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الجيش وسيؤدي لخسائر عسكرية خطر متعاظم على حياة "هآرتس": أي دخول بري لغزة يترافق مع  .1
 جسيمة

ئيليين فدي مقداهت م سمدس  قال عددد مدن المحللدين الرسدنريين ا سدرا: برهوم جرايسي - القدس المحتلة
  عدادت 2014إن النثير من األجواء التي سبقت الردوان ا سرائيلي على قطاع غزة في صيف الردام 

لتحدددوم فدددي األجدددواء فدددي هددد أ المرحلدددةع ومدددن سبرزهدددا األواددداع اهقتصدددادية اهجتماعيدددة البائسدددة فدددي 
التددي قددد تدددفة بحرنددة حمدداس  القطدداع  إاددافة إلددى مصدداعا البيددى التحتيددة  مثددل الن ربدداء والمدداء  

حسددا المددزاعم ا سددرائيلية  إلددى مواج ددة مددة إسددرائيلع وقددال المحلددل الرسددنري فددي صددحيفة  هدد رتس  
عاموس هارئيل   إن المصاعا اليومية في القطداع القيبلدة الموقوتدة التدي مدن شدني ا سن تددفة حمداس 

يداهو ووزراؤأ ه يمندي م اهدعداء فدي ع فدرئيس الدوزراء بييدامين يتيإسدرائيلهحقا إلدى صددام متجددد مدة 
 لم ينويوا يررفون ب لك ع بني مالمستقبل 

ويرى هارئيل  سن ايتخاا يحيى السيوار  قادا للحرنة في قطاع غزة  قدد يزيدد مدن احتمداهت الحدرا  
سديياريوهات الحدرا  يقدول هارئيدل  إن  إطداربزعم سن السيوار يمثل التيدار المتشددد فدي حمداسع وفدي 

وخطدر متردا م علدى حيداة  سيااإلى القطاع سيترافق  ا سرائيليل بري واسة وطويل للجيش نل دخو 
 سنالمقداتلينع ففددي الميطقدة المنت ددة سددتيت رهم سيفداق  مقدداتلون ايتحدداريون  عبدوات ياسددفة وقياصددونع 

ع وفددي هدد أ األخيددرةعلددى قبددول خسددائر عسددنرية جسديمة تتيدداق  فددي الرقددود  ا سددرائيليقددرة الجم ددور 
ل دددروف يبددددو سيدددا سدددتنون حاجدددة لسياسدددة يدددار هجوميدددة علدددى يحدددو خدددا  لحمايدددة حيددداة المقددداتلينع ا

الدد ين يررفدون ليبرمدان  فايدا لددن يتدردد فدي مثدل هدد أ الحالدة فدي اتخدا  ي دد   األشدخا وحسدا برد  
 عدوايي للغاية ع

رددا عددن يتييدداهو تمي سحاسدديساحددت ل القطدداع هددو فنددرة سدديئةع ولدديس صدددفة سن  سنوسادداف هارئيددل   
ايددا لددو  األسددبوعمثددل هدد أ الخطددوة سدديوات طويلددةع لقددد قددال وزيددر الدددفاع السددابق موشدديا يرلددون هدد ا 

ع سخددرىطويلدة  ألشدد رسدتيزف فددي غدزة  إسددرائيل  لنايدت 2014حمداس فددي   سددقاطاسدتجاا للددعوات 
ر مددا يدددزال يرتقددد بدددان محمددد دحددد ن سو سي فلسددطييي  خددد ا سدددرائيليفدددي الجايددا  سحدددنددان ثمدددة  وا  ا

  عاألوهامسينخ  الحنم في القطاع برد سن يتم طرد حماس من هياك  يخيل سيا يرايي من 

 4/3/2017الغد، عّمان، 
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 تحصر الحوار معنا في الشق األمني ترامبشعث: إدارة  .2
مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الدولية  إن إدارة الرئيس األمريني   قال يبيل شرث :رام هللا

ما ما تزال تحصر الحوار مة القيادة الفلسطييية في الشق األميي فقط  ولم تجر مر ا سي دويالد ترا
 يقاش سياسي رسميع

  سن 1/3/2017األربراء مرا  سجرت او نر يبيل شرث في مقابلة خاصة مة ونالة سيباء  شييخوا  
 توجد سي بلورة إدارة تراما  لم ترر  على الجايا الفلسطييي حتى اآلن سوى مقاب ت سميية  وه

وسند شرث ايفتاح الجايا الفلسطييي على اليقاش بنافة سشنالا مة إدارة  جدية لحوار سياسي ثيائي ع
 طالما سي ا لم تيف  يقل السفارة األمرينية لدى إسرائيل من تل سبيا إلى القدس المحتلة   تراما  قائ ا 

 عملية الس م عولم تتراجة عن حل الدولتين  وبالتالي الحفا  على سسس 
في الوقت  اتا  ايتقد شرث موقف تراما من اهستيطان ا سرائيلي  قائ   هو قد ه يدعما عليا مي  

 تسلما ميصبا  لنيا ن لك ه يرتر  عليا  وهو ما من شنيا سن يشنل غطاء لا ع
يا دولة شرث  من غير رؤية حل الدولتين وقيام دولة فلسطييية مستقلة تريش بس م إلى جا الوق

وحول إمنايية وجود خيارات  إسرائيل فإن عملية الس م تيت ي  وتدخل الميطقة في صراع ه حل لا ع
بديلة لحل الدولتين  قال شرث  لو نان الن م ممنيا فإن الجايا الفلسطييي نان يمنن سن ينون 

نما سشار  اة ناملة علدولة واحدة ديمقراطية نل إيسان في ا لا حق الربادة وفيما حق مساو  مسترداا 
شرث  إلى سن خيار حل الدولة الواحدة  ه يح ى سص  بإجماع دولي والخيار الوحيد المدعوم دوليا 

وعن مصير  هو حق تقرير المصير للشرا الفلسطييي بإقامة دولة مستقلة وفق رؤية حل الدولتين ع
ابات الرئاسية والبرلمايية في فريسا المبادرة الفريسية  نر شرث سن الفلسطيييين  بايت ار يتائ  ايتخ

 واستقرار األمور لدي ا هستط ع مصير المبادرة الفريسية ورؤية اآللية التي يمنن سن تستنيف ب ا ع
بمواقف الصين الداعمة للقاية الفلسطييية قائ   إ  سي ا مرترفة بالدولة الفلسطييية ول ا  شرثوسشاد 

 جم مة الشرعية الدولية وهي تمثل حليفا تاريخيا ليا عاهستيطان بما ييس مواقف مرلية اد  
 3/3/2017 ،القدس، القدس

 
 لجنة االنتخابات تفتح مراكز التسجيل والنشر واالعتراض في الضفة .3

سعليت لجية اهيتخابات المرنزية  اليوم السبت  عن فتح مرانز التسجيل واليشر واهعترا  : رام هللا
من صباح اليوم ولغاية مساء يوم األربراء  افة الغربية  اعتباراا في جمية ال يئات المحلية بال

في بيان   وقالت اللجية ع13/5/2017ل يتخابات المحلية المقررة يوم    و لك تحايراا 8/3/2017
هيئة محلية بالافة الغربية  بما في ا القدس   391مرنزاا للتسجيل في  758  إي ا فتحت ل ا صحفي
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لوزراء لتجري في ا اهيتخابات المحلية  إاافة إلى إمنايية التسجيل مشمولة بقرار مجلس ا
 عwww.elections.ps: للجية ا لنتروييللياخبين عبر الموقة  ا لنترويي

ياخبين مسجلين من قبل  يمثلون ما  1,125,310ويحتوي سجل الياخبين اهبتدائي الميشور سسماء 
 ومواطية بالافة الغربيةع مواطياا  1,476,979 من سصحاا حق التسجيل وعددهم %76.19يسبتا 

 4/3/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 مليون دوالر لقطاع اإلسكان في غزة 50 قدمتالحساينة: قطر مفيد  .4
سند وزير األشغال الرامة وا سنان في حنومة الوفاق الفلسطييي مفيد : مصرا ا فريجي -غزة 

هر سمريني لقطاع ا سنان في قطاع غزة  امن ميحة مليون دو  50الحسايية سن قطر قدمت 
تشرين حمد بن خليفة  ل ثايي بمؤتمر القاهرة في  بق لقطراسالمليار دوهر التي سعلن عي ا األمير ال

   عقا الردوان ا سرائيلي على غزة  لدعم ملف ا عمارع2014سنتوبر  األول/
 مليون دوهر ل يت اء نلياا  500زة يحتاج إلى وبحسا وزارة األشغال الرامة وا سنان فإن قطاع غ

 عمن الميازل المدمرة نلياا  %45من ا عمار  مواحةا سي ا ايت ت من إعادة إعمار 
 3/3/2017 ،موقع صحيفة الشرق، الدوحة

 
 : الوضع في غزة كارثيعباس مستشار .5

اة في غزة نارثي  قال مستشار الرئيس الفلسطييي للشؤون اهستراتيجية حسام زملط إن الو  :وام
داعياا إلى إي اء اهيقسام؛ ألن غزة هي عمق سساسي لفلسطينع وسواح زلمط سن الحوار الوطيي 
الصادق يشنل مدخ ا سساسياا  ي اء اهيقسام  مرتبراا سن الخطر األنبر هو في الافة الغربية؛ لما 

ى غزة جاءت بترليمات من وقال زلمط إن زيارتا إل تترر  لا من ايت انات يرتنب ا اهحت لع
الرئيس محمود عباس؛ ل ستماع للشارع هياك وهموما المترانمة  وحر  القيادة على حل 

 ا شناليات الرالقة في القطاعع
 4/3/2017 ،الخليج، الشارقة

 
 تنفيذ هجمات على مستوطني غالف غزة  "القسام"عن نية دورية  تحريضيةمادة موقع "واال" ينشر  .6

يواصل ا ع م ا سرائيلي تحرياا على قطاع غزة بشدنل عدام وحرندة حمداس علدى : ةالقدس المحتل
وجددا الخصددو   حيددث عددادت إلددى الواج ددة عيدداوين جددرى التددروي  ل ددا قبددل الحددرا األخيددرة صدديف 

ويشددر موقددة  واه  الربدددري وبشددنل متددواتر ولمدددرة نددل شددد رين تقريباددا مددادة تحريادددية عددن ييدددة  ع2014
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سددام الجيدداح الرسددنري لحرنددة حمدداس تيفيدد  هجمددات جماعيددة علددى مسددتوطيي مقدداتلين مددن نتائددا الق
غ ف غزة وتيفي   مجزرة نبيرة  بحق م  في يبدرة ه تخلدو مدن تخدويف م وت يئدة الدرسي الردام ا سدرائيلي 

وفي السياق سعداد الموقدة يدوم الجمردة المد نور  لخطوة قد يقدم علي ا الجيش بياءا على ه أ األنا ياع
يشددرها عشددرات المددرات خدد ل السدديوات األخيددرة والتددي تتحدددث عددن ييددة مقدداتلين مددن حمدداس يشددر مددادة 

 اهيقاا  على سنان الغ ف  واستباحة سرااي م وتيفي  مجزرة بحق م ع
وتجاهددل الموقددة ا شددارة إلددى سن مقدداتلي اليخبددة فددي نتائددا القسددام لددم يسددت دفوا سيدداا مددن المسددتوطيات 

برمليددات م الخاصددة  فيمددا ايحصددرت هجمددات م  2014ل حددرا صدديف والبلدددات المحا يددة للقطدداع خدد 
 على الجيش ومواقراع

ولرل المتتبة ألرشيف المواد ا ع مية الربرية خ ل األربة سيوات المااية ي ح  تنرار هن ا مدواد 
ت بشنل هفت وبرياوين مثيرة من قبيل  حماس تخطط لمقتلة نبيرة بمواطيي الغ ف األبرياء    والمئا

 من مقاتلي حماس سيحتلون بلدات بالغ ف وييف ون عملية قتل جماعية   وغيرهاع
 3/3/2017، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 وبصالحيات كاملةفي "عين الحلوة" اإلثنين  األمنية القوة: اكتمال تشكيل المقدح .7

ثيقددة التفدداهم فددي شددنن الواددة غابددت اللجيددة المنلفددة مددن القيددادة السياسددية الفلسددطييية تيفيدد  و : بيددروت
األميددي فددي مخدديم عددين الحلددوة عددن األي ددار سمددس  وحصددرت يشدداط ا برددد اختتددام زيارات ددا للفاعليددات 
السياسية فدي صديدا  برقدد اجتماعدات مغلقدة متواصدلة داخدل المخديم للتشداور فدي تشدنيل القدوة األمييدة 

 املةعالوطيية وا س مية وبص حيات ن 16المشترنة من الفصائل الد
وتوقة يائدا قائدد األمدن الدوطيي الفلسدطييي فدي لبيدان اللدواء مييدر المقددح فدي اتصدال مدة  الحيداة  سن 

 تنتمل التشنيلة اهثيين المقبل  بردما ينون سمي ا ل ا مرانز ع

ونايدددت الفصدددائل التدددي اجتمردددت فدددي مقدددر السدددفارة الفلسدددطييية قبدددل سيدددام غدددداة اشدددتبانات مخددديم عدددين  
علددى وثيقددة تفدداهم والتزمددت ب ددا وتقاددي بددد  التمسددك بالرمددل الفلسددطييي المشددترك علددى الحلددوة  وافقددت 

ونايدددت اللجيددة المنلفددة سبلغدددت  المسددتويين السياسددي واألميددي مدددة احتددرام تيفيدد   ليدددة الرمددل المشددترك ع
 الفاعليات الصيداوية سن المطلوبين اللبياييين الفارين إلى المخيم علي م الخروج ميا نما دخلوأع

 4/3/2017، لحياة، لندنا
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 مواجهة معهمللهل تذهب الفصائل و  ال ضمانات بطرد المطلوبين "...الحلوةعين "اختبار تحقيق:  .8
فددون مدن تنددرار تجربدة  ي ددر : رادوان مرتادى يردديش سهدالي مخدديم عدين الحلددوة مرحلدة اسدتثيائيةع يتخو 

موحددداا اددد سي اشددتباك قددد ي شددن ل  البددارد ع يحنددون عددن سيددام عجدداف تمددر علددي م  لنددي م ي رليددون موقفدداا 
 ت ديداا لمنان إقامت مع الفصائل تبدو عاجزة عم ا تِرد بتحقيقا

لددم ينددن الجدديش يومدداا سنثددر واددوحاا مددة فصددائل مخدديم عددين الحلددوة نمددا هددو اليددوم:  سددلِ موا المطلددوبين 
ك الفصدددائل تسدددلاموا ع لندددن  هدددل يتحقدددق هددد ا المطلدددا  وهدددل بتحقوقدددا يددديرم المخددديم بال ددددوء  هدددل تملددد

الفلسطييية القدرة سو لدي ا جرسة اتخدا  خطدوة ن د أ  ومدا ا سدتفرل القدوى ا سد مية  هدل سدتلتزم بحندم 
 عدم تسليم  إخوة الدين إلى دولة نافرة  

وفي ه ا السياق  تؤند مصادر استخبارات الجيش لدد األخبار  سن  القيدادة الرسدنرية لدن ترادى بالحدل 
ق يقادددي بتسدددليم المطلدددوبين اللبيددداييين سو تنف دددل إخدددراج م مدددن المخددديم فدددي الوسدددط   ناشدددفة سن  اهتفدددا

مرحلددة سولددى  تلي ددا مرحلددة هحقددة تطددال المطلددوبين الفلسددطيييين الثابددت بالدددليل اددلوع م فددي سعمددال 
إرهابية ع ما الاامن لد لك  سدؤال تجيدا عيدا المصدادر بدنن ه ادمايات  ناشدفة عدن مشدنلة ترتدري 

ت يف   الفصددائل تر  دددها  مددن سيددن سدديخرج هددؤهء  نيددف سددي جبار المطلوبددون علددى  ليددة التيفيدد ع نيددف سدد
الخددروج  مددا ا إن رفاددوا  هددل تدد ها الفصددائل إلددى خيددار المواج ددة مر ددم  هددل هيدداك خارطددة طريددق 
محددة بزمن  تتردد األسئلة من دون وجود جواا شاف  ه سيما سن المصادر األميية تؤند سي دا  لدن 

 لوبين  إيما الغاية توقيف م لتقديم م إلى الردالة عتس  ل خروج المط
رغم نل مدا سدبق  لدن ي ددس مخديم عدين الحلدوةع لدن يخدرج جميدة المطلدوبين ميداع ولدن تجدرؤ الفصدائل 
الفلسطييية )باستثياء قل ة قليلة( على تسليم سي مطلوا بارزع والجمر سيبقى ناميداا تحدت الرمدادع هد ا 

لشدتات   ه سديما سن جميدة الحلدول المجترحدة قاصدرةع فالحدل داخدل قدر ن تا على قداطيي  عاصدمة ا
المخيم ه يمندن سن يندون سمييداا صدرفااع األمدان اهجتمداعي سصدل المشدنلةع لقدد بدات القاصدي والددايي 
يرلم سيا من سصل يحو مئة سلف هجئ فلسطييي يريشون في مخيم عدين الحلدوة  هيداك سلدف مطلدوا 

ل جرميدة متيوعدة )الغالددا في دا حدوادث إطد ق يدار فدي ال دواء(ع ومددن فدي الحدد األقصدى بموجدا سفردا
سصددل هددؤهء األلددف  هيدداك مددا ه يزيددد علددى ث ثددين مطلوبدداا ي صددي فون خطددرين بالمريددار األميدديع ومددن 
هؤهء الث ثين األخطر  ه يتجاوز عدد األساسيين الميتمدين إلدى تي ديم  الدولدة ا سد مية  عشدرة فدي 

 سحسن األحوالع
 4/3/2017ألخبار، بيروت، ا
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 سنعمل إليصال السّكة الحديدّية لدول الخليج نتنياهوكاتس: بدعٍم من  .9
سن د وزير اهستخبارات ا سرائيلي  يسرائيل ناتس  وهو من حزا اللينود   زهير سيدراوس: - الياصرة

بد الدول الرربية سماها سسن د من جديد  على مي ومة المصالح واألهداف بين الدولة الربري ة وما 
وقد وردت تننيدات ناتس خ ل مقابلة مة جريدة  واشيطن بوست  األمريني ة  والتي سثيى  السيية ع

الدول الرربية  و  إسرائيل في ا على توج ات الرئيس األمريني  دويالد تراما  في دفة الر قات بين 
شيراا إلى تساوق المصالح بين ه أ الدول السيية   التي ه ت قيم ع قاٍت دبلوماسي ٍة عليية مر ا  م  

 وبين تل سبيا في إبراد الخطر ا يرايي ومية تمد د أ سنثر في الوطن الرربي   على حد  تربيرأع
وسشار ناتس  في مرر  رد أ على سؤاٍل إن  توج ات تراما يحو الميطقة  من شني ا سْن ترزز 

 الدول السيية   وسااف قائ ا إي ا إلى جايا التيسيق الدعم لتوطيد ع قات ا األميي ة مة   إسرائيلد ل
ع ولفت ناتس إلى سن  تبادل  األميي  واهقتصادي   ي منن إقامة ع قاٍت دبلوماسي ٍة مة الرالم الرربي 

و الدول الرربية السيية   من شنيا سْن يؤثر إيجاباا على خطة   إسرائيل المرلومات اهستخبارية بين 
نما سشار إلى سي ا  وبصفتا سيااا وزيراا  إلى دول الخلي ع  إسرائيل المزمة إيشاؤها من التواصل البري  

للمواص ت  يرمل على الدفة قدماا ب  ا اهتجاأ  وهياك موافقة من رئيس الحنومة بييامين يتيياهو  
ن سينون حلقة واألردن  ليصل إلى السرودي ة  م رتبراا سن  األرد  إسرائيل على توسرة خط القطار بين 

سشار إلى سن   نما ودول الخلي  في قاية السنك الحديدي ة التي تربط بيي ماع  إسرائيل الوصل بين 
 عد إسرائيل شرنة القطارات ا سرائيلي ة بصدد ربط الاف ة الغربي ة بشبنة القطارات التابرة ل

 2/3/2017، رأي اليوم، لندن

 
 ليهوداإلرهابيين ا منازل"إسرائيل" ترفض هدم  .10

قددد مت  إسددرائيل  ردهددا علددى اهلتمدداس المقدددم مددن قبددل عائلددة الشدد يد محمددد سبددو خاددير إلددى : )مرددا(
المحنمددة الرليددا  ا سددرائيلية  ب دددم ميددازل المسددتوطيين قتلددة الطفددل سبددو خاددير  بددرف  هدددم ميددازل م 

لربريدة فدإن وبحسدا مدا يشدرت المواقدة ا تحت مبرر سن يطاق ودعم ا رهاا في سوساط الي دود يدادرع
الحنومدة ا سددرائيلية فددي ردهدا سمددام مددا تسدمى المحنمددة الرليددا سنددت بني ددا سددوف تبحدث مواددوع هدددم 
ميددددازل عددددائ ت ا رهددددابيين الي ددددود فددددي حددددال ازدادت هدددد أ الرمليددددات  مشدددديرة بددددنن  الي ددددر فددددي ردع 

را مدن قبدل ا رهابيين المحتملين ه يمنن سن يصمد وحدأ  وبالتدالي حتدى لدو وقدة هجدوم إرهدابي صد
مجموعة من األفراد التي تشنل نمية محدودة من ا رهاا  وه يوجد دعم وتنييدد مدن يفدس المجموعدة 

 ل ستمرار في تيفي  عمليات إرهابية  ل لك ه يوجد مجال هتخا  خطوة ل دم الميازل ع
 4/3/2017 ،الخليج، الشارقة
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 غزة لواًء جديدًا لمواجهة العمليات على حدود يشكلاالحتالل  .11
ات رمر شدددنلت قدددوات اهحدددت ل لدددواءا جديدددداا؛ للدددرد علدددى مدددا سسدددمتا ت ديددددات األيفددداق للمسدددت :الياصدددرة

وقالدت القيداة الربريدة الثاييدة: إن اللدواء الجديدد الد ي يتندون مدن مئدات مدن سفدراد  المحا ية لقطداع غدزةع
ف  عطدداء رد سولددي علددى قددوات  حددرس الحدددود  يبدددس تدريباتددا فددي األيددام القادمددة  هفتددة إلددى سيددا  ي ددد

تسددلل رجددال مي مددات إلددى البلدددات التددي تشددنل الخددط الثددايي مددن البلدددات حددول الجدددار الحدددودي  سي 
 خلف البلدات الم صقة للجدار والتي تقة المسؤولية عي ا على ناهل جيش اهحت ل ع
يتييدددون  اوفنددديم  و ندددرت سن بدددين البلددددات )اهسدددتيطايية( التدددي سددديرمل في دددا اللدددواء الجديدددد؛ عسدددق ن 

وغيرهدددا  بحيدددث يخدددو  سفدددراد اللدددواء مواج دددات سوليدددة مدددة رجدددال المي مدددات )المقاومدددة(  و لدددك لحدددين 
 وصول الوحدات الخاصة المتدربة على عمليات ن  أع

ووفق القياة الربرية؛ يتدزود سفدراد اللدواء بوسدائل تنيولوجيدة متطدورة وسسدلحة خاصدة ووسدائل رؤيدة ليليدة 
 دون طيار ودراجات يارية وجرافات وسيارات جيا تحمل مدافة رشاش ثقيلةع  وطائرات مروحية ب

 3/3/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
  
 دراسة إسرائيلية: تقرير شابيرا عن حرب غزة فاشل .12

  2014 سديةايتقدت دراسة إسرائيلية تقرير مراقا الدولة ا سرائيلي حول حرا غزة )الجدرف الصدامد( 
التي سعدها الباحث في موقة ميددا موشديا   واعتبرت الدراسة عاهستراتيجي ج للفشل ووصفتا بنيا يمو 

سن ما سوردأ التقريدر مدن ايتقدادات وم ح دات علدى األداء الرسدنري والسياسدي مياسدبة لرددم   إيفرغان
احث سن وسند الب التي تيف ها الدولةع واهستراتيجياتلقااة وقايوييين بمراقبة السياسات  السماح مجدداا 

  هفتقاد مرددأ للخبدرة  إسرائيل المحيط بد اهستراتيجيتقرير المراقا لم يبحث الرؤية ا جمالية لل رف 
 عاهستراتيجية  إسرائيل السياسية لفح  ودراسة بيئة 

و نددددرت الدراسددددة سن مراقددددا الدولددددة القااددددي المتقاعددددد يوسددددف شددددابيرا فشددددل فددددي ايتقاداتددددا  خفاقددددات 
 لدك لرجدزأ عدن ا لمدام  تويين السياسدي والرسدنري خد ل إدارة حدرا غدزة  مرجرداا على المسد  إسرائيل 

 التي تديرها إسرائيل تجاأ غزة إبان ايدهع تلك الحراع اهستراتيجيةبطبيرة 
تشرر بيفس ا تيزلق بصدورة سو بدنخرى فدي الحدرا   إسرائيل بدست  2014 سيةوقال الباحث إيا سواسط 

   إسرائيلد ل الجب ددة السددورية ليقطددة محوريددة فددي المخدداطر المحيطددة بدد  ممددا حددو ةالتددي تشدد دها سددوري
وباتت تحتل سولوية متقدمة لدى دوائر صية القرار فدي تدل سبيدا  مدا سثدر علدى سداء الدولدة فدي حرب دا 

 على حرنة حماس في غزةع
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طاحتددا بدالرئيس محمددد م رسددي وساداف موشدديا إيفرغدان سن عبددد الفتدداح السيسدي برددد تيفيد أ هيقدد ا وا 
ورئديس حنومت دا بييدامين يتييداهو  وبددس   إسرائيل   بات يقترا سنثر فننثر من 2013يوليو  /في تموز

سيفداق الت ريدا بدين قطداع غدزة وسديياء بالتيسديق  برد فترة قصيرة من توليا الرئاسدة حربدا المرليدة ادد  
قدوة الرسدنرية لحمداس التيدامي المتواصدل لل مما ساعد األخيدرة فدي حرب دا الادروس ادد    إسرائيل مة 
ا طاحدة بمرسدي وتدولي السيسدي الحندم فدي   وهو من يشطاء حزا اللينود  وعد ميجز الدراسة بغزةع

  لديس فقدط اسدتراتيجيللسيسدي نحليدف   إسدرائيل حمداس  بردد انتسداا  ادد   استراتيجيةمصر اربة 
يمدددا فدددي الصدددورة ا جماليدددة لل دددروف السدددائدة فدددي  الشدددرق األوسدددطع بمدددا يترلدددق بالوادددة فدددي غدددزة  وا 
رفاددددت   إسددددرائيل وسواددددحت الدراسددددة سن قطددددر وترنيددددا حاولتددددا التدددددخل لوقددددف إطدددد ق اليددددار  لنددددن 

سدد م فددي اسددتمرار سفقددط  ممددا قددوى التحددالف بددين القدداهرة وتددل سبيددا  و  مصددرياا  وسدداطت ما وطلبددت دوراا 
 ال دوء على حدود غزة برد ايت اء الحرا مي  ث ثين ش راع

سيدا ندان علدى مراقدا عدام الدولدة لددى إعددادأ تقريدرأ التقييمدي   في ختدام دراسدتا  وسند موشيا إيفرغان
عن حرا غزة سن يي ر للصورة من مختلف جوايب ا  ويرلم تماما سن حرنة حماس في غزة لدم تشدنل 

 عتنتينياا  ويمنن اعتبار سي ا تشنل ت ديداا   إسرائيل  األول اد   اهستراتيجيحيي ا الت ديد 
 3/3/2017 ،الدوحةالجزيرة نت، 

 
 شركة إسرائيلية تطور درعا لحماية رواد الفضاء من إشعاعات الفضاء السحيق .13

قالت شرنة إسرائيلية إن سترة طورت دا لحمايدة رواد الفاداء مدن الجسديمات الشمسدية القاتلدة فدي  :حيفا
يمراد( وطددورت شددرنة )سددت الفاداء السددحيق جدداهزة لتجربت ددا فددي سي رحلددة منهولددة إلددى نونددا المددري ع

ومقرهددا تددل سبيددا السددترة )سسددترو راد راديشددين شدديلد(  وهددي يفددس الشددرنة التددي سيتجددت وسددوقت بالفرددل 
حزاما لوقاية عمال ا غاثة مدن سشدرة جامدا الادارة التدي تيبردث سثيداء الندوارث اليوويدة نمدا حددث فدي 

السدددترة سدددتحمي  إن  شدددرنةلوقدددال سوريدددن ميلشدددتين  المددددير التيفيددد ي ل ندددارثتي تشدددريوبل وفونوشددديماع
األيسجة البشدرية الحيويدة خاصدة الخ يدا الج عيدة التدي يمندن سن تتلدف بسدبا ا شدراع الشمسدي فدي 

وقددال:  هدد ا الميددت   الفادداء السددحيق سو علددى المددري  الدد ي ه يددوفر غ فددا الجددوي الرقيددق سي حمايددةع
ابتندددار بييدددة درع  سيسدداعد فدددي سن ينتشددف البشدددر الفاددداء السددحيقع الطفدددرة التددي حققياهدددا تتمثدددل فددي

 متردد الطبقات ليغطي بدقة سهم األعااء البشريةع 
 3/3/2017 ،القدس، القدس
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 الطيبي يرسم مالمح الدولة الواحدة للفلسطينيين واإلسرائيليين .14
الياصرة: برد يصف ساعة من إع ن الرئيس األمريني دويالد تراما سن ب دأ ملتزمة بتسوية الصراع 

ل الدولتين  سواح اليائدا سحمدد الطيبدي لشدبنة األخبدار الرالميدة   سدي سن سن  لنن ليس الارورة لح
دههت الدولدددة الواحددددة  مدددن بيي دددا سيدددا سيصدددبح رئددديس حنومت دددا برددددما ي دددزم بييدددامين يتييددداهو فدددي 
ايتخابات ديمقراطيةع وبردما سعلن  لدك دعتدا صدحيفة  هد رتس  ا سدرائيلية لترسديم م مدح هد أ الدولدة 

سن الطيبددي لددوح ب ددا لدديس إيمايددا بددالفنرة بقدددر مددا هددو ترهيددا ا سددرائيليين علددى  مددن رغمبددالالواحدددة  
طريقتا من تبديد تسوية الدولتينع وطالبتدا الصدحيفة بصدا مادامين لفندرة الدولدة الواحددة  طبيرت دا  

لفددة وعلم ددا  ويشدديدها القددومي  ومصددير قددايون الرددودة في ددا  وقالددت إن الدولددة اهفترااددية سددتنون مخت
 ع إسرائيل تماما عن شنل 

ويقددول الطيبددي فددي اللقدداء المطددول الدد ي يشددرتا الصددحيفة فددي ملحق ددا  سمددس  إن سول خطددوة لددا في ددا 
نرئيس حنومة الدولة الواحدة ستنون تثبيت المساواة بين نافة المواطيين نقيمة علياع وردا على سؤال 

حدة  مرتقدا سن برلماي ا هو المخدول بتسدميت ا  يقول الطيبي إيا ه يررف ما ا سينون اسم الدولة الوا
ألي ددا لددن تنددون  لنيددا يؤنددد الحاجددة بتغييددر علم ددا ويشدديدها القددومي وندد لك قددايون الرددودة سدديلتغي فددوراا 

 دولة ي ودية نما هي اليوم بل مفتوحة للفلسطيييين والي ود في الرالمع
الراحل مدارتن لدوثر نييدل  لددي حلدم  وفي صورة البروفايل داخل هاتف الطيبي ت  ر مقولة المياال 

لنن المقولة ه ترنس حقيقة موقفدا ف دو علدى سر  الواقدة مدن سشدد سيصدار الددولتين  ألن سغلبيدة فدي 
الجايبين تؤيدها ون لك المجتمة الدولي ورغم سن يصف مليون مستوطن باتوا عقبة نبيرة سمام داع فدي 

لدولددة الواحدددة األول يريددي ي ددام فصددل عيصددري المقابددل يقددول الطيبددي للصددحيفة إن هيدداك يمددو جين ل
سيرفاا الفلسطيييون  والثايي دولة ديمقراطية سيقبلوي اع وردا على قول الطيبي فإن المجتمة الدولي 
فددي القددرن الواحددد والرشددرين لددن يقبددل بدولددة سبرت ايددد تدد ن رأ الصددحيفة بددنن هدد ا المجتمددة قبددل بدداحت ل 

ليائددا الرربددي سن الفلسددطيييين بمثددل هدد أ الدولددة سيمسددنون عمددرأ خمسددون عامدداع وعلددى  لددك يواددح ا
بالسلطة يوما ماع وردا على سؤال يواح الطيبي سيا يمقدت اسدتخدام مصدطلح   الت ديدد الدديمغرافي   
الددد ي يشدددنلا الفلسدددطيييون ويرتبدددرأ عيصدددريا ويفادددل اسدددتبدالا بمصدددطلح   ت ديدددد ديمقراطدددي ع ويتدددابة 

سقددول إييددي سددننون رئدديس حنومددة نددي سخيددف الي ددود إيمددا للتوادديح  األصددح هددو  سمددل ديمقراطددي ع ه 
 بنن دولة سبرت ايد لن يسمح بقيام ا هيا ألييا يقدس القيمة الديمقراطية ع

 4/3/2017 ،القدس العربي، لندن
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 مستعمرة "معاليه أدوميم" تأجيل التصويت على ضمّ  .15
سخددرى  التصددويت علددى مشددروع قددايون   مددرة ا سددرائيلي سجددل اهئددت ف الحنددومي: تحريددر رامددي حيدددر
وال ي يمنن من فال شدمال الادفة الغربيدة   ة مراليا سدوميم للسيادة ا سرائيليةرمر يقاي بام مست

 عن جيوب ا  وال ي نان من المقرر سن يرر  على اللجية الوزارية لشؤون التشرية يوم األحد القادمع
 3/3/2017 ،48عرب 

 
 قراطية"و "إلسرائيل يهودية وديم مشروع قانون يلزم بقسم الوالء .16

األحدد   يدومتبحدث اللجيدة الوزاريدة ا سدرائيلية للتشدرية فدي اجتماع دا األسدبوعي  : تحرير ب ل ااهر
  إسرائيلد مشروع قايون لترديل ي  قسم الوهء ال ي يؤديا سعاداء النييسدت  بحيدث يقسدمون الدوهء لد

قددايون الدد ي قدمددا عاددو النييسددت عوديددد فددورير مددن لمشددروع ال ووفقدداا  قراطيددة عو ندولددة  ي وديددة وديم
   فددإن يدد  قسددم سعادداء النييسددت سددينون نالتددالي:  سلتددزم بددالوهء لدولددة إسددرائيل اسددرائيل بيتيددإحددزا  

 هو اهلتزام  بالوهء لدولة إسرائيل  فقطع سن ي  ه ا القسم حالياا  ندولة ي ودية وديمقراطيةععع   علماا 
 3/3/2017 ،48عرب 

 
دراجه ضمن اتساع ظاهرة "معاداة السامية"حملة إ .17  سرائيلية على "أسبوع األبرتايد" في فرنسا وا 

 سسدبوع األبرتايدد ا سدرائيلي  الد ي تي مدا مي مدات مؤيددة   إسدرائيل سدرجدت : سسرد تلحمدي –الياصرة 
متحدددة للفلسددطيييين فددي فريسددا األسددبوع المقبددل  اددمن  اتسدداع  دداهرة مردداداة السددامية  فددي الوهيددات ال

اددغط ا   إسددرائيل ونث فدت    واعتبدرأ مسددؤولون  تحرياداا علددى نراهيددة إسدرائيل والي ددود عسوروبدداوسيحداء 
فريسددا لحمل ددم علددى ميددة  سيحدداءعلددى الحنومددة الفريسددية ومددن خ ل ددا علددى رؤسدداء تسددة بلددديات فددي 

 بقيادة اليشاطع فراليات  سسبوع األبرتايد ا سرائيلي   وات مت حملة مقاطرة إسرائيل )بي دي اس(
في باريس عليزة بن يون إيا ه يمنن المرور مر الندرام علدى فراليدات  ال ددف   إسرائيل وقالت سفيرة 

إخدد ل بالي ددام الرددام والتحددري  علددى النراهيددة والريددف  إلددىمي ددا تشددويا صددورة إسددرائيل  وقددد تتحددول 
رسددائل إلددى رؤسدداء البلددديات التسددة سي ددا برثددت ب وساددافتتجدداأ إسددرائيل والطائفددة الي وديددة فددي فريسددا ع 

 نما نتبت في رسائل ا إلى رؤساء البلدات التي تستايف الفرالياتع
 4/3/2017 ،الحياة، لندن
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 إطالق اسم ياسر عرفات على شارع يستفز اإلسرائيليين .18
مجموعدة مدن جيدود اهحتيداط ا سدرائيليين بإلغداء تسدمية شدارع علدى  تودية عدواودة: طالبد -الياصرة 

ع ونشدف سمدس سن 48سم ياسر عرفات في قرية جت الفلسطييية داخل سرااي فلسطين المحتلة عدام ا
مجموعة مدن الجيدود ا سدرائيليين اهحتيداط  توج دوا برسدالة عاجلدة لدوزارة الداخليدة طدالبين تغييدر اسدم 

 شارع في القرية الم نورة ال ي يحمل اسم عرفات  بردما علموا من خ ل تطبيق  الويز ع
 4/3/2017 ،لقدس العربي، لندنا

 
 "إسرائيل"لما قامت  1948أديب يهودي بارز: لو كان نتنياهو رئيس حكومة في  .19

قلقددا ممددا يحدددث في ددا خاصددة فقدددان قادت ددا الرؤيددة    إسددرائيل الياصددرة: يبدددي سحددد سبددرز األدبدداء فددي 
 ت ددا  دولددة ي وديددة عسن المسددتوطيين سدخلوهددا فددي زقدداق دون مخددرجع ويواددح لمددا ا يرددار  ير مرتبددراا 

وفي حديث مطول لملحق صحيفة يديروت سحرويوت ه يتردد األديا مئير شاليف عن القدول إيدا لدو 
ويرى سن مشنلة دويالد ترامدا ه  ع إسرائيل لما قامت  1948للحنومة عام  نان بييامين يتيياهو رئيساا 

هيفراليددة همددا طبددة ه فنددرةع سن الف ا ددة وا تنمددن بتطرفددا القددومي بددل بج لددا وقصددر يفسددا  مواددحاا 
من ه أ الياحية ويقول إيدا فدي األخيدرة سيادا اختدارت   إسرائيل ويقارن شاليف بين الوهيات المتحدة و

بردد  األوسدداط طيلددة سدديوات  ا دهء بنصددوات ا اددد مصددلحة الدولددة و لددك بردددما خاددروا للحماسددة 
 ئيل في زقاق ه مخرج ميا عالدييية لدى جماعات صغيرة وبايفرال م الزائد سدخلوا إسرا

 4/3/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 المسجد األقصى خالل أسبوع يقتحمون إسرائيلياً  584"قدس برس":  .20
” قدس برس“رصدت ونالة : تحرير زيية األخرس  من فاطمة سبو سبيتان -القدس المحتلة 

 خ ل األسبوع الماايع إسرائيلياا لباحات المسجد األقصى 584إيترياشيويال لأليباء  اقتحام 
من ش ر شباط/ فبراير والثايي من ش ر   ار/ مارس  24وش دت الفترة الممتدة ما بين تاريخي 

مستوطياا ي ودياا لباحات المسجد األقصى  باستثياء يومي الجمرة والسبت؛  380الجاري  اقتحام 
 قتحمينعالخااة لسيطرت ا سمام الم  ” باا المغاربة“حيث ت غلق شرطة اهحت ل 

مستوطياا من فئة الط ا والمرشدين الي ود  ال ي تسمح  164وساافت سن الفترة  ات ا ش دت اقتحام 
شرطة اهحت ل لبرا م في التجول بباحات المسجد األقصى دون تحديد مسار ل م نما يحدث مة 

 المستوطيين  وي ميرون من دخول المصليات المسقوفة فقطع
 3/3/2017، قدس برس
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 "؟األقصى"لحماية بعد الشجب واالستنكار : ماذا أنتم فاعلون والمسلمينصالح لقادة العرب  رائد .21
 48ودية عواودة: دعا الشي  رائد ص ح رئيس الحرنة ا س مية المح ورة داخل سرااي  –الياصرة 

نتفاء الرلماء والدعاة وقادة األي مة الرربية وا س مية لحماية األقصى من الت ويد  و عدم اه
ببيايات التشديد والشجا اليارية  ع وياشدهم بالتحرك في مواج ة المزاعم ا سرائيلية بنن  األقصى 
منان مقدس للي ود  في إشارة إلى قرار قاائي إسرائيلي سابقع ودعا المرييين بخطابا إلى عدم 

صدار البيايات الياريةع إن خطابا يشمل  وقال في بيان من طرفا اهنتفاء بالشجا واهستينار وا 
 السلطة الفلسطييية و سحرار وحرائر شربيا الفلسطييي  سيااع 

ص ح سن القرار ا سرائيلي يريي هدم اسم المسجد األقصى  وهدم مدلول وجود ه ا اهسم   رسىو 
ن نان هدم ا نارثة نبرىع ن لك يريي الترامل مة ا  وهو سخطر من هدم مبايي المسجد األقصى  و 

الرروبي الفلسطييي في المسجد األقصى  وننيا لم ينن سص   وننييا نيا غزاة لا الحق ا س مي 
طوال الوقت  وننيا لم يبق إه سن يرلن اهحت ل دعوتا لبياء هينل خرافي سسطوري مناياع وخل  
الشي  رائد بالتوجا لقادة الررا والمسلمين بالقول  إيا بياء على نل ما تقدم من الواجا سن سسنلنم 

صدار البيايات الياريةع اعلموا سن و  سن سقول لنم: ما ا سيتم فاعلون برد مرحلة الشجا واهستينار  وا 
 المسجد األقصى ييادييا ع

 4/3/2017، لندن، القدس العربي
 

 في حوض اليرموك جنوب سورية الفلسطينيةنزوح عشرات العائالت  .22
من سجل فلسطيييي سورية  جيوا سورية  سن   : سفادت  مجموعة الرملا لنترويية األيام  -رام هللا 

عشرات الرائ ت الفلسطييية والسورية من سنان قرى حو  اليرموك بريف درعا الغربي  يزحت عن 
 مياطق سني م بسبا اشتداد المرارك بين تي يم الدولة  داعش  وفصائل المراراة المسلحةع

  سدت إلى سيطرة ما يررف بلواء خالد التابة سيام عشرةونايت المرارك الرييفة المتواصلة مي  قرابة 
وسشار إلى سن بر  الرائ ت لم تستطة  لتي يم  داعش  على عدة مياطق في حو  اليرموكع

الخروج من مياطق سيطرة  داعش   فيما ااطرت بر  الرائ ت إلى ا قامة في المدارس 
حين ي قيمون مي  ش ور في عدد من والمساجد لردم توف ر المسانن سو الخيام  علماا سن مئات الياز 

 البلدات المحيطة والمخيمات  من بيي ا الشرنة السورية د الليبية لتربية األبقار ق را بلدة جلينع
 4/3/2017األيام، رام هللا، 
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 األسبوعية المناهضة لالستيطان والجدار المسيراتاالحتالل يقمع  .23
مس  المسيرة األسبوعية السلمية سية بلرين  غرا رام هللا   األيام اهلنترويية  ايطلقت في قر  -رام هللا 

المياهاة ل ستيطان وجدار الفصل الريصري  لتدخل عاماا جديداا في المسيرات الشربية برد اثيي 
عشر عاماا من ايط ق المقاومة الشربية في القرية  حيث حققت المسيرة مي  ايط قت ا الرديد من 

 ير من التاحياتعا يجازات  نما قدمت النث
وشارك في المسيرة  التي دعت إلي ا اللجية الشربية لمقاومة الجدار واهستيطان في بلرين  سهالي 

 القرية  ويشطاء س م إسرائيليون وعشرات المتااميين األجاياع
وفي قرية يرلين  غرا رام هللا  سيااا  ي م سهالي القرية  اليوم  مسيرة سلمية للتاامن مة األسرى 

 في سجون اهحت ل  ولتننيد رف  إقامة جدار الام والتوسة الريصريع
وفي قرية اليبي صالح  شمال غربي رام هللا  اعتدى جيود اهحت ل والمستوطيون  اليوم  على 
المشارنين في مسيرة سلمية ايطلقت من القرية  ما سدى إلى إصابة عدد من المواطيين بحاهت 

 اختياقع
 4/3/2017، األيام، رام هللا

 
 في مواجهات مع االحتالل شمال قطاع غزةبالرصاص إصابتان  .24

سصيا شابين برصا  قوات اهحت ل ا سرائيلي   :ا لنترويية األيام   محمد الجمل -خان يويس 
خ ل مواج ات متفرقة ايدلرت ما بين شبان وقوات اهحت ل قرا خط التحديد شمال قطاع غزة 

ن عشرات الشبان رشقوا اآليات الرسنرية ا سرائيلية المتمرنزة إمترددة  وقالت مصادر مساء امسع
شمال القطاع بالحجارة والزجاجات الفارغة نما سشرلوا إطارات مطاطية  وقد رد جيود اهحت ل 

عاما    17بإط ق اليار تجاأ المت اهرين ما تسبا في إصابة شابين سحدهما يبلل من الرمر  
 عام ع 19واآلخر  

 4/3/2017أليام، رام هللا، ا
 

 الخضري: حصار غزة أدى النهيار اقتصادي .25
  إن 2017-3-3قالت  اللجية الشربية لرفة الحصار عن قطاع غزة   الجمرة  : األيااول  –غزة  

الحصار ا سرائيلي  المستمر للرام الراشر على التوالي  سدى هي يار الخدمات والقطاعات نافة بما 
 ة عفي ا اهقتصادي
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جاء  لك في بيان منتوا لجمال الخاري  رئيس اللجية غير الحنومية  ولم يواح فيا تلك 
 القطاعاتع

وسااف الخاري سن  الواقة الفلسطييي يصرا سنثر فننثر والتحديات تتفاقم يوماا برد يوم يتيجة 
حساس يزداد  وسشار رئيس اللجية  إلى سن اهيقسام الفلسطييي  يتج  ر ويتشرا  في  رف الحصار ع

 فيا الواقة صروبة وترقيداا  والنل الفلسطييي بحاجة ماسة  ي اء اهيقسام والوحدةع
 3/3/2017، الين أونفلسطين 

 
 : المقدسيون يدفعون ضريبة صمودهم"األقصى"خطيب  .26

قال خطيا المسجد األقصى  الشي  يوسف سبو سييية  إن اهيت انات  ا سرائيلية  المتواصلة بحق 
وسااف الشي  سبو سييية  الفلسطييي في القدس  هي  اريبة الريش  في المديية المحتلةع الشرا

خ ل خطبة الجمرة في المسجد األقصى  رغم نل اهقتحامات واهعتقاهت اليومية  وعمليات هدم 
الميازل المستمرة وتشريد سهل ا  واقتحامات المسجد األقصى  وحصار قطاع غزة  وتر يا سسرايا في 

وتابة  ما يحصل هو ابت ء يحتاج من  لسجون  إه  سن شربيا الفلسطييي ثابت وصابر عا
وشارك عشرات  هف المواطيين  الفلسطيييين المزيد من الصبر والثبات والرباط في المديية المقد سة ع

األجواء الباردة في المديية التي ش دت من رغم بالفي سداء ص ة الجمرة في المسجد األقصى  
 تواجداا لقوات حرس الحدود وشرطة اهحت ل في البلدة القديمة وسبواا المسجدع

إلى  لك  واصلت سلطات اهحت ل حرمان سهالي قطاع غزة من الوصول إلى مديية القدس والص ة 
 في المسجد األقصىع

 3/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 " سنتوجه للجنايات الدولية اإلرهابيينهدم منازل "تبنت "العليا" رفض  إذاخضير:  أبووالد الشهيد  .27
بو خاير ال ي خطفتا سند محامي عائلة الش يد محمد حسين س :خاير سبومحمد  - المحتلةالقدس 

يا س  من شرفاط شمال القدس  2014مجموعة من المستوطيين وسحرقتا حياا في رماان من الرام 
  والقااي برف  هدم األولنمة الرليا مساء امس ال ي تم تسليمة للمح إسرائيلسيرد على قرار 

 يومااع 15ميازل  ا رهابيين الي ود  ال ين ارتنبوا ه أ الجريمة   خ ل 
يا برد ايت ار طويل وبرد عودتا من جوهتا خارج إخاير لد  القدس    سبووقال والد الش يد 

لوزير األمن ليبرمان والمستشار  فةبا اا يتيياهوبييامين  ا سرائيلي  قدم رئيس الوزراء إسرائيل
الرليا   المحنمة إلىميدلبليت  ردهم المباشر ل لتماس ال ي تقدميا با  سفيحايالقاائي للحنومة 
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الرليا بردهم  المحنمةالي ود ال ين قتلوا يجلي محمد و لك برد مطالبة  ا رهابيينمطالبين ب دم بيوت 
 ا قررت الرليا ا سرائيلية في جلست ا المقبلة إ  ر:خاي سبو ساافو  المباشر والشخصي على  لكع

محنمة  إلىال ين قتلوا ابيي  سيتوجا فوراا  ا رهابيينقبول موقف منتا يتيياهو برف  هدم ميازل 
 الجيايات الدولية في ههاي والى محنمة الردل الدولية ع

 4/3/2017القدس، القدس، 
 

 األسرى وإلنجاح مقاطعة محاكم االحتالل  الفصائل مطالبة بقرارات لدعم: قدورة فارس .28
ات م قدورة فارس رئيس يادي األسير الفلسطييي الفصائل الفلسطييية صراحة بالتقصير في ملف 
األسرى في سجون اهحت لع وقال في تصريحات لد القدس الرربي  إن نافة اهجتماعات الفلسطييية 

التحرير سو المجلس الوطيي وغيرها من القاايا  القيادية تياقش قاايا عقد اهيتخابات سو مي مة 
وسااف  هياك جرائم إسرائيلية ترتنا بشنل مي م  وتبقى قاية األسرى غائبة عن جدول األعمالع

بحق األسرى  إه سن الرد الفلسطييي الرسمي ونافة ا جراءات التي تتخ  تنتي في سياق رد الفرل  
ونشف لد القدس الرربي  سن يوم  وحتى رد الفرل البسيط وهو سمر ه يرتقي إلى تاحيات األسرىع

لدحرجة المبادرة التي طرحت ا مؤسسات األسرى والمتمثلة ا ثيين المقبل سينون بمثابة البداية 
بمقاطرة محانم اهحت ل ا سرائيلي  حيث سيرقد اجتماع موسة بين مؤسسات األسرى والفصائل 

 الفلسطيييةع
وقد ينون ه ا اللقاء بمثابة البداية للخروج سوها باستراتيجية وطيية عملية لقاية األسرى الفلسطيييين 

حت ل  ون لك اتخا  قرار بتدويل ه أ القاية واهيتقال إلى مرحلة جديدة وهي التوجا في سجون اه
بقاايا األسرى المرفوعة سمام المحانم ا سرائيلية إلى المحنمة الجيائية الدولية برد إقرار مقاطرة 

 محانم اهحت لع
 4/3/2017، لندن، القدس العربي

 
 نتقام إسرائيليعميد األسرى إلى السجن مجددًا... قصة ا .29

عيدما تحرر عميد األسرى الفلسطيييين يائل البرغوثي من السجن حيث : محمد يويس -رام هللا 
األر  ليرمل في ا  ويوصل الزمن ال ي ايقطة  إلىيرود  سنعاماا متواصلة  نان حلما  33سماى 

السلطات ا سرائيلية سقل من ث ث سيوات حتى سعادت  إهبيي ما  لنن األمر لم يدم طوي ا  فما هي 
 اعتقالا  وحنمت عليا بالسجن المؤبد مجددااع
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عاماا وهو  33التي تزوج ا عقا تحررأ من األسر:  خرج يائل من األسر برد  إيمانوقالت زوجتا 
األر  ويرمل ب ا ع وساافت:  تزوجيا   إلى  ويرود سسرةينو ن  سنبسيطاا هو  إيساييايحمل حلماا 

   والتحق بالجامرة المفتوحة لدراسة التاري  عسرااس جل وقتا للرمل في يائل وسيا  وسخ  ينر 
 إط قش راا فقط من  32  برد 2014لنن السلطات سعادت اعتقال يائل في حزيران )يوييو( عام 

سراحا  امن حملة اعتقال طاولت مئات الفلسطيييين عقا خطف ث ثة مستوطيين وقتل م جيوا 
 عطاألسرى المحررين في صفقة شالي من 60 حواليالافة  بيي م 

اهيتقام  إلىاهعتقاهت ايتقامية  وهدفت  سنوقال رئيس يادي األسير قدورة فارس:  نان من الوااح 
رااء الرسي الرام ا سرائيلي ثايياا ع وسااف:  لم تجد السلطات سوهمن الشرا الفلسطييي    وا 

ليا ت متين  األولى ايا سلقى محاارة في إغوثي  فوج ت ا سرائيلية سبباا قايويياا  عادة اعتقال البر 
حرنة حماس رشحتا لتولى وزارة شؤون األسرى في حنومة الوحدة  سنجامرة بيرزيت  والثايية 

حوار وطيي ع وقال فارس:  من الوااح ايا ه يوجد سبا  عادة اعتقالا وزجا في  سثياءالوطيية 
 غير اهيتقام عالسجن بقية الحياة سوى اهيتقام وليس 

 4/3/2017الحياة، لندن، 
 

 للحلول الخالقة لمشاكل العالم "هالت"لجائزة  اإلقليميفلسطينيين يشاركون في النهائي  أربعة .30
فلسطيييين من جامرة بيزيت في الافة الغربية المحتلة في الراصمة البريطايية  ط ا سربرةييافس 

الي ائي  إلىلدولية في سيت ا الثاميةع ووصل الفريق ليدن  على جائزة يطلق علي ا جائزة  هالت  ا
 ا قليمي ال ي ايت ى مساء سمسع

 سبووسمين طا طالا هيدسة مديية وقصي  الميناييكس مة طالا هيدسة  سبوويام الوفد بيان 
يحاني مشنلة تزايد عدد ال جئين في  في المسابقة  سمس مشروعاا  سربرت مرحمة وحيان موسىع وقدم 

 عالرالم
شارك في الي ائيات التي ستقام في ييا سإوفي حال فوز الفريق الفلسطييي في الي ائي ا قليمي ف

 المقبل في مقاطرة واشيطن األمرينيةع سيلولسبتمبر/ 
الرئيس األمريني السبق بيل نلييتون وتشرف علي ا ما يسمى  سفناروجائزة  هالت  هي من بيات 

حلول خ قة   يجادالدولية  وتسرى  لألعمالك مة نلية هالت بمبادرة نيليتون النويية باهشترا
  لمشانل الرالمع

 4/3/2017، لندن، القدس العربي
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 وفد شبابي من غزة يتجه إلى مصر للقاء في "العين السخنة" .31
وصل وفد شبابي من قطاع غزة يام الرشرات من ن  الجيسين  إلى مديية الرين السخية المصرية 

الجمرة  للقاء وفد شبابي مصري  و لك برد ايقطاع دام سش را عن استاافة مصر في سيياء  سمس 
شابا من جمية  150لوفود سهلية من القطاعع وقال عانف المصري المشرف على الوفد  إيا يام 

الفئاتع وسااف سن الوفدين سيتبادهن سبل ترزيز الر قات وتوطيدها والتننيد على متاية الر قة 
 لمصريةعالفلسطييية ا

وجرى فتح مربر رفح خصيصا لسفر سعااء الوفدع وعبر المصري عن سملا في تحسين الر قات بد 
 الشنل ال ي يحسن الواقة ال ي يريشا سنان قطاع غزة وارورة فتح مربر رفح بشنل دائم سمام 

 نافة الحاهت ع
 4/3/2017، لندن، القدس العربي

 
 ن الطعام ن عن مضربي  تدهور الوضع الصحي ألسيري   .32

سن دت عائلة األسير الصحفي محمد : تحرير زيية األخرس  من فاطمة سبو سبيتان -القدس المحتلة 
القيق  تدهور سوااعا الصحية بشنل ملحو   يتيحة مواصلة إارابا المفتوح عن الطرام مي  يحو 

ر األسير القيق وسفادت الرائلة في بيان ل ا يوم الجمرة  سن المحامي خالد زبارقة زا ش ر ناملع
يوماا  يوم سمس الخميس  وسبلغ ا بغيابا عن الوعي لمدة ساعة تقريباا  26المارا عن الطرام مي  

وسواح سن حالة من الدوار والصداع الشديد صاحبت ه أ اليوبة  مبيياا سيا قد  يوم األربراء الماايع
سجن “ازين الرزل اهيفرادي في يفقد الوعي في سي لح ة  في الوقت ال ي يتم احتجازأ فيا داخل زي

   ويرف  األسير إجراء الفحوصات الطبية نجزء من إارابا المفتوحع”الرملة
 3/3/2017، قدس برس

 
 لتعارضه مع الصهيونية "إسرائيل"حل الدولة الواحدة لن تقبل به ل: طرح ترامب أردنيون سياسيون .33

ل الددولتين لديس الحدل الوحيدد للرمليدة ن طرح تراما بشنن حسيرى سياسيون : هبة الراايلة -عمان 
بداهعتراف بي وديدة الدولدة   سدرائيلتنون دولة واحدة مدة وعدود  سن إماالسلمية ييطوي على سياسات 

سددرائيليةدولددة واحدددة  ات قوميددة عربيددة  سو  إسددرائيلمسدداويين فددي المواطيددة وهدد ا الطددرح لددن تقبددل بددا  وا 
 عيترار  مة مبدس الحرنة الص يويية أليا
تندددون دولدددا عربيدددة  سنخيدددار الددددولتين تريدددي  سنيدددا يقدددول رئددديس الدددوزراء األسدددبق طددداهر المصدددري وه

لنلي ما وان تصريحات تراما بوجود دولة واحدة تريي بالمف وم  67بحدود ال إسرائيلفلسطييية ودولة 
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 ا مرفدو  دولة ثيائية القومية او ال وية وه سو اآلخريندولا ي ودية مة عدم وجود الررا  ا سرائيلي
 عإسرائيلمن قبل 

تنون هيالك دولة فلسطين  سنخيار الدولتين بمريى  سنعودأ  سبوويشير رئيس الديوان السابق عديان 
 إسدرائيلخيار الدولة الواحدة ان نل ار  فلسطين هي دولة واحدة اسدم ا  سنفي حين  إسرائيلودولة 

 إسدرائيليينالشدربين نل دم  إسدرائيلتبدر تر سنماديفا ان اهمدر يتادمن  شدربينع الدولةوان امن ه أ 
سدرائيلمدواطيين  وينويواالبرلمايات  يدخلوا سنمتساويين في المواطية ويحق ل م  ه تريدد هد ا الند م  وا 

 يتياق  مة الحرنة الص يوييةع أليا
حددل الدددولتين هددو السدديياريو المتوافددق عليددا لفنددرة عمليددة  سنيقددول الدددنتور عددامر السددبايلة مددن ج تددا  

لنن ب  شك وعلى ار  الواقة ان ترطيل عملية المترددة   األمرينية ا داراتس م تاريخيا وبرؤية ال
باهسدتيطان والخ فددات فدي المشدد د الفلسدطييي نامددل  ا سدرائيليالسد م ندل هدد أ السديوات واهسددتمرار 

 سهميدددة إلددى ةا دار  إقيددداع إلددى الواقددة ممدددا دفددة يتييددداهو األمدددرتحدددول جدد ري فدددي شددنل  إلددى سدتنل ددا 
 مشروع حل الدولتينع  رثالس م وليس 

 4/3/2017الرأي، عمان، 
 

 من الكاكا طناً  56واستيراد  "إسرائيل"آالف طن خضار وفواكه إلى  أربعةتصدير األردن:  .34
 إلددىطيددا مددن الخاددار والفوانددا  4,114شدد د الشدد ر األول مددن الرددام الحددالي تصدددير : سيمددن فاددي ت

 طيا من الناناع 56 إسرائيل   واستيراد 
وارتفددة الطلددا مددن قبددل الشددرنات الزراعيددة ا سدددرائيلية علددى مجموعددة مددن الخاددار المحليددة  سبرزهدددا 
البا يجددان والخيددار والفلفددل الحلددو والنوسددا والبيدددورة خدد ل شدد ر نددايون الثددايي المااددي مطلددة الرددام 

يجدد سن الشد ر  2016لماادي وبمقارية سرقام الصادرات خد ل يفدس الشد ر مدن الردام ا ع2017الحالي 
طيدددا  إ  سدددجلت الصدددادرات خددد ل شددد ر ندددايون الثدددايي مدددن الردددام  550الماادددي شددد د ارتفاعدددا بواقدددة 

  ممددا 4,114طيددا  بييمددا شدد د شدد ر نددايون الثددايي المااددي تصدددير  3,564 قرابددة الددد 2016المااددي 
سلدف  17يزيدد عدن الدد تصددير مدا 2016وشد د الردام الماادي  ع%15يشير الى ارتفاع للصادرات بوقة 

طيددا مددن الخاددار والفوانددا الددى  إسددرائيل   مددن قبددل وسددطاء ومصدددرين وشددرنات متراقدددة مددة  233و
وس  دددددرت إحصدددددائيات رسدددددمية صدددددادرة عدددددن وزارة الزراعدددددة سن الوسدددددطاء  شدددددرنات زراعيدددددة إسدددددرائيليةع

سددواق  والمصدددرين قدداموا بتصدددير ميتجددات زراعيددة متيوعددة مددن الخاددار بددالرغم مددن يقصدد ا فددي األ
 هف طن من ثمدار الزيتدون   4ومثال على  لك تصدير ما يزيد عن  وحاجة المست لنين الملحة ل اع
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 %20بالرغم من إع ن المزارعين عدن تراجدة محصدول الموسدم الحدالي مدن الزيتدون بيسدبة زادت عدن 
 عن األعوام السابقةع

 3/3/2017السبيل، عمان، 
 

 مكتبه في طرابلسدًا من فتح بيستقبل وف الجسر سميرالنائب لبنان:  .35
اسددتقبل اليائددا سددمير الجسددر فددي منتبددا فددي طددرابلس  وفددداا مددن حرنددة  فددتح  برئاسددة  سبددو ج دداد   سنددد 
 التزام القايون اللبيايي  وسي م مدة مرجريدة الدولدة اللبياييدة دون غيرهدا ع وا   سسدف الوفدد لمدا يجدري فدي 

ات المتنددررة داخددل المخدديم يقددوم علددى التردداون مددة مخدديم عددين الحلددوة  سنددد سيددا  مددة حددل ي ددائي لألزمدد
خددراج جميددة المطلددوبين ا رهددابيين خددارج المخدديم ع وسثيددى الوفددد علددى مددوقفي  القددوى الشددرعية اللبياييددة وا 
اليائددا ب يددة الحريددري و تيددار المسددتقبل  مددن مواددوع مخدديم عددين الحلددوةع و نددر باددرورة ا سددراع فددي 

رد  شانراا لرئيس الحنومة سرد الحريري وعددأ بالسدري مدة الددول استنمال إعادة إعمار مخيم ي ر البا
 الرربية لتنمين التمويل ال زم لتمنين  األويروا  من استنمال البياءع

وسند الجسر سهمية التاامن الفلسطييي  وسن  ما يحصل في المخيم وندل الميطقدة الرربيدة هدو لخدمدة 
وتقسديم المقسدم ع نمدا سندد الجسدر تف مدا مطالدا الوفدد  المشروع ا سرائيلي الرامي الى تفتيدت الميطقدة

ا يسايية المحقة في توفير الريش النريم  هفتاا الى سن  المسنلة مسنلة وقت حتى تتبدد نل المروقات 
 التي تحول دون الوصول الى ال دف المرجو ع

 4/3/2017المستقبل، بيروت، 
 

 عين الحلوةمخيم ضبط يدعو ل السنيورة .36
اعتبر رئيس نتلة المسدتقبل الييابيدة الدرئيس فدؤاد السدييورة سن  جميدة سهدالي صديدا : د رسفت يريمصيدا ددددد

 إلدىمدا يجدري فدي مخديم عدين الحلدوة ويتميدون سن يصدار  إلدىوالمقيمين في ا واللبياييين يي رون بقلدق 
مددن سجددل  بدد ل نددل ج ددد مددن نددل األطددراف وسيادداا مددن قبددل الدولددة والجدديش اللبيددايي واألج ددزة األمييددة

 ابط ه ا الواة ع
صديدا:  ه يجدوز سن  -وقال السييورة لد المستقبل  علدى هدامش اسدتقبالا وفدوداا فدي منتبدا فدي ال  ليدة 

تستمر ه أ الميطقة التي سصبحت جزءاا ه يتجزس من مديية صيدا عراة ل  أ اهيت انات التي تؤدي 
 ة لتحسين مستوى ويوعية عيش م عخسائر في األرواح والماديات ولدى مجموعة هم بحاج إلى

 4/3/2017المستقبل، بيروت، 
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 "إسرائيل"كل عمري لفلسطين ولن أزور  نذرت  : نصير شّمةالعراقي  السفير األممي .37
ن: سعرا الموسيقار الرراقي وسفير الس م لمي مة األمم المتحدة للتربية والرلوم والثقافة  يويسنو   يدل

دمتا مددن األخبددار التددي تحدددثت عددن عزمددا زيددارة إسددرائيلع وقددال يصددير شددم ة  سمددس الجمرددة  عددن صدد
 لد القدس الرربي :  ي رت نل عمري لفلسطين ولن سزور إسرائيل ع

جاء  لك رداا على تصريحات سدلى ب ا سمس  السفير ا سرائيلي لدى  يويسنو  نرمل شدمة  قدال في دا 
تددا ع وجددرت الخمدديس  فددي بدداريس  تسددمية إيددا  قدددم دعددوة إلددى شددمة لزيددارة بدد دأ واألخيددر سبدددى موافق

يصير شمة سفيرا للس م لد يويسنو   بحاور مسؤولين في الحنومة الرراقية  وشخصيات بارزة  إلدى 
 جايا سفراء عدد من الدول لدى اليويسنو  من بيي م السفير ا سرائيليع

 عراقية ع وسااف شمة  الحشد نان نبيرا والنل يسلم وينخ  الصور بوجود شخصيات رسمية
وسوادح  لدم سندن ستخيدل وجدوداا لسدفير إسدرائيلي فددي هند ا مندان  وبالتدالي لدم يقددم يفسدا بالصدفة التددي 
يحمل ددا  ولددم ولددن سسددمة نلمددة إسددرائيل خدد ل الليلددة  لدد لك مددا سوردأ السددفير بخصددو  قبددول زيددارتي 

  سرائيل عار عن الصحة ولن يحصل ع
 لفلسطين والقاية الفلسطييية وه أ ليست مزايدة ع وقال لد القدس الرربي :  ي رت نل عمري 

 4/3/2017القدس العربي، لندن، 
 

 "إسرائيل" لدراسة نقل السفارةإلى تصل األمريكي بعثة رسمية للكونجرس  .38
وصددلت برثددة رسددمية عددن النددويجرس األمرينددي إلددى النيددان ا سددرائيلي الجمرددة و لددك : القدددس المحتلددة

مرينية من تل سبيا إلى القدس المحتلة من الياحيتين الرملية والسياسية  لدراسة مسنلة يقل السفارة األ
 بحسا ما  نر عاو النييست المتطرف ي ودا غليكع

ويقلددت ا  اعددة ا سددرائيلية الرامددة عددن غليددك قولددا إن  سعادداء البرثددة سدديجتمرون خدد ل زيددارت م هدد أ 
 يات سخرى عساعة مة رئيس الوزراء بييامين يتيياهو وشخص 24التي تدوم 

وسندت السفارة األمرينية في النيان ا سدرائيلي لذ اعدة يبدن وصدول البرثدة الرسدمية لغدر  دراسدة يقدل 
 السفارة إلى القدس المحتلةع

فدي سددياق متصددل   ندرت إ اعددة  صددوت إسدرائيل  سن طدداقم الرمددل ا سدرائيلي للبيدداء فددي المسددتوطيات 
اشدر اتصداهتا مدة مستشدار الدرئيس األمريندي دويالدد برئاسة سفير النيدان فدي واشديطن رون ديرميدر ب

تراما للشؤون الدولية جيسون غرييب ط لدراسة ه أ القاية  حيث نان يتيياهو اتفق مة تراما على 
 تشنيل ه ا الطاقمع
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 المطلرة  قول ا إن الفجوات بين الجايبين ه تزال نبيرة وسيدا لدم يدتم بردد دويقلت عن مصادر وصفت ا ب
وقالدددت مصدددادر مقربدددة إلدددى ا دارة األمرينيدددة إن  البيدددت األبدددي  قدددد يتبيدددى  ى تفاهمددداتعالتوصدددل إلددد

 سياستا التقليدية وهي التغااي جزئياا عن سعمال البياء ا سرائيلية ع
 3/3/2017، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 "إسرائيل"االتحاد األوروبي يدرس موقفًا موحدًا من  .39

وزراء خارجية اهتحاد األوروبي عقد محادثات رفيرة المستوى مة إسرائيل يدرس وناهت: –برونسيل 
قريباا للبحث في اتفاق الشرانة بدين الجدايبين  وسدط قلدق مدن سياسدت ا اهسدتيطايية وعددم التزام دا حدل 

 الدولتينع
وصرح ديبلوماسي شرط عدم  نر اسما  بنن اهتحاد األوروبي يجا سن ينون وااحاا في تراملا مة 

 -سددددرائيل  خصوصدددداا فددددي اددددوء الموقددددف غيددددر الوااددددح لددددذدارة األميرنيددددة إزاء الصددددراع الفلسددددطيييإ
ا سددددرائيليع وسادددداف  خددددر سن سي محادثددددات مقبلددددة مددددة إسددددرائيل يجددددا سن ه ينددددون في ددددا الترامددددل 
نالمرتاد  بل يجا سن تواة اليقاط على الحروف  مواحاا:  يريد موقفاا موحداا ووااحاا من اهتحاد 

وروبي ينخ  في اهعتبدار التطدورات األخيدرة علدى األر ع وحدين يحددث  لدك سديحدد موعدداا للقداء  األ
الشدد ر  28مددة ا سددرائيليين  يافيدداا مددا تددردد فددي ا عدد م ا سددرائيلي عددن إرجدداء موعددد نددان محدددداا فددي 

إدارة الدرئيس وسندت ديبلوماسية سن اللقاء  لم يجمد  وسن الرمل بدس  لني دا سقدرت بدنن موقدف  الماايع
دويالدددد ترامدددا غيدددر الواادددح يبردددث علدددى القلدددق فدددي سوروبدددا:  ثمدددة مراجردددة للسياسدددات فدددي الوهيدددات 
المتحدددةععع لدد لك سيواصددل اهسددتفادة مددن نددل فرصددة  ونددل مياسددبة  وعلددى مسددتوى رفيددة  مددن سجددل 

 التروي  لمواقفيا ع
 4/3/2017، الحياة، لندن

 
 نائبًا لرئيسها "االشتراكية الدولية" تنتخب نبيل شعث  .40

  يدوم الجمردة  جدورج 25ايتخبدت مي مدة اهشدترانية الدوليدة فدي سعمدال مؤتمرهدا الدد: ونداهت –بوغوتا 
 بابايدريو رئيسا ل ا  ويبيل شرث يائبا للرئيس  ولويس اياه سمييا عاماع

ت مدن نولومبيدا  بحادور المئدا -وبدست فراليات مؤتمر مي مدة اهشدترانية مسداء سمدس فدي نارتاخييدا
زعمدداء وقددادة األحددزاا اهشددترانية مدددن مختلددف سيحدداء الرددالم  وتيت ددي غدددداا السددبت بددإع ن عدددد مدددن 

 القرارات والتوصيات مي ا ما يترلق بالقاية الفلسطيييةع 
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وعقدت اهجتماعات تحت شرار  من سجل عالم يسودأ الس م الرادل والتاامن   ويشارك في ا شرث 
 لسلطة محمود عباس على رسس وفد فلسطيييعممث  عن حرنة فتح ورئيس ا

يدد نر سن مي مددة اهشددترانية الدوليددة تمثددل جميددة األحددزاا اهشددترانية والليبراليددة فددي الرددالم  وحصددلت 
بصددددفة عادددو مراقددددا  ثدددم الراددددوية  1996حرندددة فدددتح علددددى عادددوية فددددي اهشدددترانية الدوليددددة عدددام 

 ع2011   وسصبحت عاواا نامل الراوية عام2000اهستشارية عام 
 3/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 دخولالباحث "هيومن رايتس ووتش" من "إسرائيل" تمنع للمرة الثانية  .41

ه تددزال تددرف  مددا تسددمى  سددلطة السددنان وال جددرة  ا سددرائيلية دخددول الباحددث مددن قبددل : اشددم حمدددانه
حددث باسدم وزارة الخارجيدة مي مة حقوق ا يسان  هيومن رايتس ووتش  إلى الدب د  رغدم تصدريح المت

 عميوئيل يحشونع
ونان يحشدون قدد صدرح قبدل يحدو سسدبوع سيدا سدينون با مندان إعدادة الي در مجدددا بالطلدا  وسيدا فدي 

 ه أ األثياء سينون بإمنان الباحث في مي مة حقوق ا يسان الدخول إلى الب د بتنشيرة سائحع
ئيلية  توج دت مي مددة  هيدومن رايددتس ووتددش  وفدي سعقدداا تصدريحات المتحدددث باسدم الخارجيددة ا سددرا

إلددى  سددلطة السددنان وال جددرة   بواسددطة المحددامي ميخددال سددفارد  للتننددد مددن عدددم ميددة الباحددث عمددر 
 شانر  وهو مواطن سميرني من سصل عراقي  من الدخول إلى الب دع

شديرة عمدل سداعة مدن اليشدر تراجردت الحنومدة ا سدرائيلية عدن رفاد ا مديح تن 24برد مدرور سقدل مدن 
 لممثل مي مة حقوق ا يسان  هيومن رايتس ووتش 

وبحسا صحيفة  ه رتس   فإن رئيسدة قسدم الرقابدة علدى الحددود والمردابر فدي سدلطة السدنان  ميخدال 
يوسيفوف  ردت يوم الخميس بالقول إيا  ي را لرف  طلا المنوث والبقاء فدي الدب د  فإيدا لدم تتدوفر 

 إلى الب د ع  روف خاصة للمصادقة على دخولا
 وعقا المتحدث باسم الخارجية بالقول إيا حصل خطن  وسيا سيسمح لشانر بالدخول نسائحع

 3/3/2017، 48عرب 
 

 "BDS"األوسكار هذا العام تذهب لـ .42
 علي الصالح

   حرندددة مقاطردددة إسدددرائيل وسدددحا اهسدددتثمارات مي دددا وفدددر  BDSهددد ا الردددام تددد ها لدددد األوسدددنار  
الفصدددل  سسدددبوعفبرايدددر الماادددي   28سطلقدددت مدددن ليددددن يدددوم الث ثددداء الموافدددق الرقوبدددات علي دددا  التدددي 
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  السيوي الثالدث عشدر  ومي دا ييتقدل إلدى عواصدم ومددن الردالم والغدر  مدن هد ا ا سرائيليالريصري 
 اهسترماري اهستيطايي في فلسطينع ا سرائيليالحدث رفة مستوى الوعي في الرالم اد المشروع 

ان ال ي تصدر موقة صدحيفة  هد رتس  ا لنترويدي قبدل سيدام  مدن فدرات  فقدد تنللدت ولم ينت ه ا الريو 
لتوزيددة جددوائز األوسددنار فددي الرددام المااددي  وزارة  88بالفشدل دعددوات وج ت ددا خدد ل الحفددل السدديوي الددد

ع وحسدا الصدحيفة إسدرائيل  لردد مدن ممثلدي هوليدوود لزيدارات  درجدة ممتدازة  إلدى ا سرائيليةالسياحة 
ليويداردو دي ندابريو الفدائز بالجدائزة  سمثدال  ومدي م حائزهدا  مدن لألوسنارممثلين نبارا ومرشحين فإن 
الدد ين 26عددن فدديلم   ي ريفييددت   ومددات ديمددون ومددارك ري يددس  نددايوا مددن بددين الممثلددين الددد  2016فددي

جميردددا   ولدددم يلدددا سي مدددي م هددد ا الردددر  المغدددري  والتزمدددوا 2016تلقدددوا دعدددوات لزيدددارة إسدددرائيل عدددام 
  رفددد  إسدددرائيلالصددمت  باسدددتثياء ري يدددس الحدددائز جدددائزة افادددل ممثدددل مسددداعد  والميتقدددد لسياسدددات 

 الدعوةع
  وهزيمددة ينددراء تادداف إلددى سلسددلة ال ددزائم التددي مييددت ب ددا BDSواعتبدر هدد ا الفشددل  ايتصددارا نبيددرا لددد

عددد نبيدر مدن اشد ر هعبدي  إقيداع  التي نان  خرها  فشل الوزارة يفس ا في ا سرائيليةوزارة السياحة 
دعددوات مماثلددةع وقددال ماينددل بيييددت مددن فريددق  11مددن  6نددرة السددلة فددي الوهيددات المتحدددة الدد ين رفدد 

  عإسرائيلسياتل سي ونس   لن يتم استغ لي من جايا 
خراجدا  إادافة  وبييما يلبي الرديد من الشخصيات الرالمية على جمية الصرد الفييدة  غيداء وتمثدي  وا 

  سو إسددرائيلبمقاطرددة  BDSميدات واليقابددات الرماليددة والط بيددة وا ع ميددة  دعددوات ويصددائح لألنادي
 سودعددوات مددن هدد ا القبيددل  ت دددف مي ددا إسددرائيل لمسددح اهيطبدداع بني ددا ترددايي مددن الرزلددة  األقددلعلددى 

المقاطرددة ادددها  وتجميددل صددورة اهحددت ل وتشددويا صددور القاددية الفلسددطييية  تجددد سن مر ددم الدد ين 
لبددون مثدددل هددد أ الدددعوات الدعائيدددة الرخيصدددة بددالمف وم السياسدددي  وبرحابدددة صدددر وحماسدددة  هدددم مدددن ي

  الصحافيين ورجال ا ع م الررا واحيايا سياسيين بغر  الصرود ع
والشددديء المخجدددل سن هدددؤهء يردددودون مدددن مثدددل هددد أ الدددرح ت  سدددفراء  سدددرائيل مسدددلحين بالمرلومدددة 

وينتشددفون  زيددف الدعايددة  سعيددي م أ الزيددارات   وبردددما يددرون بددنم هدد سثيدداءوالحقددائق التددي تنشددفت ل ددم 
عع )وه ا ن م م ولديس مدن بداا تشدويا إسرائيلالتي تربوا علي ا طوال حيات م اد  واألنا ياالرربية 

وه  ا سرائيليالنا بة عن اهحت ل  األخبار( ويزعمون سي م لم يتلمسوا  سص صورهمعع ف ي مشوهة 
يمدا… القتل والتدمير لنل شيء في حياة الفلسدطيييين مالسعالحواجز وه  وجددوا فدي دولدة اهحدت ل  وا 

 شربا مسالما ميفتحا محبا للحياة راغبا بالس م ع
عددودة إلددى مواددوعيا األساسددي واألهددم مددن ثلددة  المتنسددرلين   تقددول  هدد رتس  إن سيددا مددن هددؤهء  نمددا 

مت لمجموعة من سش ر وجوأ هوليوود خ ل الحفل يبدو  لم يلا الدعوة التي نان ستنلف نثيراع وسل
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المااددي وشدد د فادديحة  األحددد  الدد ي صددادف هدد ا الرددام يددوم 2016 األوسددنارالسدديوي لتوزيددة جددوائز 
عدن الدرئيس دويالدد ترامدا  األيدوار  وخطفت ا ع ميالخلط باسم الفيلم الفائزعع وه تزال مادة للتيدر 

 رج من مطا ليدخل مطبا جديداع  يخاألبي ال ي م  وطنت قدماأ البيت 
لحقددوق الفلسددطيييين  التددي شدديت بالتيسدديق مددة  األمرينيددةواعتبددر يوسددف مييددر سحددد ياشددطي  الحملددة 
حملدددة ادددد الددددعوات التدددي قددددمت ا شدددرنة تسدددويق  األمرينيدددةمي مدددة  صدددوت ي دددود مدددن سجدددل السددد م  

خدام الممثلدين السدييمائيين لتبيدي  بالييابة   لك  يجاحا نبيرا  ويقل عيا القول  اعتقدد سن محاولدة اسدت
  فشددلت   فحتددى يجمددة فدديلم  هددايغر غيمددز  جييفددر لددورايس  حولددت الدددعوة إلددى والدددي اع إسددرائيلوجددا 

وتقددول المتحدثددة باسددم  الصددوت الي ددودي للسدد م  غددارايتي سوسدديوف إن هدد ا الموقددف يددنتي فددي إطددار 
جة  وقميدددا بددداهخ ل بدددالتروي   لر مدددة حملددة واسدددرة للمقاطردددة الثقافيدددةع وتاددديف  سثدددارت حملتيددا اددد

اسدددرائيل  ندددنمر طبيردددي   مشددديرة إلدددى سن الحملدددة   ن دددرت يجدددوم هوليدددوود بدددنن هيددداك تنلفدددة اجتماعيدددة 
 لربط م باهحت ل الرسنريع

الترليددددق هحقدددداع لنددددن يقددددل عددددن المدددددير الرددددام لددددوزارة السددددياحية  ا سددددرائيليةورفاددددت وزارة السددددياحة 
في القدددول فدددي حييدددا  لندددل واحدددد مدددن هدددؤهء المشددداهير م يدددين المتتبردددينع ندددل عميدددر هدددالي ا سدددرائيلية

قيمدة  األمدرول د ا  ا يتريدتمش ور قدد يدنتي لزيارتيدا بإمنايدا يشدر صدورة  اتيدة لدا مدن مندان مدا عبدر 
 هائلة ع

  المحدامي ريتشدارد هايددمان BDSويرترف بفشل النثير مدن حمد ت الدعايدة الصد يويية  سمدام زخدم 
 األسدددبوعلرئاسدددة الحرندددة الصددد يوييةع ويرتقدددد فدددي مقابلدددة مدددة صدددحيفة  جيروسددداليم بوسدددت  المرشدددح 

المااي  سن الحرا لنسا الرسي الرام الرالمي اد إسدرائيل قدد بددست قبدل عقدود  ويرجر دا إلدى قدرار 
  ال ي اعتبدر الصد يويية حرندة عيصدرية قبدل إلغداء 1975المتحدة الصادر عام  لألممالجمرية الرامة 

مدن خطايدا اتفداق  سخدرىخطيئدة  سيااعع بالمياسبة ه أ 1993الرتيد  عام  سوسلوالقرار برد  اتفاق  ه ا
 التي ه ترد وه تحصىع سوسلو

ومتابردة القادايا القايوييدة باسدم  BDSويرتبر هايدمان وهو من اش ر الخبراء القايوييين في مواج دة 
مدن الم دام التدي يادر ا هايددمان علدى ناهلدا الردالمعع و  سيحداءفدي جميدة  با رهداااحايا ما يسدميا 

من خ ل الزعم باي ا مصدر ترهيا  وسحيايدا  BDSإاافة إلى الرمل لتشويا سمرة وصورة ياشطي 
  تحسين صدورت ا عبدر تقدديم الحقدائق  وه اعدرف األمرينيةت ديد جسدي للطلبة الي ود في الجامرات 

إسرائيل لفلسطين والجرائم التي ترتنب دا يوميدا بحدق حقائق يتحدث  إه ا ا نان يرتبر احت ل  سيعن 
الفلسددطيييين وممتلنددات م والبيدداء اهسددتيطايي علددى يحددو يترددار  مددة القددايون الدددولي والقددايون الدددولي 

   حقائقعا يسايي
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قدد ايطلدق فدي  سسدلفت  الد ي نمدا ا سدرائيليلدد ألسبوع التمييدز الريصدري  13وفي عودة إلى السيوية الدد
الفلسدددطييية  األراادديعاصددمة ومدييدددة فددي الرددالم مدددن بيي ددا  200  سددييتقل علددى التدددوالي إلددىبريطاييددا

سلسددلة مددن الفراليددات الدوليددة فددي الجامرددات   األسددبوعوعواصددم ومدددن عربيددةع وتشددمل يشدداطات هدد ا 
  لغدر  ترزيدز الدوعي ا سرائيليةالمحال التي تبية الميتجات  وسمامالرامة  األماننواهحتجاجات في 

النولوييدالي اهسدتيطايي  وتطبيدق ي دام اهبرت ايدد )الفصدل الريصدري( علدى  ا سرائيليد المشروع ا
ع وتقدددول حرندددة BDSالشدددرا الفلسدددطييي  إادددافة إلدددى ترزيدددز وماددداعفة الددددعم المتصددداعد لحرندددة 

المقاطرة إيا رغم التشريرات التي تتخ ها بر  الحنومات اددها فدإن يفو هدا يتصداعد وتتسدة رقردة 
  ا لتحقيق الحرية والردالة والمساواةعيشاط
اهددم الوسددائل ل دد ا الصددراع  لنسددا اددمائر وعقددول  سحدددهددي  BDSعع إي ددا الحددرا والصددراع ووسخيددرا

  إسدرائيلوطدنة علدى  واألشدديجاعدة  األنثدروقلوا الشباا في الرالم  ولرل ه أ الطريقة السلمية هدي 
الفلسدطييية مدا  األرااديفدي  سسدبوع اتدي سدتبدس ال BDSوهي بالتننيد تستحق ميا ه ا الدعم فادعموا 

 مياع 19-25من ش ر مارس الحالي وفي الرالم الرربي من  11-18بين 
الماادي  صدديقا صددوقا وشخصدية مدن الدوزن الثقيدل ومدن اشددد  األحددفقددت القادية الفلسدطييية يدوم 

يملددة عددن موقفددا مددن سالددداعمين ل ددا والمدددافرين عي ددا  علددى مدددى عقددود طويلددة  لددم يحددد خ ل ددا قيددد 
  سفريقيدامن ي ام الفصل الريصري فدي جيدوا  باألسوسإسرائيل اهسترمارية  التي نان يصف ي ام ا 

ويدعو لمقاطرت ا اقتصاديا وسياسياعع ايا سير جيرالد نوفمان الي ودي ال ي يح دى بداحترام الجميدة  
رجيددة ال ددل األسددبق عميددد اليائددا عددن حددزا الرمددال مددن مدييددة مايشسددتر عقددر الصدد يويية  وزيددر خا

فددي  سومجلددس الرمددومع وسيشددنل رحيلددا خسددارة حقيقيددة ونبيددرة لفلسددطين وقادديت ا  سددواء فددي البرلمددان 
 المجتمة البريطاييع

 4/3/2017 ،القدس العربي، لندن  
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 الحسين الزاوي

دبلوماسياا متزايداا  وتيافساا سياسياا واقتصادياا متصاعداا  تش د القارة ا فريقية مي  سيوات قليلة  يشاطاا 
مددا بددين القدددوى الدوليددة النبددرى مدددن ج ددة  والدددول ا قليميدددة المددؤثرة والفاعلددة مدددن ج ددة سخددرىع إ  إيدددا 

األمريندددي واألوروبدددي علدددى اليفدددو  اهقتصدددادي  الددد ي غلبدددت عليدددا  -وفاددد ا عدددن التيدددافس الصدددييي
مليار دوهر  فإن هياك في الج ة المقابلة تيافساا جيوسياسدياا  200تجاوزت اهستثمارات الصييية التي 

وجيواسددتراتيجياا نبيددراا بددين الدددول الرربيددة و إسددرائيل  علددى ميدداطق التددنثير وال يميددة فددي القددارة السددمراءع 
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 ويسددتطية سن ي حدد  سيددا وخ فدداا للتحرنددات  ا سددرائيلية  المدروسددة مددن سجددل الرددودة بقددوة إلددى مجمددل
عواصم القارة  فإن اليشاط الرربي فدي إفريقيدا يتسدم بدالتخبط وعددم اهسدتقرار  وتغلدا عليدا الحسدابات 

 القطرية الايقة  بريداا عن اهعتبارات المترلقة باألمن القومي الرربي المشتركع
وبرددد  وقددد بدددس التحددرك  ا سددرائيلي  ييتقددل مددة بدايددة األلفيددة الجديدددة مددن الرتمددة إلددى اليددور  حيددث إيددا

سدديوات مددن الرمددل اهسددتخباراتي والسددري فددي شددرق إفريقيددا وغرب ددا  بددات التحددرك السياسددي لتددل سبيددا  
ينخ  اآلن طابراا هجومياا سنثر واوحاا وفق سسلوا يشدبا اهسدتررا  السياسدي؛ هد ا التحدرك سفادى 

سددرائيل   وندداد إلددى إعددادة تطبيددة القسددم األنبددر مددن الدددول ا فريقيددة جيددوا الصددحراء لر قات ددا مددة  إ
األمر سن يصل إلى حد الحصول على مقرد مراقا باهتحاد ا فريقي  لوه فطية ويق ة الدول الرربية 

ا فريقيددة التدددي سفشدددلت خطددط  تدددل سبيدددا  ال ادفدددة إلددى اهسدددتقرار بشدددنل رسددمي ودائدددم داخدددل الجسدددد -
 السياسي ا فريقي عبر بوابة مؤسساتا التمثيلية في سديس سباباع 

ا شدددارة فدددي هددد ا السدددياق إلدددى سن بييدددامين يتييددداهو ندددان قدددد قدددام بجولدددة إفريقيدددة  وصدددفت ا  وتجددددر
ثيوبيا خ ل السية المااية    التاريخية   إلى عدد من دول القارة  وفي مقدم ا سوغيدا  نيييا  روايدا وا 

مددن سجددل فددك فددي إطددار سددري  إسددرائيل  إلددى تقددديم خدددمات ا األمييددة والرسددنرية لدددول القددارة السددمراء  
 طوق الرزلة ال ي اربتا حول ا الدول الرربية في زمن سيادة مبادئ األمن القومي المشتركع 
  2016ويمنييدا سن ي حد  فدي السددياق يفسدا  سن الزيدارة األخيدرة للددرئيس التوغدولي إلدى  إسدرائيل  سددية 

 ا سدرائيلية   -فريقيدة مث لت مياسبة م ئمدة باليسدبة للجدايبين مدن سجدل التحادير بشدنل جيدد للقمدة ا 
حدول موادوع  2017التي من الميت در سن تستاديف ا الراصدمة التوغوليدة لدومي خد ل السدية الحاليدة 

 األمددن والتيميددة   حيددث ت دددف  تددل سبيددا  إلددى تحويددل يفو هددا السياسددي والدبلوماسددي فددي إفريقيددا إلددى 
ة القسدددم األنبدددر مدددن دول القدددارة دييامينيدددة جديددددة مدددن سجدددل توطيدددد الر قدددات اهقتصدددادية واألمييدددة مددد

السددمراءع نمددا تسددرى  إسددرائيل  مددن خدد ل ايتشددارها فددي إفريقيددا  إلددى التغطيددة علددى تراجددة يفو هددا فددي 
النثيدددر مدددن دول الردددالم يتيجدددة لسياسدددت ا الريصدددرية واهسدددتيطايية فدددي األراادددي الفلسدددطييية المحتلدددة؛ 

ستباقية من سجل تفدادي إمناييدة تحدو ل برد  وتحر  في اللح ة يفس ا على القيام بإجراءات سميية ا
الدول ا فريقية إلى مرانز ايط ق هجمات محتملة ادها  األمر ال ي يؤندد سن الرهدان األميدي ي دل 
الشددغل الشدداغل باليسددبة لقددادة  تددل سبيددا   و لددك مقاريددة با منايددات المتوااددرة التددي يمنددن سن تقدددم ا 

لقارةع وبالتالي فقد بات من الوااح تماماا  سن  تل سبيا  قد  إسرائيل  على الصريد اهقتصادي لدول ا
اسددتطاعت خدد ل السددية الميصددرمة  سن تتجدداوز بشددنل نامددل الحصددار الدد ي فددر  علي ددا فددي إفريقيددا 

التي دفرت األغلبية الر مى من الدول ا فريقية إلى قطة ع قات ا الدبلوماسية مة  1973غداة حرا 
 النيان الص يوييع 
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وفددي مقابددل هدد ا اليشدداط  ا سددرائيلي  المحمددوم فددي إفريقيددا  يجددد سن التددنثير الرربددي قددد تراجددة  بيددد سيددا
بشدددنل ملحدددو   يتيجدددة لغيددداا التيسددديق بدددين الددددول الرربيدددة مدددن جايدددا  وبسدددبا تردددار  وتادددارا 
م اليشاط الرربي الدراهن فدي إفريقيدا إلدى  المصالح الوطيية لنل دولة من جايا  خرع ويستطية سن يقس 

سقسدددام رئيسدددية: يتصدددد رها الرمدددل الخليجدددي المشدددترك مدددن سجدددل ادددمان سمدددن واسدددتقرار دول مجلدددس  3
الترددداون  مدددن خددد ل وادددة خطدددط طموحدددة فدددي مجدددال اهسدددتثمار اهقتصدددادي والتبدددادل التجددداري بدددين 
إفريقيدا ودول الخلدي   و لددك تزاميداا مددة توطيدد الر قدات الدبلوماسددية بدين عواصددم الخلدي  ودول القددارةع 

منن القول في ه ا السياق إيا وفي خام التراجة النبير لليفو  الرربي في إفريقيا  فإن دول مجلس وي
التردداون اسددتطاعت سن تدددعم الوجددود الرربددي فددي إفريقيددا مددن خدد ل القيددام باسددتثمارات نبيددرة  سددمحت 

ن القدرن بالمحاف ة علدى قسدم مرتبدر مدن اليفدو  الرربدي المدوروث عدن مرحلدة السدتييات والسدبرييات مد
 الماايع 

ويتمثددددل اليشدددداط الرربددددي الثددددايي فددددي الج ددددود التددددي تبدددد ل ا مصددددر مددددن سجددددل إعددددادة تفريددددل ع قات ددددا 
اهسددتراتيجية مددة السددودان ودول حددو  الييددل  وهددو ج ددد ي جمددة المراقبددون علددى سيددا يتددنرجح مددا بددين 

مدا بدين سياسددات ا قبدال وا دبدار  بحسدا تطدورات الواددة الدداخلي لمصدر  ف يداك مدث ا بددون شاسدة 
جمال عبد الياصر ا فريقية وسياسات مباركع وتصطدم طموحات القاهرة فدي المرحلدة الراهيدة بتراجدة 
المدددوارد الماليدددة وبالصدددروبات اهقتصدددادية التدددي تدددؤثر بشدددنل هفدددت فدددي بدددرام  مصدددر الطموحدددة علدددى 

ت المترلقددة بدداألمن مسددتوى دول القددارة  هسدديما سن التحدددي األنبددر لمصددر ينمددن فددي مواج ددة الت ديدددا
 -الغددد ائي والمدددائي علدددى مسدددتوى دول حدددو  الييدددل  وبخاصدددة بردددد سن عرفدددت الر قدددات المصدددرية 

 ا ثيوبية النثير من التوترات على خلفية بياء سد الي اة في إثيوبياع 
ر سما اليشاط الرربي الثالث واألخير فينمن في الحراك الدبلوماسي النبير ال ي تقوم با نل من الجزائد

 والمغراع
إن ه ا اهيقسام الرربي فيما يتصل بالر قات الرربية مة إفريقيا  وغياا التيسيق المشترك  ه يمنيدا 

 سن يس م في مواج ة ال جمة السياسية واألميية  ا سرائيلية  على دول القارة جيوا الصحراءع
 4/3/2017الخليج، الشارقة، 
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 جدعون ليفي   
ئيل تحا الحرواع وهي بحاجة الي اع وهي ه تفرل سي شيء لمير ا واحيايا هي تسرى الي اع ه إسرا

لقراءة تقرير مراقا الدولة عدن الجدرف الصدامدع وه يوجدد اسدتخ   سهدم مدن هد ا  سخرىتوجد طريقة 
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وسدائل هدي سمدور هامشدية  ليسدت سنثدر مدن  –يدت واهسدتخبارات ي  الناباأليفداق –التقريرع سمدا البقيدة 
عن ما هو اساسي وجوهريع والم م هو سن إسرائيل سرادت الحراع وقد رفات جمية  األي ارلحرف 

 البدائل بدون يقاش وبدون اهتمام من اجل تحقيق رغبت اع
نددان يمني ددا ميددة نددل حروب دداع فقددد  1948فددي السددابقع ميدد  حددرا عددام  سيادداإسددرائيل سرادت الحددروا 

م سن مر م ا لم ترد علي ا بالفائدة  بل البر  مي ا تسبا بارر نايت حروباا اختيارية وااحة  رغ
تفدر  علي دا  ولندن فدي حييدا  سحيدانالحدروا وفدي  إلدىع في الرادة إسرائيل تبدادر إص حاه يمنن 

ع برد  الحدروا تسدببت فدي ايت داء المسدتقبل الم يدي 1973نان يمنن مير ا مسبقا مثل حدرا  سياا
سي تفسدير عق يدي  إيجدادائيل الحدرا نخيدار سول ومفادلع ه يمندن لصايري ا  ورغم  لك تختار إسر 

لل اهرة  لنن الحقيقة هي سن الخروج مدن الحدرا يح دى بتنييدد نبيدر وتلقدائي وسعمدى فدي الدرسي الردام 
ع ل  ا ليست الحنومة والجيش فقدط همدا اللد ان يريددان الحدروا  بدل إسدرائيل جمير دا ا ع مووسائل 

 تحا الحرواع
تقريدر  –حقيقة سن لجان التحقيدق تقدوم بيشدر التقدارير المماثلدة تقريبدا بردد ندل حدرا  سيااك وتثبت  ل

مراقا الدولة عن الجرف الصامد هدو تقريبدا يسدخة عدن تقريدر لجيدة فييدوغراد عدن حدرا لبيدان الثاييدة 
) الخددروج للحددرا تددم بشددنل متسددرع وغيددر مسددؤول (ع عيدددما ه يددتم ترلددم سي شدديء ينددون وااددحا سن 

 ك شيئا سقوى يج ا إسرائيل للحراعهيا
في صيف الجدرف الصدامد الد ي لدم يندن فيدا سي سدبا للحدراع وهند ا سدينون فدي  سيااه ا ما نان 

نا بدةع  إيد ار  فدي الجيدوا سول سمدس نايدت صدافرة األحمدرالحرا القادمةع لألسف سن صدافرة  اللدون 
سددرائيلع شددديدة علددى غددزة مثلمددا  سخددرىتقريبددا جدداءت الفرصددة هيددزال اددربة  يرغددا افيغدددور ليبرمددان وا 

 اربة تتسبا بالتدهور يحو الحرا القادمةع
  وتاريخ دددا  شدددرال اإن عيدددوان هددد أ الحدددرا مسدددجل علدددى الحدددائط  ومدددن يريددددها ه يفدددوت سي فرصدددة 

للحددرا القادمددة سددينون  سيادداسددينون مثددل تدداري  الحددروا التددي يددتم استرراادد ا فددي تقريددر المراقدداع 
 لحرا القادمة والتقرير القادمعتقريرع سيِت وسيا وا

ال ي تمت المبالغة فيا  األيفاقيمنن القول إن الحرا القادمة ستيشا في غزةع فالمبرر جاهزع رعا 
مبدرر مثدالي للحدراع ومثلمدا حدددث   يجدادوننيدا حدرا عالميدة يوويدةع تنفدي صدواري  القسددام البدائيدة 

حدث لغزة التدي لدن تردود صدالحة للرديش في دا قبل الجرف الصامد  ه سحد يتوقف ليسنل: ما ال ي سي
برددد ثدد ث سدديوات  ونيددف يتوقرددون مددن غددزة سن تددرد علددى اددوء الخطددر الوجددودي الدد ي يحلددق فددوق 

 سو مرتينع سخرىسناي ا  لما ا الترجل  هياك وقتع في الوقت الحالي يمنن تدميرها مرة 
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سنثددر مددن هدد أ الحددروا اددد  غددزة تدددلل إسددرائيل فددي الحددرواع لدديس هيدداك شدديء يحبددا ا سددرائيليون
  واأليفداقال جيش  ادد مدن لديس لددي م دفداع جدوي سو مددرعات سو راجمدات  فقدط جديش مدن الحفداة 

يمن ددن إسددرائيل مددن التحدددث عددن قصدد  البطولددة والثنددلع قصددف إسددرائيلي علددى مددن ه حددول ل ددم وه 
 –ن القتلى الفلسطيييين قوة  ورغم  لك تسمى حرا مة سقل عدد من القتلى ا سرائيليين وسنبر عدد م

 هن ا يحا سن تنون حروبياع
صرخة  سقوالايت لم يياقش سي بديل سياسي للحراع نان يجا سن تنون يمراقا الدولة يقول إن الناب

ع نل طفل فدي غدزة يردرف سن األيفاقالحائط  لني ا ابتلرت بين اهحاديث عن  إلىمدوية من الحائط 
قدددادة  إلدددىة علدددى الردددالم فسدددتنون مختلفدددةع ولندددن هددد ا بحاجدددة فتحدددت غدددز  إ اهيددداك بدددديل ن ددد ا  وسيدددا 

لجم دور إسددرائيلي واسددة يقددول  ه   سيادداإسدرائيليين شددجران  لنددن ه يوجدد مثددل هددؤهءع وهيداك حاجددة 
 ع لما ا  ألن إسرائيل تحا الحرواعسيااللحرا بشنل حاسم  لنن ه يوجد مثل هؤهء 

 هآرتس
 3/3/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 االستيطان مشروعتراجع  .45

 شاؤول اريئيلي
ايسوا نل ما عرفتوأ حول الحقائق البديلةع يحن يرود إلى التفسيرات البديلةع سي يرتمد علدى الحقدائق  
لنييا يفسرها نما يشاءع الصورة ستنون مختلفة  لنن الب د لدن ت تدز ولدن تشدترلع قبدل سن يتبيدى سحدد 

المدييدة  ا دارةراع  ه توجدد مثدل مرطيدات السدجل السدنايي فدي برام  الرئيس دويالد ترامدا لحدل الصد
مدن اجدل تمزيدق قيداع التادليل عدن  2016حول ازدياد عدد المستوطيين في اليصف الثايي من الرام 

 عن تراجرا وفشلاع وا ع نمشروع اهستيطان والنشف عن وارا الحقيقي 
المتطدرف المسديحايي برئاسدة يفتدالي بيييدت المرسدنر القدومي  سوسداطه ا الفشل سبا ردود يائسة فدي 

الفشددل فددي الخطددوات  إخفدداءواوري اريئيددل واييلددت شددنيد وزم ءهددم فددي اللينددودع هددؤهء الدد ين يحدداولون 
وادم النتدل اهسدتيطايية وميداطق ج سو  سدومديموالبرام  المختلفة مثل  قايون المصادرة  وام مراليا 

 ام الافة الغربية جمير اع
ترتيددا واقدة حيدداة المسدتوطيين ب ريرددة سيدا وصددل إلدى مرحلددة اليمددو  األولدىريدد للوهلددة هد أ الخطددوات ت

وسن تواجددد المسددتوطيين فددي الاددفة الغربيددة هددو سمددر ه رجرددة عيددا وسخاددة الفلسددطيييين وطموحددات م 
فدي  األرااديالقوميةع ه ا اهدعاء الخاطيء يريد تبرير تدفق عشرات م يين الشواقل للمرتدين علدى 

وعشدددرات الم يدددين مدددن وزارة الترلددديم لخطدددط مختلفدددة لجدددوهت الطددد ا فدددي المسدددتوطيات التدددي  عمويدددة
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ل سدتوديوهات فدي المددن  سخدرىترمل تحدت اهسدم المدت نم  تردرف علدى المختلدف واآلخدر   وم يدين 
ا سددرائيلية  التددي هدددف ا  اهسددتيطان فددي القلوبددد ع ولددم يقددل شدديء برددد عددن المليددارات التددي تسددنا مثددل 

واهجتمدداعي الدد ي يدفرددا المجتمددة  واألخ قدديوالددثمن السياسددي  واألمددنلمدداء مددن اجددل البيددى التحتيددة ا
 المشوهةع األح ما سرائيلي بسبا ه أ 

  7.053إادافةتمدت  2016برد نل  لك  ما ال ي تنشفا ليا المرطيات  فدي اليصدف الثدايي مدن الردام 
فدي المئدة   43ملفتا  بي رة اخرى يتبين سن عدد مي م  إسرائيليا لميطقة ي ودا والسامرةع هل يبدو ه ا 

تمت ااافت م للمدييتين الحريديتين بيتار عيليت وموديرين عيليدت  واغلبيدت م السداحقة يتيجدة التنداثر 
الطبيردديع فددي هدداتين المدددييتين اللتددين تقترحددان الحددل الت نمددي لاددائقة السددنن فددي الوسددط الحريدددي  

 يون رغم سيوفيا  هياك يريش ثلث ا سرائيليين في ي ودا والسامرةعوال ين يسمون ايفس م  مستوط
سي سن هالة  ازدياد  مشروع اهستيطان يرتمد على التناثر الطبيردي فدي هداتين المددييتين الحريدديتينع 
ه أ مدن فقيرة جدا ومدعومدة مدن الحنومدة  والتدي يفتدر  سن تيادم إلدى إسدرائيل فدي سي اتفداق دائدم 

ع وا ا نددان هيدداك مددن ه يف ددم الحقددائق بشددنل عميددق  سقددول مجددددا: إن هالددة مشددروع وتبددادل ل رااددي
اهستيطان  مشروع اخفداء الفلسدطيييين وطمدوح م القدومي  ترتمدد علدى التنداثر الطبيردي فدي مددييتين 

 حريديتين سيتم ام ما في اهتفاق الدائمع
 

 مستوطنات متفرقة
م التدي يتحمسدون فدي اليمدين لادم ا  إن سدناي ا يصدوتون وما ا عن  سخت ما  الرلماييدة مراليدا ادومدي

ع سي إ ا سشدخا تراجدة بثماييدة  2016  وعددهم في اليصف الثايي من الردام باألقداممي  فترة طويلة 
قميا بخصم التناثر الطبيري فإن عشرات الرائ ت غادرت مراليدا ادومديمع إ ا بددل الدرن  مدن اجدل 

علدددى السدددنن الدددرخي  للسدددنان الادددرفاء فدددي  األمدددوالل سدددنا وبدددد 1بيددداء مفسددديرت ادومددديم فدددي إي 
 المياطق  يجدر سن يحرف المصادر الثميية لبياء سنن داخل إسرائيلع
فدي الميداطق  والزيدادة  األصدغروما ا عن اريئيل البريدة  عاصمة السامرة  لقد بقيت المديية الي ودية 

 سيوية في ي ودا والسامرةعالزيادة يصف ال إجماليفي المئة فقط من  5ع4في ا تبلل 
وفيما يترلق بباقي الميادمين لي دودا والسدامرة  اغلبيدت م وصدلت إلدى الحاادرات الرلماييدة القريبدة مدن 

فدي المئددة(  الحددديث هيددا  4.7التددي ستادم  سددرائيل فددي الحددل الددائم: جفرددات زئيددف ) األخاددرالخدط 
ييف اهجتمدددداعي اهقتصددددادي عددددن حريددددديين اياددددموا إلددددى حددددي سغددددان هددددنيلوت وسددددببوا تراجددددة التصدددد

فددي المئددة(  هددار  1فددي المئددة(  اوراييددت ) 2.5  سلفيددا ميشددا )5إلددى اشددنول  6للحااددرة  مددن اشددنول 
فدددددي المئدددددة(ع المراقدددددل القوميدددددة المسددددديحايية فقددددددت مدددددن سدددددناي ا  4.8فدددددي المئدددددة( وافدددددرات ) 0.6سدار )
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 6ات اربدة تقلصدت بدد شدخ   ونريد 50شدخ   النيدا تقلصدت بدد  34وتراجرت: بيت ايدل تقلصدت بدد 
 اشخا   واللجية الي ودية في الخليل تقلصت اياا بشخ  واحدع

ه أ المرطيات تشير إلى سيرورات مرروفة تستمر مي  عقدين رغم ج ود نبح ا واخفائ دا )مدن خد ل 
في المئة في الزيادة السيوية لذسرائيليين في  60اموال دافة الارائا في إسرائيل(ع هياك تراجة يبلل 

فدي المئدة  80الافة الغربيةع وهيداك ايرنداس فدي مصدادر الزيدادة د التدي ه تيبدة مدن ال جدرة  وحدوالي 
ميا تيبة من التناثر الطبيردي  حدوالي يصدف التنداثر فدي ي دودا والسدامرة هدو فدي مددييتين حريدديتين  

 دةعوهياك تراجة مستمر في عدد ا سرائيليين في بر  المستوطيات وخصوصا اليائية والبري
 

 بقاء يهود الضفة ضمن الدولة
اهستيتاج المطلوا على اوء الواقة الم نور سع أ هو سن فرصة امان مستقبل مر م ا سرائيليين 
الموجودين في الافة )بما في  لك اهحياء الي ودية في شرقي القدس( ينمن فدي التوصدل إلدى اتفداق 

لسدديادة ا سددرائيليةع لدد لك فددإن سددنان  النتددل  فددي المئددة مددي م فددي بيددوت م تحددت ا 80دائددم ياددمن ابقدداء 
 القريبة من الخط اهخار يجا سن يطالبوا بحل ن  اع

نل حل  خر سيزيد مدن تفداقم الوادة ويدؤدي إلدى ايددهع الريدف والادغط اهقتصدادي ويددفة السدنان 
ات ستج ا إلى مغادرة المستوطياتع المليارات التي تريد حنومة إسرائيل المسيحايية ميح ا للمستوطي

السدددنان الادددرفاء الددد ين ه توجدددد ل دددم فرصدددة التقددددم اهقتصدددادي بسدددبا غيددداا البيدددى الصدددياعية فدددي 
 المستوطياتع

في المئة من قدوة الرمدل ا سدرائيلية فدي الميداطق  الد ين يسدافرون ندل يدوم  60وهؤهء سييامون إلى 
اعدات فددددي المدددددن لنسددددا الددددرزق  سو إلددددى دائددددرة الحاصددددلين علددددى المسدددد األخاددددرإلددددى داخددددل الخددددط 

 الحريديةع
الحقائق تتحدث عن يفس اع وتفسير الحقائق هو سمر  خرع دائما يمنن الجدل حولا  لنن وجبدة زائددة 

 من حبوا الفايتازيا والتريا التي تسبا ال  يان المسيحايي ليست وصفة للحياة الطويلةع
 الدولتينعسن تبدس إسرائيل بالرمل على الفطام واهسترداد لبديل  األفالمن 

 3/3/2017 ،هآرتس
 4/3/2017 ،القدس العربي، لندن
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