996لوطني للمرة األولى منذ عام دعت القيادة الفلسطينية إلى عقد المجلس ا

من كانوا قد نسوه بعد غياب استمر أك ر من عقدين، لكنهم لم يتأملوا الفرق الجوهري بين حال قضية 
فلسطين حين عقد المجلس دورته األخيرة في قطاع غزة، وما الت إليه اليوم. كان للقضية قدر 

ي األسبق بيل مريك، في تلك الدورة التي حضرها الرئيس األمعقول من حضورها، وبقايا من وهجها
 كلينتون وألقى خطابًا مهمًا في لحظة بدا فيها حل الدولتين ممكنًا، بل قريبًا.

ال يفكر من دعوا المجلس الوطني لالنعقاد في مسؤوليتهم عن التدهور المهول الذي حد  لقضيتهم 
تبدو استعادته اليوم ضربًا من األحالم. كانوا كلهم  خالل عقدين، منذ أن رفضوا مشروعًا للتسوية

تحت رئاسة الراحل ياسر عرفات، ويعرفون جيدًا ما  شفتحشضمن قيادة السلطة الفلسطينية وحركة 
 فعلوه، وما كان يحسن أن يفعلوه.

وال يفكر من رفضوا حضور الدعوة إلى دورة جديدة للمجلس الوطني في مسؤوليتهم عن االنقسام 
الذي أحد وه، فأضعف الفلسطينيين وقضيتهم، وساهم بقدر كبير في تدهور وضعهم، فصارت  الحاد

 الصراعات بينهم مقدمة على إنقاذ ما يمكن من قضية ظلت تخبو كل يوم أمام أعينهم.
ومازال من صنعوا االنقسام، أو لعبوا أكبر دور في صنعه، يعوقون مصالحة تسعى إليها مصر منذ 

في إعاقتها من انجرفوا إلى هذا االنقسام، وأتاحوا الفرصة لتكريسه، عندما أساءوا شهور. ويشاركهم 
إدارة السلطة التي تمخض عنها إعالن أوسلو،  م أخذوا الخالف مع الجناح اإلصالحي في حركة 

إلى طريق مسدود، وعزلوا هذا الجناح سياسيًا، ففقدت الحركة بعض أبرز قادتها وقسمًا ال  شفتحش
 به من كوادرها. ُيستهان

ذ باتت ذهنية االنقسام غالبة على هذا النحو، لم يدرك من دعوا المجلس الوطني لالنعقاد أن إنقاذ  وا 
ما يمكن إنقاذه من القضية يتطلب، قبل كل شيء، لملمة الشتات السياسي، وتحقيق مصالحة داخلية 

مصالحة فلسطينية شاملة، من  ، وتقديم أقصى مساعدة للجهود المصرية الهادفة إلىشفتحشفي حركة 
 في الطريق، بداًل من المشاركة في إعاقتها. شحماسشأجل التغلب على العوائق التي تضعها حركة 

ولكل هذا، ولغيره مما ال يتسع المجال له، ال تتوفر أدنى مقومات جمع الشمل الفلسطيني المبع ر 
لن يؤدي إال إلى مزيد من  شمؤتمر إنقاذش قبل الدعوة إلى عقد المجلس الوطني، والدعوة البديلة إلى
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وفصائل أخرى ما بقي من طاقة  شحماسشو شفتحشاالنقسام والضعف، في الوقت الذي توجه حركتا 
لديها لتصعيد الصراع، وتبادل االتهامات، في لحظة تعد األك ر خطرًا في تاريخ قضية فلسطين، إذ 

 مدى عقود، وبل  ذروته في العقدين األخيرين.تجتمع فيها تراكمات التدهور الذي حد  فيها على 
 28/3/2018  االتحاد  أبو ظبي

 
 السياسي االنتحارعباس إلى  .49

 محمد أمين
مارس/ اذار الجاري، المراقبين، وأحد   19فاجأ خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في 

المسبوقة في التاريخ صدمة فلسطينية، وحتى إقليمية ودولية، بالنظر إلى مستواه ومفرداته غير 
 السياسي الفلسطيني، فضال عن التوقيت الذي تجهد فيه القوى الفلسطينية إلنقاذ مصالحٍة شتترّنحش.

عقب هذا الخطاب،  مة من وصفوا صاحبه بأنه شيحتضر سياسياش، إذ لم يكتف الرئيس الفلسطيني 
غير مسبوقة، ما دفع مراقبين بكيل الشتائم لحركة حماس، بل نعت سفير الواليات المتحدة بألفاظ 

ك يرين إلى القول إن خطاب الرجل هو خطاب شخا يشعر بعزلة وتجاهل، ويحاول بهذا الصراخ 
سرائيل إنه ما زال موجودا، وعليهما الحدي  معه، بالنظر إلى حالة  أن يقول للواليات المتحدة وا 

م اكترا  رئيس الحكومة اإلسرائيلية، التجاهل التام التي تنتهجها الواليات المتحدة معه من جهة، وعد
بنيامين نتنياهو، من جهة أخرى، به في ظل التقارب اإلسرائيلي مع عواصم عربية كبرى، باتت ترى 
تل أبيب فيها عنوانا للمرحلة وللحل اإلقليمي، من دون الحاجة أصال للحدي  مع سلطة فلسطينية ال 

 بط ارتباط إسرائيلي إلدارة العالقة معه وتوجيهه.تعدو كونها جهازا أمنيا، ال يحتاج أك ر من ضا
لكن تعمد أبو مازن شتم شحماسش بألفاظ بالغة الحدة ُيفهم منه أنه يريد قطع الطريق تماما على أي 
حوار مستقبلي معها، ويبع  رسائل إلى إسرائيل واإلقليم مفادها أنه جاهز للمضي في أي مشروع 

غزة. فيما على العكس، يعد نها عباس هذا بم ابة انتحار يهدف إلى إعادة ترتيب األوراق في 
دحالنش من جهة، والذي فرملته المصالحة، كما أنه  -سياسي، ألنه يعّجل بعودة مسار شحماس 

يزعا الطرف المصري الذي ما زال يرعى مشروع المصالحة، لتزداد بهذا النها عزلة الرجل، وشعور 
 اإلقليم بأنه بالفعل بات عبئا عليه.

أما إسرائيل فقد قال تقدير موقف إسرائيلي نشرته صحيفة إسرائيل اليوم إن شوجهة الرئيس الفلسطيني، 
محمود عباس، تذهب نحو االنفصال عن قطاع غزة، ما يعني أن االنقسام الفلسطيني اخذ بالتعمق، 

دخول في لكنه قد يضع أمام تل أبيب فرصة تاريخية، فقيادة حركة حماس ال تبدو معنيًة في ال
مواجهة مسلحة، بيد أن الوضع في غزة بات خطرا مع بصيا أمل في الوقت نفسه، فبجانب 
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الخشية من انفجار أزمتها اإلنسانية التي قد تتسبب بعدم استقرار أمني فيها، من الواضح أن الحل 
 المرتقب سيأتي من البوابة اإلقليمية، بحي  ستدخل على الخط مصر ودول 

قط من السلطة أن تمارس وظائف أمنية، بمعنى أن تكون جهازا أمنيا يتبع لها، ال شتريد إسرائيل ف
أك ر وال أقلش خليجية وأطراف دولية تساهم في مشاريع بعيدة المدى إلعادة إعمار قطاع غزةش. ويرى 
معد التقرير، البروفيسور عيدان زليكوفيتش، أن قطاع غزة والضفة الغربية منطقتان ال تداران بجهة 
مركزية واحدة، وأن االنقسام اخذ في التجّذر. وهذا يدفع إلى االعتقاد بأن القادم هو إنهاء المشروع 
الفلسطيني تماما عبر حل إقليمي، يسلم مصر المسؤولية عن قطاع غزة واإلشراف على إعمارها، 

، وأن إسرائيل وبشكل أو بآخر، الوصاية عليها، فيما الواقع في الضفة يفيد بأنها خرجت من المعادلة
تريد فقط من السلطة أن تمارس وظائف أمنية، بمعنى أن تكون جهازا أمنيا يتبع لها، ال أك ر وال 

 أقل.
وفي الوقت الذي يقول الرئيس محمود عباس إنه سيتخذ قرارات ضد غزة حفاظا على ما يسميه 

سطيني، ويعّجل شالمشروع الوطنيش، ف نه في الحقيقة يقضي على ما تبقى من مشروع وطني فل
سيناريو إقامة دولة فلسطينية في غزة وُيشرعنه، يتم فيها اختزال حل القضية الفلسطينية، وهو بهذا 

 النها بشكل مقصود أو غير مقصود ينفذ ما تعرف بـ شصفقة القرنش.
التحقيقات في جريمة استهداف موكب رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد هللا، مستمرة، فكيف 

ن فهم اتهام الرئيس عباس حركة حماس بالوقوف خلف الواقعة، فيما التحليل المنطقي يوضح يمك
أنها الخاسر األكبر من الجريمة، فكيف يمكن أن تقدم على خطوة كهذه وتهدم المصالحة، وقد 

 تعرضت قيادتها الجديدة النتقادات واسعة من داخل الحركة، جراء التساهل والتنازل الذي قدمته.
قليمية، ويحسن تذكيره بأن الزعيم الراحل  يبدو أن الرئيس أبو مازن يواجه ضغوطا شديدة دولية وا 

يا وعربيا، لكن خطاباته في أسوأ أمريكياسر عرفات واجه ظروفا أقسى وأشد، وحصارا إسرائيليا و 
ك ألن ظروف حصاره امتازت بالروح الوطنية، والوحدوية الجامعة، ولم ينزلق إلى م ل هذا البؤس، ذل

هذا الخطاب ال يفتقد فقط للحس الوطني، وهو بم ابة انتحار سياسي، بل ألنه أيضا وصفة لحرب 
 أهلية.

 27/3/2018  العربي الجديد  لندن
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 داللة بولتون مستشارا  لألمن القومي .51
 حسن نافعة 

ن القومي، وتعيين م يرة، أعلن دونالد ترامب إقالة هربرت مكماستر، مستشار األم شتويتريةشفي تغريدة 
ي، والذي يفترض أن يتسلم مهام مريكجون بولتون بداًل منه. وألن المستشار الجديد لألمن القومي األ

نيسان )أبريلا المقبل، كان وال يزال شخصية م يرة للجدل، يتوقع أن  9منصبه رسميًا اعتبارًا من 
ية، يعتقد على أمريكسياسة خارجية يشكل تعيينه، في م ل هذا الموقع الخطير، منعطفًا جديدًا في 

نطاق واسع أن بوصلتها تتجه من اآلن فصاعدًا نحو مزيد من التشدد في معالجة الملفات الساخنة، 
خصوصًا ملف البرناما النووي لكل من إيران وكوريا الشمالية وملف الصراع العربي اإلسرائيلي، بل 

العتماد الوسائل العسكرية وأدوات القوة الخشنة  وليس من المستبعد أن تصبح هذه السياسة أك ر ميالً 
 بدياًل للوسائل الديبلوماسية وألدوات القوة الناعمة.

ينتمي جون بولتون إلى اليمين المتطرف وله تاريخ حافل بالمشاركة في الحياة السياسية والفكرية 
ية أمريكفي إدارات  ية. فقد سبق لبولتون أن تولى مناصب رسمية رفيعةمريكللواليات المتحدة األ

مختلفة، خصوصًا في وزارتي الخارجية والعدل، وكان عضوًا نشطًا في الك ير من مؤسسات المجتمع 
المدني، خصوصًا ذات الطابع الفكري والسياسي، حي  عمل باح ًا في عدد من مراكز التفكير ذات 

يونية، واشتهر بمواقفه السياسية التلفز  شفوكس نيوزشالتوجه اليميني كما عمل معلقًا سياسيًا في محطة 
والفكرية المتطرفة، وتورط في أنشطة سرية وتآمرية ك يرة، سرعان ما تحّولت إلى فضائح مدوية عقب 

والتي انفجرت إبان  شكونترا –إيرانشكشف النقاب عنها، بدءًا بصفقة األسلحة السرية المعروفة باسم 
 ششركة كمبردج أناليتيكاشالقرن الماضي، وانتهاًء بفضيحة الحرب العراقية اإليرانية في بداية  مانينات 

المتهمة باالستخدام غير األخالقي للمعلومات الخاصة ببعض شبكات التواصل االجتماعي، وهي 
الفضيحة التي تم كشف النقاب عنها منذ أيام قليلة وال تزال أصداؤها تدوي حتى اآلن. لعب بولتون 

ش األب واالبن على تبني مواقف متشددة إزاء العراق، وكان في مقدم دورًا رئيسًا إلقناع إدارتي بو 
زاحة نظام صدام حسين، والمروجين ألكاذيب ادعت  المطالبين باستخدام القوة العسكرية إلسقاط وا 
استمرار صدام في محاوالته الرامية للحصول على أسلحة دمار شامل، حتى بعد انسحابه من الكويت 

عجينة شه لتفتيش متواصل من جانب الوكاالت الدولية المتخصصة )قصة وخضوع كل شبر في بالد
التي قيل أن صدام حاول شراءها من النيجرا، وكان وال يزال أيضًا في مقدم الرافضين  شاليوروانيوم

لتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ومن أشد الداعمين لسياسة اليمين اإلسرائيلي 
نتانياهو، ومن أشد المعارضين للنظام الحاكم في كل من إيران وكوريا الشمالية المتطرف بقيادة 

 والداعين لتغييرهما بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك القوة العسكرية.



 
 
 
 

 

 33 ص             4597 العدد:             3/28/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

ومن المعروف أن جون بولتون يشعر بازدراء وكراهية شديدين تجاه األمم المتحدة ويرى أن هذه 
المجتمع الدولي، واشتهر بعبارة ذاع صيتها ك يرًا في ما بعد يؤكد  المنظمة ال تقوم بأي دور مفيد في

هدم عشرة طوابق من مبنى األمم المتحدة لن يؤ ر ك يرًا على حالة النظام الدولي الذي قد شفيها أن 
 .شيصبح من دونها أفضل

خصوصًا  كان بولتون قد توارى نسبيًا عن الساحة السياسية وعن مراكز التأ ير الفكري والسياسي،
حتى عاد بهمة إلى بؤرة  2016طوال فترتي إدارة أوباما، لكن ما إن فاز ترامب في انتخابات 

األضواء، بل وتم ترشيحه وزيرًا للخارجية في بداية عهد اإلدارة الحالية، وهو ما أشارت إليه في حينه 
عاده في ذلك الوقت. تقارير صحافية ك يرة، ومع ذلك اختلفت اآلراء حول األسباب التي دعت الستب

ية الجديدة في تهدئة مريكفمن قائل إن هذا االستبعاد تم ألسباب موضوعية تتعلق برغبة اإلدارة األ
مخاوف قوى داخلية وخارجية، كانت تخشى من العواقب المحتملة لشخصية ترامب المتطرفة والم يرة 

زواته أو ضبط ردود أفعاله، للجدل، خصوصًا أنه اشتهر بعدم القدرة على التحكم في مشاعره ون
األمر الذي دعا في البداية إلشراك مجموعة من العقالء من أم ال تيلرسون وماتس وغيرهما، ومن 
قائل إن استبعاده يعود ألسباب ذاتية تتعلق بشاربه األبيض الك يف الذي قيل إنه ي ير فزع ترامب! 

لسياسي من جديد، وفي هذا التوقيت بالذات، لذا من الطبيعي أن ت ير عودته بهذه القوة إلى المشهد ا
تكهنات عدة، بعضها يرجح كفة العامل الخارجي وبعضها اآلخر يرجح كفة العامل الداخلي. فمن 
يران، ومن قائل  قائل إن هذه العودة تعكس حرا ترامب على تضييق الخناق على كوريا الشمالية وا 

ية العميقة، وهو حصار مريكقوى الدولة األ إنها ليست سوى وسيلة للهروب من حصار فرضته عليه
يبدو واضحًا أنه بدأ يضيق حوله ويهدد بتنحيته في نهاية المطاف. فما الذي يمكن إلدارة ترامب أن 

ي؟ الواقع أن تعيين مريكتقوم به حين يعهد لرجل م ل بولتون أن يمسك بملفات األمن القومي األ
جاء كخطوة تبدو مرتبطة عضويًا بتغييرات أخرى عميقة ي مريكبولتون مستشارًا لألمن القومي األ

طرأت على التشكيل األولي إلدارة ترامب، ربما كان أك رها أهمية تلك التي أدت أخيرًا إلى إقالة 
تيلرسون وزير الخارجية وتعيين مايك بومبيو رئيس االستخبارات السابق بداًل منه. إذ تشير هذه 

عتدلين في التشكيل الحالي إلدارة ترامب سوى جيمس ماتيس وزير التغييرات إلى أنه لم يبق من م
الدفاع والذي يتنبأ البعض بأن أيامه في هذه اإلدارة باتت معدودة أيضًا. لذا تبدو إدارة ترامب في 

مكلفة بالتعامل بأقصى قدر من الجدية والحزم مع  شحكومة حربشالمرحلة الحالية أقرب ما تكون إلى 
يران.ملفات شائكة يبد  و أن موعد حسمها يقترب بسرعة، في مقدمها ملفا كوريا الشمالية وا 

أما بالنسبة إلى إيران فاألمر يبدو مختلفًا تمامًا. فرغم أن البرناما اإليراني، الصاروخي والنووي على 
السواء، لم يصل بعد إلى درجة التطور نفسها التي وصل إليها البرناما النووي والصاروخي لكوريا 
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شمالية، إال أن دخول العامل اإلسرائيلي على خط المواجهة مع إيران يدفع الواليات المتحدة نحو ال
المبالغة إلى حد التهويل في إدراك مدى خطورته كمصدر لتهديد األمن. وسبق لي أن أشرت في 

لفظيًا ي مع كوريا الشمالية سيأخذ منحى مريكأك ر من مقال نشر في هذا المكان إلى أن التصعيد األ
ودعائيًا، أما التصعيد مع إيران فسوف يأخذ منحى اخر تمامًا، وربما يفضي في نهاية المطاف إلى 
مواجهة عسكرية. لكل هذه األسباب، أجدني أك ر مياًل لالعتقاد بأن تعيين بولتون مستشارًا لألمن 

ة، بم ابة خطوة ي، خصوصًا عقب تنحية تيلرسون وتعيين بومبيو وزيرًا للخارجيمريكالقومي األ
تصعيدية تستهدف إيران، وليس كوريا الشمالية، وربما تنتهي بتوجيه ضربة عسكرية ليس إليران فقط 

نما قد تشمل حركتي  أيضًا. لذا أعتقد أن الحرب المقبلة، والتي قد تكون  شحماسشو  شحزب هللاشوا 
 ضًا.أقرب مما نتوقع، ستكون إقليمية وستشن لحساب إسرائيل وبمشاركتها أي

 28/3/2018الحياة  لندن  
 

 كــاذبـــة!معـطـــيـــات ديمــــوغـــرافـيـة  .50
 يعقوب فايتلسون* 
كما في كل عام في السنوات العشرين الماضية، يحكون للشعب في إسرائيل بأن اليهود والعرب 

تقديم  متساوون في العدد، بل إن اليهود أصبحوا أقلية في بلدهم. وتسود خطورة خاصة عندما يتم
المعلومات من قبل نائب رئيس اإلدارة المدنية، الذي ظهر في لجنة شؤون الخارجية واألمن. األرقام 
التي جلبها لم تكن نتيجة عمل مك ف لخبراء اإلدارة المدنية، لسبب بسيط: منذ فترة طويلة لم تستخدم 

از المركزي لإلحصاء اإلدارة المدنية م ل هؤالء الخبراء. المصدر الذي تعتمد عليه هو الجه
 الفلسطيني. 

، قيل إن األرقام المتعلقة بحجم شالسامرةشو شيهوداشقبل سنتين وخالل مناقشة في اللجنة الفرعية لـ 
 شيعززهاشوقطاع غزة هي بيانات للسلطة الفلسطينية، التي  شالسامرةشو شيهوداشالسكان العرب في 

قيل إن المعطيات تشمل كل الذين هاجروا إلى  موظفو اإلدارة المدنية فقط. باإلضافة إلى ذلك،
الخارج وأوالدهم الذين ولدوا هناك. لن ندخل في هذه المقالة إلى كل المعطيات وفحا مصداقيتها، 
ولكننا سنقدم هنا بعض الحقائق التي توضح، بشكل جزئي، الوضع الحقيقي فيما يتعلق بالبيانات 

 . التي سمعناها، ليلة أمس في وسائل اإلعالم
 ش.2005منطقة يهودا والسامرة حتى العام ش، نشرت اإلدارة المدنية كتيبًا بعنوان 1990في كانون األول 

وورد فيه أنه في أواخر ال مانينيات كان هناك تباين بين معطيات وزارة الداخلية والمكتب المركزي 
نسمة في  1,328,000 لإلحصاء واإلدارة المدنية. م ال، حسب معطيات وزارة الداخلية، كان يعيش
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نسمة  903,600، ووفقًا للمكتب المركزي لإلحصاء، ف ن العدد هو 1989في العام  شالسامرةشو شيهوداش
 ?. 32فقط، أي أقل بنسبة 

فلسطيني  163,000وقد أوضح المكتب المركزي لإلحصاء سببين لهذا التباين: لم يتم تخفيض 
االعتماد على التقرير بشأن وفيات البالغين والرضع.  يقيمون في الخارج، السجل السكاني، وال يمكن

وقد استند المكتب المركزي لإلحصاء إلى نموذج حسابي إلجراء تخمين لعدد السكان، على سبيل 
، تم اإلحصاء حسب توزيع بطاقات الهوية. وأشار خبراء 1988الم ال، في قطاع غزة في العام 
أن تقييم المكتب المركزي لإلحصاء الءم الواقع، بينما كانت اتضح شاإلدارة المدنية في حينه بارتياح: 

 . شمعطيات وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلى من ذلك بك ير
، التي عرضها الدكتور أبو لبدة، رئيس المكتب المركزي الفلسطيني 1997وفقًا لبيانات العام 

وحتى ذلك الحين،  1967العام لإلحصاء، بل  عدد المهاجرين من يهودا والسامرة وقطاع غزة، منذ 
، التي قدمها اللفتنانت كولونيل 2007-1997نسمة. ووفقًا ألرقام اإلدارة المدنية لألعوام  325,253

من الضفة الغربية  212,299نسمة، من بينهم  309,361شارون بيتون، فقد بل  رصيد الهجرة السلبي 
 من قطاع غزة. 97,062و

فلسطينًيا هاجروا عبر  215,859رصيد الهجرة السلبي كما يلي: وبحسب المعابر الحدودية، كان 
هاجروا عبر  9,754عبر مطار بن غوريون، و 8,853عبر معبر رفح، و74,859جسر اللنبي، و
 محطات أخرى. 

ي، ف ن رصيد الهجرة السلبي من السلطة الفلسطينية في فترة مريكووفقًا لمكتب اإلحصاءات األ
من قطاع غزة.  90,888من يهودا والسامرة و 122,691سمة منهم ن 213,579بل   2008-2017

ا، بل  الرصيد السلبي للهجرة 2017واالستنتاج هو أنه في السنوات الخمسين الماضية )حتى العام 
نسمة. ومن هذه المعطيات يمكن أن نتعلم بشأن  848,193العربية من الضفة الغربية وقطاع غزة 

 المعطيات األخرى. 
هنا إلى عدم مصداقية البيانات الديموغرافية للسلطة الفلسطينية، التي تخوض حرًبا نفسية لن نتطرق 

بغض النظر عن أطفال المهاجرين المولودين  -ضدنا. ويكفي استبعاد بيانات الهجرة السلبية فقط 
للحصول على ما يصل إلى  -في الخارج والمسجلين أيًضا كمقيمين في السلطة الفلسطينية 

نسمة كحد أقصى. )يشمل غزة.ا في الواقع، هذه األرقام كلها مبال  فيها )الرقم األقرب  4,152,000
مليون في يهودا والسامرةا؛ ويمكن استخالا هذا من الدراسات التي أجريت في  1.8إلى الواقع هو 

ي السنوات ال ال ين الماضية، والتي أ بتت مصداقيتها، خالفا آلراء الخبراء وأصحاب المصلحة ف
 إسرائيل والخارج، الذين فشلوا في توقعاتهم.
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