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 مليون دوالر إليجاد حل ألنفاق حماس 256آيزنكوت: استثمرنا 

 "تخرق الوضع القائم" "إسرائيل"األردن: وضع كاميرات مراقبة في األقصى سيثبت أن 
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*** 

 
 أبو مرزوق: زيارة مصر فتحت صفحة جديدة .1

أكد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن زيارة وفد الحركة إلى : القاهرة
 القاهرة بمثابة فتح لصفحة جديدة وخطاب مودة لألشقاء في مصر.

الشخصية بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": وقال أبو مرزوق في تصريحات له على صفحته 
"كثرت التكهنات حول زيارة وفد الحركة للقاهرة، فمنهم من أفشل الزيارة في منتصفها، ومنهم من 
وضع شروطا ونسبها لمصدر أمني، ومنهم من نصب نفسه قيما على الشعب وتحدث باسمه، ومنهم 

صر العزيزة، ولم نجد من هذه التكهنات شيئا، بل من هدد وفد الحركة". وتابع: "انتهت زيارتنا لم
 على العكس تماما وجدنا مسؤولين يحملون لفلسطين كل الحب، ولقضايا مصر كامل المسئولية".

وأوضح أبو مرزوق أن وفد الحركة عبر بوضوح شديد عن حرصه على أمن مصر وعدم التدخل في 
فظ الحدود وعدم إتاحة المجال للعبث بأمن مصر شؤونها الداخلية، وعلى القيام بكامل االلتزامات بح

وأشار إلى أن أمن مصر  من مصر.أواستقرارها، وأن القطاع لن يكون مآوى أو ملجئا لمن يضر ب
 غزة المتضرر األكبر من فقدان األمن في سيناء.هو أمن لفلسطين، وأن قطاع 
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دانتنا  لعملية اغتيال المستشار هشام وأضاف "أوضحنا سياسة الحركة في االغتياالت السياسية، وا 
بركات، وشرحنا وأكدنا على الدور المصري في القضية الفلسطينية وحل مشاكل قطاع غزة وفي 

واعتبر أبو مرزوق أن: "الزيارة لها ما بعدها، وأنها فتحت صفحة جديدة،  المقدمة معبر رفح".
 الخير والسالم".وخطاب مودة، لألشقاء في مصر، مؤكدين أنه ال يأتي من قبلنا إال 

 16/3/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 يؤكد أهمية اإلسراع بعقد المؤتمر الدولي إلخراج العملية السياسية من مأزقها عباس .2
محمود عباس أهمية اإلسراع بعقد المؤتمر الدولي الذي السلطة الفلسطينية "وفا": أكد رئيس  -رام هللا 

مليتتة السياستتية متتن مأزقهتتا الحتتالي، وتشتتكيل مجموعتتة دعتتم دوليتتة دعتتت لتته فرنستتا كضتترورة إلختترا  الع
 لحل القضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين، ومبادرة السالم العربية، وقرارات الشرعية الدولية.

، بمقتتر الرئاستتة فتتي رام هللا، المبعتتوث اليابتتاني لعمليتتة الستتالم فتتي أمتتسوشتتدد التترئيس لتتدى استتتقباله، 
اهارو كونو، على أهمية وجود اليابان كعضو في مجموعة الدعم الدولية، لمتا لهتا الشرق األوسط ماس

طلتع الترئيس المبعتوث اليابتاني علتى  ختر أو  من دور سياسي واقتصتادي كبيتر علتى المستتوى التدولي.
وجتدد الترئيس شتكره وتقتديره للتدعم الكبيتر التذي تقدمتته  مستتجدات األوضتاع فتي األراضتي الفلستطينية.

كومتهتتا لشتتعبنا الفلستتطيني، التتتي توجتتت بالزيتتارة التاريخيتتة إلتتى اليابتتان متتؤخرا، واإلنجتتازات اليابتتان وح
 التي تحققت خاللها وستنعكس إيجابا على مصلحة الشعبين الصديقين.

بتدوره، أكتد المبعتتوث اليابتاني، دعتتم بتالده للمبتتادرة الفرنستية لعقتد متتؤتمر دولتي، ورغبتهتتا فتي المشتتاركة 
 اإلسرائيلي. -ية لحل الصراع الفلسطيني بلجنة الدعم الدول

متتس، بمقتتر الرئاستتة، الكاتتتب اإلستترائيلي ذو األصتتول العراقيتتة أمتتن جهتتة ثانيتتة، استتتقبل عبتتاس، مستتاء 
 أنه ال خيار أمامنا ستوى تحقيتق الستالم. وأشاد الرئيس بجهود الكاتب األدبية، مؤكدا   سامي ميخائيل.

 تالل الذي يعتبر زواله مصلحة مشتركة للعالم اجمع.وأشار الرئيس إلى أن الصراع هو مع االح
 17/3/2016 ،األيام، رام هللا

 
 القيادة الفلسطينية غير قادرة على مواصلة التنسيق األمني أو وقفه :"الحياة" .3

بعتتتد متتترور أكثتتتر متتتن عتتتام علتتتى اتخاذهتتتا قتتترارا  بوقتتت  التنستتتيق األمنتتتي متتتع  :محمتتتد يتتتونس -رام هللا 
دة الفلسطينية اليوم غير قادرة على تطبيق هذا القرار، ووق  التنسيق األمني، وال ، تبدو القيا"إسرائيل"

 هي قادرة أيضا  على االستمرار به.
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وأرسلت القيادة الفلسطينية، أخيرا ، وفدا  أمنيا  إلى الجانب اإلسرائيلي، لتوجيه أسئلة محددة له في شأن 
نها لن تتمكن متن مواصتلة التنستيق األمنتي متن دون تطبيق االتفاقات الموقعة بين الجانبين، مهددة بأ

وقتتال مستتؤولون فلستتطينيون لتتت"الحياة" إن الوفتتد األمنتتي أبلتتئ الجانتتب اإلستترائيلي  احتتترام هتتذه االتفاقتتات.
اجتياحتتتات منتتاطق الستتتلطة  "إستترائيل"بأنتته لتتن يستتتتطيع االستتتمرار فتتي التنستتتيق األمنتتي إذا لتتتم توقتت  

 " والتي تشكل حوالى خمس مساحة الضفة الغربية.الفلسطينية المسماة "المنطقة أ
ورد الجانب اإلسرائيلي بأنه مستعد لخطوات تجريبية، من نتوع وقت  االجتياحتات لمنطقتتي أريحتا ورام 

وقتتتال مستتتؤولون فلستتتطينيون إن  هللا، فتتتي المرحلتتتة األولتتتى، باستتتتثناء حتتتاالت أستتتماها "قنابتتتل موقوتتتتة".
لسلطة إلى طاولة المفاوضات السياسية متن بتاب األمتن، عبتر فتتح الحكومة اإلسرائيلية تحاول إعادة ا

البتتتاب أمتتتام لقتتتاءات مفتوحتتتة فتتتي شتتتأن تفاصتتتيل الحيتتتاة اليوميتتتة ولتتتيس مفاوضتتتات سياستتتية. وال يخفتتتي 
 الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي حاجته الختراق سياسي، ولو جزئي، كل لمصلحته.

، التتذي "إستترائيل"بيتتق قتترار وقتت  التنستتيق األمنتتي متتع فالجانتتب الفلستتطيني يواجتته مشتتكلة كبيتترة فتتي تط
اتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل أكثر من عتام، عقتب فشتل محتاوالت أمريكيتة 

وقتتال مستتؤولون فتتي الستتلطة وفتتي حركتتة فتتتح إن قتترار  إلعتتادة إحيتتاء العمليتتة السياستتية بتتين الجتتانبين.
ياستتتية حساستتتة، وتبتتتين الحقتتتا  وجتتتود صتتتعوبات بالغتتتة فتتتي وقتتت  التنستتتيق األمنتتتي اتختتتذ فتتتي ظتتتروف س

وقال عضو في اللجنة المركزية للحركة لت"الحياة": "نحن إزاء قرار حساس تترتب على تطبيقه  تطبيقه.
ن لم نطبق القرار ستحلق بنا أضرار أيضا ".  نتائج سلبية، فإن طبقنا القرار ستلحق بنا أضرار، وا 

األولتتى، إال أن المتوقتتع أن تتبعهتتا جتتوالت الحقتتة بستتبب حاجتتة كتتال وعلتتى رغتتم فشتتل جولتتة اللقتتاءات 
 الجانبين إلى اختراق، ولو صغير، يتيح له الخرو  من مأزقه ومواجهة مشكالته.

 17/3/2016 ،الحياة، لندن
 

 شرطة وموظفو هيئة الرقابة المالية واإلدارية يقتحمون مقر نقابة المحامينالغزة:  .4
 الفلستطينيين مجلتس نقابتة المحتامين، أن فايز أبو عتون ، نقال  عن 17/3/2016 ،األيام، رام هللا نشرت
شرطة وموظفي هيئة الرقابة المالية واإلدارية اقتحمتوا المن أفراد  كبيرا   أن عددا   ذكرفرع قطاع غزة  -

 صباح أمس، مقر النقابة بمدينة غزة، ومنعوا المحامين من دخولها، فيما طلبوا من الموظفين جميعهم
 مغادرتها للتحفظ على أوراقها ومستنداتها.

االتفاق المسبق مع هيئة  من رغمعلى الوأوضح المحامي زياد النجار أمين سر النقابة لت"األيام"، أنه و 
الرقابة المالية واإلدارية التابعة بغزة على منحهم كامل الحرية في مراقبة أداء عمل النقابة من الناحيتة 

، أي فيما بعد 2015 سنةعلى كافة األوراق والملفات الخاصة بالنقابة عن  الطالعوااإلدارية والمالية، 
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إجراء االنتخابات األخيترة، إال أن الجميتع فتوجق بقتوة كبيترة متن أعضتاء الهيئتة وأفتراد الشترطة باقتحتام 
 النقابة وطرد الموظفين منها، والعبث في أجهزة الحاسوب الخاصة بها.

جلتس النقابتة متن "هتذا التصترف المتدان جملتة وتفصتيال  والمستتهجن متن وعبر النجار عتن استتغراب م
وأضاف، أبدينا وما زلنا تعاوننا الكامل مع أي جهة رقابيتة رستمية للبحتث فتي ملفتات النقابتة  الجميع".

إلتتى أن مجلتتس النقابتتة التتذي حضتتر علتتى الفتتور النظتتر متتن منطلتتق الشتتفافية والنزاهتتة فتتي عملنتتا، الفتتتا  
بعد إبالغه من قبل المتوظفين بمتا حتدث، رفتح الحتديث متع أيع متن أعضتاء الهيئتة قبتل لمقر النقابة 

 خرو  كافة أفراد الشرطة خار  مقر النقابة، وهذا ما حدث بالفعل.
وأشتتار النجتتار إلتتى أن العديتتد متتن قتتادة فصتتائل العمتتل التتوطني واإلستتالمي، وبعتتح كبتتار المحتتامين، 

المقتحمتين التفتاق يقضتي بمتنحهم حتق االطتالع علتى كافتة تدخلوا لحل اإلشكالية، حيتث توصتلوا متع 
وتصتتتوير جميتتتع المستتتتندات التتتتي يريتتتدونها وفتتتق القتتتانون، وأن جميتتتع التقتتتارير متتتا قبتتتل  2015ملفتتتات 

 االنتخابات األخيرة ليست ملك المجلس الجديد، بل ملك الهيئة العامة التي صادقت عليها.
لنقابة سُتعلن عنته الحقتا ، ردا  علتى اقتحتام مقتر النقابتة وهدد باسم المجلس بأنه "سيكون هناك موق  ل

بهذا الشكل وهذه الطريقة المدانة"، موضحا  أن ممثلي الفصائل وعدوا بعد مشاورات عدة مع الطترفين 
 بإنصاف النقابة وحل اإلشكالية وفق القانون.   

 فتي بيتان ،اإلنستان قتالالمركتز الفلستطيني لحقتوق ، أن غزة، من 17/3/2016 ،الحياة، لندنوأضافت 
، ووصتتتتفه بأنتتتته أمتتتتر يثيتتتتر فتتتتي غتتتتزةالمحتتتتامين  نتتتته ينظتتتتر بخطتتتتورة القتحتتتتام الشتتتترطة مقتتتتر نقابتتتتةإ لتتتته،

االستغراب ومخال  للقانون. وطالب الجهات المعنية باتباع الطرق القانونية في حال ورود أي شكوى 
 ضد نقابة المحامين.

ي فصتائل فلستطينية، بيتنهم القيتادي فتي حركتة فتتح مقر النقابة مجلس إدارتهتا وقيتاديون فت إلىووصل 
حتتل  إيجتادخالتد التبط ، التذين عملتوا علتى  اإلستتالميالترحمن حمتد، والقيتادي فتي حركتة الجهتاد  عبتد

 للمشكلة.
 

 المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" للتوقف عن مصادرة األراضي يطالب عريقات .5
المجتمتتع  لتته، فتتي بيتتان ،لفلستتطينيين صتتائب عريقتتاتطالتتب كبيتتر المفاوضتتين ا: بتتترا ،يأالتتر  – القتتدس

للتوقتتت  عتتتن مصتتتادرة األراضتتتي، إذ أن العديتتتد متتتن التتتدول تعتتتارح  "إستتترائيل"التتتدولي بالضتتتغط علتتتى 
 القدس وتعتبره غير قانوني وعقبة أمام إحالل السالم.شرقي النشاط االستيطاني في الضفة الغربية و 

 17/3/2016 ،، عّمانرأيال
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 "إسرائيل" سرقة األرض ليست كافية ويجب اتخاذ إجراءات عقابية ضدّ  ات: إدان"فلسطين خارجية" .6
 دونمتتا   2,343قتترار االحتتتالل مصتتادرة  ةفتتادي أبتتو ستتعدى: أدانتتت وزارة الخارجيتتة الفلستتطيني -رام هللا 

ممتدة بشكل طولي وعرضي علتى مستاحات شاستعة متن األغتوار الفلستطينية. واعتبترت التوزارة أنته لتم 
لتدى الشتعب الفلستطيني وقيادتته اإلدانتات الدوليتة لهتذا القترار  على اإلطالق، ولم يعتد كافيتا   وال  يعد مقب

 األخالقيةوغيره من قرارات المصادرة وكأنها بهذه اإلدانات قد أخلت مسؤوليتها السياسية والقانونية أو 
يتتات المتحتتدة واألمتتم خاصتتة متتن جانتتب الوال "إسرائيلت"دون اتختتاذ إجتتراءات مستتاءلة ومحاستتبة حقيقيتتة لتت

وهيئتات أخترى لتم تصتدر حتتى الحتد األدنتى متن بيانتات إدانتة لهتذه اإلجتراءات  أن دوال   المتحدة، علمتا  
 عدم قبولنا حتى بذلك. من رغمبالالتعسفية والقرارات االستيطانية اإلسرائيلية، 

وعتدم االكتفتاء بتإطالق  "إسترائيل"وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بسرعة اتختاذ إجتراءات عقابيتة بحتق 
نمتتتابيانتتتات اإلدانتتتة والشتتتجب لخروقاتهتتتا المستتتتمرة للقتتتانون التتتدولي ألنهتتتا لتتتم تعتتتد مجديتتتة أو رادعتتتة   وا 

شتتماعة تختفتتي خلفهتتا هتتذه التتدول فتتي تهربهتتا متتن تحمتتل مستتؤولياتها الدوليتتة حيتتال خروقتتات  أصتتبحت
 اليومية للقانون الدولي التي قوضت كليا حل الدولتين.  "إسرائيل"

 17/3/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 " لألطفال الفلسطينيينإسرائيلتدين محاكمة "الحكومة الفلسطينية  .7
قتتتال النتتتاطق الرستتتمي باستتتم الحكومتتتة الفلستتتطينية يوستتت  المحمتتتود إن إصتتتدار : بتتتترا ،يأالتتتر  – القتتتدس

قدستيين بعتد بالسجن تتراوح بتين ستنة وثتالث ستنوات بحتق ستبعة أطفتال م أحكاما   اإلسرائيلياالحتالل 
إجبارهم على ما يسمى بالسجن المنزلي لمدة ثمانية أشهر ومواصلة مالحقة األطفال في سائر أنحتاء 

 واإلنستتاني األخالقتتيالفلستتطينية بالقتتتل والستتجن، إنمتتا يعبتتر عتتن متتدى اإلمعتتان فتتي الستتقوط  األراضتتي
كومة الفلستطينية تطالتب الح أنوأضاف الناطق الرسمي  والعدوانية التي تتميز بها سلطات االحتالل.

وصتتمة العتتار التتتي ألصتتقها االحتتتالل  إزاءقراطيتتة بتحمتتل مستتؤولياته و العتتالم التتذي يتتدعي الحريتتة والديم
 باألطفتتتالعلتتتى جبينتتته فتتتي تنفيتتتذ قتتترارات كبتتتار مستتتؤوليه السياستتتيين والقاضتتتية بالمستتتاس  اإلستتترائيلي
 الفلسطينيين.

 17/3/2016 ،، عّمانرأيال
 

 نية جديدة للتحقيق باغتيال النايفلجنة فلسطي :الجزيرة .8
بتشتتتكيل لجنتتتة تحقيتتتق  علمتتتت الجزيتتترة أن رئتتتيس الستتتلطة الفلستتتطينية محمتتتود عبتتتاس أصتتتدر مرستتتوما  

باغتيال األسير الفلسطيني الستابق عمتر النتاي  داختل ستفارة فلستطين فتي بلغاريتا بتدل اللجنتة الستابقة 
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 وتضتتم اللجنتتتة الجديتتتدة وكيتتل نيابتتتة وطبيبتتتا   التتتي كتتتان يترأستتها وكيتتتل وزارة الخارجيتتتة تيستتير جتتترادات.
متتتن جهتتتاز المختتتابرات، علتتتى ختتتالف ستتتابقتها التتتتي تحفظتتتت أستتترة  وضتتتابطا   قانونيتتتا   ومستشتتتارا   شتتترعيا  

 الناي  عليها بسبب طبيعتها السياسية.
إلى ذلك، أفاد شقيق الناي  أن السلطات البلغارية رفضت تستليم تقريتر الطبيتب الشترعي إلتى عائلتته، 

وأفاد شقيق عمر أن  صرف مخال  لتعهد سابق للمدعي العام بتسليم التقرير إلى أرملة الناي .وهو ت
 محاميا عن العائلة توجه بطلب بهذا الخصوص، لكن السلطات في صوفيا رفضت تسليمه التقرير.

 16/3/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة
 

 في الخليلالتابعة لها " كشف عن استشهاد أحد أفراد خلية "الموت السريعتالقسام كتائب  .9
الجناح العسكري لحركة حماس، أن الفلسطيني قاسم جابر الذي استشهد  ،أعلنت "كتائب القسام": غزة

 االثنين الماضي، في عملية دهس قرب مستعمرة "كريات أربع" بمدينة الخليل، هو أحد أفرادها.
ربعاء، النقاب عن أن الشهيد جابر وم األيوكشفت الكتائب في تقرير نشرته على موقعها اإللكتروني، 

عاما (، هو أحد أفراد خلية "الموت السريع" أو "الخلية المجهولة" كما أطلقت عليها المخابرات  31)
، وعّدها االحتالل من أخطر مجموعات المقاومة الفاعلة 2004اإلسرائيلية، والتي تشكلت أواخر عام 
 جنوب الضفة إبان "انتفاضة األقصى".

التقرير "هذه الخلية أذاقت المستوطنين المر والعلقم على مدار عامين كاملين، وعجز  وجاء في
االحتالل أمام عملياتها وأقر بالفشل الذريع في تتبعهم، وصعوبة ضرباتهم، وانتقائهم ألهدافهم بدقة 

ي وأوضح أن الشهيد جابر شارك في عدة عمليات للمقاومة الفلسطينية ف متناهية"، وفق الكتائب.
 مدينة الخليل، قبل استشهاده.

 ذار/ مارس، برفقة الشهيد أمير فؤاد الجنيدي،  14واستشهد قاسم جابر صبيحة يوم االثنين الماضي 
 عقب تنفيذهما عملية دهس قرب مستعمرة "كريات أربع" اليهودية.

 16/3/2016، فلسطين أون الين
 
 ذإصابة مستوطن بعملية دهس قرب رام هللا وانسحاب المنف .11

أصيب بجراح طفيفة بعملية دهس  إسرائيليا  قالت وسائل إعالم عبرية، إن مستوطنا : القدس المحتلة
وأوضح موقع روتر نت  بالقرب من مدينة رام هللا، فيما تمكن المنفذ من االنسحاب من المكان.

ب مستوطنا العبري، أن فلسطينيا يقود سيارة بالقرب من بلدة بتلو القريبة من مدينة رام هللا أصا
 بجراح خفيفة بعد دهسه أثناء عبوره الشارع، فيما تمكن السائق من االنسحاب باتجاه بلدة بتلو.
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من جانبها، قالت القناة العبرية العاشرة، إنه وفقا لتقارير وصلت القناة، فإن مستوطنا يعبر خط 
لمحاولة دهس من قبل  المشاة بالقرب من مستعمرة "نفيه تسوف" الواقعة شمال غرب رام هللا، تعرح

فلسطيني يقود سيارة، وتمكن المنفذ من االنسحاب باتجاه قرية بتلو، فيما قامت قوات االحتالل 
بتمشيط المنطقة في محاولة لتحديد مكان السائق المشتبه به، دون أن تتحدث عن حالة المستوطن 

 إن كان أصيب أو طبيعة إصابته.
 16/3/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 قريبا   جولة ثانية من حوارات المصالحة في الدوحةفتح وحماس:  .11
بعد ما تردد عن فشل الجولة األولي من الحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحماس لحسم الملفات 
الخالفية في المصالحة الوطنية الفلسطينية، من المنتظر أن تبدأ جولة ثانية من الحوارات بهدف 

وحسم قضية المعابر الحدودية وأعربت  ،ملفات تشكيل حكومة وحدة وطنيةالتوصل لتفاهمات حول 
فتح وحماس عن رغبتهما المشتركة في البدء بجولة ثانية من الحوارات في العاصمة القطرية الدوحة 
التي تستعد لتوجيه دعوة ثانية لعقد هذه الحوارات التي تتزامن مع زيارة وفد رفيع المستوى من القيادة 

 ة لحركة حماس للقاهرة.السياسي
فقد أكد جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن وفدا  من حركته سيتوجه إلى القاهرة 

 قريبا ، ومن ثم إلى الدوحة الستئناف اللقاءات مع حماس.
وأوضح محيسن أن اتصاالت تجري اآلن بين عزام األحمد رئيس وفد حركة فتح للمصالحة وموسى 

و المكتب السياسي لحركة حماس والجانب المصري؛ لتحديد موعد هذا اللقاء، مشيرا  أبو مرزوق عض
 إلى أن لقاءات المصالحة ستستأن  بعد مغادرة وفد حماس المتواجد حاليا  في القاهرة للدوحة.

ومن جهته قال د. يحيى موسى، القيادي في حركة حماس إن استئناف لقاءات المصالحة سيتم فور 
 اس للدوحة، الفتا  إلى أن وفد الحركة سيزور قطر بعد انتهائه من زيارة القاهرة.وصول وفد حم

وأشار إلى أن حوارات الدوحة بين حماس وفتح سيتم استكمالها عاجال  أم  جال ، مؤكدا  أن حماس 
 ماضية كي تصل هذه الحوارات إلى نتائج ملموسة على أرح الواقع.

 17/3/2016المستقبل، بيروت، 
 
 ا القدس" للجيش اإلسرائيلي: سنريكم للرعب ظالل"سراي .12

حذرت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد اإلسالمي"، االحتالل اإلسرائيلي من مغّبة  غزة:
 "التمادي في عدوانه على الشعب الفلسطيني، وتكرار خرق التهدئة".
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ته "سرايا القدس" على موقعها جاء ذلك خالل تسجيل مصّور )لم تتجاوز مدته دقيقة ونص (، نشر 
وُيظهر التسجيل، صورا  ومقاطع تعكس مدى استعداد قوات  اإللكتروني الرسمي، يوم األربعاء.

 الجناح العسكري لحركة "الجهاد اإلسالمي" لمواجهة مع االحتالل اإلسرائيلي.
ناء سيرها على كما ُيظهر الشريط رصد قوات السرايا لمركبة عسكرية إسرائيلية "جيب قيادة"، أث

الحدود الشرقية لقطاع غزة، وهي تقل أحد الضباط اإلسرائيليين وسالحا  مضاد للدروع يعرف 
واختتمت "سرايا القدس" تسجيلها المقتضب، بتوجيه رسالة باللغتين العربية  بت"مالونكا" روسي الصنع.

 والعبرية لجي  االحتالل، نّصها "سنريكم للرعب ظالل".
لكتروني لت"سرايا القدس"، إلى أن هذا الشريط يأتي بعد سلسلة الغارات اإلسرائيلية وأشار الموقع اإل

 على قطاع غزة وخرق االحتالل للتهدئة بشكل متواصل.
 16/3/2016، فلسطين أون الين

 
 سياسة تصعيد احتاللية" التحريض على اإلرهابلوقف " خاص فريقاالحتالل  تشكيلفتح:  .13

: أكد رأفت عليان المتحدث باسم حركة فتح في القدس أن قرار وزير فادي أبو سعدى –رام هللا 
ووزيرة العدل في حكومة االحتالل اييلت شاكيد، تشكيل فريق  أرداناألمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد 

عمل خاص يضم كال من األمن الداخلي ووزارة العدل والشرطة والشاباك والجي  ومكتب النائب 
عبر شبكات التواصل االجتماعية، ما  "التحريح على اإلرهاب"يسمونها ظاهرة العام للتعامل مع ما 

 هو إال سياسة تصعيد احتاللية جديدة لكن بأساليب مختلفة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأوضح أن االحتالل يحاول بكل الطرق واألساليب إخضاع الشعب الفلسطيني وتركيعه ومنعه من 

شر الحقائق وفضح االنتهاكات التي يمارسها االحتالل. وأضاف أن محاولة التعبير عن رأيه ون
االحتالل يحاول تشريع قوانين عنصرية جديدة العتقال أي فلسطيني لمجرد إبداء الرأي ونشر 
الحقيقة، وأن الحكومة المتطرفة تسعى من خالل سيطرتها على القوة التنفيذية والتشريعية والقضائية 

هذه القوى الثالث وفرح نظام عنصري بكافة المستويات ضد الشعب  في إسرائيل إلى استغالل
واعتبر المتحدث باسم حركة فتح أن هذه الحكومة االحتاللية المتطرفة هي من تقوم  الفلسطيني.

أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا  إلى  بالتحريح على اإلرهاب بل وممارسة اإلرهاب بحد ذاته ضدّ 
 راء هذه الحكومة ورجال دين يهود تحرح وتدعو للقتل.تصريحات كثيرة خرجت من وز 

 17/3/2016القدس العربي، لندن، 
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 لبنان: وفد من حركة فتح يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة أمل .14
في بيان مشترك على رفح الخطابات الطائفية والمذهبية،  "مل"أشددت حركة فتح في لبنان وحركة 
وزار وفد من حركة فتح في لبنان برئاسة أمين سر الحركة فتحي  وبالتالي رفح كل أشكال الفتنة.

لعالقات اوالتقى رئيسه جميل حايك. وأكد الجانبان  "أمل"أبو العردات، المكتب السياسي لحركة 
خصوصا  لمصلحة الشعبين، ودعم  "أمل"الفلسطينية والعالقة بين حركتي فتح و -األخوية اللبنانية 

 ساحة اللبنانية وتأكيد السلم األهلي.األمن واالستقرار على ال
 "أمل"ونقل الوفد الفلسطيني تقدير القيادة الفلسطينية لموق  رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحركة 

الفلسطيني، ومطالبتهما  -اللبناني والحوار الفلسطيني  -لدعمهما ومساندتهما للحوار اللبناني 
 جئين الفلسطينيين.بالحقوق الفلسطينية اإلنسانية وحاجات الال

 وشدد على مسؤولية وكالة أونروا في إغاثة الالجئين والنازحين الفلسطينيين في لبنان حتى العودة.
 17/3/2016الحياة، لندن، 

 
 خالد مشعلو يهاجم حماس اإليراني موقع "تابناك"  .15

ل، رئيس المكتب لحرس الثوري اإليراني خالد مشعلهاجم موقع "تابناك" التابع : محمد مجيد األحوازي 
"، والذي كش  من خاللها عن ابتعاد 24السياسي لحركة حماس، عقب تصريحاته لشبكة "فرانس

 حماس من إيران بسبب موق  حركة حماس من الثورة السورية.
وقال "تابناك"، في تقرير نشره األربعاء: "بعد مرور خمس سنوات على األزمة السورية واألحداث التي 

عدت حركة حماس بسبب مواقفها من هذه األحداث عن إيران ومحور المقاومة تلتها الحقا، ابت
وأضاف تابناك أن "تصريحات خالد مشعل الجديدة حول إيران وحزب هللا لها  والممانعة في المنطقة".

حكاية أخرى وهي أن أعضاء حركة حماس أصبحوا ال يخجلون في حديثهم عن ابتعادهم عن إيران 
واتهم تابناك مشعل قائال، إن "الجانب المثير لالهتمام في حديث خالد  عالم".بصورة علنية على اإل

ولغة تصالحية مع إسرائيل ولكن مع إيران استخدم أسلوب اإلعالن  مشعل هو استخدام مشعل لحنا  
واعتبر تابناك أن "موق  خالد مشعل من حزب هللا، مؤيد للقرار العربي  والتشهير بخالفه مع إيران".

 وضع حزب هللا ضمن قائمة اإلرهاب".الذي 
وزاد: "هناك نقطة مهمة ومثيرة أخرى جاءت في تصريحات خالد مشعل، وهي أنه لم يدن القرار 

 العربي حول حزب هللا، واكتفى بقوله بأنه ليس لديه أي رأي في ذلك".
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بأن خالد  وهاجم تابناك موق  خالد مشعل من حزب هللا وقال: "يمكننا القول وعلى وجه التحديد
مشعل من أجل كسب نفوس العرب ورضى الدول العربية نسي دعم حزب هللا لحماس ولم يدن القرار 

 العربي الذي اعتبر حزب هللا حزبا إرهابيا وليس حزبا مقاوما".
 إرهابيا   "ما يجهله خالد مشعل هو أن الدول العربية التي اعتبرت حزب هللا حزبا   وأعلن "تابناك"
مع إسرائيل ومستقبال في حال تحركت حركة حماس خالفا  عالقاتهمالكواليس بتطبيع  مشغولون وراء

 لمصالح هذه الدول سوف يتم وضع حماس نفسها ضمن لوائح اإلرهاب كما وضعوا حزب هللا اليوم".
وانتقد تابناك مواق  خالد مشعل تجاه إيران وحزب هللا وقال: "تصريحات خالد مشعل تشير إلى أن 

هذه األيام أصبحت تحت تأثير األحداث اإلقليمية والدولية وتتجه نحو المزيد من االبتعاد حماس في 
 عن إيران وتقترب إلى شركاء أجانب  خرين بالمنطقة".

وتابع الموقع: "تحاول حماس عن طريق ابتعادها من إيران، أن تغير صورتها من جماعة مقاومة 
الدولية المشتركة والمقبولة من قبل الغرب، ويمكن أن إلى منظمة سياسية تواكب المبادئ والقواعد 

نقول إن حماس لم تبتعد اآلن عن إيران بل قبل بضع سنوات بدأت خطوات حركة حماس باالبتعاد 
يران ومحور المقاومة بالمنطقة".  عن إيران وازدادت هذه المسافة الحقا بشكل كبير بين الحركة وا 

ع الدعم لحركة حماس أصبحت متنوعة بين الدعم الرسمي وأكد تابناك حول قول مشعل بأن مناب
والشعبي أن "الغرح الرئيسي في حديث مشعل حول مصادر دعم حماس المختلفة والمتنوعة يقصد 
بذلك الدول العربية المعادية إليران والتي تسير وتتماشى سياستها مع  ل سعود بالمنطقة حيث كانت 

 مع حماس وكسب هذه الحركة إلى جانبها".هذه الدول تسعى وبشكل حثيث للتقارب 
"، قد أعلن أن طهران تراجعت عن دعم الحركة تماما، بسبب 24وكان خالد مشعل في تصريح لت"شبكة

موقفها من ما يجري في سورية، وسجل أن طهران غضبت وتراجعت عن دعم )حماس(؛ بسبب 
وهناك وفود تذهب إليها من حين موقفها من النظام السوري، لكن الحركة لم تقطع العالقة معها، 

 آلخر لإلبقاء على التواصل.
 16/3/2016"، 21عربيموقع "

 
 بكر بالل إثر نوبة قلبية بنابلس قيادي بحماسوالاألسير المحرر  وفاة .16

" عاما، إثر 51توفي فجر اليوم األسير المحرر والقيادي في حركة حماس بكر سعيد بالل ": نابلس
رت مصادر محلية أن "بالل"، توفي خالل سجوده في صالة الفجر، جراء وذك نوبة قلبية ألمت به.

سنوات داخل سجون االحتالل، وهو شقيق األسيرين عثمان  10يذكر أن "بالل"، أمضى  نوبة قلبية.
 ومعاذ بالل والمبعد إلى غزة عبادة بالل.
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كثر من عام ونص  واعتقل المرحوم سنوات طويلة في سجون االحتالل كان  خرها اعتقال إداري أل
مرة والشقيق الثاني  26وأطلق سراحه نهاية الشهر الفائت، وشقيقه معاذ محكوم بالسجن المؤبد 

 عثمان بالسجن المؤبد مرة واحدة.
 17/3/2016وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، 

 
 شمال القدس بدعوى نّية تنفيذ عملية طعن اعتقال طفل فلسطيني .17

اّدعت شرطة االحتالل اإلسرائيلية، إحباط قواتها لعملية طعن : أبو سبيتان طمةفا -القدس المحتلة 
 على حاجز عسكري شمال القدس المحتلة، صباح يوم األربعاء.

وذكرت شرطة االحتالل في بيان لها، أن قوات "حرس الحدود" الحظت محاولة طفل فلسطيني القفز 
ينة القدس، في محاولة للتسّلل دون المرور على سور قرب حاجز مخيم شعفاط، متوّجها  نحو مد

عاما  وهو من  14وأضافت أن قواتها اعتقلت الطفل البالئ من العمر  بنقطة التفتي ، وفق اّدعاءاتها.
سكان مخيم شعفاط، كما زعمت عثورها على  لة حاّدة "سكين" بحوزته، ينوي استخدامها في تنفيذ 

وأّكد البيان، إحالة الطفل الفلسطيني الذي لم  حتالل.، حسب مزاعم االإسرائيليينعملية طعن ضد 
 ُيكش  عن هويته بعد، إلى التحقيق في أحد المراكز األمنية اإلسرائيلية في المدينة.

 16/3/2016قدس برس، 
 

 عائدة إلى أفريقيا "إسرائيلنتنياهو: " .18
طالق تكتل سياسي جديد نتنياهو خالل حفل إرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين قال : رفائيل أهرين

"إسرائيل عائدة إلى أفريقيا. أفريقيا عائدة إلى  األفريقية، - في الكنيست لتعزيز العالقات اإلسرائيلية
إسرائيل. إن ذلك يحدث بصورة كبيرة"، وأضاف، "يحدث ذلك ألنه من الواضح أن ذلك جيد ألفريقيا 

 وكذلك جيد إلسرائيل".
لى عدد من الدول األفريقية هذا الصي ، في ما ستكون الزيارة وأعلن نتنياهو عن عزمه السفر إ
 عاما. لكن من غير المتوقع أن يقوم بزيارة جنوب أفريقيا. 50األولى لزعيم إسرائيلي للقارة منذ 

 14/3/2016، تايمز أوف إسرائيل
 
 "لن يكون في حياتي"الحّل مع الفلسطينيين ويؤكد أن  يعلون ُيهاجم أوباما في واشنطن .19

ّن الرئيس األمريكّي باراك إاإلسرائيلّي موشيه يعلون  دفاعقال وزير ال زهير أندراوس: –الناصرة 
في تعامله مع المحاوالت لحّل النزاع اإلسرائيلّي الفلسطينّي، على حّد تعبيره. وبينما عّبر  أخطأأوباما 
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حاسبة رئيس السلطة الفلسطينية عن امتنانه لدعم أوباما ألمن إسرائيل، انتقد الرئيس األمريكّي لعدم م
ا إّن الرئيس لديه االعتقاد الخاطق  محمود عّباس على دوره في انهيار مبادرات السالم، وقال أيض 

 بأّن النزاع اإلسرائيلّي الفلسطينّي هو نواة مشاكل الشرق األوسط.
حل النزاع بين سلّط يعلون الضوء على الفروقات بين واشنطن وتل أبيب بطريقة تحقيق التقدم في و 

لم يشكل ضغوطات كافية على رئيس السلطة الفلسطينية  أوباماإسرائيل والفلسطينيين، قائال  إّن 
 /محمود عباس. وساق قائال : عندما أغلق عباس الباب بوجه كل من وزير الخارجية كيري في شباط

أّنه أضع  من أْن تتم  ، لم تتم إدانته. لماذا؟2014مارس  /في  ذار أوباماوالرئيس  2014فبراير 
محاسبته. كما تناول الوزير اإلسرائيلّي عرح الرئيس األمريكّي على عباس خطة لحل النزاع 
والوصول إلى حل دولتين، وقال في هذا السياق إّن أّهم مبدأ غائب في الشرق األوسط هو المحاسبة. 

ا، عندما أغلق عباس الباب بوجه الرئيس أوباما، كان يجب لومه. يجب م حاسبته. وقال يعالون أيض 
تبّنت ادعاء الصلة، الذي حسبه النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني هو النزاع األساسي في  أوباماإّن إدارة 

 الشرق األوسط والذي يؤثر على الباقي.
وأضاف: ال زلنا نسمع أّن نواة عدم االستقرار في الشرق األوسط هو النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، 

دون حله ال يمكن تحقيق االستقرار في الشرق األوسط، وتابع: كان هذا سخيف ا في الماضي، وأّنه ب
ا اليوم. ما الصلة بين الثورة في تونس والنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني؟  وهو سخيف 

وبالرغم من قول يعلون أّول من أمس، االثنين للجمهور إّن إسرائيل ال تريد أن تحكم الفلسطينيين، 
نها س ، إال أّنه كان لديه تقديرات متشائمة لمستقبل عملية وا  تكون سعيدة أْن يتمتعوا باستقاللع سياسيّع

 السالم، قائال إّنه لن يتم الحل خالل حياتي، على حّد تعبيره.
 16/3/2016، رأي اليوم، لندن

 
 في حل مشاكل الشرق األوسط مركزيا   طرفا   تطهران باتيعلون:  .21

اإلسرائيلّي موشيه يعلون إّن االتفاق النووّي اإليرانّي خلق  دفاعقال وزير ال :زهير أندراوس –الناصرة 
 في منطقة الشرق األوسط. أكبرالظروف التي مّكنت إيران من الحصول على هيمنة 

ورأى يعلون أّن رفع العقوبات االقتصادية والنفطية عن إيران مؤخر ا، أّدى إلى إلغاء تجميد أكثر من 
ر. وتابع يعلون قائال  إّنه بينما االتفاق جعل الحكومة اإليرانّية تتخّلى عن برنامجها مليار دوال 100

 للحصول على أسلحة نووية، إاّل أّنها بموازاة ذلك، لم تتخَل عن سعيها لذلك في المستقبل.
القادمة هو إن إيران خلقت ما نعته  15-10-وأصر يعلون على أّن القلق األّهم في السنوات الت 

ا أّن النظام  أكبرلمحور المتطرف في إنحاء الشرق األوسط، تستغله لبناء نفوذ با في المنطقة، ُموضح 
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 THE TIMES OFفي طهران بات طرف ا مركزي ا في حل مشاكل الشرق األوسط. وقال موقع )

ISRAEL إّن يعلون، الذي يزور واشنطن، تحّدث في مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين، حيث )
ق يعلون إلى قلقه من نشاطات النظام اإليراني اإلقليمية وكي  تؤثر على المفاوضات الجارية تطر 

بين الواليات المتحدة ومسؤولين إسرائيليين للوصول إلى مذكرة تفاهم تعزز المساعدات العسكرية 
 األمريكية إلسرائيل للسنوات العشر القادمة. 

 16/3/2016، رأي اليوم، لندن
 
 نوب أفريقيا على استعداد لسماع وجهة النظر اإلسرائيليةولد: ججدوري  .21

وجنوب أفريقيا بخطوات بطيئة ولكن ثابتة نحو تحسين التعاون الثنائي  "إسرائيل"تتقدم : رفائيل أهرين
بينهما، بحسب ما قاله المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية دوري جولد األحد، بعد وقت قصير 

 استمرت لثالثة أيام في الدولة األفريقية.من عودته من رحلة 
، كانت الزيارة األولى "إسرائيلت"التي كانت حكومتها من أشد المنتقدين ل ،رحلة جولد إلى جنوب أفريقيا

في  هوالتقى جولد بنظير  التي يقوم بها مسؤول دبلوماسي إسرائيلي في رتبته منذ عشر سنوات.
امعة ويتووترساند ومنزل نلسون مانديال في سويتو؛ والتقى أيضا بريتوريا جيري ماتجيال؛ وقام بزيارة ج

 بزعماء مسيحيين ويهود.
لدينا  إنه ستكون ، "هذه اللقاءات كانت بداية هامة للغاية. القول "تايمز أوف إسرائيلت"وقال جولد ل

"هناك  عالقة مختلفة كليا هو أمر سابق ألوانه. ولكن كان هناك استعداد لسماع أقوالنا"، وأضاف:
 احتمال. اآلن، كل شيء يتعلق بالمتابعة".

على تعزيز التعاون في عدة مجاالت هامة لمصالح جنوب أفريقيا  االثنانخالل زيارته، اتفق 
 والزراعة والتكنولوجيا. المياهالوطنية، مثل إدارة 

من خالل زيادة وافقنا على الدفع بهذه المسائل " وقال سفير إسرائيل لدى جنوب أفريقيا،  رثر لينك،
الحوار بين الحكومتين، سواء في جنوب أفريقيا أو في إسرائيل"، وأضاف: " مل بأن نتحرك قدما بهذا 

 التعاون في األسابيع واألشهر القادمة".
ورحب مجلس النواب اليهودي الجنوب أفريقي بقرار الحكومتين التعاون في مجاالت تعود بالمنفعة 

جي  كاتس، رئيس المجموعة، "نحن نشجع على مزيد من التعاون في على السكان المحليين، وقال 
 .المستقبل"

 14/3/2016، تايمز أوف إسرائيل
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 أجرت محادثة سرية مع إندونيسياحوتوبيلي: "الخارجية"  .22
وبيلي أمس، عن أن تكشفت نائبة وزير الخارجية اإلسرائيلي تسيبي حو : برهوم جرايسي - الناصرة

العاصمة جاكرتا،  إلىسرية مع إندونيسيا، تخللتها زيارة مسؤول في الوزارة وزارتها أجرت محادثة 
ريتنو  اإلندونيسيةترتيبات بشأن زيارة وزيرة الخارجية  إلىوادعت أنه أجرى محادثات وتوصل 

الضفة، لتشمل أيضا لقاءات مسؤولين إسرائيليين، إال أن مارسودي نقضت االتفاق "ما  إلىمارسودي 
 الحتالل تمنعها من دخول الضفة.جعل" حكومة ا

وبيلي ردا على استجواب مباشر قدمه النائب أحمد الطيبي، رئيس الحركة توجاءت تصريحات حو 
من دخول  اإلندونيسيةالعربية التغيير، ومن كتلة "القائمة المشتركة، حول منع االحتالل الوزيرة 

ذ منعت حكومة االحتالل صباح األحد الماضي، وزير  ريتنو  اإلندونيسيةة الخارجية الضفة. وا 
مارسودي والوفد المرافق لها، إلى أراضي السلطة الفلسطينية، حيث كان من المقرر قيامها بزيارة 
رسمية إلى مدينة رام هللا، ولقاء الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية رياح المالكي، وكذلك 

 ن.افتتاح قنصلية فخرية لجمهورية إندونيسيا في دولة فلسطي
في اآلونة األخيرة، وبضمن ذلك  إندونيسياوبيلي إن وزارتها أجرت محادثات سرية مع توادعت حو 

الضفة، ولكن تم االتفاق على أن تلتقي مارسودي "مسؤولين كبارا  إلىترتيب زيارة الوزيرة مارسودي 
وبيلي، فإن تفي الحكومة اإلسرائيلية"، على أن تجري اللقاءات في القدس المحتلة. ولكن حسب حو 

منعها من دخول أراضي السلطة الفلسطينية. وقالت  إلىمارسودي "تراجعت" عن التفاهمات، ما قاد 
إن إسرائيل وضعت أنظمة تلزم كل مسؤول دولي يلتقي مسؤولين في السلطة الفلسطينية، أن يلتقي 

 أيضا مسؤولين إسرائيليين.   
 17/3/2016، الغد، عّمان

 
 مليون دوالر إليجاد حل ألنفاق حماس 256آيزنكوت: استثمرنا  .23

قال رئيس األركان في جي  االحتالل اإلسرائيلي جادي  يزنكوت إن جيشه استثمر أكثر : الناصرة
 في محاولةع إليجاد حل لمشكلة أنفاق حماس من غزة. مليون دوالر( 256.567)نحو  من مليار شيكل

، "الجي  يرى في األنفاق تهديدا مركزيا 16/3اء وأضاف  يزنكوت، أمام لجنة الخارجية واألمن األربع
وأكد أنه تم  ويستثمر في ذلك مقدرات كثيرة، في جملة واسعة من الجوانب، التكنولوجية والعملياتية".
مليون منها  500استثمار أكثر من مليار شيكل في محاولة إليجاد حل لتهديد األنفاق، وأكثر من 

 .2014لية األخيرة على قطاع غزة، صي  استثمر منذ نهاية الحرب اإلسرائي
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حذرت شعبة االستخبارات العسكرية  2015وتناول  يزنكوت موجة االنتفاضة، قائال :" إنه منذ بداية 
وتابع "بناء على ذلك  "أمان" بأن هناك إمكانية لضعضعة االستقرار في األراضي الفلسطينية".

ن المهم التشديد على أنه ال يمكن ردع كل استعددنا، والجي  يعمل بال قيود، وفي المقابل م
 فلسطيني يوشك على تنفيذ عملية طعن".

 16/3/2016، فلسطين أون الين
 
 وسيبدأ بالعمل خالل عام "إسرائيلفي " األولمطار "رمون" هو المطار المدني كاتس:  .24

يالن و ساف المطار الصهيوني الجديد "ا إن األربعاء،يوم  ،قالت صحيفة معاري  العبرية :السبيل
كاتس وزير  إسرائيل أن إلىالصحيفة  وأشارت حو عام.نرمون" في منطقة تمناع سيبدأ بالعمل بعد 

 إيالتكم من  19على بعد  أقيمعن ذلك في جولة قام بها في المطار الذي  أمس أعلنالمواصالت 
 مليون دوالر(. 440نحو مليار شيكل ) 1.7باستثمار بمبلئ  األردنيةقرب الحدود 

 مسافة ثالثة كيلومترات فقط. األردنيةيبعد المطار الجديد عن الحدود 
حو عامين يتقدم بسرعة واستكمل بناء نالعمل الذي بدأ قبل  أنواكد مديرو المشروع خالل الجولة 
حو شهر تجارب هبوط نكم. ووفقا للتقديرات ستبدأ بعد  3.6مدر  التحليق والهبوط، وذلك بطول 

 جل التأكد من تقنيته.ألمدر  من وتحليق طائرات في ا
وسيستخدم  إقامتها" منذ إسرائيلالذي يقام في " األولمطار "رمون" هو المطار المدني  أنواكد كاتس 

ومصر من خالل استخدام  األردنتعاون سياحي مع  إلى" ودعا إسرائيلكالمطار الدولي الثاني في "
 األردنالبتراء في  إلىحمل سياحا يتوجهون بهبوط طائرات كبيرة ت وأضاف: "سنسمح هذا المطار.

 والى طابا في مصر والى البحر الميت".
 17/3/2016، السبيل، عّمان

 
 ألف دوالر بالسنة 641بـ الكنيست تحدد رواتب كبار الموظفين  .25

يوم األربعاء، على تحديد رواتب المدراء  ،صادقت لجنة المالية التابعة للكنيست: بالل ضاهر
بالسنة، بحيث أل  دوالر(  641.4)نحو مليون شيكل  2.5 لشركات المالية اإلسرائيلية بتالعامين في ا

قل راتب في المؤسسة التي يعمل فيها. كذلك قررت اللجنة أن الشركة أمرة أكثر من  44يعادل 
ستدفع ضريبة على كل شيكل يقبضه المسؤول فيها. واعتبر رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست 

 أن هذا قرار تاريخي وأنه "خطوة أولى باتجاه تصحيح انعدام المساواة االجتماعي". موشيه غفني
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وكان وزير المالية اإلسرائيلي موشيه كحلون، بعث برسلة إلى غفني قال فيها إن "الرواتب الحالية 
بدل من السق  الذي  مليون شيكل سنويا   2.5ت للمدراء ليس أخالقيا" وطالب بتحديد سق  لألجور ب

 .  مليون شيكل سنويا   3.5دده وزير المالية السابق يائير لبيد وبلئ ح
 16/3/2016، 48عرب 

 
 ريفلين يطلب من بوتين إعادة مفتشي األمم المتحدة للجوالن .26

في اجتماعه في الكرملين مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين، األربعاء، طلب الرئيس : هاشم حمدان
 مل على إعادة مفتشي األمم المتحدة إلى الحدود في الجوالن.اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين الع

وقال مسؤول إسرائيلي شارك في اللقاء، الذي استمر لساعتين، إن ريفلين أشار أمام بوتين إلى أن 
وسورية سوف يؤدي إلى  "إسرائيل"إعادة مفتشي األمم المتحدة إلى المنطقة الحدودية الفاصلة بين 

 الحدود. تحسين الوضع األمني على
ونقلت "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وزارة الخارجية وأجهزة األمن طلبوا من ريفلين أن ينقل 

 الرسالة بشأن إعادة مفتشي األمم المتحدة إلى الحدود في الجوالن.
برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير  وعلم أن ريفلين سارع بعد لقاء بوتين إلى االتصال هاتفيا  

ألمن موشي يعالون، ورئيس أركان الجي  غادي  يزنكوت، وأطلعهم على فحوى المحادثات في ا
 اللقاء.

وأضاف المسؤول نفسه أن ريفلين طلب من بوتين فحص ما يمكن عمله في هذا الشأن، وأن األخير 
 وقال أيضا إن ريفلين أوضح أن إعادة المفتشين سيؤدي إلى إعادة قد تقبل الطلب بتفهم كبير.

 الوضع في الجوالن إلى ما كان عليه قبل الحرب.
 17/3/2016، 48عرب 

 
 فلسطين إلىمن الدخول  إندونيسياالطيبي يستجوب نتنياهو حول منع وزيرة خارجية  .27

بنيامين نتنياهو  إلىعاجال  قدم عضو الكنيست احمد الطيبي من "القائمة المشتركة" استجوابا   :رام هللا
سته للحكومة اإلسرائيلية منصب وزير الخارجية، حول منع وزيرة خارجية الذي يشغل إلى جانب رئا

 فلسطين. إلىمن الدخول  إندونيسيا
وفي استجوابه طالب النائب الطيبي نتنياهو بصفته وزيرا للخارجية اإلسرائيلية بالتصريح عن الدوافع 

ا عالقات دبلوماسية مع التي ال تربطه إندونيسياالتي كانت وراء اتخاذ قرار منع وزيرة خارجية 
 فلسطين، والسياسة التي تتبعها وزارة الخارجية في هذه الحاالت. إلىمن الدخول  إسرائيل
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 أسبابوجاء استجواب الطيبي بعد رفح مكتب وزارة الخارجية الرد على تساؤالت الصحافة حول 
 اإلسرائيليةاسية المنع. حيث اعتبر الطيبي أن هذه الخطوة غير مسبوقة وتشكل تصعيدا في السي

 المتعبة في مسألة زيارة المسؤولين األجانب للسلطة الفلسطينية.
وبولي نائبة وزير الخارجية، ان هناك شرط مسبق يجب ان توردا على االستجواب، قالت تسيبي حو 

ويلتقي مسؤولي  أوال إسرائيليريد دخول فلسطين، إذ يجب عليه ان يزور  أجنبييعمل به كل مسؤول 
حتى يتمكن من زيارة السلطة الفلسطينية، "وهذه قاعدة تطبق على جميع  اإلسرائيليةالخارجية وزارة 

 مسؤولي دول العالم"، حسب قولها.
وبولي قائال، "هذا التدخل السافر في السياسات الخارجية لدولة فلسطين، توأجاب الطيبي على حو 

 ينتهي فورا". أنحتالل الذي يجب لال أخرالمتحدة والعالم، هو تجسيد  األممالمعترف بها في 
 17/3/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 : الفلسطينيون يستغلون "لم الشمل" لتنفيذ هجماتعي"الشاباك" يد .28

، أن منفذي العمليات يستغلون في اآلونة األخيرة أمسادعى جهاز "الشاباك" اإلسرائيلي،  :القدس
و"المواطنين العرب داخل إسرائيل" لتنفيذ هجمات في  نظام "لم الشمل" بين الفلسطينيين في الضفة

ونقل موقع واال العبري عن "الشاباك"، أنه لوحظ مثل هذا االستغالل في اآلونة األخيرة  الداخل.
إلى عمليتي إطالق النار اللتين وقعتا في القدس مؤخرا حيث نفذتا بواسطة فلسطينيين  بكثافة، مشيرا  

 قرار "لم الشمل". يقيمان في إسرائيل بانتظار
 17/3/2016األيام، رام هللا، 

 
 اإلسرائيلي: عمليات سرية ونوعية بدول عربية النخبة كوماندوزوحدة وسام ل .29

منح رئيس أركان الجي  اإلسرائيلي غادي  يزنكوت، ورئيس شعبة االستخبارات : بالل ضاهر
رائيلي "سرية هيئة األركان العامة" العسكرية هرتسي هليفي، "وسام تفوق" لوحدة كوماندوز النخبة اإلس

على تنفيذها عمليات سرية ونوعية "خل  خطوط العدو" أي في دول عربية، خالل السنتين 
 األخيرتين، وذلك خالل مراسم استبدال قائد الوحدة، يوم األربعاء.

وذلك في كذلك جرى منح "شهادة تقدير" للوحدة التكنولوجية التابعة لشعبة االستخبارات العسكرية، 
 أعقاب تنفيذ نشاط تكنولوجي "جرى دمجه في قلب األنشطة العسكرية في السنة األخيرة".   

وقال  يزنكوت خالل المراسم إنها "تعبر عن المساهمة الكبرى للجي  اإلسرائيلي وأمن دولة إسرائيل، 
 ومساعدة الجي  في االنتصار بطريق ذكية وسريعة وبالحيلة".  
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 حدة الكوماندوز بأنه "هادئ ونوعي لتنفيذ أعقد المهمات".ووص  هليفي أداء و 
 16/3/2016، 48عرب 

 
 نتيجة مرض السرطانمئير داغان رئيس الموساد السابق وفاة  .31

 71توفي صباح اليوم الخميس، مئير داغان، رئيس الموساد السابق، عن عمر ناهز : عامر دكة
من المناصب الهامة في صفوف القيادة  عام ا بعد صراع مع مرح السرطان. شغل داغان العديد

األمنية اإلسرائيلية، من بينها، منصب رئيس الموساد، رئيس كتيبة العمليات التابعة لقيادة األركان 
 العامة، ورئيس وحدة مكافحة اإلرهاب وحصل على العديد من األوسمة.

ستخبارات والمهام الخاصة جهاز الموساد لال ينعىنشر جهاز الموساد بيان ا رسمي ا عن موت داغان: "
 خبر وفاة رئيس الموساد السابق مئير داغان الذي وافته المنية صباح هذا اليوم".

 17/3/2016، المصدر، إسرائيل
 
 في حال اندالع حرب مستعمرة على الحدود اللبنانية 14خطة إسرائيلية إلخالء  .31

خالء واسعا للبلدات الحدودية في خطة جديدة شكلتها أجهزة األمن اإلسرائيلية ترسم إ: عامر دكة
 .الشمال، بما في ذلك مواجهة إطالق الصواريخ على نطاق واسع من قبل حزب هللا

بلدة  14اإلسرائيلي فسيتم إخالء سكان  NRGوفقا للخطة التي تم الكش  عنها حصريا في موقع 
تم استيعابهم في بلدات حدودية مجاورة للحدود اللبنانية من قبل الجي  اإلسرائيلي خالل الحرب وسي

ا أّن سكان جبل الشيخ سيتم  الجنوب في منطقة غور األردن. وُكش  في الموقع اإلسرائيلي أيض 
 إبعادهم حتى البحر الميت في جنوب إسرائيل.

خالل لقاء أقيم مع ممثلي البلدات وفرق الطوارئ، ُعرضت أمام السكان صورة الوضع الراهن 
وقت الطوارئ. وذلك على ضوء دروس الماضي وتقديرات المستقبل  الستعدادات الجبهة الداخلية
 بخصوص نية حزب هللا.

 16/3/2016، المصدر، إسرائيل
 
 دونم في أريحا 2,000 يصادرالتفكّجي: االحتالل  .32

دونم من   2,000لتقال مسؤول فلسطيني إن "مصادرة االحتالل اإلسرائيلي : نادية سعد الدين - انعم  
عّد األكبر واألوسع مؤخرا ، وتهدف إلى تشكيل حزام استيطاني ة في أريحا، خطوة تُ األراضي المحتل

وأوضح مدير دائرة الخرائط  عريح يقطع التواصل نهائيا  بين األردن والدولة الفلسطينية المنشودة".
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والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة، خليل التفكّجي، لت"الغد" من فلسطين المحتلة، إن هذا 
المخطط "يضمن السيطرة اإلسرائيلية الكاملة على منطقة األغوار، وقطع صلة السلطة الفلسطينية 

 في مدينة أريحا عن البحر الميت نهائيا ".
وأضاف أن "سلطات االحتالل تستهدف من هذا القرار االستيطاني الجديد السيطرة على المنطقة 

يب(، حتى جسر الملك عبد هللا، الذي تم هّدمه في الممتدة من المنطقة الساحلية، تل الربيع )تل أب
شراف إسرائيليّين".1967العام  ه إلى الجانب ونو   ، بحيث يكون الدخول والخرو  منها بأمر وا 

االقتصادي االستثمارّي من المخطط االستيطاني، السيما "االستفادة اإلسرائيلية من المواد الخام 
تاس والفوسفات، واالستيالء على المياه المّحالة من قناة الكائنة في باطن البحر الميت، كالبو 

 البحرين، الممتدة من البحر األحمر حتى البحر الميت".
ها المحتلة قابضة على مواردها الطبيعية الغنّية، ن أن "السيطرة اإلسرائيلية على المنطقة يجعل يدَ وبي  

اسة إسرائيلية صدرت مؤخرا  تفيد بأن حجم بخاصة وأنها معروفة بالزراعات المّبكرة"، الفتا إلى "در 
مليون دوالر سنويا ، أقلها عن طريق  700االستفادة االقتصادية المتأتية من تلك المنطقة تزيد على 

 الخضراوات والتمر".
واعتبر التفكّجي أن "العنصر األمني يق  بقوة وراء المخطط اإلسرائيلي، بهدف منع قيام الدولة 

والممتدة إلى غور األردن"، حيث "تخضع تلك المنطقة، الواقعة ضمن تصني   الفلسطينية المتصلة
" "، إلى السيطرة اإلسرائيلية األمنية والمدنية الكاملة، بموجب اتفاق "أوسلو" الموقع بين الجانبين 

 الفلسطيني واإلسرائيلي".
 17/3/2016الغد، عمَّان، 

 
صابة  فلسطينّيا   معتمرا   16وفاة  .33  حافلتهم باألردن بانقالب 36وا 

ن بإصابات مختلفة، بعد انقالب حافلة تقلهم، ي خر  36معتمر ا فلسطينيًّا، وأصيب  16 وفيَ تُ : عمان
وقال الدفاع المدني  مساء يوم األربعاء، بمدينة معان، جنوب األردن، أثناء توجههم للملكة السعودية.

حافلة نقل ركاب معتمرين من  األردني، إن طواقمه في مديرية معان تعاملت مع حادث تدهور
األشقاء الفلسطينيين؛ بسبب فقدان سائق الحافلة السيطرة عليها بالقرب من حدود المدورة؛ حيث 

وأضاف إن أعداد الوفيات قابلة للزيادة  كانت متوجهة إلى األراضي المقدسة ألداء مناسك العمرة.
في األردن أن الحادث وقع قبل حدود وذكر مراسلنا  نتيجة وجود حاالت بالغة من بين اإلصابات.

 المدورة أثناء توجه المعتمرين إلى المملكة السعودية.
 16/3/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 حمزة حماد.. أصغر أسير إداري في السجون اإلسرائيلية .34
 عاما ( من قرية سلواد قرب رام هللا في 16وضع الطفل حمزة حماد ) تم   :ترجمة خاصة-"القدس" 
في السجون  اإلداري صغر فلسطيني حكم عليه بالسجن أالماضي، ما يجعله  األسبوع اإلداري السجن 
 .اإلسرائيلية

الماضي، بعد تحقيق لمدة  األسبوعوقد اعتقلت قوات االحتالل، حماد خالل مداهمة منزله في بداية 
 .بدون محاكمة لمدة تقارب النص  عام إداريا  قصيرة، وتم إقرار سجن الطفل 

التي  األولىنه على الرغم من صغر سن الطفل، فهذه ليست المرة إ" اإلسرائيلية، 972وقالت مجلة "
عندما داهم  2015يتم فيها اعتقال حماد من قبل جي  االحتالل، حيث تم اعتقاله في نهاية شهر  ب 

سوب الذي منزل عائلته الذي يعي  فيه مع والدته وشقيقيه، ودمر جهاز الحا اإلسرائيليالجي  
حمزة بعد مغادرتهم ا تملكه العائلة، وحقق مع شقيق حماد البالئ من العمر عشر سنوات، واعتقلو 

من الحديث  أيام ثمانيةيوما متتالية، ومنع لمدة  22للمنزل، وخضع التحقيق معه في المسكوبية لمدة 
، عاد أسبوعوقبل  تهم، أيعنه بدون  اإلفرا مع المحامي الذي عين للدفاع عنه، وبعد ذلك تم 

 سجن عوفر، بدون التحقيق معه. إلىمنزل عائلته وقاموا باعتقاله، لكن هذه المرة تم نقله  إلىالجنود 
في  إداريا  فلسطينيين قاصرين محتجزين  أطفال ثالثة، يوجد اإلسرائيليةووفقا  لمصلحة السجون 

 .من القدس 17 ، منهم حمزة وطفالن في سن التاإلسرائيليةالسجون 
كم عليهم طفال حُ  135، منهم اإلسرائيليةقاصرا فلسطينيا في السجون  421 إسرائيلكما تعتقل 
 بالسجن.

 16/3/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 
 قنبلة موقوتة تهدد سكان النقب "مفاعل ديمونا النووي " .35

لبيئة التي بين فترة وأخرى يتجدد الحديث عن المخاطر الصحية وا: محمد محسن وتد - أم الفحم
 يسببها التسرب

اإلشعاعي من مفاعل ديمونا النووي اإلسرائيلي، وتبقى أماكن دفن النفايات الكيميائية والنووية أبرز 
 مشكلة تهدد بانتشار األمراح السرطانية والوراثية والتشّوهات الجينية بين سكان النقب المحتل.

أل  نسمة، األكثر تعرضا لمخاطر التلوث  240عد سكان النقب العرب البالئ عددهم أكثر من ويُ 
النووي الناجم عن النفايات النووية والتسرب واإلشعاعات التي تهدد صحة وسالمة اإلنسان، حيث 

 تنتشر بينهم األمراح المزمنة بجهاز األعصاب والتنفس والقلب والطفح الجلدي.
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ليس المفاعل النووي وأسلحة مرحلة مفصلية في كل ما يتعلق بكوا 2000فبراير / وشكل شهر شباط
الدمار الشامل التي تمتلكها إسرائيل، وذلك حين أجازت المحكمة العليا للكنيست طلب النائب العربي 

 وقتذاك عصام مخول مناقشة المخاطر البيئية والصحية لهذه الترسانة على السكان.
أبو عرار رهينة لسياسة  وأسوة بغيره من المواطنين بالنقب، أضحى النائب العربي بالكنيست طلب

التكتم والتعتيم على التداعيات والمخاطر البيئة والصحية الناجمة عن الفاعل النووي بديمونا ومناجم 
الفوسفات ومكبات النفايات الكيميائية المتاخمة للبلدات العربية، ويعي  هواجس التلوث البيئي وما 

 ين وصحتهم.تتسبب به اإلشعاعات من أمراح سرطان تفتك بالمواطن
وفيما يتعلق بالمنشآت النووية بالنقب والمخاطر البيئية والصحية على المواطنين العرب، قال أبو 
عرار للجزيرة نت إن "تل أبيب أبعدت وحّيدت الرأي العام اإلسرائيلي عن مخاطر الترسانة النووية 

وذات أبعاد أمنية  من ناحية التلويث البيئي واألمراح على اعتبار أن المشروع بقرة مقدسة
، والتزموا الصمت كون المتضرر المباشر في غالبيتهم هم العرب الذين تحولت أراضيهم استراتيجية

 ومحيط قراهم إلى مكبات للنفايات النووية والكيميائية".
يشكون من  -ألفا 240البالئ تعدادهم -ولفت إلى أن المواطنين بالنقب والعرب على وجه الخصوص 

لمنبعثة من المنشآت والنفايات النووية وتسريبات المواد الكيميائية السامة التي هي أشبه اإلشعاعات ا
بقنبلة صحية وبيئة موقوتة، وذلك في ظل انتشار وارتفاع حاالت الوفاة بالقرى العربية التي ترفح 

 إسرائيل االعتراف بها جراء أمراح السرطان التي تفتك حتى بالجيل الشاب.
إلى أن إسرائيل تتعمد وضع مجمعات النفايات النووية والكيميائية باألراضي العربية  وألمح أبو عرار

وبالقرب من التجمعات السكنية العربية غير المحمية والتي تنعدم بها التحصينات من التلويث البيئي 
 ية.والتسرب للمواد الكيميائية من أجل دفع السكان للرحيل تجنبا للموت والمخاطر البيئية والصح

 16/3/2016. نت، الدوحة، الجزيرة
 
 الفلسطينيين األساسية لالجئين السفير التركي لـ"شاهد": حق الخدمات .36

استقبل السفير التركي كاغاتاي ارسياز، في حضور مساعدته نسرين باكاالن، وفدا من المؤسسة 
وأفاد  مد الشولي.الفلسطينية لحقوق اإلنسان "شاهد" رأسه المسؤول العالقات العامة واإلعالم مح

، انه أطلع "السفير التركي ارسياز على أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان له في بيان ،الوفد
، وخصوصا القرارات األخيرة التي اتخذتها إدارة "األونروا" في لبنان ةوالالجئين الفلسطينيين من سوري

ية والتوظي ، فضال عن توق  برنامج تقليص خدماتها الصحية والتعليمية واإلغاث إلىوالتي هدفت 
 الطوارئ الخاص بمخيم نهر البارد".
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تركيا،  إلىالصعوبات التي تواجه الالجئين في الحصول على تأشيرات السفر  إلىوذكر انه "تطرق 
حضور المؤتمرات وور   إلىيواجهها الطالب ورجال األعمال والوفود المدعوة  التيوخصوصا تلك 

 العمل".
سفير ارسياز "أكد دعم تركيا الدائم للقضية الفلسطينية ولألونروا وأحقية الالجئين ال أنوأكد 

الفلسطينيين في الحصول على الخدمات األساسية التي تقدمها "األونروا" في شتى المجاالت، وأنه 
ي حح مديرها في لبنان خالل لقائهما على إيجاد الحلول المناسبة لهذه األزمة منها ترشيد اإلنفاق ف

 مجاالت اإلدارة وغيرها".
وسلم الوفد السفير التركي "مذكرة مطلبية وعددا من اإلصدارات المتعلقة بواقع اللجوء الفلسطيني في 

 لبنان".
 17/3/2016المستقبل، بيروت، 

 
 %86.8بنسبة  غزةفي اإلسالمية الجامعة لكتلة اإلسالمية تفوز بانتخابات مجلس طالب ا .37

ات مجالس طلبة الجامعة اإلسالمية، مساء يوم األربعاء، عن فوز قائمة أعلنت لجنة انتخاب :غزة
"انتفاضة القدس" التابعة للكتلة اإلسالمية، اإلطار الطالبي لحركة حماس، بانتخابات مجلس الطالب 

، وحققت %8.17، كما حققت قائمة "شموع" %86.85بنسبة  وحققت الكتلة فوزا   .2017-2016لدورة 
  .%0.08فيما حقق "المستقلين"  ،%4.9"األحرار" 

وبدأ االقتراع منذ الساعة الثامنة والنص  من صباح يوم األربعاء، وحتى الساعة الرابعة والنص  
قوائم رئيسة؛ األولى قائمة  ثالثوتنافس في انتخابات مجلس طالب الجامعة اإلسالمية  مساء .

لحركة "حماس"، وقائمة "شموع" وهي قائمة انتفاضة القدس وتتبع للكتلة اإلسالمية اإلطار الطالبي 
وصفت نفسها بت"المستقلة" وهي مدعومة من األطر الطالبية التابعة لفصائل اليسار الفلسطيني 

 وحركة فتح، والقائمة الثالثة قائمة تتبع حركة األحرار الفلسطينية
 16/3/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 األقصىغزة للمسجد  ألهالي األسبوعيةتلغي الزيارة  "إسرائيل" .38

ألغت سلطات االحتالل اإلسرائيلي سفر مئات المصلين من سكان قطاع غزة عبر معبر بيت : غزة
المبارك والذي كان مقررا  األقصىإلى مدينة القدس ألداء الصالة في المسجد  (ايرز)حانون 
 الخميس.
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ي يومي الخميس لغاء رحلتَ إ قرر اإلسرائيليالجانب  إنوقال مصدر في االرتباط الفلسطيني "
ن إوحسب المصدر ف والجمعة لسكان قطاع غزة ألداء الصالة في المسجد األقصى المبارك".

تذرعت بعدم التزام بعح المصلين بالعودة إلى قطاع غزة بنفس اليوم المسموح لهم بالزيارة  "إسرائيل"
 الزيارات. إللغاء
الماضي  األسبوعفيما سمحت  األقصىلزيارة المسجد  أسبوعيافلسطيني  200بمغادرة  إسرائيلوتسمح 

 ضمن تسهيالت لسكان قطاع غزة. إضافيبسفر مئة مصلي 
 17/3/2016اإلخبارية،  معاوكالة 

 
 في الضفةحملة اعتقاالت واسعة و االحتالل يهدم منزلين في الخضر وواد رحال  .39

في الخضر إلى  أحدهمابيت لحم  ، منزلين في محافظةأمسهدمت قوات االحتالل،  "وفا": - "األيام"
وقال مواطنون في منطقة واد  الغرب من المحافظة، و خر في بلدة واد رحال إلى الجنوب منها.

مترا مربعا تعود ملكيته للمواطن عامر  80قوات االحتالل اإلسرائيلي هدمت منزال بمساحة  إنرحال، 
ترخيص من اإلدارة المدنية المنزل في منطقة "سي"، وغير حاصل على  أنالكامل، بحجة 

كما هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي منزال  خر في منطقة "الشرفة"، الواقعة بين بلدتي  اإلسرائيلية.
 الخضر وبتير غرب بيت لحم.

، خمسة مواطنين، ودمرت مر با للمركبات في بلدة أمسوفي القدس، اعتقلت قوات االحتالل، 
 السواحرة الشرقية.
ر من البلدة، إن قوات االحتالل اقتحمت البلدة، وداهمت مر با لتصليح المركبات وقال عدلي جعف

قوات االحتالل اعتقلت خمسة  أنوأضاف،  ودمرت محتوياته، بذريعة أنه "يستخدم لخراطة األسلحة".
مواطنين قبل انسحابها من البلدة، وهم: نوح زعاترة، وعروة محمد جعفر، وعالء الحلو، وموسى 

 فت شقيرات.جعفر، ورأ
فتية  خمسة، أن شرطة حرس الحدود اعتقلت أمسمن جهة ثانية، ذكر موقع "واال" العبري، مساء 

وأشار  فلسطينيين بعد إلقائهم حجارة وعلب "دهان" تجاه القطار الخفي  قرب شعفاط شمال القدس.
حقيق معهم من قبل المصدر نفسها، أنه تمت مالحقة الفتية الخمسة في المنطقة واعتقالهم ونقلهم للت

 أجهزة األمن.
مواطنين  أربعةوفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، والليلة قبل الماضية، 

 ي إذنا وبيت أمر، فيما دهمت منزال بالمدينة بحجة التفتي  عن مواد ممنوعة.من بلدتَ 
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سلواد شرق رام هللا، اعتقل االحتالل  ومن بلدةثالثة مواطنين. وفي نابلس، اعتقلت قوات االحتالل 
عاما (، كذلك جرى اعتقال المواطن من بلدة كفر الديك قضاء سلفيت  23الشاب بالل طارق حامد )
 وهو أمير توفيق عامر.

 17/3/2016األيام، رام هللا، 
 
 رفضا لالعتقال اإلداري  أسيران يوصالن إضرابهما عن الطعام .41

مخيم الفوار في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، ويزن  يواصل األسيران سامي جنازرة من
حنني من بلدة بيت فوريك قضاء نابلس شمال الضفة إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضا  العتقالهما 

 اإلداري.
وقال نادي األسير الفلسطيني في بيان أمس أن األسيرين جنازرة وحنني محتجزان في زنازين فردية، 

 ارهما في اإلضراب.ردا  على استمر 
 17/3/2016الحياة، لندن، 

 
 أسيرا   43مواطنا  و"اإلداري" لـ  14اعتقال  .41

مواطنا  في  14وكاالت: اعتقلت قوات االحتالل أمس والليلة قبل الماضية، الاأليام،  -محافظات 
حملة مداهمات في عدد من مدن وبلدات محافظات الضفة والقدس، كما حكمت سلطات االحتالل 

 43فتية مقدسيين بعد حبسهم منزليا  لثمانية شهور، ومددت أوامر اعتقال إداري بحق  7سجن على بال
أسيرا ، تتراوح مددها بين شهر وستة أشهر قابلة للتمديد عّدة مرات، ولطالب جامعي من جنين للمرة 

 الخامسة على التوالي.
 17/3/2016األيام، رام هللا، 

 
 لسلع الغذائية لسكان غزةخالفات إسرائيلية تعيق دخول ا .42

تسببت خالفات إسرائيلية وقعت بين السلطات وشركات نقل البضائع، بعدم : الهور أشرف -غزة 
مرور مئات أطنان من البضائع من معبر كرم أبو سالم التجاري، إلى قطاع غزة المحاصر. وذكرت 

أمس بأن إدخال الشاحنات  مصادر فلسطينية أن السلطات اإلسرائيلية أبلغت الجانب الفلسطيني يوم
 عبر المعبر التجاري الوحيد في القطاع، سيكون فقط لتلك التي تقل الوقود والمحروقات.

وهذه األزمة ال تزال قائمة في قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، وهو ما أدى إلى عرقلة العمل في 
ننة من مواد البناء لصالح بناء هذا المعبر، الذي تمر به البضائع والسلع الغذائية، وكميات مق
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ونشبت األزمة بسبب خالفات بين  المنازل التي دمرت في الحرب، وبعح المشاريع الدولية.
السلطات اإلسرائيلية وسائقي الشاحنات، الذين شرعوا منذ يوم األحد الماضي باالحتجا  بسبب 

 مالحقة شرطة االحتالل لهم وفرح غرامات مالية عليهم.
استمرار العرقلة اإلسرائيلية لعمل المعبر، ، لمعبر من الجانب الفلسطيني منير الغلبانمدير اأكد و 

الفتا إلى أنه لم يتم يوم أول من أمس إدخال أي بضائع أو شاحنات، باستثناء المحروقات، 
 وشاحنات الحصمة التي دخلت بعد الساعة الثانية ظهرا. 

 17/3/2016القدس العربي، لندن، 
 
 تعود إلى فلسطين بجائزة "أفضل معلمة في العالم" حنان الحروب .43

عادت المعلمة حنان الحروب أمس إلى أرح الوطن بعد أن تسلمت جائزة "أفضل معلم في : أريحا
العالم". وقالت في حفل تكريم أقيم لها في مدينة أريحا لدى عودتها عبر معبر الكرامة على نهر 

 تاريخي". ووصفت فوزها بت"االعتراف العالمي بفلسطين".األردن قادمة من عمان، "إن فوزي انتصار 
وقالت في حفل نظمته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ومحافظة مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية، 

لرضى ثم أمس فور دخولها الضفة الغربية بحضور وزير التعليم صبري صيدم: "الفضل هلل أوال، 
 دعمتني وساندتني في مشواري". والدي ودعواته، وألسرتي التي

 17/3/2016القدس العربي، لندن، 
 
 المقاصد تجري جراحة معقدة لطفل بعد رفض مشاٍف أمريكية إجراءهامستشفى  .44

الفلسطيني في مستشفى المقاصد، خالل األسبوع المنصرم  األطفالأجرى مركز جراحة قلب  :القدس
يبلئ من العمر سبعة أعوام كان يعاني عدة لذي اأحمد عطاطرة  طفللعمليتين جراحيتين؛ األولى ل

عيوب خلقية في القلب أبرزها انزياح في موقع القلب الطبيعي إلى اليمين وانعكاس في الشرايين، 
 كانت تعاني من وجود ثقبين في قلبها.التي أعوام(،  أربعةريماس أبو عبيد ) طفلةلوالثانية ل

التي تحدثت عن مراحل طويلة مرت بها قبل أن يتم إنقاذ وفيما لم تسع  الكلمات لسان والدة الطفل 
حياة طفلها على يد الدكتور نزار حجة، فقد أشارت إلى أن العائلة قد استشارت العديد من األطباء، 
وتواصلت مع عدد من المشافي في الواليات المتحدة إال أن الرد جاء على نحو سلبي، بأن العملية 

 اة أحمد.لن تكون ناجحة وقد تودي بحي
 16/3/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
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 فكرة الشهداء تغدو يوما  وطنيا  للقراءة في فلسطين .45
 ذار/ مارس من كل  16أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية،  :خلدون مظلوم، أبو سبيتان فاطمة -القدس 
 وطني للقراءة. اعام، يوم

التوافق الوطني، إيهاب بسيسو، خالل حفل جاء ذلك خالل كلمة ألقاها وزير الثقافة في حكومة 
 ذار/  13افتتاح فعاليات أيام الثقافة الوطنية الفلسطينية بقصر رام هللا الثقافي، يوم األحد الماضي 

وأضاف بسيسو في كلمته، أن هذا اليوم قد بادر إلى تأسيسه شّبان فلسطينيون "منهم من  مارس.
 اسُتشهد ومنهم ما زال حيًّا".

شباب البلد" وعائلة الشهيد بهاء عليان، استقبلوا اإلعالن بت "فرحع شديد"، معتبرين بأنه "إنجاز مبادرة "
عظيم" لما كان يقوم به نجلهم البهاء، أو ما كان يحلم به أن يكون، "وها هو الحلم اآلن أصبح 

 حقيقة".
أنه اليوم الذي ال ُيمكن أن أكدت العائلة أن إعالن وزارة الثقافة الفلسطينية "لم يكن عبث ا؛ ال سيما 

تنساه القدس بعد أن سّيج شبابها بُكُتبهم سور المدينة التاريخي"، وذلك في إطار مبادرة شبابية 
 مقدسية ُأطلقت تحت عنوان "أطول سلسلة قّراء تحيط بسور القدس".

ته مبادرة تلك الفكرة كانت بمبادرة من بهاء عليان )شهيد فلسطيني( وأصدقائه الذين أّسسوا برفق
"شباب البلد"، وقد لبى تلك الدعوة ثمانية  الف قارئ وقارئة من محّبي القراءة والثقافة، أدباء وشعراء 
ا حول سور  ا، التّفوا جميع  وباحثون وطالب جامعات ومدارس وأسرى محّررون حتى كبار السّن أيض 

رّبعين" بجانب السور، حاملين القدس، وكانوا السّباقين إلى اّتخاذ مكان قريب لهم على األرح "مت
 .2014معهم كتبهم للمشاركة في تلك المبادرة األولى من نوعها عام 

 16/3/2016، قدس برس
 
 زمة االقتصاديةمن األ  السيسيعلى قلقة  "إسرائيل": "كالكاليست"مجلة  .46

عي  بعد ثالث سنوات من وصوله إلى الحكم ووعوده التي قدمها للمصريين بالرخاء االقتصادي، ي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أزمة اقتصادية حادة تتمثل في تراجع قيمة العملة المصرية 
)الجنيه( وهو ما يتسبب بفقدانه المتواصل لشعبيته. هذا ما يقوله الخبير اإلسرائيلي باقتصاديات 

 ية، أناإلسرائيلفي تحليل في مجلة كالكاليست  ،يضي  باسكين الشرق األوسط دورون باسكين.
خيبة األمل المصرية من السيسي تعود باألساس لفشله في توفير األمن االقتصادي الذي وعد به 
شعبه. ومن الواضح أن السيسي وطاقمه االقتصادي لم ينجحوا حتى اآلن في إنقاذ عجلة االقتصاد 

خبير ويذكر ال من الورطة التي وقع فيها، فجميع الخطوات التي قاموا بها لم تثبت جدواها.
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االقتصادي أن تل أبيب ترى في السيسي حليفا، خاصة بسبب سياسته الصارمة تجاه حركة حماس 
في غزة، والحرب التي يشنها ضد الجهاديين في سيناء. لكنه يفقد المزيد من شعبيته بأوساط 

نه ما زال المصريين في الساحة الداخلية، السيما بين العلمانيين الذين كانوا أكثر الداعمين له، رغم أ
 يحظى بدعم الجي .

 

 األزمة االقتصادية األخطر
يقول باسكين إن األزمة االقتصادية األخطر التي تمر بها مصر تتمثل حاليا في النقص الواضح في 

جنيهات، وفي السوق السوداء  8.85العملة األمريكية، حيث وصل سعر صرف الدوالر الرسمي إلى 
ن إلى القول إن هذه المؤشرات االقتصادية المتدهورة تلقي وخلص باسكي قفز إلى عشرة جنيهات.

بظاللها السلبية على استقرار النظام المصري. ويلفت إلى أنه منذ اعتالء السيسي للحكم حظيت 
مصر بدعم خليجي، خاصة من قبل السعودية واإلمارات والكويت بمساعدات بلغت ثالثين مليار 

 دوالر.
راجع بالفترة األخيرة، في وقت شهدت فيه هذه الدول تجميد بعح لكن هذه المساعدات أخذت بالت

المشاريع االقتصادية، وتقليص موازناتها الحكومية بسبب هبوط أسعار النفط. وهذه ال تعتبر أخبارا 
سارة أيضا للمصريين الذين يعملون في تلك البلدان ألن متوسط ما يرسله هؤالء لعائالتهم في مصر 

 ، ويمثل ذلك مصدرا للعملة الصعبة لمصر قد يتراجع تدريجيا.ر شهريا  مليار دوال 1.5يبلئ 
 16/3/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "تخرق الوضع القائم" "إسرائيل"األردن: وضع كاميرات مراقبة في األقصى سيثبت أن  .47

محمد  .د األردنية أعلن وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة بترا: - انعمّ 
المومني أن تركيب كاميرات المراقبة داخل المسجد األقصى المبارك/ الحرم القدسي الشري  سيمكن 

بليون مسلم حول العالم من البقاء على اتصال مع المسجد األقصى المبارك ومع المرابطين فيه؛  1.7
ائمون عليه، وهذا ما سيعزز من وعيهم بما يدور داخل المسجد والتحديات التي يواجهها األقصى والق
الكاميرات  أنوأضاف  الوعي قد يترجم الحقا لصور متعددة من الدعم للمسجد األقصى وأهل القدس.

التي سيتم تركيبها ستعمل على تغطية مسار اقتحامات المتطرفين؛ وبالتالي وضع حد لهذه 
جد األقصى عدم تركيب كاميرات داخل المساجد المسقوفة في المس أن إلىاالقتحامات، مشيرا 

المبارك، يعتبر بحد ذاته إثباتا بأن الكاميرات أتت لمراقبة المتطرفين اليهود والشرطة اإلسرائيلية 
 وتوثيق اعتداءاتهم، وليس لتصوير المصلين المسلمين.
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ب عتركيب الكاميرات سيدحح مزاعم القوات اإلسرائيلية التي طالما ادعت بأن "الش إنوقال: 
تدخالتهم المستفزة في شؤون المسجد األقصى ووراء اقتحاماتهم المسلحة الفلسطيني" كان وراء 

للمسجد األقصى واعتدائهم على البشر والحجر، وستوثق الكاميرات وتثبت للعالم بأكمله بأن إسرائيل 
 تقوم بخرق الوضع القائم وأن ادعاءاتها بالحفاظ على الوضع القائم باطلة.

ثباتاتاعد األردن وفلسطين على تقديم توثيق المقاطع المصورة ستس أن إلىونبه  للدفاع عن  وا 
المسجد األقصى عبر المسارات القانونية والمحافل الدولية والقنوات الدبلوماسية، وستعزز الكاميرات 
األردنية، التي سيتم بث تصويرها عبر اإلنترنت، من قدرة األردن على حماية المسجد األقصى 

ائرة األوقاف اإلسالمية وحراس األقصى بكامل ساحاته الخارجية، ولن المبارك والمصلين وموظفي د
الذي لديه ما يكفي من  اإلسرائيليتشكل، في الوقت نفسه، أي إضافة جوهرية إلمكانيات االحتالل 

كاميرات مراقبة وتكنولوجيا متقدمة؛ تمكنه من تصوير أي مكان وأي شخص متواجد داخل األراضي 
كاميرا في طرقات البلدة القديمة المؤدية  950هناك أكثر من  أن إلىمشيرا المحتلة بوضوح شديد، 

 لألقصى.
 17/3/2016، ، عّمانالغد

 
 "فضائية األقصى"شخصية أردنية تطالب فرنسا بإعادة بث  100: عّمان .48

شخصية أردنية األربعاء، السلطات الفرنسية بالعودة عن قرارها بوق  بث قناة  100طالبت  :السبيل
صى الفضائية على القمر الصناعي "يوتل سات"، وذلك بناء  على االتصال الذي أجراه رئيس األق

وقال بيان صادر عن  الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالرئيس الفرنسي فرانسوا أوالند.
ا  بحق الشخصيات الوطنية والحزبية والبرلمانية واإلعالمية والنقابية: أن "القرار الفرنسي يمثل إجحاف

العدالة ومصادرة  لحرية التعبير، ويشكل استهدافا  مباشرا  لإلعالم الفلسطيني والعربي، وانحيازا  
 لالحتالل اإلسرائيلي".

ان حبيب أبو محفوظ أن "البيان سيسلم إلى السفير بدوره أكد مدير مكتب قناة األقصى في عمّ 
ة الوازنة الموقعة عليه، والتي تمثل الشعب الفرنسي دافيد بيرتولوتي، باسم جميع الشخصيات الوطني

األردني بكافة شرائحه وأطيافه السياسية، كتعبيرع صادقع من األردنيين نحو دعم القضية الفلسطينية، 
 وفي مقدمتها حق الفلسطينيين في التعبير عن مواقفهم الرافضة لالحتالل".

 17/3/2016، السبيل، عّمان
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 يلية تزود مقرات رسمية لبنانية باإلنترنتشركات إسرائ :وزير االتصاالت .49
بطرس حرب عن ضبط الفرق الفنية في  اللبناني كش  وزير االتصاالت: دياب يوس  -بيروت 

اإلنترنت  وزارته "محطات إنترنت غير شرعية تتولى تزويد مقرات ومراكز رسمية حساسة بخدمات
ضلوع شركات إسرائيلية في تزويد هذه المحطات وأحيان ا مجان ا". الفت ا إلى أن "الخطورة في األمر هو 

ا أن "تفاصيل هذه القضية وضعت في يد القضاء واألجهزة األمنية والمسؤولين" في  باحتياجاتها" مؤكد 
 حين بدأت النيابة العامة التمييزية تحقيقاتها في هذه القضية وكّلفت قسم المباحث الجنائية المركزية

ا التخاذ إجراء التحقيقات األولية وتح ديد هوية أصحاب هذه المحطات والمسؤولين عن تشغيلها تمهيد 
 اإلجراءات القانونية بحقهم.

هذه القضية أخذها على عاتقه النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود الذي أعلن أن 
ا( أمام المباحث المركزية". وسط" أنه سيشرف وأكد لت"الشرق األ "االستجوابات ستبدأ يوم الجمعة )غد 

 شخصي ا على التحقيق في هذا المل  الخطير.
ا بما يمثله من تهديد  وقال حرب في مؤتمر صحافي عقده أمس: "أصبحنا أمام حادث خطير جد 

شركات إسرائيلّية في تزويد مّحطات  لألمن الوطني وال سيما ّأن المعلومات المتوافرة ُتشير إلى ضلوع
أّلن هذه المحطات تتولى تزويد مّقرات ومراكز رسمّية ّحساسة بخدمات  التهريب باحتياجاتها وخطير

غالب األحيان" الفت ا إلى أن "هذه المّحطات غير الشرعّية تعتدي على القوانين  اإلنترنت وّمجان ا في
الناجمة عن تشغيل  وعلى المال العام وعلى حقوق شركات القطاع الخاص الشرعّية أّلن الخسارة

وص  وزير االتصاالت المحطات المذكورة و  مليون دوالر". 60ريب تقارب سنويا إلى مّحطات الته
 بأنها "منظومة مقتدرة وواصلة ذات خبرة واسعة اعتادت ارتكاب هذا النوع من الجرائم واكتشفنا أيضا  

في فضيحة محطة  2010و 2009مرتكبي هذه الجرائم سبق وكانوا متّورطين في عامي  ّأن بعح
المحكمة العسكرية لكن  لمتعاملة مع إسرائيل وقد صدر بحقهم أحكام وعقوبات عنالباروك ا

المستغرب ّأن هؤالء األشخاص استطاعوا معاودة نشاطاتهم المخالفة للقانون دون أي خوف أو أي 
 .قلق من مالحقة الدولة لهم"

 17/3/2016، الشرق األوسط، لندن

 
 ايا أمنية في الشرق األوسطلمناقشة قض بوتين: سأجتمع بنتنياهو قريبا   .51

، أنه يعتزم 16/3 صرح الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، يوم األربعاء: عالء الريماوي  - القدس
االجتماع برئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "قريب ا"، لمناقشة القضايا األمنية في الشرق 

لي رؤوفين ريفلين، "سأجتمع بنتنياهو قريب ا وقال بوتين خالل استقباله الرئيس اإلسرائي األوسط.
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وأضاف بوتين، بحسب اإلذاعة اإلسرائيلية العامة  وسأبحث معه قضايا أمنية تتعلق بالشرق األوسط".
أن "العالقات الروسية اإلسرائيلية تتميز بتاريخ حافل طويل، إذ إن ما يزيد على مليون ونص  من 

تي سابق ا، يعيشون في إسرائيل، ويواصلون الحفاظ على عالقات اليهود المنحدرين من االتحاد السوفيا
ا مميزا".  صداقة مع ذويهم الذين بقوا في روسيا، ما يعطي العالقات بين البلدين طابع 

 16/3/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 
 
 األونروا و"يو أن دي بي" توقعان اتفاقية لتأهيل بيوت غزة المدمرة .51

ن دي بي"، وقعا أنت وكالة األونروا أنها وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي "يو غزة ت أشرف الهور: أعل
مليون دوالر من الصندوق السعودي للتنمية، لتغطية أعمال صيانة  31.8على مذكرة تفاهم بمبلئ 

للمنازل في القطاع. وحسب ما ورد في تصريح صحافي صدر عن هاتين المؤسستين الدوليتين تلقت 
ي" نسخة منه، فقد حضر التوقيع الذي تم في مقر "األونروا" في غزة كل من بو شاك "القدس العرب

مدير عمليات "األونروا" في غزة وروبيرتو فالنت الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي.

ل ما يزيد وحسب البيان فإن هذا المشروع الممول من قبل الحكومة السعودية سيسهم في إعادة تأهي
على خمسة  الف منزل للفلسطينيين من غير الالجئين، ممن تضرروا في الحرب األخيرة على قطاع 

، وباإلضافة إلى أعمال تأهيل المنازل فسيتم أيضا  تأثيث وتجهيز ثالث 2014غزة في صي  عام 
 األورثوذكس.مدارس وهي مدرسة العائلة المقدسة ومدرسة راهبات الوردية ومدرسة بطريركية الروم 

ويشير البيان إلى أن "األونروا" ستقوم بإدارة المنحة، كما ستشارك في مراقبة المشروع وتقديم المشورة 
 فيما يتعلق بالبناء وأعمال الصيانة بناء  على خبرتها الواسعة في هذا المجال.

فير مصادره التقنية بتو  اإلنمائيويذكر التصريح أنه كجزء من االتفاق، سيقوم برنامج األمم المتحدة 
لتنفيذ نشاطات المشروع، وسيتم اعتماد  لية المساعدة الذاتية بحيث سيقوم البرنامج بتوفير المبالئ 
المالية للعائالت المستهدفة والتي ستقوم بدورها بعملية إعادة البناء الستعادة مساكنهم وتحسين 

 ظروفهم المعيشية.
ء أولوية االستفادة للمنازل التي ترأسها نساء، وسيأخذ وحسب ما أعلن فإن البرنامج سيقوم بإعطا

 بعين االعتبار عدد أفراد األسرة والوضع االقتصادي واالجتماعي للشريحة المستهدفة.
 51وحسب المعطيات فإن جي  االحتالل تمكن خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة التي دامت 

 نسمة بدون مأوى. 100,000 نحو وحدة سكنية وترك أل  18يوما، من تدمير أكثر من 
 17/3/2016القدس العربي، لندن، 
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 "تغييرات سياسية واسعة"بان كي مون يدعو الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى  .52
األربعاء، الطرفين الفلسطيني  ،: دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون األناضول -نيويورك 

 فق سياسي نحو حلّع سلمي يقوم على مبدأ إقامة الدولتين.واإلسرائيلي، إلى العمل على "استعادة أ
، بانجاء ذلك، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم األمين العام، ستيفان دوغريك، عقب استقبال 

وذكر البيان أن األمين  بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون.
رفين الفلسطيني واإلسرائيلي الستعادة أفق سياسي نحو حلّع سلميع على العام "شدد على حاجة الط

أساس دولتين، وعلى ضرورة حدوث تغييرات سياسية واسعة على األرح، وحّث إسرائيل على اتخاذ 
خطوات كبيرة، وذلك تماشي ا مع دعوات اللجنة الرباعية للشرق األوسط، التي من شأنها أن تعزز 

أعرب األمين العام عن و  مع احترام المخاوف األمنية المشروعة إلسرائيل". المؤسسات الفلسطينية،
احتجازهما في غزة ولم تستطع أسرتيهما  "القلق إزاء وضع اثنين من المواطنين اإلسرائيليين الذين تمّ 

 جمع أي معلومات عن أحوالهما".
 16/3/2016، رأي اليوم، لندن

 
 دونما  في أريحا  2,342دولتين وتندد بمصادرتها بحل ال "إسرائيل"واشنطن تشكك بالتزام  .53

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية األمريكية جون كيربي الثالثاء،  :سعيد عريقات - واشنطن
دونما  شرق مدينة أريحا وأنها تعرب عن بالئ  2,342أن حكومته على علم بقرار إسرائيل مصادرة 

 ون ذلك يهدد مستقبل حل الدولتين.قلقها بصدد هذا اإلعالن وتندد به ك
وقال كيربي "نحن على علم بهذا القرار الذي يأتي بعد أيام قليلة من إعالن الحكومة اإلسرائيلية 
مصادرة أراح أخرى واسعة، وتصنيفها كأراح حكومية بغية توسيع االستيطان. لقد أعربنا دوما عن 

ذا القرار من وجهة نظرنا ما هو إال الخطوة وأضاف كيربي "ه موقفنا المندد بسياسة االستيطان".
األخيرة في سلسلة إجراءات مصادرة األراضي )الفلسطينية( وتوسيع االستيطان، وتشريع البؤر 
االستيطانية بما يقوح فرص حل الدولتين، أننا نعارح بشدة هذه الخطوات التي تعزز االستيطان، 

طويل وبالتالي فإننا ندعو الطرفين على اتخاذ وتثير تساؤالت حول نوايا إسرائيل على المدى ال
خطوات ملموسة تثبت التزامهما األصيل والقوي بحل الدولتين، وان هذا النوع من اإلجراءات 

 )اإلسرائيلية( يخال  هذا المبدأ".
وبخصوص موق  الواليات المتحدة من تصريح صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة 

ن الطرف الفلسطيني سيتوجه إلى مجلس األمن الدولي التخاذ قرارات دولية أب التحرير، الذي قال
تدين وتوق  االستيطان، وما إذا كانت واشنطن على استعداد التخاذ موق  ينسجم مع الموق  
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العالمي، وفرص عدم استخدام حقها في النقح )فيتو( كما في كل مرة، أصر كيربي على ضرورة 
صادرة أراضي الضفة الغربية وتقويح فرص السالم ومطالبته الطرفين على م "إسرائيل"امتناع 

 باالبتعاد عن اتخاذ الخطوات التي تهدد ذلك.
خالل السنوات السبع الماضية  إسرائيلمرة واحدة استجابت فيها  إلى اإلشارةوحين طلب من كيربي 

ى بتكرار الموق  األمريكي للمطالبة األمريكية بوق  االستيطان فان كيربي لم يتمكن من ذلك واكتف
ورفح كيربي الرد على سؤال  المطالب بوق  االستيطان وحل سلمي يقوم على أساس حل الدولتين.

يخص استعداد الواليات المتحدة لربط المساعدات األمريكية العسكرية إلسرائيل بوق  االستيطان 
ينية "تضفي شكوكا  كبيرة على مصادرة األراضي الفلسط إنوالقبول بحل الدولتين، واكتفى بالقول 

 التزام إسرائيل بحل الدولتين على المدى الطويل".
 16/3/2016، القدس، القدسموقع صحيفة 

 
 تعرقل العملية التفاوضية بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني "إسرائيل" :وزير خارجية نيوزيلندا .54

تعرقل العملية  "إسرائيل"مكالي أن  أكد وزير خارجية نيوزيلندا مواري  :جرايسي برهوم-الناصرة
التفاوضية بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، من خالل تكثي  االستيطان. ونقلت وكاالت أنباء 
عن مكالي قوله في خطابه له في "معهد سيدني لوي" في أستراليا، إن "ممارسات إسرائيل التعسفية 

اس دولتين". وأضاف مكالي "لم يلق أي مقترح هي التي تعرقل تسوية القضية الفلسطينية على أس
سنوات، كل ما يصلنا هو أن الوقت ليس  7حول القضية الفلسطينية قبوال  في مجلس األمن منذ 

مناسبا  لذلك، أو كال الطرفين غير جاهزين لذلك، لكن الوضع على األرح يسوء يوما  تلو اآلخر، 
 يل عمليات االستيطان في األراضي الفلسطينية".وُتدمر كل مساعي حل األزمة بسبب مواصلة إسرائ

حل للقضية  وقال مكالي إن عضوية مجلس األمن تفرح على بلده مسؤولية كبيرة من أجل إيجاد
الفلسطينية، وأشار إلى سعيهم إلعداد "مسودة جديدة" لحل القضية، من خالل التواصل المباشر مع 

 الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي.
 17/3/2016، ، عّمانالغد

 
 أراض بالضفة الغربية المحتلة "إسرائيل"من مصادرة  "قلقة" فرنسا .55

عبرت وزارة الخارجية الفرنسية األربعاء عن قلقها حيال قرار الحكومة : ف ب، رويترز أ-باريس
اإلسرائيلية مصادرة مساحات واسعة من األراضي في الضفة الغربية المحتلة، ووصفته بأنه انتهاك 

وقال رومان نادال المتحدث باسم وزارة الخارجية  الدولي ويتعارح مع حل الدولتين.للقانون 



 
 
 
 

 

 36 ص                                              3875 العدد:        17/3/2016 الخميس التاريخ: 
  

الفرنسية، إن "فرنسا قلقة للغاية حيال قرار السلطات اإلسرائيلية تخصيص أراح في الضفة الغربية 
من أجل المستوطنات اإلسرائيلية." وأضاف نادال أن "المستوطنات تمثل انتهاكا  للقانون الدولي 

 تعارح مع التزامات تعهدت بها السلطات اإلسرائيلية لصالح حل الدولتين".وت
 17/3/2016، الحياة، لندن

 
 لقاءات "حماس" في القاهرة... تفاؤل فلسطيني رغم محاوالت التشويشتقرير:  .56

يص  مسؤولو حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، ومراقبون زيارة وفد "الحركة" : غزة تت ضياء خليل
لقاهرة ولقاء مسؤولي جهاز المخابرات بت"اإلنجاز"، على الرغم من محاولة البعح اعتبارها إلى ا

"فاشلة". كما يلفت مسؤولو "حماس" إلى أّن اللقاء بعد ثالثة أعوام من الجفاء ستتبعه خطوات أخرى 
 .  بشكل متروع

ولين عن مل  فلسطين وأنهى وفد "حماس" سلسلة من الزيارات عقدها في القاهرة، أخيرا ، مع المسؤ 
بالمخابرات المصرية. وينطلق الوفد في جولة خارجية هي األولى منذ سنوات، بوابتها العاصمة 

 القطرية الدوحة، ومن ثم السعودية، وتركيا وغيرها من الدول، وفق بعح المصادر.
باحثات ويرى عضو المكتب السياسي لت"حماس"، خليل الحية، والذي شارك في االجتماعات، أن الم

مع المسؤولين المصريين تمت في جّو من "المسؤولية والشفافية، وبحثت اللقاءات القضايا ذات 
االهتمام المشترك". ويجدد الحية التأكيد على مواق  "الحركة" من مصر، ودورها "التاريخي" بالنسبة 

 للفلسطينيين.
س"، موسى أبو مرزوق، للحديث وسارع رئيس الوفد الفلسطيني، نائب رئيس المكتب السياسي لت"حما

على صفحته عبر "فيسبوك"، عن الزيارة عقب انتهائها، خصوصا  للرد على ما أشيع عن فشل 
اللقاءات، الذي أطلقته بعح وسائل اإلعالم المصرية في القاهرة. وقال أبو مرزوق إّن "البعح 

الحركة لم تجد ذلك خالل  أفشل الزيارة في منتصفها، ووضع شروطا  نسبها لمصدر أمني، إاّل أنّ 
لقاءاتها مع المسؤولين المصريين"، في إشارة إلى وجود "مصارحة" حقيقية خالل اللقاءات التي 
استمرت ليوَمين على فترات. وأشار أبو مرزوق إلى أّن "حماس" عّبرت "بوضوح شديد عن حرصها 

التزاماتها بحفظ الحدود  على أمن مصر، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعلى قيامها بكامل
وعدم إتاحة المجال للعبث بأمن مصر واستقرارها، ولن يكون القطاع مأوى أو ملجأ لمن يضّر بأمن 

 مصر".
من جانبه، يؤكد النائب الفلسطيني عن "حماس"، في المجلس التشريعي بقطاع غّزة، يحيى موسى، 

ي القضية الفلسطينية، وأن تساهم القاهرة في لت"العربي الجديد"، أّن "الحركة معنّية بالدور المصري ف
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القيام بدور كبير في التخفي  من واقع الحصار المفروح على القطاع". ويقول موسى إّن 
"االتصاالت بين حماس والنظام المصري لم تنقطع خالل الفترة الماضية، على الرغم من حالة التوتر 

ولة ز  الحركة في الشؤون الداخلية المصرية". القائمة منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي، ومحا
ويطالب موسى السلطات المصرية بالعمل على فتح معبر رفح أمام حركة المسافرين الفلسطينيين في 
القطاع المحاصر، وفتح المجال أمام سفر  الف الحاالت اإلنسانية من المرضى والطلبة، بعد زيارة 

 وفد "حماس" األخيرة للقاهرة.
يرى المحلل السياسي، تيسير محيسن، لت"العربي الجديد"، أّن بيان وفد "حماس" يوحي من جهته، 

بت"إيجابيات تّمت بالفعل خالل اللقاءات، لكن هذه اإليجابيات غير شاملة لكل الملفات، وهناك حاجة 
يجابية، إلى مزيد من اللقاءات إلكمالها". ويلفت محيسن إلى أّن "الترجمة العملية لنتائج اللقاءات اإل

ستشهدها لقاءات المصالحة الداخلية بين حماس وفتح في حوار الدوحة". ويتوّقع استئنافها خالل 
 األيام المقبلة، مشيرا  إلى أّن "مصر أعطت الضوء األخضر لتنجح هذه الحوارات".

ل ويوضح المحلل السياسي أّن "حماس" تريد استعادة العالقة الوطيدة مع المصريين، وأن ُتبدد ك
االتهامات التي توّجه إليها من قبل الدولة المصرية وتنفيها. كما تسعى الحركة إلى أن تبقى حاضرة 
في المشهد السياسي كالعب رئيسي في الساحة الفلسطينية"، على حّد قوله. ويرّجح "انفراجات جزئية 

حيسن إلى أّن "مصر في بعح الملفات الداخلية الفلسطينية خالل األشهر الثالثة المقبلة". ويشير م
سرائيل. كما رأت القاهرة أّن حماس  معنّية بأن ينطلق مل  التفاوح بين السلطة الفلسطينية وا 
ستكون عثرة أمام انطالقة هذه المفاوضات، فكانت اللقاءات المصرية ت الحمساوية إحدى عوامل 

 التسوية بين الطَرفين"، على حّد تعبيره.
المستقبل"، إبراهيم المدهون، لت"العربي الجديد"، إّن "الوقت ال يزال  بدوره، يقول مدير مركز "أبحاث

مبكرا  للحديث عن النتائج التي حققتها زيارة وفد حماس إلى القاهرة، والمباحثات التي جرت مع جهاز 
 المخابرات، المسؤول الفعلي عن مل  فلسطين داخل النظام المصري".

الغتيال النائب العام المصري، هشام بركات، ورفضها ويلفت المدهون إلى أّن إدانة الحركة 
لسياسات االغتيال السياسية في مصر، والذي أعلنته في بيانها، يؤكد حرصها على إرضاء النظام 

 المصري، ووجود رغبة شديدة في التقارب معه في ضوء الواقع الحالي الذي تعيشه الحركة.
شكل كبير أنها معنية بالحفاظ على األمن القومي ويبيّن مدير المركز ذاته أّن "حماس" أظهرت ب

المصري، وعدم التدخل في شؤون مصر الداخلية، الفتا  إلى أّن زيارة "حماس" للقاهرة ليست سهلة، 
على الرغم من أهميتها في ظل وجود العديد من الملفات التي يسعى كل طرف إلى مناقشتها، 

 ا  بين النظام المصري و"حماس" في غزة.باإلضافة للرغبة بإعادة ترتيب العالقة مجدد
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ويوضح المدهون أّن بعح األطراف والجهات، لم يسّمها، "سعت إلى إفشال الزيارة خالل األيام 
الماضية، وحاولت حرفها عن مسارها، لمنع تحقيق أي نجاحات من دونها، رغبة في استمرار التوتر 

هذه الزيارة "ستكون بوابة لفتح صفحة جديدة  القائم بين حماس ومصر"، وفقا  للمدهون. ويعتبر أنّ 
من العالقات بين حماس والنظام المصري الحالي. كما ستساهم في عقد مزيد من اللقاءات 
 المستقبلية بين الطرَفين، وصوال  إلى تحقيق إنجازات ملموسة تنعكس إيجابا  على الساحة الفلسطينية".

 17/3/2016، العربي الجديد، لندن
 
 . يكره الناس حماس!!في غزة. .57

 فايز أبو شمالة د.
ال تكل ماكنة اإلعالم الصهيونية عن ضخ األكاذيب على مدار الساعة؛ أكاذيب خفيفة الدم ورشيقة 
ومغلفة بالحقائق؛ تهدف إلى تغذية العقول العربية بما تريده الجهات األمنية اإلسرائيلية، بحيث تخدم 

 لى المنطقة.استراتيجية اليهود في دوام السيطرة ع
لقد نجح اإلعالم الصهيوني حتى اآلن في تحميل المقاومة الفلسطينية كل أسباب الضائقة التي 
يعاني منها المواطن في قطاع غزة، فإن انقطعت الكهرباء صرخ الناس: الويل لحركة حماس، إنها 

ذا طفحت الشوارع بمي اه األمطار، صاح السبب، فهي التي ترفح تسليم الحكم إلى سلطة رام هللا، وا 
ذا انخفح سعر البطاطس أو ارتفع سعر الدجا ، ألقى الناس  الناس، هي حماس، إنها السبب، وا 
ذا أطلق العدو اإلسرائيلي قذائفه الصاروخية على التجمعات  بالمسئولية على حركة حماس، وا 

ا أن العدو السكنية، اتهم البعح حركة حماس بالمسئولية، ألنها لم تكسر عنق البندقية، ونسو 
ثارة الرعب، ونسي الناس أن الذي يتحكم في  اإلسرائيلي يقتل في الضفة الغربية للمتعة والتشفي وا 
المعابر والمتاجر والمخافر هو العدو اإلسرائيلي الذي وقع االتفاقيات مع السلطة، ونسي الناس أن 

السياسة العامة التي ترعاها  اتفاقية الكهرباء والماء واالتفاقية االقتصادية واألمنية هي جزء من
 السلطة الفلسطينية بترتيب محكم مع العدو اإلسرائيلي.

لقد نسي الناس في غزة أن الضائقة التي تل  مناحي حياتهم كانت قائمة قبل ميالد حماس، وقبل 
أن تتواجد حماس على الخارطة السياسية، ودليلي على ذلك ما لحق بالفلسطينيين من مجازر 

ع وتشريد وتهجير وتحقير وا هانة ومالحقة واغتصاب ألرضهم على مدار عشرات ومذابح وجو 
السنين؛ التي لم تكن فيها حركة حماس قد أطلقت صرخة الميالد، ودليلي على ذلك ما يجري هذه 
األيام في مدن الضفة الغربية، حيث يعمد العدو اإلسرائيلي إلى محاصرة القرية أو المدينة التي يخر  
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تشهادي، ويحرم الجي  اإلسرائيلي مواطنيها من العمل، ومن الوصول إلى حقولهم، إنه منها االس
 العقاب الجماعي الهادف إلثارة الرعب والردع.

األمر واضح لمن أراد أن يدرك الحقيقة، ويتعرف على )إسرائيل( التي ال تلعب الشطرنج على أرح 
ليعلن نهاية المباراة، إسرائيل تلعب لعبة الوجود غزة والضفة الغربية، وال تنتظر صفارة الحكم الدولي 

من خالل الدم والبارود، ومن يفهم الواقع الفلسطيني بعيدا  عن هذا المنطق، فعليه أن يراجع وعيه 
 السياسي، وقدراته الوطنية، وليدقق في انتمائه لهذا التراب المقاوم.
ة عن أخطاء بعح المسئولين الذين ما سبق من توثيق لألحداث ال يعفي حركة حماس من المسئولي

عينتهم الحركة في مناصب ومواقع لها احتكاك مباشر مع الجمهور، فأساؤوا للعالقة بين المواطن 
وحركة حماس، قبل أن يسيئوا للعالقة بين المواطن والمسئول، ولكن هذه األخطاء التي وقعت ال 

 ، أو كانت السبب في قتل الزوجة تعني أن حركة حماس كانت السبب في انتحار مختلع محبطع
لزوجها، وال هي السبب في قتل الفتاة ألمها، والسيما أن جميع سكان قطاع غزة يعرفون دوافع 
الجريمة، والتي ال ترجع لضائقة حياتية أو اقتصادية، وهذا ما تلعب عليه )إسرائيل( من خالل 

 إعالمها وعمالئها. 
وهو يردد على مسامعي جملة خبيثة، كان يقولها هامسا  في غرف التحقيق، أرهقني الضابط اليهودي 

مرة، وصارخا  مرة، وهازئا  مرة أخرى، وممزوجة باإلهانة مرات، كان يقول لي الضابط اإلسرائيلي: 
 مئة عين أم تبكي، وال عين أمي تبكي. 

ار لقد فهمت مغزى المثل الخبيث الذي تعمد أن ينشره اليهود في أوساط الفلسطينيين؛ حين ص
التسابق على المناقع والمكاسب والوظائ  والمآثر والرتب العسكرية معلم ا من معالم السلطة 
الفلسطينية، لقد سمعت حينئذع مسئول إحدى التنظيمات الكبرى في خان يونس؛ سمعته يقول بصل  

 وغرور مقزز: مئة عين أم تبكي، وال عين أمي تبكي.
 16/3/2016، فلسطين أون الين

 
 لى أوسلو مجددا  الهروب إ .58

 د. محمد السعيد إدريس
، والذي 1993أن اتفاق أوسلو مع السلطة الفلسطينية منذ عام « اإلسرائيليون »بين حين و خر يجد 

بعد أن استنفدوا أغراضه الواحد تلو اآلخر، أن تجديد الدوران حول هذا االتفاق « اإلسرائيليون »وأده 
مفيدة لهم إما لتحقيق مكاسب تبدو سانحة لسبب أو  قد تكون « إعادة إحياء»حتى ولو في صيغة 

إعادة »وجدوا أن في « اإلسرائيليين»آلخر، أو لدرء مخاطر قد تكون محتملة. هذه المرة يبدو أن 
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اتفاق أوسلو يمكن أن يؤدي إلى تحقيق مكاسب وأيضا  يمكن به درء « إعادة تدوير»أو « إحياء
 مخاطر.

جرى بحثه مع ممثلين « إسرائيلي»( عن وجود توجه 14/3/2016« )هآرتس»فقد كشفت صحيفة 
للسلطة الفلسطينية يقوم على أساس العودة إلى مبادئ اتفاق أوسلو بشأن السيطرة األمنية في مدن 
الضفة الغربية ابتداء  من رام هللا وأريحا. ويقضي هذا التوجه بوق  الكيان الصهيوني أنشطته 

ن التصني  )أ( باستثناء الحاالت التي يجري الحديث فيها عن العملياتية في المناطق الخاضعة ضم
، وخالل المحادثات التي جرت بهذا الخصوص مع مسؤولين بالسلطة «قنبلة موقوتة»وجود 

أن تكون مدينتا رام هللا وأريحا أول مدينتين يتركهما « اإلسرائيليون »الفلسطينية عرح المفاوضون 
نجاح ذلك، يمكن أن تتوسع الخطة لتشمل مدنا  أخرى في ، وأنه في حال «اإلسرائيلي»الجي  
 الضفة.

ألنها ال تقدم إضافات إيجابية، فهي « طحن الهواء»مضمون تلك المحادثات كان فعليا  أشبه ب 
مجرد دعوة إلى ما كان قد تم االتفاق عليه وفقا  ألوسلو، وجرى تطبيقه جزئيا ، ثم انقلب 

ت قوات االحتالل المدن الفلسطينية في عهد رئيس الحكومة عليه عندما اقتحم« اإلسرائيليون »
أثناء االنتفاضة الثانية. أي أن البحث كان يدور حول إعادة  2002األسبق ارئيل شارون في العام 

تضم وفقا  التفاق أوسلو « أ»األوضاع إلى ما كانت عليه قبل اقتحامات شارون حيث إن المنطقة 
رى القريبة منها في الضفة وهي تشكل حوالي خمس مساحة الضفة، المدن الفلسطينية الكبرى والق

وبحسب اتفاق أوسلو فإن المسؤولية المدنية واألمنية في هذه المنطقة تقع على كاهل السلطة 
 الفلسطينية.

تحاول بشتى الطرق « إسرائيل»لألس  قبلت السلطة الدخول في مثل هذه المحادثات وهي تدرك أن 
نتفاضة التي بدأت تحفز األوروبيين واألمريكيين للتحرك لفعل شيء إيجابي الخرو  من أجواء اال

يمكن أن يؤدي إلى إنجاح حل الدولتين وبالذات المبادرة الفرنسية من ناحية، والتحسب لتوجه من 
جانب الرئيس األمريكي باراك أوباما لتحريك الجمود في محادثات السالم وتحقيق إنجاز بهذا 

بجدية مع « إسرائيل»ر القليلة المتبقية من واليته في وقت يمكن أن تدخل فيه الخصوص في األشه
 «.إسرائيل»اإلدارة األمريكية في محادثات لزيادة المساعدات العسكرية األمريكية السنوية ل 

إخماد االنتفاضة الفلسطينية، بات هدفا  استراتيجيا  لحكومة نتنياهو في هذا الوقت بالذات ألسباب 
 كثيرة.

في مقدمة هذه األسباب أن هذه االنتفاضة تحدث في وقت غير مناسب البتة بالنسبة للكيان 
الدول العربية تواجه خطر االنقسام والتفتيت « اإلسرائيليون »الصهيوني. ففي الوقت الذي يرى فيه 
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يه والحروب الداخلية والتخبط في تحالفاتها وعالقاتها اإلقليمية، وفي الوقت الذي بات يدرك ف
أن األعداء الجدد للعرب سواء كان اإلرهاب األصولي أو الخطر والتهديد اإليراني « اإلسرائيليون »

، فإن تفجر األوضاع األمنية داخل األراضي «إسرائيل»يمكن أن يؤدي إلى تقارب عربي مع 
يضع من يفكرون في  1948الفلسطينية وتورط قوات االحتالل في صدامات مع أهالي الضفة وعرب 

« إسرائيل»والدخول في تنسيق أو تعاون أمني لمواجهة ما تعتبره « إسرائيل»التقارب أو التفاهم مع 
 مخاطر وتهديدات مشتركة، في حر  بالئ أمام شعوبهم قد يؤدي إلى التراجع عن هذا التوجه.

نهاء أي فرصة إلنجاح مشروع حل « في سياسة االستيطان« اإلسرائيلي»»كما أن التمادي  وا 
وخاصة الدبلوماسية الفرنسية « إسرائيل»ولتين يعد مسؤوال  عن تحريك الدبلوماسية األوروبية ضد الد

التي صاغت مبادرة حملت اسم لوران فابيوس وزير خارجيتها السابق بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية 
ذا فشلت م« اإلسرائيلي» -األمم المتحدة للبحث في التسوية السلمية للنزاع الفلسطيني حادثات هذا وا 

المؤتمر في الوصول إلى حل فإن فرنسا ستقدم على االعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو أمر ال ترغب 
وتريد احتواءه، بالتظاهر بوجود إطار تفاوضي بديل حتى لو كان التفاوح على « إسرائيل»فيه 
 الوهم.

« اإلسرائيلية»لمطالب مرجعه الخشية من أي ربط أمريكي في االستجابة ل« اإلسرائيلي»التحسب 
في التفاوح مجددا  حول « اإلسرائيلي»وبين االنخراط « إسرائيل»بزيادة المساعدات العسكرية ل 

وتحقيق إنجاز بهذا الخصوص. فمن المقرر أن يتم التوصل إلى مذكرة تفاهم جديدة « حل الدولتين»
بدل المذكرة التي تنتهي في  «إسرائيل»بخصوص المساعدات العسكرية األمريكية المقرر منحها إلى 

العام المقبل. كانت واشنطن مستعدة لرفع تلك المساعدات أثناء مفاوضات أزمة البرنامج النووي 
ماطلت وتورطت في مواجهة مع اإلدارة األمريكية، ورغم ذلك، وحسب مجلة « إسرائيل»اإليراني لكن 

ة مبلئ المساعدات األصلي الذي يبلئ حاليا  فإن اإلدارة األمريكية مازالت مستعدة لزياد« ديفنس نيوز»
 مليار دوالر.  3,8مليار دوالر إلى  3,1

بخصوص الربط بين زيادة المساعدات العسكرية « إسرائيل»مؤشرات الطموح األمريكي التي تلحظها 
في مشروع جديد للسالم عبر عنه جون بايدن نائب الرئيس األمريكي أثناء « اإلسرائيلي»واالنخراط 

( في مؤتمره الصحفي المشترك مع بنيامين نتنياهو بقوله 8/3/2016ارته األخيرة للكيان الصهيوني )زي
يتمثل بالخرو  من  «إسرائيل»الطريق الوحيد للحفاظ على الطابع اليهودي والديمقراطي ل»إن 

إلى « لياإلسرائي»، ودعوته للطرفين الفلسطيني و«الطريق المسدود نحو تطبيق حل الدولتين للشعبين
 «.اتخاذ إجراءات في هذا االتجاه»
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للتظاهر بفعل شيء ال يساوي ثمنا  عندهم وال يمثل « اإلسرائيليين»كل هذه الضغوط الخارجية تحفز 
حل »كبديل لخيار « الدولة اليهودية»تنازال  وال يعيق مشروع االستيطان والتهويد وفرح خيار 

 «. الدولتين
متوازنة « إسرائيلية»السرية مع السلطة الفلسطينية حول انسحابات  ميزة إجراء مثل تلك المفاوضات

تقود إلى إعادة سيطرة األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على مناطق االنسحاب خاصة 
ضرورية من ناحية عدم المس بالتنسيق األمني وتثبيت الوضع « إسرائيل»، خطوة تراها «أ»المنطقة 

حتكاك بين الطرفين على أمل احتواء الهبة الشبابية ومنع انجراف الدول األوروبية الميداني وتقليل اال
لتقديم تنازالت ال ترغبها، لكن من ناحية « إسرائيل»واإلدارة األمريكية نحو ممارسة ضغوط على 

، «إسرائيل»الراغب في التفاهم مع « الوعي العربي الجديد»أخرى، وهو األهم، أنها خطوة تخاطب 
عربية لمواجهة المخاطر الجديدة بعيدا   -« إسرائيلية»ة الظروف الموضوعية لتخليق تحالفات وتهيئ
، عائقا  على مدى عقود طويلة لتأسيس «اإلسرائيلية»الذي ظل، حسب الرؤى « الهم الفلسطيني»عن 

 عربية. -« إسرائيلية»عالقات تعاون 
 17/3/2016، الخليج، الشارقة

 
 الفلسطيني دالالت استهداف اإلعالم .59

 معن بشّور
حين يواصل االحتالل اإلسرائيلي قمعه لإلعالم الفلسطيني، مراسلين كالمجاهد مجاهد السعدي، 

، ”األقصى“، وبثا  فضائيا  كقناة ”فلسطين اليوم“والمناضل سامر الساعي، ومكاتب فضائيات كقناة 
 فلذلك داللتان هامتان:

قد وصلت إلى درجة من التردي لم يعد كافيا  معها أن  أولهما: أن حال قوات االحتالل في الميدان
تعدم شباب فلسطين وشاباتها عشوائيا  كما جرى باألمس مع شباب الخليل الثالثة الشهيد قاسم أبو 
عودة، والشهيد يوس  طرايرة، والشهيد أمير فؤاد الجنيدي، وبالتالي أصبحت بحاجة إلى التعتيم على 

 …كان التضليل فيهاوقائع انتفاضة لم يعد باإلم
ثانيهما: أن حال االنتفاضة الباسلة قد بدأ يشمل قطاعات حيوية جديدة في المجتمع الفلسطيني، وبدأ 
يحاصر العدو في واحدة من أبرز ادعاءاته منذ قيام كيانه الغاصب، وهي أنه واحة للحرية 

ل الفلسطينيين بأنهم يحملون فإذا كان هذا العدو يحاول أن يبرر جرائمه اليومية بقت… والديمقراطية
سكاكين لطعن جنوده ومستوطنيه، أو يقودون سيارات لدهسهم، فكي  يبرر اعتقال صحفيين إداريا  



 
 
 
 

 

 43 ص                                              3875 العدد:        17/3/2016 الخميس التاريخ: 
  

دون سند قانوني، أو اقتحام مكاتب قناة تلفزيونية، أو منع بث أخرى، إاّل أنه بات غابة للقتل والقمع 
 …وكم األفواه

 أيها األخوات واألخوة
الخطيرة من حياة أّمتنا المليئة بالتحوالت المتسارعة وبالتوجهات الخطيرة ضد إرادة  في هذه اللحظات

المقاومة باألّمة ووصمها باإلرهاب، تبقى أنظارنا مشدودة نحو فلسطين، شعبا  وقضية، انتفاضة 
ومقاومة، شهداء وأسرى، مؤسسات إعالمية وأهلية، لنحمل أعالمها وراياتها باتجاه النصر المؤزر 

 …إذن هللاب
طالما تحدثنا من هذا المنبر وغيره أننا نتوقع انتفاضة في فلسطين حتى بتنا اليوم على أبواب شهرها 
السابع بعد أسبوعين، فكما توقعنا لهذه االنتفاضة يوم انطالقها في أوائل تشرين األول/أكتوبر 

تنتصر وتدحر االحتالل الماضي أنها ستستمر، فنحن اليوم نشعر بثقة كبيرة أن هذه االنتفاضة س
عن القدس وكل األرح المحتلة، السّيما إذا احتشدت حولها كل مكونات المجتمع الفلسطيني 

 السياسية والنقابية والشعبية، بل إذا تخلى البعح عن أي رهان إاّل رهان المقاومة واالنتفاضة.
ريات بإجراءاته ضد وما يعزز هذا الشعور هو اضطرار العدو إلى الكش  عن وجهه المنافي للح

فلسطين اليوم وضد اإلعالميين األحرار، واضطرار العدو للكش  عن وجهه العنصري كما يظهر 
من محاوالته لطرد النواب العرب من الكنيست الذي رضوا بالهم والهم ما رضي بهم، بل كما يتجلى 

يافا وتل أبيب ” العظيم ثاءالثال“من هذه البطوالت اليومية، السّيما تلك التي شهدناها قبل أسبوع في 
 والقدس.

ال بل ما يعزز هذا الشعور هو النجاحات التي تحققها فلسطينيات في العالم كله، كالفلسطينية 
الدكتورة هناء أبو عساكر التي حازة على جائزة في الطب من جامعات بريطانيا، وكالمعلمة حنان 

لمنتمية لشعب يقدم لنا كل يوم أفضل الحروب التي فازت بلقب أفضل معلمة في العالم وهي ا
 …معلمات ومعلمين في النضال من أجل الحرية

هذا اللقاء أردناه في الحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األّمة والمنظمة العربية لحماية ومساندة 
الصحفيين وسجناء الرأي، خطوة في رحلة تضامن عربية ودولية مع اإلعالم الفلسطيني واالنتفاضة 

 22، في ”المنتدى الدولي الثاني من أجل العدالة لفلسطين“الفلسطينية والذي يتوجها بإذن هللا 
 نيسان/أبريل القادم في تونس العربية الخضراء.

 16/3/2016، رأي اليوم، لندن
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 نتنياهو ينتقل من احتالل الضفة الغربية إلى ضّمها .61
 يوسي غورفيتز

)يوجد قانون( في إسرائيل، إعالنا  يحدد موقفنا «   ديني»شباط، نشرنا، نحن في منظمة  12في 
 «. من االحتالل إلى الضم»الرسمي، وكان بعنوان 

تقرير لجنة »ويعرح اإلعالن الطريقة التي تستخدمها الحكومة اإلسرائيلية في تنفيذ استنتاجات 
 من دون أي نقا  عام أو حتى قرار حكومي رسمي. « ليفي

يعني أن إسرائيل تقوم بضم الضفة الغربية باألمر الواقع من دون إعطاء  وتنفيذ هذه االستنتاجات
 سكانها الفلسطينيين أي حقوق.

قبل كل شيء، البد لنا من التمييز بين االحتالل والضم. القانون الدولي يعترف بشرعية احتالل، 
يبني هذا بمعنى أن هناك دولة تحتل أراضي يعي  فيها سكان أصليون. ولكن القانون الدولي 

االعتراف على فرضية أن االحتالل مؤقت، وأن القوة المحتلة مؤتمنة وتحتفظ بما سيطرت عليه إلى 
 حين تسوية النزاع. 

عالوة على ذلك، ال يجوز للقوة المحتلة أن تجري أي تغييرات طويلة األمد في المنطقة المحتلة، 
وة أو التهديد باستخدامها، وهو بالتالي والضم هو استيالء أحادي الجانب من قبل دولة بوساطة الق

 محظور في القانون الدولي.
نما مع تنفيذه، ومع ذلك، البد لنا من قول كلمة حول  وا عالننا ال يتعامل مع تقرير ليفي ذاته، وا 
التقرير ذاته: إنه انقالب حقيقي في الطريقة التي تتعامل بها دولة إسرائيل مع األراضي الفلسطينية 

حسب التقرير، الموق  القانوني إلسرائيل هو أن األراضي الفلسطينية المحتلة ليست المحتلة. ف
 محتلة، ألن االنتداب البريطاني )وعد بلفور( وعد اليهود بإعطائهم هذه األراضي.

والحكومة اإلسرائيلية لم تتبن أبدا  بصورة رسمية تقرير ليفي. إذ إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
ين ليفي، ولكنه لم يجرؤ أبدا  على أن يتبنى تقريره بصورة رسمية. لماذا؟ قبل كل شيء، هو الذي ع

وضع االحتالل الحالي هو في الحقيقة مالئم إلسرائيل. فهو يضفي شرعية قانونية جزئية على 
وجودها العسكري )وليس وجودها المدني( في الضفة الغربية. فلو لم تكن الضفة الغربية محتلة، 

 كان الوضع سيبدو بصورة مريبة وكأنه ضم. وكما الحظنا أعاله، الضم محظور.عندئذ 
 ثانيا ، ال أحد في العالم سيقبل شرعية سيطرة إسرائيلية تترك الفلسطينيين مجردين من أي حقوق. 

وتبني تقرير ليفي بصورة رسمية سيشكل كارثة دعائية. وال أحد في العالم سيقبل ادعاء إسرائيل بأن 
 سنة من السيطرة العسكرية ليست احتالال . 50نحو 
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ولكن رغم أن الحكومة لم تتبن أبدا  التقرير بصورة رسمية، إال أنها بدأت عمليا  تنفيذه. فعلى الجبهة 
وثيقة تتبنى روح تقرير ليفي. وحسب هذه الوثيقة،  2015القانونية، نشرت وزارة الخارجية في أواخر 

االنتداب  1922أيلول  11توطنات، استنادا  إلى تبني عصبة األمم في إسرائيل لديها الحق في بناء مس
 البريطاني بشكل رسمي على أساس وعد بلفور.

وبدورها، تبنت وزارة العدل اإلسرائيلية روح تقرير ليفي وموقفه من شرعية البناء غير القانوني 
 لمستوطنات وعشوائيات.

توصيات التقرير، فشرعت في إنشاء محكمة جديدة  وفي الوقت ذاته، بدأت وزارة العدل تطبيق إحدى
 تتعامل حصريا  مع المسائل المرتبطة باألراضي في الضفة الغربية. 

ومعنى ذلك بالنسبة لفلسطيني يريد حماية ملكية أرضه «. إسرائيليين»وهذه المحكمة تضم فقط قضاة 
 المحاكم العسكرية اإلسرائيلية.واضح: ال تضع وقتك. وعلى كل حال، الفلسطينيون ال يثقون كثيرا  ب

ومنذ نشر تقرير ليفي، أخذت الحكومة تغير موقفها: فهي تقول للمحاكم، المرة تلو المرة، إن تلك 
 العشوائيات ذاتها سوف تعلن قانونية.

ومن أجل إضفاء الشرعية على العشوائيات، قامت حكومة نتنياهو بخطوتين رئيسيتين. ففي تموز 
الوضع « إعادة ضبط»مكونة من أعضاء مهمتهم « لجنة إعادة تنظيم»بإنشاء ، أمر نتنياهو 2015

 القانوني لألراضي موضوع النزاع، وبالتالي إضفاء شرعية على العشوائيات.
بهدف إرغام مالك « إعادة تنظيم القانون »والخطوة الثانية التي قامت بها حكومة نتنياهو كانت 

مقابل إسقاط حقهم القانوني في ملكية أرضهم. والهدف هو األراضي الفلسطينيين على قبول تعويح 
منع إخالء العشوائيات والمباني غير القانونية. وحكومة نتنياهو تؤمن بالملكية الخاصة، إال إذا كان 

 هي محاولة لتحويل تقرير ليفي إلى تشريع. « إعادة تنظيم القانون »الشخص المعني فلسطينيا . و
قرار مشروع القانون وقد عرح النائب في الكني ست يواف كي  مشروع قانون بهذا الخصوص. وا 

هذا سيؤدي إلى مصادرة أراح من دون االدعاء بضرورات عسكرية عاجلة، وهذا أمر محظور 
 بموجب القانون الدولي. 

 والنتيجة النهائية لجميع هذه اآلليات القانونية هي ضم زاح  لمساحات واسعة من الضفة الغربية.
 «ندوويسمو »موقع 

 17/3/2016األيام، رام هللا، 
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