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تحمل حماس مسؤولية أزمة الكهرباء في قطاع غزة ..والحركة ترفض االتهامات
 .1حكومة الحمد هللا ّ
نشرت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ،2017/3/7 ،أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة
الفلسطينية ،يوسف المحمود ،قال مساء يوم الثالثاء ،إن أطراف االنقسام في حركة حماس ما زالت
تصر على تعطيل جهود المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية ،من خالل عملها المستمر في عدم
تمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا الصامد في المحافظات الجنوبية التي تسيطر

عليها وتنتهج سياسة مؤلمة لعزلها.

وأضاف أن حكومة الوفاق الوطني تخصص ما يقارب نصف الموازنة للمحافظات الجنوبية في قطاا

غزة ،وتلتازم بادف  80ملياون شايكل شاهريا لصاالا الرهربااء ،إضاافة إلاى االلت ازماات األخارم التاي مان
المفتاارأ أن تااوفر التيااار الرهربااا ي ماان  12-8ساااعة يوميااا ،ولراان فاارأ أطاراف رحماااسر ساايطرتها
على شركة الرهرباء يقلص تلك المدة إلى ثالث ساعات كما كان يحدث قبل فترة قصيرة.

وأوضا المتحدث الرسامي أن الحكوماة تقاوم عبار سالطة الطاقاة وهي اة البتارول بتزوياد محطاة كهربااء

غ ازة بمعاادل  500كااوب يوميااا ،وأن كميااات الوقااود التااي تاام إدخالهااا األساابو الماضااي بل اات 2,800

كوب ،م العلم أن معدل االستهالك اليومي يتراوح بين  360-300كوبا ،كما أن الحكومة ملتزماة ما
األخااوة القطاريين بءعفاااء المنحااة القطريااة ماان جميا الضا ار ب ،وتعماال علااى ا عفاااء ماان أيااة ضا ار ب

أخرم كانت مفروضة.
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وذكر موقع حركة حماس ،غزةَّ ،2017/3/7 ،
أن حركة حماس أردت أن ما جاء في بيان حكومة
رامي الحمد هللا رقم  ،142وادعاءاتها بعدم تمكينها من إدارة ملف الرهرباء في غزة يعكس طريقة
تفكير هذه الحكومة وسياساتها المكشوفة والمخيبة لآلمال .وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم،

في تصريا صحفي ،مساء الثالثاء ،إن ر يس السلطة الفلسطينية محمود عباس ور يس حكومته

رامي الحمد هللا ما زالوا يصرون على استرمال دورهم في حصار غزة بكل الطرق واألساليب
متجاهلين كل الجهود والحلول والحرارات الشعبية والوطنية والفصا لية وا نسانية لحل أزمة الرهرباء.

وبين برهوم أن الحكومة رفضت وعطلت جمي الحلول التي طرحتها حركة حمااس والتاي توافقات فيهاا
ّ
م القوم الوطنية وا سالمية كافة ضمن اتفااق النقاا الثمانياة لحال أزماة الرهربااء والاذي أعلان ارماي
الحمد هللا شخصيا موافقته عليها.

وأوضا الناطق باسم حماس بأن الحكومة ما زالت تصر أيضاً على إضاافة جميا الضا ار ب بماا فيهاا
ضريبة البلو على أي كمية سوالر مطلوبة لمحطة التوليد في غزة.

وطال ااب بره ااوم الحكوم ااة ب ااالتحلي بالمس ااؤولية األخالقي ااة واالس ااتجابة العاجل ااة لن ااداء الض اامير والعق اال

والشااعب والقااوم والفصااا ل وأن تتحماال مسااؤولياتها كاملااة تجاااه غ ازة وأهلهااا وأن تنااأم بنفسااها عاان كاال
هذه السياسات الخاط ة والمدمرة.
 .2محيسن :الموقف األمريكي غير واضح ونأمل في موقف عربي موحد في القمة

رام هللا :قال جمال محيسن عضو اللجنة المركزياة لحركاة فاتا لاارالقدس العرباير إن الموقاف األمريكاي
غير واضا لرنه يأمل فاي أن تساير ا دارة األمريكياة وعلاى أرساها ت ارماب فاي االتجااه الصاحيا .لران

حتى اآلن ال ت يير يذكر في السياسة األمريكية.
وكشااف أنااه وقباال انعقاااد القمااة العربيااة قااد يحماال ملااك األردن عبااد هللا الثاااني أفكااار القمااة ومواضاايعها
الر يسااية إلااى ا دارة األمريكيااة ويلتقااي الاار يس ت ارمااب ،وعباار عاان أملااه فااي أن تخاار القمااة العربيااة
بموقااف عربااي موحااد لاادعم القضااية الفلسااطينية ،وهااو األماار الااذي قااد يحاادث ت ييا اًر فااي سياسااة ت ارمااب
تجاه الفلسطينيين واذا ما كان ينوي التقدم بمبادرة لتحريك عملية السالم.
القدس العربي ،لندن2017/3/8 ،

 .3محمود الزق :حماس تسيطر على إدارة الحكومة في غزة بالكامل

حسان جباار :اتهام محمااود الاازق أماين ساار هي اة العماال الااوطني حركاة حماااس بأنهاا تساايطر علااى إدارة
الحكومااة فااي غ ازة بالراماال ،ورأم أنااه إ ال يمكاان الحااديث عاان ايااة صااالحية لحكومااة التوافااق الااوطني
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منوهاا إلاى أن كال المؤشارات تؤكاد أن وكاالء الااو ازرات هام مان يتخاذون القا اررات باءدارة شاؤون مهااامهم

دون أية صلة أو عالقة م حكومة الوفاق الوطني.

وأشااار الاازق فااي حااديث ل ا راأليااامر إلااى إن مااا يجااري علااى األرأ هااو انتهاااك فاضااا التفاااق الشاااط
الذي افرز حكومة التوافق التي لم تعد فعليا موجودة في غزة.

األيام ،رام هللا2017/3/8 ،

 .4مدير معبر رفح :سياسة مصرية جديدة تجاه غزة

غزة :قال مدير معبر رفا البري هشام عادوان إن عملياة فاتا معبار رفاا علاى فتارات متقارباة ال تنهاي
ار ماان معاناااتهم .واعتقااد عاادوان أن التسااهيالت الجدياادة التااي
أزمااة المسااافرين لرنهااا تخفااف جاازءا كبيا ا
يلمسااها المعباار فااي الفت ارة الحاليااة تاادخل ضاامن السياسااة المص ارية الجدياادة التااي تنتهجهااا تجاااه قطااا
غ ازة ،مؤكاادا وجااود تسااهيالت ماان ناحيااة السااماح باادخول البضااا

إلااى قطااا غ ازة ،والتااي يااأتي ماان

ضاامنها الحديااد وا ساامنت وبعااأ الم اواد التجاريااة األخاارم .ودعااا الساالطات المص ارية لفااتا المعباار
بشكل يومي ،لتسهيل حياة الناس في قطا غزة ،والتخفيف من الحصار الذي يفرضاه االحاتالل علاى

القطا  .وقال عدوان :رنحن نلمس ت ي ار في ا جراءات المصرية ،خاصة وأن عدد أيام إغالق المعبار
تقلصت من ثالثة أشهر إلى ما يقارب الا 20يوما ما بين الفتحة واألخرمر.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/7 ،

 .5آلية جديدة ..الحكومة الفلسطينية ُتصدر تصاريح العاملين لدى االحتالل
رام هللا ا محمد الرجوب :توصلت و ازرة العمل في فلسطين ،إلى اتفاق م إس ار يل ،تقول إنه يهم ق ارباة
ما ااة أل ااف عام اال ل اادم االح ااتالل ،حي ااث يض اامن تسا اري إجا اراءات دخ ااولهم عب اار الحا اواجز ويحظ اار
استخ ار تصاريا عمل إال من خالل السلطة الفلسطينية التي ستتولى بدورها التنسيق م تل أبيب.

ويتعلاق االتفااق الجدياد بعباور العماال مان خاالل الحاواجز العساكرية ونقاا العباور مان الضافة ال ربياة

إلى داخل األراضي المحتلة ،ومكافحة ظاهرة السماسرة الذين يبيعون التصاريا للعمال بمبالغ باهظاة،
إضافة إلى تحسين ظروف السالمة المهنية والصحية في أمارن العمل.

وقا ااال وكيا اال و ازرة العما اال الفلسا ااطينية ،ناصا اار قطا ااامي ،إن االتفا اااق الجديا ااد ،يضا اامن من ا ا السماس ا ارة
الجشعين من است الل العمال الفلسطينيين ،وبيعهم التصاريا ،بمبالغ طا لاة قاد تصال إلاى  800دوالر
في الشهر الواحد مست لين حاجتهم للقمة العيش.
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" .6التربية" :دوام مدارس األونروا في العطلة الرسمية تطاول مرفوض
رام هللا :أع اارب الن اااطق الرس اامي باس اام و ازرة التربي ااة والتعل اايم الع ااالي عب ااد الحك اايم أب ااو ج اااموس ع اان
اساات رابه الشااديد واسااتهجانه ماان التص اريا الصااادر عاان مكتااب المفااوأ العااام لألونااروا عباار الناااطق
باسمه ،باعتبار يوم األربعاء ،الذي يصادف يوم المرأة العالمي ،يوم عمل بشكل طبيعي فاي المادارس

التابعة لألونروا ،خالفا لقرار الحكومة الفلسطينية ،معتب ار بأن ال عالقة لألونروا بق اررات الحكومة.

واعتباار أبااو جاااموس ،فااي بيااان صااحفي ،الق ارار رمتماديااا وخارجااا عاان أدب التعاماال واالحت ارام والااروح
المسؤولة التي سادت عالقة الوكالة بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينيةر.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/7 ،

 .7تعيين حسام زملط رئيساً للمفوضية العامة لمنظمة التحرير في واشنطن

رام هللا :أدم الساافير حسااام زملااا ،اليااوم الثالثاااء ،اليمااين القانونيااة ،أمااام ر اايس الساالطة الفلسااطينية
محمود عباس ،ر يساً للمفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في الواليات المتحدة األميركية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/7 ،

 .8مطالب فلسطينية بتنفيذ قرار مجلس األمن بشأن االستيطان
(د.ب.أ) :أعرب المراقب الدا م لفلسطين في األمم المتحدة بنيويورك السفير ريااأ منصاور عان أملاه
بااأن يحتااوي التقرياار األول لألمااين العااام لألماام المتحاادة فااي جلسااة ا حاطااة فااي ال ارب ا والعش ارين ماان

الشهر الجاري على تنفيذ قرار مجلس األمن ( )2334وكذلك التمييز بين رإس ار يلر والمناطق المحتلة.

وتبنى مجلس األمان الادولي فاي  23ديسامبر كاانون األول الماضاي القارار ( ،)2334الاذي حاث علاى

وض ا نهايااة للمسااتوطنات را س ا ار يليةر فااي األ ارضااي الفلسااطينية ،ونااص الق ارار علااى مطالبااة الريااان
بوقا ااف االسا ااتيطان فا ااي الضا اافة ال ربيا ااة بما ااا فيها ااا القا اادس الش ا ارقية ،وعا اادم شا اارعية إنشا اااء رإس ا ا ار يلر
للمستوطنات في األرأ المحتلة منذ عام .1967
وطالب منصور ،المدعية العامة للجنا ية الدولية االنتقال من الفحص األولي الذي اساتمر سانتين إلاى
التحقيقات الرسمية ،قا الً :إن رلم تفعل ذلك سنلجأ لطلب تحقيق رسمير ،مؤكداً وجود ض و تمارس
على الجنا ية الدولية بهذا الشأن.

الخليج ،الشارقة2017/3/8 ،
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 .9غازي حمد ينفي تعيينه رئيساً لسلطة الطاقة بغزة

غزة :نفى وكيل و ازرة الخارجية الفلسطينية ب زة ،غازي حمد ،أن يكون قد ُعّين بمنصب ر ايس رسالطة
الطاقااةر فااي القطااا  .وقااال حمااد فااي تص اريحات صااحفية ،رإن مااا نش ارته وسااا ل ا عااالم عاان تعينيااه
ر يسا لسلطة الطاقة ب زة هو عار عن الصحةر.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/3/7 ،

 .11إصابة مستوطن يهودي بعملية طعن جنوب القدس وانسحاب المنفذ

اطينيا طعان مساتوطن إسا ار يلي،
بيت لحم  -خلدون مظلوم :قالت شرطة االحتالل ا س ار يلي ،إن فلس ً
اليوم الثالثاء ،قرب قرية رالولجةر (جنوب غرب القدس المحتلة)؛ قبل أن ينسحب من مكان الحادثة.

يهودياا تع ّارأ للطعان فاي ياده ،قارب قرياة رالولجاةر ،بعادما
وذكرت شرطة االحتالل فاي بياان لهاا ،أن
ً
اطينيا .ونشاارت الق اوات ا س ا ار يلية العديااد ماان
اابا فلسا ً
خاار ماان رك ا ار للسااياراتر ،حيااث أقا ّال معااه شا ً
الحواجز في ربيت جاالر ورالولجةر ،وذلك للبحاث عان الشااب الفلساطيني ،الاذي لام تاتمكن مان اعتقالاه

(حتى ساعة إعداد الخبر).
قدس برس2017/3/7 ،

 .11الحية :غزة عصية على االنحراف الفكري والتطرف واإلرهاب
أر ااد خلي اال الحي ااة ،عض ااو المكت ااب السياس ااي لحرك ااة حم اااس ،أن فلس ااطين وغا ازة عص ااية عل ااى
غا ازةّ :
االنحراف الفكري والتطرف وا رهاب.
وقاال الحيااة خااالل مااؤتمر رأزماة الفهاام وعالقتااه بظاااهرة التطارفر الااذي نظمتااه و ازرة األوقاااف والشااؤون

الدينية ،بالجامعاة ا ساالمية بمديناة غازة ،ياوم الثالثااء ( ،)3-7رنارفأ ال لاو والتطارف والعناف ،ألناه
ليس من سمة ديننا ،وهو شماعة يتمسك بها أعداؤنا ليحاربوننا بهار.
وأشااار الحيااة إلااى أن ا سااالم ُيقصااى عاان ساادة الحكاام كلمااا اقتاارب منهااا ،بااءرادة أعااداء الاادين والحريااة.

يتبنااون الفكاار المتطاارف
وأرااد القيااادي فااي حركااة حماااس أن قطااا غ ازة ريخل او ماان األشااخاص الااذين ّ
مشير في ذات الوقت إلى وجود قّلة ،أطلق عليهم اسم رأصحاب االنحراف الفكرير.
ًا
ا رهابير،
عصية على االنحراف الفكري والتطرف وا رهاب ،وهاذا
وبين أن فلسطين وغزة على وجه الخصوص
ّ
المؤتمر اليوم يهدف لتنقية أصحاب االنحراف الفكري.
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وق ااال :رغا ازة ما ا تاريخه ااا الطوي اال والمنس ااجم ما ا س ااماحة ا س ااالم ووس ااطيته ،المنتم ااي لثقاف ااة األم ااة
المختلااف
وعقياادتهار ،موضا ًاحا أن حركتااه تارفأ رالتطاارف والعناافر ،وهااي علااى اسااتعداد لتقباال اآلخاار ُ
معها.
المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/7 ،

 .12الزهار :تطوير العالقة مع مصر على رأس اهتماماتنا
غزة  -بسام العطار :أرد القيادي بحركاة حمااس ،محماود الزهاار ،أن تحساين العالقاات وتطويرهاا ما
دولة مصر الشقيقة مستمر.

وقااال رتوجااد مؤشارات إيجابيااة ماان قباال الجانااب المصااري لتطااوير العالقااات ما عازة ،وتجسااد ذلااك فااي

الفتا المتررر لمعبر رفا ،ومحاولة تحسين الوضا االقتصاادي ل ازة المحاصارة ،لران هاذه المحااوالت
تبقااى غياار كافيااةر ،متمنيااا أن تتطااور هااذه العالقااة كمااا كاناات عليهااا .وأضاااف رللارأير رإن أي محاولااة

لجرن ااا أن نك ااون طرف ااا ف ااي س اايناء سنفش االها ف ااورا ،ألن بندقي ااة المقاوم ااة واض ااحة وتوج ااه فق ااا لص اادر
االحتالل من أجل تحرير فلسطين ،وال نتدخل في شؤون أي من الدول العربية ر.

وفيمااا يتعلااق بءمكانيااة تسااليم معباار رفااا للساالطة الفلسااطينية بقيااادة محمااود عباااس ،رفااأ الزهااار هااذا

الحااديث قااا ال :ردعونااا كافااة الفصااا ل والتنظيمااات وغيرهااا نشاااء لجنااة مراقبااة ومشاااركة فااي العماال
داخاال المعباار الحاادودي ،م ا رفضاانا مكانيااة تسااليمه لمحمااود عب ااس لتحفظنااا علااى طريقااة تعاماال
الموظفين السابقين م المسافرينر.

واعتبر الزهار أن هناك خطى جدياة لتفعيال دور المجلاس التشاريعي لمراقباة الجهااز ا داري والاو ازرات

المختلفااة ،والتااي ساايعمل علااى تعزيزهااا المجلااس فااي المرحلااة القادمااة ،إضااافة لترتيااب العالقااات م ا

الحكومة وبالدول العربية والبرلمانات األخرم.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/3/7 ،

" .13القدس العربي" :دحالن يشكل قيادة لجماعته في أوروبا عقب مؤتمر فرنسا
غازة :يعقااد محماد دحااالن ،القياادي المفصااول مان حركااة فاتا ،مااؤتم ار لجماعتاه فااي العاصامة الفرنسااية
باريس ،وسيشارك فيه شخصيا برفقة عدد من مساعديه .وال رأ من هذا االجتما هاو تشاكيل قياادة
جديدة في رساحة أوروبار.

وقااال مصاادر فااي مااا يعاارف ب ا رجماعااة دحااالنر ل ا رالقاادس العربااير ،إن مااؤتمر فرنسااا يهاادف إلااى عقااد

لقاااء موس ا لرافااة المنتمااين لهااذا التيااار فااي ساااحة أوروبااا ،الفتااا إلااى أن المجتمعااين سيشاارعون فااي
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مناقشا اة رورق ااة سياس اايةر ،وان نهاي ااة الم ااؤتمر ستش ااهد اختي ااار قي ااادة جدي اادة للقس اام ال رب ااي ف ااي رس اااحة
أوروبااار .وأشااار إلااى أن المااؤتمر ساايناقش كااذلك هيكلااة الجماعااة فااي تلااك الساااحة ،ماان خااالل اعتبااار
دول أوروبا عبارة عن رقواط تنظيميةر ،حسب وصفه ،تجمعها قيادة موحدة سيفرزها المؤتمر.

وأوضااا أن دحااالن ومساااعديه الربااار سيحضاارون مااؤتمر فرنسااا ،وساايلقي دحااالن كلمااة ،علااى غ ارار
كلمته التي ألقاها في رمؤتمر الشبابر الذي عقد الشهر الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.
وكشف المصدر وهو أحد العاملين في رجماعة دحالنر لا رالقدس العربير ،أن هاذا التياار شار ماؤخ ار
فااي عمليااة أسااماها رهيكلااة المناااطقر ،ماان خااالل قيااام أنصاااره فااي الضاافة ال ربيااة ،بتشااكيل هي ااات
قيادية ،وقياام مسااعده فاي لبناان عيساى الليناو ،بتشاكيل قياادة أخارم هنااك خالفاا لقياادة فاتا الرسامية،
إضافة إلى تشكيل قيادة شبابية عقب انتهاء مؤتمر القاهرة.

وأوضا أن مؤتم ار للمرأة ستعقده الجماعة فاي قطاا غازة بعاد أياام قليلاة ،سيفضاي فاي نهايتاه الختياار
إطااار ماان النس اااء يش اارف عل ااى ه ااذا الهيك اال .وقااال إن االنته اااء م اان المااؤتمرات ف ااي كافااة المن اااطق،

سيفضي إلى عقد مؤتمر عام موس  ،ينتخب قيادة جديدة للجماعة ،ترون بقيادة دحالن.

وعلماات رالقاادس العربااير أن رجماعااة دحااالنر شااكلت مااؤخ ار هاايكال تنظيميااا فااي غازة ،بعياادا أيضااا عاان

الهيكل الرسامي لفاتا .ولام يكشاف المصادر عان موعاد ومكاان الماؤتمر الموسا المناوي عقاده ،خاصاة

في ظل ما يتردد أن مصر رغام خالفاتهاا األخيارة التاي ظهارت ما حركاة فاتا ،وتمثلات بعادم الساماح
ألم ااين س اار الحرك ااة جبري اال الرج ااوب بال اادخول أل ارض اايها ،ل اام تع ااا موافق ااة عل ااى عق ااد الم ااؤتمر عل ااى

أراضيها ،خاصة وأنه سيكون بمثابة مؤتمر مواز لمؤتمر فتا الساب .

القدس العربي ،لندن2017/3/8 ،

 .14خبير إسرائيلي يحذر :حماس قد تعمد إلى مفاجأة "إسرائيل" بعملية عسكرية
حذر خبير إس ار يلي من أن حماس قد تعمد إلى مفاجأة إس ار يل بعملية عسكرية نوعية ،مشي ار إلاى أن
على الجيش أخذ ما يصدر من وسا ل إعالم الحركة من تهديدات على محمل الجد.

ورساام الخبياار بالشااؤون العربيااة يااوني باان مناااحيم -فااي مقااال علااى موق ا المعهااد األورشااليمي لشااؤون
الدولة -ثالثة سيناريوهات لما يمكن أن تقدم عليه حماس من هجمات على إس ار يل.

وقال بن مناحيم :حماس قد تشن هجوما يتسبب بقتل جماعي أو اختطاف جنود ومواطنين إسا ار يليين

خااالل تساالل خليااة مساالحة لمنطقااة غااالف غ ازة عباار األنفاااق ،أو البحاار باتجاااه أحااد ش اواط إس ا ار يل
القريبة من القطا .

التاريخ :األربعاء 2017/3/8

العدد4222 :

ص 10

وثالااث تلااك الساايناريوهات -وفااق الخبياار ا س ا ار يلي -أن تطلااق حركااة حماااس طااا رة مفخخااة باتجاااه

موق عسكري إس ار يلي أو تجم استيطاني.

ودعااا باان مناااحيم -وهااو ضااابا سااابق فااي جهاااز االسااتخبارات العسااكرية (أمااان) -الجاايش إلااى التنبااه

لطاارق العماال الجدياادة التااي قااد تلجااأ إليهااا حماااس ،ولاايس بالضاارورة مااا تعلاان عنهااا ألن ر اايس مكتااب

الحركة السياسي ب زة يحيى السنوار قد يعمد لمفاجأة إسا ار يل المارة القادماة مان خاالل عملياة عساكرية
نوعية حين يتجدد التوتر في الجنوب.
وزعم أن ما يفاقم حدة التوتر في غزة أن عمليات القصف ا س ار يلي األخيرة ضد أهداف لحمااس فاي
القطا تسببت بأضرار جسيمة لعدد من مواق البنى التحتية التاي بنتهاا الحركاة خاالل السانة األخيارة،

وبعأ هذه ال ارات الجوية أدت النهيار عدد من األنفاق.

اب الساانو خار بالشخصااية القاسااية والعدوانيااة ،معتب ا ار إياااه القا ااد الفعلااي لرتا ااب عااز الاادين
ووصااف الراتا ُ
القسام وهو ما يفسر -برأيه -سبب توتر الوض األمني في غزة.
كما تعتقد حماس -وفقا لتقدير الراتب -أن فرضية أن تعياد إسا ار يل احاتالل القطاا عقاب أي عملياة
كبيرة تنفذها الحركة هو احتمال ضعيف.
كما اعتبر دخول إس ار يل في مواجهة شاملة -كما حصل فاي حارب لبناان الثانياة عاام -2006احتمااال
معقاوال ،وما ذلااك يباادو منطقيااا أن يسااار الساانوار لتنفيااذ تلااك العمليااة المفاج ااة ضااد إسا ار يل لتحسااين
موقعه قا دا جديدا للحركة في القطا .

وخلااص باان مناااحيم إلااى أن حماااس تاارم أن نجاحهااا بأساار جنااود أو مسااتوطنين ساايعمل علااى تربياال

أيدي إس ار يل من القيام برد فعل عاصاف ،وساتتمكن مان تنفياذ صافقة تباادل لألسارم أربار مان صافقة

الجندي جلعاد شاليا .2011

الجزيرة نت ،الدوحة2017/3/8 ،

 .15القوى اإلسالمية تقاطع القوة األمنية المشتركة في مخيم عين الحلوة

قالاات الحيــاة ،لنــدن ،2017/3/8 ،ماان بيااروت ،أن القااوم ا سااالمية الفلسااطينية أعلناات عاادم مشاااركتها
في القوة األمنية الفلسطينية المشتركة ،فاي مخايم عاين الحلاوة ،جناوب لبناان ،التاي اتفاق علاى تشاكيلها
فااي اجتمااا الساافارة الفلسااطينية بااين الفصااا ل الفلسااطينية الوطنيااة وا سااالمية علااى خلفيااة االشااتبارات
التي حصلت في المخيم.

وأوضحت القوم ا سالمية في بيان أن عدم المشاركة في القوة مرده إلاى رأساباب خاصاةر ،وأضاافت:

رلرننا سنقوم بواجبنا بما يمليه علينا ديننا الحنيف تجاه قضيتنا ومخيماتنا وخصوصاً عين الحلوةر.
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وأضاافت القــدس العربــي ،لنــدن ،2017/3/8 ،نقاالً عاان م ارساالها سااعد الياااس ماان بيااروت ،أن مصااادر
خاصة عزت انسحاب القوم ا سالمية من المشاركة في القوة األمنية الفلسطينية المشتركة ،في مخايم
عين الحلوة ،الى تهديدات تلقاها أبو شريف عقال (عصابة األنصاار) والشاي جماال الخطااب (الحركاة
المجاهاادة) ،ماان بااالل باادر ،بمن ا دخااول فااتا أو أي فصاايل تتشااكل منااه القااوة المشااتركة إلااى منطقااة
الطيااري مركااز ساايطرة باادر ،فااي وقاات رفضاات التنظيمااات را سااالمية المتشااددةر وفااي مقاادمتها هيااثم
الشعبي دخول القوة إلى مناطقها خشية تسليم عناصرها إلى السلطات اللبنانية.

وفي وقت بدت القوم ا سالمية بين مطرقاة حركاة فاتا المص ّارة علاى الادخول إلاى كال المنااطق وباين
سندان المجموعات الترفيرية ومجموعة بدر فقد قررت االنسحاب من القوة المشتركة.

" .16الديمقراطية" :خيار التحالف لقوى اليسار باالنتخابات المحلية لكسر االستقطاب بين فتح وحماس
رام هللا  -زينااة األخاارس :قااال قاايس عبااد الراريم نا ااب األمااين العااام ل ا رالجبهااة الديمقراطيااةر ،إن خيااار

التح ااالف لق ااوم اليس ااار الفلس ااطيني ف ااي االنتخاب ااات المحلي ااة ف ااي الض اافة ال ربي ااة ،ال زال قا ما ااً ،وت ااتم
متابعته م الشخصيات الديمقراطياة الوازناة ،كماا يجاري البحاث فاي كيفياة خاوأ االنتخاباات المحلياة
بشكل ديمقراطي يحقق الصالا العام للمواطنين ،حسب قوله.

وشدد عبد الرريم في حديث لا رقادس بارسر ،علاى أن التحاالف يساعى لرسار حالاة االساتقطاب الثناا ي
ّ
ب ااين رف ااتار ورحم اااسر الت ااي أفس اادت الحي اااة السياس ااية والت ااي تش ااكل قاع اادة الس ااتمرار االنقس ااام؛ حي ااث

سيشكل التحالف صمام أمان وحالة توازن يمكن لها أن تساهم في إنهاء االنقسام ،حسب تأريده.

وأرااد علااى أن تحااالف قااوم اليسااار رسياسااير ولاان يقتصاار علااى خااوأ االنتخابااات المحليااة ولااه بعااده

وبرنامجه السياسي والذي أعلن في تموز يوليو الماضي ،وال يزال صالحاً.

قدس برس2017/3/7 ،

 .17االحتالل يفكك عبوتين ناسفتين على السياج الحدودي مع غزة
هاشاام حماادان :قااال المتحاادث باساام ق اوات الجاايش ا س ا ار يلي إنااه تاام ،صااباح اليااوم الثالثاااء ،إبطااال
مفعول عبوتين ناسفتين زرعتا قرب السيا الحدودي م قطا غزة.
وبحسب الجيش فءن العبوتين زرعتاا فاي المنطقاة الفاصالة ،غارب السايا الحادودي ،واحادة فاي شامال
قطا غزة ،والثانية في الجنوب.
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وبحسب تقديرات الجيش فءن العبوتين زرعتاا األسابو الماضاي ،فاي اللياالي التاي انتشار فيهاا ضاباب

كثيف جعل الرؤية غير ممكنة .وجاء أن قوات الجيش تابعت العباوتين ،حتاى تقارر تفجيرهماا ،وجارم
تحويلهما إلى قوات الهندسة لفحصهما.

عرب 2017/3/7 ،48

 .18تقرير :عشرة عمليات فدائية خالل األسبوع األول من آذار  /مارس 2017

غزة :في إطار المتابعة وا حصاء المتواصال النتفاضاة القادس ،رصاد موقا راالنتفاضاةر فاي األسابو
األول مان شااهر مااارس ،وقاو  10عمليااات فدا يااة ،أدت إلاى إصااابة  8صااهاينة فاي أنحاااء متفرقااة ماان
الضفة ال ربية والقدس المحتلتين.

كمااا شااهد األساابو أيض ااً استشااهاد سااعد محمااد يااونس قيسااية ( 24عام ااً) ماان بلاادة الظاهريااة بالخلياال،
والذي ارتقى بعد تنفيذه عملية طعن في مستوطنة ررحفوت مورر.

كمااا واستشااهد باساال األعاار ( 31عام ااً) ماان قريااة الولجااة فااي محافظااة بياات لحاام ،بعااد اشااتباك مساالا

استمر ساعتين م قوات االحتالل ،وسا رام هللا بعد مطاردة استمرت عاماً كامالً.

ووف ااق ا حص ااا ية الت ااي أع اادها موقا ا االنتفاض ااة؛ فق ااد أص اايب  67فلس ااطينياً خ ااالل المواجه ااات الت ااي

انادلعت فاي  88نقطاة مواجهاة .وشااهدت هاذه المواجهاات إلقااء  21زجاجااة حارقاة ،فاي منااطق مختلفااة
بالضفة والقدس المحتلتين ،خالل األسبو األول من شهر مارس للعام .2017
وبعد ارتقاء الشهيدين قيسية واألعر  ،ارتف عدد الجثامين المحتجزة لدم االحتالل إلى  8جثامين.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/7 ،

 .19اتهام  11فلسطينياً من بيت لحم بتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية
اؤخر ل اوا ا اتهااام
بياات لحاام  -خلاادون مظلااوم :قالاات شاارطة االحااتالل ،إن النيابااة ا س ا ار يلية قا ّادمت ما ًا
اطينيا م اان مدين ااة بي اات لحا اام (جن ااوب الق اادس المحتل ااة) ،تتض اامن رش ااق الحجا ااارة
اابا فلس ا ً
بح ااق  11ش ا ً

والزجاجااات الحارقااة والعب اوات الناساافة .وأفااادت الشاارطة ا س ا ار يلية فااي بيااان له اا يااوم الثالثاااء ،بأنهااا

اطينيا مان مخايم رعايادةر لالج اين الفلساطينيين (شامالي بيات
أنهت التحقيقاات فاي ملاف اعتقاال  11فلس ً
صاار .وأوضااحت أن ل اوا ا االتهااام تُشااير إلااى قيااام الشاابان الفلسااطينيون
لحاام)؛ بياانهم ثمانيااة أطفااال ُق ّ

بعمليات رشق الحجارة ورالمولوتوفر والعباوات الناسافة باتجااه معساكر رقباة راحيالر (شامال بيات لحام)

خالل الشهور الماضية.
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 .21حماس تقيم بيت عزاء للشهيد األعرج برفح
أقاماات حركااة حماااس مساااء يااوم الثالثاااء بياات ع ازاء للشااهيد باساال األعاار  ،فااي مياادان الشااهداء وسااا

محافظااة رفااا جنااوب قطااا غازة .وشااارك فااي بياات العازاء عاادد ماان قااادة حركااة حماااس ،وممثلااون عاان
الفصااا ل الفلسااطينية فااي مدينااة رفااا ،وعاادد كبياار ماان الم اواطنين .وأشاااد الناااطق باساام الحركااة فااوزي

جسده الشاهيد باسال األعار فاي
برهوم الذي شارك في بيت العزاء ،بالصمود والثبات األسطوري الذي ّ
معركته م االحتالل واص ارره على مواجهة الجنود ومقاومتهم واالشتباك معهم حتى استشهاده.
يااذكر أن الشااهيد باساال األعاار  ،استشااهد خااالل اشااتباك مساالا م ا جاايش االحااتالل فااي مدينااة البي ارة
بتاري  6مارس .2017

موقع حركة حماس ،غزة2017/3/7 ،

 .21ليبرمان :عون أصبح عامال لدى نصر هللا
ذكاارت صااحيفة هاالرتس الثالثاااء أن وزياار الاادفا ا سا ار يلي أفي اادور ليبرمااان حاال ضاايفا أمااس االثنااين
على لجناة الخارجياة واألمان التابعاة للرنيسات ،الساتعراأ التهديادات األمنياة المحيطاة بءسا ار يل ،قبال
سفره إلى الواليات المتحدة ،حيث أدلى بتصريحات الفتة.
وقال ليبرمان عن الوض األمني في الشامال رإنناا اساتمعنا فاي األياام األخيارة لتصاريحات معادياة مان

قباال أوسااا فااي لبنااان ،ساواء الاار يس اللبناااني ميشااال عااون أو زعاايم حاازب هللا حساان نصاار هللا ،وقباال

أيام كانت هنااك محاولاة للتحارش باالجيش ا سا ار يلي علاى الحادود الشامالية ،وهاذا يعناي سا ار يل أن

الجيش اللبناني هو وحدة عسكرية إضافية في منظمة حزب هللا ،وعون أصبا عامال لدم نصر هللار.

وأرااد أن مااا يجااب أن يكااون واضااحا للجميا أن البنيااة التحتيااة للجاايش اللبناااني والدولااة اللبنانيااة بأساارها
ستتعامل إس ار يل معها مثل التعامل م بنية حزب هللا.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/3/7 ،

 .22الشرطة اإلسرائيلية :نتنياهو فوجئ من أسئلة المحققين له أمس
القاادس :قال ات مصااادر الشاارطة ا س ا ار يلية إن ر اايس الااوزراء ا س ا ار يلي بنيااامين نتنياااهو فااوج ماان
األس لة التي ُوجهت إليه الليلة الماضية ،خالل التحقيق معه.
ونقلاات ا ذاعااة العبريااة العامااة عاان تلااك المصااادر قولهااا رإن نتنياااهو فااوج ماان األسا لة التااي تركاازت
حول ا فادة التاي أدلاى بهاا فاي نهاياة األسابو الماضاي رجال األعماال ا سا ار يلي المقايم فاي الوالياات

المتحدة أرنون ميلتشنر.
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وتركااز التحقيااق حسااب ا ذاعااة ،حااول مااا يعاارف با ا رالقض ااية 1000ر ،والتااي تتضاامن شاابهات بتلق ااي

نتنياهو هدايا ثمينة من ميلتشن وغيره من رجال األعمال األثرياء بخالف القانون.

واسااتمر التحقيااق ما ا نتنياااهو أم ااس نحااو  5ساااعات ،وقطا ا لنحااو  20دقيق ااة بع ااد أن أج اارم ال اار يس
األميركي دونالد ترامب اتصاال هاتفيا م نتنياهو خالل التحقيق معه بحثا فيه عدد من القضايا.

القدس ،القدس2017/3/7 ،

 .23منظمات إسرائيلية تنتقد قانون منع دخول األجانب الذين يدعمون حملة مقاطعة "إسرائيل"

القاادس المحتلااة  -أ ف ب :أثااار قااانون جديااد يمن ا دخااول األجانااب الااذين ياادعمون حملااة مقاطع ااة
إس ا ار يل إلااى الدولااة العبريااة ،موجااة انتقااادات ماان المعارضااة والمنظمااات الحكوميااة التااي وصاافته بأنااه
غير ديموقراطي ،معتبرة أنه يضر بصورة إس ار يل في العالم.

وقااال ماادير منظمااة ربيتساايلمر الحقوقيااة ا سا ار يلية البااارزة حاغاااي العاااد للصااحافيين :رنعتقااد انااه يجااب
عدم استخدام مراقباة الحادود للسايطرة علاى التفكيارر .وأوضاا أن إسا ار يل تسايطر أيضااً علاى كال مان
ياادخل األ ارضااي الفلسااطينية ،مااا عاادا الحاادود المص ارية م ا قطااا غ ازة ،مؤكااداً أن القااانون ربالتأرياادر

سيؤثر في عمل منظمته.

وقارناات منظمااة رجااويش فااويس فااور باايسر (الصااوت اليهااودي ماان أجاال السااالم) األميركيااة الداعمااة

لحرك ااة المقاطع ااة ،ب ااين الق ااانون ا سا ا ار يلي وب ااين مرس ااوم حظ اار دخ ااول رعاي ااا س اات دول مس االمة إل ااى
الواليات المتحدة.

واعتبرت حركة رسالم اآلنر المناهضة لالستيطان ان القانون رغير يهاودي وغيار ديماوقراطير ،مشايرة

سيقوأ مكانة إس ار يل في العالم ،وسيقودنا نحو عزلة الدوليةر.
الى انه رلن يمن المقاطعة بل ّ
ورأم النا ااب مانوي اال ترارتنب اارح م اان راالتح اااد الص ااهيونير (معارض ااة) ان المشاااركة البن اااءة ما ا ل ااوبي

المقاطعة كانت لتعتبر خيا اًر أفضل بكثير .وقال ليل االثناين  -الثالثااء خاالل مناقشاة القاانون :رقمات

لم اادة عش اار س اانوات ما ا ار اًر بمواجه ااة حرك ااة المقاطع ااة ،ودع ااوت بعض ااهم إل ااى هن ااا ألظه اار له اام أنه اام

مخط ونر.

الحياة ،لندن2017/3/8 ،

" .24المعسكر الصهيوني" يتحول لنكتة سياسية لكثرة المتنافسين على رئاسته
الناص ارة – ودي ا ع اواودة :رغاام تاادهور شااعبية حاازب المعارضااة فااي إس ا ار يل رالمعسااكر الصااهيونير
وانحسار الثقة بقدرته على استبدال حكم الليكود فءنه يشهد صاراعات محموماة علاى ر اساته ،مماا يزياد
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ماان ضااعفه ويرف ا منسااوب السااخرية منااه .ويتجلااى ذلااك بعاادما قاارر ر اايس الحاازب يتسااحاق هرتسااوح
إجاراء االنتخابااات الداخليااة لر اسااته فااي الثالااث ماان يوليااو تمااوز المقباال ،وصااادقت سااكرتارية الحاازب
على الموعد.

وما أن أعلن ذلك قبل أسبوعين حتاى بلاغ أماس عادد الاذين أعلناوا نياتهم المنافساة علاى منصاب ر ايس

الحزب سبعة مرشحين ،مما دف رساام كاريكااتير لنشار كاريكااتير يظهار فيهاا السابعة فاي صاف واحاد

ضاامن منافسااة سااباحة وهاام يسااتعدون للقفااز لبركااة فارغااة ماان المياااه .وماان هاؤالء وزياار األماان األساابق
عمياار بي ارتس والااوزير السااابق ابااي غباااي والجن ارال باالحتيااا عماار بااارليف .ويباادو أن الحباال علااى
الج ارار ممااا حااول رالمعسااكر الصااهيونير موضااعا للتناادر والسااخرية فااي ا عااالم ومنتااديات التواصاال

االجتماعي ،بل أن ر يس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو وصف حالتهم بالوحل.

يشار إلى ان الحزب قارر تشاكيل طااقم حزباي لفحاص إمكانياة إجاراء انتخاباات داخلياة مفتوحاة بهادف

السااماح ألح ازاب أخاارم ماان معسااكر اليسااار باالنضاامام إلااى إطااار سياسااي واحااد تمهياادا النتخابااات
الرنيست.
وقال النا ب عمر باارليف لصاحيفة رياديعوت أحروناوتر أماس أناه قارر المنافساة علاى ر اساة الحازب،
وأنه الوحيد الذي يمكنه قيادة حزب العمل واعادته إلى االنش ال بمساتقبل إسا ار يل وأمنهاا ،بعاد ان فقاد
 55ألااف منتسااب إلااى الحاازب الثقااة بااالنفس ،وا يمااان بقاادرتهم وقاادرة الحاازب علااى قيااادة الت يياار فااي
إس ار يل.

القدس العربي ،لندن2017/3/8 ،

" .25القائمة المشتركة" :قانون المواطنة منافي للديمقراطية وللقانون الدولي
الناص ا ارة :أرا اادت القا ما ااة المشا ااتركة أن التعا ااديالت ،التا ااي أقرتها ااا الرنيسا اات علا ااى قا ااانوني رالمواطنا ااةر
ورالدخول س ار يلر هي تشريعات منافية للديمقراطية وعنصرية.

وقالت القا ماة فاي بياان لهاا ،ياوم الثالثااء ،إن تعاديل قاانون رالمواطناةر ،الاذي يقضاي بساحب الجنساية
من مواطن يتواجد خار البالد ويسكن بشاكل دا ام فاي دولاة أخارم ،والتعامال معاه وكأناه حصال علاى

يحرم إبقاء إنسان بال مواطنة.
جنسيتها ،هو قانون يتناقأ والقانون الدولي ،الذي ّ
وبخصوص قانون رالمقاطعةر والقاضي بعدم مانا تأشايرة الادخول للابالد لمان يادعو لمقاطعاة إسا ار يل،
وصاافت القا مااة المشااتركة القااانون بأنااه قااانون رشاارطة أفكااارر ودلياال علااى فااز ماان تنااامي االحتجااا

الدولي على سياسات إس ار يل االحتاللية والتوسعية.

التاريخ :األربعاء 2017/3/8

العدد4222 :

ص 16

وأشارت إلى أن سيل القوانين العنصرية ،دليل على دخول حكومة اليماين االساتيطانية بقياادة نتنيااهو،
مرحلة فاشية جديدة وخطيرة ،تتمثل بنس ممارساات االحاتالل ،مان الضافة والقطاا  ،وتوساي تطبيقهاا
علااى الفلسااطينيين بالااداخل وكاال فاارد يناصاار القضااية الفلسااطينية ويناااهأ الرولونياليااة ،ماان خااالل

ت طية الممارسات بزي القوانين الرسمية ،تماما كما فعلت م قانون محاربة را رهابر وقانون رشرعنة
االستيطان.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/3/7 ،

 .26النيابة العسكرية تستأنف ضد الحكم المخفف على الجندي أزاريا
بااالل ضاااهر :قاادمت النيابااة العامااة العسااكرية ا س ا ار يلية ،يااوم الثالث اااء ،اساات نافا ضااد الحكاام عل ااى

الجندي القاتل ،إلي ور أ ازريا ،بالسجن  18شهر بعد إدانته بالقتل غيار العماد ،فاي قضاية إعادام الشااب
الفلسطيني عبد الفتاح الشريف.

عرب 2017/3/7 ،48

 .27استطالع دولي" :إسرائيل" ضمن أول  10دول في عدد من المعايير منها السياسي والعسكري
هاشم حمدان :احتلت إس ار يل المرتبة الا 24في تدريج التربية العالمي ،والمرتباة ال ا 36فاي تادريج الادول
األفضل للنساء ،والمرتباة ال ا 71فاي مجاال األعماال ،ولران رمعياار الادول األفضالر للعاام  2017لموقا

رUS News & World Reportر وض إس ار يل ضمن أول  10دول في عدد من المعايير.

ويستند المعيار إلى استطال  ،طلب فيها من أرثر من  20ألف شخص من  36دولة في أنحاء العاالم
تدريج الدول حسب مواصفات معينة.
ويسااتند تاادريج القااوة إلااى خمسااة عواماال :الاازعيم والتااأثير االقتصااادي والتااأثير السياسااي وقااوة التحالفااات
الدوليااة وقااوة الجاايش .وكااان تاادريج القااوة حسااب الترتيااب التااالي :الواليااات المتحاادة ،روساايا ،الصااين،

بريطانيا ،ألمانيا ،فرنسا ،اليابان ،إس ار يل ،السعودية ،ا مارات.

وتبااين أن إس ا ار يل تراجعاات فااي التاادريج الشااامل ماان المرتبااة  25إلااى المرتبااة  ،30بيااد أنهااا تقااف فااي
المرتبة الثامنة مان ناحياة القاوة .وحصالت علاى عالماة  9.8مان  10فاي قاوة الجايش ،وعالماة  7.8فاي
التأثير السياسي ،وعالمة  6.8في قوة التحالفات ،رغم أن رالزعيمر حصل على عالمة .2.4
وتب ااين أنااه بحس ااب ت اادريج الدول ااة المااؤثرة ،ت اام تص اانيف إسا ا ار يل ض اامن أول  10دول ،حي ااث حص االت

إيطاليا على المرتبة الثامنة ،تليها إس ار يل ،ثم ا مارات.
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 .28استطالع إسرائيلي %53 :من اإلسرائيليين غير راضين عن أداء نتنياهو
تاال أبيااب :أظهاار اسااتطال إسا ار يلي جديااد نشاار صااباح يااوم الثالثاااء ،أن  %53ماان ا سا ار يليين غياار
راضين عن أداء ر يس الوزراء ا س ار يلي بنيامين نتنياهو.

وحسااب االسااتطال الااذي أجاراه المعهااد ا سا ار يلي للديمقراطيااة وجامعااة تاال أبيااب ،فااءن  %45ارضااون

عن أداء وزير الجيش أف يدور ليبرماان بتناساب جياد إلاى جياد جادا ،مقابال أن  %43اعتباروا أن أداءه
سلبي.
وأعرب  %56عن رضاهم من أداء ر يس األركان غادي آيزنكوت ،فيما أعرب  %41عن رضاهم من
أداء وزير األمن الداخلي جلعاد أردان مقابل  %30اعتبروا أن أدا ه غير مرضي.
ورأم  %22.5أن القا ارار ال ااذي ص اادر بح ااق الجن اادي أل ي ااور أزريااه قات اال الش ااهيد عبااد الفت اااح الشا اريف
رمستحقر ،فيما رأم  %48أن الحكم ثقيال جادا ،و %54مان اليسااريين أعرباوا عان اعتقاادهم أن الحكام

مخفف ،وأعرب  %68عن اعتقادهم بضرورة حصوله على العفو.
كما أعرب  %57عن رضاهم تجااه موقاف نتنيااهو بارفأ محااوالت وزيار الخارجياة األميركاي الساابق

جون كيري است ناف المفاوضات م الفلسطينيين والتعامل م المبادرة التي طرحت في لقاء العقبة.

القدس ،القدس2017/3/7 ،

 .29توغل إسرائيلي محدود في بيت حانون واصابة مواطن بشظايا قذيفة بجباليا

بيت حانون – رصفار :توغلت جرافات عسكرية إس ار يلية ،صباح الثالثاء ،لمسافة محدودة بأراضي
المواطنين شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطا غزة ،في الوقت الذي أصيب فيه مواطن بشظايا
قذيفة إس ار يلية ببلدة جباليا.
متر بأراضي المواطنين في
وأفاد مراسل وكالة رصفار بتوغل أربعة جرافات عسكرية لمسافة نحو ً 50ا
المنطقة المذكورة ،وشرعت بأعمال تجريف في المكان.
اطنا أصيب بجراح
ونقل مراسلنا عن المتحدث باسم و ازرة الصحة الطبيب أشرف القدرة قوله إن مو ً
طفيفة بشظايا قذيفة أطلقها جيش االحتالل شرقي جباليا شمالي القطا .
وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ،غزة2017/3/7 ،

 .31باحثون فلسطينيون" :إسرائيل" أقامت ُ 104كُنس يهودية بالقدس لطمس معالمها اإلسالمية
عمان  -منير عبد الرحمن :قال مدير التعليم والتأهيل في دا رة أوقاف القدس الدكتور ناجا بكيرات،
َّ
إن عدد الرنس اليهودية داخل البلدة القديمة بالقدس وحولها ،وصل إلى  ،104منها  75كنيسا داخل
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سور البلدة القديمة التي تم مصادرة وتهويد ما مجموعه  22بالم ة من مساحتها ل اية نهاية عام
.2016

وأشار مدير مركز القدس للمساعدات القانونية وحقوق ا نسان رامي صالا ،إلى أن عام  ،2016كان
األسوأ من حيث عدد المنشلت التي تم هدمها داخل مدينة القدس بعدد بلغ  171منشأة ،في إطار

توجه من بلدية االحتالل لربا ما يحدث بق اررات إس ار يلية محتملة بتفكيك بؤر استيطانية مقامة على
أراضي خاصة في الضفة ال ربية ،ما يعني القيام بتنفيذ م ات أوامر الهدم التي اتخذ فيها قرار من

محكمة الشؤون المحلية.

القدس ،القدس2017/3/8 ،

 .31إنقاذ ثمانية عمال حوصروا داخل نفق تجاري في رفح

رفا :محمد الجمل -راأليام ا لرترونيةر :تمكنت فرق ا نقاذ من انتشال ثمانية عمال أحياء،

حوصروا داخل نفق تجاري على الحدود المصرية الفلسطينية جنوب محافظة رفا ،الليلة الماضية.

وقالت مصادر متطابقة ،إن انهيار مفاج وق في أجزاء من نفق تجاري ،بينما كان يتواجد بداخله
عدد من العمال ،واحتجزوا داخل النفق ألرثر من ساعتين.

وعلى الفور تم استعداء فرق ا نقاذ ،التي بدأت بءمداد أنبوب من الهواء لضمان بقا هم على قيد

الحياة ،ثم تواصلت أعمال الحفر يدوياً ،حتى وصل المنقذون إليهم ،وتم إنقاذهم جميعاً.

األيام ،رام هللا2017/3/8 ،

يحول "جفت" الزيتون إلى حطب للتدفئة
 .32شاب فلسطيني ّ
نجا شاب فلسطيني في تحويل جفت الزيتون -وهو من مخلفات عملية عصر الزيتون -إلى حطب
للتدف ة على شكل قوالب ،في ابترار يسهم في الحفاظ على البي ة ويوفر فرص عمل للشباب

الفلسطينيين.

وتنتج قرابة تسعة ماليين شجرة زيتون في األراضي الفلسطينية كل عام ما يزيد على  97ألف طن

من ثمار الزيتون ،ويعطي عصرها قرابة  16ألف طن من زيت الزيتون الصافي .لرن لعملية العصر
مخلفات كالجفت الجاف ،الذي يض أصحاب المعاصر أمام صعوبات للتخلص منه.

بيد أن الشاب نادي أبو حديد من مدينة الخليل وجد حال مثاليا للتخلص من نحو  500طن من

الجفت المستخلص من معصرة والده ،وتحويله إلى حطب للوقود.
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ويوفر هذا االبترار الذي يالقي إقباال بين المواطنين فرص عمل للرثير من الشبان الفلسطينيين ،كما
يسهم هذا المشرو الجديد في الحفاظ على البي ة الفلسطينية في المقام األول ،برأي صاحبه ،بحيث
يقلل من نسبة تقطي األشجار من الطبيعة إلى أرثر من  %40إذا تم اللجوء إلى الجفت عوضا عن

األشجار.

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/3/7 ،

 .33بروفيسورة فلسطينية مرشحة لنيل "جائزة المدرس الجامعي األكثر إلهاماً" في بريطانيا
رام هللا  -ترجمة رالقدسر :سترون األراديمية الفلسطينية كرمة النابلسي ،بروفيسورة العالقات الدولية
في جامعة أرسفورد ،من بين خمسة مرشحين اختيروا في القا مة النها ية للمنافسة على جا زة المعلم

وتأثير في بريطانيا للعام .2017
ًا
الجامعي األرثر إلهاما
وذكرت صحيفة رذي غارديانر البريطانية أن الجا زة تررم مدرساً واحدًا حقق نتا ج استثنا ية ،وتناصر
وتلهم األشخاص العاملين في
الجا زة االبترار والتعاون ،واألشخاص الذين قاموا بت يير حقيقيُ ،

مجال التعليم .وينتهي التصويت في الا 12من شهر آذار مارس الحالي ،إذ سيتم ا عالن عن الفا ز
بالجا زة في حفل بالعاصمة لندن في  29آذار مارس.

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/3/7 ،

" .34اإلحصاء الفلسطيني" يصدر بياناً صحفياً بمناسبة يوم المرأة العالمي 2017

استعرضت السيدة عال عوأ ،ر يسة ا حصاء الفلسطيني ،يوم الثالثاء  2016 3 7أوضا المرأة

الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي الذي يصادف يوم األربعاء  ،2017 3 8على النحو اآلتي:
نصف المجتمع الفلسطيني من اإلناث

بلغ عدد السكان المقدر في نهاية عام  2016في فلسطين حوالي  4.88مليون فرد؛ منهم  2.48مليون

ذكر بنسبة  %50.8و 2.4مليون أنثى بنسبة  ،%49.2فيما وصلت نسبة الجنس  ،103.3أي أن هناك
 103ذكور لرل  100أنثى.
أكثر من ُخمس األفراد ( )%21.4تزوجوا في عمر مبكر (أقل من  18سنة)
 %20.3نسبة الزوا المبكر لإلناث مقابل  %1.1للذكور وذلك من المجمو الرلي لألفراد المتزوجين

في الضفة ال ربية وقطا غزة ،حيث بل ت هذه النسبة في الضفة ال ربية؛  %19.7من إجمالي
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األفراد المتزوجين في الضفة ال ربية وفي قطا غزة  %23.7من إجمالي األفراد المتزوجين في قطا
غزة خالل عام .2015
حوالي  %62من اإلناث في العمر  18سنة فأكثر متزوجات
بل ت نسبة ا ناث المتزوجات من مجمو النساء في العمر  18سنة فأرثر  %62.3في العام ،2016
و %26.4لم يتزوجن أبدا ،وبل ت نسبة األرامل  ،%6.6ونسبة المطلقات  ،%2فيما كانت نسبة
اللواتي عقدن قرانهن ألول مرة .%2.7
استمرار تقدم النساء في مجال معرفة القراءة والكتابة
رغم التقدم الحاصل على معرفة القراءة والرتابة لدم ا ناث خالل العقد الماضي ،إال أنه ما زالت

هناك فجوة لصالا الذكور بفارق  ،%3.4حيث بلغ معدل معرفة القراءة والرتابة لدم ا ناث %95.2
مقابل  %98.6للذكور خالل عام .2016
النساء الفلسطينيات في الحياة العامة

 %82.8من القضاة هم ذكور مقابل  %17.2اناث ،و %77.5من المحامين المزاولين للمهنة هم
ذكور مقابل  %22.5إناث ،و %83.3من أعضاء النيابة العامة هم من الرجال مقابل  %16.7من

النساء خالل عام  .2015كما لم تزد نسبة السفيرات الفلسطينيات عن  %5.8مقارنة م %94.2
للسفراء و %21.1من المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين هن نساء ،مقارنة بما نسبته %78.9
من الرجال ،وحوالي  %23.2من أعضاء مجلس الطلبة في جامعات الضفة ال ربية هم من ا ناث
مقابل  %76.8من الذكور.

 %42.6من الموظفين في القطا العام المدني إناث مقابل  %57.4ذكور ،حيث تشكل ا ناث (في

القطا المدني) حوالي  %11.7من درجة مدير عام فأعلى من مجمو
 %88.3من الذكور لنفس الدرجة.
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 .35سلطة المياه اإلسرائيلية :مستوى المياه في بحيرة طبريا في أدنى معدالته منذ قرن

القدس المحتلة( -أ ف ب) :أعلن مسؤول في سلطة المياه ا س ار يلية الثالثاء أن مستوم بحيرة
طبريا ،التي تعد المصدر الر يسي الحتياطي المياه العذبة في إس ار يل ،وصل إلى أدنى معدالته منذ

قرن بعد سنوات من الجفاف.

وقال أمير جفعاتي من سلطة المياه ذاعة جيش االحتالل ا س ار يلي إن رالوض خطير ،بعد أرب
سنوات متتالية من شا األمطار ،انخفأ مستوم البحيرة إلى أدني معدالته منذ قرنر.

ووصل مستوم المياه إلى  20سم تحت رالخا األحمرر الذي يعتبره الخبراء الحد األدنى المقبول.

وارد جفعاتي أن الجفاف را قليمي يؤثر على منطقة الشرق األوسا بأرملهار ،موضحا أن نقص
المياه يؤثر بشكل ر يسي على رالزراعة والبي ة والطبيعةر في المنطقة الواقعة حول البحيرة .ومساحة

البحيرة  160كلم مربعا .وتق على مستوم  200متر تحت سطا البحر.

عمان2017/3/7 ،
الغدّ ،

 .36مؤتمر ديني في غزة يناقش ظاهرة التطرف
غزة – رالقدس العربير :انطلقت في مدينة غزة أعمال مؤتمر يناقش رظاهرة التطرف والعنفر التي
تواجه المجتمعات العربية وا سالمية ،بمشاركة عدد من رجال الدين.

وبمشاركة أعداد كبيرة من المهتمين ،بدأت أعمال المؤتمر تحت عنوان رأزمة الفهم وعالقتها بظاهرة

التطرف والعنفر ،في الجامعة ا سالمية ،التي نظمت المؤتمر بالشرارة م و ازرة األوقاف في قطا
غزة.
ويناقش المؤتمر في جلساته عناوين عدة مرتبطة بالعنوان الر يسي ،الذي يناقش رظاهرة التطرف
والعنفر ،ومن بينها أزمة سوء الفهم في ضوء السنة النبوية ،كذلك رأزمة الفهم في استيعاب اآلخر

من الحركات ا سالميةر ،وأثر ذلك في واق المجتم ا سالمي.

ويناقش المؤتمر أيضا رسوء الفهم في تطبيق الشريعة ا سالميةر ،و رمفهوم دار الحرب ودار السلم
وعالقته بالترفيرر ،وكذلك الخلل في التفكير عند جماعات ال لو والتطرف.

القدس العربي ،لندن2017/3/8 ،

 .37الجئ فلسطيني من لبنان ُيتوج ببطولة البحرين المفتوحة لسباقات السرعة
المنامة – روفار :تُّو الفلسطيني فادي أبو جاموس ،بلقب بطولة البحرين المفتوحة لسباقات السرعة.
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وأوضحت اللجنة األولمبية في بيان لها ،يوم الثالثاء ،أن المتسابق أبو جاموس تو في ف ة راندكس

9.5ر للدرجات النارية ،ليترب على عرش البطولة التي شارك فيها متسابقون من مختلف دول الخليج
العربي.

وأعرب ر يس اتحاد السيارات والدرجات النارية عبد هللا الشعراوي عن سعادته با نجاز الجديد،

أن اتحاد اللعبة سيعمل وفق توجيهات ر يس اللجنة
وأهميته في رف اسم فلسطين عالياً ،مؤكداً ّ
يخص االهتمام بفلسطين الشتات في لبنان وسوريا ،بما في ذلك
األولمبية اللواء جبريل الرجوب فيما
ّ

البطل أبو جاموس من شتات لبنان.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/7 ،

 .38صحفي مصري لـ"الرأي" :البدء بتطوير معبر رفح وحل مشكلة الكهرباء
غزة -محمد السنوار :كشف صحفي مصري ،النقاب عن أن القاهرة بدأت بتطوير الصالة المصرية
بمعبر رفا ،الستيعاب حركة المسافرين ،بما يليق بسمعة الدولة المصرية.

وقال الصحفي المصري أحمد جمعة ،رللرأير رإن الحكومة المصرية تعمل اآلن على تزويد معبر
رفا بمولدات كهرباء احتياطية لبقاء أجهزة الحاسب على اتصال دا م با نترنت لتسري إنهاء
إجراءات السفر حيث إن انقطا التيار في المعبر يؤخر تسهيل ا جراءات ،وسيتم تزويد الصالة

المصرية داخل المعبر بأحدث المعدات وتزويدها بشبكة ترييفر.

وأشار إلى أن كل هذا التطوير يجري لتمكين السلطات المصرية من فتا المعبر لفترات طويلة
مشير إلى أن الصورة النمطية السابقة عن معبر رفا ستت ير
ًا
للتخفيف عن المواطنين في قطا غزة،
في األسابي القادمة ،حيث ستزيد أيام فتا المعبر ورف أعداد المسافرين ،با ضافة إلى إدخال كل
البضا

التجارية التي يحتاجها القطا من مواد تموينية ومواد األبناء.

وأرد جمعة أن الحكومة المصرية تجري حالياً دراسة إنشاء محطة كهرباء داخل غزة بتمويل دولي
كما يجري إصالح خطو الرهرباء رغزة 2ر ،مما قد يؤدي إلى التخفيف من حدة االنقطا المتررر.
وأضاف رإن مؤتمرات رعين السخنةر ساهمت في تخفيف الفجوة بين القاهرة وغزةر ،مشي اًر إلى أن

ورش العمل هذه كانت بمثابة مشاورات بالمشكالت التي يعاني منها القطا وآليات الحل وليست

ترويج لشخص بعينة كما هو شا

في ا عالم.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/3/7 ،
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عمان :استقرار األردن يتضعضع
 .39السفيرة اإلسرائيلية في ّ
عمان عينات شالين ،خالل
القدس المحتلة ا نضال محمد وتد :أبدت السفيرة ا ا
سر يلية في ّ
بأن استقرار
محادثات رسمية م ر يس أركان الجيش ا س ار يلي الجنرال غادي أيزنكو  ،تقديراتها ّ
المملرة األردنية ،ربدأ يتضعض مؤخ اًرر.

إن رشالين
ونقلت صحيفة رهلرتسر ،اليوم األربعاء ،عن دبلوماسي إس ار يلي رفي المستوم قولهّ ،
عرضت خالل جلسة رسمية م أيزنكو في أرتوبر تشرين األول الماضي ،تقديرات متشا مة في
عمانر.
هذا السياق ،تناولت أيضاً تداعيات تدفق الالج ين السوريين على ّ

وبحسب الدبلوماسي ا س ار يلي ،فقد أعلن أيزنكو بعد أسابي من لقا ه شالين ،عن قلقه مما سمعه،

مضيفاً ّأنه رإذا دعت الحاجة فيجب على إس ار يل أن تقف إلى جانب صديقتها من الشرقر .ولفتت
أن و ازرة الخارجية ا س ار يلية رفضت التعقيب على الموضو .
الصحيفة إلى ّ
إن رإس ار يل شجعت إدارتي الر يس األمريكي السابق باراك
ونقلت عن دبلوماسي إس ار يلي آخر قولهّ ،

أوباما ،والحالي دونالد ترامب ،وحكومات أخرم ،على تقديم مساعدات اقتصادية وأمنية لألردن ،ولرن

فءن السفيرة ا س ار يلية في عمان أبدت قلقاً من التطورات ،ومن
وعلى الرغم من هذه المساعدات ّ
تضعض الوض في األردنر.

وأشارت رهلرتسر أيضاً إلى العالقات والتعاون األمني الوثيق بين إس ار يل واألردن ،وباعتراف العاهل
األردني الملك عبد هللا الثاني ،خالل زيارته األخيرة للواليات المتحدة ،حسبما نقلت الصحيفة عن

تقرير لموق رميدل إيست آير.
تحدث العاهل األردني خالل لقا ه مجموعة من أعضاء الرون رس ،عن عمق
وبحسب الصحيفة ،فقد ّ
فءن العاهل األردني ،أبلغ أعضاء الرون رس األمريكي الذين
التعاون م إس ار يل .ووفقاً لارهلرتسرّ ،
التقاهم ،بوجود تعاون عملياتي وثيق بين سالح الجو األردني ونظيره ا س ار يلي.

العربي الجديد ،لندن2017/3/8 ،

 .41الطراونة يطلب من الملقي االطالع على "اتفاقية الغاز"
السبيل :وجه ر يس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة كتاباً اليوم إلى ر يس الوزراء هاني

الملقي ،يطلب فيه تزويد المجلس باتفاقية ال از الموقعة ما بين شركة الرهرباء الوطنية وشركة (نوبل

إنرجي).
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وأرد الطراونة في تصريا صحفي أن المجلس لم تصله أي طلبات مناقشة عامة لالتفاقية ،وعليه لم
بناء
ترن مدرجة على جدول أعمال المجلس اليوم ،الفتاً إلى أنه قام بطلب تزويد المجلس باالتفاقية ً
على مذكرة نيابية.
وكان مجلس النواب أنهى جلسته صباح اليوم ،دون ان يناقش اتفاقية ال از ،التي سبق أن الطراونة

أعلن انه سيدر المذكرة على جدول األعمال.

عمان2017/3/7 ،
السبيلّ ،

" .41عين الحلوة" :الجيش اللبناني متمسك بتسليم المطلوبين
بيروت – رالحياةر :أبلغ ر يس فر مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد خضر حمود الجانب
الفلسطيني إصرار السلطات اللبنانية على تسليم المطلوبين اللبنانيين والفلسطينيين على اعتبار انه

الحل الوحيد وليس إخراجهم بما يعني تأمين ممر آمن لهم للم ادرة.

الحياة ،لندن2017/3/8 ،

 .42وزراء الخارجية العرب يتمسكون بمبادرة السالم العربية ويرفضون نقل السفارات للقدس
القاهرة -سوسن أبو حسين :جدد وزراء الخارجية العرب ،في اجتماعهم أمس خالل الدورة (147

(لمجلس الجامعة العربية ،التزام بالدهم الرامل والتمسك بمبادرة السالم العربية كما طرحت عام
2002

دون ت يير ،وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه ،بما فيها حق تقرير المصير

واقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة ،واطالق سراح جمي األسرم من سجون االحتالل ،وحل

قضية الالج ين الفلسطينيين ،استناداً إلى القانون الدولي ،وق اررات الشرعية الدولية ،وق اررات القمم
العربية المتعاقبة.

وطالب الوزراء جمي الدول بااللتزام بقراري مجلس األمن  476و 478لعام  ،1980ومبادئ القانون

الدولي ،التي تعتبر القانون ا س ار يلي بضم القدس ،مل ى وباطال ،وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها
أو نقل

صريح ًا
واتفاقية

اعتداء
السفارات إليها ،واعتبار إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة،
ً
على حقوق الشعب الفلسطيني وجمي المسلمين والمسيحيين ،وانتهاراً خطي اًر للقانون الدولي
جنيف الرابعة ،وق اررات مجلس األمن ذات الصلة ،والفتوم القانونية لمحكمة العدل الدولية

الصادرة للسلم واألمن في المنطقة بتاري  ،2004 7 – 9ومن شأنها أن تُشكل تهديداً جدياً ،إضافة
إلى أنها تساهم في نسف حل الدولتين.
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كما دعوا الدول األعضاء ،واألمين العام ،ومجالس السفراء العربية ،وبعثات الجامعة ،إلى العمل

على متابعة أي توجه لخرق ق اررات مجلس األمن والقانون الدولي في هذا الشأن ،والتصدي له
بفاعلية.

الشرق األوسط ،لندن2017/3/8 ،

 .43البرلمان العربي يدعو لوقفة حازمة ضد "إسرائيل" وايران
القاهرة  -رالخليجر :أعلن مشعل بن فهد السلمي ر يس البرلمان العربي ،أن البرلمان بصدد القيام
عمان ،المقررة في  29مارس الجاري،
بجهود على صعيد تسوية الخالفات العربية العربية ،قبيل قمة ّ
وقال إنه شكل لجنة باسم المصالحة ،بدأت باتصاالتها وتحركاتها م البرلمانات العربية.
وقال ،إن القمة مطالبة بمواجهة حاسمة م أهم تحديين يواجهان األمن القومي العربي ،واللذين

يتمثالن في رإس ار يلر من جراء استمرارها في احتالل األراضي العربية ،والتدخالت ا يرانية في

الشؤون الداخلية للدول العربية.

ورداً على سؤال لرالخليجر حول رؤيته للمطالب بتعديل مبادرة السالم العربية ،أرد السلمي ضرورة

التمسك بهذه المبادرة.

الخليج ،الشارقة2017/3/8 ،

 .44هيئة مغربية تعلن عن حملة لمناهضة التطبيع مع "إسرائيل"
الربا

– رالقدس العربير :أعلنت هي ة م ربية مقربة من جماعة العدل واالحسان ،شبه محظورة

واقوم الجماعات ذات المرجية االسالمية في الم رب عن حملة لمناهضة التطبي م الريان

الصهيوني.
وقالت الهي ة الم ربية لنصرة قضايا األمة انها أطلقت حملة إعالمية واسعة ضد التطبي م الريان
الصهيوني ،وذلك استنكا اًر رلرل أشكال التطبي الذي تمارسه الدولة الم ربية م الريان الصهيوني

المعلن منه وغير المعلنر.

وأفادت بأن الحملة المذكورة والتي تحمل وسم وشعار ررصاص التطبي تقتلر ،ستمتد ما بين  06إلى

 16من شهر اذار مارس الجاري وقالت إن الحملة المقامة عبر مواق التواصل االجتماعي والمواق

ا لرترونية تهدف إلى توعية كل ف ات الشعب الم ربي بمخاطر وتداعيات هذه الظاهرة المرفوضة،
وتنمية حب القضية الفلسطينية عند الم اربة.
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وأوضحت الهي ة أن الحملة تشتمل على نشر أخبار وتقارير وصور ومعلومات عن خطورة التطبي
وطبيعة الريان الصهيوني ،وج ار مه ضد األمة ،وثقافته العدوانية التي ال تعترف باآلخر ،وأساليبه
ا رهابية في االحتالل والطرد والقتل والهيمنة.

القدس العربي ،لندن2017/3/8 ،

 .45واشنطن تدعو الفلسطينيين للتفاوض مع "إسرائيل"
وكاالت :دعت مندوبة الواليات المتحدة لدم األمم المتحدة نيكي هايلي الفلسطينيين إلى التفاوأ
المباشر م إس ار يل بدل التوجه للمنظمة الدولية ،في إشارة إلى تحركات سابقة في مجلس األمن
الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة دانة السياسيات ا س ار يلية ،وفي مقدمتها االستيطان.
وقالت هايلي في ت ريدة على موق تويتر بعد اجتماعها بالسفير الفلسطيني رياأ منصور في مقر

األمم المتحدة بنيويورك رعلى الفلسطينيين لقاء ا س ار يليين في مفاوضات مباشرة بدال من انتظار
نتا ج من األمم المتحدة ال يمكن أن يتم التوصل إليها إال بين الطرفينر.
كما حثت السلط خة الفلسطينية على وقف ما سمته التحريأ على العنف ،مستخدمة نفس العبارات
التي دأبت على استعمالها الحكومة ا س ار يلية .وقالت المندوبة األمريكية إن بالدها ملتزمة بدعم
عملية حقيقية للسالم بين إس ار يل والسلطة الفلسطينية.

من جهته ،قال منصور إن هايلي أظهرت الرغبة في رؤية الطرفين يستأنفان المفاوضات ،لرنه

أوضا أنه ال يعرف على أي مستوم يريد األمريكيون است ناف المفاوضات الفلسطينية ا س ار يلية.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/3/8 ،

 .46مصادر لـ"القدس" :خطة أمريكية لدفع عملية السالم في غضون ستة أسابيع
رام هللا :علمت رالقدسر من مصادر مطلعة ،قريبة من البيت األبيأ ،أمس ،ان خطة ا دارة
األمريكية لدف عملية السالم قدما ،سوف ترون جاهزة في غضون ستة اسابي  ،بعد استرمال

مشاوراتها م كافة األطراف ،الفلسطينية والعربية واالس ار يلية ،مشيرة الى أن هذه الخطة سوف تستند

الى مبادرة السالم العربية ،التي أقرتها قمة بيروت عام .2002
إال ان نفس المصادر أشارت الى انها تتوق ان تقابل الخطة باعتراضات من الطرفين ،الفلسطيني
واالس ار يلي ،عليها ألنها تتطلب من الجانبين تقديم ر تنازالت مؤلمة ربهدف تحقيق السالم.
وأردت المصادر مجددا ان إدارة الر يس ترامب لن تقدم على نقل السفارة األمريكية الى القدس ،على
الرغم من زيارات الوفود األمريكية ،وهي وفود ضمت اعضاء كون رس ،من الموالين س ار يل ،مشيرة
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الى ان إدارة الر يس ترامب تدرك التداعيات المحتملة لمثل هذه الخطوة ،وبالتالي فءنها غير معنية
بنقل السفارة في هذه المرحلة ،وهي تستعد لطرح مبادرتها ،خاصة وأن الر يس ترامب غير معني
بفتا جبهة م العالمين العربي وا سالمي.

هذا ،وأرد متحدث باسم و ازرة الخارجية األمريكية مساء أمس ما نشرته رالقدسر قبل ايام حول

مساعي ا دارة األمريكية لدف عملية السالم قدما ،وقال إن الو ازرة تعمل عن كثب م البيت األبيأ
ربشأن تحديد الخطوات التالية في مساعي السالم بين إس ار يل والفلسطينيين.

القدس ،القدس2017/3/8 ،

 .47مسؤول ألماني :العالقات مع "إسرائيل" في الحضيض
الداخل المحتل-الرأي :قال مسؤول رسمي ألماني رإن العالقات بين “اس ار يل” وألمانيا في

الحضيأ ،وأن العالقات تراجعت للخلفر.

ونقلت القناة العبرية العاشرة ،اليوم الثالثاء ،عن المسؤول قوله“ :إن إل اء اللقاء بين مسؤولين من

الحكومتين ا س ار يلية واأللمانية ناب من قانون شرعنة المستوطنات” .ووفقا للقناة ،أرد مسؤول
“اس ار يلي” هذا األمر قا الً“ :نتنياهو غير مرتاح من الموقف األلماني”.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/3/7 ،

 .48مسؤول بالخارجية الهولندية :االعتراف بدولة فلسطين على أجندة أعمال الحكومة

رام هللا :أرد المدير العام للشؤون السياسية في و ازرة الخارجية الهولندية أندريه هابيلز ،أن االعتراف

الهولندي بالدولة الفلسطينية على أجندة أعمال الحكومة.

وتطرق هابيلز خالل جلسة مشاورات سياسية بين فلسطين والمملرة الهولندية التي جرت اليوم

الثالثاء ،في رام هللا ،إلى مخرجات مؤتمر باري ،مشددا على ضرورة تحمل المسؤولية حيال ما
يجري في المنطقة والعالم .بدورها ،أبدت مساعدة وزير الخارجية للشؤون األوروبية السفيرة أمل
جادو ،سعادتها بوجود الوفد الهولندي في مقر و ازرة الخارجية برام هللا وفي دولة فلسطين لالطال

عن كثب حول المجريات على األرأ الفلسطينية المحتلة.
وشكرت جادو الحكومة الهولندية على استقبالها دبلوماسيين فلسطينيين ناش ين لتلقي التدريب الالزم

على فنون الدبلوماسية بمظاهرها المختلفة ،مؤكدة أهمية هذه التجربة في تحقيق تقدم حقيقي لديهم
والذي سينعكس على أدا هم الوظيفي.
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 .49إخالء مراكز جماهيرية يهودية في نيويورك وويسكونسن بسبب التهديد بعبوات ناسفة
تم إخالء مرارز جماهيرية يهودية في روتشستر بنيويورك ،ووايتفيش باي في ويسكونسن بسبب تهديد
َّ

هجوم قنابل .وتم اخالء حوالي  75شخصا من المبنى في روتشستر صباح الثالثاء قبل الساعة
السادسة صباحا ،بحسب تقارير .وتم إبالح األهالي الذين يرسلون اطفالهم الى الحضانة والطلب

منهم العثور على بدا ل .وقال قا د شرطة برايتون مارك هندرسن أن الشرطة تتعامل م الحادث.

“لقد عملنا م المركز الجماهيري اليهودي على التخطيا لحاالت الطوارئ منذ عدة سنوات”.
وأضاف أن شرطة والية نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي سوف ينضمون الى التحقيق قريبا.

وفي وايتشفيش باي ،تم اغالق المركز بسبب تهديد عبر البريد االلرتروني وصل خالل الليل ،قال
المركز .ولرنه قال إنه سيفتا ابوابه من جديد عند الساعة التاسعة صباحا“ .نحن نرحب بجمي
األعضاء والضيوف حينها ،ونعتذر على ا زعا ” ،أعلن المركز عبر الفيسبوك.

وفي يوم الجمعة ،منحت لجنة االتصاالت الفدرالية المرارز الجماهيرية اليهودية في انحاء البالد
تصريا مؤقت يمكنهم الحصول على تفاصيل المتصلين ،ردا على سلسلة تهديدات قنابل أخيرة ضد
مؤسسات يهودية.
وجاء التصريا أياما بعد تلقي  29مرك از جماهيريا يهوديا ومدارس يهودية في انحاء البالد تهديدات

قنابل عبر الهاتف ،وهذا خماس حادث من هذا النو خالل أقل من شهرين .وتحقق السلطات

الفدرالية في  122تهديد قنابل عبر الهاتف وجهت ضد مؤسسات يهودية في حوالي  35والية منذ 9

يناير با ضافة الى موجة تخريب المقابل اليهودية ،ومن ضمنها مقابر في سانت لويس ،ميزوري،
فيالدلفيا وروتشستر ،نيويورك.

تايمز أوف إسرائيل2017/3/7 ،

 .51فيلتمان لـ "القدس العربي" :ما زلت أؤيد حل الدولتين النعدام البدائل

نيويورك (األمم المتحدة) – عبد الحميد صيام :قال وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون

السياسية ،جيفري فيلتمان ،في مؤتمر صحافي في مقر المنظمة الدولية ،إنه ما زال متمسكا بالحل
القا م على دولتين ،إس ار يل وفلسطين ،ألن البدا ل األخرم غير متاحة أي عن طريق استبعاد البدا ل
األخرم ال يبقى إال حل الدولتين .واضاف رلقد توصلت إلى مثل هذه النتيجة ،أال بديل ممكن إال

حل الدولتين ،وكل ما عداه غير متاح وغير ممكنر.

جاء ذلك ردا على سؤال لارالقدس العربير عما إذا كان وكيل األمين العام للشؤون السياسية الذي
شهد أثناء عمله في المنظمة الدولية في السنوات الخمس األخيرة تراج فرص حل الدولتين بسبب
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النشا

االستيطاني المحموم الذي راقبه عن كثب بصفته المسؤول عن كل ما يتعلق بالتطورات

السياسية ومواقف المنظمة الدولية منها.

القدس العربي ،لندن2017/3/8 ،

 .51حاخام يهود جنوب أفريقيا يحذر من وصف "إسرائيل" بدولة أبارتهايد
حذر الحاخام الر يس ليهود جنوب أفريقيا ز يف غولدشتاين في مقال له بصحيفة رإس ار يل اليومر ،أن

نشطاء معادين يواصلون العمل على ربث المزاعمر بأن إس ار يل دولة أبارتهايد ،مطالبا كل إس ار يلي
بمحاربة هذا رالتشويهر للدولة.

وأضاف أن هذه الدعايات المعادية س ار يل تعمل على إضعاف موقفها على الساحة الدولية وفي
المجاالت الدبلوماسية العالمية ،محذ ار من أن الض ا الدولي كان أحد العوامل الر يسية التي أطاحت

بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا .واتهم غولدشتاين الفلسطينيين بعدم الرغبة في التوصل
إلى السالم ،فالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رفأ ما وصفه العرأ السخي من قبل ر يس
الحكومة ا س ار يلية األسبق إيهود باراك في مفاوضات كامب ديفيد عام  ،2000وحركة المقاومة
ا سالمية (حماس) تواصل طريق العمليات المسلحة ضد إس ار يل بعد انسحابها من غزة عام .2005

الجزيرة نت ،الدوحة2017/3/7 ،

 .52عمر البرغوثي :القانون اإلسرائيلي سيسهم في نمو حركة المقاطعة وليس العكس
رام هللا  -فادي أبو سعدم :اعتبر عمر البرغوثي أحد مؤسسي حركة مقاطعة إس ار يل وسحب
االستثمارات منها وفرأ العقوبات عليها في تعقيبه لارالقدس العربير على مصادق الرنيست

ا س ار يلي ،على مشرو قانون يمن منا تأشيرة دخول أو تصريا با قامة في إس ار يل للمواطنين

األجانب الذين يؤيدون مقاطعة إس ار يل ،أن هذا القانون القمعي بامتياز يسقا ما تبقى من قنا

الديمقراطية ال از ف الذي ي طي وجه إس ار يل الحقيقي كنظام احتالل واستعمار استيطاني وأبارتهايدر.

ر يلية المفتوحة على حركة المقاطعة BDS
وأضاف :بدالً من أن يسهم هذا القانون في الحرب ا س ا

سيسهم دون شك في نمو الحركة .فناشطو حقوق ا نسان المؤيدون لحقوق شعبنا الفلسطيني
ولمقاطعة إس ار يل للوصول إلى هذه الحقوق لن يردعهم منعهم من دخول فلسطين ،بل سيعطيهم

سبباً إضافياً لترثيف نشاطهم لعزل إس ار يل أراديمياً وثقافياً واقتصادي ًا ،كما عزل نظام االبارتهايد في

جنوب أفريقيا من قبل .إن لحظتنا الجنوب أفريقية تقترب بتسار .ر
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ترمب مقاومة أكثر "عنفا"
 .53فورين أفيرز :الرد الفلسطيني على ا
ورد في مقال نشرته مجلة فورين أفيرز األمريكية أن رأعمال العنفر المتوقعة في فلسطين ردا على

ترمب سترون أقوم وأشرس نظ ار إلى االنقسامات الحالية بين القوم
سياسات الر يس األمريكي دونالد ا
السياسية با الضفة ال ربية وقطا غزة.

وقالت الباحثة بجامعة ترساس األمريكية دانا الررد في المقال إن غياب التنسيق والتعاون بين القوم
المختلفة التي تتطل
رعنيفةر.

موحد يؤدي عادة إلى تزايد نزو هذه القوم إلى تبني أساليب
نجاز هدف ّ

وأشارت إلى أن السلطة الفلسطينية انتقلت بمساعدة خارجية إلى نهج تسلطي أدم إلى توتر عالقاتها

م مختلف القوم الفلسطينية خاصة حركة المقاومة ا سالمية (حماس) والجهاد ا سالمي ،األمر
ترمب.
الذي يستبعد تعاونها معهما حتى في ظل ظروف التهديد الجديدة التي تمثلها إدارة ا

ترمب بسبب المستوطنات ،والنقل
وذكرت أن التوترات بين إس ار يل والفلسطينيين زادت منذ انتخاب ا
المحتمل للسفارة األمريكية إلى القدس ،وانحسار األمل في حل الدولتين.

وتوقعت الراتبة أن يلجأ الفلسطينيون إلى مختلف أساليب المقاومة في حالة نهاية األمل في حل

الدولتين وفشل السلطة الفلسطينية ،مضيفة بما أن القوم الفلسطينية غير موحدة وال يوجد تنسيق
وتعاون بينها ،ومن المتوق تبني أساليب مقاومة رأعنفر مما كانت إبان االنتفاضة الفلسطينية األولى

( 1987إلى  )1993والثانية ( 2000إلى .)2005

الجزيرة نت ،الدوحة2017/3/7 ،

أرب آيدل" :فلسطين تعرف نجمها!
 " .54ا
سعيد
أحمد بن راشد بن ّ

ُقبيل إعالن اسم رالفا زر في برنامج رأرب آيدلر الذي تبثّه قناة إم بي سي ،طار ر يس سلطة رام هللا،
عباس ،إلى بيروت ،ليستقبل متسابقي البرنامج ولجنته التحكيمية ،ويهمس للمطربة ا ماراتية
محمود ّ

عباس إلى لبنان ليتفّقد أحوال م ات اآلالف من
أحالم :رأنا متابعك منيا م أرب آيدلر .لم يأت ّ
مخيمات مزرية وبا سة ،بل ليسعى إلى تحقيق ما يراه رنص اًرر
الالج ين الفلسطينيين
ّ
الموزعين على ّ

دمرها رالتنسيق األمنير م األصدقاء في تل أبيب.
يرمم شي اً من
ّ
صدقيته التي ّ
معنوياًّ ،
وتجم
صبت شاشة كبيرة،
في ساحة المهد ،بمدينة بيت لحم ،مسقا رأس المتسابق يعقوب شاهينُ ،ن ْ
ّ
السريان المسيحية التي ينتمي إليها شاهين
اآلالف أمامها حاملين أعالماً فلسطينية وأخرم لطا فة ّ
آملين أن ريفوزر .حبس الجمي أنفاسهم وهم يترّقبون ا عالن ،بمن فيهم محافظ بيت لحم ،جبريل
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رجوب ،الذي تاب إعالن النتيجة في ساحة المهد .أمين سر حركة رفتار في ربيت لحمر ،محمد
اهتز طرباً وهو يتمتم :رنحن نرف هاماتنا عالياً في فتا .نضالنا ليس بالسالح فقا ،بل بالفن
صباّ ،
وتوجت رالنجمر
والثقافة .نتمنى أن يصبا ابن مدينتنا نجم أرب آيدلر .أعلنت رإم بي سير النتيجةّ ،

محكية ال فصيحة ليتالءم ذلك م
يعقوب شاهين ،رمحبوب العربر ،وقالت معّلقة القناة بلهجة عر ّبية
ّ
أن الفن هو االبن البار وسالح
الحُلم ،وأثبت ّ
طبيعة ما يجري هذه األيام :يعقوب شاهين رحّقق ُ
ليتصدر أعمدة
أن اسم فلسطين عاد
ّ
أن رفلسطين أرأ للحياة والفن والثقافةر ،مضيف ًة ّ
القضيةر ،و ّ
ّ
الصحافة العالمية بصفته ردولة نموذ للمقاومة الثقافيةر .مذي قناة العربية ،محمد أبو عبيد ،هّلل

تسدد هدفاً جديداً في عالم الفن بفوز ابنها يعقوبر!
للنتيجة :رفلسطين ّ
تحول إلى كوميديا تراجيدية على أعمدة الرأي في صحف خليجية .الراتب السعودي ،مازن
االحتفال ّ
أن الر يس األميركي ترمب قد ال يعجبه رفوزر فلسطيني بلقب رأرب
بليلة ،زعم في جريدة رالمدينةر ّ
وبقوة ،بعد أن حاول هو جاهدًا ،م سفيره الجديد في
آيدلرّ ،
ألن ذلك رأعاد إحياء دولة فلسطين ّ

حل الدولتينر .الراتب الرويتي ،محمد الرميحي ،لم يستط أن
إس ار يل ديفيد فريدمن ،التشكيك في ّ
يعبر عن مشاعر الفرح التي تمّلرته ،فاحتار ،كما
يختار عنواناً لمقاله في جريدة رالشرق األوسار ّ

لرنه راهتدمر في النهاية إلى عنوان
رتباً للظالمرّ ،
يقول ،بين عناوين ّ
عدة منها :رشك اًر إم بي سير ،و ّ
فوه
للسياق :رإنعاش المجتمعات بالفرحر! ّ
غنى شاهين ،فأغنى رعن م ة خطيب ُم ّ
أرثر مالءم ًة ّ
يتحدث عن الوطن الفلسطينير بحسب تعبير الراتب القومي الذي كان ذات يوم ر يس تحرير مجلة
ّ
يوضا الرميحي مالما الثقافة الجديدة التي ُيراد تسويقها في عصر شيطنة ا سالم
رالعربير .ولري ّ

وطني ًة جميل ًة قد ترون أفضل من امتالك كتيبة من
شوق ًة
ّ
وا سالميين ،فقد أضاف :رأغني ًة ُم ّ
القسامر ،السيما أنها تنتمي
المقاتلينر .إذن لم ال يكون المطلوب عربياً في هذه اللحظة تفكيك ركتا ب ّ

إلى را خوان المسلمينر ،وابدالها بف خرق موسيقية تشرف عليها مجموعة إم بي سي؟ كيف يمكن
عما ال يمكن الدفا عنه؟ بالل ة الملتبسة
يسوقوا ما ال ُي َّ
للرميحي وأمثاله أن ّ
سوق ،أو يدافعوا ّ

والخطاب المزدو  .االحتفال بمسابقة رأرب آيدلر ونتا جها هو احتفال بالثقافة والفولرلور والتراث

والتاري  ،واالهتمام بها إعالء لشأن الجمال ،والتشكيك فيها أو نقدها ال يقوم به سوم رأعداء الفرحر

التشدد المفضي حتماً إلى ا رهابر،
الراغبين في رتصحير فضا نا الثقافي من أجل تهي ته لقبول
ّ

بصيغ مختلفة.
بحسب تعبير الرميحي الذي ّ
يتردد كثي اًر هذه األيام في وسا ا خليجية ،ولرن خ
قوة إس ار ي ّلية منزالً كان يسكنه المثّقف والمناضل الفلسطيني،
في فجر يوم ا ثنين الماضي ،هاجمت ّ

باسل األعر ( )31في مدينة البيرة ،فاشتبك معها ساعتين كاملتين حتى نفدت ذخيرته ،وبعدها اقتحم
مضر بالدماء ،ولم يعيدوا جثمانه حتى اآلن .لم
الجنود البيت ،وأعدموه ،ثم حملوه من قدميه وهو
ّ
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األمة) تعرف ّأنه النجم الحقيقي ،ألنها تستطي
ّ
تتحدث رالميديار عن باسلّ ،
لرن فلسطين (ومن و ار ها ّ
تمييز النور رغم كل هذا الظالم;.

العرب ،الدوحة2017/3/8 ،

 .55إيران تدعم القضية الفلسطينية ..والنتيجة؟!
ياسر الزعاترة

يذكرونك
كلما تحدثت عن إجرام إيران ،وعدوانها على غالبية األمة ،خر عليك شبيحة من كل لونّ ،

بأن إيران دعمت وتدعم المقاومة الفلسطينية.

تستحق هذه القصة بعأ التوقف؛ أوال من زاوية أخالقية ،ثم سياسية ،وأخي ار مستقبلية ،م أن البعد

األخالقي يبقى األهم بالنسبة إلينا ،ألن سفك دماء األبرياء دون وجه حق ،يتفوق على أي قضية

سياسية مهما كانت أهميتها.

الذين يتجاهلون األخالق وا حساس ا نساني يرون أن دعم إيران للقضية الفلسطينية ي فر لها كل

ج ار مها ،وهذا لعمري تررار لمأساة المتاجرة بالقضية التي تابعناها لعقود من قبل أنظمة عربية شتى.

نفتا قوسا لنشير إلى شكل من أشكال التناقأ الفاضا عند شبيحة إيران ،ذلك أن صدام حسين
مثال كان من أربر داعمي القضية الفلسطينية ،بل إن موقفه خالل انتفاضة األقصى ،بتخصيص

مبالغ مالية كبيرة لعا الت االستشهاديين كان واحدا من أهم عناصر التحريأ عليه في األوسا

الصهيونية ،وبينما اعترف الصهاينة بأنهم خططوا الغتياله ،ثم أل يت العملية بعد وقو خطأ في
التدريب عليها أدم لمقتل عدد من الجنود ،لم نسم مثال أن الصهاينة خططوا الغتيال قاسم
سليماني .والسؤال الذي يطرح نفسه :لماذا لم يعتبر جحافل الطا فيين إياهم أن موقف صدام ذاك،
ي فر له ديكتاتوريته في العراق؟!

من زاوية أخالقية وانسانية ،سيكون من السقو اعتبار أن دعم إيران للقضية ،يمنحها الحق في سفك
دماء شعب ثا ر ضد طاغية فاسد في سوريا ،أو دعم طا في فاسد كالمالري في العراق ،ما أدم إلى

مأساة لم تنته فصوال بعد ،أو إشعال حرب في اليمن بالتعاون م طاغية ثار الشعب وخلعه.

ال البية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني ترفأ هذه المقايضة .صحيا أن هناك من بينهم من

يتبناها ،لرنهم قلة ،وأرثرهم ثمة تفسيرات أخرم لمواقفهم ال صلة لها بالقضية ذاتها ،بل بأبعاد يعرفها
الجمي .

لنأتي إلى البعد السياسي للقضية ،فحين ُيفتضا األمر تماما بعد كل الذي جرم ،ويتبين أن مشرو
إيران ال عالقة له البتة بتحرير فلسطين ،وأنه ال يعدو مشروعا طا فيا يطارد ثارات التاري  ،فسيكون
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من العبث تجاهل ذلك ،حتى لو حررت إيران فلسطين ،فضال عن أن ترون قصتها كلها محأ دعم
محدود ألجل الدعاية ليس إال ،بدليل العقوبات التي اتخذت بحق حماس بسبب موقفها من سوريا،
قبل أن يعود بعأ الدعم من منطلق الحاجة السياسية لتزيين وجه قبيا .وال ننسى بطبيعة الحال
التحالف م روسيا م علم إيران بموقفها الحقيقي من الريان الصهيوني ،والعالقة الحميمة بين بوتن

ونتنياهو ،وهو ما افتضا تماما منذ التدخل الروسي ول اية اآلن.
األسوأ من ذلك كله ،هو معالجة هذه القضية من زاوية هذا الحريق الذي أشعلته إيران ،والذي وض
الحب صافيا في طاحونة العدو الصهيوني ،ومنحه من المكاسب ما لم يحلم به في يوم من األيام.
ّ
ماذا عن المستقبل؟ هل ستواصل إيران دعمها للقضية الفلسطينية ،أو لبعأ قوم المقاومة بتعبير

أدق؟ من الصعب الجزم بذلك ،فاالبتزاز األميركي قد يدفعها لت يير موقفها برمته من أجل تجنب
العقوبات ،ولرن بقاء بعأ الدعم القليل الذي ال يزال يصل ،ال ي ير في موقف من يعرفون

األخالق وا نسانية.
يحيلنا هذا األمر إلى ُبعد آخر يتعلق بموقف بعأ العرب من القضية ،ذلك أن موقفنا آنف الذكر
من إيران ،ال يدفعنا إلى تجاهل مواقف تستحق ا دانة من لدن أنظمة عربية؛ ليس ألنها ال تمنا
ويطب م
بديال لقوم المقاومة ي نيها عن الذهاب يران ،بل أيضا ألن بعضها يتلمر على القضية
ّ
الصهاينة في السر والعلن.

العرب ،الدوحة2017/3/8 ،

 .56استراتيجية "المقايضات" اإلسرائيلية
د .محمد السعيد إدريس
وسا حالة االرتباك العربية في إدارة األزمات والعالقات م األطراف المتورطة أو على األقل ذات
العالقة بهذه األزمات ،وفى ظل حالة التداعي غير المسبوقة للنظام العربي أمام ت ول النظام

ا قليمي في عمق المجاالت الحيوية للنظام العربي واست ثار القوم ا قليمية الشرق أوسطية الربرم

الثالث :إيران وتركيا واس ار يل بالنصيب األربر في إدارة هذه األزمات تحاول إس ار يل إعادة هندسة

النظام ا قليمي الشرق أوسطى وفق أسس وقواعد جديدة تحقق لها أعلى قدر من المكاسب ،أولها

هي تذويب النظام العربي في النظام ا قليمي ،بحيث يختفى النظام العربي كلية من الوجود ويتحول
إلى جزء من عالم إقليمي أوس هو الشرق األوسا ،من خالل جهود ها لة لطمس الهوية القومية

للنظام العربي ومن خالل مخطا إعادة تقسيم الدول العربية على أسس عرقية وطا فية تنهى أي

صلة بالعروبة كهوية ،وثانياً فرأ استقطاب جديد في إدارة النظام الشرق أوسطى ينهى نظام
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التعددية القطبية الذم كان سا داً لسنوات طويلة مضت ،على األقل منذ نهاية الحرب العالمية

الثانية ،ويفرأ إس ار يل قوة قا دة لهذا النظام اآلن من خالل فرأ نظام إقليمي ثنا ي القطبية،

يؤدم إلى اختفاء قضايا محورية وصعود قضايا أخرم بديلة تبرز تمايز هذا االستقطاب الثنا ي.

االستقطاب الجديد الذم تريد إس ار يل أن تفرضه مست لة حالة االرتباك العربية هو تأسيس ما يسمونه

رتحالف االعتدالر الذم يضم دوالً عربية لم تعد طرف ًا في ص ار م إس ار يل يفضلون تسميتها رالدول

السنيةر إضافة إلى تركيا واس ار يل بمشاركة أمريكية ،وهو التحالف الذم أعطوه اسم رحلف ناتو
ُ
إقليمير أي حلف إقليمي على غرار حلف شمال األطلسي (الناتو) يؤسس على قاعدة تعاون دفاعي
وأمنى واستخباراتي ضد تحالف آخر ،أحياناً كان يأخذ مسمى رالهالل الشيعير تقوده إيران ويضم

الدول القريبة من طهران خاصة العراق وسوريا ولبنان (باعتبار أن حزب هللا حليف إيران أضحى
صاحب الرلمة األولى في لبنان) وأحياناً أخرم يحمل اسم رمحور الشرر ،أي نفس المسمى الذم

ابتدعه الر يس األمريكي األسبق جور بوش (االبن) عندما قرر أن يخوأ حرباً واسعة ضد ما

سماه را رهابر ،وكان العراق ومن قبله أف انستان أول من دف أثمان هذه الحرب .هذا االستقطاب

الثنا ي تسعى إس ار يل إلى تحويله من مجرد افتراأ نظري إلى واق عبر مجموعة من السياسات
واالستراتيجيات التي تحاول إس ار يل الترويج لها لتيسير هذا االستقطاب ا قليمي الثنا ي بين قطب

محور االعتدال أو رحلف الناتو الشرق أوسطير تقوده إس ار يل ،ومحور الشر تقوده إيران.

من بين أبرز وأهم هذه السياسات واالستراتيجيات ا س ار يلية التي تراها إس ار يل ضرورية للنجاح في

تأسيس رالناتو ا قليمير وتقليص وزن التحالف المعادي الذي تقوده إيران ما يمكن تسميته
راستراتيجية المقايضاتر ،وهي مجموعة من رالمقايضاتر تسعى إس ار يل إلى الخوص فيها لتجاوز
السنيةر وتركيا،
العقبات والقيود التي قد تعرقل مسعاها لتزعم هذا التحالف م من تسميهم رالدول ُ
وتفرضها قوة قا دة لهذا التحالف الجديد من ناحية ،ثم تقليص قوة التحالف المعادي الذي تقوده إيران

من ناحية أخرم.
أولى هذه المقايضات تخص إعادة هندسة األوضا في سوريا تستهدف إنهاء األزمة السورية بشكل

يؤمن المصالا ا س ار يلية كاملة ويحول دون تحويل سوريا إلى قوة مناو ة أو معادية أو طرف في
ّ
التحالف اآلخر المعادي من خالل خطة صاغها وزير البناء وا سكان ا س ار يلي يؤاف جالنت
حملت اسم رخطة سياسية استراتيجيةر لتحقيق المصالا ا س ار يلية في سوريا ،عرضها على رالمجلس

الوزاري المص رر بر اسة بنيامين نتنياهو قبيل سفره إلى واشنطن للقاء الر يس األمريكي دونالد ترامب
وهو اللقاء الذم تم يوم  15فبراير الماضي ،ونشرت صحيفة ريديعوت أحرونوتر أهم معالمها.
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تهدف هذه الخطة إلى رصد التهديد ا يراني الذي ينشأ على الحدود الشمالية س ار يلر من خالل

رفرأ مصاعب أمام احتمال نجاح إيران في إقامة ممر برم يربا بينها وبين حزب هللا في لبنان
عبر األراضي العراقية والسورية ،على أن يشمل الحل السياسي المستقبلي لألزمة السورية ،وكجزء
منه ،اعتراف بالسيادة ا س ار يلية على هضبة الجوالن السوريةر.

وبحسب هذه الخطة ،ينب ي أن تقوم الواليات المتحدة بقيادة ا تالف دولي عادة إعمار سوريا ،أي
مقايضة إعمار سوريا ،التي لن تدف فيها إس ار يل دوال اًر واحداً مقابل فرأ السيادة ا س ار يلية كاملة

على هضبة الجوالن ،أي ا عمار مقابل الجوالن .المقايضة الثانية تخص روسيا ،وسبق أن ألمحت

إليها صحيفة وول سترتيت جورنال األمريكية ،عبر خطة تهدف إلى تفكيك العالقة بين روسيا وايران

على أن يتم مقايضة السماح لروسيا بأن ترون القوة المسيطرة على سوريا في المستقبل نظير تفكيك
روسيا لتحالفها م إيران ،شر موافقة روسيا على من أي نفوذ أو وجود سيأسى أو عسكري يران

وحزب هللا في سوريا قد يسما بءقامة جبهة عسكرية ضد إس ار يل في الجوالن على غرار الجنوب
اللبناني.
المقايضة الثالثة تخص قطا

غزة وتتضمن ،وفق خطة أعدها وزير األمن ا س ار يلى أفيجدور

ليبرمان ،وعوداً بءعادة إعمار قطا غزة وتحويله إلى رسن افورة شرق أوسطيةر مقابل تخلى حركة

رحماسر نها ياً عن خيار المقاومة ،وتتضمن خطة ليبرمان دعوة صريحة إلى انفصال سكان غزة

عن سا ر الشعب الفلسطيني في الضفة والداخل والشتات ،وبعبارة أرثر مباشرة ،دعوة فصا ل

المقاومة إلى إلقاء السالح ،وهي تعنى أيضاً التخلي عن مقاومة االحتالل في الضفة ،وقبول
االستيطان ،واحتالل القدس وكل فلسطين.

المقايضة الرابعة واألهم :هي مقايضة فلسطين با رالتحالف ا قليمير ،أي أن تتخلى الدول العربية
عن القضية الفلسطينية وخيار حل الدولتين والقبول بءس ار يل دولة يهودية مقابل التحالف ا س ار يلى
م الدول العربية رالسنيةر ضد الخطر ا يراني الذي تعمل إس ار يل بدأب على تحويله كمصدر
السنية المعتدلةر والمقايضة هنا تعنى الدعم ا س ار يلي
أساسي للتهديد بالنسبة لمن تسميهم با رالدول ُ
ضد إيران مقابل التخلي العربي عن فلسطين .لقاء نتنياهو م ترامب حمل مؤشرات شديدة الخطورة
بهذا الخصوص ،والسؤال المهم اآلن هو أين أجندة القمة العربية المقبلة في األردن من هذه

المقايضات؟
األهرام ،القاهرة2017/3/7 ،
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 .57إدارة ترامب ومصير حل الدولتين
علي بدوان
المتتالية في شأن القضية الفلسطينية ،والصادرة عن أقطاب وسياسيين
أشاعت التصريحات التوتيرية ُ
ٍ
مناخات من ا حبا الواس لدم
في ا دارة األميركية الجديدة ،ومنها ما يتعلق بالقدس ونقل السفارة،

المحيا .حيث دفعت تلك
قطاعات عامة الناس في فلسطين ،وفي ا طار العربي وا سالمي ُ
المناخات لظهور حالة من اليأس في شأن إمكان الوصول العملي إلى حل الدولتين ،على رغم أن

الجزء األربر من المجتم الدولي ما زال يدعم الحل القا م على أساس إقامة دولة فلسطينية فوق
كامل األرأ المحتلة عام  1967إلى جانب إس ار يل.
الحية اآلن ،نلتقطه من نتا ج استطال

حديث للرأي أجراه أخي اًر المركز

تلمس تلك الوقا
إن ّ
الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ،وشمل المسا  1270فلسطينياً ضمن العينة العشوا ية ،وجاء
بنتيجته أن ثلثي الفلسطينيين في الداخل المحتل عام  1967يعتقدون بأن التوصل إلى حل الدولتين
في سياق تسوية م إس ار يل لم يعد ممكناً.

وأشار المركز في نتا ج االستطال إياه ،أن نسبة أول ك الذين فقدوا الثقة في هذا األمر ارتفعت من

 56في الم ة في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى  65في الم ة م بدايات العام الجديدُ ،مرجحاً أن

بشرة لإلدارة الجديدة
الم ّ
سبب ذلك يعود لتسار النشا االستيطاني من جهة ،والمواقف األميركية غير ُ
طا حكومة نتانياهو لزيادة أعداد المستوطنين في
بر اسة دونالد ترامب من جهة ثانية .بينما تخ ّ

الضفة ال ربية المحتلة من حوالي  750ألفاً حالياً ،كما تُشير معظم المصادر ،إلى مليون مستوطن
سنة .2020
وفي حقيقة األمر ،إن طريق ومسار حل الدولتين يبدو اآلن أبعد من أي فترٍة سابقة ،كما يبدو معّقداً
على نحو متزايد ،بسبب استمرار نمو المستعمرات على نحو غير مسبوق من جهة ،واستمرار وجود
فجوات واسعة بين الطرفين المعنيين من جهة ثانية ،وميوعة الطرف األميركي من جهة ثالثة ،وغياب
الشرعية والرعاية الدولية المتوزانة وغير المنحازة من جهة رابعة.
إن تدمير مسار حل الدولتين يبدأ من السلوك األميركي الفج ،فالواليات المتحدة استخدمت تاريخياً

ضد إدانة
حق النقأ (الفيتو) في مجلس األمن  79مرة منذ العام  ،1948وكانت  71مرة منها ّ
إس ار يل وسلوكها ،كما في ت طية سياساتها ونهجها .وجاء قول الر يس دونالد ترامب أخي ًار :رإن

المفاوضات المباشرة هي السبيل إلى السالم في المنطقةر وذلك في أول مكالمة هاتفية له م نتانياهو

منذ تولى مهماته ر يساً للواليات المتحدة ،ومن دون أن يتطرق إلى ج ار م االستيطان وسياسات

االحتالل ،جاء يحمل إشارات واضحة لطبيعة السياسات األميركية القادمة على الحالة الفلسطينية.
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فحديث ترامب في مكالمته م نتانياهو عن المفاوضات المباشرة ،جاء على التو بعد قرار حكومة
يعزز ضم القدس الشرقية،
نتانياهو بناء  566شقة استيطانية استعمارية جديدة في منطقة القدس ،ما ّ
ويخلق المزيد من الوقا التي من شأنها أن تعرقل الوصول إلى حل الدولتين.
ورب َّقر وزير الخارجية األميركي السابق جون كيري رالبحصات العالقة في حلقهر،
لقد ُكشف المستور ،خ
وأخر ما عنده ،وهو على وشك الم ادرة متحر اًر من كل القيود ،حين تحدث بفصاحة الصراحة عن
سياسات االستيطان ودورها في تدمير مسار الحل السياسي .وأنهى كالمه من خالل قوله إن رعلى

حكومة نتانياهو أن تعلم أن الساللم الموضوعة على الشجرة لتسهيل هبوطها بأمان لن تبقى كذلك
أبداًر.

الحياة ،لندن2017/3/8 ،

 .58العملية القادمة
موشيه آرنس
يقدم تقرير مراقب الدولة معلومات كثيرة حول عملية اتخاذ الق اررات اثناء عملية الجرف الصامد.
ورغم أن هناك مكانا لالنتقاد هنا وهناك ،فءن طريقة اتخاذ الق اررات في االمور المتعلقة بالعمليات
العسكرية ،تحسنت بشكل كبير منذ اقامة مجلس االمن القومي في العام  ،1999وخصوصا في

السنوات االخيرة عندما كان هذا المجلس جزء من سلسلة اتخاذ الق اررات.

نظ ار ألن مجلس الوزراء يتشكل من الوزراء الذين يمثلون احزابا مختلفة في اال تالف ،والذين هم

خصوم سياسيون ايضا ،فءن النقاشات ترون احيانا ،لألسف الشديد ،مقرونة باعتبارات سياسية .هذا

هو الثمن الذي يجب دفعه مقابل وجود ديمقراطية برلمانية .وليس هناك سبب يدف إلى توق تحسن
حقيقي في هذا االمر في المستقبل .يجب فحص الخطة االساسية للعملية ،مثلما قدمها الثالثي

المكون من ر يس الحكومة ووزير الدفا ور يس االركان ،م إحداث التعديالت إذا كانت حاجة إلى
عملية عسكرية اخرم في قطا غزة.
يمكن أخذ االنطبا

من تقرير المراقب بأن االنفاق التي قامت حماس بحفرها ،كانت المشكلة

االساسية التي واجهت إس ار يل اثناء العملية .ال شك أنها كانت مشكلة صعبة بالنسبة لمواطني

إس ار يل الذين يعيشون قرب قطا غزة ،والذين كان يمكن أن يصطدموا فجأة بالمخربين الخارجين
من النفق قرب بيوتهم .ولرن المشكلة االربر ،ذات الطاب االستراتيجي ،هي الصواري الموجودة لدم

حماس والجهاد ا سالمي .القذا ف تهدد جمي السكان الذين يعيشون قرب قطا غزة ،أما الصواري
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ذات المدم البعيد فهي ت طي جنوب إس ار يل كله .وبطاريات القبة الحديدية توفر حال جز يا لهذا
التهديد.

إذا كانت حاجة إلى عملية اخرم ضد حماس ،فسترون هي العملية الرابعة في السنوات االخيرة .هل
سيكون الحديث مرة اخرم عن عملية تستمر اسابي طويلة مثل الجرف الصامد م عدد أربر من
الضحايا في الطرفين .وض ا متزايد من المجتم الدولي الذي سيطلب ضبا النفس والتهد ة؟ هل

اهدافها سترون مثل اهداف العمليات السابقة محدودة في محاولة للحصول على بض سنوات من

الهدوء وعدم إطالق الصواري من القطا على إس ار يل؟ أم أن الهدف سيكون القضاء كليا على
التهديد لمواطني إس ار يل .تقرير المراقب بالطب  ،لم يشمل هذه االس لة التي تحتا إلى النقاش في

مجلس الوزراء قبل حدوث العملية القادمة.

يجب فحص االدعاء الذي يقول إن حماس في غزة أفضل من أي بديل آخر ،لذلك ال حاجة إلى
التعرأ لقادتها .االدعاء الذي يقول إن الحاق الضربة القاضية بحماس ومنعها من إطالق
الصواري وحفر االنفاق ،سيؤدي إلى تور الجيش ا س ار يلي في وحل غزة لفترة غير محدودة ،هو
ادعاء غير دقيق .يجب علينا الطلب من مجلس االمن القومي فحص بدا ل البقاء المستمر للجيش
ا س ار يلي في غزة م انتهاء العملية.

اشخاص كثيرون سيوافقون على أن العودة على النتا ج التي تحققت في عملية الجرف الصامد لن
ترضي الجمهور من ناحية أمن إس ار يل ،ب أ النظر عن سؤال هل نجحت عملية الجرف الصامد
أم ال .من الواضا أنه في المرة القادمة يجب تحقيق اهداف العملية خالل ايام وليس اسابي  .واذا

حدثت عملية اخرم يجب أن يكون هدفها التهد ة الدا مة في الجنوب .يبدو أن معادلة رالهدوء مقابل
الهدوءر ،التي تم االعالن عنها في المرة االخيرة ،والتي تمنا الحصانة لقيادة حماس في غزة ،هي

معادلة لن تحقق هذا الهدف.

هآرتس 2017/3/7
القدس العربي ،لندن2017/3/8 ،

 .59مصر وحماس في مواجهة داعش
افرايم هيريار
مصر تقوم بالتقرب من سلطة حماس في غزة .فقد قرر الر يس عبد الفتاح السيسي فتا معبر رفا

في هذا االسبو بين مصر والقطا يومين في االسبو  .هذه خطوة غريبة على خلفية كراهية الر يس
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المصري لإلخوان المسلمين ،الحركة التي تنتمي لها حماس .وعلى مفتاح فهم هذه الخطوات يحضر
رالعدو رقم واحد لمصرر ،وهو الدولة ا سالمية.
لم تنجا مصر حتى اآلن في القضاء على داعش في شبه جزيرة سيناء .فقد قامت منظمة أنصار

بيت المقدس في سيناء بتقديم والءها للدولة ا سالمية في العام  .2014ومنذ ذلك الحين قتل وأصيب

م ات المصريين في العمليات ا رهابية التي نفذها داعش.

هذا رغم حقيقة أن إس ار يل استجابت لرل طلب مصري بءدخال القوات المصرية إلى هناك خالفا
التفاق كامب ديفيد .وحسب تقارير مختلفة ،هي تقوم بتقديم المساعدة االستخبارية والعسكرية لمصر

في حربها ضد المتمردين في سيناء.

وبسبب أن داعش يحصل على السالح والمواد المطلوبة

عداد العبوات من قطا

غزة ،تحاول

مصر اغالق خا التمويل هذا ،وهي تفعل ذلك بواسطة الرشف عن االنفاق وتدميرها واغراقها بمياه
البحر .وهي تحاول اآلن القيام بذلك من خالل الض ا على حماس .الصفقة المقترحة هي فتا
معبر رفا في اوقات متقاربة وتخفيف الضا قة عن االقتصاد ،وفي المقابل يطلب من حماس وقف
تزويد السالح لمؤيدي الدولة ا سالمية.
يوجد لحماس سبب جيد ،ليس اقتصاديا فقا ،لالستجابة لهذا الطلب :الجهات ا سالمية تهدد حكم
حماس في قطا غزة ،وتزعم أنها فاسدة وال تقوم بمحاربة العدو الصهيوني بالشكل المناسب .وهي
تقوم ايضا بءطالق الصواري على إس ار يل ،وتدرك أن الرد ا س ار يلي سيركز على بنى حماس
التحتية وليس على من يطلقون الصواري  .اضافة إلى ذلك ،قيادة الدولة ا سالمية في سوريا،

اعتبرت االخوان المسلمين كفا ار يستحقون الموت ،وال سيما حماس رالمتعاونةر م دولة إس ار يل،
ألنها تحصل منها على الرهرباء وتمتن عن مقاومتها.

مصر تقوم ايضا بمعاقبة السلطة الفلسطينية .وهي ال تقبل انتقادات القيادة الفلسطينية .وقد قدمت
مؤخ ار رقا مة سوداءر لبعأ القادة في السلطة غير المرغوب فيهم ،حيث لم يسما لجبريل الرجوب

الذي كان ر يس جهاز االمن الوقا ي في الضفة سابقا ،بالدخول إلى مصر .وهذه تعتبر بشرم جيدة

س ار يل ،ألن الرجوب تحدث أرثر من مرة بشكل متطرف نحونا ،حيث قال مثال إنه لو كان يوجد

للسلطة الفلسطينية سالح نووي لران استخدمه ضد إس ار يل .مصر تؤيد محمد دحالن الذي كان من
قادة فتا في السابق في قطا غزة ،واضطر إلى الهجرة بعد اتهامه بالفساد ومحاولة االنقالب.

ويعتبر دحالن في إس ار يل شخصا معتدال ،وهناك من يعتبره بديال مناسبا ألبو مازن .وحتى اآلن

توجد لدحالن صلة بما يحدث في غزة ،وقد أنشأ صندوق دخال االموال إلى غزة.
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حماس تتعرأ للض ا من اليمين من ا سالميين االرثر تطرفا منها ،ومن اليسار من دحالن الذي

يريد أن يكون الر يس القادم للسلطة ،ومن الخار من المصريين الذين يريدون وقف مساعدة أنصار
بيت المقدس ،ومن إس ار يل التي ترد بشدة على كل عملية إطالق نار.

في هذه الظروف سيكون من الصعب على السنوار ،ر يس حماس الجديد والمتطرف ،اتخاذ قرار
الخرو في مواجهة شاملة ضد إس ار يل ،وهذا جيد .م ذلك يجب علينا تذكر أنه في الشرق األوسا
ال يتم التصرف دا ما حسب المنطق.

إسرائيل اليوم 2017/3/7
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 .61كاريكاتير:

فلسطين أون الين2017/3/6 ،
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