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 .1مصر تُبرم صفقة الستيراد الغاز اإلسرائيلي بـ 20مليار دوالر
ذكرت العربي الجديد ،لندن ،2017/3/20 ،من القاهرة ،أن شركة "دولفينز" للغاز الطبيعي المصرية
ومجموعة تمار اإلسرائيلية للغاز ،وقّعتا اتفاقية الستيراد الغاز بقيمة  20مليار دوالر على مدى 15

عاماً.

عائدا بطائرة خاصة إلى تل أبيب بعد
وكان وفد من مجموعة "تمار" قد غادر مطار القاهرة ،أمسً ،
زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات ،بحث ووقع خاللها على صفقة تصدير الغاز إلى مصر.
ووفقا لمصادر إعالمية مصرية ،فإن الوفد الذي ضم ستة إسرائيليين وبريطانياً استعرض ،خالل
زيارته ،ملف مد خط أنابيب جديد للغاز ،يمتد من حقول "تمار" إلى مصر ،بتكلفة حوالي نصف

مليار دوالر ،وتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل لشراء ُخمس حجم المخزون االستراتيجي
عاما ،بتكلفة قُدرت
للغاز من حقل "تمار" اإلسرائيلي ،بحوالي  60مليار متر مكعب ،ألكثر من ً 15

بـ 15مليار دوالر إلى  20مليار دوالر ،على مدى عمر المشروع.

كانت مصر تبيع من قبل الغاز إلى إسرائيل بموجب عقد مدته  20عاما ،لكن االتفاق انهار في
 2012إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء المصرية ،ليتوقف العمل به منذ ذلك

الحين.

وبدأ تمار اإلنتاج في العام  2009وتوجه معظم اإلمدادات للسوق اإلسرائيلية ،وتفاوض الشركاء على

توريد الغاز على مدى  15عاما إلى مصر واألردن.
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ويقع حقل "تمار" ،في مياه البحر المتوسط ،ويحتوي على ما يقدر بعشرة تريليونات قدم مكعبة من
الغاز الطبيعي .وأصدر وزير الطاقة اإلسرائيلي "أوزي النداو" ،في  13مارس  ،2013تعليما إلى

الشركاء في حقل تمار بعدم اإلمضاء على عقود تصدير إال بعد تصريح من الحكومة اإلسرائيلية.

ومن ناحية أخرى ،قالت العربي الجديد ،لندن ،2017/3/21 ،من القاهرة ،عن مراسلها خالد

بارز في قطاع البترول المصري ،كشف في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"،
المصري ،أن مسؤوالً اً
أن سعر الغاز اإلسرائيلي المتفق على تصديره إلى مصر عبر شركة خاصة ،يصل إلى نحو 8

دوالرات للمليون وحدة ح اررية ،وهو ما يزيد بنحو الثلثين عن مستويات األسعار العالمية السائدة

حالياً.

وقال مصدر مصري لوكالة أنباء "معا" الفلسطينية ،إن وفداً إسرائيلياً من "تمار" يضم ستة خبراء

إسرائيليين ومهندسا بريطانيا وصلوا القاهرة ،في زيارة استغرقت عدة ساعات يوم األحد الماضي،

والتقى ممثلين عن إدارة شركة "دولفينز" المصرية ،وبحث الجانبان تفاصيل تصدير الغاز ،تنفيذاً

لالتفاق الموقّع في وقت سابق.
لكن
ولم تذكر وسائل اإلعالم المصرية والوكالة الفلسطينية تفاصيل عن سعر الغاز اإلسرائيليّ ،
مسؤوال بار از في قطاع البترول المصري قال لـ "العربي الجديد" ،إن السعر يصل إلى  8دوالرات
للمليون وحدة ح اررية ،واصفا إياه بـ "الحارق" لالقتصاد المصري.

مصدر مسئوالً بو ازرة
وأضافت الوفد ،القاهرة ،2017/3/20 ،عن مراسلتها سناء مصطفى ،أن
اً

البترول ،صرح بأن االتفاق بين الشركتين يأتي في إطار السماح للشركات الخاصة باستيراد غاز من

الخارج ،وفقا للشروط المحددة سابقًا وتشمل موافقة مجلس الوزراء المصري وعدم وجود نزاع تحكيم
بين الشركة الموردة ،أيا كانت جنسيتها والشركة المصرية الراغبة في استيراد الغاز منه وأن تقوم
الشركة المستوردة بوضع الغاز في الشبكة المصرية للغاز ،وتتولي بعد ذلك بيع حصتها من الغاز

المستورد لحسابها بمعرفتها.
 .2محافظ نابلس :المطلوبون لألمن مرتبطون بدحالن
نــابلس  -عــاطف دغلــس :اتهــم محــافظ نــابلس الل ـواء أكــرم الرجــوب مطلــوبين لفمــن الفلســطيني فــي
مخـيم بالطــة لالجئـين شــرق المدينـة بالعمــل لصـالح محمــد دحـالن القيــادي المفصـول مــن حركـة فــتح،
وامتالك مبالغ مالية كبيرة إلثارة االضطراب األمني والرعب بين المواطنين.
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وعقــد الرجــوب االثنــين مــؤتم اًر صــحفياً فــي نــابلس بشــأن األحــداث األمنيــة التــي شــهدتها المدينــة ظهــر

االثنــين ومســاء األح ـد ،والتــي قتــل فيــه أحــد عناصــر األمــن الفلســطيني وأصــيب خــر ،بينمــا اعتقــل
"المطلوب األخطر" لقوى األمن داخل مخيم بالطة.

وقال الرجوب إنهم تمكنوا مساء األحـد بنـاء علـى معلومـة اسـتخبارية قويـة مـن نصـب كمـين للمطلـوب

األبرز بالمخيم وهو أحمد أبو حمادة الملقـب بــ"الزعبور" ،حيـث وردتهـم معلومـات عـن تحركـه بمركبتـه

فــي مكــان قــرب المخــيم .وأضــاف أنــه جــرى اعت ارضــه ودعوتــه إلــى تســليم نفســه "وأن أحــد العناصــر
األمنية ،وهو علي حسن أبو الحج الذي استشهد الحقا ،اقترب وفتح باب مركبة المطلـوب أبـو حمـادة

فباغته بإطالق نار كثيف قبل أن يفر إلى داخل المخيم ،وهو ما حدا باألجهزة األمنيـة إلطـالق النـار
ثم اعتقاله بعد نقله إلى أحد المستشفيات بالمدينة.
عليه واصابته ومن ّ
وذك ــر أك ــرم الرج ــوب أن هـ ـؤالء المطل ــوبين يتبع ــون لجه ــات مح ــددة وي ــأتمرون بأوامره ــا ،مث ــل محم ــد

دحالن ،وأنهم هتفوا له في مظاهرات لهم داخل المخيم ،ويتلقون دعماً مباش اًر منه ،حسب تعبيره.

وقال الرجـوب إن هـؤالء ليسـوا مطلـوبين لكـونهم مناضـلين أو مقـاومين ،بـل ألنهـم متهمـون فـي قضـايا

قتـل واطــالق النــار علـى المؤسســة األمنيــة .وتســاءل كيـف لشــبان لــم يتجـاو از الثالثــين مــن أعمــارهم أن
يمتلكوا أسلحة تقدر قيمتها بأكثر من ثالثة ماليين شيكل (نحو  850ألف دوالر أمريكي) لو لم يحظوا

بــدعم مــن جهــات مثــل دحــالن ،وأكــد أن كــل مــن ســاعد وأســهم بنقــل هــذه األســلحة له ـؤالء األشــخاص

ستطاله يد المؤسسة األمنية.

ووفق الرجوب ،فـإن مـا ال يقـل عـن خمسـة رجـال أمـن قتلـوا خـالل أقـل مـن عـام بمدينـة نـابلس وحـدها

أثناء مالحقة مطلوبين والتصدي لمظاهر االنفالت األمني.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/3/21 ،

 .3الحمد هللا :البنادق الموجهة إلى صدور أبناء المؤسسة األمنية ال تخدم إال االحتالل
نابلس :ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الداخلية ،رامي الحمد هللا ،يوم االثنين فـي مدينـة نـابلس،

اجتماع ــا لق ــادة المؤسس ــة األمني ــة وم ــدراء العملي ــات ،بحض ــور مح ــافظ ن ــابلس اللـ ـواء أك ــرم الرج ــوب،
للوقوف على األحـداث األمنيـة األخيـرة فـي مخـيم بالطـة ،والتـي أسـفرت عـن استشـهاد المسـاعد حسـن
علــي الحــاج مــن ق ـوات األمــن الــوطني برصــاص مطلــوبين للعدالــة وخــارجين عــن القــانون ،واعتقــال

المطلوب األول للمؤسسة األمنية فـي مخـيم بالطـة .وقـال الحمـد هللا" :إن البنـادق الموجهـة إلـى صـدر
أبناء المؤسسة األمنية وأبناء شعبنا هي بنادق ال تخدم إال االحتالل ،ولن نسمح ألي مجموعة أو فئة
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من المجرمين والخارجين عن القانون أن تهدد حياة المواطنين وأمنهم ،ومستمرون في جهودنا لحماية
المواطنين وحرياتهم في مختلف محافظات الوطن".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/20 ،

 .4الضميري :اعتقال خارجين على القانون هددوا المؤسسة األمنية في الخليل
رام هللا :ق ــال المتح ــدث الرس ــمي باس ــم األجهـ ـزة األمني ــة اللـ ـواء ع ــدنان الض ــميري إن األجهـ ـزة األمني ــة
اعتقلت ،يوم االثنين  ،2017/3/20أربعة خارجين على القانون في الخليل ،بعـد نشـرهم فيـديو يتضـمن

تهديداً لفجهزة األمنية في البلدة القديمة ،إذا لم يتم اإلفراج عن قاتل الشهيد المساعد في قوات األمـن
الـوطني حسـن علـي أبـو الحـاج ،فـي مخـيم بالطـة .وأضـاف الضـميري ،لــ"وفا" ،أن مـن بـين المعتقلــين

المــدعو محمــد الجعبــري ،أحــد الخــارجين علــى القــانون ،الــذي قــام بنشــر الفيــديو الــذي تناقلتــه بعــض
المواق ــع ،وه ــدد خالل ــه ب ــإغالق م ارك ــز األم ــن ف ــي البل ــدة القديم ــة ومن ــع دخ ــول أفـ ـراد األجهـ ـزة األمني ــة

الفلسطينية إليها.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/20 ،

 .5لقاء "صريح" بين عباس والسيسي ..والخارجية الفلسطينية تؤكد أنه دليل على ديمومة العالقة

نشــرت القــدس العربــي ،لنــدن ،2017/3/21 ،نقـالً عــن م ارســلها فــي لنــدن ،علــي الصــالح ،أن مصــدر
فلســطيني مطلــع وصــف لــ"القدس العربــي" لقــاء القمــة الــذي جمــع الرئيســين الفلســطيني محمــود عبــاس،

والمصــري عبــد الفت ــاح السيســي ،أم ــس فــي الق ــاهرة ،بلقــاء ص ـراحة وأخ ــوة ،وأنــه وض ــع أسس ـاً جدي ــدة
للعالقات بين مصر وفلسطين .وعندما سئل المصدر الذي كان ضمن الوفد الفلسطيني ،والـذي طلـب

عــدم ذكــر اســمه ،إن كــان النقــا

قــد شــمل ترحيــل جبريــل الرجــوب عــن مطــار القــاهرة ،وكــذلك قضــية

محمد دحالن التي تسببت بإزعاجات في العالقة بين رام هللا والقاهرة ،أضـاف ،دون أن يـذكر أسـماء،
أن "القمة ناقشت كل المواضيع وتجاوزت كل القضايا العالقة ووضعت النقاط على الحروف".

وأشــار المصــدر إلــى تص ـريحين يكــادان أن يكونــا متطــابقين حــول القمــة ودون تنســيق مســبق بينهمــا،

صــدر أحــدهما عــن عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح عـزام األحمــد ،ونشـرته وكالــة وفــا الفلســطينية،

والثـاني صـدر عــن النـاطق باسـم الرئاســة المصـرية .وحسـب األحمــد فـإن اللقـاء كــان صـريحاً وواضــحاً
في جميع القضايا ،وفي مقدمتها التنسيق للمرحلـة المقبلـة خاصـة فـي ظـل التغيـرات اإلقليميـة والدوليـة

التي حصلت.
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وأضــافت الحيــاة الجديــدة ،رام هللا ،2017/3/20 ،مــن رام هللا ،أن و ازرة الخارجيــة الفلســطينية قالــت إن
انعقاد القمة الفلسطينية  -المصرية في القاهرة" ،يشكل رداً ثنائياً مشتركاً وصريحاً على كل من حاول
التشكيك في عمق ومتانة وديمومة العالقة التاريخيـة بـين جمهوريـة مصـر العربيـة ودولـة فلسـطين ،أو
التشوي

على التناغم القائم بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ومحمود عباس".

 .6ارتفاع عدد النواب األسر إلى  11نائبا بعد اعتقال الجيش اإلسرائيلي النائب محمد الطل
الخليل  -قيس أبو سمرة :اعتقـل الجـي

اإلسـرائيلي ،فجـر اليـوم الثالثـاء ،نائبـاً فلسـطينياً فـي المجلـس

التشريعي من منزله جنوبي الضفة الغربية .وقالت كتلة "التغيير واإلصالح" التابعة لحركة حماس فـي
المجل ــس التشـ ـريعي ،عب ــر بي ــان ص ــحفي وص ــل األناض ــول ،إن ق ــوة عس ــكرية داهم ــت من ــزل النائ ــب

المنتمي للحركة محمد الطل ،في بلدة الظاهرية جنوبي الخليل واعتقلته.

وباعتقال النائب "الطل" يرتفع عدد النواب المعتقلين لدى إسرائيل إلى  11نائباً.

وكالة األناضول لألنباء2017/3/21 ،

 .7الزعنون يطالب البرلمانيين العرب باالنتقال لمرحلة األفعال لدعم القضية الفلسطينية
الرب ــاط :طال ــب رئ ــيس المجل ــس ال ــوطني الفلس ــطيني س ــليم الزعن ــون البرلم ــانيين الع ــرب بتنفي ــذ قـ ـ اررات
االتحاد البرلماني العربي الخاصة بالقضية الفلسطينية ،واالنتقال إلى مرحلة األفعال لمواجهة سياسات

وممارسات االحتالل اإلسرائيلي بحـق الشـعب الفلسـطيني .وطالـب الزعنـون ،خـالل كلمـة فلسـطين فـي
المؤتمر الرابع والعشـرين لالتحـاد البرلمـاني العربـي الـذي ينعقـد فـي العاصـمة المغربيـة الربـاط ،بتفعيـل
دور الدبلوماسية البرلمانية والتواصل مع برلمانات العالم واالتحادات البرلمانية اإلقليمية والدولية لحشد

المزيــد مــن التأييــد للقضــية الفلســطينية ،وشــرح معانــاة شــعبنا ،وكشــف ج ـرائم االحــتالل بحقــه ،وبشــكل
خاص الدور الشريك الذي يقوم به الكنيست اإلسرائيلي لتكريس االسـتيطان ونظـام الفصـل العنصـري،
وتشريع كل جرائم االحتالل والمستوطنين بحق شعبنا وأرضنا.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/3/20 ،

 .8اشتية :على أوروبا مسؤولية أخالقية في إنهاء الصراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي
رام هللا :قــال محمــد اشــتية ،عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح" ،إن علــى أوروبــا مســؤولية أخالقيــة
ولـيس فقــط جغرافيـة – سياســية فـي إنهــاء الصـراع الفلسـطيني  -اإلسـرائيلي" ،مطالبـاً بفــرض الضــغوط
عليها إلنهاء االحتالل واالعتراف فو اًر بدولة فلسطين.
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جاء ذلك خالل مشاركته في طاولة مسـتديرة نظمتهـا بعثـة مالطـا لـدى االتحـاد األوروبـي فـي بروكسـل
تحــت عن ـوان "هــل يســتطيع االتحــاد األوروبــي إنقــاذ حــل الــدولتين وهــل يجــب أن يكــون ذلــك هدفــه ".

وشارك فيها سفير فلسطين لدى بروكسل عبـد الـرحيم الفـرا ،ومبعـوث االتحـاد األوروبـي لعمليـة السـالم
وشخصيتان إسرائيليتان تمثالن مؤسسات دراسات ،وعدد من السفراء والباحثين األوروبيين.

وأضاف اشتية "أن حل الدولتين ما زال يحظـى بإجمـاع فلسـطيني بمـا فـي ذلـك حركـة حمـاس واجمـاع
عربي يتجسد بمبادرة السالم العربية التي تريد القيادة اإلسرائيلية التعامل معها من النهاية فقط ،ولـيس

البداي ــة ،حي ــث أنه ــا ت ــرى فق ــط التطبي ــع م ــع ال ــدول العربي ــة ول ــيس إنه ــاء االح ــتالل" .كم ــا تط ــرق إل ــى
االستراتيجيات التي تمارسها الحكومة اإلسرائيلية في تدمير حل الدولتين.

القدس العربي ،لندن2017/3/21 ،

 .9الرجوب :ترامب ير في عباس "شريكا استراتيجيا"
رام هللا ( -أ ف ب) :قــال أمــين ســر اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح جبريــل الرجــوب االثنــين إن ال ـرئيس

األمريكــي دونالــد ت ارمــب يعتبــر الـرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس "شـريكا اســتراتيجياً" وأن عبــاس يريــد
العمل معه لتحقيق حل الدولتين .وقال الرجوب ،في مؤتمر صحافي للصـحافيين األجانـب ،إنـه يعتقـد
أن ترامب غير ملتزم تجاه جماعات ضغط معينة كما كان الرؤساء األمريكيون السابقون.

رأي اليوم ،لندن2017/3/20 ،

 .11وفاة ضابط فلسطيني في السجون المصرية
غزة  -من عبد الغني الشامي ،تحرير زينة األخرس :قال خليل ُدغم
شــقيقه وســيم مصــطفى دغم ـ

فـي حـديث لــ"قدس بـرس" ،إن

البــالغ مــن العمــر  30عام ـاً ،تــوفي يــوم األحــد  2017/3/19داخــل أحــد

الســجون المص ـرية ،دون معرفــة أي تفاصــيل أو معلومــات حــول ظــروف ومالبســات اعتقالــه ووفاتــه.
وأوضح ُدغم  ،أن شقيقه وهو أحد ضـباط جهـاز الشـرطة التـابع للسـلطة الفلسـطينية بـرام هللا ،والـذي
يقيم في القاهرة منذ عشر سنوات ،اعتقل قبل ثالثة أيام في القاهرة على خلفية غير معروفة.
وكالة قدرس برس2017/3/20 ،
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 .11حماس :الدعم األمريكي لالحتالل يشجع على المزيد من الجرائم
أكــد النــاطق باســم حركــة حمــاس ،فــوزي برهــوم ،أن رفــض الخارجيــة األمريكيــة إدراج أوضــاع حقــوق
اإلنســان فــي فلســطين علــى جــدول أعمــال مجلــس حقــوق اإلنســان التــابع لفمــم المتحــدة ُيمثــل انحيــا از
واضحا للكيان الصهيوني.
وق ــال بره ــوم ف ــي تصـ ـريح ص ــحفي اإلثن ــين ،إن الـ ـرفض األمريك ــي يعط ــي ض ــوءا أخض ــر الس ــتمرار
االنتهاكات والجرائم الصهيونية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني والتغطية عليها.

وأضاف أن هذا يتطلب اإلسـراع فـي التوافـق علـى عمـل وطنـي فلسـطيني إقليمـي مشـترك وموحـد ومـن

المستويات كافة لفضح جرائم االحتالل اإلسرائيلي وانتهاكاته وسبل مواجهة سياسة االنحياز األمريكي
المعلن للكيان الصهيوني.

ودعــا النــاطق باســم حمــاس إلــى ضــرورة تحشــيد الـرأي العــام العــالمي لــدعم عدالــة القضــية الفلســطينية

وحماية حقوق شعبنا ودعمها.

موقع حركة حماس ،غزة2017/3/20 ،

" .12الجهاد اإلسالمي" تنفي تعرض أمينها العام لمحاولة اغتيال في بيروت
غزة  -مؤمن غراب :نفت حركـة "الجهـاد اإلسـالمي" الفلسـطينية ،مسـاء االثنـين ،أنبـاء تناقلتهـا وسـائل
إعالم ،حول تعرض أمينها العام ،رمضان عبد هللا شلح ،لمحاولة اغتيال بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المتحدث باسم الحركة ،داوود شهاب ،في تصريح لفناضول ،إن "الجهـاد اإلسـالمي ال علـم لهـا
بهذا الخبر ،ونشر هذه المعلومات يأتي في سياق خلط األوراق".

وأضاف شهاب" :إسرائيل تحاول نشر معلومات مغلوطة للتغطية على أي عمل يمكن أن تخطط له"،

دون أن يذكر تفاصيل إضافية.

ونقلــت وســائل إعــالم محليـة وعربيــة وصــفحات علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي ،مســاء اليــوم ،أنبــاء
حول تعرض األمين العام لحركة "الجهاد اإلسالمي" رمضان عبد هللا شلح ،لمحاولة اغتيال فاشلة في

بيروت.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/3/21 ،

" .13الجهاد" :ضغوط أجنبية وعربية النطالق مفاوضات جديدة وبدء العملية يشكل خط ار على الوحدة
غزة :قال داوود شهاب ،مسؤول المكتب اإلعالمي فـي حركـة الجهـاد اإلسـالمي ل ـ"القـدس العربـي" ،إن
هنــاك حالــة تخــوف كبيـرة لــدى الفصــائل مــن عــودة الســلطة الفلســطينية للمفاوضــات ،بســبب الضــغوط
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التــي تمارســها إدارة ت ارمــب حاليــا ،رغــم خطــورة هــذا المســار علــى القضــايا الوطنيــة .ورأى أن سياســات
السـلطة الفلســطينية تشــير إلــى وجــود "رغبــة فلســطينية بـالعودة مــن جديــد للتفــاوض" .وقــال إن ذلــك بــدا
واضــحا مــن خــالل "سياســات الســلطة علــى األرض" .وأوضــح أن أي عــودة للمفاوضــات ســتكون علــى
حســاب القضــايا الوطنيــة ،وفــي مقــدمتها الوحــدة الداخليــة والمصــالحة .وأشــار فــي الوقــت ذاتــه إلــى أن

المعطيات تؤكد أيضا وجود "ضغوط عربية" على الفلسطينيين من أجل العودة من جديد للمفاوضات.
وج ــدد رف ــض حرك ــة الجه ــاد ألي مفاوض ــات سياس ــية م ــع إسـ ـرائيل ،ودع ــا إلتم ــام عملي ــة المص ــالحة
الفلسطينية الداخلية ،واالتفاق على برنامج وطني موحد.

القدس العربي ،لندن2017/3/21 ،

 .14أحالم التميمي ِّ
تعبر عن شكرها لألردن حكومة وشعبا بعدم تسليمها للسلطات األمريكية
عمــان :تقــدمت األســيرة المحــررة أحــالم التميمــي ،بالشــكر الكبيــر لــفردن ملكــا وحكومــة وشــعبا ،فــي
أعقاب الحكم القضائي النهائي بعدم تسليمها للسلطات األمريكية.

بعي ــد ص ــدور الحك ــم القض ــائي قال ــت المح ــررة التميم ــي ،ف ــي تصـ ـريحات نقلته ــا
وف ــي أول تعقي ــب له ــا ر
فضائية اليرموك األردنية" :الحمد هلل رب العالمين ،الذي أكرمنا بهـذا القـرار ،الـذي كنـا نترقبـه ،كعائلـة
وبشكل شخصي ،وكنت أترقب هذا القـرار علـى أحـر مـن الجمـر ،فالحمـد هلل رب العـالمين ،ثقتـي بـاهلل
أوال ،وثم بالقضاء األردني العادل ثقة مائة بالمائة ،وجاءت الثقة على قدرها".

وعبــرت عــن فرحتهــا بــالقرار الــذي صــدر عــن محكمــة التمييــز األردنيــة (أعلــى هيئــة قضــائية) بعــدم

تسليمها للسلطات األمريكية.

وتمنت أن تنتهي القضية كذلك في الواليات المتحدة ،وأن تسقط الدعوى المرفوعة في محـاكم واشـطن

من و ازرة العدل األمريكية.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/20 ،

 .15حماس ترحب بقرار القضاء األردني رفض تسليم أحالم التميمي
عمــان :رحبــت حركــة حمــاس ،بق ـرار محكمــة التمييــز األردنيــة ب ـرفض تســليم المواطنــة األردنيــة أحــالم

التميمي .وقال حازم قاسم ،الناطق الرسمي باسم حركة حماس ،أمس اإلثنين ،في تصـريحات أوردتهـا
وكالــة "األناضــول" التركيــة الرســمية "نرحــب بقـرار القضــائي األردنــي الــذي يعبــر عــن شــجاعته وتقــديره

لقضية األسرى".
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وأضــاف "نــثمن الــدور العربــي األصــيل لــفردن ،ونــدعو أحـرار العــالم إلــى الوقــوف إلــى جانــب قضــية
األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية".

القدس العربي ،لندن2017/3/21 ،

 .16القو الوطنية واإلسالمية تستنكر قرار البرلمان السويسري القاضي بتجريم حملة "بي دي أس"
رام هللا :عبرت القـوى الوطنيـة واإلسـالمية فـي رام هللا عـن اسـتنكارها الشـديد لقـرار البرلمـان السويسـري

القاضـي بتجـريم حملـة مقاطعـة منتجـات االحــتالل " "BDSومنـع تمويـل أي مـن المؤسسـات والجهــات
التي تدعو للمقاطعة باعتبارها حركة "عنصرية" ومعادية للسامية.

وأعلن عصام بكر منسق القوى الوطنية واإلسالمية في رام هللا خالل اعتصام نظـم أمـام مقـر الممثليـة

السويسرية في رام هللا احتجاجا على القرار ،أن  111نائبا صوتوا على هذا القرار ،بينمـا عارضـه ،78
وامتنع أربعة نواب عن التصويت ،معتب ار أنه قرار خطير لمالحقة نشطاء الحملة.

واعتبــر بيــان للقــوى الفلســطينية أن ق ـرار البرلمــان السويســري يعــد تعــديا صــارخا علــى منظومــة العدالــة

والق ــيم اإلنس ــانية الت ــي ت ــؤمن بحقـ ـوق اإلنس ــان .ودع ــا الحكوم ــة والبرلم ــان للت ارج ــع ع ــن القــرار ووق ــف
إجراءات تنفيذه ،ألن حمالت المقاطعة ستتواصل وتتصاعد ألنها تحقق نجاحات في أوروبا.

القدس العربي ،لندن2017/3/21 ،

 .17نتنياهو يقترح إنشاء منطقة تجارة حرة مع الصين
وكــاالت :وصــل رئــيس حكومــة االحــتالل نتنيــاهو إل ـى الصــين فــي زيــارة رســمية تحيــي الــذكرى الـ ـ25

إلقامة العالقات الدبلوماسية بين البلدين ولتعزيز العالقات االقتصادية بينهما.

وتم في اللقاء االتفاق على تسريع إقامة منطقة تجارية حرة بين إسرائيل والصـين وتسـريع عمـل لجنـة

التعاون االقتصادي الخاص المشتركة لهما.

واقتــرح نتنيــاهو فــتح مســار مســرع لمســتثمرين إس ـرائيليين وصــينيين وتدشــين خــط طي ـران مباشــر بــين
شانغهاي وتل أبيب ،ووقع نتنياهو وكاي تشينغ على عدة اتفاقيات أبرزها :اتفاقية لتشكيل طاقم عمـل

مشــترك متعــدد الســنوات ،اتفاقيــة لجلــب عمــال صــينيين إلــى إسـرائيل ،واتفاقيــة حــول تعــاون فــي مجــال

الطيران واتفاقية حول إقامة مختبرات مشتركة.

التاريخ :الثالثاء 2017/3/21
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 .18ريفلين يعارض بشدة تقديم االنتخابات اإلسرائيلية
بــالل ضــاهر :عبــر ال ـرئيس اإلس ـرائيلي ،رؤوفــين ريفلــين ،يــوم االثنــين ،عــن معارضــته الشــديد لتقــديم
االنتخابات العامة في إسرائيل بسبب قضية هيئة البث العام .وقال ريفلـين ،الـذي يـزور فيتنـام" ،القـول
إنه بسبب هذه القضية توجد أزمة سياسية وينبغي تفكيك الحكومة ،هو هلوسة".

ونقل موقـع "يـديعوت أحرونـوت" اإللكترونـي عـن ريفلـين قولـه إنـه "توجـد مشـاكل كثيـرة لدولـة إسـرائيل،
وتقديم االنتخابات بسبب موضوع كهذا هو أمر زائد عن حده".

ووصف ريفلين األزمة االئتالفية التي افتعلها رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو ،بأنها "أزمة

اصطناعية" ،وقال إنه "ليس الئقا التحدث عن تفكيك الحكومـة فيمـا تمثـل أمـام إسـرائيل مهمـات كثيـرة

جــدا ويتع ــين عليه ــا ت ــوفير رد واجاب ــات وحل ــول لهــا ،س ــواء ف ــي المواض ــيع األمني ــة أو االقتص ــادية أو
السياســية" .وأضــاف أن موضــوع هيئــة البــث العــام مهــم جــدا لكــن تقــديم االنتخابــات بســببه "ال يقبلــه
العقل ،فدولة إسرائيل تقف أمام ق اررات مصيرية في الموضوع األمني والسياسي".

عرب 2017/3/20 ،48

 .19آيزنكوت :الهدف األساسي من الحرب القادمة سيكون الدولة اللبنانية بأسرها
قالــت صــحيفة "معــاريف" إن رئــيس هيئــة األركــان اإلس ـرائيلية غــادي يزنكــوت أعلــن اســتعداد الجــي
اإلسـرائيلي ألي ســيناريو عســكري متوقــع ،وأنــه فــي ظــل التصـريحات الصــادرة فــي ا ونــة األخيـرة مــن

بيروت ،فإن الهدف األساسي من الحرب القادمة سيكون لبنان الدولة بأسرها.

وأوضــح أن الحــدود بــين لبنــان واس ـرائيل تحظــى بالهــدوء التــام ألكثــر مــن عقــد مــن الــزمن ،ممــا يم ّكــن
اإلسـرائيليين فــي هــذه المنطقــة مــن الحيــاة بصــورة طبيعيــة ،زاعمــا أن الهــدوء مصــلحة للبلــدين" ،ونحــن

نبذل جهودا كبيرة الستم ارره فترة طويلة من الزمن ،لكن الجي

لن يسمح لهذا الهدوء بأن يخدعه".

الجزيرة نت ،الدوحة2017/3/20 ،

 .21إردان يسعى إلقامة بنك معلومات عن اإلسرائيليين داعمي حمالت المقاطعة
محمــد وتــد :يســعى وزيــر األمــن الــداخلي ،جلعــاد إردان ،إلــى إقامــة بنــك معلومــات اســتخباراتي خــاص
بالمواطنين اإلسرائيليين ممن ينشطون في حمالت المقاطعة المناهضة إلسرائيل ،وذلك خالفا لموقـف

المستش ــار القض ــائي للحكوم ــة ،أفيح ــاي من ــدلبليت ،ال ــذي أب ــدى معارض ــته للمش ــروع كون ــه يتع ــارض

وخصوصية الفرد.
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وذك ــرت ص ــحيفة "ه ــورتس" أن وزي ــر األم ــن ال ــداخلي يه ــدف م ــن خ ــالل ذل ــك تقص ــي الحق ــائق وجم ــع
المعلومــات عــن اإلس ـرائيليين الــذي ينشــطون ف ـي حمــالت المقاطعــة ضــد إس ـرائيل بســبب االســتيطان
واالحتالل بالضفة الغربية ،وتركيزهم في بنك معلومات من أجل مالحقتهم وفرض عقوبات عليهم.

ونقلـت الصــحيفة عـن مســؤولين إسـرائيليين كبـار قــولهم إن" الـوزير إردان يســعى منــذ عـدة أشــهر إقامــة

بنــك المعلومــات عــن المـواطنين اإلسـرائيليين ،وأقــام مــن أجــل ذلــك وحــدة خاصــة بشــؤون االســتخبارات

ب ــالو ازرة والت ــي م ــن مهامه ــا جم ــع المعلوم ــات ع ــن اإلسـ ـرائيليين واألجان ــب داعم ــي حم ــالت المقاطع ــة
"."BDS

عرب 2017/3/21 ،48

 .21رئيس "الشاباك" ِّ
يحذر من هجمات خالل عيد الفصح اليهودي
رام هللا :حذر نـداف أرغمـان رئـيس جهـاز األمـن العـام اإلسـرائيلي "الشـاباك" ،صـباح يـوم االثنـين ،مـن
وقوع هجمات فلسطينية بالضفة الغربية والقدس ومدن الخط األخضر خالل عيد الفصح اليهودي.

ونقل موقع "واال" عن أرغمان قوله خالل جلسـة اسـتماع لـه أمـام لجنـة األمـن والخارجيـة فـي الكنيسـت

أن "المنظمات اإلرهابية تحاول تنفيذ هجمات ،وهدفنا هو أن تأمين عطالت هادئة لسكان إسرائيل".

ووصــف ارغمــان الصــمت الســائد فــي ا ونــة األخي ـرة ب ــ"المخادع والمضــلل" ،مشــي ار إلــى "ان منظمــات

مثــل حمــاس والجهــاد العــالمي تســعى يوميــا لتنفيــذ هجمــات داخــل إسـرائيل والضــفة ،ونحــن نعمــل لــيال

ونها ار إلحباط الهجمات".

وتــابع "نحــن قبــل عيــد الفصــح ،ال شــك لــدينا أن حمــاس تحــاول التحـريض علــى تنفيــذ هجمــات ،وهــي
تنشئ خاليا إرهابية لذلك ،ولكن هدفنا هو تعطيل مثل هذه الخاليا واألهداف".

وقال ارغمان انه منذ أكتوبر  2015وحتى الربع األول من عام  2016شهدت إسرائيل موجة هجمـات،
مشــي ار ان إس ـرائيل نجحــت بالتعامــل مــع تلــك الموجــة ،مــن خــالل خطــة عمــل بمــا فــي ذلــك اســتغالل
التطور التكنولوجي حيث تم اعتقال  400شخص قبل أن ينفذوا هجمات".

القدس ،القدس2017/3/20 ،

 .22النائب غطاس :لن أتقدم بطلب عفو أل ِّي جهة
تل أبيب :قال النائب العربـي المسـتقيل مـن الكنيسـت اإلسـرائيلي ،باسـل غطـاس ،صـباح يـوم االثنـين،
إنه لن يتقدم بطلب للعفو من الرئيس رؤوفين ريفلين أو أي جهة في أعقاب اعتقاله.
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ودافــع غطــاس خــالل مقابلــة لــه مــع إذاعــة الجــي

اإلسـرائيلي عــن األســرى الفلســطينيين فــي الســجون،

رافضا وصفهم بـ "القتلة" .مضيفا "هم مقاتلون من أجل الحرية".

القدس ،القدس2017/3/20 ،

" .23إسرائيل" تقرر ضم "المناطق االقتصادية البحرية" المختلف عليها مع لبنان
تل أبيب  -نظير مجلي :بعد فشل المفاوضات الحالية بين تـل أبيـب وبيـروت ،عبـر واشـنطن ،قـررت

حكومـ ــة إس ـ ـرائيل مباش ـ ـرة إج ـ ـراءات أحاديـ ــة الجانـ ــب تضـ ــم بموجبهـ ــا "المنـ ــاطق االقتصـ ــادية البحريـ ــة"

المختلف عليها بينها وبين لبنان.

وقرر وزير الطاقة اإلسرائيلي ،يوفال شتاينتس ،بموافقة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،بدء
إجراءات لضم المنطقة إلى المياه االقتصادية اإلسرائيلية .فباشر فـي العمـل علـى طـرح مشـروع قـانون

تحديــد الحــدود البحريــة إلس ـرائيل فــي اللجنــة الو ازريــة الحكوميــة وفــي الكنيســت (البرلمــان اإلس ـرائيلي).
وكمــا يتضــح مــن مســودة القــانون ،فإنــه يتحــدث عــن فــرض الســيادة والقـوانين اإلسـرائيلية علــى المثلــث
البحري المذكور ،لكـي يسـتطيع إعـالن مناقصـة للتنقيـب عـن المـوارد الطبيعيـة فـي أعمـاق بحرهـا .وقـد

اجتمــع وزيــر شــؤون البيئــة ،زئيــف الكــين (الــذي يتحمــل حالي ـاً مســؤولية رئاســة الحكومــة فــي غي ــاب
نتنيـاهو) ،مـع الـوزير شــتاينتس ،ووضـعا بينهمـا تفاهمــات بشـأن توزيـع صــالحيات اإلشـراف علـى هــذه

المنطقـة ،والتـي ستسـلم لـو ازرة الطاقــة .وعنـدما تقـر الحكومـة فـي جلســة قريبـة هـذه التفاهمـات ،ســتطلق
إسرائيل مناقصة دولية للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة.

والحــديث يــدور عــن منطقــة "مثلــث بحــري" تبلــغ مســاحته نحــو  800كيلــومتر مربــع فــي أعمــاق البحــر
المتوســط ،يقــع علــى الحــدود المتاخمــة بــين الميــاه االقتصــادية اللبنانيــة واإلسـرائيلية .وحســب الد ارســات
اإلسرائيلية واألميركية ،توجد فـي عمـق األرض فـي المنطقـة المـذكورة بـار نفـط وغـاز بكميـات تجاريـة
هائلة .وقد باشرت إسرائيل العمل قبل عـدة سـنوات علـى تعميـق د ارسـتها واالنتقـال إلـى مرحلـة تجريـب
التنقيــب ،وذلــك ألنهــا نجحــت فــي حفــر بــار بــالقرب منهــا .ويتوقــع أن تبــدأ هــذه ا بــار عمليــة اإلنتــاج

خالل سنة أو سنتين.
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 .24الصحف اإلسرائيلية :خطر االصطدام العسكري بات أقرب مع سورية ولبنان وحماس
تــل أبيــب :ذكــرت صــحيفة "هــورتس" العبريــة أنــه فــي الوقــت الــذي يشــهد فيــه النظــام السياســي بإسـرائيل
العديــد مــن الخالفــات واألزمــات الداخليــة ،تواجــه الحكومــة واألجه ـزة األمنيــة والعســكرية مخــاطر أمني ـة
محتملة ومضاعفة إحداها مع سورية ولبنان ،والثانية مع حماس.

وبحسب الصحيفة ،فإن التوتر مع سورية ولبنان وحماس يزداد ،ويبدو أن خطـر االصـطدام العسـكري

بــات أقــرب ،إذ أنــه ال يوجــد لــدى إسـرائيل قــدرة علــى المنــاورة أكثــر مــن ذلــك ،مشــيرةً إلــى أن مــا جــرى
فجــر الجمعــة مــن اســتهداف الجــي الســوري للطــائرات اإلسـرائيلية ،يشــير إلــى تعــافي قــدرة النظــام فــي
دمشق على قدرة تحمل مزيد من المخاطر ،رغم ما يجري في البالد.
وأشارت الصحيفة إلـى زيـادة التعـاون بـين حـزب هللا والجـي

اللبنـاني ،حيـث إن الحكومـة اللبنانيـة فـي

بيروت وجهت تهديدات إلسرائيل في حال شنت أي حرب جديدة.

وعلـى صـعيد قطـاع غـزة ،رأت الصـحيفة أن اسـتمرار إطـالق الصـواريي قـد يـؤدي إلـى انـدالع مواجهـة

يعمــل علــى اختبــار قــدرة حمــاس فــي التعامــل مــع قــوة

جديــدة ،مشــيرةً فــي الوقــت ذاتــه إلــى أن الجــي
النار ،لذلك فقد خففت القوات اإلسرائيلية من قوة هجماتها في ردوده األخيرة على إطالق الصواريي.

من جهتها ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريـة ،أن ارتفـاع عـدد الهجمـات نسـبيا هـي جـزء مـن

مــا يمكــن وصــفه بأنهــا معركــة الحــرب المقبلــة ،مدعي ـةً أن إي ـران وحــزب هللا يرغبــان فــي جعــل ســورية
جبهة أخرى ضد إسرائيل في حـال انـدالع حـرب جديـدة بالمنطقـة سـواء كانـت بـين إسـرائيل وحـزب هللا

أو إسرائيل وايران.

القدس ،القدس2017/3/20 ،

" .25إسرائيل" تراقب تحركات األردن بشأن فلسطين
قال الخبير اإلسرائيلي بالشؤون العربية يوني بن مناحيم إن إسرائيل ترقب الحراك النشط لملـك األردن
عبد هللا الثاني في األسـابيع األخيـرة ،خاصـة لقـاؤه -كـأول زعـيم عربـي -مـع الـرئيس األميركـي دونالـد

ترمــب ،واقناعــه بخطــورة تنفيــذ وعــده الــذي قدمــه إلس ـرائيل بنقــل الســفارة األميركيــة مــن تــل أبيــب إلــى
ترمب والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
القدس ،ونجاحه في ترتيب أول مكالمة هاتفية بين ا

وأضاف بن مناحيم في مقال له على موقع المعهد األورشليمي لشـؤون الدولـة أن األوسـاط اإلسـرائيلية
تتـابع مــا يبــدو أنــه "تقــارب بــين عبــد هللا والـرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس لتنســيق مواقفهمــا الخاصــة
بإقن ــاع اإلدارة األميركي ــة ب ــالقبول بح ــل ال ــدولتين ،وفرض ــه عل ــى رئ ــيس الحكوم ــة اإلسـ ـرائيلية بني ــامين

نتنياهو".
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وتابع أن األردن يخشى تصريحات نتنياهو الخاصة باستعداده إلقامة دولة فلسـطينية ناقصـة السـيادة،
مــع الســيطرة األمنيــة اإلس ـرائيلية علــى طــول نهــر األردن ،والســيادة علــى ش ـرقي القــدس ،بمــا فــي ذلــك

المسجد األقصى والحرم القدسي.

وأشـار بـن منــاحيم إلـى أن المخــاوف األردنيـة مــن رفـض إسـرائيل لحـل الــدولتين تت ازيـد مــع عـودة طــرح

خيــارات قديمــة مثــل "األردن هــو فلســطين" ،وهــي الــوطن البــديل للفلســطينيين ،الــذي يجــب أن يقيم ـوا

دولتهم عليه ،حسب ما يروج له الصهاينة.

وقال بن مناحيم ،إن إسرائيل ال تتوقع أن يتخذ الملك األردني منها مواقف حادة خـالل القمـة العربيـة،

حتى يحافظ على موقعه لدى اإلدارة األميركية ،وعدم الدخول في حالة توتر معها.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/3/20 ،

 .26مئات المصانع بغزة "مهددة بالتوقف" لتأخر تعويض خسائرها جراء الحرب اإلسرائيلية
غزة  -مؤمن غ ارب :ح ّذر نائب رئيس االتحاد العام للصناعات الفلسطينية ،علي الحايك ،من توقف
مئات المصانع في قطا ع غزة عن العمل ،بسبب تأخر صرف تعويضات خسائرها جراء الدمار الذي
لحق بها خالل الحرب اإلسرائيلية على القطاع ،صيف عام .2014

وقال الحايك ،في تصريح مكتوب وصل األناضول نسخة منه ،مساء اإلثنين" :يجب اإلسراع بصرف

تعويضات أصحاب المنشوت االقتصادية والمصانع المدمرة بسبب الحرب اإلسرائيلية".
وأضاف" :الكثير من الدول لم ِ
تف بواجباتها بدفع األموال المخصصة إلعادة إعمار المنشوت

الصناعية المدمرة" .ولحق الضرر بـ  500منشأة اقتصادية من المنشوت الكبيرة واالستراتيجية،
والمتوسطة والصغيرة ،خالل الحرب.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/3/21 ،

 .27االحتالل يجرف أراضي لتوسيع مستوطنة "شاكيد" شمال يعبد
واصلت جرافات االحتالل اإلسرائيلي ،يوم اإلثنين ،أعمال تجريف أراض في قرية العرقة غرب جنين،
بهدف بناء وتوسيع مصانع في مستوطنة "شاكيد" المقامة على أراضي مواطني بلدة يعبد ،وقرية

العرقة .وذكر رئيس مجلس قروي العرقة إبراهيم يحيى ،أن جرافات االحتالل واصلت جرف عشرات
الدونمات التي استولت عليها من أهالي القرية بهدف شق طرق وبناء وتوسعة منطقة صناعية داخل

مستوطنة "شاكيد" ،إضافة إلى المصانع المقامة داخل المستوطنة.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/3/20 ،
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 .28القدس :قوات االحتالل تقتحم مخيم قلنديا وتلصق بيانات تحريضية
اقتحمت قوات كبيرة من جنود االحتالل ،معززة بنحو عشر ليات عسكرية ،فجر اليوم الثالثاء ،مخيم
قلنديا شمال القدس المحتلة ،وتصدى لها أبناء المخيم بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وقال مراسلنا إن قوات االحتالل أطلقت عشرات القنابل الغازية السامة في شوارع المخيم ،في الوقت
الذي شرع فيه جنود من هذه القوات بإلصاق بيانات "منشورات" تحريضية باللغة العربية ،على أبواب
المحال التجارية وجدران المنازل ،تدعو أهل المخيم لمراقبة "أبنائهم وعدم انجرارهم وراء فئة تدعي

الوطنية" حسب زعم المنشورات .وانسحبت قوات االحتالل في ساعة مبكرة من صباح اليوم دون
تبليغ عن اعتقاالت أو إصابات.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/21 ،

" .29مركز أسر فلسطين" 500 :أسير يقضون المؤبدات في سجون االحتالل
قال مركز أسرى فلسطين للدراسات ،يوم االثنين ،إن أعداد األسرى المحكومين بالمؤبدات في سجون
االحتالل ارتفع إلى  500أسير ،وذلك بعد أن أصدرت محاكم االحتالل حكم جديداً بالمؤبد يوم أمس.

وأوضح الناطق للمركز رياض األشقر ،بأن محاكم االحتالل أصدرت منذ بداية العام خمسة أحكام

بالسجن المؤبد.

القدس ،القدس2017/3/20 ،

 .31تشققات في "المسجد العمري الصغير" بالقدس بسبب الحفريات اإلسرائيلية
القدس المحتلة  -منى القواسمي :كشف مدير مديرية الوعظ واإلرشاد في دائرة األوقاف الشيي رائد

دعنا عن وجود تشققات في جدران المسجد العمري الصغير الكائن في حي السريان بالبلدة القديمة

بالقدس ،نتيجة الحفريات اإلسرائيلية.

وحذر دعنا من تداعيات مواصلة اليهود الحفريات تحت المسجد ،الفتا إلى أن هذه الحفريات ممكن

أن تؤدي إلى انهياره ،بسبب قيام اليهود بتفريغ أسفله من األتربة.
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 .31قلقيلية :إخطارات جديدة تؤكد استيالء االحتالل على  169دونما
وزعت قوات االحتالل الصهيوني ،أمس االثنين ،إخطارات جديدة تؤكد فيها وضع يدها على أراضي
المواطنين في بلدتي جيوس وفالمية شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية والتي كانت صادرتها

قبل أربع سنوات.

وقال المواطن جهاد القدومي إن اإلخطارات الورقية التي وزعت تتضمن تجديد أمر االستيالء على

( ) 169دونما من أراضي القرية الواقعة خلف جدار الفصل العنصري وتجديد منع المواطنين من
االستفادة منها.

السبيل ،عمان2017/3/20 ،

 .32إدارة سجن غزة تتيح للنزالء التواصل مع أقاربهم خارج القطاع عبر اإلنترنت
في سابقة تشهدها المناطق الفلسطينية ،سهل مركز تأهيل واصالح مدينة غزة ،لعدد من نزالئه ،طرق
االتصال بذويهم ،المقيمين خارج قطاع غزة عبر شبكة اإلنترنت .وأصبح ممكنا لنزالء "سجن الكتيبة"
الواقع إلى الغرب من مدينة غزة ،التواصل مع ذويهم وأقاربهم المقيمين خارج حدود قطاع غزة ،الذين

تحول ظروف السفر الشاقة والحصار واغالق المعابر دون وصولهم إلى القطاع للقاء أقاربهم ،وذلك
من خالل تكنولوجيا االتصال الحديثة.

وقال المقدم وائل الحسني مدير مركز الكتيبة ،إن هذه الخطوة الجديدة جاءت لـ "تسهيل التواصل بين

النزالء داخل المركز وتمكينهم من االتصال مع ذويهم الذين يتواجدون خارج قطاع غزة".

القدس العربي ،لندن2017/3/21 ،

 .33التفكجي :اإلشكالية هي تعريف المستوطنات المبنية أو المخطط الهيكلي أو مجال النفوذ
رام هللا – فادي أبو سعدى :يعتقد خليل التفكجي دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات
العربية في بيت الشرق أن ما يفعله اإلسرائيليون هو محاولة التفاف احترافية وبطريقة ديبلوماسية
إلقناع األمريكيين بالوصول إلى صيغة تسمح لهم مواصلة البناء في المستوطنات.

وقال في تصريح لـ "القدس العربي" إن المشكلة تكمن في تعريف المستوطنات أو الكتل االستيطانية

خاصة عند الحديث عن فكرة الضم .فالبؤرة المبنية تشكل  %1.6من مساحة الضفة الغربية ،فيما

المخطط الهيكلي للبؤرة أو المستوطنة يشكل  %6من مساحة الضفة فيما يشكل مجال النفوذ ما
نسبته  %60من مساحة الضفة الغربية.
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وأعرب عن اعتقاده أن ما يحمله الوفد اإلسرائيلي إلى واشنطن هي سيناريوهات بين المصطلحات
الثالثة في محاولة للوصول إلى صيغة ما بين المخطط الهيكلي ومجال النفوذ أي أكثر من  6في
المئة وأقل من الستين في المئة وبالتالي يواصلون االستيطان.

أما استخدام المبعوث األمريكي غرينبالت لمصطلح "التبطيء" في عملية البناء فإن إسرائيل

ستتجاوزه بكل سهولة خاصة وأن هناك الكثير من المخططات المصادق عليها مسبقاً ،ما يعني بدل
بناء كافة المخطط المصادق عليه على سبيل المثال بـ 1500وحدة استيطانية يمكنهم البدء بمئتي
وحدة ا ن ،ويمكن بعد شهرين إقرار مئة وحدة أخرى وهكذا حتى اكتمال العدد الموجود في المخطط

األصلي.

القدس العربي ،لندن2017/3/21 ،

" .34سباق جري" في غزة تضامنا مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية
العدائين الفلسطينيين ،في سباق جري "رمزي" ،نظمتّه و ازرتا
غزة  -محمد ماجد :شارك عشرات ّ
"األسرى" و"الداخلية" ،في قطاع غزة ،يوم االثنين ،تضامنا مع الفلسطينيين المعتقلين في السجون
اإلسرائيلية.

وانطلق السباق الذي جاب بعض شوارع مدينة غزة ،من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر،

وانتهى في ذات المكان ،بمشاركة  150عداء.

وقال بهاء المدهون ،وكيل و ازرة "األسرى والمحررين" في قطاع غزة ،في حديث مع وكالة األناضول

على هام

السباق ":نخرج اليوم في الماراثون الرياضي تضامنا مع األسرى الفلسطينيين المعتقلين

في السجون اإلسرائيلية".

وأضاف المدهون ":المارثون رسالة للمجتمع الدولي أن هناك أسرى فلسطينيين معتقلين في السجون

اإلسرائيلية ،يريدون الحرية والعي

بكرامة".

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/3/20 ،

 .35السيسي خالل استقباله عباس :القضية الفلسطينية على قمة أولويات السياسة الخارجية
شادي عبد هللا زلطة :أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أن وحدة الموقف العربي ،الذى يستند
على مبادرة السالم العربية ،تمثل عنص اًر رئيسياً في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية

الفلسطينية.
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جاءت تصريحات الرئيس خالل استقباله أمس نظيره الفلسطيني محمود عباس بقصر االتحادية،
الذي يزور القاهرة تلبية لدعوة من الرئيس.

وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أشار إلى

عمق العالقات التي تجمع الشعبين المصري والفلسطيني ،مؤكداً موقف مصر الثابت من القضية

الفلسطينية التي تحتفظ بمكانتها على قمة أولويات السياسة المصرية الخارجية باعتبارها القضية
العربية المحورية ،ومشي ار إلى سعى مصر الدائم إلى إيجاد حل عادل وسالم دائم وشامل يؤدى إلى

قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو  1967وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الفلسطيني أعرب عن شكره وتقديره لدعوة الرئيس ،مشيداً
بالجهود المصرية الساعية إلى التوصل لحل للقضية الفلسطينية ،فضالً عن تحركات مصر على

مختلف األصعدة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

كما أكد الرئيس الفلسطيني حرصه المستمر على التشاور والتنسيق مع الرئيس خاصة في هذا
التوقيت وقبيل عقد القمة العربية في المملكة األردنية ،مشي اًر إلى أمله في أن تخرج بق اررات تدعم

وحدة الصف العربي وتسهم في توفير حلول عملية للمشكالت التي تعاني منها المنطقة العربية وعلى
رأسها القضية الفلسطينية.

وذكر المتحدث الرسمي ،أن الرئيس الفلسطيني حرص خالل اللقاء على إطالع الرئيس السيسي
على مجمل االتصاالت الفلسطينية األخيرة مع اإلدارة األمريكية الجديدة ،والتي تم خاللها تأكيد التزام

الجانب الفلسطيني بالتوصل إلى حل شامل مع إسرائيل.

وقد أكد الرئيس السيسي أن القضية الفلسطينية ستكون محل تباحث مع الرئيس األمريكي "ترامب"

خالل زيارة الرئيس المرتقبة لواشنطن بداية شهر أبريل المقبل ،مشي اًر إلى أهمية اضطالع اإلدارة

األمريكية بدورها المحوري في رعاية عملية السالم بما يؤدى إلى استئناف المفاوضات من أجل إنهاء

الصراع واقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين استعرضا كذلك مجمل األوضاع في المنطقة ،حيث أكد

الجانبان أهمية دعم الجهود التي تبذل للتوصل إلى تسويات سياسية لفزمات القائمة بما يسهم في

عودة األمن واالستقرار لكل الدول العربية.
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 .36وكالة "سما" :لقاء السيسي  -عباس يطوي الخالفات
القاهرة  -وكاالت :طوت القمة التي عقدت بين الرئيس محمود عباس (أبومازن) والرئيس عبدالفتاح
السيسي في القاهرة أمس ،صفحة الخالفات بينهما ،وكانت مناسبة لتنسيق المواقف من القضية
الفلسطينية قبل القمة العربية التي ستعقد في األردن في  29الجاري ،وقبل لقاء الرئيس دونالد ترامب

مع كل من الزعيمين المصري والفلسطيني في واشنطن الشهر المقبل.

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة "سما" الفلسطينية أن لقاء عباس  -السيسي كان بمثابة طي لصفـ ــحة

الخالفات بين القاهرة ورام هللا ،وأن الرئيسين اتفقا على فتح قناة اتصال مباشرة بين الجانبين وتنسيق

المواقف قبل زيارة الرئيسين لواشنطن.

وكالة سما اإلخبارية2017/3/20 ،

نفقين برفح
 .37الجيش المصري يعلن تدمير ْ
القاهرة  -حسين القباني :أعلن الجي المصري ،اليوم األحد ،تدمير نفقين رئيسيين على حدود قطاع
غزة ،وضبط  37مشتبها بهم ،في محافظة شمال سيناء شمال شرقي البالد.
وقال المتحدث باسم الجي

المصري العقيد تامر رفاعي ،في بيان له إنه "تم اكتشاف وتدمير نفقين

شخصا من المشتبه بهم (لم يحدد تهمهم)".
رئيسيين جنوب مدينة رفح ( )..باإلضافة إلى ضبط 37
ً
وأشار إلى أن قوات الجي والشرطة بسيناء "تواصل كافة جهودها الكتشاف وتدمير باقي األنفاق

على الشريط الحدودي لمنع العناصر التكفيرية واإلجرامية من استخدامها في أعمال التهريب
والتسلل".

ولم يذكر المتحدث العسكري في بيانه أي تاريي لتدمير هذين النفقين.

وبهذين النفقين ،يكون الجي المصري قد دمر  19نفقًا على الحدود مع قطاع غزة منذ منتصف
يناير/كانون ٍ
ثان الماضي ،وفق بيانات رسمية ،حسب رصد مراسل األناضول.
وكالة األناضول لألنباء2017/3/19 ،

 .38القضاء األردني يرفض تسليم أحالم التميمي للواليات المتحدة
عمان -بت ار :صادقت محكمة التمييز ،أعلى هيئة قضائية في المملكة ،على قرار صدر عن محكمة

استئناف عمان يقضي بعدم تسليم المواطنة األردنية أحالم التميمي ،المتهمة باستخدام أسلحة دمار

شامل ضد مواطن أمريكي ،إلى السلطات األمريكية.
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وجاء قرار التمييز ،في جلسة عقدتها الهيئة الحاكمة في المحكمة اليوم االثنين ،برئاسة القاضي
محمد إبراهيم ،وعضوية القضاة ناجي الزعبي ،وياسين العبداالت ،والدكتور محمد الطراونة ،وباسم

المبيضين.

وكشف مصدر قضائي لوكالة األنباء األردنية (بترا) عن أن المملكة والواليات المتحدة وقعتا بتاريي

 28ذار (مارس)  1995معاهدة بينهما لتسليم المجرمين الفارين لديهما ،موضحاً أن المعاهدة لم
يصادق عليها مجلس األمة استكماالً لمراحلها الدستورية على الرغم من توقيعها.

وأضاف أن االتفاقية تعتبر غير نافذة وال مستوجبة للتطبيق ،مما يترتب على ذلك عدم قبول طلب

التسليم ،وفقاً لقرار محكمة التمييز" ،ألن طلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات المختصة في
المملكة من دولة أجنبية ال تكون مقبولة ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشأن

المجرمين" .وكانت محكمة صلح جزاء عمان قضت في قرار سابق لها بأن شروط تسليم المطلوبة
غير متوافرة وطعن المميز في القرار لدى محكمة االستئناف التي ردت االستئناف وصادقت على

قرار محكمة صلح جزاء عمان ،مشي اًر إلى أن هذا القرار لم يلق قبوالً من المميز فطعن فيه تميي اًز.

واستند المميز في طعنه إلى أن قرار الحكم صدر بشكل مخالف لفصول والقانون كون طلب التسليم
موافق لقانون التسليم ،واالتفاقية واجبة التطبيق.

وعن سببي التمييز ،جاء في القرار بأن مفادهما "النعي على محكمة االستئناف خطأها بالنتيجة التي

توصلت إليها ،والتحقيق فيما إذا كانت شروط التسليم متوافرة بحق المميز ضده أم ال".

الغد ،عمان2017/3/20 ،

 .39عمان :مجلس النواب تسلم اتفاقية "الغاز اإلسرائيلي"
السبيل :أعلن رئيس مجلس النواب باإلنابة خميس عطية عن أن مجلس النواب "تسلم من الحكومة
أمس نص اتفاقية استيراد الغاز من "إسرائيل" ،والتي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية مع شركة (نوبل

انيرجي)".

وقال عطية ،في بيان صحفي اليوم االثنين ،إنه تقرر إحالة االتفاقية إلى لجنة الطاقة والثروة

بناء على قرار مجلس النواب الذي اتخذه خالل جلسة عقدها المجلس األسبوع
المعدنية النيابيةً ،
الماضي .وبين "أن االتفاقية باتت في ُعهدة اللجنة التي ستقوم بدورها بمناقشة بنودها مع مختلف
الجهات المعنية".
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 .41عون :لبنان لن يقصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا أمس ،وفداً من "مؤسسة القدس الدولية"
نوه بـ "المواقف التي اتخذها
برئاسة نائب رئيس مجلس االمناء الوزير السابق بشارة مرهج ،الذي ّ
داخل لبنان وخالل زياراته الخارجية ،دعماً للقضية الفلسطينية وإلنقاذ القدس والمحافظة على هويتها
العربية ومقدساتها االسالمية والمسيحية وتثبيت سكانها وتعزيز صمودهم".

وتمنى الوفد أن ينقل الرئيس عون الى الرؤساء والقادة العرب خالل القمة المزمع عقدها في االردن

في  29ذار الجاري ،ضرورة إبراز األخطار التي تهدد المدينة المقدسة نتيجة الممارسات التي يقوم
بها االحتالل االسرائيلي ،لتشويه الوجه الحضاري العربي واالسالمي للقدس من خالل االستيطان

والجدار العازل وهدم بيوت المقدسيين وتهجيرهم ،مطالباً بـ "أن تكون القمة ممثلة لطموحات الشعوب

تتوج بق اررات جدية وعملية تسهم في التصدي
العربية فتضع القدس وفلسطين على رأس اولوياتها وأن ّ
للعدوان الصهيوني على القدس ،وفي تأكيد الحقوق الفلسطينية العادلة وتبديد أوهام أية تسوية اقليمية
تتجاوزها ،وتحتضن انتفاضة الشعب الفلسطيني".

يقصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب
ّ
ورد الرئيس عون مؤكداً أن "لبنان لن ّ
الفلسطيني وهو سيواصل هذا النهج".
المستقبل ،بيروت2017/3/21 ،

 .41عباس يمنح الجنسية الفلسطينية للفنان اللبناني وليد توفيق
منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الفنان وليد توفيق الجنسية الفلسطينية وجواز سفر

ديبلوماسي ،وفق ما أعلن في حسابه عبر "انستغرام" ،إذ نشر صورة وعلّق عليها قائالً" :تقدي اًر
لمسيرته الفنية الحافلة باألعمال الوطنية المناصرة لقضايا الشعب الفلسطيني ولعطاءاته الفنية التي

أثرت الغناء العربي والسينما بأعمال رائدة منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفنان وليد توفيق
الجنسية الفلسطينية وجواز سفر ديبلوماسي".

ان توفيق أصدر أخي اًر ألبوماً خاصاً بالقضية الفلسطينية بعنوان "فلسطين" ،يضم مجموعة من
يذكر ّ
أبرز أعماله الوطنية التي قدمها طوال مسيرته الفنية.
النهار ،بيروت2017/3/20 ،
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 .42األسد :روسيا ستلعب دو ار مهما بين سورية و"إسرائيل"
دمشق  -ا ف ب :اعتبر الرئيس السوري بشار األسد ،أن بإمكان روسيا "أن تلعب دو اًر مهماً" بين
سورية واسرائيل ،بعيد إطالق صواريي سورية على طائرات إسرائيلية .وقال الرئيس السوري في مقابلة
مع صحفيين روس "أعتقد أنه يمكن لروسيا أن تقوم بدور مهم في هذا الصدد".

وأضاف الرئيس السوري ،حسب نص المقابلة ،الذي نقلته وكالة األنباء السورية (سانا) "سياسة روسيا
برمتها تستند إلى القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة وق اررات مجلس األمن ،وبالتالي يمكنهم

مناقشة نفس القضايا مع اإلسرائيليين طبقاً لهذه المعايير ،كما يمكنهم لعب دور لمنع إسرائيل من
مهاجمة سورية مرة أخرى في المستقبل".

وكانت إسرائيل أغارت الجمعة على موقع سوري قرب تدمر ،ما دفع القوات السورية إلى إطالق

صاروخ باتجاه الطائرات اإلسرائيلية اعترضه صاروخ إسرائيلي.

الغد ،عمان2017/3/20 ،

 .43الجيش السوري يعلن إسقاط طائرة استطالع إسرائيلية فوق أجواء القنيطرة جنوب سورية
دمشق ـ “راي اليوم” :أعلن الجي

مسيرة
السوري إسقاط دفاعاته الجوية طائرة استطالع إسرائيلية ّ

خرقت األجواء السورية في منطقة القنيطرة جنوب سوريا .ونشر اإلعالم الحربي على صفحته على

موقع تويتر صو اًر للطائرة اإلسرائيلية.

شنت
ويأتي هذا األمر بعد أيام على إعالن السلطات السورية إسقاط طائرة حربية إسرائيلية كانت قد ّ
غارات على مواقع للجي

السوري بالقرب من مدينة تدمر.

رأي اليوم ،لندن2017/3/20 ،

 .44قطر" :إسرائيل" ال تؤمن بحل الدولتين
جنيف  -قنا :أكدت دولة قطر أن إسرائيل ،القوة القائمة باالحتالل ،ال تؤمن بحل الدولتين ،وتعتبر
نفسها دولة فوق القانون ،تستطيع أن تضرب بجميع الق اررات والقوانين الدولية عرض الحائط..

مشددة على أن استمرار االنتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ،وتواصل

بناء المستوطنات وهدم البيوت ومصادرة األراضي والتهجير القسري ،تشكل عقبة رئيسية أمام عملية

السالم في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر

لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيف ،أمس ،خالل الحوار التفاعلي مع
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مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام
 1967ضمن أعمال الدورة ( )34لمجلس حقوق اإلنسان المنعقدة حالياً في جنيف (  27فبراير 24 -

مارس .)2017

الراية ،الدوحة2017/3/21 ،

 .45االتحاد البرلماني العربي :يجب إعادة الثقة بالقضية الفلسطينية المركزية
الرباط :أكد رئيس االتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب اللبناني ،نبيه بري "وجوب استعادة

موقع القضية الفلسطينية المحوري ،مشي اًر الى أن ذلك يستدعي الوحدة الوطنية الفلسطينية ،واعادة
االعتبار عربيا لهذه القضية باعتبارها القضية المركزية ،واعادة بناء الثقة في العالقات العربية مع

الجوار المسلم".

جاء ذلك في كلمة بري التي القاها نيابة عنه النائب اللبناني ميشال موسى خالل جلسة افتتاح

المؤتمر الرابع والعشرين لالتحاد البرلماني العربي الذي بدأ أعماله اليوم االثنين في الرباط.

وقال بري "إننا نشهد حرب تهويد شاملة لفلسطين مرتكزة اضافة الى نشر االستيطان الى اجراءات

احتاللية هادفة الى إحباط أماني الشعب الفلسطيني عبر عمليات االعدام التي تطال القاصرين
وحمالت االعتقاالت الجماعية وحجز الجثث ومصادرة األمالك وهدم المنازل وجدار الفصل

الع نصري ومشاريع التقسيم المكاني والزماني للحرم القدسي الشريف وصوال الى القانون التعسفي
العنصري األخير بمنع رفع األذان من المساجد وهو واحد من أغرب القوانين االحتاللية في التاريي

والتي تطال حرية وممارسة المعتقد".

ولفت الى إن اسرائيل تزيد من ضغوطها على االدارة األمريكية الجديدة لنقل سفارتها من تل ابيب

الى القدس وصوال الى تحقيق هدف يهودية الكيان وعاصمته القدس .كما دعا الى اغالق السفارات
العربية واإلسالمية والصديقة في واشنطن في حال تنفيذ االدارة االمريكية قرارها نقل سفارتها الى

القدس.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/20 ،

 .46السعودية تدعو إلى رفع الحصار عن قطاع غزة
جنيف – "الحياة" :أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها الستمرار مقاطعة بعض الدول الغربية
البند المعني بحقوق اإلنسان في فلسطين التي ما زالت تعاني من انتهاكات العدوان اإلسرائيلي

المستمر في سياسته .وأكدت "تمسكها بالبند السابع الذي يعد بنداً رئيساً على جدول أعمال الجمعية
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العامة لفمم المتحدة والهيئات التابعة لها لحين زوال االحتالل" ،مشددة في كلمة ألقاها عضو الوفد
الدائم للمملكة لدى األمم المتحدة في جنيف الدكتور فهد المطيري ،أمام مجلس حقوق اإلنسان أمس،

على أنها "لن تقبل في أي حال من األحوال تهمي

هذا البند".

ودعا المطيري "المجتمع الدولي ومجلس حقوق اإلنسان إلى سرعة التحرك لضمان حماية المقدسات،

خصوصاً اإلسالمية في الحرم القدسي المبارك ،واجبار إسرائيل كقوة احتالل على التراجع عن

مخططاتها التي تستهدف تهويد القدس واألراضي الفلسطينية واستهداف الحرم القدسي" ،مجدداً
المطالبة بإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي ووقف نشاطات االستيطان في األراضي الفلسطينية

المحتلة كافة ،وتنفيذ الق اررات ذات الصلة ،وانهاء الحصار االقتصادي وتعويض سكان األراضي
المحتلة عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء االحتالل ،ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة".

الحياة ،لندن2017/3/21 ،

 .47منظمات عربية تطالب غوتيريس بالتراجع عن سحب تقرير "اإلسكوا"
طالبت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ،اليوم االثنين ،األمين العام لفمم المتحدة
أنطونيو غوتيريس ،بالتراجع عن سحب تقرير لجنة األمم المتحدة "اإلسكوا" الذي يدين سياسة الفصل
العنصري التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

ولفتت الشبكة في رسالة إلى غوتيريس أن "المجتمع المدني في الدول العربية ينظر إلى طلبكم من

ريما خلف ،األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي سيا بسحب التقرير عن
الممارسات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وسياسات الفصل العنصري باستغراب شديد" ،مبينا
أن "التقرير ينظر في القوانين اإلسرائيلية التي تميز بحق الشعب الفلسطيني على أساس االنتماء

العنصري ،ويوثق هذه الممارسات مستخدماً األدلة والبراهين بشكل قاطع وغير قابل للشك".

وأكدت الشبكة اإلقليمية أنها كانت تتوقع من غوتيريس ،والتي تعتبره المؤتمن الرئيسي على كل هذه

الوثائق والقوانين والمعايير اتخاذ كافة التدابير التي تتصدى للدولة التي تنتهك القانون الدولي

وتمارس أبشع أشكال التنكيل بحق الشعب الفلسطيني ،بدل أن تطالبوا بسحب التقرير من موقع األمم
المتحدة.

وذ ّكرت الرسالة األمين العام بما جاء في ميثاق األمم المتحدة ،ثم خاطبته قائلة" :إن خطوتكم هذه
تأتي لتتناقض مع روح ومضمون القانون والمعايير الدولية ،ومع دوركم في المحافظة عليها والدفاع

عن مبادئها والعمل على تطبيقها".
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يذكر أن شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية هي شبكة إقليمية مكونة من تسعة شبكات
وطنية و 23منظمة غير حكومية تعمل في  12دولة عربية.

العربي الجديد ،لندن2017/3/20 ،

" .48التعاون الخليجي" يطالب بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي
جنيف – "الحياة" :طالبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجلس حقوق اإلنسان في جنيف

بـ "الحفاظ على البند السابع الخاص باألوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة على جدول

األعمال" ،داعية كل الدول إلى المشاركة فيه" ،لما له من أهمية كبرى في تسليط الضوء على
االنتهاكات الممنهجة لحق الشعب الفلسطيني من االحتالل اإلسرائيلي".

وعبرت دول المجلس في بيان مشترك ألقاه سفير البحرين لدى مجلس حقوق اإلنسان يوسف

عبدالكريم بوجيري أمس ،عن موقفها "الثابت والراسي حيال القضية الفلسطينية" ،مؤكدة على ما

أفادت وكالة األنباء السعودية ،أن "السالم العادل والدائم ال يتحقق سوى بانسحاب إسرائيل الكامل من

األراضي العربية المحتلة كافة في  ،1967واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً

الصلة".
لمبادرة السالم العربية وق اررات الشرعية الدولية ذات ِّ

الحياة ،لندن2017/3/21 ،

 .49مراقب األمم المتحدة :االحتالل اإلسرائيلي هو األخبث في العالم
هاشم حمدان  -وكاالت :قال مراقب األمم المتحدة حول دور إسرائيل في األراضي الفلسطينية

المحتلة عام  ،1967لمجلس حقوق اإلنسان التابع لفمم المتحدة ،مايكل لينك اليوم اإلثنين ،إن
االحتالل اإلسرائيلي المستمر منذ  50عاما هو "االحتالل األكثر خبثا في العالم".

وقال الباحث الكندي والمراقب األممي إن "إدامة حكم أجنبي لما يقرب من  5ماليين شخص ضد

رغبتهم تتطلب حتما قمع الحقوق وتوكل سيادة القانون".

وانتقد المقرر الخاص لفمم المتحدة حول األراضي الفلسطينية المحتلة ،مايكل لينك ،بشدة سياسات

إ سرائيل في "إذالل" الفلسطينيين ما عمق الجدل حول ما يقال إنه "انحياز ضد إسرائيل" في األمم

المتحدة.

وفي تقريره اتهم الكندي لينك إسرائيل بـ"إذالل إنسانية" الفلسطينيين ،وتكثيف حملة القمع ضد ناشطي

حقوق اإلنسان.
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وقدم لينك تقريره لمجلس حقوق اإلنسان التابع لفمم المتحدة خالل جلسة المجلس الذي مقره في
جنيف ،بشأن إسرائيل التي تعرف بـ"البند السابع" على أجندة المجلس.

وقاطع دبلوماسيون إسرائيليون وأمريكيون الجلسة المكرسة للعديد من تقارير األمم المتحدة ،والتي

انتقدت المستوطنات اإلسرائيلية والحصار واالستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين.

كما انتقد المجلس السلطات الفلسطينية النتهاكاتها ،بما في ذلك عمليات القتل واالعتقال غير

القانونية .وقاطعت الواليات المتحدة مناقشة في األمم المتحدة حول إسرائيل واألراضي الفلسطينية

المحتلة ،اليوم اإلثنين ،وذلك بزعم أن مجلس حقوق اإلنسان التابع لفمم المتحدة يتحيز ضد

إسرائيل.

عرب 2017/3/20 ،48

 .51واشنطن تتهم األمم المتحدة بـاالنحياز ضد "إسرائيل"
عواصم  -كامل ابراهيم – وكاالت :انتقدت الواليات المتحدة امس مجلس حقوق اإلنسان التابع
لفمم المتحدة قائلة إن التطرق ألوضاع حقوق اإلنسان في فلسطين وغيرها من األراضي العربية

المحتلة كجزء من جدول أعماله يظهر "انحياز المجلس ضد إسرائيل منذ أمد طويل".
وفي بيان صدر في الوقت الذي يناق

فيه المجلس القضية قالت و ازرة الخارجية األمريكية إن

" الواليات المتحدة ستصوت ضد كل قرار يطرح تحت هذا البند في جدول األعمال وتشجع الدول

األخرى على القيام بالمثل".

الرأي ،عمان2017/3/21 ،

 .51روسيا تستدعي السفير اإلسرائيلي مجددا
تل أبيب :استدعت و ازرة الخارجية الروسية ،صباح يوم اإلثنين ،السفير اإلسرائيلي في موسكو جاري
كورين على خلفية الغارات الجوية التي وقعت مساء أمس وفجر اليوم في القنيطرة ودمشق.

وحسب موقع "واال" العبري ،فإن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استدعاء السفير اإلسرائيلي في
غضون ثالثة أيام بعد أن كان قد استدعي يوم الجمعة على خلفية القصف الجوي في سوريا.

القدس ،القدس2017/3/20 ،
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 .52جولة مفاوضات إسرائيلية  -أمريكية ثانية حول االستيطان
تل أبيب :بدأت في واشنطن ،أمس ،جولة ثانية من المفاوضات اإلسرائيلية األمريكية ،حول مضمون
التفاهمات التي تبحث بخصوص البناء في المستوطنات اإلسرائيلية والضفة الغربية والقدس.

وقد أرسل رئيس الوزراء ،بنيامين نتنياهو ،رئيس طاقم الموظفين في ديوانه ،يو ب هوروبيتس ،إلى

هذه المفاوضات ،سويا مع المستشار السياسي يونتان شخطر ،والمحامي الذي يتولى موضوع
المستوطنات في ديوان نتنياهو ،والسفير اإلسرائيلي لدى الواليات المتحدة .وهم يديرون هذه

المفاوضات مع مستشار الرئيس األمريكي ،جيسون غرينباليت وطاقم موظفيه في البيت األبيض.

وكانت ال جولة األولى قد بدأت في إسرائيل ،مع زيارة غرينباليت األولى إلى المنطقة .وقد اجتمع
المستشار األمريكي خاللها مع رؤساء االستيطان اإلسرائيلي من جهة ،ومع رؤساء بلديات

فلسطينيين من البلدات والمخيمات التي تعاني من جراء االستيطان .واجتمع أيضا مع نتنياهو ،قرابة

ثماني ساعات ،ولكنهما لم يتمكنا من التوصل إلى صيغة متفق عليها لكبح البناء.

وحسب ما قاله مسؤول إسرائيلي رفيع ،أمس ،فإنه "رغم الساعات الطويلة من النقا  ،فإنه ال تزال
هناك فجوات كبيرة بين الجانبين ،وال توجد تفاهمات متفق عليها بين إسرائيل والواليات المتحدة بشأن

الم ستوطنات .ولكن رغم حقيقة وجود الفجوات ،فإن نتنياهو ال يعتقد أن المقصود أزمة ،وهوروبيتس
لم يشعر حين سافر يسافر بوجود ما هو طارئ" .ويسود التقدير في ديوان نتنياهو ،أنه يمكن

التوصل إلى تفاهمات مع األمريكيين خالل أسابيع.

الشرق األوسط ،لندن2017/3/21 ،

 .53لندن :لجنة تحقيق برلمانية تبرئ البارونة جيني تونغ ومركز العودة في "قضية بلفور"
لندن :برأت لجنة التحقيق البرلمانية عضو مجلس اللوردات جيني تونغ من االدعاءات التي قدمتها
السفارة اإلسرائيلية وبعض وسائل اإلعالم البريطانية بمعاداة السامية ،بعد الندوة التي أقامها مركز

العودة الفلسطيني بمجلس العموم البريطاني في الـ  25من شهر أكتوبر/تشرين األول الماضي إعالنا
النطالق حملة االعتذار عن وعد بلفور.

وأعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق عدم صحة االدعاءات الموجهة ضد تونغ ،وأشارت في

تقرير موسع نشرته على موقعها على اإلنترنت أن الندوة التي أقامها مركز العودة برعاية تونغ لم

تكن معادية للسامية ،وانما كانت إطالقا لحملة االعتذار عن وعد بلفور ،كما سرد التقرير عددا من
الوقائع والدالئل التي تثبت براءة تونغ من أي خرق للقواعد السلوكية في مجلس العموم.
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ورفضت لجنة التحقيق االدعاءات المضللة بمعاداة السامية من قبل وسائل اإلعالم والسفير
اإلسرائيلي وفندت مزاعمهم بأن أحد حضور الندوة أنكر الهولوكوست ،كما فندت اللجنة ادعاء وسائل
اإلعالم حينها بأن حضور الندوة صفقوا إعجابا بأحد التعليقات المعادية للسامية وأثبتت بأن هذا

االدعاء خاطئ كبقية االدعاءات.

كما ب أر التقرير المتحدثة في الندوة "بيتي هانتر" والتي اتهمها البعض بمعاداة السامية ،حيث خلص
التقرير إلى أن تصريحات هانتر لم ِ
تعاد السامية حتى وفق التعريف الجديد لمعاداة السامية حسب
"التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست" ،ووجد التحقيق أن انتقاد إسرائيل ووصفها بالدولة االستعمارية

والعنصرية ال يخرق التعريف الجديد.

وكانت بعض وسائل اإلعالم كالـ"التايمز" و"جيوي

كرونيكال" قد وصفت الندوة حينها بمعاداة

السامية ،واتهمت منظميها بلوم اليهود على الهولوكوست .كما أقدم السفير اإلسرائيلي في بريطانيا

على تقديم شكوى بحق تونغ ،حيث تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لهذا الغرض.

موقع "عربي 2017/3/20 ،"21

 .54هل تكون فلسطين المحطة الجديدة لتنظيم الدولة اإلسالمية؟
عدنان أبو عامر

وتستمر المعارك الضارية بين
اإلسالمية في سوريا والعراق،
فيما تتواصل الحرب على تنظيم الدولة
ّ
ّ
يوجه جهوده نحو األراضي الفلسطينيّة
ي في سيناء ،يبدو ّ
أن التنظيم بدأ ّ
التنظيم والجي المصر ّ
واسرائيل.

أن إسرائيل اعتقلت  83شخصاً ينتمون إلى تنظيم
فقد ذكرت صحيفة هورتس في  26شباط/فبراير ّ
اإلسالمية ،خالل العام الماضي  ،2016وهم من مواطنيها العرب ،وتم اعتقالهم من بلدات
الدولة
ّ
عربية مختلفة داخل إسرائيل ،أو من الضفة الغربية ،التّصالهم باإلنترنت مع نشطاء التنظيم في
وتم اعتقال بعضهم قبل أن يغادروها ،في طريقهم إلى العراق
الخارج ،وتخطيطهم هجمات داخلهاّ ،
وسوريا للقتال في صفوف التنظيم ،واعتقل خرون لدى عودتهم من تلك الساحات.

وجهادياً في الضفّة الغر ّبية ،بعد
سلفياً
ّ
واعتقلت السلطة الفلسطي ّنية في  9كانون الثاني/يناير ّ 22
ائيلية.
بسيارة ّ
مفخخة ّ
ضد أهداف إسر ّ
شكوك باستعداد بعضهم لتنفيذ هجوم ّ

السلفيين في  11ذار/مارس ،الذين تعتقلهم و ازرة
غزة ،فأصدر أهالي عشرات المعتقلين
أما في ّ
ّ
ّ
األول/ديسمبر ،بياناً طالبوا فيه باإلفراج عنهم ،ورفضاً لسياسة
ّ
الداخلية التابعة إلى حماس منذ كانون ّ
االعتقال في حقّهم.
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الفلسطينية
إن "البيئة
قال أستاذ العلوم
األمة في ّ
غزة حسام الدجني لـ"المونيتور" ّ
ّ
ّ
السياسية في جامعة ّ
وغزة،
إليديولوجية تنظيم الدولة
طاردة
يتبنى أفكاره يغادر الضفّة الغر ّبية ّ
اإلسالمية ،فمعظم من ّ
ّ
ّ
ويذهب إلى العراق وسوريا وسيناء .ومن يوجد في فلسطين شباب مؤمنون بمبادئه ،ويرّكزون على

ي ،نجحوا في تحقيق بعض االختراقات من خالل استقطاب عناصر جديدة إلى
التنظير الفكر ّ
أن
تحديات تتمثّل في مالحقة األمن
مما يواجهونه من ّ
الفلسطيني لهم ،مع ّ
صفوفهم ،على الرغم ّ
ّ
تتمدد بسهولة داخل أوساط اليأس والفقر،
غزة يعتبر حاضنة للجماعات
حصار ّ
المتطرفة التي ّ
ّ
غزة".
وتكون أطروحاتها
منطقية في ذان الشباب ،الشريحة األكبر في ّ
ّ

فلسطينية ،مقارنة بوالية
اإلسالمية في األراضي ال
العضوي لتنظيم الدولة
رّبما ال يوجد تنظيم بالمعنى
ّ
ّ
ّ
أن أعداد مناصريه
سيناء في مصر ووالية درنا في ليبيا والرقّة في سوريا والموصل في العراق ،مع ّ
السلفية قد تصل إلى المئات في قطاع غزة تحديدا ،مثل تنظيم الشباب السلفي
من أتباع التنظيمات
ّ
المجاهد ،جماعة جند أنصار هللا ،تنظيم جي اإلسالم ،جي األمة ،جماعة سيف هللا ،كتائب
التوحيد والجهاد ،كتائب سيوف الحق ،مجلس شورى المجاهدين ،وفقا لحديث أبو العيناء األنصاري،

أحد رموز التيار السلفي باألراضي الفلسطينية بتصريح له في أيار/مايو  ،2016من دون وجود أرقام
الفلسطينية.
دقيقة لدى أجهزة األمن
ّ

خلفية
نفى الناطق باسم و ازرة
الداخلية في ّ
غزة إياد البزم لـ"المونيتور" أن "يكون هناك معتقلون على ّ
ّ
الفلسطينيين
أن
فكرّية لدى أجهزة األمن ،فاالعتقال في ّ
حق من يحاول المساس بأمن القطاع ،مع ّ
ّ
لكن وجود االحتالل اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية
كأي مجتمع يتأثّرون باألفكار
اإليديولوجيةّ ،
ّ
ّ
ّ
يدفع المجموعات الفلسطينية المسلحة على اختالف توجهاتها الفكرية لتركيز المواجهة العسكرية معه
فقط ،وليس تحولها لمواجهة داخلية بين الفلسطينيين ،كما هو حاصل في الدول المجاورة ،أمثال

األمنية
الداخلية أسلوبها عالجي وليس عقابي ،فنحاول باإلجراءات
ألن و ازرة
مصر وسوريا والعراق ،و ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
المتطرفة التي يحملونها".
التوعوي معاً ،إقناع الشباب بالعدول عن األفكار
والجهد
ّ
ّ
وفي حين ترفض و ازرة الداخلية الفلسطينية الحديث بالتفصيل عن جهودها األمنية لمواجهة العناصر

السلفية في غزة ،فقد ذكرت جريدة األخبار اللبنانية يوم  9ذار/مارس ،أن األجهزة األمنية بغزة
اعتقلت العشرات من هذه العناصر ،وتتراوح أعمارهم بين  25-19عاما ،دون تحديد رقم دقيق
لعددهم ،وخضع بعضهم مطلع ذار/مارس لمحاكمة عسكرية بتهمة مناهضة النظام بغزة ،وحيازة

أسلحة غير مرخصة ،دون إصدار أحكام نهائية عليهم بعد.

غزة ،في  7و 8ذار/مارس المؤتمر العلمي الدولي تحت عنوان "أزمة
وعقدت الجامعة
اإلسالمية في ّ
ّ
ّ
ّ
التطرف والعنف" ،وحضر "المونيتور" بعض جلساته ،حيث شهد مشاركة
الفهم وعالقتها بظاهرة
ّ
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حاشدة من العشرات من رجال الدين ،وأعضاء المجلس التشريعي والوزراء ،وأساتذة الجامعات.
ّ
غزة خليل الحية ،بمعالجة ظاهرة
وطالب ضيف المؤتمر ونائب رئيس المكتب
السياسي لحماس في ّ
ّ
التطرف عبر إيجاد بيئة مناسبة لمواجهتها.
ّ
غزة ورئيس اللجنة التحضيرّية للمؤتمر
وقال مدير الوعظ في و ازرة األوقاف والشؤون
الدينية في ّ
ّ
اإلسالمية من ا فات
يعبر عنها تنظيم الدولة
يوسف فرحات لـ"المونيتور" ّ
ّ
تطرف التي ّ
إن "أزمة ال ّ

الدينية ،والتعامل معها
اإلسالمية ،وسببها الخطأ في فهم النصوص
الخطيرة المتفاقمة في الحركات
ّ
ّ
تؤدي إلى نتائج خطيرة تلحق باإلسالم ،وتسفر عن العنف والتكفير اللذين ال
بمنهجيات غير
علمية ّ
ّ
ّ
تتبنى الغلو
يقرهما اإلسالم ،بسبب الخلل في فهم مسألة الجهاد لدى الجماعات
اإلسالمية التي ّ
ّ
ّ
التطرف ،وقد سعت حماس إلى معالجة الظاهرة بالحوارات الفكرّية مع أتباع هذه الجماعات".
و ّ

األول أمني
حماس تتعامل مع المجموعات
السلفية في ّ
ّ
غزة المؤيدة لتنظيم الدولة ،عبر مستويينّ :
ّ
ي إلبعاد
وقانوني يتعلّق بعدم السماح لها باإلضرار في األمن
الداخلي ،والثاني بالحوار الفكر ّ
ّ
ّ
التطرف.
السلفية عن
العناصر
ّ
ّ
اإلسالمية ،كما
الفلسطينية باالنتماء إلى تنظيم الدولة
ودأبت إسرائيل على اتّهام منفّذي الهجمات
ّ
ّ

عملية الدهس في القدس فادي قنبر في  9كانون الثاني/يناير ،ويعقوب أبو القيعان
جرى مع منفّذ
ّ
اإلسالمية
ائيلياً في النقب في  19كانون الثاني/يناير ،وأعلن تنظيم الدولة
الذي دهس
ّ
شرطياً إسر ّ
ّ
مسؤوليته عن هجوم بالصورايي استهدف مدينة إيالت في  9شباط/فبراير.
ّ
اإلسالمية في الضفّة الغر ّبية،
المؤيد لتنظيم الدولة
التقى "المونيتور" بأحد منظّري الفكر السلفي
ّ
ّ
ّ
الفلسطينيين ،يرى
يعد مناصروه بالمئات من
إن "التنظيم الذي ّ
ّ
هويته ،حيث قال ّ
ّ
مفضالً إخفاء ّ
الوضعية ،سلوكاً كفرّياً،
يعية في عام  ،2006وتنفيذها القوانين
ّ
مشاركة حماس في االنتخابات التشر ّ
تتحدث
قومية
عية حين تمنح مقاومتها لالحتالل اإلسر
فلسطينية ،وال ّ
ّ
ائيلي صبغة ّ
وترتكب مخالفة شر ّ
ّ
ألن الدين يأمر المسلمين بالحرب إلقامة مجتمع إسالمي عالمي كامل،
عن العقيدة
اإلسالميةّ ،
ّ
ّ
ّ
افية في عينها".
وليس محصو اًر في جغر ّ

الدينية السابق في حكومة حماس وأحد الدعاة الذين يجرون حوارات
لكن وزير األوقاف والشؤون
ّ
ّ
إن
دائمة مع أنصار تنظيم الدولة
اإلسالمية للعدول عن أفكارهم صالح الرقب ،قال لـ"المونيتور" ّ
ّ

السلفية تعود إلى اإلحباط السياسي في
اإلسالمية والتنظيمات
"أسباب انتشار أفكار تنظيم الدولة
ّ
ّ
ّ
سيما قانون حظر ا ذان الذي أقره
يتعرض
الفلسطينيون إلى اضطهادها ،ال ّ
ّ
فلسطين .ففي إسرائيلّ ،

الكنيست يوم  8ذار/مارس ،وفي الضفّة الغر ّبية تعتقل السلطة العلماء ،وتجري التنسيق األمني مع
ّ
غزة يتّهم أنصار التنظيم وباقي
أي أفق لمقاومة االحتالل ،وفي ّ
إسرائيل ،وهناك انسداد في ّ
التاريخ :الثالثاء 2017/3/21

العدد4235 :

ص

33

اإلسالمية ،وقد قمت بلقاء عشرات المعتقلين منهم في
السلفية حماس بعدم تطبيق الشريعة
التنظيمات
ّ
ّ
غزة خالل الفترة األخيرة ،وقد أقنعت بعضهم بالتراجع عن قناعاته تارة ،وتارة
مراكز التوقيف في ّ
أخرى أخفقت".
الفلسطينيين ،فقد كشف
اإلسالمية بين
على الرغم من وجود بعض االنتشار لفكر تنظيم الدولة
ّ
ّ
غالبية
أن
استطالع فلسطيني نفّذه معهد العالم العر
تموز/يوليو ّ ،2015
ّ
بي للبحوث والتنمية "أوراد" في ّ
ّ
ّ
مبررة.
بأن التنظيم ال يمثّل اإلسالم
فلسطينية ساحقة قدرها  %93تعتقد ّ
ّ
الحقيقي ،وممارساته غير ّ
ّ
هويته ،قال لـ"المونيتور" ّإنه "ال وجود للتنظيم في الضفّة
ّ
أمنياً في الضفّة الغر ّبية ،أخفى ّ
لكن مسؤوالً ّ
أن هناك شخصاً ينتمي
الفلسطينيين هو إر
ألنه بالنسبة إلى
الغر ّبيةّ ،
هابي ،وان توافرت معلومات ّ
ّ
ّ
لخلية عسكرّية له ،وتلقّينا
أي نواة ّ
إليه ،سنلقي القبض عليه ،وحتّى اليوم لم ينجح التنظيم في تكوين ّ

أي
مشددة من أعلى المستويات ال
تعليمات ّ
سياسية و ّ
ّ
األمنية في السلطة للتعامل بمنتهى الحزم مع ّ
ظواهر تتعلّق بنشوء خاليا تابعة إلى التنظيم في الضفّة الغر ّبية".
المونيتور2017/3/20 ،

 .55ماراثون مفاوضات واتفاقات سقطت في الفخ اإلسرائيلي
مأمون سويدان

في عام  1991وافقت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية على المشاركة في مؤتمر مدريد للسالم ضمن
وفد فلسطيني أردني مشترك ،جاء ذلك بناء على رسالة التطمينات من جانب الواليات المتحدة

األميركية واالتحاد السوفييتي نذاك ،والتي أكدت على ضرورة إنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي وفقاً

لقراري مجلس األمن  ،338 ،242وايجاد حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين.

جاء مؤتمر مدريد في ظروف دولية وعربية لم تكن في صالح القضية الفلسطينية ،إذ سبقته بأشهر

قليلة حرب الخليج الثانية وتشكيل تحالف دولي ضد العراق شاركت فيه دول عربية ،والحقاً تشكيل ما
سمي بدول إعالن دمشق الموجه ضد نظام صدام حسين في العراق (دول الخليج الست باإلضافة
إلى مصر وسورية) ،األمر الذي أسهم على نحو خطير في تصدع العالقات العربية – العربية.
وكذلك تزامن مع بدء انهيار االتحاد السوفييتي وسقوط جدار برلين واختفاء المنظومة الشرقية التي

كانت تشكل قطباً دولياً في وجه الواليات المتحدة األميركية وحلفائها ،األمر الذي تأسس عليه نشوء
نظام دولي أحادي القطبية تهيمن عليه اإلدارة األميركية الحليف العضوي إلسرائيل.

في بداية عام  ،1992انبثقت عن مؤتمر مدريد مفاوضات سالم إقليمية متعددة األطراف بموجبها تم
توزيع مجموعات عمل لمناقشة موضوعات مركزية هي (البيئة ،ومراقبة التسلح ،واألمن اإلقليمي،
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والالجئون ،والمياه ،والتنمية االقتصادية) ،لم تنجز أي من اللجان أعمالها بسبب تعنت الموقف
اإلسرائيلي الرافض ألي دور فلسطيني مباشر في هذه المفاوضات.

في الثالث عشر من سبتمبر /أيلول عام  ،1993وبعد مفاوضات سرية جرت في العاصمة النرويجية
أوسلو تم التوصل في واشنطن إلى اتفاق إعالن مبادئ بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير

الفلسطينية ،تضمن نصوصاً حول تشكيل سلطة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،لفترة
انتقالية ال تتجاوز خمس سنوات ،بما ال يتعدى السنة الثالثة من الفترة للوصول إلى تسوية دائمة بناء

على قراري مجلس األمن الدولي  ،338 ،242وهما الق ارران الداعيان النسحاب إسرائيل من األراضي

المحتلة عام  .1967كذلك نص االتفاق على التفاوض على قضايا جوهرية مثل القدس والالجئين
والمستوطنات والترتيبات األمنية والحدود.

نتيجة مماطلة ومراوغة إسرائيل في تفسير وتنفيذ اتفاق إعالن المبادئ ،جرى الحقا التوقيع على
العديد من االتفاقيات بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل ،إذ تم التوقيع في الرابع من

مايو/أيار عام  1994على اتفاق غزة أريحا ،والذي يقضي بأن تنسحب إسرائيل من قطاع غزة

ومنطقة أريحا ،وتحدد الوالية القانونية للسلطة الفلسطينية ،ويقضي بأن على إسرائيل فتح ممر من
للفلسطينيين للسفر بين قطاع غزة ومنطقة أريحا ،كذلك بأن على إسرائيل نقل السلطة من الحكومة

العسكرية اإلسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية ،وتشترط أن يكون للفلسطينيين الحق في صيد السمك

ضمن مسافة  20ميالً بحرياً من ساحل غزة ،وبموجبه توافق إسرائيل على انتشار وجود دولي مؤقت
في قطاع غزة ومنطقة أريحا ،وبأن تطلق إسرائيل سراح خمسة الف أسير فلسطيني في غضون

خمسة أسابيع.

في  28سبتمبر/أيلول عام  1995تم التوصل إلى االتفاقية الفلسطينية – اإلسرائيلية المؤقتة بشأن

الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تضمنت انسحاب إسرائيل أوالً من معظم المراكز المأهولة وأن
تحافظ السلطة الفلسطينية على سيطرتها على هذه المناطق ،وتقسم المناطق الفلسطينية المحتلة إلى

ثالث "مناطق" رئيسية أ ،ب ،ج .ويشترط أن ال تتخذ إسرائيل أي إجراء يغير من وضع الضفة

الغربية وقطاع غزة ،وتوافق إسرائيل على إطالق سراح السجناء السياسيين الفلسطينيين والعرب.

في السابع عشر من يناير/كانون الثاني عام  ،1997جرى توقيع بروتوكول إعادة االنتشار في

الخليل ،وفي تاريي  23أكتوبر/تشرين األول عام  ،1998وبسبب عدم إيفاء إسرائيل بالتزاماتها
القاضية باالنسحاب من األراضي الفلسطينية وفقا لالتفاق االنتقالي ،تم التوقيع على مذكرة واي ريفر

والتي تنص على االنسحاب اإلسرائيلي على ثالث مراحل ،بحيث تشمل المرحلتان األوليتان

االنسحاب من  %13من المنطقة "ج" ونقل  %14.2من المنطقة "ب" إلى المنطقة "أ" ،وتضع جدوال
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زمنياً الستكمال االلتزامات الرئيسية بموجب االتفاقية ،وتؤكد وقف النشاط االستيطاني اإلسرائيلي في

األراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي  4سبتمبر/أيلول عام  1999تم التوقيع على مذكرة شرم الشيي وذلك بعد رفض إسرائيل بدء
مفاوضات الوضع النهائي واالنسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلة واطالق سراح األسرى
الفلسطينيين وفتح الممر ا من للفلسطينيين للسفر بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث تشترط

المذكرة بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية إطار في غضون خمسة أشهر واتفاقية نهائية في
غضون سنة ،وتنص على أن مفاوضات الوضع الدائم ستستأنف في موعد ال يتجاوز 13

سبتمبر/أيلول  1999وتعيد التأكيد على أن إسرائيل ستلتزم بوقف االستيطان في األراضي الفلسطينية
المحتلة.

في  11يوليو/تموز عام  ،2000عقدت مفاوضات مباشرة في كامب ديفيد بين وفد منظمة التحرير

بقيادة الرئيس ياسر عرفات ووفد حكومة إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء أيهود باراك برعاية مباشرة من
الرئيس األميركي بيل كلينتون ،وكعادتها لم تكن حكومة إسرائيل مستعدة لاللتزام بحقوق الشعب

الفلسطيني األصيلة وبالمرجعيات الدولية كولية متفق عليها لحل الصراع ،وتم إفشال المفاوضات
بسبب تعنت إسرائيل ومماطلتها في تنفيذ االتفاقيات وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني.

لم تكن حكومات إسرائيل المتعاقبة يوماً ملتزمة باالتفاقيات الموقعة ،ولم تكن يوما ملتزمة بالق اررات
والمعاهدات الدولية ،كان واضحا أن إسرائيل تمارس سياسة المراوغة والمماطلة والتسويف ،تتغنى

بالسالم المخادع وفي المقابل تطلق العنان لجيشها ومستوطنيها للتنكيل بالشعب الفلسطيني وارتكاب
مجازر في اعتداءات وحروب متكررة كان ضحيتها الف المدنيين الفلسطينيين ،وتدمير البنية

التحتية للشعب الفلسطيني ،وسرقة ومصادرة أراضيه .فعلت حكومات إسرائيل المتعاقبة كل ما

بوسعها إلفشال عملية السالم وتدميرها ،سواء من خالل بناء وتوسيع المستوطنات ،أو من خالل
تهويد القدس وسرقة المياه والسيطرة على منطقة األغوار ،وبناء جدار فصل عنصري ينهب أجزاء

كبيرة من األرض الفلسطينية المحتلة عام  ،1967واعتقال الف األسرى الذين مضى على الكثير

تدخر حكومات إسرائيل جهداً في القضاء على مبدأ
منهم عقود طويلة في سجون االحتالل ،ولم ّ
الوحدة الجغرافية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،وسعت إلى ترسيي االنفصال جغرافيا وسياسيا بين

أراضي الدولة الفلسطينية الموعودة.

الحقاً أفشلت إسرائيل مبادرة السالم العربية التي أعلنها الملك السعودي الراحل عبد هللا بن عبد

العزيز عام  ،2002وأفشلت تنفيذ خطة خارطة الطريق التي تبنتها اللجنة الرباعية عام ،2003
وأفشلت تنفيذ توصيات لجنة ميتشل الداعية إلى وقف فوري لفنشطة االستيطانية في الضفة الغربية
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والقدس ،وأفشلت توصيات محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري ،وأفشلت تنفيذ
توصيات مؤتمر أنابوليس ،وأفشلت جهود وزير الخارجية األميركي جون كيري وغيرها من الجهود

الدولية ،وأخي ار أفشلت مؤتمر باريس الذي عقد في العاصمة الفرنسية قبل أشهر قليلة.

يبدو جلياً أن مفهوم إسرائيل للسالم مع الفلسطينيين مغلف بمفاهيم القوة وفرض سياسة األمر الواقع،

وينحصر في البعد األمني ،ويبدو جليا أيضاً أن حكومات إسرائيل المتعاقبة تستغل عملية السالم من
أجل تمرير مخططاتها االستعمارية التي تنطلق من هرطقات دينية وتاريخية تتنافى كليا مع حقائق
التاريي ،وتسعى إلى فرض نموذج سالم إقليمي تتمكن من خالله من تطبيع عالقاتها مع الدول
العربية متنكرة للحقوق الفلسطينية األصيلة والمكفولة في المواثيق والشرائع والقوانين والق اررات الدولية

والتي على رأسها حق تقرير المصير واقامة دولة فلسطينية مستقلة.

العربي الجديد ،لندن2017/3/20 ،

" .56الكيان" واحتمال االنتخابات المبكرة
د .فايز رشيد

إعالن وزير الدفاع الصهيوني السابق موشيه يعلون ،السبت  4مارس /ذار الحالي ،خالل ندوة

ثقافية عقدت في "تل أبيب" ،عن تشكيل حزب جديد بهدف التنافس على رئاسة الوزراء ،يعني مزيداً

من االنقسامات في حزب الليكود الحاكم ،واضعافاً لنتنياهو المثقل باالتهامات التي يحقق معه بشأنها
من قبل القضاء .يعلون يرى ضرورة "عودته إلى الحلبة السياسية" ،بعد  10أشهر من اعتزال منصبه،

لمواجهة ما يعتبره قضايا ملحة تواجه الدولة ،أبرزها الفساد .إذ قال الوزير السابق "إن مظاهر
التحريض والكراهية والخطاب العنيف ،ومالحقة األقليات ونزع الشرعية عن اإلعالم هي بمثابة

الخنجر في قلب "إسرائيل""  .كما أعرب يعلون عن أسفه لما وصفه بتحويل تقرير مراقب الدولة حول

عملية "الجرف الصامد" في قطاع غزة ،إلى بوق في خدمة المتومرين عليه شخصيا .وكان المراقب

العام ل "الكيان" يوسف شابيرا ،قد انتقد في تقريره الذي أصدره مؤخ اًر حول العدوان على القطاع عام

 ،2014وبألفاظ شديدة اللهجة تقصير المستويين السياسي والعسكري.

من جانب ثان ،فإن االئتالف الحكومي في "الكيان" يبدو مستق اًر في ظاهره ،إال أن األحزاب ضمن
االئتالف تحمل خناجرها لتطعن بها نتنياهو وبعضها البعض ،من أجل تحسين أثمان شروط دخولها

في الحكومة ،فهي تدرك من جهة أن رئيس الوزراء خذ في خسارة أوراق قوته ،واحدة بعد األخرى،

إن في تزايد االتهامات الموجهة إليه أو في احتمال انشقاق جماعات في قيادة الليكود (يعلون مثال)

عن الحزب ،األمر الذي سيعطي وزناً إضافياً لها ،في ظل توقعات بزيادة عدد مقاعدها في ال
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"كنيست" ،إذا ما أجريت انتخابات تشريعية مبكرة .إن استطالعات الرأي تشير إلى أن حزب "البيت
اليهودي" بقيادة الوزير نفتالي سيضاعف عدد مقاعده في ال "كنيست" في ظل ارتفاع شعبيته في
األشهر األخيرة ،على خلفية فرضه على الحكومة قانون "التسوية" ،أي شرعنة سرقة األراضي
الفلسطينية الخاصة ،المقامة عليها الف منازل المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ،أو ما جاء

في تقرير "مراقب الدولة" في شأن الحرب األخيرة على غزة ،عن اإلشادة بدوره في جلسات الحكومة

األمنية المصغرة.

إعالن يعلون عن تشكيل الحزب الجديد يعني ضمناً تحميل نتنياهو كل المسؤولية عن إخفافات

العدوان ،وهو يعتبر محاولة ذكية من الوزير المستقيل للتنصل من مسؤولية التقصير ،ولو كان متفقاً

مع التقرير.

يعلون كان قد أعلن ،أنه قرر االستقالة من منصب وزير الحرب قبل أقل من عام "ألن مصلحة

الدولة وأوالدنا وأحفادنا تعنيني ...وعليه قررت االستقالة والبحث في إقامة حزب جديد ،قوة سياسية
جديدة للمنافسة على القيادة الوطنية" .وسارعت أوساطه إلى التوضيح ،بأنه في حال تم تبكير
االنتخابات ،فإن يعلون ال يعتزم خوضها بمفرده ،إنما من خالل االنضمام إلى قوة مركزية في

الساحة الحزبية في وسعها طرح بديل جدي ل "الليكود" ونتنياهو.

من ناحية أخرى ،فإن معسكر المعارضة ،ليس بأحسن حال من االئتالف ،ففي حزب العمل بزعامة

إسحق هرتسوغ ،تدور معارك كالمية طاحنة بين أقطابه ،في صراعهم على منصب زعيم الحزب.

ورغم فشل الحزب في تحقيق أية نجاحات في الدورات االنتخابية التشريعية األخيرة ،إال أن العديد من

المحسوبين على قيادته ،أعلنوا عن القرار بالمنافسة على زعامة الحزب .من هؤالء مثال ايتان كابِل،
الذي ينتقص من كفاءة هرتسوغ وشخصيته الضعيفة .والذي لم يتردد في وصف حزبه ،بأنه تحت

زعامة هرتسوغ" ،ليس أكثر من حاوية قمامة" ،وأنه في حاجة إلى زعيم قوي مثله النتشاله من

الغرق.

تشتعل معارك ما يسمى ب "المعارضة" ،رغم أن استطالعات الرأي األخيرة في الكيان تشي ،بأن
تحالف معارضة المعسكر الصهيوني (العمل وحزب الحركة بقيادة تسيبي ليفني) يتراجع تمثيله

المؤلف حالياً من  24نائباً حالياً ،إلى رقم من منزلة واحدة (من  .)9 - 1ورأى معلق الشؤون الحزبية
الصهيونية حنان كريستال ،أن الحزب يفتقر ا ن إلى شخصيات كبيرة يمكنها إقناع الجمهور .جملة

القول ،أن التصدعات الحزبية في الكيان الصهيوني تجري على قدم وساق ،األمر الذي يحتم على

كل أحزابه أو معظمها الموافقة على إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
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 .57جميع المسؤولين في إسرائيل يتحدثون عن إمكانية تدهور الوضع بين إسرائيل وغزة في الصيف
القادم

عاموس هرئيل
في الوقت الذي تتحرك فيه الساحة السياسية الداخلية على خلفية التحقيق ضد نتنياهو ،وازمة اتحاد

البث والتهديد بتبكير موعد االنتخابات ،فان اسرائيل تقف أمام معضلتين محتملتين في الساحة
االمنية .االولى مع سوريا ولبنان والثانية مع حماس .ويبدو في الحالتين أنها تقترب الى هام

المناورة بشكل يزيد من خطر المواجهة.

تصاعد التوتر في الشمال بدأ في صباح يوم الجمعة ،في القصف الذي تحول الى ورطة داخل

سوريا .اسرائيل ،بشكل استثنائي ،اضطرت الى االعتراف بأنها قامت بقصف أهداف عسكرية – أي

قافلة للسالح كانت في طريقها الى حزب هللا – بعد أن تم إطالق الصواريي من قبل الجي

السوري

وفشلت في اصابة مروحيات سالح الجو االسرائيلي ،لكنها دخلت الى المجال االسرائيلي وتم

اسقاطها من قبل صاروخ “حيتس" في غور االردن.

حسب وسائل االعالم العربية وتلميحات واضحة من القيادة االسرائيلية ،فان سالح الجو يقوم
بمهاجمة قوافل السالح في سوريا منذ أكثر من خمس سنوات .ولكن التفاعل الكبير في الحادثة

االخيرة اضطر اسرائيل الى التنازل عن “مجال المواجهة” .ويبدو أنها اضطرت الى تهدئة الشعب

االردني بشكل غير مباشر ألن جزء من صاروخ االعتراض سقط في االراضي االردنية – بدون
تفسير اسرائيلي علني كان يمكن احراج الملك عبد هللا الثاني ،الذي سيظهر وكأنه يتجاهل اعتداءات

اسرائيل.

لقد حذر وزير الدفاع افيغدور ليبرمان أمس من أنه في المرة القادمة سيقوم سالح الجو االسرائيلي

بتدمير أي بطارية للصواريي المضادة للطائرات تقوم بإطالق النار على الطائرات االسرائيلية .بعد

ذلك وصلت تقارير من سوريا حول االعتداء على قائد مليشيا في هضبة الجوالن السورية ،وهو

حليف لنظام االسد ،االمر الذي تنسبه وسائل االعالم العربية إلسرائيل.

قال رئيس االركان غادي يزنكوت في مراسيم استبدال قائد المنطقة الشمالية إن “حزب هللا يخل

بق اررات االمم المتحدة وهو يستعد للحرب” .وأضاف “في الحرب القادمة سيكون هناك عنوان واضح

وهو حكومة لبنان”.

في خلفية الحادثة االخيرة والتصريحات التي رافقتها هناك تطور مركزي واحد ،وهو نجاح نظام بشار

االسد في تحويل مسار الحرب االهلية السورية والثقة التي تنبثق من تدخل روسيا العسكري في

صالح االسد – وهذه الخطة تؤثر ايضا على حزب هللا .ليست حلب فقط ،ففي االيام االخيرة استكمل
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النظام احتالل المنطقة التي سيطر عليها المتمردون في حمص وتم التوصل الى اتفاق إلخالء
المتمردين من المدينة ،التي تعتبر من أكبر المدى السورية.

في الوقت الحالي ،حقيقة تفوق الشيعة في المعارك في سوريا تعزز مكانة حزب هللا في الساحة

اللبنانية الداخلية وتأثيره على سياسة الحكومة في بيروت .أما التعاون المتزايد بين حزب هللا وجي
لبنان فهو الذي يجعل اسرائيل تهدد الحكومة اللبنانية.

أقوال يزنكوت تنضم الى رسائل مشابهة ،قام وزير الدفاع ليبرمان بنقلها اثناء زيارته في واشنطن،

والوزير بينيت ايضا في مقابلة مع “هورتس" .وحسب تجربة الماضي نحن لن نضطر الى االنتظار

أكثر من بضعة ايام من اجل الحصول على التصريح المقابل من زعيم حزب هللا ،حسن نصر هللا.

يجب على اسرائيل في هذه االثناء فحص ردودها ،ال سيما على ضوء موقف روسيا .في نهاية

االسبوع تم استدعاء السفير االسرائيلي في موسكو للمرة االولى من اجل االستيضاح في و ازرة

الخارجية الروسية بسبب هجوم يوم الجمعة .وتقوم روسيا مؤخ ار بجهود دبلوماسية تواجهها المباالة

وتردد من االدارة االمريكية الجديدة ،من اجل التوصل الى اتفاق وقف إطالق نار دائم في سوريا.

رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو ،الذي تصرف حتى ا ن بشكل مسؤول وحكيم في
المنطقة الشمالية ،حذر في الشهر الماضي بشكل علني ،وأكثر من مرة ،من زيادة سيطرة إيران في

سوريا ،سواء من خالل الميناء الذي تريد إيران استئجاره من نظام بشار االسد في الالذقية ،أو من

خالل دخول حرس الثورة االيراني وحزب هللا الى مواقع متقدمة في الجانب السوري من هضبة
الجوالن .ال شك أن التوتر بين االطراف قد ازداد ،وأن تحسن وضع نظام االسد يزيد من استعداده

للمخاطرة في ردوده.
لهجة متشددة

إن إطالق الصواريي من قطاع غزة على النقب استمر في يوم االربعاء الماضي وفي يوم السبت.

وأمس سمعت صافرات االنذار في غالف غزة ،وتبين فيما بعد أنها صافرات بالخطأ .وهذا ايضا
موضوع دارج في ا ونة االخيرة ،قد يشير الى حساسية الجهاز العسكري أو زيادة محاوالت إطالق

الصواريي من قبل حماس.

ردود اسرائيل في االسابيع االخيرة على إطالق الصواريي كانت هامشية ،صحيح أن اللهجة كانت
متشددة ،لكن العمل العسكري يتركز عادة في الحاق ضرر محدود بمواقع حماس على طول الحدود،

وينتهي بأسرع وقت بعد إطالق الصواريي .وهذا يؤكد أن الحكومة ال تريد في هذه المرحلة االنجرار
الى مواجهة واسعة ،في الوقت الذي يستمر فيه الجي
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مع ذلك ،كل مسؤول في اسرائيل تقريبا ،يتحدث عن امكانية اشتعال االوضاع في حدود القطاع في
الصيف القادم .ويبدو أن هذه التنبؤات تميل الى تحقيق ذاتها.

يصعب الحديث عن الهدوء ايضا في الضفة الغربية .ففي االسبوع الماضي قتل ثالثة فلسطينيين

في ال ضفة الغربية بنار الجي

االسرائيلي .في رام هللا قتل مطلوب مسلح ،وفي الخليل قتل فتى

فلسطيني اثناء رشق الحجارة والزجاجات الحارقة وعلى مفترق غو
قال الجي

عصيون قتلت فتاة فلسطينية،

االسرائيلي إنها حاولت دهس الجنود .واالنطباع السائد هو أن الجمهور الفلسطيني في

الضفة الغربية يزداد غضبا ،وبعض هذا الغضب يتم توجيهه للسلطة الفلسطينية التي تظهر اجهزتها
االمنية ،مرة اخرى ،كمتعاونة مع اسرائيل .رئيس الحكومة االسرائيلي الذي هو ا ن في زيارة في

الصين ،ويهدد بحل االئتالف ،سيضطر كما يبدو الى اعطاء موقفه من كل هذه التطورات.

هآرتس 2017/3/20

القدس العربي ،لندن2017/3/21 ،

 .58كاريكاتير:
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