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*** 
 

 ونواب عرب يرفعون التكبير ذاناألمشروع قانون يحظر على بالقراءة التمهيدية  يصادقالكنيست  .1
ــاننشرر    الكنيسرر  ارسرر ا يقي أمرر  أمررس، بررال  ا   ، أن ب هرروج ا ايسرري، عررن 9/3/2017، الغــد، عم 

المسررااد كقيررا، وال رراني يحنرر  أ ان السارر  دون سرروا . التمهيديررة مشرر وعي مررانون، اظو  يحنرر  أ ان 
فرري واحررد  مررن أك رر  الاقسررا  وررخبا فرري اقونررة اظخيرر  . ومررد مررزع أع ررا  كنيسرر  عرر   مشرر و  

 ال انون وداسوا عقيه.
ووررو   الكنيسرر  أمررس عقررا وررينتي ال ررانون. وأعقررن الرروزي  ال،نورر ي ز يررف  لكررين، أن الوررينتين 

شك  ي تو  عقا أ ان السا ، في حين سيتج  فع الن امة لمن "يخ ع ستتوحدان  من مانون واحد، ب
دوال ا. ويتري  ال رانون المارا  أمراج مردن وبقردا  ع بيرة بران تسرن مانونرا  2650مرا ي را     لاال انون" 

 بقديا يايز اظ ان، ش ط أن ال يق ا م،ا  ة من الاروا . وهر ا االسرت نا ، سري،ني أن اظ ان سريكون
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الوررينة أو تقررك فرري كافررة المردن السقسررطينية التا يخيررة الترري باترر   ا  أ قبيررة يهوديررة، محنرو ا، بهرر   
 وأولها مدينة ال دس المحتقة. وم قها يافا وحيسا وعكا، والقد وال مقة، و ي ها.

عاوسة، ادا بين نوا  الم،ا  ة واال تالف. ومد ومف النا ر  أيمرن  أاوا وشهد  اقسة التووي  
مشت كة ومز ع ال انون. في حين أل ا النا   أحمد طيبي خطا  ال ا مرة المشرت كة عود  من ال ا مة ال

النررا بين مررن   خرر ا الرر ي ي،ترر ى عقررا ال ررانون، وفرري خترراج خطابرره، مررزع ال ررانون وداس عقيرره، وتررج 
 الاقسة وم  الن اش.
ع نروا  نا برا مرن امير 48نا برا مرن اميرع نروا  اال رتالف الحراكج، وعا  ره  55وحني ال انون بردعج 

الم،ا  ررة. ومررد الحنرر  "النررد" الترري تاب،رر  اقسررة التورروي ، أن نوابررا مررن التيررا  اظك رر  تشررددا مررن 
حز  القيكود، لج يشا كوا في التوروي ، أبر زهج النا ر  المتطر ف يهرودا  قيرك، الر ي ي رود عورابا  

منررع   لررامسررتوطنين المتحرراج المسرراد اظموررا،    تررج  كرر  اسررمه كمررن ي،ررا ى ال ررانون، وأنرره سرر،ا 
 ط حه. 
الكنيسرر  وافررع فرري مرر ا   أوليررة ، أن محمررد اليمرراني، عررن 8/3/2017، وكالــة رويتــرز لءنبــاءوأو د  

عقا نسرختين مرن مشر و  ال رانون وسروف يرتج  حالتهمرا  لرا لانرة لمزيرد مرن المنامشرا  مبر  ط حهمرا 
 ظي تووي  نها ي في عمقية مد تستن ع ومتا طويال.

المشرر و  الم ترر ع  فررع اظ ان عبرر  مكبرر ا  الوررو  بررين الحاديررة عشرر    وتحنرر   حرردن النسررختين مررن
 مسا  والساب،ة وباحا وهو ما يمنع ف،قيا أ ان السا .

بينما تحن  النسخة اظخر ن  فرع اظ ان عبر  مكبر ا  الورو  فري المنراطع السركنية طروا  اليروج مرع 
 هك ال انون.دوال ( عقا من ينت 2700  )كف ى   امة ت د  بنحو عش   آالف شي

ومرا  المشر   مروتي يوايرف أحررد  عرا  مشر و  ال رانون فري الاقسررة التري شرهد  مشرادا  كالميرة بررين 
مؤيدي وم،ا  ري االمتر اع "هر ا تشر يع ااتمراعي يسرتهدف حمايرة حرع المرواطنين فري النروج دون، ال 

 سم  هللا، ار  ا  بال، يد  الدينية ظي أحد."
يررة ارسررر ا يقية السرراب ة وزعيمرررة حررز  االتحررراد الوررهيوني المنتمررري ومالرر  تسررريبي ليسنرري وزيررر   الخا ا

ليسا  الوسط  ن عقا "ارس ا يقيين السخرو ين" توحيرد ورسوفهج فري م،ا  رة تشر يع لرن يرؤدي  ال  لرا 
 "بث الك اهية وا  كا  التوت ا " بين المسقمين واليهود.

مية الترري احتقتهرا  سرر ا ي  عرراج وطب را لقمشرر و  الم تر ع سرروف يطبررع الحنر  عقررا مسررااد ال ردس الشرر  
لكرن ننر ا ظن المشر و  ينطري ف رط المنراطع السركنية  و متها في خطو  لج تقع اعت افا دوليرا. 1967

 فإنه لن يطبع عقا المساد اظموا لواود  داخ  الح ج ال دسي بال دس ال ديمة.
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مشر و  ال رانون ، أن وطعبد ال ؤوف أ نراؤ ، عن 8/3/2017، ، أنقرةلءنباء األناضولوكالة وأ اف  
يررنع عقررا منررع اسررتخداج مكبرر ا  الوررو  لقوررال  فرري اظمرراكن السرركنية فرري السترر   مررا بررين السرراعة 

آالف  10آالف و 5ويس ى مش و  ال انون   امرة مرا برين  الحادية عش   ليال وحتا الساب،ة وباحا.
انون. ويتواررر  اقن دوال  أم يكرري( عقررا مررن يخرر ع هرر ا ال رر 2600-1300شرريك   سرر ا يقي )مررا بررين 

 التووي  عقا مش و  ال انون بال  ا تين ال انية وال ال ة مب  أن يوب  مانونا ناازا. 
شرهد  تالسرناح حاميراح بررين  الكنيسر  اقسرة، أن أسر،د تقحمري، عرن 9/3/2017الحيـاة، لنـدن، و كر   

بتمزيع مسود  ال رانون،  النا   أيمن عود  "ال ا مة المشت كة"نوا  اليمين والنوا  ال،  ، وماج   يس 
فاخ اه   يس الكنيسر  مرن ال اعرة، فيمرا مراج النا بران طقر  أبرو عر ا  وعبرد الحكريج حرا  يحيرا ب فرع 

ال عالمة المت اع ال انون ه ا بال اة أو بالبي ة ظنه مانون عنو ي "اظ ان في ال اعة. وما  عود : 
. "القنرة ال، بيرة و رد كر  مرا هرو ع برييند    من المالح ة الممنهاة  د المواطنين ال،   و د 

سبع أن  ف نا االنوريا  لق روانين، م ر  مرانون النكبرة ومرانون التانيرد، وفري حرا  تم ير  هر ا "وتابع: 
 ."ال انون ال،نو ي نها ياح، فإننا ن،قن أننا لن ننوا  له

 "انون ااتماعيم"، وادعا أحدهج أن ال انون هو "ار هابيين"وووف نوا  متط فون النوا  ال،   بر 
 سيطَبع أي اح عقا أماكن ال،باد  اليهودية، وأن الهدف منه توفي  ال احة لقمواطنين.

واتهج النا   الدكتو  أحمرد الطيبري   ريس الحكومرة بنيرامين نتنيراهو برالوموف و ا  هر ا ال رانون، ومرا  
عنور ي... هللا أكبر   لكرن مرانونكج هر ا هرو  زعرا " ن وو  المؤ ن لج يكن يوماح ما مسبباح رزعرا ، 

فنحن ". ودعا النوا  اليهود المتدينين  لا عدج تاييد ال انون "هو دعا  لقوال ... هو في وق  ديننا
 ."ال نتدخ  في أمو كج الدينية، وأتومع منكج أال  تتدخقوا

النا   مس،ود  نايج استنك  التش يع ال،نو ي  أن ،9/3/2017القدس العربي، لندن، واا  في 
مسودته وأل اها بواه النوا  ارس ا يقيين ال ين باد وا لق انون، مشددا هو اقخ  عقا النية ومزع 

وناشد النا   أحمد الطيبي، فقسطينيي الداخ  ل فع اظ ان من عقا أسط  المناز   ب،دج احت امه.
مته نتنياهو وحكو   لاوفي ك  مكان، و لك  د ا عقا ال انون، لتكون ه    سالة وا حة وحاد   

 . "ال،نو ية المتط فة بان ال أحد يمقك الحع بمنع وو  اظ ان
 

 تزام بحل الدولتينلبوقف االستيطان إلحياء عملية السالم ويؤكد على اال  "إسرائيل"عباس يطالب  .2
، فري م ر  ال  اسرة 8/3/2017 محمرود عبراس، يروج اظ ب،را  يةسقسرطينال السرقطةاسرت ب    ريس  : اج هللا

وأطق،ره عقررا آخر  مسرتادا  اظو را  فرري  ، وزير  خا ايرة ب يطانيررا برو يس اونسرون.بمدينرة  اج هللا
وأكررد الرر  يس، التررزاج الاانرر  السقسررطيني ب،مقيررة السررالج ال ا مررة عقررا مبرردأ حرر   اظ ا رري السقسررطينية.
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 1967الدولتين وم ا ا  الش عية الدولية ومباد   السالج ال، بية، رمامة دولة فقسرطين عقرا حردود عراج 
ومررف  " سرر ا ي "وارردد التاكيررد عقررا عرردج شرر عية االسررتيطان، وأنرره عقررا  ."ال رردس الشرر مية"وعاوررمتها 

مررررا أ اد     اسياسرررة االسرررتيطان واال تيررراال  واالمتحامرررا  واالعت ررراال  بحرررع الشررر،  السقسرررطيني، 
 ف وة لق،مقية السياسية.  عطا 

 8/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 التوجه لمجلس األمن مجددا   إمكانيةريقات: القيادة والمجموعة العربية تدرسان ع .3
كشرررف أمرررين سررر  القانرررة التنسي يرررة لمننمرررة التح يررر  د. ورررا   ع ي رررا  فررري حرررديث لورررو   : اج هللا

  مكانيررةفقسررطين وررباع يرروج اظ ب،ررا ، عررن تح كررا  مررن مبرر  ال يرراد  والماموعررة ال، بيررة الترري تررد س 
واسرررتم ا  حكومرررة االحرررتال   2334لماقرررس اظمرررن سررريما ب،رررد مررر ا   بإدانرررة االسرررتيطان  التواررره ماررردداح 

 بمشا ي،ها االستيطانية.
 8/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 والدولية واإلسالميةالزهار: أولوياتنا تقوية العالقة مع كافة البرلمانات العربية  .4

د. محمود الزها    يس كتقة التنيي  واروالع أن لدن كتقته  ؤية  خاع: أكد - التنيي  واروالع
اديد  في ال،م  الب لماني خال  الم حقة ال ادمة عنوانها  عاد  وت وية التواو  مع الب لمانا  ال، بية 

والدولية مشي اح  لا أنه تق ا دعو  لزيا   تونس م يباح، كما أنه سيكون عقا  أس اظولويرا   وارسالمية
الكتقة ت،زيز منهج ال مابة والتش يع عقا الاهاز اردا ي الحكومي في مطا   ز ، بار افة لقتواو  
مع ال،ا ال  في مطرا   رز  وت،زيرز مرنهج ارورالع  ا  البرين وت تير  ال،المرا  االاتماعيرة لقس ر ا  

" سرررنس،  ومرررا    ررريس الكتقرررة فررري توررر يحا  لب نرررامج "تحررر  مبرررة الب لمررران فررري الماتمرررع السقسرررطيني.
 .التواو  مع الب لمانا  ال، بية وارسالمية واظانبية

"سررررن،زز دو  ال مابررررة والتشرررر يع عقررررا الاهرررراز اردا ي لقرررروزا ا ، وسررررناخ  دو نررررا فرررري ال مابررررة  وأ رررراف:
والتش يع، كما أننا سن،زز التواو  مع ال،ا ال  في مطا   ز  وسن ه  لق،را ال  ونتحردث م،هرا عقرا 

 ين(، كما أننا سن،يد ت تي  ال،الما  االاتماعية لقس  ا  في الماتمع السقسطيني.مبدأ ) والع  ا  الب
وفررري مو رررو  ال،المرررة مرررع موررر  أكرررد الزهرررا  أن ح كتررره والشررر،  السقسرررطيني ال يحمقرررون لموررر   ال 

وفرري م ررية المختطسررين  الحرر  والتاييررد وأن الان افيررا والتررا يل ترردل  عقررا متانررة ال،المررة بررين الشرر،بين.
 .أكد الزها  أن م يتهج مسؤولة عنها مو  بالد اة اظولا اظ ب،ة
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وفي مو و  م،ب   ف  البر ي أكرد الزهرا  أن ح كتره ال مرانع لرديها مرن تشركي  لانرة فورا قية وطنيرة 
تش ف وت ام  عم  الم،ب  عقا   ا  القانة الوطنية التي شكق  لمتاب،رة أزمرة الكه برا ، مشري اح  لرا 

 اس لن تتج الستخدامه في عهد السقطة لته ي  الما  والمخد ا .أن م ية تسقيمه لق  يس عب
"أن ن ر   وحو  الحديث عن وفود دبقوماسية لقبحرث فري ن ر  السرسا   اظم يكيرة لق ردس مرا  د. الزهرا :

 السسا   لق دس أو يافا أو أي مدينة فقسطينية يزعانا لكنه لن يؤخ  تح ي  فقسطين". 
 8/3/2017 ،جلس التشريعي الفلسطينيالم واإلصالحموقع كتلة التغير 

 
 ""حظر األذان على قانون الكنيست اإلسرائيليمصادقة وزير األوقاف الفلسطيني يندد ب .5

ندد وزي  اظوماف والشؤون الدينية في الحكومة السقسطينية، الشيل يوسف : نادية س،د الدين - انعم  
"حنرر   الحكومرة ارسر ا يقية عقررا مرانون ادعريس، بمورادمة مررا يسرما بالقانرة الوزا يررة لقتشر ي،ا  فرري

اظ ان"، م،تبررر اح بانررره "ي،بررر  عرررن عنوررر ية تاررراوز  اظب،ررراد السياسرررية لتوررر   لرررا أب،ررراد دينيرررة تنررر   
ومررا ، فرري تورر ي  أمررس،  ن مشرر و  ال ررانون "يمررس بح يررة الم،ت رردا   المنط ررة كقهررا بحرر   دينيررة".

 وال وانين الدولية".ووسا   الت،بي  عنها، كما كسقته الش ا ع السماوية 
وما   ن تقك "الموادمة لن تنير  مرن الوامرع الرديني لمدينرة ال ردس وح يرة الم،ت ردا  فيهرا، بر  سرتؤكد 
االلتررزاج بالم دسررا ، والممتقكررا  الومسيررة الترري ت،برر  عررن الهويررة وال  افررة الوطنيررة والسياسررية، ال، بيررة 

مب  الحكومة ارس ا يقية، سوا  بما تت، ى  ارسالمية، والتي تست،وي عقا االنتهاكا  المتك    من
 له من خال  االنتهاك المستم  لمدينة ال دس المحتقة أو عب  االنتهاكا  اليومية لقمساد اظموا".

 9/3/2017 ،الغد، عم ان
 

 الحاليقة سميرة بالضفة بينهم النائب مواطنا   14االحتالل يعتقل  .6
فرري  فقسررطينياح  14الخمرريس، حمقررة اعت رراال  طالرر  شررن  مرروا  االحررتال  الوررهيوني، فارر   :الخقيرر 

 أنحا  ال سة الن بية، بينهج النا   عن محافنة الخقي  سمي   الحالي ة.
 .10وباعت ا  النا   حالي ة، ت تسع أعداد النوا  السقسطينيين الم،ت قين في ساون االحتال   لا 

 9/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 شروع معدل لقانون السلطة القضائية بالقراءة األولىالتشريعي يقر  مغزة:  .7
بمدينررة  ررز ، مشرر و  م،ررد  ل ررانون  8/3/2017 أمرر   الماقررس التشرر ي،ي فرري اقسررته المن، ررد  يرروج : ررز 

وما  النا    السقطة ال  ا ية، ومش و  مانون حن  الت،دي عقا اظ ا ي الحكومية بال  ا   اظولا.
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القانرررة ال انونيرررة فررري الماقرررس،  ن الماقرررس أمررر  مرررانون السرررقطة المستشرررا  محمرررد فررر   النرررو    ررريس 
عقرا  ال  ا ية بال  ا   اظولا لت،   مياج   يس السقطة وشنو  منوبه النتهرا  واليتره، ممرا أ ر  سرقباح 

 أدا  السقطة ال  ا ية.
وأ رراف: "نتياررة لقتطررو  والزيرراد  فرري عرردد السرركان خررال  ال،شرر  سررنوا  الما ررية فإنررا بحااررة  لررا 

،يين م ا  ادد وف ا لق انون وبنا  عقيه كان ال بد من ت،دي  مرانوني من،را لتنرو  منتوربي ال  اسرة ت
ارر ا  ت،يينرررا  خا ارره عررن ال رررانون اظساسرري ومكونررا  السرررقطة  والسررقطة مررن الترردخ  فررري ال  ررا  وا 

لت،يينرا  ال  ا ية وال وانين  ا  الوقة، ونن ا لمكانة ال  ا  وأهميتهج كان ال بد مرن تحورين هر   ا
لتكون تح  نن  مم قي الش،  السقسطيني من،ا لقت،يينرا  المزاايرة والحزبيرة التري يما سرها أورحا  
 اظهوا  والنن ا  الحزبية ال ي ة، وحتا يتج التاكد من ت،يين اظكسا واظوق  لقماتمع السقسطيني".

 اب،ة لقدولة.كما أم  الماقس مش و  مانون بشان الت،دي عقا ال، ا ا  والممتقكا  الت
 8/3/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 

 
 العاملين بالسلطة بغزة "الجهاد"عباس يقطع رواتب العشرات من أبناء  .8

عقمرررر  وكالررررة الوررررحافة السقسررررطينية "وررررسا" مررررن مورررراد  م  بررررة مررررن الاهرررراد : خرررراع وررررسا - ررررز  
مررن أبنررا  الح كررة الم يرردين ارسررالمي فرري  ررز  أن الرر  يس محمررود عبرراس أمرر  ب طررع  واترر  ال،شرر ا  

وأفاد  المواد  بان حكومة الوفاع بت،قيما  مرن الر  يس عبراس مط،ر   بساال  الحكومة ب اج هللا.
مونسررراح مرررنهج بستررر ا  متساوترررة خرررال   13مونسررراح مرررن أبنرررا  الح كرررة ي،مقرررون فررري السرررقطة،  40 واتررر  

 مونساح الشه  الما ي. 27اظشه  الس  اظخي  ، و
 8/3/2017 ،الفلسطينية )صفا( وكالة الصحافة

 
 وتؤكد أن بيانها فيه الكثير منات يالحترام االتفاق "الهيئة المستقلة"تدعو " الداخليةغزة: " .9

 المغالطات
، ما اا  في بيان 8/3/2017 ، مسا  اظ ب،ا السقسطيني استن ب  وزا   الداخقية واظمن الوطني : ز 

امهرررا لاهررراز اظمرررن الرررداخقي بمن،هرررا مرررن زيرررا   أحرررد م اكرررز الهي رررة المسرررت قة لح ررروع ارنسررران، مرررن اته
  اروالع والتاهي .

ومررا  المتحرردث باسررج الرروزا    يرراد البررزج، فرري تورر ي  وررحسي " ن وزا   الداخقيررة تسررتن   مررا اررا  فرري 
بيان الهي ة المست قة لح وع ارنسان"، الفتاح  لا أن وفداح من مسؤولي الهي ة عقا  أسه نا   المسوى 

اج لقهي ررة السرريد عورراج يررونس ومرردي ها السرريد اميرر  سرر حان، مرراج بزيررا   م رر  اظمررن الررداخقي يرروج ال،رر
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ولس  المتحدث باسج الوزا    لا أنره لريس مرن حرع الهي رة أن ت سرز عرن االتسامرا   .26/2/2017اظحد 
ة مهامهررا الموم،رة مررع وزا   الداخقيرة، اظمرر  الرر ي مرن شررانه أن "ي،يررع عمر  اظاهررز  اظمنيررة عرن تاديرر

 بالشك  المطقو ".
يرر ك  أن الهي ررة المسررت قة لح رروع ارنسرران أوررد  ، وررباع اظ ب،ررا ، بيانرراح اتهمرر  فيرره اهرراز اظمررن 

 الداخقي بمن،ها من زيا   م   سان الاهاز.
 8/3/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 مودهاي صها ويحي   وم"الوطني الفلسطيني" يهنئ المرأة الفلسطينية في ي .11

التري  بارنارازا  أمرسأشاد الماقس الوطني السقسطيني في بيان ود  عنره : كما  زكا نة -ان عم   
ح  تهررا المرر أ  السقسررطينية فرري مسرري   الن رررا  السقسررطيني وم اومررة االحررتال ، وعقررا اميررع اظوررر،د  

فررري  أساسرررياح  حرررو اح وأكرررد الماقرررس أن المررر أ  السقسرررطينية تشرررك   م السياسرررية، واالمتورررادية واالاتماعيرررة.

مرن   ج برالوما  الماقس  ن الم أ  السقسطينية مرا ترزا  ورامد   ال،م  الب لماني والن الي السقسطيني.
تت، ى له من ا ا ج وا  ها  ومت  وا طهاد كما سا   أبنا  ش،بنا، ويا  عقا ال،الج بمؤسساته ما 

 أ  السقسطيني من مب  االحتال .وب لماناته وحكوماته ومف كافة أشكا  التمييز ال،نو ي  د الم  
 9/3/2017 ،الدستور، عم ان

 
 دخل مضخات باطون إلى غزةمصر ت  الفلسطينية: وزارة المواصالت  .11

، عن دخو  م رخا  براطون  لرا 8/3/2017 كشس  وزا   المواوال  بنز  وباع يوج اظ ب،ا  : ز 
مردي  الردا    السنيرة والهندسرية ومرا   مطا   رز  عبر  م،بر   فر  البر ي الر ابط برين مطرا   رز  ومور .

بالوزا   محمد الكحقو  في تور ي  لرروحيسة "االمتورادية"،  ن ره ترج  دخرا  م رختي  براطون فري ومر  
 ال ال ا   لا مطا   ز  لوال  ش كا  خاوة بال طا . يوجمتاخ  

 8/3/2017 ،القدس، القدس
 

 السياسية الجديدة خالل شهر وثيقتهاسامي خاطر: حماس تطلق  .12
أكد ع و المكت  السياسي في ح كة الم اومة ارسالمية "حمراس" سرامي خراط ، أن "و ي رة : دوحةال

سياسية ستود  عن حماس خال  شه  من اقن، ت،كس تواها  الح كة وتا بتهرا ومباد هرا ال،امرة 
 عاما من تاسيسها. 30ب،د نحو 
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لبررد  فرري ورريا ة هرر   ، أنرره "م ررا عقررا ااظ ب،ررا وأو رر  خرراط  فرري حررديث مررع "مرردس برر س"، يرروج 
 الو ي ة أك   من عامين من الزمن، وأنها م   عقا المؤسسا  الشو ية والتنسي ية لقح كة".

وأ اف: "م مون الو ي ة هو تنزي  تا بة الح كة وتواهاتها اظساسية ومباد ها أهدافها  من و ي ة 
 م،قنة من مواد ها الح ي ية وليس كما ين   عنها اقخ ون".

ن كانررر  أبرررد  م ونرررة فررري  دا   وأكرررد أن "ا لو ي رررة ال تحمررر  أي م اا،رررة بالنسررربة لتح يررر  اظ ى، وا 
وأ ررراف: "الو ي رررة سرررتؤكد مرررا أعقنتررره حمررراس منررر  نشررراتها أنهرررا ح كرررة  الوررر ا  تب،رررا لقتوافرررع الررروطني".

 فقسطينية وطنية لها مؤسساتها التي تتخ  فيها ال  ا ا  من دون  مال  من أية اهة كان ".
برررا   لرررا أن "الو ي رررة أكرررد  كررر لك عالمرررة فقسرررطين بارسرررالج، كمرررا  ب تررر  الم ا،يرررة السك يرررة ولسررر  االنت

وأكررد خرراط  أن الو ي ررة الم ت رر  ورردو ها نهايررة الشرره  الاررا ي  لقح كررة باعتبا هررا م ا،يررة  سررالمية".
 ي، ، تاتي في سياع تطو  طبي،ي لمسا  الح كة ون اها السياسي والسكوارناقيزيةبالقنتين ال، بية 

 وش وط من أية اهة"، عقا حد ت،بي  . رمال ا وليس تنسي ا 
 8/3/2017، قدس برس

  
 : الهدوء مع غزة مضلل وحرب جديدة قاب قوسين أو أدنىخبير إسرائيلي .13

الم اس  ال،سرك ي يوحراي عروف  فري ورحيسة "م،را يف" ال،ب يرة أن الهردو  السرا د عقرا  أبي : أكدت  
ن الموااهة ال ادمة في مطا   ز  بات  ما  موسين أو أدنا حسر  حدود مطا   ز  هدو  م ق ، وأ

ويسررتند الم اسرر  ال،سررك ي لقوررحيسة ال،ب يررة فرري تحقيقرره  لررا أن النرر وف السررا د  حاليرراح عقررا  ت،بيرر  .
عقررا ال طررا ، وأو  هرر    2014حرردود مطررا   ررز  شرربيه بتقررك النرر وف الترري كانرر  سررا د  مبيرر  حرر   

طررررالع الوررروا يل مررررن مطرررا   ررررز ،  لرررا اانرررر  الو رررع ارنسرررراني النررر وف هرررو اسررررتم ا  عمقيرررا   
واعتبر  الورحسي "ارسر ا يقي" أن ال، رو  عقرا عبروتين عقرا حردود  واالمتوادي المت دي فري ال طرا .

مطا   ز  وباع يوج ال ال ا  مؤش  آخ  عقا أن الهدو  عقا مطا   ز  هو م ق  عقا ال  ج مرن 
 اعة ه   ال،بوا   ال أن هدفها وا   وهو  ي ا   وابا  عدج و وع من هي الاهة المسؤولة عن ز 

 ومتقا في وسوف ايش االحتال  "ارس ا يقي".
 8/3/2017، وكالة سما اإلخبارية

 
 حماس تحذر من تداعيات المصادقة على قانون منع األذان .14

منرع ح     ح كة حماس من تداعيا  موادمة الحكومة ارس ا يقية عقا مش و  مانون ي  ي ب:  ز 
  فع اظ ان عب  مكب ا  الوو  في المسااد المواود  داخ  الخط اظخ  .
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وما  الناطع باسج الح كرة حرازج ماسرج فري حرديث ورحسي،  ن مرانون منرع اق ان يراتي  رمن الحر   
ارس ا يقية عقا الهوية ال، بية وارسالمية لش،بنا، في محاولة لطمس هويتره، م،تبر اح  يرا  تاكيرداح عقرا 

 حتال  عنو  استسزاز وا  ط ا  في المنط ة وال،الج عب    ا ته لقح و  الدينية.أن اال
وأشررررا   لررررا أن هنرررراك تورررراعد فرررري ارارررر ا ا  ال،نورررر ية الورررراد   مررررن حكومررررة االحررررتال  اليمينيررررة 

 اظم يكي مع تولي دونالد ت ام  لق  اسة اظم يكية. االنحيازالمتط فة، التي تستن  تواعد 
الشرر،  السقسررطيني فرري ال رردس لررن ي برر  بهرر   ال رر ا ا ، مطالبرراح بورريا ة ب نررامج وشرردد ماسررج عقررا أن 

ودعا الدو  ال، بية وارسرالمية الومروف انبراح  ن الي لحسن ح وع ش،بنا يشا ك فيه الك  السقسطيني.
 لمنع ال،نو ية ارس ا يقية التي تستهدف ش،بنا السقسطيني.

 8/3/2017، الرسالة نت
 

 متابعة "اللجنة الحكومية العليا" بغزةالحية ينفي تكليفه  .15
نسا ع و المكت  السياسي لح كة الم اومة ارسالمية "حماس" خقي  الحية، ما : طال  النبيه -  ز 

 تداولته وسا    عالمية بتكقيسه متاب،ة القانة اردا ية الحكومية ال،قيا بنز .
ج" عقرا هرامش مرؤتم  "ن را  المر أ  وأكد الحية في تو ي  خاع لم اس  "الم كز السقسطيني لإلعال

 السقسطينية في الحسان عقا ال واب  الوطنية" يوج اظ ب،ا ، عدج وحة ه   اظنبا .
 وواه النا   التحية لنسا  فقسطين في يوج الم أ  ال،المي، مؤكدا أنها محو  ا تكاز ال  ية ال،ادلة.

عقرا عالمرة متطرو   مرع مور ،  وعن عالمة حماس بامهو ية مو  ال، بية، أكد أن ح كتره تحر ع
 ما ال "نس،ا لتح يع ه ا اظم  بك  اهد".

ودعرررا الحيرررة  لرررا تح يرررع مرررا تحررراو   بررره الوفرررود السقسرررطينية ال سرررمية والشررربابية والنخررر  ارعالميرررة 
وأ اف: "نتمنا عقا مو  الش ي ة المسا عة فري فرت   والسياسية وال،شا  ية مع السقطا  المو ية.

 ا وعدوا في تخسيف م،انا  مطا   ز ".م،ب   ف  وتنسي  م
وعررن ال،المررة مررع  يرر ان، أشررا   لررا أن ح كترره شررا ك  فرري مررؤتم   يرر ان الررداعج لقم اومررة السقسررطينية، 

 مؤكدا الح ع عقا عالمة ايد  م،ها ومع ك  الدو  ال، بية وارسالمية.
 8/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بصورة تدريجية قرار نقل سفارتها للقدس وضع آليات لتمرير اإلدارة األمريكية تريد: الصالحي .16

مررا  اظمررين ال،راج لحررز  الشرر،  السقسررطيني، النا رر  بسرراج الوررالحي،  ن ناديررة سرر،د الرردين:  –عمران 
 "اردا   اظم يكية الاديد  لج تت ااع عن تواه ن   السسا   اظم يكية لق دس المحتقة".
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ين المحتقررة، أنرره "مررن الخطررا االعت رراد برران ال رر ا  مررد انتهررا مررن وأ رراف الوررالحي، لررر"الند" مررن فقسررط
 ادو  اظعما  اظم يكي، بما يستقزج ب   الاهود السقسطينية وال، بية لمنع تنسي  ".

وأو رر  أن "اردا   اظم يكيررة ت يررد و ررع آليررا  محرردد  لتم يرر   بوررو   تد يايررة والق،رر  عقررا عامرر  
 ا  المت تبة عقيه".الوم ، بسب   د اكها لحاج التداعي

وأكد بان "تنسير  ال ر ا  ي،رد  اها راح رمامرة الدولرة السقسرطينية، حيرث ستكسر  اردا   اظم يكيرة عنردها 
 مواعد م ا ا  دولية، بما فيها اتااها  ساب ة حو  ال دس المحتقة".

كبيرر اح عقررا  بينمررا "ست سررج واشررنطن سياسررتها حيالهررا وفررع  ؤيررة الحكومررة ارسرر ا يقية، بمررا يشررك  خطرر اح 
ح  الدولتين"، داعيراح  لرا " عراد  الننر  مرن كافرة اظطر اف الم،نيرة لقترا ي  بمومرف فاعر  ومسرتم  لمرا 

 يم قه ال  ا  من تب،ا  خطي  ".
 9/3/2017الغد، عمان، 

 
 "سيد الفكر" في ذكرى رحيل المقادمة فيديوالقسام تنشر كتائب  .17

تا ررر  ال سررراج، مسرررا  اظ ب،رررا ، م طرررع فيرررديو "كقيررر " نشررر   دا ررر   ارعرررالج ال،سرررك ي التاب،رررة لك:  رررز 
 ( الستشهاد أحد أب ز مؤسسيها  ب اهيج الم ادمة.16ب،نوان "سيد السك " بمناسبة م و  ال ك ن الر)

وت من السيديو مشراهد لترد يبا  عناور  ال سراج والوحردا  الخاورة، واست، ا را  عسرك ية، ووحرد  
  ادمة.الكوماندوز البح ية، ووو  لقشهيد الم

، 2013واستشهد الم ادمة مع  ال ة من م اف يه ب،مقيرة ا تيرا  مردب   فري ال رامن مرن شره  مرا س عراج 
 وكان ي،د أحد مؤسسي كتا   ال ساج، الاناع ال،سك ي لح كة حماس.

"، عقرررا أحرررد وررروا يخها محقيرررة الورررنع m75وتخقيرررداح لقشرررهيد الم ادمرررة، أطق ررر  كتا ررر  ال سررراج  مرررز "
 كج( من مطا   ز .75  مدينتي ال دس، و"ت  أبي " عقا مسافة )وال ي استطا     

 9/3/2017، غزة ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 فلسطينية لتجارة السالح في الضفة شبكةكشف يعلن عن  الجيش اإلسرائيلي .18
اد عررا ارريش االحررتال  ارسرر ا يقي، يرروج اظ ب،ررا ،  رربط شرربكة فقسررطينية : زينررة اظخرر س –الناورر   

 لقمتاا   باظسقحة عن ط يع شبكة ارنت ن .
ون ق  ال نا  ال انية فري التقسزيرون ال،بر ي عرن نراطع باسرج الاريش ارسر ا يقي، مولره " ن الشربكة كانر  
ت ررروج بشررر ا  مطرررع السرررالع وأارررزا  منهرررا مرررن الخرررا  ، مرررن خرررال  شررربكة االنت نررر ،  رررج بي،هرررا لقنشرررطا  

 السقسطينيين".
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ة تررج ب،ررد  رربط مطررع سررالع كرران يررتج ته يبهررا  لررا ال ررسة الن بيررة عررن وأو رر  أن الكشررف عررن الخقيرر
، ف رال عرن امتحراج 1948ط يع مينا  الاما ك في "أشدود" انو  اظ ا ي السقسطينية المحتقة عراج 

 مح  تاا ي في مدينة نابقس ي،م  في ماا  بيع ه   اظسقحة، بحس  موله.
د" ونرابقس دف،ر   لرا تح ي را  كشرس  عرن وارود وأشا   لا أن ما يرا  اظحرداث اظخير   فري "أشردو 

 مننومة تاا ية كامقة ت،م  بتاا   السالع في اظ ا ي السقسطينية من خال  شبكة ارنت ن .
 9وبحسررر  ال نرررا  ال،ب يرررةر ف رررد أسرررس   حمقرررة امتحامرررا   سررر ا يقية ليقيرررة لمدينرررة نرررابقس عرررن اعت رررا  

   من مطع اظسقحة.فقسطينيين من أع ا  الشبكة الم كو  ، و بط كميا
وما  الناطع ال،سك ي " ن ه   ال،مقيرة هري ارز  مرن عمقيرا  الاريش التري ي روج بهرا مرؤخ حا بالتنسريع 
مع اهاز المخراب ا  )شراباك(، فري  طرا  حمقتره ل ربط اظسرقحة بال رسة الن بيرة، والتري أسرس   عرن 

البيتهررا بمرردينتي نررابقس و شررة لوررناعة اظسررقحة المحقيررة فرري ال ررسة الن بيررةر   50  ررالع أك رر  مررن 
مط،رة سرالع فري ال رسة  500الما ي  ربط أك ر  مرن  2016ووف ا لمزاعمهر ف د شهد عاج  والخقي ".

 الن بية المحتقة.
 8/3/2017، قدس برس

 
 حماس: المرأة الفلسطينية لها دور كبير في الحفاظ على الثوابت الوطنية .19

  كبيررر  فررري الحسررران عقرررا ال وابررر  الوطنيرررة أكرررد  ح كرررة حمررراس أن المررر أ  السقسرررطينية لهرررا دو :  رررز 
ومالرر   اررا  الحقبرري،   رريس ال،مرر   السقسررطينية، وهرري محررو  ا تكرراز فرري م اومررة ال،رردو الوررهيوني.

النسرا ي لح كرة حمراس،  ن المر أ  السقسررطينية أ بتر  مرد تها عقرا ال،طررا  وتحمر  اظمانرة بشرك  مرروي، 
 وأ بت  لق،الج كقه ومودها في كافة التحديا .

  مؤتم  "ن ا  الم أ  السقسطينية في الحسان عقرا ال وابر  الوطنيرة" يروج اظ ب،را ، الر ي ننمتره وخال
ح كة حماس بمدينة  ز ، أكد ع و المكت  السياسي لح كة حماس محمود الزها ، عقا دو  المر أ  

 تتبد . في ال  ايا السقسطينية الكبي  ، ظنها ت،م  عقا الحسان عقا ال واب  التي ال تتني  وال
ومرا  الزهررا  خررال  كقمتره االفتتاحيررة لقمررؤتم ، مررن الحكمرة الت كيررز عقررا دو  المر أ  فرري الحسرران عقررا 

وأشا  الزها   لا واود خقط بين ال وابر  والمتنير ا ، فال وابر  كارنسران واظ ى،  ال واب  الوطنية.
 أما المتني ا  كالم اومة والمساو ا .

 8/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 جديدة مع عدة دول عربية سياسيةباإلمكان فتح آفاق : نتنياهو .21
يرر ن   رريس حكومررة االحررتال  ارسرر ا يقي بنيررامين نتنيرراهو أن بارمكرران فررت   :وديررع عررواود  -الناورر   

آفاع سياسية اديد  مرع عرد  دو  ع بيرة فري منط رة الشر ع اظوسرط وتطبيرع ال،المرا  م،هرا لموااهرة 
 قها طه ان ووكالؤها في المنط ة. وما  خال  اقسة خاوة لقانة الشؤون الخا اية المخاط  التي تم

واظمن، أمس،  نه   ا تو ف   س ا ي  بحكمة في الت،ام  مع المقف السقسطيني فإن  لرك سيسراعدها 
 في تطبيع ال،الما  مع ال،ديد من دو  ال،الج وفت  آفاع ت،اون اديد  لقدبقوماسية ومسيد  رس ا ي .

أ اف أن  ي ان هي التهديد اظساسي ال ي توااهه  س ا ي ، وهو يخقع موال  مشت كة بينهرا وبرين و 
 دو  ك ي   في المنط ة بإمكانها المساعد  في ال،مقية السياسية مع السقسطينيين. 

 9/3/2017القدس العربي، لندن، 
 

 ونروا"و"األ  "مجلس حقوق اإلنسان"ليبرمان يدعو واشنطن لتغيير سياستها من  .21
، ارس ا يقي أفيندو  ليب مان دفا وزي  ال، أن هاشج حمدان، عن 9/3/2017، 48عرب   ك  مومع

في ل ا ه مع وزي  الخا اية اظمي كية  كس تيق سون، يوج أمس اظ ب،ا ، أن ت وج الواليا   دعا
د ، وتاا  وكالة المتحد  بإعاد  النن  في سياستها تاا  الماقس لح وع ارنسان التابع لألمج المتح

 (.اظون وااظمج المتحد  لنوث الالا ين )
وادعررا ليب مرران أن هرر   المؤسسررا  ال ت رروج بالرردو  المطقررو  منهررا، وبرردال مررن  لررك، ينشررن  الماقررس 

 لح وع ارنسان بر"االفت ا  عقا  س ا ي ، ومحاولة المس بها عن ط يع تشويه الوامع".
نطن  مكانيررة الخرر و  مررن الماقررس لح رروع ارنسرران، كمررا وطقرر  ليب مرران مررن تيق سررون أن تررد س واشرر

 نامش أدا  وكالة  وث الالا ين، وم،ايي  عمقها.
ليب مررران، مرررا  القيقرررة الما رررية،  ن   سررر ا ي  ، أن  اج هللامرررن  ،8/3/2017القـــدس، القـــدس،  وأ ررراف 

مررا ن قرره مومررع ال نررا  واررا   أمرروا  ليب مرران وف حررا ل تتومررع أن ترر ن السررسا   اظمي كيررة م يبحررا فرري ال رردس.
ال،ب يرررة، خرررال  ل رررا  ام،ررره فررري واشرررنطن مرررع مايرررك برررنس نا ررر  الررر  يس اظمي كررري الاديرررد. وبحسررر  
المومررع، فررإن ليب مرران حرراو   عرراد  ترر كي  المسررؤولين اظميرر كيين بالوعررد الرر ي كرران تحرردث برره الرر  يس 

  لا ال دس.اظمي كي دونالد ت ام  في حمقته االنتخابية بن   السسا   من ت  أبي  
 

 "وعد بلفور"لـمئوية الذكرى الفي  "إسرائيل"ريفلين يدعو العائلة المالكة البريطانية لزيارة  .22
رره الرر  يس ارسرر ا يقي  ؤوبررين  يسقررين، الرردعو  لق،ا قررة المالكررة فرري : عبررد الرر ؤوف أ نرراؤوط - ال رردس وا 

 ب يطانيا لزيا    س ا ي ، في ال ك ن الم وية لوعد بقسو . 
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  الررر  يس ارسرر ا يقي، فررري تورر ي  مكترررو  أ سرر  نسرررخة منرره لوكالرررة اظنا ررو ،  ن هررر   ومررا  مكترر
 الدعو ، اا   خال  ل ا   يسقين، مع وزي  الخا اية الب يطاني بو يس اونسون. 

ومررا   يسقررين:" هرر ا عرراج مهررج ارردا فرري تررا يل ال،المررا  بررين  سرر ا ي  والممقكررة المتحررد ، سررنحيي مرر و  
سررو ، ويشرر فني أن أوارره دعررو   سررمية  لررا ال،ا قررة المالكررة لزيررا    سرر ا ي  بهرر   عرراج منرر   عررالن بق 100

 المناسبة". 
بدو  ، ما  الوزي  الب يطاني:"  نها فري الوامرع لحنرة مهمرة ونحرن نتطقرع  لرا االحتسراال ". وأ راف:" 

 نحن ن ن دو نا التا يخي في  س ا ي  والمنط ة، ون يد ت،زيز وبنا  عالماتنا ال نا ية".
 8/3/2017، ، أنقرةلءنباء األناضولوكالة 

 
 نا ووجودنا في وطننا: قانون األذان إعالن حرب على هويتنا وحيز   "القائمة المشتركة" .23

أكد نوا  ال ا مة المشرت كة  ف رهج ال راطع ل رانون "منرع اظ ان" الر ي أمر   الكنيسر ، نهر  يروج : حيسا
 لن يحت موا مانونا عنو يا وفاشيا.اظ ب،ا ، بال  ا   التمهيدية، مشي ين أنهج 

واررا  فرري بيرران لق ا مررة المشررت كةر "ال ررانون اعترردا  سرراف  عقررا الحيررز ال،رراج السقسررطيني ومحاولررة فنررة 
 لتشوية هوية المكان وطمس الم،الج ال  افية والدينية الم دسة ظبنا  ش،بنا."
ال،بررراد  والتررردين، مؤكررردين أن وأ رراف البيررران،  ن ال رررانون الساشررري وال،نوررر ي، انتهرراك ورررا   لح يرررة 

اظ ان اررز  مررن المررو وث ال  ررافي والح ررا ي والتررا يخي السقسررطيني ال، برري، ف ررال عررن كونرره شرر،ي   
دينيرررة  سرررالمية، وسررريب ا يوررردع عاليرررا ليسرررك  أوررروا  ال،نوررر ية والساشرررية داخررر  حكومرررة نتنيررراهو 

 المتط فة وخا اها.
ة أهدافرره افت،ررا  وررداج وورر ا  دينرري، وترراايج وأشررا   لررا أن منطق ررا  ال ررانون عنورر ية ومررن امقرر

 الك اهية والح د وا عالن الح    د ك  ما هو ع بي، لكس  ن اط سياسية.
 8/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 نتنياهو يجمد قرارات بناء آالف الوحدات االستيطانية بالضفةالقناة السابعة اإلسرائيلية:  .24

مومررررع ال نرررا  ال،ب يررررة السررراب،ة، مسررررا  اظ ب،رررا ، أن   رررريس الررروز ا  ارسرررر ا يقي بنيررررامين   كررر :  اج هللا
 نتنياهو م   تاميد م ا ا  كان أود ها لبنا  آالف الوحدا  االستيطانية بال سة الن بية.

وحس  المومع، فإن نتنياهو أوعز لوزي  ارسكان يؤاف ااالن  بتاميد تقك ال ر ا ا  التري ترج التوميرع 
 قيها مؤخ ا منه ومن وزي  الايش أفنيدو  ليب مان.ع

 8/3/2017القدس، القدس، 
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 صاروخ بآن واحد من غزة 100 إطالق: حماس يمكنها اإلسرائيلية قائد القوات الجوية .25
ال،ميررد تسررسيكا ياشرروموفيتش، يرروج اظ ب،ررا ، أن  االحررتال مررا  ما ررد ال رروا  الاويررة فرري ارريش :  اج هللا

مد اتها الوا وخية وتا ي تاا   يومية عقيها ما يشي   لا أن  س ا ي  فري ح كة حماس تحسن من 
 وا و  في وم  واحد. 100الح   ال ادمة مع  ز  مد تت، ى لر 

ون   مومع وحيسة يدي،و  أح ونو  عن ياشوموفيتش مولره، أن حمراس تطقرع يوميرا وروا يل تارا  
تها الوا وخية. مشي ا  لا أن م اتقي مواته البح  لتا ي تاا   عقا التحسينا  التي تدخقها لمننوم

 في الح   الم بقة سيت،امقون مع واب  كبي  من الووا يل ستطقع من  ز .
 100وأ ررراف "لررر لك فرررإن الحررر   الم بقرررة مرررد تطقرررع عشررر ا  الوررروا يل و بمرررا أك ررر ، ونت،ررر ى لنحرررو 

اتهما الوررا وخية ورا و  فري ومر  واحرد". متهمرا  ير ان بمسراعد  حمراس وحرز  هللا عقرا تحسرين مرد  
 ل     س ا ي  ب،ش ا  الووا يل التي ستكون أك   دمة وأك   فتكا.

 8/3/2017القدس، القدس، 
 

النووي ة أْو بالقرب منها سي هدد  تعلى المفاعال "سكاد": سقوط صاروخ إسرائيلي بروفيسور .26
 المفاعل
د اسررررة شرررا ك فرررري  عرررردادها سرررمح  ال مابررررة ال،سررررك ي ة ارسررر ا يقي ة نشرررر   زهيرررر  أنررررد اوس: - الناوررر  

، والتري أك رد  عقرا أن ره فري حرا  سر وط مرن طر از )سركاد(  ب وفيسو  ي،م  في مساعر  ديمونرا النرووي 
متر حا مرن مساعر  بمواورساٍ  عاديرة  35عقا مسافٍة ت    عن  االنووي ة، أْو بال    منه  عقا المساعال

   وررحيسة )هرر( تس( ال،ب ي ررة فرري عررددها فإن ره سرريدهدد المساعرر  ويدقحررع أ رر ا ا بمننومررة تشررنيقه. و كرر
الورراد  اليرروج ال ال ررا ، أن  الد اسررة المرر كو   ندشرر   فرري ماقررٍة عقمي ررٍة خررا    سرر ا ي  فرري أواخرر  ال،رراج 

 .2016السا   
 8/3/2017، رأي اليوم، لندن

 
 من اإلسعاف فلسطينيا   منظمتان إسرائيليتان تطالبان بالتحقيق في حرمان االحتالل طفال   .27

ورر  : مرردم  ام،يررة ح رروع المررواطن ومننمررة أطبررا  لح رروع ارنسرران شرركون لقمستشررا  ال  ررا ي النا
ووزا   ال  ا  في حكومة االحتال ، بسب  منع سيا    س،اف من ن   الطسر  الار ي  عبرد هللا عنراتي 

مطاطيررة سررودا    سررسنايهعامررا( مررن مخرري ج شرر،ساط فرري ال رردس المحتقررة، الرر ي أورري  ب واوررة  13)
 ن في ط يع عودته لبيته ب ف ة والد  وأخوته اظ ب،ة.عندما كا

 9/3/2017القدس العربي، لندن، 
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 حاخام يرفض عمل النساء في الجيش اإلسرائيلي .28
، ير فى ارسر ا يقيتر تبط برالايش  أكاديميرةتو يحا  حاخراج ي،مر  فري  أ ا  )أ ف  (:  –ال دس 

 .لقم أ في اليوج ال،المي  ا اظ ب،في الايش، ادال واستنكا ا   س ا يقيا فيها عم  
. ارسر ا يقيواستنك  الحاخاج المتطر ف يينرا  ليسنشرتين مشرا كة نسرا  فري وحردا  م اتقرة فري الاريش 

الشرربان لقخدمررة ال،سررك ية فرري مسررتوطنة ايقرري فرري ال ررسة  ظعرردادوي،مرر  الحاخرراج مرردي ا لمنترردن دينرري 
 الن بية المحتقة.

لمررد   ارلزاميررةحيررث ت رروج النسررا  بالخدمررة ال،سررك ية  سرر ا ي  تورر يحا  الحاخرراج اسررتنكا ا فرري  وأ ررا  
 عامين.

الاررريش   لرررافررران الحاخررراج مرررا  ان النسرررا  تررردخقن   عرررالجوسرررا    أو دتهررراوبحسررر  توررر يحاته التررري 
خرردم  فرري وحرردا   بررام أ ” مررن سرري ب  ان يتررزو “كمررا تسررا    ”. يرر  يهوديررا “وتناد نرره ” يهوديررا “

 م اتقة.
 9/3/2017 القدس العربي، لندن،

 

 قو ة من المستعربين تعتقل فتيين في القدس المحتلة .29
الستيين  امي   اظ ب،ا اعت ق  مو  من المست، بين مسا  يوج  :دياال اويحان -ال دس المحتقة 

المبا ك ب،د  اظمواعاماح( وحساج الز   من سكان حي ال و ي انو  المساد  16الاوالني )
 مداهمة الحا بوو   مساا ة.

ل  م اسقتنا في ال دس المحتقة  ن االعت ا  ومع أ نا  توااد الستية بال    من منتز  ال اس في وما
 أنوأ اف   الحي، حيث ت اق  مو  من المست، بين من م كبة خووويه، واعت ق  الستية.

خاللها موا   أطق  موااها  اندل،  بين المواطنين وموا  االحتال  خال  عمقية اعت ا  الستية، 
 حتال  ال ناب  الوو .اال

 8/3/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 والبدء بالعصيان المدني السلطة إسقاطم: يجب األب مسل   .31
شن  اظ  مانوي  مسقج ال اعي ال وحي لق،الج المسيحي في اظ ا ي المحتقة، انت ادحا ال عا لقسقطة 

ن ال ت ا  ال،ش ا  من الم اومين في ال سة السقسطينية عقا استم ا ها في التنسيع اظمني، وال ي أد  
 المحتقة.
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السقطة  رس اطوخاط  اظ  مسقج أه  ال سة المحتقة، بال و : "يا  البد  فو ا بال،ويان المدني 
س ا ي  واالحتال ، والش،  يا  أن ياخ  بيد  م ا  ال و  ".  وا 

 7/3/2017، الرسالة، فلسطين
 

 معيشي لنساء غزة يزداد سوءا  ال الواقعفي يوم المرأة العالمي..  .31
بينما تحتس  نسا  ال،الج بيومهن  ال،المي، تقمقج الم أ  : هداية الو،يدي- ز /نو  أبو عيشة

السقسطينية في مطا   ز ، ه ا ال،اج، ا احها التي خق ستها  ال ة ح و ، وأحد عشَ  عاماح من حواٍ  
لا ت ااع الوامع الم،يشي واالاتماعي لقنسا  وفي ه ا اليوج، تشي  ارحوا يا  المحقية   س ا يقي. 

السقسطينيا  بنز ، فيما توف تن يد ام،ة، مدي   اتحاد لاان الم أ  السقسطينية بنز ، وام،هن  
 بر"ال اسي". 

وت يف، خال  حدي ها لم اسقة "اظنا و ":" الم أ  السقسطينية في  ز  ما زال  تدفع  من الح و  
 تسا  نس  البطالة، وت د ي اظحوا  االاتماعية واالمتوادية والم،يشية". والحوا  وما خق سا  من ا  

 وأو ح  ام،ة أن وامع الم أ  في  ز  بكافة اختالف مااالته يت ااع ويزداد سو اح. 
قة  حايا الح و  ال ال ة اظخي   التي شن تها  س ا ي  عقا  ز ، من النسا  بقن   ومال :" محو 

 ام أ ".  600حوالي 
ب، :" النسا  دف،ن تكقسة الح   الباهنة، ف دن خووويتهن لتواادهن في أماكن  ي  وتا

 أماكنهن". 
وفي السياع  اته، بي ن  ام،ة أن النسا  دف،ن أي اح، تكقسة الحوا ، ال ي تس  ه  س ا ي  عقا 
 ال طا  لق،اج الحادي عش  عقا التوالي. ومال :" بقن  نسبة البطالة في وسوف النسا  حوالي

، أوبح  النسا  ت ب   في ال،م  بام  اظاو  الم د مة لهن، لتحسين أو اعهن الم،يشية 38%
عالة أس هن".   وا 

 ولست   لا أن أوحا  ال،م  ي من باستنال  النسا  بنز  باعما  مد ه ة، وبااوٍ  زهيد . 
بنز ، زاد من  و ك   أن الح و  ارس ا يقية، التي أد   لا م ت  آالف ال اا  الم،يقين ظس هج

 أعبا  النسا ،    ا،قهن الم،ي  اظو  وال  يسي لألس  ، وفع ام،ة. 
ومن اان  آخ ، ت ن ام،ة أن ت ااع ت ديج ال طا  الوحي خدماته بنز ، أ    بشك  كبي  عقا 

 الو ع الوحي لقنسا . 
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م أ  لإلاهاى ا 600وبحس  "م كز اظبحاث واالستشا ا  ال انونية لقم أ " ) ي  حكومي(، ت،    
سيد   34697خال  الح   ارس ا يقية اظخي   عقا مطا   ز ، ا ا  "الخوف"،   افة  لا تهاي  

 سيد  أزوااهن خال  الح  .  791ا ا  تدمي  منازلهن بشك  كدق ي أو از ي، فيما ف د  
 2008ال،اج ) ومن اهته، ما  م كز الميزان لح وع ارنسان )محقي(، شهد  الست   الممتد  من  نهاية

( سيد ، بار افة  لا ت،  ى آالف السيدا  روابا  مختقسة، نتياة 437(، م ت  )2017 –
 استهدافهج بشك  مباش  من مب  الايش ارس ا يقي. 

( 1312فيما بقغ عدد النسا  القواتي ف دن أزوااهن، وتحمقن بالتالي مسؤولية  عالة اظس  ، حوالي )
 سيد . 

 8/3/2017، ، أنقرةنباءلء  األناضولوكالة 
 

 مقبرة "باب الرحمة" فياالحتالل يمنع دفن مقدسي  .32
يسود م ب   با  ال حمة المالو ة بادا  المساد اظموا المبا ك الش مي، من  ساعا  وباع يوج 
اال ب،ا ، التوت  في ن  حواٍ  عسك ي مشدد ف  ته موا  االحتال  عقا الم ب   لمنع عا قة 

 ال بو  تمهيداح لدفن مي  من أف ادها فيها. م دسية من فت  أحد
وكان االحتال  و ع يد  مؤخ اح عقا از  مهج من الم ب  ، خاوة بمحا ا  سو  المساد المدط  عقا 

 الم ب  ، لوال   نشا  حدي ة تقمودية تخدج أسطو   الهيك  المزعوج.
 8/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 جهاز القضاء اإلسرائيلي وهم وواقع مزيف"بتسيلم":  .33

 ،كشس  مننمة "بتسيقج" ارس ا يقية أمس عن تومف شبه كام  لقدعاون السقسطينية  د االحتال 
و لك عقا خقسية تش يع موانين اديد  لح مان السقسطينيين من المطالبة بت،وي هج عن المساس بهج 

ا حادًّا ب،دد دعاون الت،وي ا  وبح ومهج. وحس  "بتسيقج"، فإن السنوا  اظخي    شهد  انخسا ح
التي ي د مها فقسطينيون، كما أا ي  "تخسي ا " عقا ال من المدفو  م اب  اظ  ا  الالح ة بهج. 
وتو   أن ه ا النهج ارس ا يقي يكشف عدمع االستهتا  في حيا  السقسطينيين وسالمة أاسادهج 

 وممتقكاتهج.
 9/3/2017، القدس العربي، لندن
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 ذان"وال تنازل عن "األ مساومةال  :الشيخ عكرمة صبري .34
أكد السقسطينيون  ف هج لموادمة الب لمان ارس ا يقي "الكنيس " با قبية، : نادية س،د الدين -انعم  

، بما "يمس 1948أمس، عقا مش و  مانون "حن  اظ ان"، في مسااد ال دس وفقسطين المحتقة 
 اد ، ويدفع المنط ة  لا ح   دينية"، بحسبهج.الم دسا  الدينية، وح ية ال،ب

وما  خطي  المساد اظموا المبا ك، الشيل عك مة وب ي،  ن "المومف السقسطيني وال، بي 
ارسالمي وا   واست اتياي ب فى مانون االحتال  ال ي ينتهك ال  ا ا  وال وانين الدولية التي ت   

 ح ية ال،باد  الدينية وعدج المساس بها".
 اف الشيل وب ي، لر"الند" من فقسطين المحتقة،  نه "ال مساومة وال تناز  عن "اق ان"، ال ي وأ

ي،د من ال،بادا "، مؤكداح "الحع الش عي باستم ا ية " فع اق ان"، و فى النط سة ارس ا يقية التي 
تستهدف السيط   عقا اظموا،  ي  أن  لك لن ي،طيه أي حع في المساد وال في ال دس 

 المحتقة".
 9/3/2017الغد، عم ان، 

 
 تعلن رفضها لقانون منع األذان 48لقضايا فلسطينيي  لجنة المتابعة العليا .35

حن   ،  ف ها ل انون48أعقن  لانة المتاب،ة ال،قيا ل  ايا فقسطينيي : ب هوج ا ايسي - الناو  
  لاستبدادي. ودع  ، وأكد   ف ها ظي وينة نها ية له ا ال انون ال،نو ي ال م،ي االاظ ان

أوسع ح اك ش،بي لقتودي له   ال، بد  ال،نو ية. ومال  لانة المتاب،ة،  ن ه ا ال انون يؤكد 
طبي،ة ه   الحكومة ال،نو ية، وانسالتها المتش،  عقا اماهي نا، وال تكتسي بسياسة التمييز 

  الحيا ، ومنها ما ت ييع الخناع في أدع تساوي  لاال،نو ي، واال طهاد السياسية، ب  تس،ا 
 هو م تبط بح ية ال،باد  ومشاع  المواطنين. 

 9/3/2017الغد، عم ان، 
 

 سوريةفي فلسطينية  امرأة 462 استشهادتوثيق ": مجموعة العمل" .36
فقسطينية نتياة الح   الدا    في  462و    "ماموعة ال،م  من أا  فقسطينيي سو ية" استشهاد 

 والبامي من اظطسا . ام أ  بالنة 376سو ية، بينهن 
ومال  الماموعة في أحدث ت ا ي ها بمناسبة اليوج ال،المي لقم أ ،  ن الح   الدا    في سو ية أت  

   ومنها من ف د  أحد ا   عقا م،نج المخيما ، ولج تسقج عا قة من ال   ، وبينها عا ال  هد 
 ا  لا الم،ت ال .أبنا ها، ومنها من حوو   داخ  المخيج، ومنها من دخ  أف اد منه
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ام أ  فقسطينية م وا خال  الها   من  33ولست  الماموعة في ت  ي  "اظ واع المهدو  "  لا أن "
 حية، وم،نمهج م وا خال  محاولتهج  462من  %13.37سو ية  لا خا اها، ويشكقون نسبة 

 الووو   لا أو وبا".
فقسطينية ماهولة الموي  في أمبية الساون  61ال يزا  منهن  ام أ  94ك لك تج تو يع اعت ا  النناج 

ام أ   34والم،ت ال ، ومن بين الم،ت ال  ناشطا  ح وميا  وطالبا  اام،يا .   افة  لا م ت  
 تح  الت، ي  في م،ت ال  النناج ب،د ت،  هن ظنوا  من الت، ي  بينها ال    واال توا .

 7/3/2017، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
 

 دهعلى قانون إسرائيلي يقي    اجد غزة تكرر رفع األذان احتجاجا  مس .37
 دد  المسااد في مطا   ز   فع اظ ان عد  م ا ، يوج اظ ب،ا ، ع    : هداية الو،يدي -  ز 

أدا  وال  ال،شا ، احتاااا عقا موادمة الكنيس  ارس ا يقي )الب لمان( بشك  تمهيدي، عقا 
  ان.مش و  مانون ي ي د  مامة اظ

ومال  وزا   اظوماف والشؤون الدينية في مطا   ز ، في بيان وو  اظنا و  نسخة منه،  نها 
 "أود   ت،ميمحا عقا أ مة المسااد في ال طا ، ل فع اظ ان وتك ا   ب،د وال  ال،شا ".
ا عقا  م ا  االحتال  ارس ا يقي مانونا ي يد  فع اظ ا ن في مسااد وأ اف البيان: "ياتي ه ا احتاااح

 ". 1948مدينة ال دس واظ ا ي السقسطينية المحتقة عاج 
 8/3/2017، ، أنقرةلءنباء األناضولوكالة 

 
 للهوية الفلسطينية األكثر ترسيخا  هي القناة  "فضائية األقصى" دراسة: .38

ية أنه    سالة عقمية لني  د اة الدكتو ا  أن ف ا ية اظموا كان  اظك   ت سيخا لقهوية الوطن
 السقسطينية م ا نة بتقسزيون فقسطين.

وتووق  الد اسة التي اعتمد  في منهايتها عقا اظسقو  الن دي الم ا ن مستهدفةح ماتمع طقبة 
( طالباح،  لا عدد من النتا ج أب زها أن هناك 750الاام،ا  السقسطينية ك،ينة لقبحث عدد أف ادها )

 قا ف ا ية اظموا بالم ا نة مع ف ا ية فقسطين.ا تسا  في نسبة اعتماد الشبا  السقسطيني ع
وفي تحقي  لقسياسة ارعالمية لقس ا يتين ف د كان  التنطية ارعالمية لس ا ية اظموا أم   ما 
تكون لق واب  السقسطينية والمساهيج الوطنية منها لس ا ية فقسطين والتي التزم  بارطا  ال،اج 

 مية  من  طا  اتسامياتها الدولية.لقسقطة السقسطينية وسياساتها ارعال
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 ،أب زها   و    عاد  النن  في السياسا  ارعالمية، واختتم  الد اسة بماموعة من التوويا 
مع عدج   سا  أهمية التخطيط الب اماي  ،وتحديد خطة  عالمية تتناس  مع الهدف الوطني ال،اج

 وتنو  اظسالي  ارعالمية في خدمة الهوية الوطنية.
   ال سالة التي أعدها الباحث  يها  عوايع ب،نوان: "ارعالج الس ا ي السقسطيني والهوية واا

 الوطنية لدن الشبا "، ومد نا  بها شهاد  الدكتو ا  من اام،ة ال،قوج ارسالمية الماليزية.
 8/3/2017، غزة، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا( 

 
  "بي دي أسراسات ينظم يوم ا دراسي ا حول المقاطعة "مركز د.. اإلسالميةبالتعاون مع الجامعة  .39

،  نه بودد  طالع يومحا د اسيحا حو  الم اط،ة الدولية CPDSما  م كز الد اسا  السياسية والتنموية 
 ارسالمية، بالت،اون مع مسج ال،قوج السياسية في كقية التاا   بالاام،ة (BDS)ارس ا يقي لالحتال  

 يوج اظحد الم ب .
أو     يس  دا   الم كز وليد المدل ، أن اليوج الد اسي سي، ى أب ز نتا ج حمال  الم اط،ة و 

وماليزيا وانو   أم يكاالدولية لالحتال  ارس ا يقي، وسط مشا كا  محقية ودولية عديد  تشم  
 .أخ نوالبح ين ودوال  أف ي يا

وال ي تحيه اظمج  ،السو  ال،نو ي وتابع "أن اليوج الد اسي اا  في ن  اليوج ال،المي لمناه ة
ما س من ك  عاج, ليسقط ال و  عقا اهود الم اط،ة الدولية التي كان لها اظ    21المتحد  في 

 وال ي اعتب   اظخي  تهديدا است اتيايا له". ،الكبي  عقا االحتال  ارس ا يقي
 8/3/2017، الرسالة، فلسطين

 
 : االحتالل نهب مليارات الدوالرات"ئيلإسراـ"توفيرات العمال الفلسطينيين ب .41

تسيط   س ا ي ، كدولة احتال ، عقا االمتواد السقسطيني وتؤ   عقيه بشك  بالغ، : بال   اه 
  واحد يدخقه ارنسان السقسطيني يو  يك  من ك  شيكش 0.67لد اة أن الت دي ا  تشي   لا أن 

سب  اظساسي في ه ا الو ع هو أن في نهاية المطاف بايدي  س ا يقية عامة أو خاوة. وال
االحتال  ارس ا يقي منع بشك  منهاي تطو  االمتواد السقسطيني في ال سة الن بية ومطا   ز  

 عقا مدا  الخمسين عاما الما ي.
عقا أنه 'وف ا لقت دي ا ، ، الم كز لالمتواد السياسي'، وهو ام،ية  س ا يقية –'ماك و ت  ي  ف د أكد 

، مبالغ مالية كبي   ت،ود 1994 – 1970ع وزا   المالية )ارس ا يقية(، في السنوا  تام،  في ونادي
ل،ما  فقسطينيين أاي ين. وبقغ مبقغ   يبة المساوا ، وهو خوج من  وات  عما  فقسطينيين 
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مقيا  دوال  خال  ه   السنوا . وفيما يت،قع بالخوميا  لقت اعد من  وات  ال،ما ،  6.5أاي ين، 
 – 2009مقيا ا  دوال  خال  الست   الم كو  . وفي السنوا   10بقغ ال ي ت اكج يزيد عن فإن الم

  ت،ود ل،ما  فقسطينيين ولج يتق اها يكمقيون ش 876، ت اكج في وناديع وزا   المالية حوالي 2013
 ال،ما  أبدا'.     

 8/3/2017، 48عرب 
 

 هامن مرضى غزة ممنوعون من مغادرت %50": وزارة الصحة" .41
": أكد  دا    ال،ال  في الخا   التاب،ة لوزا   الوحة، أن ارلكت ونية"اظياج  -محمد الام   - ف  

نوف م  ا  ز  الق ين يحتااون لق،ال  في الخا   ممنوعين من مناد تها من خال  م،ب  بي  
م اى حانون "اي يز"، بسب   ا ا ا  االحتال ، ومن،ه م  ا ال ق  والس طان و ي ها من اظ

 المست،وية السس  لقتواه لمستشسيا  ال سة الن بية وال دس والداخ ، التي ت،امد  م،ها الوزا  .
وبين أن ك ي  من الم  ا توفوا وهج ينتن ون ودو  التو ي ، والب،ى تسامم  حالتهج الوحية 

 م  ا.مب  ودو  التوا ي ، مؤكداح أن الاان  ارس ا يقي يما س  ا ا ا  ماسية وو،بة بحع ال

 9/3/2017األيام، رام هللا، 
 

 أشهر من الغياب أربعةعودة القنصل اإلسرائيلي للقاهرة بعد  .42
وو   لا ال اه  ، اليوج اظ ب،ا ، ال نو  ارس ا يقي لدن مو ، يهودا : ال اه   / محمود الحسيني

 شهو  من  يا  التم ي  الدبقوماسي ظسبا   ي  م،قومة، حس  مود  مالحي. 4اوالن، ب،د 
وما  المود  لألنا و ، مس ال عدج  ك  اسمه، لكونه  ي  مخو  لقحديث لإلعالج،  ن "يهودا 

 اوالن منو   س ا ي  لدن مو ، وو   لا مطا  ال اه   وبوحبته م افع من أمن السسا  ".
لسسي  ارس ا يقي بال اه  ، ديسيد اوف ين، بوحبة طامج   ي،  اد اوفي نوفمب /تش ين  ان الما
 السسا   دون  بدا  أية أسبا .

أكتوب / تش ين أو   24وكان اوف ين، وااه انت ادا  حاد  من وحيسة اظه اج ال، بي )حكومية( في 
واظع اف  بال اه   يتااوز الخطوط الحم ا  ارس ا يقيالما ي،  من مقف خاع ب،نوان "السسي  

الدبقوماسية"،  دا عقا اوالته الك ي   السيما لمدينة ارسكند ية الساحقية، والمس ع ال ومي بال اه   
 عقا  ي  الم،تاد.

 8/3/2017 ،لءنباء االناضولوكالة 
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 تقضى بالمؤبد على أعضاء شبكة التجسس اإلسرائيلية "عوفاديا" "جنايات العريش" .43
ان، د  بمحكمة انايا   التيسدل  محكمة انايا  ال، يش أ: وب ن  انج –ارسماعيقية 

مو ، والم، وفة  عالمياح باسج "شبكة  فيارسماعيقية، الستا  عقا أكب  م ية تاسس وتخاب  
 عوفاديا".

"تخاب " أمن دولة عقيا، عقا ك  من  2013لسنة  177ال  ية  مج  فيوم   المحكمة، بالمؤبد 
 ا اد ح و يا. ، وسالمة حامد ف حان أبوالمتهج عود  طق   ب اهيج ب هج

 باط  4 س ا يقيين منهج  6ا اد، و كما م    يابيا بالمؤبد عقا المتهمين محمد أحمد عياد  أبو
ا اد   باهاز المخاب ا  ال،سك ية ارس ا يقية هج عبد هللا سقيج  ب اهيج ال ميبة، وعم  ح   أبو

 دايسيد ي، و ، وشالومو سوفي .ال،وايشة، ودانا عوفاديا، وأها ون دانون، و 
 8/3/2017، السابع، القاهرة اليوم

 
 المصري "المكتوم" يتحول إلى "أزمة" -الخالف الفلسطيني محللون سياسيون:  .44

ما  محققون سياسيون فقسطينيون،  ن الخالف السقسطيني المو ي :  اج هللا/ ميس أبو سم  
قسية الدعج المو ي لق يادي المسوو  من ح كة "المكتوج"، بدأ يتحو  ظزمة تنه  لق،قن، عقا خ

 فت  "محمد دحالن". 
وأكد المحققون في أحاديث منسوقة لوكالة اظنا و ، أن السب  ال  يسي لقخالفا  ي،ود لدعج مو  
لق يادي محمد دحالن، الخوج السياسي لق  يس السقسطيني محمود عباس، بار افة  لا  فى 

 الساعية رعادته لح كة فت .  اظخي  التاج لقاهود المو ية
في أحدث شواهد تسامج الخالفا ، ن ق  وسا    عالج فقسطينية تو يحا  لقناطع باسج اظاهز  
اظمنية السقسطينية، عدنان ال مي ي، ما  فيها  ن المؤتم  ال ي  عته السقطا  المو ية مؤخ ا في 

، بدون تنسيع مع السقطة في  اج هللا مدينة "ال،ين السخنة"، و ج شبانا فقسطينيين من مطا   ز 
 "يستهدف الش عية السقسطينية". 

وت،د تو يحا  "ال مي ي"  ي  مسبومة، حيث يح ع السقسطينيون تا يخيا عقا ت قيد سياسي ي وج 
 عقا  مامة عالما  ايد  مع مو ، وعدج  نها  الخالفا  السياسية لق،قن. 

في اهاز المخاب ا  ال،امة المو ية، لج يكشف عن كما ن ق  وسا    عالج فقسطينية عن مسؤو  
هويته، موله خال  محا    ع د  في المؤتم ، " ن السقطا  المو ية كان لديها ال د   عقا 
الت،ام  مع أمين س  القانة الم كزية لح كة فت  اب ي  ال او  باسقو  أسو  من الت حي " من 

 مطا  ال اه  . 
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ال او  اظسبو  الما ي، من دخو  مو ، عب  مطا   وكان  السقطا  المو ية مد من، 
 ال اه  ، ومام  بت حيقه  لا ال،اومة اظ دنية "عمان".

 8/3/2017 ،لءنباءوكالة االناضول 
 

 مصادر حكومية: األردن ليس بحاجة لشهادة السفيرة اإلسرائيلية .45
مان عينا  شالين مواة أ ا   تو يحا  نسب  لقسسي   ارس ا يقية في ع: محمود الط اونة -عمان 

استيا  عا مة في اظوساط السياسية اظ دنية، والتي زعم  فيها واود "مخاوف من زعزعة اظو ا  
 السياسية واظمنية واالست  ا  في اظ دن".

ومال  مواد  حكومية أ دنية  في،ة لر"الند" أمس،  ن السسي   ارس ا يقية "تنوق  من تو يحاتها 
ف ال،ب ية" أمس. مشي   الا ان "اظ دن آمن ومست   وليس بحااة لسسي   التي أو دتها الوح

  س ا ي  لت دج شهادتها".
عن السسي   مولها ل  يس أ كان ايش االحتال   ادي  أمسوكان  وحيسة "ه( تس" ال،ب ية ن ق  

ع أيزنكوط أن "است  ا  اال دن بدأ يت ، ع مؤخ اح" بحس  مزاعمها،  ابطة  لك بتداعيا  تدف
 الالا ين السو يين عقا الممقكة.

فيما باد   وزا   الخا اية االس ا يقية أمس الا نسي ما نس  لسسي تها في عمان. ومال  في تو ي  
 ان ما نس  لقسسي   "عا  عن الوحة". أمسلها 

وا اف بيان الخا اية االس ا يقية ان "من المؤكد أن اس ا ي  ت،طي أهمية بالنة لق،الما  السقمية 
والودية ما بين البقدين، كما وت من اس ا ي  ك ي ا الممقكة اال دنية الهاشمية وميادتها ومد تها عقا 

 الحسان عقا أمنها واست  ا ها أماج اميع التحديا ".
 9/3/2017، عّمانالغد، 

 
 تحطيم سيارة السفير األردني في تل أبيب": يديعوت أحرونوت" .46

وحيسة يدي،و  أح ونو  ال،ب ية، اليوج اظ ب،ا ، أن ماهولين  ك  مومع  :ت امة خاوة  - اج هللا 
 حط موا سيا   السسي  اظ دني في ت  أبي  "وليد عبيدا ".

وحس  المومع، فإنه لج ي، ف فيما   ا س ع المنس  ون أي  و ا ع خاوة بالسسي ، أو أي و ا ع س ية 
 من داخقها.

 8/3/2017، القدس، القدس
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 اإلسرائيلي -ديل عن حل الدولتين إلنهاء الصراع الفلسطيني الصفدي وعريقات: ال ب .47
أامع وزي  الخا اية وشؤون المنت بين أيمن الوسدي وأمين س  القانة التنسي ية  :بت ا -عمان

لمننمة التح ي  السقسطينية الدكتو  وا   ع ي ا ، امس اظ ب،ا ، عقا أنه ال بدي  عن ح  
 ارس ا يقي وتح يع السالج في المنط ة. الدولتين رنها  الو ا  السقسطيني

وشدد الوسدي وع ي ا  خال  ل ا  ع دا  في وزا   الخا اية وشؤون المنت بين عقا ان  يا  آفاع 
ويؤدي  لا مياج الدولة السقسطينية المست قة سيؤدي  لا بنا   االحتال الت دج نحو ح  سقمي ينهي 

  الليتهج. بي ة من الياس التي يستنقها ار هابيون لبث
وأكدا   و   فت  أفع سياسي من خال   طالع مساو ا  ااد  وفاعقة تت دج وفع ادو  زمني 

 لتقبية حع السقسطينيين بالدولة عقا حدود ال ابع من حزي ان وعاومتها ال دس الش مية.
ا االلة وأكدا استم ا  عمقية التشاو  والتنسيع بين اظ دن والسقطة الوطنية السقسطينية التي ي وده

المقك عبدهللا ال اني وفخامة ال  يس محمود عباس، خوووا مبي  ان، اد ممة عمان، والتي أطقع 
 الوسدي ع ي ا  عقا االست،دادا  لها.

 9/3/2017، ، عم انالدستور
 

 األردن يؤكد رفضه مشروع قانون "حظر األذان" .48
أم   الكنيس  االس ا يقي في ال  ا   أكد اظ دن  ف ه مش و  ال انون ال ي  ":الحيا  الاديد " -عمان

االولا، اليوج اظ ب،ا ، وي ن أنه ينطوي عقا تمييز في أهدافه ويخالف التزاما   س ا ي  بموا  
 ال انون الدولي لح وع ارنسان، والك ي  من الموا يع واالتساميا  الدولية.
د المومني، اليوج اظ ب،ا ،  نه وما  وزي  الدولة لشؤون االعالج الناطع ال سمي باسج الحكومة محم

ينطبع عقا ال دس الش مية أحكاج ال انون الدولي وال انون ارنساني الدولي، التي ت  ي بان  دا   
أوماف ال دس هي السقطة الوطنية  ا  االختواع بتننيج كافة شؤون المسااد في ال دس الش مية 

يف والمسااد التاب،ة له، بما يشم  وبشك  خاع المساد اظموا المبا ك/الح ج ال دسي الش  
 مو و  تننيج اق ان.

وأ اف أن هناك نواح وا حٍا في م،اهد  السالج في الس    ال انية من الماد  التاس،ة بخووع 
ن م   ه ا التش يع  احت اج  س ا ي  لدو  اظ دن الخاع ال ا ج في الم دسا  ارسالمية في ال دس، وا 

 ج ال انوني بموا  م،اهد  السالج.يم   انتهاكاح له ا االلتزا
 8/3/2017، ، رام هللاالجديدةالحياة 
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 حزب هللا يدين عملية قتل الجنود اإلسرائيليين للفلسطيني باسل األعرج .49
 )د   أ(: أدان حز  هللا القبناني عمقية مت  الانود ارس ا يقيين لقسقسطيني باس  اظع  . -بي و 

بشد  عمقية ال ت  البش،ة التي ا تكبها انود “  اال ب،ا  وشا  بيان واد  عن حز  هللا مسا
طالع  االحتال  بحع ه ا البط  المااهد، في عمع مدينة البي   في ال سة الن بية المحتقة، وا 
عش ا  ال واوا  عقا اسد  المبا ك، في تو ف يد  عقا مدن ح د ال،دو عقا ك  من ي فع 

 ”. اية الم اومة في واه المحتقين
شهاد  المااهد السقسطيني باس  اظع   ال ي مز  الكقمة بالدج، ومدج د وسا “لحز  في بيانه وبا ك ا

في كيسية تحوي  الكقمة  لا ف،  في موااهة ال،دوان الوهيوني ال ي يستهدف الش،  السقسطيني، 
 ”.محاوال امتالعه من ا و   وأ  ه

لش،  السقسطيني بنهج الم اومة بك  شهاد  البط  اظع   هي دلي  عقا تمسك ا“وما  البيان  ن 
و ا   عقا موااهة محاوال  محو  من التا يل. ومد كان لقبط  اظع   في ه ا الماا   تاقياته، وا 

 ”.مساهما  كب ن في تاوي  تا يل ه ا الش،  الحي، وتو يع م اومته المستم   لقناوبين
 ”.امة باسما التب يكا  والت،ازيعا قة الشهيد البط  ومن الش،  السقسطيني ع“وت دج الحز  من 

 8/3/2017، ، لندناليومرأي 
 

 منظمة إقليمية ودولية تبحث تنسيق الجهود لدعم الفلسطينيين 75: الدوحة .51
افتت  وباع اليوج اظ ب،ا  بال،اومة الدوحة المقت ا التنموي وارنساني لدعج الش،  السقسطيني 

ننمة  نسانية  مقيمية ودولية، بهدف تنسيع الاهود م 75وال ي ننمته مؤسسة مط  الخي ية بمشا كة 
طالع مباد ا  تنموية لمساعد  السقسطينيين.  وا 

عددا من الاقسا  وو ش ال،م  السنية  -ال ي ين، د ليومين في فندع ويستن-ويت من المقت ا 
دعج الساعية  لا تشخيع الوامع التنموي وارنساني السقسطيني، كما تبحث الاقسا  أف   السب  ل

 السقسطينيين وف ع التنسيع والش اكة بين مختقف الداعمين لقش،  السقسطيني.
وما  ال  يس التنسي ي ل ط  الخي ية  ن المؤسسة ا،ق  ه ا المقت ا مناسبة سنوية تاتمع فيه كافة  

اظط اف المهتمة بال،م  ارنساني والتنموي في فقسطين لدعج الش،  السقسطيني، وتوفي  الحقو  
 تساعد  في ومود  وتوفي  احتياااته. التي

وأ اف يوسف الكوا ي في كقمته الت حيبية أن ه ا المقت ا يهدف رطالع مباد ا  بش اكة عالمية  
 من أا  تمكين السقسطينيين لقحوو  عقا ح ومهج ارنسانية المش وعة.
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الدعج ال ي مدمته دولة  من اانبه، ما  المدي  ال،اج لوندوع مط  لقتنمية ) اعي المقت ا(  ن  امالي
 ماليين دوال  في السنوا  الخمس الما ية. 810مط  من خال  الوندوع ف ط وو   لا 

وأكد السسي  هشاج يوسف  دا   الو ع ارنساني في مطا   ز ، حيث  ك   ت ا ي  لمننما  اظمج 
   ي  والحة من الميا %95، كما أن 2020المتحد  أن ال طا  مد يوب   ي  مب  لقحيا  بحقو  

 لقش  ، بار افة  لا انتشا  البطالة في ال طا ، ما يا،قه بحااة كبي    لا مساعدا   نسانية.
 8/3/2017، نت، الدوحة الجزيرة

 
 أبو الغيط: لم يعد لدى الفلسطينيين والعرب شريك للتسوية .51

بمباد   التسوية  ح    اظمين ال،اج لاام،ة الدو  ال، بية، أحمد أبو النيط، من محاوال  ال،بث
ك الاام،ة بمبدأ "ح  الدولتين" لتسوية الو ا .  ال، بية لح  ال  ية السقسطينية، مؤكدحا عقا تمس 

وما  أبو النيط في افتتاع الدو   نوف السنوية ال،ادية لوز ا  الخا اية ال،   ال ال ا ، " ن 
ومة ارس ا يقية أسي   بالكام  السقسطينيين وال،   لج ي،د لديهج ش يٌك عقا الط ف اقخ ر فالحك

لتيا ا  اليمين المتط ف واماعا  االستيطان )...(، وهدفها الم،قن هو ت ويى ح  الدولتين عب  
 ف ى أم  وامع استيطاني يحو  دون  مامة دولة فقسطينية متواوقة اظط اف".

  ال، بية كخا طة وأ اف " ننا نتمسك بوينة الدولتين كح  وحيد لق  ية السقسطينية، وبالمباد  
ط يع لقووو   لا سالج شام  في المنط ة، ون ود تواعد اراما  الدولي المؤيد لح  الدولتين 

 وال افى لسياسا  االستيطان".
وشد د عقا أن "محاولة االلتساف عقا ح  الدولتين م ي،ة لقوم  )...(، وليس  م بولة ع بيا ولن 

الة  اما  دولي عقا مبدأ "ح  الدولتين"، م، با عن أمقه وفي السياع  اته، أشا   لا واود ح تم ".
 في "أن يكون مومف اردا   اظمي كية الاديد  منساما مع ه ا اراما  الدولي وداعما له".

 8/3/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 "وعد بلفور"رئيس البرلمان العربي: سنطالب بريطانيا بإلغاء االحتفال بمئوية  .52
ما  الدكتو  مش،  فهج السقمي،   يس الب لمان ال، بي،  نه سيب،ث : سوسن أبو حسين - ه  ال ا

وعد "ب سالة خال  ساعا   لا   يس ماقس ال،موج الب يطاني لمطالبته بإلنا  االحتسا  بم وية 
 ،"بقسو 

ومة وحث الحك في ن   فى  س ا ي  لقسالج وال بو  بإمامة دولة فقسطين، وت ويى ك  ف ع الح 
 السقمي لق  ية. الب يطانية عقا  لك، لما يشكقه من استسزاز لألمة ال، بية، خووواح 
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عن ت ديج طق   لا ااتما  ي، د في  "الش ع اظوسط"وكشف السقمي في تو يحا  خاوة لر
دو ا  الب لمان  بننالديش لتاميد ع وية  س ا ي  في الب لمان الدولي، منوها بان ش،ا  ان، اد

 ."ال دس ع بية"ا ال،اج ت، د باسج ال، بي له 
 9/3/2017، ، لندناألوسطالشرق 

 
 ومستعدون لتحرير الجوالن ة: سنبقى بسوري" العراقيةالنجباء"حركة  .53

ما  المتحدث باسج مقيشيا  ح كة النابا  ال، امية هاشج موسوي  ن الح كة مواود  في سو ية من  
 حس  ت،بي  . أ بع سنوا ، وستن  فيها حتا خ و  آخ    هابي،

وأعقن موسوي في مؤتم  وحسي بال،اومة اري انية طه ان عن تشكي  لوا  لتح ي  الاوالن، وما  
وأكد أن ح كة النابا  مست،د  لقت،اون مع   ن ه ا القوا  مست،د ومد   ويمتقك خططا عالية الدمة.

 كومة السو ية.حقسا ها لتح ي  الاوالن، وأن أي تح ك في ه ا االتاا  منوط بمواف ة الح
 8/3/2017، ، الدوحةنتالجزيرة 

 
 إليجاد حل للصراع وزير الخارجية البريطاني: على الفلسطينيين واإلسرائيليين الجلوس معا   .54

ما  وزي  الخا اية الب يطاني بو يس اونسون  ن بالد  ت ن أن الط يع الم قا ": الحيا " – اج هللا 
س ا ي   تكمن في عود  الط فين الا طاولة المساو ا  وال،م  لقح  السياسي بين السقسطينيين وا 

 عقا  زالة ال، با .
وأو   في مؤتم  وحافي مشت ك مع نني   السقسطيني الدكتو   ياى المالكي أمس في  اج هللا: 

. وأ اف انه ي ن أن الط فين هما "نب ا مقتزمين ح  الدولتين، به   ال ؤية، به ا الح  لقو ا "
عقا التوو  الا اتساع من دون ان يس ى عقيهما أي شي  من الخا  . وتابع:  ال اد ان وحدهما

هناك ع با ، فإس ا ي  تشكو من ال،نف وار ها ، والسقسطينيون يشكون من تسا   النمو "
. و أن أن اردا   اظمي كية "االستيطاني، يا   زالة ال، با  والتساوى من أا  التوو  الا اتساع

هناك است،داد لقنن  الا اظمو  ب ؤية "أماج السالج، ما الح:  "ف وة"ن تم   الاديد  في واشنط
 ."اديد 

وفي وم  الحع، الت ا اونسون ال  يس محمود عباس مب  ان يتواه الا ت  ابي  لق ا    يس 
 الوز ا  االس ا يقي بنيامين نتانياهو.

ا س حكومته نسو ها عقا وفي  س ا ي ، طق  زعيج الم،ا  ة اسحع ه تسوغ من اونسون أن تم
من أا   عاد  ا امين الانود اظس ن في  ز . وأفاد  ار اعة ال،ب ية بان ه تسوغ  "حماس"ح كة 
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من أا   عاد  ارس ا يقيين المحتازين  "حماس"طق  من اونسون   و   التح  ك وال نط عقا 
سية بين  س ا ي  لدن الح كة، كما دعا  الا مواوقة س،ي لندن الا تح يك ال،مقية السيا

 والسقسطينيين عقا أساس ح  الدولتين وبالت،اون مع الدو  ال، بية الم،تدلة.
 "سالج اقن"وكان اونسون الت ا وباع أمس ال  يس  ؤوفين  يسقين، وع د ل ا  مع ح كة 

ارس ا يقية المناه ة لالستيطان. وطق  مستوطنون ل ا  م،ه اال انه لج يتسن  لك بسب   يع 
 الوم .

وه   الزيا   هي اظولا التي ي وج بها اونسون الا  س ا ي  واظ ا ي السقسطينية من  توليه منو  
 وزي  الخا اية في ب يطانيا.

 9/3/2017، لندن، الحياة
 

 محاوالت إلفشال وضع جيش االحتالل على قائمة األمم المتحدة السوداء": واال" .55
ب ي، وباع اليوج اظ ب،ا ، أن هناك محاوال  من مب   ك  مومع واال ال، :ت امة خاوة  - اج هللا 

 اها  مختقسة لمنع و ع الايش ارس ا يقي  من ال ا مة السودا  لألمج المتحد .
وحس  المومع، فإن  س ا ي  بمساعد  من اردا   اظمي كية الاديد  تحاو  منع م   ه   الخطو  ب،د 

متحد  بإد ا  الايش ارس ا يقي  من تقك ال ا مة ت ديج مننما  فقسطينية ودولية طقبحا لألمج ال
 ال تكابه ا ا ج بحع اظطسا  والنسا  والمساعد  عقا  ش،ا  ح و  دولية.

ووف حا لقمومع فإن مم    س ا ي  في اظمج المتحد  داني دانون يا ي اتواال  بدعج من مسؤولين 
 ستتخ   س ا ي   دحا ع ابيحا ماسيحا.أمي كيين لمنع ه   الخطو  التي ما  دانون أنه في حا  تم  

 8/3/2017، القدس، القدس
 

 "إسرائيل"نائب الرئيس األمريكي: ملتزمون بأمن  .56
ما  نا   ال  يس اظم يكي مايك بنس، خال  ااتماعه مع ليب مان في البي  اظبيى،  ن : واشنطن

 ." س ا ي "الواليا  المتحد  اظم يكية مقتزمة برامن 
  اظبيى  ن ليب مان ش ع واهة نن   فيما يت،قع بالس ع والمشاك  في المنط ة، وما  بيان لقبي

م يسا أن الق ا  بين ليب مان وبنس تناو  اظو ا  في المنط ة، واظزمة السو ية، وال،الما  اظمنية 
لداعمة وتابع البيان أن بنس وليب مان أشا ا  لا التهديد ال ي تم قه  ي ان والماموعا  ا بين البقدين.

 لها لر"أمن  س ا ي "، واتس ا عقا   و   موااهة بقديهما لقتهديدا  المشت كة التي توااههما.
 8/3/2017 ،نت الرسالة موقع
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 من بطء تنفيذ اتفاقات استراتيجية مع دمشق "غاضبة"طهران  .57
  عق    طه ان تزويد دمشع بمشت ا  نسطية وسط أنبا  عن تاخي    سا: اب اهيج حميدي -لندن 

سسي ها الاديد بسب  انزعا  من بط  الحكومة السو ية في تنسي  اتساما  است اتياية بسب  تحسنا  
داخ  الحق ة ال ي ة في النناج السو ي وتحسنا  مدمها الاان  ال وسي، وفع ديبقوماسيين زا وا 

 دمشع.
أ ب،ة اتساما  وكان   يس الوز ا  السو ي عماد خميس زا  طه ان في بداية ال،اج الاا ي وومع 

مشنالح  ال اح لقهاتف الن ا  واست ما   "الح س ال و ي"است اتياية تت،قع بتشني  ش كة  ي انية يدعمها 
مامة  99السوسسا  السو ي لمد   مينا  "سنة واالستحوا  عقا أ اى ظ  اى ز اعية ووناعية وا 

ان ب يمة بقيون دوال  أمي كي عقا البح  المتوسط،   افة  لا توميع خط ا تمان اديد من  ي   "نسطي
 يدستخدج نوسه لتموي  تودي  نسط خاج ومشت ا  نسطية  لا سو ية.

ولوحن أن توميع ه   االتساما ، التي ت دد  دمشع ساب اح في تومي،ها، تزامن  مع مواف ة دمشع 
اود  عقا تحوي  مينا  ط طوس  لا ماعد  عسك ية  وسية مشابهة ل اعد  حميميج في الال مية المو 

طالع عمقية   لا أا   ي  مسما ومع تنسيع بين موسكو وأن    رنااز ومف نا  في سو ية وا 
بين  "التوازن"آستانة، اظم  ال ي موب  بتحسن  ي اني. وفس   م امبون  لك بانه محاولة من دمشع لر 

 موسكو وطه ان وارفاد  من اختالف أولويا  حقيسي النناج السو ي.
كيقومت اح  50ناو  است ما   ي ان ح و  السوسسا  في منط ة الش مية الوام،ة عقا ب،د االتساع اظو ، ت

االمتوادي بإدا   الباحث اهاد يازاي بان  "سي يا  يب و "انو    بي مدينة تدم  التا يخية. وأفاد 
ة، بقيون طن ي ع م،نمه في الش مي 1.8ر سو ية تمقك أحد أكب  احتياطي من السوسسا  في ال،الج ب

،   افة  لا تودي  2011مقيون طن في  3.5لكن ارنتا  منخسى عن ارمكانية     نه لج يتااوز 
 .2013ألف طن  لا  ي ان في  400

من  "داعش"من اهة، وتننيج  "حز  هللا"وكان  منط ة الش مية مومع م،ا ك بين ال وا  الننامية و 
ها لقم   ال انية بس   دعج اوي وب ي من اهة أخ ن، أسس   عن است،اد  الط ف اظو  تدم  و يس

 الايش ال وسي.
أن موسكو لج تكن م تاحة التساع السوسسا  في منط ة ت،تب ها  "الحيا "وأو ح  مواد  مطق،ة لر 

السيط   عقا تدم  التي ت ع  "داعش" من نسو ها، وسط أس قة عن أسبا  تباد  ال وا  الننامية و 
 د أنها يمكن أن تكون في المست ب  مم اح ظنابي   از تسك    ي ان في بين ال، اع ولبنان، والتي يد،ت
 مدها  لا سواح  المتوسط.
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 تنصت إيراني
. ووفع "أج تي ان"و  "سي يات "ويت،قع االتساع ال اني ب خوة  ال ة لقهاتف الن ا   لا اان  

ا  أعما  من  ي ان، في الم ة لش كة و ا 40مواد ، فإن الش كة الاديد  تد سج  لا  الث حوع: 
في الم ة لر  20)أي متقا الم،ا ك(، و "وندوع دعج الشهدا "في الم ة ل اا  أعما  و  40و
بان الاان  اري اني سيم   عب  ش كة  "ت  ي  سو ية". وأفاد "المؤسسة ال،امة لالتواال  الحكومية"
 "اج سي أي""بات   2009وهي از  من مؤسسة تحتك  االتواال  في  ي ان. وفي  "اج سي أي"

 لا ني   خوة تشني  في سو ية،  2010، وس،  في "الح س ال و ي اري اني"خاوة م تبطة بر 
 لكن دمشع  ف    لك ومت اك.

خدمة التاوا  بين "ووفع المواد ، فإن الخالف نه  بين دمشع وطه ان عقا التنسي ، ويت،قع بر 
مامة البنية التحتية وال،ا دا  التي ت يدها طه ان لسداد  شبكا  الهاتف الن ا  داخ  سو ية وخا اها وا 

،   افة  لا اعت اى متنس ين في دمشع عقا ت اسج حوع ال،ا دا . ون ق  "ديونها عقا دمشع
 "م،هد كا نيني لقسالج"عن ك يج ساادبو  الباحث اظو  في ب نامج الش ع اظوسط في  " ويت ز"

، اظم  "سم  ري ان بم امبة و ي ة لالتواال  السو يةاالتواال  مطا  حساس لقناية. سي"الدولي: 
 ال ي أ ا  تحسنا  في دمشع وموسكو.

مامة  وست،طي دمشع  ي ان، بموا  االتساع ال الث، خمسة آالف هكتا  من اظ ا ي لقز اعة وا 
مشا يع وناعية وت بية االب ا ، لكن الخالف كان حو  مكان ه   اظ ا ي،     ن الحكومة السو ية 

ش ع سو ية، م اب  تمسك طه ان باستحوا   "داعش"امت ح  أن تكون ه   المناطع في ال مة م،   
أ اى بين مدينة دا يا التي كان  است،ادتها ال وا  الننامية نهاية ال،اج الما ي من اهة ومنط ة 

 ا  السيد  زين  م،   تننيما  شي،ية تاب،ة ري ان من اهة أخ ن. وت دد أن موسكو تدخق  را
تنيي ا  في ش كة مش فة عقا تنسي  مش و  سكني بين كس سوسة ودا يا لقحيقولة دون  ا ا  تنيي  
ديمو  افي،   افة  لا انتشا  موا   وسية بينها ش طة عسك ية في منط ة وادي ب دن م   مناطع 

 ب،د التوو   لا هدنة. "حز  هللا"انتشا  
لف هكتا  رنشا  م افئ لقنسط والناز عقا البح  وتناو  االتساع ال ابع  عطا  دمشع طه ان أ

المتوسط. ومي   ن  حدن المناطع الم ت حة لقمينا  هي بانياس بين ط طوس والال مية، الم، قين 
ال،سك يين لقايش ال وسي. وكان  طه ان س،   لا توسيع مينا  ط طوس  لا ماعد  عسك ية، 

-اس"ونش   ماعد  ووا يل  2015ش  نهاية لكن موسكو اعت     ج تدخق  عسك ياح في شك  مبا
لقم   اظولا من  م ا  "في الال مية  ج م    توسيع مينا  ط طوس. وما  مسؤو    بي:  "400

 ."السنوا ، ح     وسيا حقمها وماعد  عسك ية دا مة عقا البح  المتوسط
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 خط ائتمان

ة بقيون دوال  أمي كي. وأو   وتناو  االتساع الخامس مواف ة  ي ان عقا خط ا تمان اديد ب يم
بقيون دوال ، بينها  6.6خطوط ا تمان  لا دمشع ب يمة  2013أن  ي ان مدم  من   "الحيا "يازاي لر 

بقيون دوال  في بداية ال،اج الاا ي خوع نوسها لتموي  تودي  النسط الخاج ومشت اته  لا سو ية. 
ألف ب مي  من النسط يومياح  لا سو ية، فيما  70ووفع بيانا  وكالة الطامة الدولية، ود     ي ان 

ن  ما    يس الوز ا  السو ي في طه ان  ن كقسة فاتو   النسط بقن  بين بقيونين و ال ة باليين دوال  وا 
في الم ة من حااة البالد. وكان  الحكومة السو ية ف د   30و 20خط اال تمان الاديد يوف  بين 

 2011ألف ب مي  يومياح مب   380 حواليانخسى  نتااها ال ي كان السيط   عقا آبا  النسط والناز و 
ألف  50 حواليالك دية تنتج  "وحدا  حماية الش، "ألف ب مي . ومال  مواد   ن  30 حوالي لا 

عقا آبا   "داعش"ب مي  يومياح وتبيع الب مي  ب مانية دوال ا  في السوع السودا ،   افة  لا سيط   
 ع ود  ي  م،قنة لتو يد مشت ا  النسط  لا مناطع سيط   ال وا  الننامية.أخ ن، وسط أنبا  عن 

ديبقوماسيون يزو ون دمشع  ن طه ان، التي كان  طالب  الحكومة السو ية بر  "الحيا "وما  لر 
ل  و ها المالية ومساهمتها ال،سك ية في سو ية، وبسب  عدج   اها عن تنسي   " مانا  سيادية"

ة ام د  تودي  عا دا  نسطية  لا دمشع، ما أدن  لا ا تسا   ي  مسبوع في االتساما  الموم،
عدج وفا  الحقسا  ت،هداتهج "أس،ا ها، مالحنين أن موالين لدمشع بدأوا توايه انت ادا  عقنية لر 

. كما لوحن تاخ  ووو  السسي  اري اني الاديد اواد ت ك آبادي  لا دمشع "بتو يد مشت ا  النسط
عقا ت،يين حسين شيل ارسالج م   أخ ن، عقماح أنه كان سسي اح في دمشع مب  عش   "تباين"ب،د 

. وند   عن مسؤو  في دمشع موله  ن سب  تاخ  "الح س ال و ي"سنوا  وي،تب  من الم  بين من 
ووو  مشت ا  النسط هو عدج ت ديج ش كا  التامين  طا  لسسن الشحن، الفتاح  لا أن دمشع بح   

 تزويدها بمشت ا  لت،ويى الن ع في اظسواع السو ية. مع الازا  
وميقيشيا   "الح س ال و ي"وت اهن طه ان عقا دو  كبي  في  عاد   عما  سو ية بسب  دو  

تساعدها في دعج ال وا  الننامية في السنوا  الس  الما ية، لكن في الوم  نسسه ي ي  مسؤولون 
واو  مساهمتهج في  عاد   عما  سو ية من دون  ينأو وبي ي انيون في شك  دا ج مع مسؤولين 

ش وط سياسية. ودعا خميس في ل ا ه عقي أكب  واليتي مستشا  الزعيج اظعقا اري اني عقي 
حيث تدم   البنية التحتية بسب  "خامن ي  لا االست ما  في مشا يع  عاد  ارعما  في سو ية 

سو ية في  عاد  بنا  الط ع والمطا ا  ومحطا  . وأبد  طه ان بالس،  اهتماماح بمساعد  "الح  
ال ي يمتقك أكب  ش كا  مطا   "الح س ال و ي"وهو ما مد يو  في موقحة  -الكه با  والموانئ 
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عن مسؤو   ي اني موله  ن طه ان مست،د  لتوميع اتسامية طويقة  " ويت ز"التشييد في  ي ان. ون ق  
 كا   ي انية بالس،  في عدد من مش وعا  توليد اظا  مع دمشع في مطا  الطامة. وت،م  ش

 مقيون دوال . 660الكه با  البالنة ميمتها 
 9/3/2017، ، لندنالحياة

 
 غيبوبة الوصب في بيان الوزراء العرب .58

فايز أبو شمالة د.  
كقمة، تناو  خاللها تساوي  الشان  4666أود  وز ا  الخا اية ال،   بيانهج الختامي ال ي ت من 

يني. بيان طوي  وع يى سيم  المواطن ال، بي من م ا ته، ولن يقتس   ليه ارس ا يقيون من السقسط
 4666م ي  أو ب،يد، ولن ي ي  همة الماتمع الدولي لس،  شي ، فه ا بيان ع بي فوي  ت من 

كقمة ع بية كان يمكن االست،ا ة عنها بامقة واحد  بقينة ت و  لقمحتقين: يطال  وز ا  الخا اية 
 ،   ب  و    نها  االحتال  ارس ا يقي لأل ا ي المحتقة فو اح.ال

ودون لسنة )فو اح( والتي يا  أن تستند  لا وامع ع بي ي ع ب د اته، ويمتقك م ا  ، فإن ك  البيانا  
السياسية واظدبية لن ت دج لق  ية السقسطينية شي اح، ولن تني  من الوامع ال ا ج عقا مواوقة 

 زيز أ كان ال،دوان.االستيطان، وت،
 

 ومع ذلك، سأعيد قراءة بعض الفقرات الواردة في بيان وزراء الخارجية العرب:
كقمة عن ال دس والمساد اظموا، دعا اميع  1725ر ب،د أن ت من بيان وز ا  الخا اية ال،   1

 المسقمين في كافة أنحا  ال،الج لزيا   ال دس لكس  الحوا  المس وى عقيها.
ز ا  خا اية ال،   أن زيا   ال دس ال تتج  ال ب،د المواف ة ارس ا يقية، ومد من،  فه  ياه  و 

مقيون فقسطيني في  ز   2) س ا ي ( ال  يس عباس نسسه من زيا   ال دس، وتحن  ) س ا ي ( عقا 
ماليين في ال سة الن بية زيا   ال دس!!! فكيف تدعون المسقمين وال،   لزيا   ال دس التي  3.5و
 ج ارس ا يقيون أهقها من زيا تها؟ أال ت،ني زيا   ال دس في م   ه   الحالة اعت افاح  منياح بالسياد  يح

 ارس ا يقية عقا ال دس؟
ر طال  بيان الوز ا  ال،   بتطبيع م ا ا  الماقس الم كزي لمننمة التح ي  السقسطينية، الداعية 2

 متوادية واظمنية السقسطينية مع ) س ا ي (. لا  عاد  النن  في ك  ال،الما  السياسية واال
ومن   ي  الودف أن يود  بيان وز ا  الخا اية ال،   في ال ك ن السنوية ال انية لودو  م ا  

، وال ي دعا  لا ومف التنسيع 4/3/2015الماقس الم كزي السقسطيني ال ي ان، د في  اج هللا بتا يل 
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ارس ا يقي في  و  عدج التزامها باالتساميا  الموم،ة بين اظمني باشكاله كافة مع سقطة االحتال  
 الاانبين.

فقما ا لج يتواه بيان الوز ا  ال،    لا ال  يس محمود عباس مباش  ، ويطالبه بتطبيع م ا  الماقس 
الم كزي السقسطيني، ال ي لج يد  لالاتما  من  عامين،   ج م ا  الماقس في نسس الاقسة ب  و   

، عقا أن تتابع القانة التنسي ية تنسي  ه   ال  ا ا ، وت دج أشه ااتماعاته م   ك   ال ة  انتناج دو  
ت  ي ها لالاتما  ال ادج لقماقس الم كزي؟ فقما ا لج يد  الماقس الم كزي  لا االاتما  من  سنتين؟ 

 لما ا يته   محمود عباس من تطبيع م ا ا  الماقس الم كزي؟.
احت اج الش عية الوطنية السقسطينية ب  اسة محمود عباس، وت مين اهود  في ر أكد الوز ا  ال،   3

 ماا  الموالحة الوطنية السقسطينية وتشكي  حكومة وحد  وطنية.
وه  ياه  الوز ا  ال،   أن القانة التح ي ية التي ع د  ااتماعاتها في بي و  مد اتخ   ال  ا  

باس بتشكي  حكومة وحد  وطنية. فقما ا لج يحى  اته مب  عد  أشه ، وطالب  ال  يس محمود ع
الوز ا  ال،   محمود عباس نسسه عقا تح يع الموالحة الوطنية، ال أن ي منوا دو  ال  يس عقا 

 عم  لج ي ج به عقا مدا  عش  سنوا ، وال نية له بان ي وج به ب،د عش  سنوا .
عقا ال ها   لا انتخابا  عامة وفع  ر حث بيان وز ا  الخا اية ال،   كافة السوا   السقسطينية4

 االتساما  الم، ود  بينها.
فقما ا لج يد  البيان محمود عباس نسسه  لا  ا ا  االنتخابا  ال،امة في موعد أموا  ستة أشه  

 من تا يخه، وي،ام  بالت،زي  وال اج ك  فقسطيني ي،ا ى االنتخابا ، أو ي،يع  ا ا ها.
الخا اية ال،   بسك الحوا  عن  ز  وا عاد  اعما ها، ولكنهج تااهقوا ر في  ي  البيان طال  وز ا  5

ال،دوان ارس ا يقي المتواو  عقا سكان مطا   ز ، وه ا يؤكد أن سكان  ز  خا   اهتماج الوفد 
 السقسطيني ال ي أعد البيان الختامي ال ي ومع عقيه وز ا  الخا اية ال،  .

 يطق،وا عقا البيانا  التي تود  باسمهج.نويحة  لا وز ا  الخا اية ال،   بان 

 8/3/2017، أون الين فلسطين
 

 وأسئلة الشارع!! المرحلةيحيى السنوار: لغز  .59
 د. أحمد يوسف
كن  أتهيا را ا  حوا  مع منا  تقسزيونية عقا م،ب   ف  حو  ال،الما  السقسطينية المو ية، وفاا  

  حماس الداخقية، حيث ووقتهج لقتو اظخبا  بان سالني الم اس    ا كن  مد عقم  بنتا ج انتخابا
 يحيا السنوا  هو من فاز ب ياد  المكت  السياسي في مطا   ز .
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التزم  الوم ،    كان الخب  ح ي ة مسااا  لي، وكان  ت دي اتي أن حكمة حماس ستاتي بواه 
منها سد با  ال  ا ع  سياسي ل ياد  الح كة، وليس ب ا  من دا    اظمن وال،سك ر العتبا ا  ك ي  

 أماج  س ا ي  رلباس مطا   ز   و  الشيطان، وتسويع م ولتها ظه  ال طا  بالتط ف وار ها .
ب،د أن أنهي  الم ابقة، اتوق  بب،ى ارخو  الم  بين لقتو ع من وحة الخب ، فكان ال د 

ن كان أوحابه   ج.لج يخسوا استن ابهج من تقك النتا  -أي اح  –بارياا ، وا 
لج يتومف الهمس وأحاديث الماالس بين الك ي  من النخ  وال يادا ، وحتا الكواد  ال،ادية في 
ح كة حماس. ن،جر كان  هناك كولسا  في ال،مقية االنتخابية تحدث الب،ى عنها، وأخ   ط ي ها 

ا القاان  لا وسا   التواو  االاتماعي، ولج تنا  ك  التح ي ا  واالا ا ا  ال، ابية التي اتخ ته
 ال مابية في الح كة من منع  لك.

بان  خواننا في ال،سك  يخططون لقتحكج  -وأنا منهج  -بو احة، كان  هناك تواسا  لدن الب،ى 
واالستحوا  عقا مساو  الح كة وم ا اتها، ولكن م ا اتنا  لقمشهد ب،مع وبوي   كان تدف،نا لق و  

ا  واالنشناال  والتحوطا  اظمنية ما يا،  م   ه ا بان هؤال  ارخو  لديهج ما يكسيهج من اظعب
ال  ا  يست    لا الحكمةر ظنه سي ،هج في موااهة مباش   مع الناس، ب،د أن كان المستون 
السياسي يتحم  ك  ما تط حه  نوطا  الوامع الماساوي من زف ا  ونس ا      ول،نا ، 

 ماح في م ما " ال من ندقج"، حيث الاه  بالسو  واتهاما  بال،از والت وي ، اظم  ال ي سيا،قهج دا
والتا ي ، وانتهاك ح ما  الم اومة وعتباتها الم دسة، والتطاو  عقا ما تتمتع به من مكانة وما لها 

 من ست  النب  والطها  ، التي ال يختقف عقيها ابن الح كة أو امهو  الناس.
ك  المستويا  الح كية، بين م ح  وم هو ، ، وب ي الاد  عقا 2017فب اب   13نه   النتا ج يوج 

وبين مستبش  ومتخوف، وبين مقع ومطم ن، وبين سا   وماي .. وفي النهاية، كان السؤا  
الم كزي من و ا  ك  ه   ال اة أو الودمة، هو: أين سياخ نا السنوا  في أفكا   وااتهاداته؟ وه  

نا، أج أننا عقا مشا ف عهد اديد ستسود فيه نحن بانتنا  ح   عقا اظبوا  تد،مع ا احاتنا وم(سي
 الحكمة وتنقي  لنة ال،   والوعي باظولويا  وف ه الم(ال ؟

ال شك بان ك  ما يدو  في الشا   من لنط وتخوفا  يد،   الناس فيه، حيث  ن الك ي  مما نحن 
من ع ابيقها ب،د، وما فيه من أواا  ومسنبة  نما هو نتاٌ  لقح و  ال ال ة الساب ة، والتي لج نتشاَف 

زال   الن وف المت،ق ة بحالتنا السقسطينية المت،    تزداد سو اح، حيث الموالحة عقا ع ا ها ت اوع 
مكانها، وتت،مع ا اع االن ساج، كما أن عم نا ال، بي وارسالمي مشنو  عنا بو اعاته الداخقية 

 ي،ة لها، كما أن الماتمع الدولي ما زا  وح وبه الطا سية، التي ال يبدو أن هناك في اظفع نهاية س
نالماح في موامسه ومخت  الموازين في ت،امالته مع م يتنا، أما  س ا ي ر دولة االحتال  الما مة، فهي 
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تدفع بك  السب  لتابيد االن ساج و ج ال سة الن بية، وال تبدو مياداتنا السياسية في وا د ال د   أو 
 ال  بة عقا امع الشم .

ه ا الوامع البالغ الت، يد وال ،ف وهوان أمتنا عقا الناس، فإن الحديث عن ح وٍ  مادمة  في ن 
 يوب  تهو اح ومنام   طا شة!!
 السنوا  ي،ني أن الح   هي خيا نا؟!  ن ماي ولكن السؤا  اقخ ر من ما  

هد التي ت و   ن كون شخع بخقسية أمنية ليس م،نا  أن ك  خيا اتنا عسك ية، فالتا يل مقي  بالشوا 
عاج كان عسك ياح، ومد اا  به  800عكس  لك. فال ي أنها الو ا  في  ي لندا، وال ي امتد لحوالي 

لي ود ف يع التساوى، فخقع ب لة المحا بين، وأناز لبالد  االست ال .  اري لنديالايش الامهو ي 
ال ي  َي  ك  حسابا  كان "مايك  كولنز" من أش س الم اتقين في الايش الامهو ي، ولكنه هو 

، ومام  دولة امهو ية اري لنديالب يطانيين ومق  م،ايي  م،ادالتهج، ف  خوا لمطال  الش،  
  ي لندا.

وفي ساحتنا السقسطينية كان أبو عقا موطسا شخوية بالنة التشدد، ولكنه عندما أوب  في مومع 
واتزاناح في موامسه بحس  ما ي و   ف ا  المس ولية اعتدل  حساباته، والن  ع يكته، و دا أك   وام،ية 

 د به.
 ن من أ اد أن يسهج السياسية ف،قيه م ا   التا يلر ظن م   ه   الشواهد تمتأل بها وسحاته، وأنا هنا 

تبديد وهج   الب،ى ال ي ينن بان السنوا  ي،ني أن الح   بات  عقا اظبوا !!  -ف ط  -أحاو  
دولة االحتال ، وحين   فإن من هو في  أس ه ج ال  ا ر سوا  أكان فالح   لن ت ع  ال   ا س،  لها 

هنية أج السنوا ، فإنه سيكون ااهزاح لق د والدفا  عن ع ين ش،به، مهما كان  المخاوف 
 والت حيا .

 
 السنوار الذي أعرفه: الحماسة والجرأة الوطنية

 ي يسم  لي بت ييمه أو حتا مب  ال،م  في أط  الح كة الشو ية لج أكن أع ف ال ا  بالشك  ال
الحديث عنه، كن  أع ف أنه من أوا   الشبا  ال ين تج اعت الهج عقا خقسيا  عمقهج اظمني في 
 ود ومالح ة ال،مال ،  وه   تا بة خا ها الك ي  من المنا قين، ولكن م، فتي به نق  م تو   

هيد )أش ف وال (، وال ي عقا ما يتحدث به من  اف و  في الساون، وكان من بينهج أخي الش
، وسالني  ن كن  أ    في 2011حد ني عنه ب،د االف ا  عنه في وس ة وفا  اظح ا  في أكتوب  

ال ها  م،ه لتهن ته في بيته، ولكن ن وف ما شنقتني، و ه  أخي ال ي طقب  منه أن يبقنه 
 سالمي .
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ن هد يج، ومد  ك  لي كان أخي أش ف يحد ني عمن ااو هج خال  سنوا  سانه، وخاوة في سا
أسما  ال،ديد ممن كانوا  ف ا  د   خال  سنوا  االعت ا ، ومد  ك  من بينهج اظ   يحي السنوا ، 

 .،ه، وما ي، فه عن شخويته وموامسهحيث أ نا عقا أخالمه، وس د لي اانباح من  ك يا  السان م
  ال أي والمشو  ، حيث كنا نختقف م   اظياج، فإ ا نحن والسنوا  يام،نا  طا   سمي لنقت ي ونتباد

ونتوافع ب وع أخوية عالية، وكان مقحوناح عقيه في حوا اته طبي،ة ت بيته اظمنية وال،سك ية،    ليس 
 في  أس اهتماماته  ال الم اومة ونب   التحدي لالحتال .

لقواحد منا  - عاد  –وعقا مدا  أ بع سنوا  ام،تنا ال،ديد من الق ا ا  واالاتماعا ، والتي تسم  
 بتشكي   ؤيته عن اقخ .

كن  دا ماح، ومن خال  خقسيتي السياسية وم، فتي بالك ي  من أماكن الو ا  التي ز تها حو  ال،الج، 
أمي  أك   لوعي السياسيين وحكمتهج في م،الاة م ايا بقدانهج، والتي تتطق  وعياح مت دماح وم ا   

الخاط ة، وكان  مناعتي بان الح     ا اندل،  فإنها  أف   وخب   أوسع لتان  مهالك الحسابا 
تحتا  شااعة ال،سك  وا أتهج، ولكن من،ها والسوز فيها بام  اظ  ا  تتطق  نباهة أه  السياسة 

 وحكمتهج.
من هنا، كن  وما زل  عقا مناعتي باهقي ة  اا  السياسة، ومد تهج في أ ق  اظحوا  عقا تح يع 

 .نتا ج أف   وبخسا   أم 
هو اظف   لقم حقة التي تم  بها ح كة حماس، ولكن  -من واهة نن ي  -مد ال يكون السنوا  

ت دي اتي تب ا ت دي ا ر مد تخطئ ومد توي ، وهناك  ي ي من ي ن في ال ا  الخيا  اظف   
 ل ياد  الساحة، وأن لديه من الم،طيا  والم، فة بال،دو ما يؤهقه لقنااع، وت ديج نتا ج مد ت ه 
المتخوفين أم الي. ل ا، فانا أدعو له بالتوفيع والسداد، وسين  مقمي ناوحاح أميناح، ي دج له ورخوانه 

 في ال ياد  ما ي ا  حكمة ال أي وووابية المومف.
 

 السنوار في دائرة االستهداف اإلعالمي
ته من تحقيال ، ل د تاب،  كني ي ك  ما تنامقته الوحافة ال،ب ية عن السنوا  من أحاديث أو تناول

والتي لج تت ك وني   وال كبي   من الم،قوما   ال واستح  تها، وأ ه   وادان ال ا  ومشاع   في 
بما ااتمع لدي اظاهز  اظمنية   -بالطبع  –ك  ما مالته عنه في سياع المبالنة أو الوامع، مست،ينة 

م ن من الزمان، كان  بالنسبة  من مقسا  ت اكم  تساويقها عب  سنوا  االعت ا  التي ناهز   بع
لها كافية لسهج وتسهج طبي،ة ال ا  وأب،اد تسكي  ، وم، فة شخويته ووشوشا  أحالمه، والوعي حتا 

 بشطحا  خياله.
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ن من المبك    ن اظ  يحيا السنوا  يشك  لدن الب،ى لنزاح لج تسك طالسمه أو تختب  مد اته ب،د، وا 
المشهد االنتخابي لج تكتم  فووله حتا القحنة، ولن ن، ف  الحكج عقا ال ا ر له أو عقيه، فيما

مب  شه  من اقن لمن ستؤو  مياد  الح كة، ومن ال ي سيخقف اظ  خالد مش،  في  لك 
 المنو .

وعقيهر فاظف   تااي  ك  التحقيال  لحين م، فة من هو ال ي سيمأل ف اغ اظ  الكبي )أبو الوليد(، 
في ت ييج مسا  الح كة وتواهاتها، خاوة وأن هناك و ي ة سياسية اديد   فه ا المكان يب ا هو اظهج

ستكون هي م ا،ية الاميع في الداخ  والخا  ، وفيها الك ي  من ار ا ا  والموامف، التي ستكون 
بم ابة م،الج الط يع لك  من سيتولا مياد  الح كة خال  السنوا  اظ بع ال ادمة، وال ي سيت ك 

 ل ادج البومة واظ  .لمشهد الح كة ا
 ن من الادي   ك   ارشا    لا أن هناك دولتان من دو  المنط ة سيكون لقسنوا  ولح اك  ز  دو  
ي ان، والت دي ا  أن تشهد تقك ال،المة انس ااا  خال   في ويا ة محددا  ال،المة م،همار مو  وا 

تداح باتاا  ال اه     ا ما أ يد ل طا  الشهو  ال ادمة، حيث  ن ش يان الحيا  يا  أن يب ا ما ماح ومم
 ز  أن يقت ط أنساسه، وه ا يستدعي الت،اطي مع النا   محمد دحالن ب،دما لج تت ك حي  وأالعي  
 خواننا في  اج هللا مكاناح الستم ا  اسو  ال  ة ما مة بيننا. وفي الم اب ، فهاك الس يع اقخ  من 

ا ، بمبا كة مو ية تشاع عقا ت ميج شك  ما ان طع من ح كة فت  ال ي يمد يديه لقتواو  والحو 
 عالمة مع واح  الخوومة التا يخية محمد دحالن.

وحيث  ن السياسة ال تحتسن طويالح بال،داوا ، وتبحث عن الموال  وال واسج المشت كة، فإن بوابة 
تح يك امتواد ال اه   ستست  رنااز ه ا التواو ، و بما سندخ  في عهد من الت،اون والتنسيع ل
  ز ، وت،زيز أمننا المشت ك ال ي يتهدد  الك ي  مما يا ي من أعما    هابية في سينا .

أما المقف اقخ  فهو تحسين ال،المة وتوطيدها مع  ي ان، وهي الدولة التي حافن  عقا التزامها 
وال، اع من  المالي لقم اومة وااه   ب لك، ب  ج الخالف السياسي م،ها حو  ما يا ي في سو يا

لج ت طع التواو ، واستم   في ت ديج  -وه   شهاد  نساقها أي اح لق ياد  اري انية  –نزاعا ، ولكنها 
 كافة أشكا  الدعج وارسناد بالحيوية التي لج تسب ها فيه دولة ع بية أو  سالمية أخ ن.

بالتاكيد سيحيط نسسه  في الختاج.. ال ت يد تحمي  ال ا  فوع طامته وار  اع في التوم،ا ، فهو
بخي   المستشا ين ال ين سينوحون له وي،مقون لت شيد م ا اته، وتبو ته باولويا  مطا   ز  
ب،اد شب  أوزا ها، وأن تكون ك   واحتيااا  أهقه ال،ااقة، و  و   تانيبها ويال  الح  ، وا 

من ال ي الحسابا  هي في ود ال،دوان، وكشف مخططا  من يبحث عن الح   وا ا مها، و 
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يخوى  ما  الميدان بال د  ال ي يتسهج فيه ال،الج حااة ش،  تح  االحتال ر يتطقع لق،ود  وت  ي  
 الموي .

 8/3/2017، وكالة سما اإلخبارية
 

 شهيد يرثي األحياء .61
 فهمي هويدي

نسينا نمو   الم  ف المنا   ال ي يشه  السالع وي ات  دفاعا عن ك امة وطنه وش،به، في حين  
 ف اؤنا بنمو   الم  ف الم اوغ. ال ي يتوا ن و ا  حاج االنبطاع ويتسنن في الدفا  عن امتأل

الباط . ه ا اظسبو   ك نا باس  اظع   ب لك النمو   المن  ى والمنسي.    فت  أعيننا عقا تقك 
ج مع الكا نا  الس يد  و ي  الم  ية، التي ال ت ك  أسماؤها في الوحف  ال حين ي تقون في و اعه

ال،دو. يوي ون ناوما وأبطاال حين ي ت ون في سقج الشهاد  فينسقون بدما هج أ واحنا وي،يدون  لينا 
 ال  ة واظم .

سنة( ويدلي ت ك عقومها ومهنته، وم   أن يتخوع في فقسطين، تا يخها  31ياس  اظع   )
نما أد ك أن ا لسالع وحد  ال ي سوف يح   وأهقها وحقمها. لج يكتف بال  ا   والكتابة والتناه ، وا 

نما حم  السالع بنسسه وبث  فقسطين، واعتب  أن ك  ما عدا  لك باط . لج ي،ن ولج يخط  وا 
دعوته في محيطه، وانطقع مع ماموعته  ي  مبالين ال بش اسة ال،دو واست،ال ه، وال ب،سن التنسيع 

 اظمني وا تما ه.
وعب  عن مشاع   بنع لقمنا   السقسطيني  سان حين   ا   في ه الباحث السقسطيني أحمد الدبش، 

كنساني ما  فيه:  نني أش،  أك   من أي وم  م ا أن ك  ميمة كقماتي كان  في أنها ت،ويى 
وسيع وتافه لنيا  السالع. وأنها تنحد  اقن أماج ش وع ال اا  الح ي يين ال ين يموتون ك  يوج 

تشبه المو ، وبس،اد  المحت   ب،د طو   يمان في سبي  شي  احت مو ، و لك كقه يش، ني بن بة 
 وع ا ، ولكن أي ا بد  من ط از واعع.

أ اف: م أ باس  تاا   الم اومة في زمن االحتال  الب يطاني. وأد ك أن ح   ال،وابا  هي 
. كان ش،ا   "الم اومة ماطع ط يع بمش و  سياسي"الط ي ة الم قا الستنزاف ال،دو. وكان ي دد أن 

ن الدعي بن الدعي مد  كز بين ا نتين، بين السقطة والزلة، وهيها  منا "  والمما  في الحيا أال وا 
 ."الزلة

كان باس  أحد أب ز المننمين لقمناه ا  الش،بية الداعية  لا م اط،ة ال،دو الوهيوني والمندد  
ب،د  لك باالستيطان. ومد ت، ى لق    واروابة با اع عد  من مب  اهاز أمن السقطة. واعت   
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مع خمسة آخ ين بتهمة التخطيط لمهاامة ال،دو الوهيوني، وا ط   السقطة لإلف ا  عنه ب،د 
   ابه و فامه عن الط،اج. وب،د خ واه اختسا عن اظننا ، وتحو   لا مطا د يالح ه الايش 

 ارس ا يقي في شوا   وحوا ي  اج هللا.
الوهيونية مدينة ألبي   وحاو   بيته لكنه لج  ما س، امتحم  اقليا  6ه ا اظسبو ، في فا  يوج 

يستسقج وسا    لا االشتباك م،ها  لا أن مت  و شاشه بيد . في   ا ه ال ي امتبس  عنوانه ما   فيع 
آخ  له هو محمد امي :  ن باس  م ا  لا النهاية.  لا حدود ار با  بالدج لوحة س ديته الن دية 

عقا المؤتم ا  والو ش  "التساحة"ون بحواسيبهج التي تحم  ش،ا  لناه   نشطا  النخبة، ال ين ياول
الممولة، من  أن كان ياو  شوا   وح و  ال سة الن بية ليامع حوله الطال  والمزا عين محا  ا 
فيهج عن سبي  التح ي  وتح يع ال،دالة االاتماعية وعن بطوال  السدا يين ال،   اظوا   في موااهة 

ي والس نسي. كسيقسوف منسو  عن زمانه خ   لتو  من كتا  ي وي موة متم د االست،ما  ارناقيز 
عقا مقك اا   في ال  ون الوسطا، أو وهو ينه  عقا شاشة التقساز لي د عقا م يع سقطوي يح    
من كون ما ينادي به يم   خ ما لالتساما  الدولية، بانه ي يد ف،ال خ مها واست،اد  فقسطين من بح ها 

! وختج   ا   ما ال: باس   أن "السالحون طماعون بطب،هج"، وفومها الاوالن، ظنه فالع و لا نه ها
ال فمن أين أتا ك  ه ا المو   موي   من  البداية وأش ف عقا تاهيز فوقه الختامي بنسسه، وا 
المت ن، وال ي لشد  ات انه استحا   لا حيا  يب ها فيمن حوله؟ كيف يكون السقسطينيون موتا 

 ين يتس   اظم  من بين أواب،هج، وال يزا  فيهج من هو م   باس  اظع  ؟!مهزوم
 9/3/2017، السبيل، عم ان
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 مالك ونوس
ليس  االشتباكا  في مخيما  الالا ين السقسطينيين في لبنان اديد ، فهي تندلع وتهدأ بين السينة 

فب اي /شباط الما ي، في مخيج عين الحقو  في ويدا،  26ع يوج واظخ ن. لكن االشتباك ال ي وم
ي،د است نا ياح في توميته،    اا  ب،د يوج من مناد   ال  يس السقسطيني، محمود عباس، لبنان، 
مختتماح زيا   استن م   ال ة أياج. وتسا   مسؤولون فقسطينيون، وم امبون،  ن كان عباس مد أعطا 

ك يٍ  ما بالتنسيع مع السقطة القبنانية. وهو ما يمكن أن تكون له ال و  اظخ   ل،مٍ  عس
ان،كاسا  خطي   عقا أبنا  المخيما  وعقا لبنان كك ، أمقها،  ن لج ينسا  الو ع،  عاد  ط ع 

 الادا  ال،از  حو  المخيج، أو  بما تك ا  ماسا  نه  البا د.
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عباس كان   ا  طابٍع أمنيٍ  بح ، ف،قا  وهنالك وما ع، ي ن محققون أنها مؤش  ا  عقا أن زيا  
 ي  ال،اد  لدن است با  ال ؤسا ، ح   الق ا  ال ي امع ال  يسين، القبناني ميشي  عون 
والسقسطيني محمود عباس، المدي  ال،اج لألمن ال،اج القبناني، القوا  عباس  ب اهيج، ومدي  المخاب ا  

يد بان الطابع اظمني  ق  عقا زيا   عباس. وفي في الايش القبناني، ال،ميد كمي   اه ، ما يس
ه ا السياع، فإن مو و  سالع المخيما ، وما يت د د عن اتخا  ماموعا  متط  فة مخيج عين 
الحقو  م  اح لها، كان مو و  الن اش في ه ا الق ا . وا ن الحديث عن است،داد السقطة السقسطينية 

ي، ما ي،ني نزع سالع السوا   فيه، بوسته م ا ا استباميا، تسقيج م ا  أمن المخيما  لقايش القبنان
حيث يد،ت د أن الماموعا  المتط  فة ت،د لقسيط   عقيه، ب،د ط د ح كة فت  منه. وه ا اظم   بما 

 استش، ته ح كة حماس، فدع   لا  عاد  تشكي  القانة اظمنية ال،قيا لقحسان عقا أمن المخيج.
ألف نسمة(، كما  ي   من المخيما   80كان مخيج عين الحقو  )ي،د الح مان اوه  مشكال  س

السقسطينية في لبنان، بسب  تش ي،ا  الحكومة القبنانية التي تمنع الالا ين السقسطينيين في لبنان 
مهنة، من اهة، وبسب  ت ااع ت ديما  وكالة  وث وتشني   70من التمقك، ومن مما سة أك   من 

ن وا( لهج، من اهة أخ ن. وهو أم  ان،كس بطالةح وف  اح مدم،اح ي زع تح  الالا ين السقسطينيين )أو 
  قه شبان المخيما . ه ا الو ع ال ي أخ  يتسامج ب،د خ و  مننمة التح ي  السقسطينية من لبنان، 

، وت ااَع فووَ   لا ما هو عقيه الحا .  لك ما دفع الشبان 1982    االاتياع ارس ا يقي سنة 
فويالح في مخيج عين الحقو   20ن لقتوز   عقا السوا   المسقحة التي وو  عددها  لا السقسطينيي

وحد . وكان االن ساج بين السقطة السقسطينية وح كة فت  من اهة، وح كة حماس والاهاد 
ارسالمي، من اهة أخ ن، أ    عقا المخيما ، ا،قها ع  ةح لقتوت  الدا ج واالشتباكا  المت ط،ة، 

 مابقية االنساا  في أي وم . عالو  عقا
من اهة أخ ن، وعند ك  موااهٍة أو اشتباٍك بين عناو  السوا   السقسطينية المختقسة في مخيج 
عين الحقو ، يبدأ ط ع مسالة ه   المخيما  عقا طاولة السقطة القبنانية، ريااد حقو  له   

الموازي، ت،ود أووا  اليمين ارشكاال ، من دون البحث في مسبباتها أو ا و ها. وعقا الخط 
القبناني  لا الخ و  من اديد، مطالبةح بحقوٍ  له   المسالة، ليس أمقها تك ا  تا بة مخيج نه  البا د، 
مدسبنين عقا الواود السقسطيني في لبنان وسة الش  ال ي ي،د مود  ك  توت  يشهد  البقد. وكان  

، بإمكانية تك ا  2012انية، سمي  ا،اع، أوا   سنة أب ز ه   الدعوا  تهديد زعيج حز  ال وا  القبن
تقك التا بة عقا خقسية مطالبته بتوميف مسؤو  في  حدن شبكا  ال اعد ، مي  يومها  نه مواود في 
المخيج. وهي التا بة التي شهد  هاوج الايش القبناني عقا مخيج الالا ين السقسطينيين في نه  

ندال  موااها  بينه وبين تننيج فت  ارسالج استم    ال ة ، وا2007البا د، شما  لبنان، سنة 
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من مبانيه وبنيته التحتية، حس  ما مالته مننمة أون وا  %95أشه ، أد   لا نزوع سكانه ودما  
 يومها.

ي،د نز  سالع المخيما  أحد أهج ال  ايا التي ينادي  موز الطب ة السياسية الحاكمة في لبنان 
ون فيه خطو  ح عقا است  ا  بقدهج، ي ن فقسطينيون ك ي ون أن ه ا السالع بتنسي ها. فسي حين ي  

  و  ، تو   لا حد ال دسية، نتياة ما ت،   وا له من م اب  عقا يد اليمين القبناني، المدعوج من 
 1982 س ا ي . وليس  ماز   مخيمي وب ا وشاتيال التي نس ها ه ا اليمين بإش اف  س ا يقي سنة 

ين السقسطينيين ال،دز   فيهما، ب،د خ و  الم اتقين السقسطينيين من لبنان، سون الدلي  بحع المدني
اظنوع عقا دوافع ه ا الخوف المستحكج في نسوسهج. مع ال،قج أن فوا   فقسطينيةح ك ي  ح لج تمانع 

  نز  تننيج ه ا السالع، في ومٍ  ينتش  لدن ماموعا  لبنانية ب،قج السقطة. وال شك ست،ود مطال
 ه ا السالع  لا التداو   ن تسامم  اظو ا  اظمنية في المخيج.

ومن التب،ا  اظخ ن التي مد تنتج عن االشتباكا  في المخيج وازدياد حدتها عود  الحكومة القبنانية 
 لا ط ع  مامة ادا  عاز  حو  "عين الحقو "، ب،د أن أمق،  عنه بس،  المطالبة السقسطينية بومف 

م،ا  ة ناشطين لبنانيين له، م،تب ين أنه اداٌ  عنو ي آخ ، يما   الادا  ارس ا يقي بنا ه، و 
 ال،از  في ال سة الن بية المحتقة.

 ن كان تسقيج سالع المخيما  لقايش القبناني، وا طال  ه ا الايش بمهمة أمنها، وخوووا 
   في ه ا الماا  في اظياج مخيج عين الحقو ، هو دافع زيا   عباس، فإننا مد نشهد تطو اٍ  ك ي

الم بقة. واستخداج ال و  لتنسي  ه ا اظم ، سيحدث انساا اح يت،د ن المخيج ليطاو  المحيط، و بما ب ية 
اح، في دوامة ح ٍ   المخيما . وال شك أن نا اح من ه ا ال بي  ستددخ   لبنان ال ي ي،يش سقماح أهقياح هش 

 ت،د  لها، وااهز  لالنخ اط فيها.اديد ، تبدو اها  لبنانية ك ي   مس
 9/3/2017، العربي الجديد، لندن
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 اليكس فيشمان
عندما ال يكون الامهو  االس ا يقي في مقع واودي ما، يكون الحكج في مقع، وبال،كس. وعقيه، فان 

منا عقا المخاوف. ال ياد  تح ع عقا أن تن ط لقامهو  ك  الوم  ح نا من ال قع كي تب يه مد
كان الخوف من ناحية الايش يخدج كتنطية أو حااة  وا  افالخوف ي من ت،قع الامهو  ب ياداته. 

الميزانية، فمن ناحية الزعيج السياسي، ه ا تالع  تهكمي بالح ا ع،  ظ  اىالتوت  االمني  رب ا 
 ب  نو  من  س  الدماغ.
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به يس ط عقينا مقع اديد:  وا  انا من اديد م ام  الدولة لج ننت،ش ب،د من مقع االنساع ال ي أ ا   في
. لج ي ج  ي ان، سالع الاو لج ي،د يستطيع ال،م  بح ية في سما  S-300االي انيون ا بوا ووا يل 

ب،د الزعيج ال ي يش ع بانه   ج ان ه ا سالع متطو ، ولكنه با  سالحا أم  اهمية بالنسبة لميدان 
 ناهيك عن ان االي انيين تق وا الط از الخاع بالتودي ، االم  تطو ا.ال تا  الاوي المست بقي. 

. ف د كشس  منشو ا  اانبية عن "الناتو"  يبة عقا سالع الاو وعقا  S-300ال يبدو أن ووا يل 
تد ب  طا  ا  سالع الاو االس ا يقي في اليونان أماج ه ا الوا و . اليونان، ال، و  2015أنه في 

، وينبني االفت اى بان االمي كيين د سوا 2000من مب ع من  ال،اج  S-300   ، تق"الناتو"في 
 الوا و  وهج بشك  عاج يت،اونون مع اس ا ي  في الماا  التكنولواي.

ا افة الا  لك، فان سالع الاو يتزود بالطا  ا  المتمقوة. في ال،الج تواد أسقحة تطقع من 
. وفي أسقحة الاو S-300ز منط ة التدمي  لووا يل الاو، من اال ى، ومن البح  لمسافا  تتااو 

في ال،الج يستخدمون اليوج طا  ا   ي  ماهولة تهااج أهدافا دون أن ت، ى الطيا ين لقخط ، بما 
 في  لك طا  ا   ي  ماهولة مع مد ا  تمقوية. 

 ية، ال ي نو  في سو  SA-5لسنوا  ت،يش اس ا ي  في ن  الوا و  الباليستي الم اد لقطا  ا  
وكان يست ى فيه في يوج االم  أن يس ط من فوع البح  المتوسط ك  طا    اس ا يقية. ه ا لج 
يحو . في ال مانينيا  وفي التس،ينيا  حين ا اد سالع البح ية الدفع الا االماج بش ا  سسن 

من تونس  –ووا يل اديد ، كان يش   في حمقة اعالمية واس،ة تح   من أن ك  أساطي  ال،   
بح  من عش ا  سسن الووا يل  –م ا  ووا يل بح   رطالعت ف مست،د   –حتا مو  

ما نشب  ح   فانه لن يو  أي كيس طحين واحد الا اس ا ي     اوووا يل شاطئ بح  بحيث 
، وواوقوا ووف كيف ت ف تقك السسن بإبداعهجعب  البح . في سالع البح ية استمت،وا ادا 

 ي  لتمحو ك  موام،ها االست اتياية. وه ا بالطبع لج يحو ، ظنه لج الوا وخية أماج شواطئ اس ا
 تكن له احتمالية. ولكن الامهو  تق ا ح نة التخويف. وسالع الاو؟ تق ا اروبع الوسطا.

وعن حع، في أي م   الم،قوما   –ي،د لبنان اليوج ساحة تخويف م كزية.    لن يكون لقامهو  
عن ه   الساحة، ولمن يم قه في الحكومة، المطق،ين عقا  االستخبا ية ال،مي ة الوحيحة

الم،قوما ، ال تواد موقحة في تخسيى مستون ال قع. وله ا فان ووا يل يايخن ، التي حس  
ت،تب  تهديدا مقموسا بوس،ه أن يش  ك  موانئ اس ا ي . وب د  ما  "حز  هللا"الت دي ا  تواد لدن 
هناك ب،د. ولكن االمكانية الكامنة اوبح  من  اقن ح ي ة ليس  "حز  هللا"يمكن الت دي ، فان 

. "حز  هللا"مقموسة تب ي عقا حالة مستون ال قع. وهك ا اي ا بالنسبة لقووا يل الدمي ة التي لدن 
في الخيا  الاماهي ي فان الك يا )وزا   الدفا ( في ت  ابي  شطب  من  اقن. وتحدث منتخبو 
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اليوج اي ا عن آالف ال تقا في الابهة الداخقية، في،ززون اال تيا   الامهو  في الما ي ويتحد ون
 ال ي من حيث الح ي ة ليس له ما يستند اليه.

. م   "الا ف الوامد"استكمق  الوسا   ال تالية التي ف دتها في حمقة  "حماس"  و  السز  هي  ز . 
االس ا يقي فان  –المو ي  اخ ن  اح  عقينا. كميا مد يكون ه ا وحيحا، ولكن في  و  الحوا 

 ز  ال يمكنها ان تنتج ووا يل بنوعية الوناعة ال،سك ية االي انية أو السو ية، كتقك التي كان  
ته   في حينه من سينا . عقا الزعما  ان ي ووا لقش،  الح ي ة، ان يب وا فيه االمان، واال ي هبو  

 ف ط من أا  الحسان عقا ك اسيهج.
 "يديعوت"
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