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الحمد هللا... وتؤكد معرفة المتهم بقدومه قبل تكشف تفاصيل تفجير موكب  "الداخليةغزة: "  .1

 تبليغها
 وزار  الداخليرررة وا مررر  الرررو ن ، أ  غرررز ، مررر  28/3/2018 ،الفلســـطينية وزارة الداخليـــةموقـــع نشرررر 

أعلنت مسار التحقيقرات فر  اللمليرة ااجراميرة التر  اسرتودفت موسر  ر ريس  الفلس ين  ف  ق اع غز 
، مؤسرد   أنورا دعرت منرل اللح رة 13/3/2018فر  د. رامر  الحمرد ف فر  غرز   ،وزير الداخليةو  ،الوزراء

لجنة مشترسة م  ا جوز  ا منية ف  الضفة وغز ؛ للتحقيق ف  هله الجريمة و"لسنا لم ا ولى لتشسيل 
 نجد آلانا  صاغية".

، 28/3/2018 خرر ل مررؤتمر صررحف ، مسرراء ا ربلرراء ،وقررال المتحرردس باسررم وزار  الداخليررة زيرراد البررزم 
جوررة ملنيررة علررى  فرر  غررز  للسشررس عرر  مسررار التحقيقررات الترر  أجرتوررا: "نطللرر  اسررتلدادنا   رر ع أ 

 مسار التحقيقات وما توصلنا زليه م  نتا ج حتى هله اللح ة".
وأشرررار زلرررى أ  وزار  الداخليرررة فررر  غرررز  أرسرررلت عرررد  تقرررارير حرررول اللمليرررة ااجراميرررة ومسرررار التحقيرررق 

 لر يس الحسومة وزير الداخلية ولم نتلق منه أ  رد أو تلليمات".
ليررة للرردم تلرراو  شرررست  الو نيررة وجرروال فرر  السشررس عرر  وعبررر البررزم عرر  اسررتوجا  واسررت را  الداخ

المللومات المتللقة بووية وبيانات أرقام الوواتس الت  استخدمت ف  عملية التفجير أو التحضير لوا، 
 مما عّقد وأب أ مسار التحقيق واض ر ا جوز  ا منية  ستخدام وسا ل أخرى للوصول للمجرمي .
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وا مرر  الررو ن  مرر  سشررس الخليررة الترر  نفررلت عمليررة تفجيررر موسرر  وأضرراس: "تمسنررت وزار  الداخليررة 
ر رريس الحسومررة، ومررا زال ا سررتنفار ا منرر  مسررتمرا  فرر  وزار  الداخليررة للبحررس عرر  م لرروبي  آخررري  

 تتلقبوم ا جوز  ا منية ف  ز ار استمرار عملية التحقيق".
ا منر  فر  ق راع غرز ، مشرددا  علرى أ   وأسد أ  هله اللملية ااجرامية ل  تطؤثر علرى حالرة ا سرتقرار

 هله اللملية ل  تسمح    جوة سانت باللبس ف  أم  الو   والموا  .
"بجورود مطضرنية وتحقيقرات مطلقرد  توصرلت ا جورز  ا منيرة زلرى  :وسشس البرزم تفاصريل اللمليرة، قرا    

لنرت وزار  الداخليرة عر  المتوم الر يس فر  عمليرة التفجيرر المردعو/ أنرس عبرد المالرك أبرو خوصرة، وأع
ونروه زلرى أ  ا جورز  ا منيرة داهمرت منرزل أبرو خوصرة  مسافأ  مالية لم  يردل  بمللومرات تقرود زليره".

السا   ف  من قة التوام شمال ق اع غز  حيس عثرت بداخله على مواد متفجر  وأدوات تفجير م ابقة 
 ..الموس ، أسلحة وأدلة أخرى.لما تم اللثور عليه ف  اللبو  الثانية الت  لم تنفجر ف  

صررابة عرردد آخررر، اعتقررال أبررو خوصررة ولسررر أ  عمليررة  أدت زلررى استشررواد اثنرري  مرر  قرروات ا مرر ، وار
نقلومرا لتلقر  اللر  ،  مقتل الم لو  أنرس أبرو خوصرة، سمرا أصري  اثنرا  آخررا  مر  الم لروبي  ترمّ و 

 ما زال اآلخر يخضع للتحقيق.توف  أحدهما وهو عبد الواد  ا شو  متأثرا  بجراحه الخ ر ، و 
وأوضررح أ  اللمليررة ا منيررة أدت زلررى التوصررل لم لرروبي  جرردد مرر  لو  الل قررة بالجريمررة، وتقرردم فرر  

 التحقيق، وتم اعتقال أشخاص آخري  متور ي .
وزار  الداخليررة فرر  غررز  قالررت ز  المررتوم  ، أ غررز ، مرر  29/3/2018 ،القــدس العربــي، لنــدنوأضررافت 

وسرر  ر رريس الرروزراء ومرردير المخررابرات، سررا  يللررم بموعررد قرردوموما، وجوررز مرر  أجررل الررر يس بتفجيررر م
للك اللبو  الناسفة لتفجيرها ف  الموس ، قبل يروم مر  زبر د مردير قروى ا مر  فر  غرز ، اللرواء توفيرق 

 أبو نليم، بالموعد المحدد م  قبل الجوات الرسمية ف  السل ة الفلس ينية.
فيمرا نشرر جوراز ، أنره فتحر  صرّبا   غرز ، نقر   عر  مراسرلوا فر  29/3/2018 ،الحياة، لندنوجاء فر  

ا م  الداخل  شري  فيديو حول تفاصيل استوداس موس  الحمد هللا، رب ت مصادر فلس ينية برارز  
 فرر منفررل  اللمليررة، بمحاولررة اغتيررال المرردير اللررام لقرروى ا مرر  الررداخل  فرر  الق رراع توفيررق أبررو نلرريم، 

وسشرررفت  ، ولرررم ترررنجح ا جورررز  ا منيرررة فررر  الوصرررول زلرررى الجنرررا .2017 أستررروبر /لأواخرررر تشرررري  ا و 
المصررادر لررر"الحيا " ز  "ا جوررز  ا منيررة توصررلت مرر  خرر ل التحقيقررات فرر  محاولررة اغتيررال الحمررد هللا 
وفر  أ  أفراد المجموعة الت  زرعرت عبروتي  ناسرفتي  مصرنوعتي  مر  الب سرتيك علرى ال ريرق الرل  

   هم أنفسوم، اللي  حاولوا اغتيال أبو نليم".سلسه الموس
وأفادت المصادر بأ  حماس ودوا رها ا منية "وضلت أربع جورات فر  دا رر  ا شرتباه، أولورا أفرراد أو 
 جوررات داخررل الحرسررة نفسرروا، والثانيررة زسرررا يل ، والثالثررة السررل ة الفلسرر ينية، والرابلررة تن رريم داعرر ".
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الت  جرت تحت زشراس ومتابلرة دقيقرة مر  ر ريس المستر  السياسر   وأوضحت أ  "التحقيقات المسثفة
لحماس فر  غرز  يحيرى السرنوار، ومسرؤول رفيرع جردا  فر  ستا ر  القسرام الرلراع اللسرسرية للحرسرة، وأبرو 
نلرريم، عرردم ضررلوع أ  جوررة أو أفررراد مرر  حمرراس". وزادت ز  "أفررراد المجموعررة   ينتمررو     تن رريم 

منيررة مرر  قبررل، لسررنوم يلتنقررو  فسرررا  سررلفيا  متشررددا  عيسررتلومو  فسررر داعرر  وغيررر ملررروفي  لةجوررز  ا 
مشررتبوا ، أط لررق مل موررم، ولررم يتبررق سرروى  30توقيررس أسثررر مرر   زلررى أنرره "تررمّ  الن ررر ولفتررت وأسرراليبه.".

 عشر  منوم قيد التحقيق، وأطعل  ع  سبلة م لوبي  آخري ".
وشرقق سرسنية أخررى اختبرأ فيورا علرى سريار  وأوضحت أ  "أجوز  ا مر  عثررت فر  منرزل أبرو خوصرة 

مفخخة وحزام ناسس وسميات م  المتفجرات نفسوا الت  استخدمت ف  صنع اللبوتي  الناسفتي ، سما 
 عثرت على أغلفة ب اقات هواتس جوالة المستخدمة ف  التفجير".

 لمشاهد  الفيديو اض   على الراب  التال : 
gs2_XE6https://www.youtube.com/watch?v=YArs 

 
 ممانعة عباس تعّطل "صفقة القرن" األمريكية: مصادر لـ"الحياة" .2

قالت مصادر ديبلوماسية غربية لر"الحيا " ز  اادار  ا مريسية غير قادر  على : محمد يونس -رام هللا 
بررر"صفقة القررر "، بسررب  ممانلررة الررر يس الفلسرر ين  محمررود عبرراس   ررر  مبادرتوررا للسرر م، والملروفررة

الشررديد . وقررال ديبلوماسرر  غربرر  رفيررع: "موقررس عبرراس وضررع واشررن   أمررام شررريك واحررد، هررو ر رريس 
   رس عرب  ل  يتقدم ل شرتراك فر  أعرب ، ف أو  شريك فلس ين  أالوزراء بنيامي  نتنياهو، وب  
الفلسررر ينية، مررر  دو  مشرررارسة السرررل ة الشررررعية الفلسررر ينية".  القضرررية خ رررة أمريسيرررة جوهرهرررا حرررلّ 

وأوضررح ديبلوماسرر  آخررر أ  اادار  ا مريسيررة اسررتخدمت أسررلوبي  لجلرر  الفلسرر ينيي  زلررى ال اولررة، 
ا ول بالضرر و  الماليررة والسياسررية، والثرران  بتوجيرره ضرر و  دوليررة علرريوم. وأسررد ديبلوماسرر  آخررر أ  

بت م  دول أوروبية زقناع الفلس ينيي ، باللود  زلى المفاوضات، واشن   أجلت عرض خ توا، و ل
لسرر  ا  ررراس ا خيررر   لبررت تلررديل الخ ررة سرر  تسررو  مقبولررة لل رررفي . ولفتررت المصررادر زلررى أزمررة 

ليورا، وفر  زالر يس ا مريسر ، ففر  حرال بقراء المبرادر  علرى حالورا فرا  عبراس لر  ينضرم  زدار  تواجوه
 الفلس ينيي ، فإ  نتنياهو ل  ينضم زليوا.تلديلوا لترض   حال تمّ 

وسشس أحد المسرؤولي  أ  "عبراس أوقرس جورود المصرالحة،  نورا تردفع السرل ة لردفع فراتور  غرز  فيمرا 
السي ر  الفللية ف  يد حماس، و نه يلرس أ  أمريسا تلد الق راع ليسرو  مرسرز الحرل السياسر  ولريس 

 الضفة الت  تتلرض للتوويد وا ستي ا ".

https://www.youtube.com/watch?v=YArs6_XE2gs
https://www.youtube.com/watch?v=YArs6_XE2gs


 
 
 
 

 

 7 ص             4598 العدد:             3/29/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

تصل واشن   زلى  ريق مسدود وتسح  خ تورا مر  الترداول، وتردعم محراو ت  أ اقبو  يتوقلو  مر 
 زسرا يلية لت بيق جوهر الخ ة على ا رض، م  دو  زع  .

 29/3/2018 ،الحياة، لندن
 

 إسرائيلي بوساطة ألمانية -لقاء وزاري فلسطيني  .3
أمرررس، اجتماعررره بررروزير اللمرررل والشرررؤو  أسرررد وزيرررر اللمرررل الفلسررر ين  مرررأمو  أبررو شرررو ، وسالررة وفرررا: 

وقررال أبررو شررو ، فرر  بيررا   ا جتماعيررة ااسرررا يل  حرراييم سرراتس بوسررا ة ألمانيررة أمررس ا ول الث ثرراء.
على خلفية التوصل الفلس ين  مع الجان  ا لمان  زلى مرحلرة متقدمرة فر   صحف ، ز  ا جتماع تمّ 

والمتراسمرة منرل عرام  1948ل ا راض  المحتلرة عرام البحس ع  حقوق اللمال الفلس ينيي  المالية داخ
وأشررار أبررو شررو  زلررى أ  ا جتمرراع بحررس سررللك سرربل تحسرري   ررروس وشرررو  عمررل اللمررال  .1970

الفلسررر ينيي  داخرررل ا راضررر  المحتلرررة، وانتورررى بتلورررد الجانررر  ا لمررران  با سرررتمرار فررر  البحرررس عررر  
 حقوق اللمال الفلس ينيي  لدى الجان  ااسرا يل .

 29/3/2018 ،األيام، رام هللا
 

 تقييد االحتالل سفر مسيحي غزة للضفة والقدس رفضها تعلن السلطة الفلسطينية .4
أعلنررررت السررررل ة الفلسرررر ينية رفضرررروا للقرررررار ااسرررررا يل ؛ تحديررررد أعمررررار المسرررريحيي  الررررلي  مرررر   :غررررز 

 55لمررا هررم فرروق الررر المفترررض أ  ي ررادروا ق رراع غررز  زلررى الضررفة ال ربيررة ل حتفررال بررر"عيد الفصررح"، 
وقال ر يس اللجنة المدنيرة فر  ق راع غرز  التابلرة لروزار  الشرؤو   فق . عاما   16وما هم دو  الر  ،عاما  

، ز  ا حرررت ل سرررمح اللرررام الماضررر  بسرررفر 28/3/2018 المدنيرررة عحسوميرررة.، صرررالح الرررزق، ا ربلررراء
نحر  رفضرنا هرلا القررار أو وأضراس الرزق فر  حرديس لرر"قدس بررس": " مسيح  غز  دو  تحديد أعمار.

التلررا   مررع القا مررة ااسرررا يلية الترر  حررددت ا عمررار، وللررك بلررد التشرراور مررع ال وا ررس المسرريحية، 
 و البنوم بالسما  لسل المسيحيي  دو  تحديد أعمار".

 28/3/2018وكالة قدس برس، 
 

 واإلنسانيةعدالة الحمد هللا: قرارات االتحاد البرلماني الدولي بشأن القدس انتصار لقيم ال .5
رامرر  الحمررد هللا ز  قرررارات الجمليررة اللامررة ل تحرراد البرلمرران   الفلسرر ين  قررال ر رريس الرروزراء :رام هللا

 مررر  قبرررل شرررلو  اللرررالم التررر  تمثلورررا تلرررك البرلمانرررات لقررريم الحرررقّ  لرررد انتصرررارا  الررردول  بشرررأ  القررردس، تط 
 فيسررربوك، ا ربلررراءالعلرررى صرررفحته علرررى وأعرررر  الحمرررد هللا، فررر  تصرررريح نشرررره  واللدالرررة واانسرررانية.
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، ع  تقديره لقررارات الجمليرة اللامرة ل تحراد البرلمران  الردول ، الرل  يضرم فر  عضرويته 28/3/2018
برلمانرا، مؤسردا علررى دعرو  ا تحراد البرلمرران  الردول  جميررع البرلمانرات زلرى حررس حسومراتوم علررى  178

 لية.ا عتراس بدولة فلس ي  وفق قرارات الشرعية الدو 
 28/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 القرعاوي يدعو لوقف االعتقاالت السياسية بالضفةفتحي النائب  .6

دعا النا   ف  المجلس التشريل  ع  حرسة حماس ف  محاف ة  ولسرم فتح  القرعاو  السل ة زلى 
 زلرى أنورا تمثرل خنجررا   الن رر ة،  فترا  أبنراء حمراس فر  الضرف وقس حملة ا عتقا ت التر  تنفرلها ضردّ 
ف  تصريح صحف  ا ربلاء، الفصا ل سافرة  ،القرعاو  دعاو  مسموما ف  خاصر  الشل  الفلس ين .

 زلى ضرور  اتخال موقس و ن  يوقس حالة ال لم الت  يلان  منوا الشل  الفلس ين . 
 28/3/2018 ،موقع حركة حماس

 
 مسرحية تضليلية مكشوفةالحمد هللا ال حول محاولة اغتي حماسرواية فتح:  .7

قرررال المتحررردس باسرررم حرسرررة فرررتح أسرررامة القواسرررم ، ز  روايرررة حمررراس حرررول محاولرررة ا غتيرررال  :غرررز 
أ  مرر  ادعررى السشررس عرر  المجرررم »وأشررار فرر  تصررريح صررحاف  زلررى «. مسرررحية تضررليلية مسشرروفة»

أراد أ  يقتل الحقيقة الت  يلرفورا  المنفل الر يس  لمحاولة ا غتيال أبو خوصة، وم  ثم قام بتصفيته،
البرراهي  »، م البرا بتقرديم «روايرة تضرليلية»وأشار زلى أ  ما جرى عرضه يلتبر  «.قاد  حماس جيدا

المقنلررة للمرروا   بالحررد ا دنررى، ولرريس استنسررال مررؤتمرات هزليررة شرراهدناها مرررارا وتسرررارا فرر  سررل مررر  
مؤسردا أ  حمراس هر  التر  تتحمرل المسرؤولية  ،«تستودس فيورا حمراس قيرادات و نيرة مر  حرسرة فرتح

 «.وعليوا أ    تخف  الحقيقة»الساملة ع  هلا اللمل 
 29/3/2018، لن دن، القدس العربي

 
 القطاعن تتحمل مسؤولية اختطاف ألحكومة الوفاق أو  غزة تسليمعلى حماس  :محيسن .8

ي  فر  ملرس المصرالحة  ل  جمال محيس  عضو اللجنة المرسزية لحرسرة فرتح مر  مصرر الوسر: غز 
صراعا »، وقال ز  هناك «   صفحة ا نقسام»على ا خير ، م  أجل « الض  »مع حرسة حماس 

فررر  تصرررريحات ل لاعرررة . وأضررراس «عمليرررات تصرررفية»بررري  قيرررادات حمررراس، قرررد ترررنجم عنررره « داخليرررا
اعيررا فرر  ، د«الم لررو  اآل  تلزيررز الجبوررة الداخليررة واللمررل علررى  رر  صررفحة ا نقسررام»الفلسرر ينية 
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الضرر   علررى حمرراس لتسررلم سررل أمررور الق رراع لحسومررة الوفرراق، أو ا  تتحمررل »الوقررت لاترره مصررر لررر 
 «.حماس مسؤولية اخت اس غز 
مواصرلة تحرريض حمراس ضرد القيراد  وا عتقرا ت فر  صرفوس سروادر »زلى للرك ت ررق محيسر  زلرى 

وأشررار زلررى أ  ا مررر قررد  «.يرردلل علررى مسررؤولية حمرراس لمررا جرررى فرر  الق رراع»، وقررال ز  للررك «فررتح
قرد تشرود تصرفية بلرض الشخصريات »، مضريفا «صرراع داخلر  بري  قيرادات حمراس»يسو  عا ردا زلرى 

 «.وتوجيه توم آلخري 
وف  ملس آخر، قال ز  الر يس عباس أ لع وفدا م  مفوضية المن مات الشلبية، ومفوضرية التلب رة 

واسرررد أ  اادار   لرررى آخرررر المسرررتجدات السياسرررية.والتن ررريم وأمنررراء سرررر ا قررراليم، والشررربيبة الفتحاويرررة ع
نمررا تشرر  »ا مريسيررة  أخرجررت نفسرروا مرر  رعايررة عمليررة السرر م، وأنوررا ليسررت منحرراز  اسرررا يل فقرر  وار

 «.عدوانا على الشل  الفلس ين  وحقوقه
 29/3/2018القدس العربي، لندن، 

 
 صفه بالعمل الالوطنيتئيلي و دين لقاء وزير العمل بحكومة الحمد هللا مع نظيره اإلسرات حماس .9

عبرد الل يرس القرانوع لقراء وزيررر اللمرل فر  حسومرة الحمررد  ،دا  النرا ق ااع مر  باسرم حرسرة حمرراس
 هللا مأمو  أبو شو  مع ن يره ف  حسومة ا حت ل "حايم ساتس"، واصفا زياه باللمل ال و ن .

جررى فر  قلر  مدينرة القردس المحتلرة  واعتبر القرانوع فر  تصرريح صرحف  مسراء ا ربلراء اللقراء والرل 
اسررررتفزازا لمشرررراعر شررررلبنا الفلسرررر ين  وتجرررراه  لتضررررحياته ومواقفرررره الثابتررررة والرافضررررة اعرررر   ترمرررر  

وأضررراس بأنررره محاولرررة لتفتيرررت حالرررة ااجمررراع  ا عترررراس بمدينرررة القررردس عاصرررمة للسيرررا  الصرررويون .
اترره، مجررددا تأسيررده علررى ضرررور  الررو ن  الجررامع بلررزل السيررا  وسررح  ا عتررراس برره ومواجوررة مخ  

 ق ع سل أشسال الل قة والتواصل مع ا حت ل ااسرا يل  م  أ   رس سا .
 28/3/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 رصد لحركة حماس شمال قطاع غزة ي  االحتالل يقصف موقع   .11

ال ق راع غز : قصس جي  ا حت ل ااسرا يل ، ا ربلراء، مروقل ر رصرد ترابلير  لحرسرة حمراس، شرم
 غز ، بحس  بيا  أصدره النا ق باسمه، أفيخا  أدرع . 

وقال أدرع  ف  بيا ، ز  هلا القصس يأت  ردا  على وصول فلس ينيير  اثني  زلى من قة بالقر  م  
شلالوما النار ف  المسا . المشتبه فيوما لم يجتازا الجدار ا من ، ولم يتسل  الى ” وأضاس: الحدود وار



 
 
 
 

 

 10 ص             4598 العدد:             3/29/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

ين رر جري  الردفاع ببرالخ الخ رور  زلرى أ  محاولرة للمسراس بالجردار ا منر  ” . وترابع:”داخل اسرا يل
 ولم تصدر حرسة حماس ردا  فوريا  على بيا  الجي .”. او ببنية تحتية أمنية

 29/3/2019وكالة األناضول لألنباء، 
 

 األقصىالمسجد حال المساس بفي ر أوضاع كارثية ر من تفج  تحذّ  فتح  .11
ل عرر م الردول  فرر  حرسررة فرتح زيرراد خليررل أبرو زيرراد زسرررا يل مر  ااقرردام علررى السررما  حرلر المتحرردس 

لليورررود المت ررررفي  برررأ  يقومرررروا بشرررلا رهم برررالقر  أو داخرررل المسررررجد ا قصرررى، مؤسررردا  أ  رد  الفلررررل 
نيررل رضررى المت رررفي  مرر  خرر ل الخضرروع »رسررتسو  سارثيررة. وقررال ز  الحسومررة ااسرررا يلية تسررلى لرر

 «. مؤسدا أ  مثل هله ااجراءات ستأت  بردود فلل فلس ينية و زقليمية خ ير  جدالرغباتوم، 
عزام ا حمد خ ل ، ر يس وفد المجلس الو ن  الفلس ين القياد  ف  حرسة فتح، ف  ا ثناء،  ال  

مرع اجتماعات ا تحراد البرلمران  الردول ، با بتلراد عر  الترردد والمحابرا  والسيرل بمسيرالي  فر  التلامرل 
قضررايا الصررراع فرر  اللرررالم، حتررى يبقررى ا مرررل قا مررا وحتررى تترسررن المبرررادة والقرريم اانسررانية واللدالرررة 

 «.ا برتوايد»والديمقرا ية وحق الشلو  ف  تقرير مصيرها ومنع عود  ا ن مة اللنصرية 
 29/3/2018، الخليج، الشارقة

 
 حماس: مسيرة العودة معادلة جديدة في الصراع مع االحتالل .12

أسدت حرسة حماس أ  مسير  اللود  السبرى وسسر الحصار شسل م  أشسال المقاومة ضد ا حرت ل 
وأسد النا ق باسم الحرسة فوز  برهروم فر  تصرريح صرحف  عبرر صرفحته علرى "فيسربوك"  ااسرا يل .

اليرروم ا ربلرراء، أ  مسررير  اللررود  عنرروا  لحالررة المواجوررة والتحررد  لفرررض ملادلررة جديررد  فرر  مشرروار 
وأشار برهوم أ  هدس المسير  نقرل القضرية الفلسر ينية وحرق اللرود   الصراع مع ا حت ل ااسرا يل .

زلررى مراحررل متقدمررة تحررول دو  تمريررر أ  مشرراريع مرر  شررأنوا المسرراس بحقرروق شررلبنا وتق ررع ال ريررق 
 على سل مخ  ات اللدو ومشاريله.

 28/3/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 ل من مسيرات العودةعميل يكشف قلق االحتال  .13
ألقت أجوز  أم  المقاومة الفلس ينية القبض على متخابر مع المخابرات الصرويونية : خاص –المجد 

أثنرراء ان رر ق منرراورات المقاومررة الفلسرر ينية فرر  ق ررراع  25/3/2018صرربا  ا حررد الماضرر  الموافررق 
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عامرا   37ض علرى المتخرابرع  ، د. وأفادت المصادر ا منية لر "المجد ا من " أنه ترم زلقراء القرب غز .
 والل  يلمل على سيار  أجر ، أثناء رصده وتتبله للناصر المقاومة خ ل المناور .

وسشفت المصادر لر"لمجد" أ  التحقيقات ا ولية مع اللميل أوضحت أ  ضراب  المخرابرات سلفره بلرد  
لوررا بورردس زشررلار ال ررزيي  مررارس وبررس الشررا لات حو  30موررام أبرزهررا مررؤخرا التحررريض علررى فلاليررات 
ع  ، د. أسررد  وأضررافت المصررادر ا منيررة أ  المتخررابر بررالخوس مرر  المشررارسة فرر  الفلاليررات المرتقبررة.

ف  اعترافاته أ  الضاب   ل  منه التحريض على تلك الفلاليات أثناء عملره علرى سريار  ا جرر ، وأ  
لر  منره برأ  يبرس شرا لات تفيرد بتأجيرل أو يتحدس أمام الناس بأنه   فا د  م  تلك الفلاليات، سما  

 مارس، وانسحا  بلض التن يمات والفصا ل منوا. 30زل اء فلاليات 
 28/3/2018موقع المجد األمني، غزة، 

 
 : االعتقاالت السياسية بالضفة تنسجم مع إجراءات االحتالل حماس .14

ة التررر  تنفرررلها أجورررز  قرررال القيررراد  فررر  حرسرررة حمررراس، وصرررف  قبورررا، ز  ا عتقرررا ت السياسررري: جنررري 
ورأى فر  تصرريحات لره ا ربلراء،  .ااسررا يليةالسل ة بالضفة ال ربيرة، تنسرجم مرع حملرة ا عتقرا ت 

أ  "ا عتقررا ت فرر  الضررفة ال ربيررة المحتلررة، تررأت  رددا علررى ا سررتلدادات الترر  تجرررى فرر  ق رراع غررز  
تسمررررل الرررردور فرررر   ررررل تصررررليد  وأوضررررح أ  أجوررررز  السررررل ة لمسررررير  اللررررود  وفلاليررررات يرررروم ا رض".

ا حررت ل مرر  هجمترره بالضررفة، وتوديداترره للق رراع، عبررر حمرر ت ا عتقررال الترر  شررملت اللشرررات مرر  
وأضرراس: "ا عتقررا ت السياسررية تفوررم  ا سرررى المحرررري  والرردعا  و لبررة الجاملررات، علررى حررد تلبيررره.

التنسيق ا من  المستمر بي  رام  ف  سياق محدد يتللق با ستلدادات والتوديدات ااسرا يلية، وضم 
 رغم الواقع الل  تمر به الضفة".ب ز  هللا وتل أبي ، والللي    يريدا  أ  تلا س مع الفلاليات 

 28/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مواطنًا من أنصار حماس  18األجهزة األمنية في الضفة تشن حملة مداهمات وتعتقل  .15
موا نرا غرالبيتوم مر  ا سررى المحررري   18ة التابلة للسل ة ف  الضفة ال ربية اعتقلت ا جوز  ا مني

وال لبرررة الجرررامليي ، وللرررك ضرررم  حملرررة ا عتقرررا ت والمرررداهمات المسرررتمر  التررر  تنفرررلها بحرررق سررروادر 
 حرسة حماس ومناصريوا.

 60يرررد علرررى أيرررام لررردى أجورررز  أمررر  السرررل ة مرررا يز  10وارتفرررع عررردد المررروا ني  الرررلي  ترررم اعتقرررالوم منرررل 
 ملتق ، زضافة زلى عشرات حا ت ا ستدعاءات على خلفية سياسية.

 28/3/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 عملية طعن بتل أبيب فييديعوت: إصابة إسرائيلية  .61
أفررادت وسرا ل زعرر م عبريرة، بإصررابة مسرتو نة زسرررا يلية بجررو  بال ررة زثرر تلّرضرروا لل لرر  : الناصرر 

 ..1948تل أبي  عوس  ا راض  الفلس ينية المحتلة عام  داخل أحد متاجر مدينة
وأوضررحت صررحيفة "يررديلوت أحرنرروت" اللبريررة علررى موقلوررا االسترونرر ، أ  المسررتو نة البال ررة مرر  

 عاما، أصيبت بجرو  بال ة جراء عملية ال ل ، ونقلت للمشفى لتلق  الل  . 50اللمر 
يررة منفررل اللمليررة أو مصرريره، سمررا لررم تتضررح خلفيررة ولررم تررورد الصررحيفة اللبريررة أيررة تفاصرريل حررول هو 

 الحادس بلد.
 28/3/2018قدس برس، 

 
 الحدودي لقطاع غزة السياجن تجاوزا ي  اعتقال فلسطيني   .17

اعتقلت قوات ا حت ل ااسرا يل ، خ ل ساعات الليل الفا رت، فلسر ينيي  اثنري  عبررا : هاشم حمدا 
 الرابلة م  نوعوا خ ل ا يام ا خير . السيا  الحدود  لق اع غز ، ف  حادثة ه 

وقال المتحدس باسم الجي  ز  الفلس ينيي  قرد اعرتق  فرور عبورهمرا السريا  الحردود ، وترم تسرليوموا 
 وأضاس أنه عثر بحوزتوما على ق اعتي  وس ي .  جوز  ا م  لتتولى التحقيق ملوما.

 29/3/2018، 48عرب 
 

 لديهم تصريح بفتح النار على حدود غزة قناص مئةنشرنا و  كبرأ أصبحتحرب ال تزنكوت: احتماالآي .18
ر يس أرسا  جي  ا حت ل غاد  ، أ  وديع عواود ع  ، 29/3/2018القدس العربي، لندن، نشرت 

ايزنسوت يقدر أ  فرص حدوس تصليد أمن  خ ل اللام الجار ، ازدادت ف  ضوء ا حداس على 
  ينية.عد  حلبات، وف  مقدمتوا الحلبة الفلس

، سينشر سام  غدا الجملة، قال ز  ما يحدس ف  ا راض  «هآرتس»ف  لقاء مع صحيفة 
الفلس ينية حاليا، يثير لديه قلقا عاليا ف  الوقت الحال . وعلى غرار مراقبي  ومسؤولي  سثر يلتقد 

لية يمس  أ  ايزنسوت أ  زسرا يل   ت ح  لدى أعدا وا نية للمبادر  زلى حر ، ولس  الت ورات المح
 تقود زلى التصليد غير المخ  .

ويستند ايزنسوت ف  تقديراته للحراك الشلب  الفلس ين  عشية يوم ا رض المصادس غدا واللسرى 
السبلي  للنسبة وتدشي  السفار  ا مريسية ف  القدس المحتلة ف  مايو/أيار المقبل. سما يشير 

بو ماز ، وعملية المصالحة اللالقة وحقيقة أ  حماس ا قترا  م  نواية عود أ» لحساسية ما يسميه 
الشرق ا وس  يشود ت ورات مشحونة وحساسة، وخاصة »وقال ز  ». ف  غز  تواجه ضا قة صلبة 
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«. سنواجه تحديات سبير  جدا ف  فتر  احتفا ت ا ستق ل السبلي » لدى الفلس ينيي . وتابع 
ه صل  جدا، زاعما أ  ا مر لم يصل بلد زلى أزمة ويصس الواقع ا قتصاد  والمدن  ف  غز  بأن

نح  نبلل جودا سبيرا لتحسي  للك مشيرا لوجود مصلحة زسرا يلية واضحة »زنسانية. ووفقا  قواله 
منسق أعمال الحسومة يتجول ف  اللالم م  أجل تجنيد » بأ    يصل وضع غز  زلى ا نويار وتابع 

 «.الموارد للق اع
، قال ايزنسوت، ز  زسرا يل ف  عاموا السبلي  ف  «يديلوت أحرونوت»صحيفة وف  لقاء آخر مع 

حالة تواز  استراتيج  محّس  مع وجود فجوات ضخمة بينوا وبي  أعدا وا. ورغم تحليرات زسرا يلية 
م  احتمال تفسك زسرا يل نتيجة توديدات داخلية عتصدعات وفوارق اجتماعية وتوديدات ديموغرافية 

ويوضح ر يس أرسا  «. عاما، ه  دولة   تقور 70زسرا يل ابنة »زعم ايزنسوت ا  فلس ينية. ي
اللدو الر يس  اسرا يل اليوم هو اللدو اايران  وهو يتصرس م  خ ل رسله »جي  ا حت ل أ  

م  »وبشسل مباشر. وضم  توقلاته لمواجوة قريبة قال الل  تبقى له عام واحد لنواية و يته انه 
وردا على سؤال هل «. قيادته الجي  خ ل حر  مقبلة، لسنن  أبلل جوود ا سبير  لمنع للكالمحتمل 

ازدادت الفرص بشسل أسبر هله السنة مقارنة باللام الماض  قال ايزنسوت ا  فرص حدوس للك هلا 
اللام أسبر مما سانت عليه ف  السنوات الث س ا ولى م  و يت ، وهناك اللديد م  التوجوات 

ويشير  «لبية ف  المن قة الت  تدفع باتجاه المواجوة، وهناك السثير م  ا مور الت  تلتمد علينا.الس
قا د جي  ا حت ل زلى حالة التأه  على حدود غز ، ف  ضوء التوتر ف  ا سابيع ا خير  

 «.مسير  اللود »والتحضيرات لر 
ية عيد الفصح اليوود  تحسبا    قسما سبيرا م  الجي  سيوجد هناك عش»ووفقا  يزنسوت فإ  

قناص تم  100وسشس أ  جيشه وضع أسثر م  «.  ارة ولتنفيل زجراءات القبض على المشبوهي 
تجنيدهم م  جميع وحدات الجي ، خاصة م  الوحدات الخاصة م  أجل فتح النار زلا سا  هناك 

لحاق الضرر ل  نسمح بالتسلل الجماع  زلى » توديد للحيا . ايزنسوت تابع موددا  زسرا يل وار
 «.بالسيا ، وبالتأسيد عدم الوصول زلى المستو نات. المبادة التوجيوية ه  تفليل السثير م  القو 

خ ل فتر  »وأشار زلى النشا  السر  للجي  ااسرا يل  والجواز ا من ، ويسشس ف  اللقاء أنه 
واصفا زياها بلمليات خ قة «. حدودعملية خار  ال 1000و يته سر يس لةرسا ، تم تنفيل أسثر م  

نح    ننشر عنوا    ما يومنا هو ليس تسجيل نقا  أو تبجيل » يفوق فيوا الواقع الخيال. وتابع 
نما ما هو مدى زسواموا لدولة زسرا يل وفيما يتللق بمستقبل الجي ، يقول: «. اسم غاد  ايزنسوت، وار

أول ك اللي  يساهمو  بقدر أقل، سيتم تسريحوم ف  وقت سيسو  أسثر احترافا  ومناسبا  ل حتياجات. »
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مبسر. م  الصوا  تسريح عشرات آ س الجنود اللي  يلملو  ف  اادارات والمقرات بشسل مبسر، 
 «.دو  أ  يؤثر للك على مبدأ جي  الشل 

خ ل حفل تليي  الر يس الجديد ، أ  هاشم حمدا  ع ، 28/3/2018، 48عرب وجاء ف  
ت اللسسرية ااسرا يلية، الجنرال تمير هايم ، يوم ا ربلاء، خلفا لورتس  هليف  الل  ل ستخبارا

سينتقل زلى قياد  الجنو  اللسسرية ف  الجي ، أسد ر يس أرسا  الجي ، غاد  آيزنسوت، أسد على 
أهمية استخ ص اللبر م  اجتياز السيا  الحدود  لق اع غز ، سما أسد على أهمية دور 

 ت اللسسرية فيما يتصل بإيرا  وحز  هللا وق اع غز .ا ستخبارا
وقال آيزنسوت زنه "يج  الن ر زلى ا مام، ف  أعقا  أحداس ا سبوع ا خير عاجتياز شبا  غزيي  
للسيا  الحدود .، واستخ ص اللبر بشسل مون  ومتواضع، للوصول زلى الملايير الت  نسلى زليوا 

 م  أجل حماية الدولة".
 

 استكمال تشريع قانون خفض صوت األذان علىيحّث نتنياهو  .19
وديع عواود : أصدر ر يس حسومة ا حت ل بنيامي  نتنياهو أمس تلليمات بالدفع بقانو   -الناصر  

 منع ا لا  مجدد ا للمصادقة عليه خ ل الدور  المقبلة للسنسيت.
ت س الحسوم ، دافيد أمسالم، وسشفت االاعة ااسرا يلية أ  نتنياهو أصدر تلليماته لر يس ا  

« البيت اليوود »بالدفع بمشروع القانو  الل  قدمه سل م  عضو السنيست مو   يوغيس م  
وجاءت تلليمات نتنياهو بالدفع نحو المصادقة على القانو  ». يسرا يل بيتنا »وروبرت زيل وس م  

للسنيست، هما قانو  التجنيد وقانو  رغم وجود قانوني  خ فيي  على  اولة ا  ت س للدور  المقبلة 
 القومية، زل شسل سل منوما قضية خ فية شا سة بي  مرسبات ا  ت س المختلفة ف  السابق. 

 29/3/2018القدس العربي، لندن، 
 

 بعد حادثة إسقاط الطائرة مجدداً  ةسوريآيزنكوت: هاجمنا  .21
"، يوم ا ربلاء، ز  س   الجو هاجم قال ر يس أرسا  الجي  ااسرا يل  "غاد  آيزنسوت :تل أبي 

 أهدافا داخل سوريا بلد حادثة زسقا  ال ا ر  قبل أسثر على شور ونصس.
وأوضح آيزنسوت ف  تصريحات لصحيفة "ملاريس" ستنشر ساملة  يوم الجملة، أ  الجي  لم يوقس 

 يلها.غاراته بلد الحادثة، دو  أ  يدل  مزيد م  التفاصيل حول اللمليات الت  تم تنف
 28/3/2018القدس، القدس، 
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 لسكان "غالف غزة": احملوا السالح يوم الجمعة اإلسرائيلية األجهزة األمنية .21
أصدر أجوز  ا حت ل ا منية تلليمات لسسا  المستو نات المتاخمة للشري  : محمود مجادلة

م ا مر، الحدود  مع ق اع غز  المحاصر، تقض  بحمل ا سلحة الشخصية واستخداموا ز  لز 
آلار/ مارس الجار ، وس  تخوفات زسرا يلية م   30وللك خ ل أحداس يوم ا رض، الجملة 

محاولة الفلس ينيي  اجتياز السيا  ا من ، وتوديد بإ  ق النار الح  واستوداس سل فلس ين  
 يقتر  م  الحدود.

 28/3/2018، 48عرب 
 

 استشهاد أبو ثريا ساعة من قف قبليحقق مع نفسه: إطالق النار تو  جيش اإلسرائيليال .22
زعمت نتا ج التحقيق اللسسر  الل  أجراه جي  ا حت ل مع نفسه أ  قناصة : هاشم حمدا 

ا حت ل أوقفوا ز  ق النار قبيل ساعة م  استشواد المقلد زبراهيم أبو ثريا، الل  سا  قد فقد ساقية 
 .2009 – 2008ف  الحر  اللدوانية على ق اع غز  ف  سانون  

وسانت الشر ة اللسسرية التابلة لجي  ا حت ل قد أجرت تحقيقا تحت التحلير، ف  ا سابيع 
 ا خير ، مع قناصي  م  وحد  "ماج  "، بشبوة التسب  بمقتل أبو ثريا.

وزعم أحد القناصي  أنه   يمس  أ  يسو  قد أصي  برصاصة القناصة، بداع  أنوم مدربو  على 
ووقس قا د الوحد  وسللك قياد  فرقة "أوغدات عز " ف  الجي  ا حت ل زلى  تشخيص ااصابة.

جان  الجنود ف  أعقا  نتا ج التحقيق اللم ن  الت  قدمت زلى القا د اللسسر  لمن قة الجنو ، 
 زيال زمير.

وبحس  النتا ج، الت  نشرتوا صحيفة "يديلوت أحرونوت" ف  موقلوا على الشبسة، فإ  ز  ق نيرا  
القناصة ف  اليوم لاته قد توقس قبيل ساعة م  مقتل أبو ثريا. وادعى القناصة أنوم أ لقوا النار 

 ث س مرات باتجاه "محرضي  مرسزيي " شارسوا ف  المواجوات.
 28/3/2018، 48عرب 

 
 "إل عال" تلتمس ضد الرحالت الجوية فوق السعوديةشركة  .23

"زل عال"، صبا  ا ربلاء، ع  تقديم التماس للمحسمة  أعلنت شرسة ال يرا  ااسرا يلية: رام  حيدر
اللليا ضد رح ت شرسة "زير زنديا" الجديد  بي  زسرا يل ومدينة نيو دلو  الوندية، والت  تمر ف  

 ا جواء السلودية، و لبت سللك زصدار أمر منع منح مثل هله التصاريح لشرسات أخرى.
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 ر سبير  ف  حال حصلت شرسات  يرا  أخرى على وتخشى الشرسة ااسرا يلية أ  تتلرض لخسا
مثل هلا التصريح الل  يقصر ال ريق الجو  بي  تل أبي  ودول الشرق ا قصى، ويقلل ساعات 
ال يرا  وأسلار التلاسر بشسل سبير، ما سيؤد  زلى عزوس ااسرا يليي  ع  السفر بواس ة "زل 

 عال" وتفضيل شرسات ال يرا  ا جنبية ا خرى.
 28/3/2018، 48عرب 

 
 قوي قرب عكا و"كريوت" انفجارسماع دوي  .24

أسد شوود عيا  سماع دو  انفجار قو  قر  مدينة عسا ومن قة سريوت، وقالوا زنوم : رام  حيدر
 رأوا سحابة دخا  ف  الجو بلد ا نفجار مباشر .

نه اعتقد ف  البد اية أ  ا نفجار قري  وقال أحد سسا  مدينة عسا ز  دو  ا نفجار سا  قوي ا جد ا، وار
م  منزله ف  عسا، لسنه رأى سحابة الدخا  فوق من قة سريوت بالقر  م  مصنع "رافا يل" 

 للصناعات اللسسرية ااسرا يلية.
 28/3/2018، 48عرب 

 
 قراقع يدعو إلى أوسع مشاركة في فعاليات "يوم األسير" .25

ع فلاليات شلبية وجماهيرية احياء دعا ر يس هي ة شؤو  ا سرى والمحرري  عيسى قراقع زلى أوس
نيسا  المقبل، والل  تبدأ فلالياته منل م لع الشور القادم، تحت  17يوم ا سير الفلس ين  ف  

 شلار: الحرية  سرانا وأسيراتنا م  سجو  ا حت ل.
سما دعا قراقع ف  تصريح صحف  صدر ع  الوي ة، اليوم الخميس، زلى حشد سل ال اقات 

أسير  7000والجماهيرية والقانونية والسياسية لمناصر  ا سرى، البالخ عددهم ما يقار  ااع مية 
وأسير  فلس ينية، و جل دعم خ و  ا سرى ااداريي  المقا لي  لمحاسم ا عتقال اادار  منل أسثر 

 م  أربلي  يوما .
 29/3/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 

 ر شركات النقل بغزة من التعامل مع مسيرة العودةاالحتالل يحذّ  .26
حلر ا حت ل ااسرا يل  مسؤول  عدد م  شرسات  عبد الرحم  ال وراو :، أدهم الشريس - غز  

النقل والمواص ت اللامة ف  ق اع غز ، م  التلامل مع مسير  اللود  وسسر الحصار، م  خ ل 
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الداخلية زلى نقا  التجمع الر يسية للمسير  على الحدود توفير حاف ت تنقل الموا ني  م  المنا ق 
 الشرقية للق اع.

وقال ر يس جملية أصحا  شرسات النقل اللام أنور أبو علبة ف  تصريح لصحيفة "فلس ي "، ز  
، مع أسثر م  خمس شرسات للنقل ا ربلاءضبا ا م  جواز المخابرات ااسرا يل  تواصلوا، صبا  

 اءات صلبة ف  حال تلاملت تلك الشرسات مع حراك مسير  اللود  غدا الجملة.اللام، موددي  بإجر 
وأضاس أبو علبة: "سا  محور ا تصال التوديد بسح  التصاريح التجارية ال زمة للتنقل م  ملبر 
بيت حانو  عزيرز.، ومنع الشرسات المتلاونة مع المسير  م  توريد ق ع غيار ومستلزمات الصيانة 

 أبو سالم التجار ، وتوديدات أخرى ف  لات السياق. م  ملبر سرم
وأشار أبو علبة زلى أ  مجلس زدار  الجملية سيلقد اجتماع ا ف  الساعات القادمة للتباحس با مر 

 والخرو  بموقس محدد.
 28/3/2018الين،  أون فلسطين

 
 رائد صالحالشيخ المخابرات اإلسرائيلية ترفض قرار المحكمة إطالق سراح  .27

ر م  جواز المخابرات ااسرا يلية اللامة عالشاباك.، رفضت النيابة اللامة قرار محسمة الصلح بأم
ساعة حتى  24ف  حيفا، ز  ق سرا  الشين را د ص   بشرو  تقييدية، و لبت منحوا مولة 

 تستأنس على القرار زلى المحسمة المرسزية.
ص     يشسل خ را على س مة  وسانت محسمة الصلح قد اقتنلت برأ  هي ة الدفاع، بأ 

الجموور وينب   استبدال الحسم عليه بالسج  زلى حسم بالحبس المنزل ، مقيدا بأغ ل زلسترونية. 
وأمرت المحسمة بإ  ق سراحه فورا. لس  النيابة اعترضت بشد ، وأعربت ع  رفضوا بش ء م  

عال جدا، وينب   منع ص   م   التوتر ال اهر. وقالت ز  الب د تشود أحداثا متوتر  بمنسو 
لقاء الخ   والتحدس  ا حتساك بالجموور. فأضاس القاض  زلى قراره منله م  التقاء الجموور وار
زلى الصحافة، ومنله حتى م  اللود  زلى بيته ف  مدينة أم الفحم واللي  خ ل الفتر  المتبقية م  

تس بولا، وأصرت على ا ست ناس، فمنحوا سجنه ف  مدينة سفر سنا ف  الجليل. لس  النيابة لم تس
القاض  مولة حتى الساعة الثانية عشر  م   ور اليوم الخميس، فإلا لم تقدم ا ست ناس يتم ز  ق 

، فأعل  ر يس لجنة المتابلة اللربية اللليا، 48وقد أثار هلا الموقس استياء قاد  فلس يني   سراحه.
از و  يمت زلى اللدالة بصلة، و ال  بوقس التنسيل بالشين محمد برسة، أ  هلا القرار سياس  بامتي
 را د وار  ق سراحه م  دو  أ  قيود.

 29/3/2018، لندن، الشرق األوسط  
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 نسمةمليون  4.78السلطة الفلسطينية  أراضين داخل نييفلسطيال": عدد اإلحصاء" .28
، اليوم ا ربلاء، أ  النتا ج أعلنت ر يسة الجواز المرسز  ل حصاء الفلس ينية ع  عوض: رام هللا

، أراض  السل ة الفلس ينيةف   2017ا ولية للتلداد اللام الثالس للسسا  والمساس  والمنشآت 
 ج ا، حيس  1,980,490نسمة، بينوم  4,780,978خ بل 67عام  أراض أ ورت أ  عدد سسا  داخل 

 سجل ق اع غز  ثالس أعلى نسبة سسانية ف  اللالم.
وض خ ل مؤتمر صحف  عقد ف  مقر الر اسة بمدينة رام هللا يوم ا ربلاء، تحت جاء زع   ع

محمود عباس، وأعضاء لجنة تنفيلية لمن مة التحرير،  يةفلس ينال السل ةرعاية وبحضور ر يس 
وأعضاء اللجنة المرسزية لحرسة فتح وممثلي  ع  السلك الدبلوماس  الدول  اللامل ف  فلس ي ، 

لية اللاملة ف  فلس ي ، وأعضاء السنيست اللر ، وممثلي  أيضا ع  المؤسسات والمن مات الدو 
 اللامة وا هلية والخاصة.

وف  التفاصيل، عرضت عوض نتا ج التلداد اللام للسسا  والمساس ، مشير  زلى أ  التلداد نفل ف  
بشسل سامل، سيلومترا، وتم عدد السسا   6,020تجملا سسانيا ف  الضفة وغز ، على مساحة  613

م يي   4، حيس بلخ زجمال  عدد السسا  ف  فلس ي  %27وأ  نسبة الزياد  السسانية انخفضت زلى 
ف  الضفة والباق  ف  ق اع غز ، وعدد سسا   881نسمة، منوم مليونا  و 978ألس و  780و 

 ألس نسمة. 435محاف ة القدس بلخ 
مواليد  5زلى أقل م   1997ليد ف  عام موا 7وأوضحت عوض أ  متوس  عدد المواليد انخفض م  

 مواليد. 6انخفض زلى قرابة  ا سر ، أما متوس  حجم ا سر  نجد أ  حجم 2007ف  اللام 
ألس  جئ ف  الضفة وغز  جلوم ف  ق اع غز ، وعدد  980وأضافت نه يوجد حوال  مليو  و
خ صاف  الوجر  الداخلية ألس شخص ف  المخيمات، فيما بل 377السسا  ف  مخيمات ال ج ي  بلخ 

ألس لنجد أ  رام هللا والبير  وشمال غز  ه  أسثر المنا ق مقصدا  726بي  محاف ات الو   بلخ 
 للسسا .

، والسب  %1بالم ة والمسيحيي  لم يتجاوزوا  97.9وفيما يتللق بمود الديانات فقد بلخ نسبة المسلمي  
 1948ز  ثلس الفلس ينيي  سانوا مسيحيي  ف  عام  الر يس  له هو الوجر  الخارجية، فالتارين يقول

 لس  هلا الرقم آخل ف  ا نخفاض.
ف  الضفة،  %12و %47وتترسز ف  ق اع غز  بنسبة  %26.3وبينت أ  ملدل الب الة وصلت زلى 

 نصس الخريجي  م  الجاملات عا لو  ع  اللمل.ز  وه  تترسز ف  ف ة الشبا  الخريجي ، حيس 
 28/3/2018هللا،  الفلسطيني، رام لإلحصاء المركزي الجهاز
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 في الثالثة هددهم بـ "حّفار كوسا" الخليل: جنود االحتالل يحتجزون طفالً  .29
وسا ت: وّثق شري  مصّور تداوله ناش و  على مواقع التواصل ا جتماع ، أمس،  -الخليل 

سنوات. بزعم  3رم مسود  عاعتقال جنود ا حت ل بالبلد  القديمة ف  مدينة الخليل ال فل ضرغام س
 حمله سسينا ومفسا بنية تنفيل عملية  ل ، قبل أ  يحرره والداه.

وادعى جي  ا حت ل أ  ال فل الفلس ين  ألقى الحجار  على جنوده اللي  تمرسزوا ف  البلد  
 القديمة بالخليل، ليحمل بلدها سسينا ويرسض نحو الجنود ما أدى زلى زحداس جلبة ف  صفوفوم.

ال الناش  را د أبو رميلة، زّ  الجنود سخروا م  ال فل، وقاموا بشتمه، وما لبس أ  توّجه زلى وق
م بن منزله، وعاد بر "حّفار السوسا" ملّوحا به بشسل بر ء أمام الجنود اللي  احتجزوه رغم ص ر 

 سّنه.
 29/3/2018هللا،  رام األيام،

 
 الرباط في األقصى  قوى العيسوية تقرر إغالق مساجدها يوم الجمعة و  .31

أعلنت القوى الو نية وااس مية ف  قرية الليسوية وس  القدس المحتلة،  ":وفا" –المحتلة القدس 
زغ ق سافة مساجدها، يوم الجملة، والتوجه للربا  ف  المسجد ا قصى م  ص   الفجر للتصد  

 للمستو ني  اللي  يوددو  بلبح قرابينوم على بواباته.
ف  بيا  صدر عنوا، مساء يوم ا ربلاء، أهل القرية وسسانوا رجا  وشيوخا ونساء ودعت القوى 

وشبابا وأ فا ، بضرور  التواجد ف  المسجد ا قصى المبارك لما يتلرض له م  اعتداءات 
ومؤامرات، ومخا ر م  قبل المحتل والمت رفي  والتوديد بلبح قرابينوم والص   على أبوابه يوم 

 الجملة.
 28/3/2018هللا،  رام الجديدة، اةالحي

 
   زراعية شرق غزة االحتالل يقصف أراض   .31

 وم ا ربلاء، أراض  زراعية شرق مدينة غز .ياستودفت دبابات زسرا يلية بلد  قلا س،  ور  :غز 
قلا س على أراٍض زراعية ف  محي  "ناحل عوز" اللسسر   5وأفاد وسالة "وفا"، بأ  الدبابات أ لقت 

 ما أسفر ع  الحاق أضرار مادية ف  منازل الموا ني  القريبة. شرق غز ،
 28/3/2018هللا،  رام الجديدة، الحياة
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 "المتابعة" تدعو للمشاركة في نشاطات يوم األرض  .32
الموا ني  اللر  الفلس ينيي  زلى أوسع  48دعت لجنة المتابلة اللليا للجماهير اللربية ف  أراض  الر

جاء للك ف  بيا  أصدرته "المتابلة" وصلت نسخة  ليوم ا رض. 42رى الرمشارسة ف  زحياء اللس
 ا ربلاء. " يوم48عنه لر"عر  

وقالت المتابلة ز  "هله اللسرى التاريخية، اللنوا  ا سبر لمسيرتنا السفاحية، م  أجل البقاء، 
  أجل الحفا  والصمود ف  الو  ، الل    و   لنا سواه، خاصة وأننا ما زلنا نخوض ملارك، م

على القليل المتبق  م  أرضنا. وستسو  المسير  المرسزية يوم الجملة القري  الساعة الرابلة ف  
مدينة عرابة. وف  لات اليوم مورجا  مرسز  ف  النق  ف  راس جرابا بلد ص   الجملة. بينما 

 المورجا  المرسز  ف  أراض  الروحة سيقام يوم السبت".
 28/3/2018، 48عرب 

 
 دعوات فلسطينية لشد الرحال لألقصى للتصدي لـ"منظمات الهيكل" .33

، زلى شد الرحال زلى المسجد ا قصى المبارك للتصد  يوم الث ثاءدعا مسؤو   فلس ينيا ، : غز 
لدعوات "من مات الويسل" المزعوم زلى زفراغه م  المصلي  غد ا الجملة، بلريلة "تنفيل قرابي  

 الفصح".
، م  "تصاعد ا عتداءات يوم ا ربلاء  ف  بيا  منفصلة وصلت صحيفة "فلس ي "، وحلر المسؤو 

ااسرا يلية ف  اآلونة ا خير  ينلر بلواق  وخيمة"، مشددا  على ضرور  تلزيز جوود ا متي  
 اللربية وااس مية لحماية القدس وا قصى م  ا خ ار المحدقة بوما.

ألصقت دعوات على أبوا  المسجد ا قصى تدعوا افراغه م   وسانت من مة "الويسل" اليوودية قد
 المصلي  يوم غد ا الجملة، بدعوى نيتوا تنفيل "قرابي  الفصح".

فقد، دعا وزير ا وقاس والشؤو  الدينية، يوسس ادعيس، الموا ني  زلى تسثيس التوافد على المسجد 
لت  تحول بينوم وبي  أدا وم للبادتوم، ا قصى وشد الرحال زليه، رغم زجراءات ا حت ل وقيوده ا

 للتصد  لدعوات "من مات الويسل" زلى تفريخ ا قصى غد ا الجملة م  المصلي .
وجدد ادعيس الدعو  للشلو  اللربية وااس مية زلى شد الرحال لةقصى، ومدينة القدس، لدعموا، 

  ر  على المسجد.وحمايتوا، وافشال سافة المخ  ات ااسرا يلية الرامية زلى السي
سما دعا زمام وخ ي  المسجد ا قصى، الشين عسرمة صبر ، زلى تسثيس التواجد الفلس ين ، داخل 

 المسجد، غد ا الجملة، بودس التصد  لدعوات زفراغه خ ل عيد "الفصح" اليوود .
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، وقال صبر  ف  تصريح له: "ندعو جميع الفلس ينيي  مم  يست يلو  الوصول زلى مدينة القدس
زلى شد الرحال للمسجد ا قصى، وأداء ص   الجملة فيه، رغم سل التضييقات الت  اعتادت شر ة 

 ا حت ل ت بيقوا، بلريلة ما يسّمى با عياد اليوودية".
وأضاس: "ز  م  واج  المسلمي  اغتنام أيام الجمع، وجميع أيام السنة بإعمار المسجد ا قصى 

 بقى ا قصى عامرا  بأهله ورواده".المبارك، والمراب ة فيه، حتى ي
 28/3/2018الين،  أون فلسطين

 
 في كنيسة القيامة "الفصح"تمنع المسيحيين الشباب في غزة من االحتفال بـ "إسرائيل" .34

 ول مر  منل ا نسحا  م  ق اع غز  وفرض الحصار عليه، قررت السل ات ااسرا يلية منع 
سيحية ف  ق اع غز  م  دخول القدس ف  ع لة الفصح، الفلس ينيي  الشبا  أبناء ال وا س الم

 وأداء الص   ف  سنيسة القيامة.
 55فقد فرضت سل ات ا حت ل قيودا  جديد ، تمنع فيوا تصاريح م ادر  الق اع لم  يقل عمره ع  

شا  وشابة م  ا حتفال  200عاما  م  المسيحيي ، م  دو  زع اء تفسير. وحرمت بوله ال ريقة 
 مسيح  م  السوول والمسني  بالم ادر . 500د سما يرغبو ، وسمحت لنحو باللي

 -وف  ضوء هلا القرار، توجوت ر يسة اللجنة البرلمانّية للنووض بمسانة المرأ ، النا بة عايد  توما 
سليما  عالقا مة المشترسة.، برسالة مستلجلة زلى نا   وزير ا م  ف  زسرا يل، زيل  ب  دّها ، 

التقييدات الجديد  الت  أدخلتوا زسرا يل هله السنة تلتبر مساسا  بحرية اللباد ، وتؤد  » وقالت ز 
 زلى تشتت عا  ت بأسملوا ف  فتر  ا عياد بي  القدس وغّز .

ااجراءات الجديد  الت  تتبلوا زسرا يل تشسل تصليدا  »سليما  ف  رسالتوا أّ   -وأسدت النا بة توما 
ت الت  تفرضوا على حرّية اللباد ، والحق ف  ممارسة الشلا ر الدينّية زضافيا  ف  التقييدا

 «.للفلس ينيي  عموما ، مسيحيي  ومسلمي 
 29/3/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 3,686الشهداء الالجئين الفلسطينيين بسورية لـعدد ارتفاع ل": مجموعة العم" .35

ج ي  الفلس ينيي  اللي  استشودوا بسب  قالت مجموعة اللمل م  أجل فلس ين  سورية ز  عدد ال 
 .2012 ج  ا منل عام  3,686الحر  الدا ر  بسورية ارتفع زلى 

وأوضحت المجموعة على صفحتوا الرسمية عبر "فيسبوك" ا ربلاء، أ  أسبا  الوفا  تشير زلى أ  
 ت الملارضة ج ا  قضوا بسب  أعمال القصس المتبادلة بي  قوات الن ام السور  ومجموعا 1,160
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ضحية، فيما  955السورية المسلحة، ف  حي  أدت ا شتباسات بي  الن ام والملارضة زلى قضاء 
  ج ا  و ج ة تحت التللي  أثناء التحقيق ملوم ف  سجو  وملتق ت الن ام السور . 477قضى 

نية م   ج ي  قضوا برصاص القناصي ، سما تسب  حصار المخيمات الفلس ي 309وأشارت زلى أ  
فلس ينيي  حياتوم  203قبل قوات الن ام السور  وبلض المجموعات الفلس ينية الموالية له بفقدا  

 زثر سوء الت لية ونقص الخدمات ال بية بسب  الحصار.
ولسرت المجموعة أ  م  تبقى سق وا  سبا  متلدد  أخرى منوا التفجيرات وااعدامات الميدانية 

 صول زلى أوروبا.وال رق أثناء محاو ت الو 
 28/3/2018، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة

 
 مؤتمر بالجامعة األميركية ببيروت حول صحة الفلسطينيين .36

ن م ملود الصحة اللامة والمجتملية ف  جاملة بيرزيت بالتلاو  مع سلية الللوم الصحية : بيروت
 نسيت لصحة الفلس ينيي  بلنوا  بالجاملة ا ميرسية ف  بيروت المؤتمر السنو  التاسع   ت س 
 "صحة الفلس ينيي  داخل وخار  ا راض  الفلس ينية المحتلة".

باحث ا ف   350وشارك ف  المؤتمر، الل  عقد على مدار يومي  ف  الجاملة ا مريسية، ما يزيد ع  
يس ، أوروبا مجال الصحة اللامة، م  ا راض  الفلس ينية، لبنا ، ا رد ، الو يات المتحد  ا مر 

 واليابا  م  الباحثي  على مستوى اللالم ف  مختلس مجا ت الصحة اللامة.
ويأت  المؤتمر للرض البحوس ف  مجال صحة الفلس ينيي  بمختلس المنا ق للوصول زلى سياسات 

 واضحة م  أجل تحسي  الصحة اللامة للفلس ينيي  ف  تلك المنا ق.
جتماعية للصحة وحقوق اانسا  وال ج ي ، وصحة النساء، سما ناقشوا المحددات السياسية وا 

وصحة ا  فال وحمايتوم وااعاقة، والخدمات الصحية والوصول زليوا، والتلليم التخصص ، 
 والتدري  والت ور، وغيرها.

ا شفوي ا خ ل اليومي ، تناولت مواضيع تتللق بال ج ي  ف   25جلسة و 13وتضم  المؤتمر  عرض 
صحة اللقلية، الت لية، السمنة، ا مراض غير الملدية، ا م  ال لا  ، اللنس السياس  المن قة، ال

والصحة، المللوماتية الصحية، صحة الفم، وجود  الحيا ، الت  ية الصحية، والمحددات ا جتماعية 
 ملصق ا بحثي ا حول مواضيع صحية مختلفة. 70والسياسية للصحة، بااضافة زلى عرض 

تمر السنو  هو جزء م  أنش ة ا ت س  نست" الخاص بالصحة الفلس ينية، وهو يلسر أ  المؤ 
 شبسة م  الباحثي  الفلس ينيي  وااقليميي  والدوليي  الموتمي  بالصحة ف  فلس ي .

 28/3/2018، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
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 %5.4: ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي لفلسطين بنسبة "اإلحصاء" .37
الجواز المرسز   أعدها، الت  2017التقديرات ا ولية للحسابات القومية الربلية، للربع الرابع أ ورت 

ل حصاء الفلس ين ، ارتفاع الناتج المحل  ااجمال  با سلار الثابتة ف  فلس ي ، مقارنة مع الربع 
ي  خ ل الفتر  لاتوا وأوضحت التقديرات ا ولية، زلى ارتفاع الناتج المحل  ااجمال  لفلس  المنا ر.
 .2016بالمقارنة مع الربع الرابع م  عام  %5.4بنسبة 

ف   %2.9ف  الضفة ال ربية، وانخفاضا  بنسبة  %8.4وبينت أ  الناتج المحل  سجل ارتفاعا  بنسبة 
لفلس ي ، مقارنة مع الربع  %0.7، وسجل انخفاضا  بنسبة 2016ق اع غز  مقارنة مع الربع الرابع 

 با سلار الثابتة. 2017  اللام الثالس م
با سلار  2017قيمة الناتج المحل  ااجمال  بل ت خ ل الربع الرابع م  عام  أ وأشارت زلى 

مليو  دو ر أمريس .  833.1دو ر أمريس ، وف  ق اع غز   مليار 2.643الثابتة ف  الضفة ال ربية، 
ف  فلس ي  مقارنة مع  %3.1بنسبة  2017ل عام ف  المقابل، فقد ارتفع الناتج المحل  ااجمال  خ 

 با سلار الثابتة. 2016عام 
 28/3/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 بغزة وفرصة ثانية لعباس تهدئةاتصاالت القاهرة..  .83

خال تسلى السل ات المصرية اقناع الر يس الفلس ين  محمود عباس بلدم ات: القاهر -عبد هللا حامد
زجراءات عقابية ضد ق اع غز  سا  قد هدد بوا مؤخرا، سما دعت القاهر  اادار  ا ميرسية زلى 
التريس قبل التفسير ف  اا احة بلباس م  ر اسة السل ة الفلس ينية، بحس  ما سشفه مصدر م لع 

 على هله ا تصا ت.
المض  قدما ف  زجراءاته وعلمت الجزير  نت م  المصدر أ  "عباس وعد الجان  المصر  بلدم 

اللقابية ضد غز " لسنه أبدى تشددا ف  "ضرور  تسليم الملس ا من  فورا" ف  غز ، وللك على خلفية 
 مارس/آلار الجار . 13استوداس موس  ر يس الوزراء رام  الحمد هللا أثناء زيارته غز  يوم 
فر  ف  جوازها ا من " و لبت ونقلت الخارجية المصرية للباس تأسيدات حرسة حماس بأنوا "ل  ت
 القاهر  م  الر يس الفلس ين  مولة لتسوية ملس استوداس الحمد هللا.

دار  الر يس  ف  الوقت نفسه، دخلت القاهر  على خ  ا زمة بي  السل ة الفلس ينية بقياد  عباس وار
ودعت   ين .ا ميرس  دونالد ترم ، زل تحاول زقناع واشن   بالتريس ف  مواجوة الر يس الفلس

القاهر  زدار  ترم  زلى التمول قبل التفسير بجدية ف  زنواء ر اسة عباس عل  غرار قرار زدار  
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الر يس ا ميرس  جور  بو  ا ب  بق ع ا تصا ت مع الزعيم الراحل ياسر عرفات قبل وقت 
 قصير م  ت ييبه ع  المشود السياس  الفلس ين .

أ  البحس ع  خليفة للباس  -بادلوا عبر القنوات الدبلوماسيةعبر رسا ل جرى ت-وأوضحت القاهر  
ف  التوقيت الحال  أمر شديد الصلوبة والتلقيد. ونبوت زلى حاجتوا الشديد  للوقت لترتي  ا وضاع 

 ف  ق اع غز ، وتثبيت أرسا  المصالحة المتلثر  بي  حرست  فتح وحماس.
 29/3/2018الجزيرة.نت، 

 
 للقيادة الفلسطينية وجهودها لنيل الحقوق المشروعة كاملالصفدي: دعم أردني  .83

التقى وزير الخارجية وشؤو  الم تربي  أيم  الصفد  أمس؛ أمي  سر اللجنة التنفيلية  :عبترا.-عما 
لمن مة التحرير الفلس ينية صا   عريقات، ف  اجتماع تشاور  لبحس المستجدات المتللقة بسسر 

فلس ين  ااسرا يل ، على اساس حل الدولتي ، قبيل القمة اللربية الجمود ف  جوود حل الصراع ال
 المقبلة، والت  ستستضيفوا السلودية الشور المقبل.

وأسد الصفد  وعريقات أ  المملسة وفلس ي  مستمرتا  ف  اللمل ملا لتحقيق الس م الشامل والدا م 
على خ و  الرابع م  حزيرا  عيونيو. الل  يشسل قيام الدولة الفلس ينية وعاصمتوا القدس الشرقية، 

سبيله الوحيد. وشددا على أنوما ماضيا  ف  مأسسة آليات التشاور والتنسيق وتلميقوا تنفيلا  1967
هللا الثان  والر يس محمود عباس، وبما يستودس ز  ق جود فاعل  لتوجيوات ج لة الملك عبد

الفلس ينيي  ف  الحرية والدولة على ترابوم انواء الصراع على أساس حل الدولتي  الل  يلب  حق 
وأسد الصفد  دعم ا رد  السامل للقياد  الشرعية الفلس ينية، ممثلة بالر يس عباس ف   الو ن .

 جوودها، تلبية الحقوق المشروعة للشل  الفلس ين  الشقيق.
  29/3/2018الغد، عّمان،  

 
 انفي عمّ  "لإسرائيـ"ل األردن يوافق على تعيين ويسبرود سفيراً  .04

وافق ا رد  على  ل  ا ستمزا  الل  أرسلته الحسومة ااسرا يلية، بتسمية  :زايد الدخيل - عما 
وأشار المصدر الل   ل  عدم نشر  أمير ويسبرود سفيرا لوا لدى المملسة، وفق مصدر م لع.

ل  ارسلته الحسومة اسمه لر"ال د"، أ  وزار  الخارجية وشؤو  الم تربي  ردت على  ل  ا ستمزا  ال
ااسرا يلية، بخصوص تليي  ويسبرود سفيرا  جديدا ، بلد اتمام ا جراءات الدبلوماسية وا دارية 

 المتبلة عاد  ف  التلامل مع ترشيح الدول لسفرا وا.
  29/3/2018الغد، عّمان، 
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 "فلسطين النيابية": الشعب األردني األقرب لشقيقه الفلسطيني ومعاناته .06
أسد ر يس لجنة فلس ي  النيابية المحام  يحيى السلود ا  ا رد  اقر  لفلس ي  : بترا.ع  -عما  

وثم  ر يس وأعضاء اللجنة، لدى لقا وم  وهموم الشل  الفلس ين ، وم  يرى غير للك فوو "جاحد".
بدار مجلس النوا  أمس ر يس مجلس زدار  صندوق ووقفية القدس مني  المصر  والسفير 

ى المملسة وفلس ي  اند  رحميانتو، على المبادر  الت  ا لقتوا مؤسسة "وافا" ا ندونيس  لد
 لتحيا القدس". –م  اندونيسيا  –ا ندونيسية مع وقفية القدس تحت شلار "سوم الوفاء للقدس 

وقال السلود ز  سل الجوود الت  تبللوا "فلس ي  النيابية" خدمة للقضية الفلس ينية والقدس جاءت 
لجوود الملك عبدهللا الثان  المثمر  ف  سل المحافل الدولية وااقليمية وف  لقاءاته لصالح امتداد ا 

القضية باعتبارها القضية المرسزية على سلم اولويات الدبلوماسية ا ردنية، مشيدا بالمبادر  
 ا ندونيسية.

وحسومة وبرلمانا ازاء  م  جانبه، ثم  المصر  سل المواقس المشرفة الت  يبللوا ا رد  قياد  وشلبا
 القضية الفلس ينية، وسللك ب بيلة الل قات ا خوية الت  ترب  الشلبي  ا ردن  والفلس ين .

واسد أهمية استمرار الوصاية الواشمية على المقدسات ا س مية والمسيحية ف  القدس الشريس، 
ت والض و ات ا سرا يلية الت  دعما لوجود المقدسيي  واستمرارهم ف  الوقوس بوجه جميع ا نتواسا

 تمارس بحقوم.
 29/3/2018الغد، عّمان، 

 
 قوى سياسية تحّمل النسور مسؤولية تأخر فتح قانون االنتخاب .04

وقلت أحزا  وحرسات سياسية واجتماعية وشخصيات أردنية على عريضة تدي  زع   ما  : عما 
ية زلى مد  ومواقع سياحية أردنية، تسمى "شبيبة حز  اللمل" ا سرا يل  ع  تن يم رحلة ت بيل

يوود "  -تضم ف  خ  سيرها مدينة البتراء النب ية وواد  رم، زضافة زلى عقد ورشة حوار "عرب 
جاء للك خ ل حملة تواقيع بلنوا  "سفى للت بيع"، رفضت  الشور المقبل. 7-4بلّما  ف  الفتر  بي  

ة على الت بيع القسر  مع زسرا يل، ف   ل ما فيوا ا  راس الموقلة ما قالت انه "تشجيع الحسوم
و ال  الموقلو  بالض   على الحسومة  ."تشوده فلس ي  المحتلة م  توويد وتوسع ف  ا ستي ا 

ودعوا زلى زل اء اتفاقية  لمنع النشا ات الت بيلية والحّد م  ترويج الت بيع تمويدا لتجريمه قانونيا .
 در بديلة لل اقة تلزز ا قتصاد الو ن .ال از مع "زسرا يل" والبحس ع  مصا

  29/3/2018الغد، عّمان، 
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 تسبب أزمة تحت حراسة إسرائيلية زيارة وزير خارجية السنغال لألقصى .08
تسببت زيار  وزير خارجية السن ال، صديق  سابا، زلى المسجد ا قصى، أمس، تحت : تل أبي 

ة للمملسة ا ردنية، المشِرفة على المقدسات ف  حراسة زسرا يلية، ف  خ س مع دا ر  ا وقاس التابل
القدس. ودخل الوزير السن ال  عبر با  الم اربة، المخصص للزوار غير المسلمي ، تحت حماية 
الشر ة ااسرا يلية، علما  بأ  الوزير مسلم وأجرى جولة ف  المسجد القبل  ومسجد قبة الصخر . 

ار ، قا لة زنوا لم تطلَلم بزيار  وزير الخارجية السن ال  واحتجت دا ر  ا وقاس ااس مية على الزي
 لةقصى. 

 29/3/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 الواليات المتحدة جدل في ليبيا حول مزاعم بإعفاء آثار يهودية من حظر التهريب إلى .00
ف  ليبيا م  ح ر « آثار يوودية»أثار تقرير زع م  تحدس ع  زعفاء : جمال جوهر -القاهر 

توريبوا زلى الو يات المتحد ، بموج  اتفاقية وقلتوا حسومة الوفاق الو ن  مع الو يات المتحد ، 
مخاوس عدد سبير م  الليبيي ، وس  حالة م  الجدل المتزايد بسب  تلرض التراس ا ثر  لموجوة 

  .2011فبراير عشبا .  11م  النو  والسرقة منل اند ع ثور  
ف  « بلدم زدرا  بلض الق ع ا ثرية اليوودية»لية بوجود مللومات تتللق وأفادت وسا ل زع م مح

ا تفاق الموقع بي  السل ات ف  اللاصمة  رابلس ووزار  الخارجية ا ميرسية، ف  الثالس واللشري  
 م  فبراير الماض .

فة، ويترأس ألفا ، لسنوم خرجوا منوا ف  أزمنة مختل 50وسانت تق   ليبيا  ا فة يوودية تقدر بنحو 
، ويتوقع أ  يحل موشيه سحلو  ر يسا  لوزراء زسرا يل مستقب  ، وهو «اتحاد يوود ليبيا»رفا يل لوزو  

 .1949اب  عا لة يوودية هاجرت م  ليبيا عام 
 29/3/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 "مقاطعة إسرائيل": تنامي التطبيع بين الرياض وتل أبيب .04

حرسة مقا لة زسرا يل عب  د  أس. قرار السلودية فتح أجوا وا لمرور اعتبرت : وسا ت -الجزير  
رح ت  يرا  متجوة م  الوند زلى م ار ب  غوريو  ااسرا يل  ت بيلا جديدا يضاس زلى سجل 

وأضافت الحرسة  الت بيع المتنام  للرياض مع تل أبي  ف  السنوات القليلة الماضية، وفق تلبيرها.
ض و ا م  حسومة ا حت ل لفتح المجال الجو  السلود  أمام ال يرا  ف  بيا  لوا أ  هناك 
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ااسرا يل  عاللال.، واعتبرت أ  فتح المجال الجو  أمام ال يرا  الوند  المتجه زلى تل أبي  يلتبر 
 مقدمة للسما  لل يرا  ااسرا يل  باستخدام ا جواء السلودية.

 28/3/2018الجزيرة.نت، 
 

 "إسرائيل"ناهضة التطبيع يدين فتح األجواء السعودية لرحالت بين الهند والمرصد المغاربي لم .01
زصدار وزار  ال يرا  »الربا : أدا  ناش و  م اربة ف  مناهضة الت بيع مع السيا  الصويون  

السلودية تصريح فتح ا جواء لل يرا  الوند  ف  رح ت بي  الوند والسيا  الصويون  عبر أراض  
وقال المرصد الم ارب  لمناهضة الت بيع مع اللدو الصويون  ودعم المقاومة،  «. الحرمي  الشريفي

الل  يجمع الوي ات الو نية ف  دول الم ر  اللرب  المناهضة للت بيع ودعم المقاومة، ف  ب د 
، يوم الخز  22/3/2018هله الرح ت الت  بدأت م  يوم الخميس »أ  « القدس اللرب »أطرسل لر

 «.ية الفجور الت بيل  بي  المملسة السلودية وسيا  ا حت ل اللنصر واللار وبدا
  29/3/2018القدس العربي، لندن، 

 
 األوضاع في غزة خطرة وحان وقت التحر : ونروامفوض األ   .04

حلر المفوض اللام لوسالة غوس وتش يل ال ج ي  : وفا -خا  يونس -القدس عاصمة فلس ي 
 سرينبول، يوم ا ربلاء، م  التدهور الخ ير لةوضاع ف  ق اع غز .الفلس ينيي  "ا ونروا" بيير 

وقال سرينبول ف  مؤتمر صحف  عقده ا ربلاء، ف  مرسز تموي  خا  يونس جنو  ق اع غز ، ز  
"ا وضاع اانسانية ف  ق اع غز  خ ير  وغير مسبوقة جراء استمرار الحصار، وار  هلا هو الوقت 

"هناك ض و  نفسية سبير  على الناس بشسل غير مسبوق وانويارات وأضاس:  المناس  للتحرك".
سبير  ف  الق اع الصح . وهلا هو الوقت للتحرك بجدية والتلامل مع نتا ج الحصار وا حت ل 

نواء ا نقسام، لما نراه م  نتا ج سارثية على ا رض".  ل ز ، وار
تلرض له ال ج و  الفلس ينيو ، مؤسدا أ  وأشار زلى أ  "ا ونروا" شاهد على ال لم التاريخ  الل  

وقال: "يج  علينا أ  نلمل بسثافة  ا ونروا ستقاتل ب  تل  م  أجل ملالجة حقوقوم واحتياجاتوم.
مليو  دو ر ااضافية الت  دفلت لنا  100سبير  م  أجل تأمي  النقص الحاصل بميزانية ا ونروا، والر

 ا اللمل بشسل أسبر لتوفير تمويل يسف  لنواية اللام".خ و  جيد  لسنوا ليست سافية، وعلين
وسلم سرينبول، ال فلة الفلس ينية ال ج ة رؤى قديح م  من قة خزاعة شرق خا  يونس، ميدالية 
مرسلة م  بابا الفاتيسا  فرنسيس، وقال ز  "البابا عبر ع  اعتزازه بأ فال ال ج ي  وشجاعتوم، 

وسا  مفوض "ا ونروا"، وجد سراسة لل فلة قديح ف   ة قديح".وأصر على تسريموم م  خ ل ال فل
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، وفوجئ الجميع بأنوا شاعر  2014مدرستوا المدمر  اثناء الحر  ا سرا يلية على غز  ف  عام 
مبدعة ستبت ع  "ا مل وانه   يخو  ابدا" ما جلله يحمل السراسة وقصيدتوا الى سل دول اللالم 

 عقد مؤتمر روما للمانحي .وللبابا قبل اسبوعي  اثناء 
 28/3/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 فريدمان يهدد عباس: "سنجد قيادة فلسطينية بديلة" .03

هدد السفير ا ميرس  لدى زسرا يل، ديفيد فريدما ، يوم ا ربلاء، الر يس الفلس ين ، : محمود مجادلة
الحالية ومواصلة رفض اللود  زلى " اولة محمود عباس، زلا ما استمر ف  مقا لة اادار  ا ميرسية 

 المفاوضات"، ستجد الو يات المتحد  أ راف ا فلس ينية أخرى تتلامل ملوا.
وقال فريدما  ف  حاور أجراه لصحيفية "شفيل " ااسرا يلية، والل  سيتم نشره يوم الجملة المقبل، ز  

ا "الوقت   يتوقس عند أحد"، وأضاس "زلا لم يس  عباس مستلد  للتفاوض، أنا متأسد م  أ  شخص 
ا ما سوس يمةه  لا أحدس غيا  عباس فراغ ا ما، أنا متأسد م  أ  شخص  ثم  -آخر يود فلل للك، وار

 نمض  قدما عف  عملية الس م.".
واستشود فريدما  بواقلة اعتبرها مت ابقة مع أحداس اليوم، حي  دعا الر يس ا ميرس ، جور  بو  

، الزعيم الفلس ين  ياسر عرفات، 2002ا نتفاضة الثانية، ف  حزيرا / يونيو ا ب ، خ ل أحداس 
 زلى ا ستقالة، وقال ز  على الفلس ينيي  اختيار قياد  جديد .

وخ ل المقابلة، أشار فريدما  أيضا زلى خ ا  عباس الل  وصفه بأنه "اب  سل "، وادعى أنه لم 
، قدم خدمة سي ة لشلبه، ‘اب  السل ‘ما وصفن  عباس بريتأثر بوله التصريحات. وقال فريدما  "عند

تصريحات م  هلا النوع تزيد م  صلوبة قيام الو يات المتحد  بإجراء محادثات جاد  مله... شتم  
 ل  يحس  م  وضع الفلس ينيي ".

 28/3/2018، 48عرب 
 

 حلبة سياسية  ل مسيرة تضامنية بعد مقتل يهودية إلى المجلس التمثيلي ليهود فرنسا يحوّ   .03
الت  جابت، ” الصامتة” أو” البيضاء“تحولت المسير   م  آدم جاَبر: -”القدس اللرب ” -باريس 

عصر يوم ا ربلاء، شوارع باريس تسريما لميلاير سنول، اللجوز اليوودية الت  قتلت قبل خمسة أيام 
ض الموالي  للمجلس  لنا ف  شقتوا بباريس، زلى مسر  للتجالبات السياسية، بسب  ملارضة بل

التمثيل  للمؤسسات اليوودية لمشارسة ماري  لوبا  وجا  ليك مي نشو ، ف  هله المسير  الت  شارك 
 فيوا اآل س، بم  فيوم شخصيات م  سافة ال يس السياس .



 
 
 
 

 

 29 ص             4598 العدد:             3/29/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

فرانسيس ساليفا ، ’’ السريس’’وسا  ر يس المجلس التمثيل  للمؤسسات اليوودية فرنسا الملروس برر 
دعا زلى هله المسير ، قد أثار الجدل منل يومي ، عندما قال ز  س  م  ماري  لوبا  زعيمة الل  

حز  الجبوة الو نية، اليمين  الل  يوصس بالت رس، وجا  ليك مي نشو  زعيم حرسة فرنسا 
اللصية اليسارية، الت  توصس بالراديسالية، غير مرح  بوما ف  هله المسير ، الت  اختير لوا أ  

عاما، دعا ف   85غير أ  اب  الضحية، البال ة م  اللمر ’’. تضامنية’’و ’’ بيضاء’’و  تس
، وه  دعو   قت ’’التضامنية’’تصريحات تلفزيونية جميع الفرنسيي  زلى المشارسة ف  هله المسير 

، أ  المجلس ’’السريس’’استجابة م  جا  ليك مي نشو  و ماري  لوبا ، الخصمي  السياسي  لرر
تمثيل  للمؤسسات اليوودية، لسنوما استقب  بصيحات ا ستوجا  م  قبل مجموعة م  اليوود ال

 ،’’الشتا م’’، موجوي  زليوما موجة م  ’’السريس’’الموالي  لرر
وردت ماري  لوبا  على ا توامات بالقول زنوا تحضر المسير  استجابة لدعو  اب  الضحية، وللك 

’’. ملادا  السامية’’حز  الجبوة الو نية سا  دا ما وسي ل ضد للتلبير ع  تضامنوا، وقالت ز 
لممثل  المجلس التمثيل  للمؤسسات اليوودية أو ’’ التصرفات السياسية’’ واعتبرت بأ  هله

 ، تنم ع  احترام للضحية ولويوا.’’السريس’’
 28/3/2018القدس العربي، لندن، 

 
 في النقب وتعد بمتابعتها في االتحاد األوروبي "رائيلإس"تّطلع على انتهاكات  أوروبية بعثة برلمانية .44

لتقص  الحقا ق حول  48الناصر : قام وفد برلمان  أوروب  رفيع المستوى بزيار  النق  داخل أراض  
جاءت الزيار   سياسة اسرا يل تجاه السسا  ا صليي  اللي  يواجوو  عمليات ت وير عرق  وتوويد.

لية ف  القا مة المشترسة وبالتنسيق مع المجلس ااقليم  للقرى البدوية بدعو  م  لجنة الل قات الدو 
وف  ختام جولتوم الميدانية قال أعضاء الوفد ا وروب  زنوم سيتابلو  القضية  غير الملترس بوا. 

ف  مؤسسات ا تحاد ا وروب . وقد عّبر اعضاء الوفد ا وروب  ع  صدمتوم للواقع الل  تليشه 
الملترس فيوا، ف   ل مشاهد الملانا  وسماع قصة استشواد المرب  يلقو  ابو  قرى النق  غير

القيلا  وهدم بيوت عديد  ف  القرية ومشاهدتوم لملانا  زوجة الشويد رابلة ابو القيلا  وأو ده 
 وعا لته.

 29/3/2018القدس العربي، لندن، 
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 واتها الجويةلق 16ف ألتوريد مقاتالت  إسرائيلياً  كرواتيا تفضل عرضاً  .46
قال مجلس الدفاع الو ن  السروات  يوم الث ثاء زنه يوص  بأ  تقبل سرواتيا  -زغر  عرويترز. 

سانت سرواتيا  لبت اللام الماض  م   .16عرضا زسرا يليا بتزويد القوات الجوية بمقات ت زس 
سرا يل والو يات المتحد  واليونا  وسوريا الجنوبية ، التقدم بلروض للفوز خمس دول، ه  السويد وار

ويتضم  اللرض ااسرا يل ، الل  لسرت تقارير زع مية أ  قيمته تبلخ  بلقود لتوريد  ا رات مقاتلة.
وقال المجلس الل  يتألس  مستخدمة بالفلل. 16 ا ر  زس  12مليو  دو ر، سربا م   500حوال  

ع بأ  زسرا يل قدمت أفضل قبل مجلس الدفا”م  سبار المسؤولي  الحسوميي  ومسؤول  الدفاع 
 “.اللروض وقدم توصية للحسومة بناء على للك

 27/3/2018، وكالة رويترز لألنباء
 

 السلطة رواتب موظفيها؟ أوقفتغزة إذا في ماذا سيحدث تقرير:  .52
يرفض المو س الحسوم   ارق عثما  مجرد تصور أحوال أسرته فر  اليروم : أيم  الجرجاو  -غز  

 فيه السل ة الفلس ينية راتبه الشور  بشسل نوا  ، فحدوس للك بالنسبة له الل  يمس  أ  توقس 
 دو را   450البرالخ نحرو -أ  ا ربلين  عثما  يسردد سامرل راتبره م  رغم على الو  يلن  "انتواء الحيا ".

مر  البنرك لترأمي  بلرض مسرتلزمات  دو را   130للقروض والمسرتحقات البنسيرة، ويسرتدي  فوقره  -شوريا  
يقرول عثمرا  و  بسرب  الرديو . اله الخمسة، فإنه يقول ز  ق ع سامل راتبه سيجلله م حق قضرا يا  أ ف

للجزير  نت وهو يجمع فواتير السورباء الت  تللر عليه دفلوا بسرب  خصرم أسثرر مر  ثلرس راتبره، وقرد 
 ."مصيبة سبرى لم نتوقلوا يوما" ، ز  ق ع الرات  سام   دو را   350بل ت اليوم أسثر م  

وأسثر ما يقلق المو س المدن  عدم است اعته سداد التزاماته لمتجر البقالة ومح ة المياه وغيرر للرك 
"لمالا يفللوا بنا  على السل ة بسب  أنباء ع  وقس الروات ، متسا     م  الضروريات، ويبدو ساخ ا  

 للك؟ هل يطلاقبو  حماس بق ع روات  المو في  ب ز ؟".
فيقررول ز   -الرل  يتقاضرى نحررو أربلم رة دو ر شروريا  -لث ثينر  محمرد عليررو  أمرا المو رس اللسررسر  ا

ولرم يجرد عليرو   حردوس للرك. ل ز ، وليس للمو في  فقر "، مسرتبلدا   شام    وقس الروات  يلن  "انويارا  
للجزيررر  نررت  لخصررم جررزء مرر  رواترر  مررو ف  غررز ، مضرريفا   حتررى اليرروم مبررررا   -ا   لث ثررة أ فررال-

   أبناء السل ة اللي  ينتم  مل موم لحرسة التحرير الو ن  الفلس ين  عفتح. للض   "تطخصم روات
 على حماس! هلا أمر أشبه بم  يط لق النار على قدميه".
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 نفي خجول
ز  وزير الشؤو  المدنية الفلس ين  حسري   25/3/2018وسانت صحيفة ملاريس ااسرا يلية قالت ف  

مرر   سرررا يل  موشرر  سحلررو  بنيرة السررل ة ق ررع رواترر  مو فيورا ب ررز  برردءا  الشرين أبلررخ وزيررر الماليرة اا
الشور المقبل، وهو ا مرر الرل  نفتره صرفحة حرسرة فرتح علرى فيسربوك، فيمرا لرم ترورد الوسالرة الرسرمية 

 الفلس ينية النف .
اتخرررال "زجرررراءات و نيرررة وماليرررة وقانونيرررة" ب رررز ، بلرررد  19/3/2018وقررررر الرررر يس محمرررود عبررراس فررر  

 وامه حماس بالمسؤولية ع  تفجير موس  ر يس الوزراء رام  الحمد هللا ف  بلد  بيت حانو .ات
زجراءات "اجبار حرسة حماس ب ز  على المصالحة"، منورا خصرم جرزء  2017واتخلت السل ة خ ل 

مرر  رواترر  مررو ف  السررل ة، وتقلرريص الت  يررة الماليررة لفرراتور  السوربرراء عتراجلررت عنرره. والتحرروي ت 
  جية وا دوية، وهو ما انلسس سلبا على ا وضاع اانسانية وا قتصادية ف  الق اع.الل

 

 عام النكبة
مر  مو فيورا ب رز ، قبرل أ   وسانت السل ة تدفع نحرو خمسري  مليرو  دو ر رواتر  لنحرو خمسري  ألفرا  

 ثلررس الرواترر ، وتطحيررل نحررو عشررري  ألررس مو ررس عسررسر  للتقاعررد 2017أبريررل  /تخصررم فرر  نيسررا 
 ااجبار  المبسر، وهو ما حرم الق اع م  سيولة نقدية ليست قليلة.

ورغررم أ  نقيرر  المررو في  اللمرروميي  فرر  السررل ة ب ررز  عررارس أبررو جررراد يسررتبلد ق ررع الرواترر  بسررب  
"ت مينررات" وصررلته مرر  مجلررس الرروزراء ووزار  الماليررة، فإنرره يقررول ز  حرردوس أمررر سوررلا يطخررر  القضررية 

ويررى أبرو جرراد فر  حديثره  جللورا شرأنا و نيرا لردى من مرة التحريرر الفلسر ينية.ع  سياقوا النقاب  وي
للجزيررر  نررت أ  مثررل هررله الخ ررو  يمسرر  أ  تررؤد  زلررى فصررل الضررفة ال ربيررة عرر  الق رراع، محررلرا مرر  

 2017ووفرق أبرو جرراد، فقرد سرا  عرام  "أمور قد تحدس" بسب  هلا ااجرراء، دو  مزيرد مر  التفاصريل.
حالة اآل س منوم للتقاعد المبسر، "عام النسبة" با لنسبة لمو ف  السل ة ب ز  بسب  تقليص الروات  وار

ويؤسد النقاب  أ  عدم تمس  مو ف   وم  شأ  أ  زجراء آخر أ  يجلل الوضع سارثيا أسثر م  قبل.
 السررل ة مرر  أداء التزامرراتوم الماليررة بسررب  الخصررم مرر  رواترربوم، أدى زلررى احتجرراز "أعررداد سثيررر " مررنوم

 خلس القضبا ، وم  شأ  وقفوا الز  بمل م المو في  ف  السجو .
 

 الرمق األخير
واعتمدت حرسة السوق بشسل أساس  على روات  مو ف  السل ة خ ل سنوات الحصار، لس  خصم 

 أصا  ا قتصاد ف  مقتل. -بواقع عشري  مليو  دو ر شوريا  -أسثر م  ثلس رواتبوم 
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زلرى "الرمرق ا خيرر"، وفرق  ا حالة "موت سررير "، لسنره وصرل مرؤخرا  عام 11ويلي  اقتصاد غز  منل 
، وترتفرع بري  ف رة %43وتجاوزت ملد ت الب الة ف  غز   ما يقول الخبير ا قتصاد  ماهر ال باع.

يشسلو  أسثر م  ربع مليرو  غرز ، بينمرا حطرمرت أسثرر مر   %60الشبا  والخريجي  لتصل زلى نحو 
سمررا -وتلررك مؤشرررات اقتصررادية "سارثيررة"    ، وفررق زحصرراءات رسررمية.مرر  ا سررر ا مرر  ال ررلا 70%

و  يحتمل الق اع عقوبات أخررى سوقرس الرواتر  أو غيرهرا،  نورا سرتسو   -يقول ال باع للجزير  نت
ويقرول ال براع: "سانرت الرواتر   بمثابة "قررار برفرع ا جورز  عر  المرريض" وهرو مرا سريؤد  زلرى وفاتره.

ررح  نحررو تطنّشرر  ا سررواق، وعنرردم مليررو  دو ر خرر ل عررام  240ا تقلصررت انلرردمت القرردر  الشرررا ية، وسط
 م  ا سواق، سا  يمس  أ  تطصبح ث ثم ة مليو  دو ر خ ل حرستوا".

 

 رفع العقوبات والحصار
مرر  سررسا  غررز  تحررت خرر   %80ولرريس أدل علررى الوضررع اانسرران  وا قتصرراد  المترررد  مرر  وقرروع 

 ، وبلد ث س حرو  زسرا يلية.الفقر ف   ل الحصار المشدد
التر  تلري  -وبالنسبة زلى ر يس اللجنة الشلبية لمواجوة الحصار النا ر  جمرال الخضرر ، فرإ  غرز  

ونرو.، المقدمرة ا   تحتمل المزيد م  اللقوبات أو التقليصات ف  خدمات وسالة  -أوضاعا مأساوية
لررى أ  قضررية غررز  "سياسررية لوررا وجرره ويشرردد الخضررر  فرر  حديثرره للجزيررر  نررت ع لنحررو مليررو   جررئ.

 زنسان "، يج  أ  يطلالج عبر زنواء الحصار ورفع اللقوبات وتحقيق الوحد  الو نية. 
 28/3/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 كيف يمكن إفشال صفقة القرن فلسطينيًا؟ .48

 ماجد عزام
قة القر  الت  نشرت مواقع وصحس عربية وأجنبية خ ل ا سابيع الماضية؛ تقارير عد  ع  صف

أصبحت أو تساد أ  تصبح حقيقة واقلة. التقارير رسمت الخ و  اللريضة للصفقة الصفلة، أو 
خ ة تصفية القضية الفلس ينية، حس  تلبير السيد صا   عريقات ومسؤولي  فلس ينيي  آخري . 

تى حرسة سما أشارت زلى الض و  اللربية السلودية المصرية الت  تتلرض لوا قياد  السل ة، وح
حماس، لتأييد الخ ة التلا   اايجاب  والتساوق ملوا، أو على ا قل عدم ممانلتوا وعرقلتوا 

 وانت ار مآ توا النوا ية.
ف  الم ة.  40الخ ة، تنص على زع   دولة فلس ينية وفق الواقع الحال ، لتضم غز  ونصس عأو 

دس الشرقية الت  ستصبح مع ال ربية م  أراض  الضفة ال ربية تشمل منا ق عأ. وع .، دو  الق



 
 
 
 

 

 33 ص             4598 العدد:             3/29/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

عاصمة اسرا يل، بينما يتم اختراع قدس ما سلاصمة للدولة الفلس ينية خار  الحرم القدس  والمدينة 
، مع سي ر  زسرا يل ا منية الدا مة 67القديمة، أ  المن قة الت  تم احت لوا ف  نسبة حزيرا / يونيو 

لضفة وحدود وأجواء، وحتى موجات البس السوروم نا يس  ف  على من قة ا غوار والت ل ال ربية ل
سماء الدولة الفلس ينية منزوعة الس  ، وتنسيق أمن  زقليم  عرب  زسرا يل  دول  مع ش   حق 
اللود  ل ج ي  الفلس ينيي  وتو ينوم حيس هم، أو ف  دول أخرى، وضن مساعدات ها لة ليست 

نما 10 قبول الخ ة، وبناء مؤسسات الدولة الدويلة السيا  الفلس ين  مليار دو ر للسل ة؛ ل 40، وار
الوليد.. ببسا ة تتحدس الصفقة لات المدى الزمن  المفتو  ع  تأبيد الواقع الحال ، وتحويل السل ة 
زلى دولة ولو با سم، دو  أ  سياد  أو سي ر  فللية لوا، بحيس نصبح أمام حسم لات  زا د أو دولة 

 هجي  بي  الحسم اللات  والدولة، سما يحلو لنتنياهو القول دا ما .ناقص، أ  ش ء ما 
عضو اللجنة التنفيلية صا   عريقات؛ قال للمجلس الثور  ف  أوا ل آلار/ مارس الحال  أز  اادار  
ا مريسية تتبع تستيسا جديدا، فيما تلتبره مرحلة جديد  للملية التسوية، وه  تمارس ض و ا على 

، وحتى قوى زقليمية ودولية مرسزية لقبول الخ ة الصفقة باعتبارها الوحيد  على ال اولة الدول اللربية
زالة الل ء، ولو الملنو ، ع  ساهل الدول  والقادر  على حل الصراع ف  فلس ي ، و   صفحته، وار
ل اللربية، وف  السياق تحريرها م  الض و  الت  تحول دو  زقامة ع قات علنية ت بيلية مع زسرا ي

 بحجة مواجوة الخ ر اايران .
قياد  السل ة، وسما قال الر يس محمود عباس أمام المجلس الثور ، ترفض الخ ة وستواجووا حتى 
النواية، ول  تسمح بتمريرها بأ  حال م  ا حوال، حتى لو جاعت، وما م  قو  على وجه ا رض 

عزام ا حمد، وهو بالمناسبة نفس الموقس قادر  على زجبارها على قبولوا، سما قال القياد  الفتحاو  
الل  أعلنته حرسة حماس الت  وجوت بدورها رسالة خ ية زلى الر يس عباس تؤسد فيوا على 

 ا ستلداد ل ص فاس ملا  م  أجل زفشال الخ ة ومنع تمريرها.
فشال الخ ة، على افتراض  امت ك مع للك يبقى السؤال ا هم هو سيس يمس  للفلس ينيي  مواجوة وار

ااراد  السياسية لفلل للك، سما يتضح م  المواقس والمل يات السابقة؟ مع ا نتباه زلى أ  الحديس 
ع  تأجيل  رحوا ليس نوا يا أو مؤسدا. وحتى لو حصل، فإ  التحرسات والمساع  لتوي ة ا رضية 

 والبي ة أماموا تجر  على قدم وساق، ودو  ع قة بتوقيت أو أوا   رحوا.
،   بد م  ا قتناع، وحتى اليقي ، بأ  الحشد الرسم  اللرب  وااقليم  والدول  سله غير قادر أو   

على فرض وتمرير الخ ة،  الما يرفضوا أصحا  الشأ ، الفلس ينيو .. وهم وحدهم قادرو  على 
تاريخية شبا / فبراير الماض ، وسما تؤسد الوقا ع ال 24زفشالوا، سما قال ع  حق السيد خالد مشلل 

السابقة، حتى أ  توقيع وتصالح مصر أسبر دولة عربية مع زسرا يل ف  سام  ديفيد؛ لم ينجح ف  
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جّر دول عربية أخرى، أو تلميم الحالة زقليميا  ف   ل اللناد والرفض الفلس ين  وتسونام .. 
تفاق أوسلو ا تفاقيات وتبادل السفارات ومراسز التبادل التجار  مع زسرا يل؛ حصلت فق  بلد ا

 وبشسل جز  ، أيضا  ف   ل ال ابع المرحل  ل تفاق.
فشال الخ ة ف   ل الواقع الفلس ين  الحال . وا مر يقتض   ثانيا ،   يمس  مواجوة الخ ة وار
بالضرور  زنواء ا نقسام، وت بيق تفاهمات المصالحة وترتي  البيت الفلس ين  وفق أسس و نية 

 وفق لهنية الخاتم ف  ا صبع، سما يفسر الر يس محمود عباس. ديمقرا ية نزيوة شفافة،  
وبال بع،   يمس  زنواء ا نقسام وترتي  البيت الو ن ، ورّص الصفوس للمواجوة دو  ا حتسام 
للشل  عبر انتخابات حر  شفافة نزيوة للر اسة والمجلس التشريل ، على أ  يتولى أعضاؤه 

تليي  أعضا ه بالخار ، وا نتخابات ستفرز بالتأسيد قياد  أسثر  المنتخبو  ف  الداخل التوافق على
شبابا  ونزاهة، وستسو  فرصة للشل  للمحاسبة على المرحلة السابقة، سما زع اء التفويض لقياد  
المرحلة الجديد ، مع اقتناعى  بلا  بأ  م  أوصلنا زلى الوضع الحال    يستحق عسياسيا  

 ف  مرحلة مختلفة سليا . وديمقرا يا . قياد  الشل 
المل يات السابقة ستلن  بالضرور  زعاد  غز  زلى المشود السياس  الو ن ، زنواء الحصار غير 
ا خ ق  وغير المبرر ضدها، وان  ق سيرور  استشفا وا أو عودتوا زلى الحيا  ال بيلية الت  

  تصور مواجوةأو زفشال خ ة القر  تحتا  عمليا  لسنوات  ويلة نفسيا  وماديا ، و  شك أنه   يمس
وتصفية القضية دو  أخل غز  بالحسبا ،أو ف   ل واقلوا المنوار الحال  وملادلة سل ة واحد  
س   واحد التى يتم  رحوا سشر  للمصالحة ه  بالتأسيد صحيحة، ولس  شر  أ  تسو  قياد  

 منتخبة ديموقرا ية شفافة نزيوة خالية م  ا ستبداد والفساد.
  بد أ  تقتنع القياد  عو  شك أ  قياد  منتخبة ديموقرا يا  ستقتنع.، وتل  بالضرور  أ  المواجوة 
باتت جماهيرية شلبية سلمية، سما جرى عند زغ ق الحرم القدس  فى تموز/ يوليو الماض ..   

توفر  لدى الشل  مسا  فيوا للس   بملناه التقليد  الضيق، ولس  باستخدام سل ا سلحة المقاومة الم
الفلس ين ، أ  المقاومة بسافة أساليبوا ووسا لوا السياسية الدبلوماسية والقضا ية وااع مية، 
والجماهيرية الميدانية  بلا ، بما ف  للك السل  لرفع مسانة فلس ي  ف  ا مم المتحد ، سما محاسبة 

؛ وومنله م  ممارسة حّقه ال بيل  زسرا يل على جرا موا المتلدد  والمستمر  ضد الشل  الفلس ين 
 ف  تقرير مصيره وممارسة سيادته وسل اته على أرضه ف  و نه.

سياسيا ؛   بد م  التصميم على رفض الوسا ة ا مريسية الحصرية، حيس أ  واشن   تحولت زلى 
 رس ف  الصراع، والخ ة الت  ه  بصدد  رحوا عبار  ع  أفسار أوتصورات زسرا يلية يمينية 

ت رفة ب  س أمريس ، مع الترسيز وتسلي  الضوء على خلفيات الخ ة الفسرية والسياسية أمريسيا  م
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سرا يليا ، وفضح م  يلمل عليوا، أ  سوشنير غرينب ت وفريدما ، وهم ث ثة صواينة متحيزي   وار
 ومت رفي ، ناهيك ع  عدم امت سوم الخبر  والقدرات ا زمة للوسا ة وابتسار الخلول.

بد سللك م  المض  قدما  ف  مساع  توسيع اا ار الراع  للملية التسوية،مع اختصار ال رق   
واللود  زلى ا مم المتحد  لرعاية الملس بشسل مباشر م  خ ل مجلس ا م  أو الجملية اللامة، 

 والمضى قدما  ف  مسير  ا نضمام زلى المؤسسات والمن مات الدولية لات الثقل وا عتبار.
لقياد  المنتخبة ستمتلك بالتأسيد عأو يفترض أ  تمتلك. الشجاعة لفضح، أو على ا قل زحرا  اللر  ا

المتساوقي  والمتوا  ي  مع صفقة القر ، وخ ة تصفية القضية الفلس ينية، والض   عليوم سياسيا  
 وارع ميا  ل ع   صراحة ودو  تلاس  أو تحايل ع  حقيقة موقفوم م  الخ ة الصفقة.

القياد  الديمقرا ية المنتخبة، الخالية م  ا ستبداد والفساد، وا سثر شبابا  وحيوية، ستسو  حتما  أسثر 
تماسا  مع الناس ومشاسلوم، وه  ستسو  ا قدر سللك على ااجابة ع  ا س لة الصلبة والشا سة، 

مسانية  دار  الصراع وار اللها  زلى خيار الدولة وحتى ا ستراتيجية المتللقة بأسالي  المواجوة وار
الواحد ، ف   ل انسداد أفق عملية التسوية الت  ان لقت منل أوسلو، بل منل النسبة الثانية ف  

الل  وضع ا ساس لما بات يلرس بحل  242، مع قرار مجلس ا م  رقم 1967حزيرا / يونيو 
سوشنر أنوا قد ت لق -الدولتي  الميت سريريا  على سل حال، وربما يسو  م  حسنات خ ة ترام 

 رصاصة الرحمة عليه.
 28/3/2018، 21موقع عربي 

 
 وعند الفلسطينيين ما يقلق اإلسرائيليين .40

 نبيل عمرو
عد  وقا ع  ورت خ ل هلا ا سبوع، جللت ااسرا يليي  يمينا  ويسارا  يشلرو  بقلق عميق م  

  زم  الض   المتلا م عليوم، الفلس ينيي ، وما يمس  أ  يفللوا ف  صراعوم مع ااسرا يليي  ف
 وغيا  أ  نافل  أمل تشجع الفلس ينيي  على الودوء ولو زلى حي .

ااسرا يل  المحي  ب ز ، وتوغلوا زلى عمق عشري  « ماجينو»ث ثة شبا  مسلحي  اخترقوا خ  
 خسا ر.سيلومترا ، وتجاوزوا تجملات عسسرية وسسانية، وسا  بمقدورهم أ  ي لقوا النار وأ  يوقلوا 

دانات غير مسبوقة  يقونة زسرا يل...  زسرا يل سلوا منش لة ف  جدل حار حول هلا ا ختراق، وار
 الجي  الل    يقور و  يخترق!

قبل للك انفجرت قنبلة  مست ش اياها سل ااسرا يليي  يمينا  ويسارا ، حي  نطشرت زحصا ية تقول 
  النور والبحر بدأ يتفوق على أعداد ااسرا يليي ، و  با رقام، ز  تلداد الفلس ينيي  المقيمي  بي
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يوجد لدى زسرا يل ما تواجه به هلا التفوق الديموغراف     الفلس ينيي  حي  ت لق سل ا بوا  ف  
 وجوهوم يلولو  بالتساثر.

ويوم الجملة ستن لق مسير  يتوقع أ  تضم أعدادا  ها لة م  الفلس ينيي ، للتجمع أمام السيا  
سرا يل، وهله المسير  ستسو  زشوارا  صاخبا  لمأسا  غز ، ومسؤولية ا  من  الفاصل بي  الق اع وار

زسرا يل المباشر  عنوا، وحرسة م  هلا النوع   تملك زسرا يل قدرات فّلالة على قملوا وت ويق 
 مفلولوا على مستوى اللالم بأسره.

رير السي ر  المباشر  وغير المباشر ، فإ  وف  الضفة حيس    ااسرا يليو  أنوم ينامو  على ح
تقارير الجي  وقوى ا م  لم تسجل فق  ارتفاعا  ف  منسو  اللمليات اللسسرية الت  يقوم بوا غالبا  
أفراد   ينتمو  عضويا  زلى أ  فصيل، بل ز  قراء  الجي  للت ورات المحتملة ربما تصل ف  وقت 

 ما زلى ا نفجار الشامل.
 ل  يجر ، ما ه  الحلول الت  يتحدس ااسرا يليو  عنوا؟أمام هلا ال

نسار وجود أزمة با ساس مع  هنالك حل تقليد  يتبناه اليمي ، مرسزه القمع واللقوبات الجماعية وار
الفلس ينيي ، وهنالك اجتوادات يزداد المتحدثو  بوا يوما  تلو آخر، ومرسزها حتمية ا نفصال ع  

ا وضاع ا منية وانفجار القنبلة الديموغرافية،  ور بوضو  شديد شبح الفلس ينيي ، فبلد تفاقم 
الدولة ثنا ية القومية، ومجرد تداول هلا المص لح يلن  ضر  ا ساس اللقا د  للدولة اللبرية، 
الت  ي ال  نتنياهو الفلس ينيي  با عتراس بيووديتوا، رغم التفوق السسان  لللر  اللي  يسي ر 

 قو  الس  .عليوم اليوود ب
خ صة القول، وهله مل يات ينب   أ  توضع بي  يد  قوى ا عتدال اللرب  الت  تلمل بجد م  
أجل بلود حالة ملقولة م  التواز  ا ميرس  ف  صفقة القر ، س  يدرك ا ميرسيو  أ  الوضع ف  

ي ، يختلس سثيرا  ع  ا روقة الم لقة الت  يسر  ويمر  فيوا اليمي  ااسرا يل  مع أقرانه ا ميرسي
الوضع على ا رض، حيس سل يوم ي ور توديد جد  للصي ة ااسرا يلية ف  التلامل مع 
الفلس ينيي  وهلا يؤثر مباشر  على الصي ة ا ميرسية المفترض ز  أرادت ح   حقيقيا  أ  تضع 

ى ا رض الت ورات الميدانية ف  مسانوا الصحيح م  التحليل ووضع السياسات، وما يجر  عل
 سيحتم التواز  الم لو .

 29/3/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 العودة ومسيراتها... .44
 ماجد أبو دياك

. ف  سافة منا ق ق اع غز  2018آلار/ مارس  30مسيرات اللود  السلمية الت  ستن لق الجملة ع
غز ، تشسل أحد الحدودية، بمبادر  م  الوي ة الو نية اللليا لمسيرات اللود  وسسر الحصار ع  

أشسال اللمل السياس  السلم  المشروع للشل  الفلس ين ، ولسنوا تأت  ف  مرحلة حساسة جدا 
للقضية الفلس ينية، ف   ل قرار الر يس ا مريس  دونالد ترام  ا عتراس بالقدس عاصمة موحد  

يس  الل  يشمل ضم  وأبدية للسيا  ال اص ، ا مر الل  يسسبوا زخما وقو  ف  مواجوة القرار ا مر 
 صفقة القر  زغ ق ملس ال ج ي  والقفز على حقوم ف  اللود  وتشريع ا ستي ا .

ومنا ق تواجد ال ج ي  الفلس ينيي  ف  دول  48وتشمل المسيرات أيضا الضفة ال ربية ومنا ق 
اقع اللمل ال وق عا رد  ولبنا  وسوريا.، ولسنوا تترسز ف  غز ، حيس تسّول لوا سل ة ا مر الو 

 وا ن  ق والرعاية، سما تدعموا الفصا ل ف  الق اع، ا مر الل  يل يوا قو  وفلالية.
وترسل مسيرات غز  رسالة لللدو بأنه ل  يتمس  م  فرض الصفقة حتى وار  دعمتوا بلض الدول 

ق اع اللربية، سما ترسل رسالة للسل ة الفلس ينية ور يسوا محمود عباس بأ  حماس ل  تجلل م  ال
 مقرا للسيا  الفلس ين ، حتى مع الحديس ع  تو ي  ال ج ي  ف  سيناء وضموا لولا السيا .

وحماس بولا الشسل ترد على عباس الل  ش  هجوما سبيرا عليوا وحرق سفنه ملوا، متوما زياها 
بأنوا تتآمر لتمرير الصفقة الت  يتخوس م  أ  تسو  على حسابه سر يس وعلى حسا  سل ة 

 يق ا من  الت  يتو ها!!التنس
ويرى المن مو  أ  تلك المسيرات تضع زسرا يل ف  زاوية ا توام ف  ما يتللق بقضية حصار غز ، 
ولس  المدلول ا هم هو تسلي  الضوء على الدور الل  يمس  أ  تللبه حماس ف  تل يل الصفقة 

 حتى لو تمت المصالحة الفلس ينية.
 

 فعاليات سلمية منظمة
لوي ة على أ  الفلاليات   تنتم     حسومة أو تن يم مطلي ، فسافة ا  ر الفلس ينية وشددت ا

والفصا ل والفلاليات والف ات ستسو  مشارسة وحاضر . وجددت التأسيد على أنوا لم تدعط ل لتحام مع 
 ا حت ل وجوا لوجه وأ  دعواتوم واضحة وه  أنوا ستسو  سلمية شلبية غير مطسلحة، دو  حمل

 س  ، أو مناوشات.
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ودعت المشارسي  ل لتزام بتلليمات اللجنة الو نية اللطليا انجا  الفلاليات، وعدم ترك مجال 
ل حت ل  رتسا  أ  حماقة بحق المشارسي ، ليسونوا لقمة سا  ة ل حت ل، وا بتلاد بالفلاليات 

 متر م  الحدود. 700مسافة 
مح ل ج ي  الفلس ينيي  بالرغبة ف  اللود  زلى أراضيوم الت  وتلبر هله المسيرات ع  الشلور الجا

هجروا منوا، ولس  دو  أ  يترافق للك مع عمل سياس   ستثمار الحدس، خصوصا م  السل ة 
بلاد المشارسي  ع  الحدود.  الت  تتجن  أ  تصليد أمن  مع ا حت ل، وستسلى لضب  وار

ار  الر يس ا مريس  دونالد ترام  تقليص الدعم الل  وتأت  المسيرات ف  الوقت الل  قررت فيه زد
تقدمه الو يات المتحد  لوسالة ا مم المتحد  اغاثة وتش يل  ج   فلس ي  عا ونروا.، والت  تقدم 

مليو  نسمة ف  غز ، يشسلو  ربع ال ج ي  البالخ نحو ستة م يي ، سما  1.5مساعداتوا لنحو نحو 
 م  زجمال  سسا  الق اع. ف  الم ة 65يشسلو  أيضا 

ومع سل هله ا ستلدادات، فإ  زمسانية ت ور الحدس زلى مواجوات مع ا حت ل ت ل وارد  ف  
ق اع غز ، خصوصا زلا قام عدد م  المشارسي  باجتياز الحدود أو الت اهر أماموا مما يلرضوم 

 حماس!ا  ق النار، وقد يجر ا مر زلى مواجوة غير مرغوبة بي  زسرا يل و 
 

 تخوفات إسرائيلية
وم  هنا، تأت  التخوفات وا ستلدادات ااسرا يلية م  زمسانية قيام بلض المت اهري  باختراق 

 السيا  عجدار الفصل ا من . وا حتساك مع الجنود، ما قد يؤد  زلى مخا ر أمنية.
ر الفاصل، وتوقع أسثر م  محلل عسسر  زسرا يل  أ  بلض الفلس ينيي  قد يتسلقو  الجدا

ويتوجوو  نحو الشمال باتجاه المستو نات اليوودية، دو  أ  ينجح جي  ا حت ل ف  وقس تقدم 
الجماهير الفلس ينية، الت  قد تنجح بالسي ر  على بلض التجملات السسانية ااسرا يلية بمدينة 

 عسق  ، حسبما يقولو .
بمنا ق ق اع غز  والضفة ال ربية والقدس  وبجان  المشارسة الفلس ينية المتوقلة ف  هله المسيرات

وفلس يني  الداخل، فإ  توترا قد تشوده الحدود مع ا رد  ولبنا . ولس  ااسرا يليي  يرو  أ  
مسيرات ا رد  ولبنا  ستخضع لسي ر  السل ات هناك، فيما   يمس  ضب  مسيرات غز  الت  

 ل ومصر والسل ة الفلس ينية!ستن لق ف  ضوء حصار خانق على الق اع م  قبل زسرا ي
ويتخوس السيا  م  مسيرات غز  الت  ز  فلتت م  عقالوا فستؤد  زلى مواجوة عسسرية واسلة، 
خصوصا وأنه تتوقع مشارسة ربع مليو  فلس ين  ف  الق اع فيوا، وستستمر حتى لسرى النسبة ف  
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، واستلد للمسيرات با س ك آيار/ مايو. ولللك حشد اللدو اللديد م  قادته على الحدود مع غز 
 الشا سة والتأه  ا من  واستخدام  ا رات مسير  ا  ق القلا س المسيلة للدموع.

وف   ل توجس اللدو م  اختراق الحدود أو ز  ق الصوارين عليه، فإنه قد يبالخ ف  رد  فلله على 
 ما يجر  ف  غز ، ويرتس  حماقات تؤد  لمقتل فلس ينيي !

 
 وماذا بعد؟

وف   ل التقدير أ  المسيرات تشسل ت اهر  سياسية زع مية و  تحرك الوضع السياس  الرسم  
الفلس ين ، وف  ضوء فشل المصالحة الفلس ينية، فإنه م  الموم التنفيس المضبو  للفلس ينيي . 
ولس  للك يبقى مخ ورا وغير محسوبا بدقة، خصوصا أ  مساسبه ستسو  محدود  مقابل خسا ره 

وقلة. ولسنا هنا ف  ز ار تقييم هلا الفلل الجماهير ، ولس    بد م  ا خل بلي  ا عتبار المت
ليست ملنية بحر  قد  -وسللك زسرا يل  -السيناريوهات السي ة المترتبة عليه  الما أ  حماس 

 تسو  نتا جوا سارثية على الفلس ينيي !
حت ل فق ، وتشسل المسيرات دعما لولا الخ  ويسلى الفلس ينيو  زلى زبقاء بوصلة المواجوة مع ا 

ومسسبا لقضيتوم، ولسنوا تحتا  زلى البناء السياس  عليوا ف  فلس ي  ودول ال وق، وهلا ا مر 
 بليد المنال لةسس؛ ف   ل أوضاع الحسومات هناك.

  وف  ز ار سل  اللدو لتجن  أ  تداعيات لوله المسيرات عليوا، خصوصا ف  ضوء الدعم السياس
ال محدود الل  يتلقاه م  حسومة ترام ، سشفت صحيفة "يسرا يل هيوم" أ  حسومة ا حت ل أجرت 
اتصا ت مسثفة، ف  ا يام ا خير ، مع سل م  مصر وا رد  والسل ة الفلس ينية ف  رام هللا، 

ينية بودس زحبا  اند ع ال ض  الفلس ين  ف  يوم ا رض، خاّصة ف  ضوء مسير  اللود  الفلس 
 الت  يطفترض أ  تن لق م  داخل ق اع غز  باتجاه السيا  الحدود .

ز  هله المسيرات، خصوصا تلك الت  ستجر  ف  ق اع غز ، قد ت لق شرار  جديد  ف  الصراع مع 
اللدو، ولس  مساهمتوا ف  فرملة صفقة اللصر ست ل محدود  ف  ضوء حصار غز  الخانق، 

 ى حل مشس ته عبر زتمام المصالحة الفلس ينية.وشلور الجماهير فيه بالحاجة زل
وعلى هلا، فإ  حماس تواجه مشسلة ف  غز  تتمثل ف  عدم قدرتوا م  ا ستفاد  م  دعم الجماهير 
ف  ق اع غز  ف  أ  مواجوة مقبلة مع اللدو لةسبا  الت  لسرناها سلفا، مع أنوا ستساهم بقو  ف  

وة نحو الضفة وفلس يني  الداخل لتحريك الشارع وست ل ا ن ار متج زحبا  صفقة اللصر.
 الفلس ين  واللرب  للوقوس بوجه صفقة القر ، وصيانة الحقوق الفلس ينية.

 28/3/2018، 21موقع عربي 
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 تجارب سابقة لالعتصام في مواجهة الصهاينة .41
 د.فايز أبو شمالة

شار القانون  للبلدية، تقدمنا . برفقة الدستور أسامة الفرا ر يس بلدية خا  يونس السابق والمست1ع
بسيارت  الخاصة حتى الموقع اللسسر  ااسرا يل  الل  سا  قا ما  على شا ئ بحر خا  يونس، 
وسا  يسير م  خلفنا سبا  البلدية، ودو  سابق زنلار، وقفنا على الساتر التراب  الل  أقامه الجي  

 ززالته، وتسويته با رض. حول الموقع، و لبنا م  سا ق السبا  أ  يبدأ اللمل على
صرل علينا الجنود ف  الموقع، وأ لقوا النار ف  الوواء، وتقدموا باتجاهنا، وسا  الحوار ال اض  
بالل ة اللبرية، بأ  هلا الشا ئ لنا، وم  حق سسا  المدينة اللي  نمثلوم، ول  نسمح لسم بالتوسع، 

د اللي  وقفوا ينت رو  المساعد  م  ول  نتراجع، وواصلنا اللمل على مرأى ومسمع م  الجنو 
 قيادتوم.

دقا ق ملدود  ووصل زلى المسا  عد  جيبات عسسرية، أ لقوا النار على عج ت السبا ، وأب لوا 
قدرته على اللمل، وأ لقوا علينا زخات م  ال از، بلد أ  ازداد عددنا، وانضم زلينا عدد م  سسا  

 ر المواجوة مع الجي .المواص ، وم  الموا ني  اللي  شدهم من 
لم ننوزم، ولم نتراجع، وقررنا أ  نجلس ف  المسا ، وأ  نلتصم سلميا ، وقد بدأت أعدادنا بالتزايد، 
حتى جاء المساء، فأمدنا سسا  المواص  بال لام والفرا  وال  اء، ونمنا ف  المسا  أربلة أيام 

عشرات آ س الموا ني  اللي  انضموا بليالوا، ازداد خ لوا عددنا حتى صار باآل س ز  لم يس  
صرار 1996زلينا ف  النوار سنة  ، فتر  اعتصام تخللوا اشتباسات با يد  ور  غاز، وصمود، وار

 على عدم السما  ل سرا يليي  بتوسيع الموقع اللسسر  على حسا  سسا  المدينة.
زق المجايد ، القا د اللام لقوات لم ينته ا عتصام الجماهير  ز  بلد أ  اجتمع ملنا اللواء عبد الرا

ا م  الو ن ، مع مجموعة م  قاد  ا جوز  ا منية، وعدد م  مسؤول  التن يمات الفلس ينية، 
اجتملنا ف  زحدى ا بنية القريبة م  مسا  ا عتصام، وتم ز  عنا على تفاصيل اتفاقية أوسلو، 

اللر ، بحيس يسو  نصي  اللر  والت  تنص على تقاسم شا ئ بحر خا  يونس بي  اليوود و 
سيلو متر ه   5سيلو متر م  شا ئ البحر،   يحق لليوود الدخول زليوا، ثم يليوا  5الفلس ينيي  

م  نصي  اليوود والجي ،   يحق للفلس ينيي  دخولوا، وهسلا، بدءا  م  شا ئ بحر بيت  هيا ف  
 الشمال، وحتى شا ئ بحر رفح ف  الجنو .

اقية أوسلو، واستشفنا أ  المسا  الل  نلتصم فيه هو ملك لليوود، و  حق لنا لقد خانتنا اتف
با عتراض، فالجي  ااسرا يل  يتوسع وفق ا تفاقية، بل استشفنا أ  الجي  يتساهل مع الموا ني  
مؤقتا ، ويسمح لسسا  خا  يونس بدخول المن قة المخصصة للجي  وفق اتفاقية أوسلو، وقتوا  ل  
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ن  أ  ألق  سلمة ف  الجماهير الملتصمة، وأ ل  منوم زخ ء المسا ، على أمل أ  الحضور م
 يستجي  الجي  زلى م لبنا  حقا .

رفضت زلقاء السلمة، واعتلرت، فل  أتحدس للناس ز  بما أنا مقتنع فيه، وترست السلمة لمسؤول 
 التوجيه السياس  والملنو  ف  للك الوقت اللميد ماز  عز الدي .

، تحرسنا بمسير  تضم عددا  م  سيارات البلديات زلى ملبر سرم أبو سالم، ف  خ و  2008سنة  .2ع
زع مية، ت ال  بفك الحصار ع  ق اع غز ، وتزويد البلديات بسميات الوقود الضرورية لتسيير 

 عمل المرافق الحيوية. فما الل  حدس؟
ل ، وحلرن  بالل ة اللبرية م  ا قترا  لمجرد تحرك السيارات، اتصل ب  ضاب  ا رتبا  ااسرا ي

م  الحدود،  لبت م  الضاب  ااسرا يل  بأ  يبلخ قياد  الجي  بأننا لاهبو  ف  مسير  سلمية، و  
لى المس ولي   ا، وهدس مسيرتنا زيصال رسالة بم البنا اانسانية زلى المجتمع الدول ، وار نحمل س ح 

، وأنن  أشرس على تن يم المسير  بمشارسة سل م  ر يس ااسرا يليي  اللي  يحاصرو  ق اع غز 
بلدية رفح الموندس عيسى النشار، والنا   ف  المجلس التشريل  الموندس جمال الخضر ، ر يس 
دخال الوقود ال زم لخدمات  اللجنة الشلبية لمواجوة الحصار، و  ن ال  بأسثر م  فك الحصار، وار

 البلديات.
  م  مدير عام وزار  الحسم المحل  ف  رام هللا، والل  حلرن  م  الم البة لقد جاءن  ا تصال الثان

بفك الحصار، وم  سلبيات الز  بمو ف  البلدية وملداتوا ف  الخ فات السياسية، وم  أ  عمل 
 سيؤثر على القرار ااسرا يل ، ويخفس الحصار ع  حرسة حماس "ا نق بية".

البلدية تقس على الحياد م  سل التن يمات، و  يحق لر يس  أسدت للمس ول ف  الحسم المحل  بأ 
 البلدية أ  يلبر ع  رأيه السياس  با حداس سلب ا أو زيجاب ا؛  الما سا  على رأس عمله.

ولس  مدير عام الوزار  لم يبِد تفوم ا، وحاول أ  يصدر ل  أمر ا بالتراجع، فما سا  من  ز  أ  أقسو 
 رفلت صوت ، وأنويت مله المسالمة بسل تحٍد وعنس.عليه بالرد القا ع، لقد 

وسانت المفاجأ  أ  جاءن  ا تصال الثالس م  وزير الحسم المحل  ف  للك الوقت السيد زياد 
البندك، الل  اعترض على المسير   نوا تتلارض مع السياسة اللامة الت  تودس زلى تضييق 

 الثور  الشلبية ف  "وجه ا نق بي ". الحصار على حسومة حماس ف  ق اع غز ، حتى تنفجر
لم يستج  الوزير لحوار المن ق، ولم يلجبه رد ، فودد وتوعد، وأغل  ف  التحلير، ولس  قبل أ  

 ي لق الواتس، قلت له: أنا أنتم  لسل فلس ي ، وأقوم بواجب  الو ن .
شاحنات  ريقنا واصلنا المسير ، ولس  قبل الوصول زلى ملبر سرم أبو سالم، أغلق سا قو ال

بشاحناتوم، أوقفوها ف  عرض الشارع، وغادروا المسا ، و  نلرس حتى اليوم م  ه  الجوة الت  
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أصدرت أوامرها لسا ق  الشاحنات س  ي لقوا  ريق مسيرتنا، لنجبر على التوقس، وعدم التقدم أسثر، 
 ونستف  با عتصام ف  للك المسا ، ونوصل رسالتنا السلمية م  بليد.

 
 خالصة:ال

شلبنا الفلس ين  مل اء، و  خوس على ا عتصامات والمسيرات والم اهرات م  اللدو ااسرا يل ، 
ارها  عدونا حدود، الخوس على مسير  اللود  م  ال ابور الخامس، م  أول ك اللي  يليشو  بيننا 

 حت ل، ويتنفسو  على حواف  ا ختناق، ويأسلو  خبزنا الم مس بالوجع، ويشربو  ماءنا الملوس با
 هواءنا المحاصر باللقوبات، ثم، ثم ين قو  بلسا  أعدا نا.

 28/3/2018فلسطين أون الين، 
 

قليمي مضطرب .44  وكفى ولولة!… مشهد دولي وا 
 د. فايز رشيد
ربما سيسجل التارين للر يس ا مريس  دونالد ترام  ع مة فارقة ف  توتير ا جواء السياسية الدولية. 

ء زلى السل ة بدأت حالة م  ال ليا  الب  ء يشودها اللالم م  خ ل أحداس سياسية فمنل أ  جا
عديد . م  الواضح أ  وراء ترام  قوى يمينية متشدد  م  المحاف ي  تو ء له نوعا م  ا نز ق 

أقال وزير « بجر ّ قلم»تجاه قرارات تميل زلى التشدد، فيسارع الر يس زلى اتخالها. مثلما يقال 
رجية تيلرسو  وب ريقة موينة يخجل مسؤول ص ير م  ممارساتوا، فسيس بر يس دولة ع مى؟ الخا

لم يست ع ترام  التصديق أ  انتقاله م  زدار  رأسمال زلى زدار  دولة يفرض عليه ت يير ممارساته 
 !بال بع،  وأسلوبه. الموم أ  سل اللي  أقالوم سانوا قادري  على ترميم هفواته! هل هله صدفة؟ 

فالت ييرات سانت مقصود  م  قوى تقس خلس الر يس، وتحديدا المجمع الصناع  اللسسر  واللوب  
الصويون  بالتأسيد، فا ول   يست يع اللي  دو  توتر دول  وحرو  زقليمية، والثان  تدفله زسرا يل 

اتيا  بمسؤولي  دفلا اقناع الر يس بفرض التسوية للقضية الفلس ينية على الفلس ينيي  واللر  وا
 صويوني  التوجوات.

ز  بي  آخر ث ثة عينوم ترام : بومبيو سوزيرللخارجية، بولتو  سمستشار لةم  القوم ، وجينا 
هاسيل سمدير  للمخابرات المرسزية قواسم مشترسة سثير : الوقوس بحزم ضد روسيا، توجيه ضربة 

يرا ، وا نفساك  م  ا تفاق النوو  اايران ، عشق الصويونية عسسرية زلى سل م  سوريا الشمالية وار
وتأييد زسرا يل ا عمى، زجبار الفلس ينيي  واللر  على قبول ما تمليه عليوم، السره الشديد لللر  
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والمسلمي ، الحد م  الوجر  زلى الو يات المتحد ، وقس الدعم ع  الفلس ينيي ، التخلص م  مفووم 
 واجد ا مريس  ف  سوريا.ال ج ي  الفلس ينيي .التمسك بالت

أبو »أما بالنسبة للسيد  هاسبل، فملروس عنوا ممارسة التللي  الشديد للسجناء اللراقي  ف  سج  
عام « عي  الق »وقد سبق أ  أدارت هاسبل سجن ا سري ا للوسالة ف  تاي ند ي لق عليه اسم «. غري 
ير للجنة ا ستخبارات ف  مجلس . وسا  يضم عدد ا م  عناصر تن يم القاعد ، وسا  تقر 2002

الشيول حول أسالي  التللي ،الت  ارتسبتوا عس  آ  زيه.، سشس ع  أ  الملتقلي  ف  للك السج  
، فض   ع  استخدام أسالي  غير مصر  «اايوام بال رق»السر  قد تلرضوا  سالي  تللي  منوا 

ر فيديوهات خاصة باستجوا  بوا. سما تتحدس تقارير ع  مسؤوليتوا ع  زصدار أوامر بتدمي
، دعا اللديد م  أعضاء لجنة 2017فبراير/شبا   8السجناء ف  سج  الوسالة لاتوا. وف  

ا ستخبارات ف  مجلس الشيول، الر يس ترم  زلى زعاد  الن ر ف  تليي  هاسبل نا بة لمدير الوسالة 
، «واشن   بوست»لصحيفة  ا مريسية. ووفق ا« لا هيل»بسب  تاريخوا ف  التللي ، حس  صحيفة 

فإ  ااع   ع  تليينوا مدير  لر عس  آ  زيه.  قى ملارضة على الفور م  جان  عدد م  
المشرعي  ا مريسيي ، وجماعات حقوقية بسب  دورها البارز ف  ممارسات التللي  المنسوبة للوسالة. 

را يل  ا سبق عمنل بضلة أيام. أ  أيضا ، بالنسبو  لبولتو  فقد صّر  شاؤول موفاز وزير الدفاع ااس
بولتو  حاول مرارا زقناعه بمواجمة زيرا  عسسريا، ف  مرحلة وجوده مندوبا  مريسا ف  ا مم 
قليم  وعرب  وفلس ين  م  الت ييرات ا مريسية  المتحد . بشسل عام هناك شبه استياء دول  وار

جية السلودية، بل على اللسس أشاد ا خير ، الوحيد الل  ّرح  بخ و  ترام ، هو وزير الخار 
 بسفاءاتوم اللالية!

بالفلل، زننا نلي  أجواء حرٍ  بارد ، فقضية تسميم اللميل الروس  المزدو  وابنته ف  بري انيا، 
دولة أوروبية غربية ، زضافة زلى أمريسا وسندا وأوسرانيا،  14أثارت ردود فلل شديد  م  قبلوا و

  الدبلوماسيي  الروس م  أراضيوا، وهلا النم  م  ردود الفلل م 107فقامت هله الدول ب رد 
يحدس  ول مّر  م  قبل هلا السّم م  الدول ضد روسيا، ا مر الل  يلّسر بأجواء ما قبل انويار 
ا تحاد السوفييت  ودول المن ومة ا شتراسية. هلا التوتر سيسب  مزيدا م  تسميم الل قات بي  

روبا وأمريسا م  جوة أخرى. ل الما هددت الو يات المتحد  م  خ ل ترام  روسيا م  جوة وبي  أو 
والمندوبة ا مريسية ف  مجلس ا م  نيس  هايل  بضر  قواعد الجي  السور ، للك، بلد سل حادثة 
استلمال أسلحة سيماوية، حتى قبل التحقيق ف  م  الل  استلملوا! م  ناحية أخرى سا  الصحاف  

ير سيمور هير  قد سشس ع  خ ة ا ستخبارات المرسزية ا مريسية ف  سوريا، وقد ا مريس  الشو
تلخصت الخ ة ف  مشروع للو يات المتحد  وحلفا وا يقتض  تدمير سوريا خدمة  هدافوا، حتى وار ر 
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أغرقت سوريا وملوا المن قة بالدماء، وهو ما يؤسده الصحاف  المحقق سيمور هير  الل  أسد أ  
ملت على ش  هجوم سيماو  ف  سوريا لتحميل المسؤولية لدمشق، تمويدا لش  عملية واشن   ع

عسسرية ضدها على غرار الضربة، الت  وجوت زلى قاعد  الشليرات الجوية. م  جوته هدد ر يس 
هي ة ا رسا  النا   ا ول لوزير الدفاع الروس  فالير  غيراسيموس بأ  روسيا ل  تضر  فق  

تحاول مواجمة سوريا بل حتى المنصات الت  ان لقت منوا. ف  السياق لاته سا  الصوارين الت  س
زع   بوتي  ع  صوارين حديثة تملسوا روسيا ف  خ ا  له قبيل ا نتخابات الر اسية ا خير ، الت  

، وه  نسبة لم يفز فيوا م لقا   ر يس أمريس  و  غرب  سابقا، ما يلن  أ  %76فاز فيوا بنسبة 
 الروس  يقس وراء سياسات بوتي . الشل 

الصويون  تحديدا، فسات  هله الس ورمثلما يتحف  على وجود صقور  –بالنسبة للصراع اللرب  
وحما م ف  زسرا يل، فإنه يتحف  على ال اهر  لاتوا ف  الو يات المتحد ، فمنل زنشاء الدولة 

 1948. لقد وافق تروما  ف  عام الصويونية فإ  سل ر يس أمريس  يحاول زثبات أنه ا خلص لوا
م  أراضيوا  %7م  مساحة فلس ي  بالرغم م  أّ  اليوود امتلسوا  %78على تشسيل زسرا يل على 

 29ع 181م  ا رض الت  خصصوا لوا قرار التقسيم رقم  %57.3فق ، وبالرغم م  تجاوزها نسبة 
ديسمبر/سانو  ا ول  11ع 194متحد  . وبالرغم م  رفضوا لقرار ا مم ال1947نوفمبر/تشري  الثان  

. بحق عود  ال ج ي  الفلس ينيي  زلى ديارهم، وبالرغم م  رب  ا مم المتحد  قرار ا عتراس 1948
بدولتوا بموافقتوا على زعاد  ال ج ي ، لم يجر تنفيل أ  قرار! تسرر تأييد زسرا يل ا عمى م  سل 

سو ، فورد، سارتر، ري ا ، بو  ا  ، سلينتو ، بو  م  الرؤساء أيزنواور، سينيد ، جونسو ، نيس
 ا ب ، أوباما وترام .

مليار دو ر  147ما مجموعه  2017حتى عام  1948لقد قّدمت الو يات المتحد  اسرا يل منل عام 
مليار دو ر. وف   270بحس  التقديرات الرسمية، ز  أ  تقديرات أخرى تقول زنه وصل زلى نحو 

مليار دو ر اسرا يل على  38قررت الو يات المتحد  تقديم  2019يبدأ ابتداء م  عام اللقد الل  س
مّر  ف  مجلس ا م   42مدى عشر سنوات. لقد استلملت الو يات المتحد  حق النقض عالفيتو. 

لصالح زسرا يل. سما تحرص واشن   على استمرار تفّوق تل أبي  عسسريا  واقتصاديا  ف  الشرق 
وبفضل الدعم ا مريس  أصبحت صناعة ا سلحة ااسرا يلية واحد  م  أقوى الصناعات  ا وس .

، سانت تل أبي  سابع أسبر مصّدر لةسلحة عالميا ، حيس 2008و 2001ف  اللالم، فبي  عام  
مليار دو ر م   5.7باعت زسرا يل بما قيمته  2016مليار دو ر، وف  عام  9.9باعت ملّدات بقيمة 

ع اللسسرية زلى دول أخرى. وبن ر  أخرى فإ  دافل  الضرا   ا مريسيي  يمنحو  زسرا يل البضا 
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مليو  دو ر ف  اليوم. ثم   تنسوا ورقة الضمانات ا ستراتيجية ا مريسية الت  قدموا جور  بو   11
 اسرا يل. 2004ا ب  عام 

ر الحسومة ا مريسية قانونا  يللق م  جوته أشاد ر يس الوزراء الصويون  بنيامي  نتنياهو بتمري
المساعدات المالية للفلس ينيي  على خلفية المسافآت والروات  الت  تدفع للا  ت ا سرى والشوداء 

بااشار  القوية الت  ت ير القواعد م  »الفلس ينيي  وأدر  قانو  تايلورفورس، ووصس نتنياهو القانو  
مليو  دو رع  السل ة الفلس ينية الت  تستثمر ف   300قبل الو يات المتحد  ع   ريق ق ع 

باختصار، أمريسا وحليفوا الصويون  وداعموهما يريدو  للا  ت الشوداء «. اارها »تشجيع 
وا سرى الموت جوعا! جدير لسره أ  أمريسا خفضت م  حجم المساعدات الت  تقدموا لوسالة غوس 

ام سفاسم ولولة حي  يتم تليي  صقر جديد ف  اادار  ف  الخت«. ا ونروا»ال ج ي  الفلس ينيي  
 ا مريسية، فوله ه  حقيقة أمريسا!.
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