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في األراضي الفلسطينية  لن نلتزم بقانون االحتالل منع رفع األذان :الهيئات اإلسالمية في القدس .1
 المحتلة

الشيخ عكرمة صبري، ، أن إيهاب العيسى ، عنالقدس المحتلة من، 9/3/2017قدس برس،  ذكرت
ؤذني المساجد في األراضي الفلسطينية المحتلة بعدم رئيس الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس، دعا م

االلتزام بقانون حظر استخدام مكبرات الصوت لرفع أذان الفجر الذي أقره برلمان االحتالل الـ"كنيست" 
 في القراءة التمهيدية أمس.

وأضاف في تصريحات لـ"قدس برس"، أن سلطات االحتالل تراجعت مؤقتًا بعدما واجهت عواصَف 
لمشروع قانون منع األذان، إال أنها طرحته بأسلوب التوائي التفافي قانونًا بمنع رفعه من  معاِرضة

 الساعة الحادية عشرة ليال وحتى السابعة صباحا، ويقصدون بذلك أذان الفجر.
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ورفض رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، قرار "كنيست" الذي يتدخل في الشؤون الدينية اإلسالمية، 
لتزام في هذا القرار بحي  سيستمر المؤذنون برفع األذان، والمواطنون برفعه عبر مؤكدًا عدم اال

 مكبرات الصوت من أسطح منازلهم.
، أن عبد الرؤوف أرناؤوط، عن القدس، من 9/3/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة  وأضافت

فرض قيود على استخدام  الهيئات اإلسالمية في القدس، دعت المواطنين، إلى عدم االمتثال لقانون 
 مكبرات الصوت في األذان. 

جاء ذلك في بيان مشترك، وقع عليه مجلس األوقاف، ودائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، والهيئة 
 اإلسالمية العليا بالقدس، ومفتي القدس والديار الفلسطينية. 

لقيام باألذان من أعلى أسطح وقال البيان:" على أهلنا في القدس وضواحيها وسائر مدنها وقراها ا
منازلهم، وفي األسواق والطرقات، وأال يمتثل الـمؤذنون لهذه القرارات الجائرة، ردا واضحا على 

 السياسة العنصرية االحتاللية". 
ورأت الهيئات اإلسالمية أن مشروع هذا القانون، وقوانين أخرى وقرارات المحاكم اإلسرائيلية تسعى 

ي وتهجير الـمقدسيين، ومسح الذاكرة العربية واإلسالمية في الـمدينة الـمقدسة إلى "التطهير العرق
 وخلق ما يسمى بالقدس اليهودية كعاصمة لـمشروع الدولة اليهودية". 

وقالت:" قانون منع األذان بحجة التشويش من الساعة الحادية عشرة ليال إلى السابعة صباحا ليس 
عنصرية فاشية احتاللية جائرة، تهدف إلى طرد الـمقدسيين  إال حلقه في سلسلة قوانين يهودية

 والتضييق عليهم والتدخل في شؤون عبادتهم وشعائرهم". 
 

 ض مساعي السالمعلى مواصلة االستيطان يقو   "إسرائيل" : إصرارعباس .2
ــــى مواصــــلة  :رام هللا ــــوم الخمــــيس إن إصــــرار إســــرائيل عل ــــاس ي ــــرئيس الفلســــطيني محمــــود عب قــــال ال
 ”.يضع العراقيل أمام البدء بعملية سياسية جادة تقود إلنهاء االحتالل“ان االستيط

عقب استقباله في رام هللا وفدا من قيادة اتحاد اإلصالح اليهودي فـي الواليـات  ،وانتقد عباس في بيان
عمليات قتل وتدمير واعتقـال واقتحامـات “المتحدة األمريكية، ممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين من 

 ”.هدم المنازلو 
وشدد عباس على التزام الجانب الفلسطيني بتحقيق السالم العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية 
الدوليــة ومبــدأ حــل الــدولتين ومبــادرة الســالم العربيــة إلقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة وعاصــمتها القــدس 

 1967الشرقية على حدود عام .
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تأكيــده علــى دعمــه الكامــل لحــل الــدولتين إلنهــاء الصــراع الفلســطيني ونقــل البيــان عــن الوفــد األمريكــي 
قامــــــة الدولــــــة الفلســــــطينية لتحقيــــــق العدالــــــة للشــــــعب الفلســــــطيني، معتبــــــرين أن إقامــــــة  اإلســــــرائيلي، واا

 المستوطنات تشكل عائقا أمام المسيرة السلمية.
 9/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
  األذان"ع االحتالل على إقرار "قانون غياب المحاسبة الدولية شج   :ينيةالفلسط السلطة .3

ــــــدة، رام هللا، ذكــــــرت  ــــــا، أن و  رام هللا، مــــــن 9/3/2017الحيــــــاة الجدي ــــــة وف ــــــةعــــــن وكال  زارة الخارجي
واعتبرتـــه  قانون األذان"،أدانـــت مصـــادقة "الكنيســـت" اإلســـرائيلية علـــى مـــا بـــات يعـــرف بــــ"الفلســـطينية، 
 ل التشريعات العنصرية.امتدادا لمسلس

وطالبت الوزارة في بيان اليوم الخميس، المجتمع الدولي ومؤسسات األمم المتحدة المختصة، بالتدخل 
 األماكن المقدسة في فلسطين. إلىالعاجل لوقف إقرار هذا القانون، وضمان حرية العبادة والوصول 

ـــت، وأضـــاف  ـــع الجزيـــرة، ن ـــى إطـــالق حملـــة وزارة اإلعـــالم الف، أن 9/3/2017موق لســـطينية دعـــت إل
تـه  إسالمية وعربية ضد إقرار الكنيست قانون منع األذان، كمـا أدانـت وزارة الخارجيـة هـذا القـانون وعد 

 امتدادا للتشريعات العنصرية.
وزارات اإلعــالم بــدول فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي، ، وحثــت وزارة اإلعــالم فــي بيــان يــوم الخمــيس

مــارسذاذار  30م العربــي المنبثقــة عــن جامعــة الــدول العربيــة، علــى تخصــي  واللجنــة الدائمــة ل عــال
 الجاري يوما لجهد مشترك، يبين عنصرية االحتالل اإلسرائيلي وسعيه إلشعال حرب دينية.

 

 العليا" تدعو المحكمة الجنائية لفتح تحقيق فوري حول جرائم االحتالل "اللجنة الوطنية .4
العليــا للمتابعــة مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، يــوم الخمــيس، المحكمــة  دعــت اللجنــة الوطنيــة: رام هللا

 لفتح تحقيق فوري حول جرائم االحتالل اإلسرائيلي.
جـــاء ذلـــك خـــالل اجتمـــاع اللجنـــة الـــدوري فـــي الضـــفة الأربيـــة وقطـــاع  ـــزة، الـــذي ترأســـه د. صـــائب 

حـــتالل، قانونيـــًا وجنائيـــًا فـــي عريقـــات، لمناقشـــة اخـــر التطـــورات المتعلقـــة بمالحقـــة إســـرائيل، ســـلطة اال
 المحافل الدولية.

وأشـاد عريقـات فـي مسـتهل االجتمـاع بصـمود أســرانا األبطـال، مشـددًا علـى أن قضـيتهم العادلـة تحتــل 
 األولوية في عملنا مع المحكمة الجنائية إلى جانب ملفي العدوان واالستيطان.

رانا في سجون االحـتالل، وخاصـة ضـد األسـير وأدانت اللجنة اإلجراءات التعسفية اإلسرائيلية بحق أس
 نائل البر وثي واألسيرين المضربين عن الطعام محمد القيق وجمال أبو الليل.
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وحملــت اللجنــة حكومــة االحــتالل اإلســرائيلية المســؤولية الكاملــة عــن حيــاتهم وســالمتهم، مشــددًة علــى 
 مشروعية نضال األسرى ضد سلطات االحتالل.

اللجنــة د.  ــازي حمــد، أن االجتمــاع نــاقش عــددًا مــن القضــايا ذات األهميــة، بمــا وأكــد، النــاطق باســم 
فيهــا تقــارير اللجنـــة الفنيــة، حيــ  حثـــت اللجنــة المدعيــة العامـــة للمحكمــة الجنائيــة فـــاتو بنســودا، إلـــى 

نهاء الدراسة األولية.  استخال  العبر في وجود أسس معقولة لفتح التحقيق فورًا، واا
مـن مأبـة نقــل السـفارة األميركيـة إلــى القـدس ومخـاطر هــذه الخطـوة علـى األمــن  وحـذر أعضـاء اللجنــة

 واالستقرار في المنطقة برمتها.
 9/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 يحذر من استمرار إقرار الكنيست للقوانين العنصرية بحق شعبنا الفلسطيني المجلس الوطني .5
ي الفلســطيني، مــن عواقــب اســتمرار إقــرار الكنيســت اإلســرائيلية للقــوانين حــذر المجلــس الــوطن: عمــان

رثنـــا الثقـــافي والـــديني، واخرهـــا قـــانون  العنصـــرية والفاشـــية بحـــق شـــعبنا وأرضـــنا ومقدســـاتنا وتاريخنـــا واا
 إسكات رفع األذان في المساجد.

دولي وكافـــة وناشـــد المجلـــس الـــوطني فـــي بيـــان صـــحفي صـــدر اليـــوم الخمـــيس، االتحـــاد البرلمـــاني الـــ
االتحــــادات البرلمانيــــة اإلقليميــــة والدوليــــة تحمــــل مســــؤولياتهم فــــي لجــــم الكنيســــت اإلســــرائيلية، واتخــــاذ 
عقوبات رادعة بحقه بعد سلسلة القوانين العنصـرية التـي أقرتهـا، والتـي تنتهـك القـانون الـدولي وقـرارات 

تحـدة واالتحـادات البرلمانيـة الدوليـة الشرعية الدولية ومواثيق حقوق اإلنسـان وأهـداف ومبـادأل األمـم الم
 التي تضم في عضويتها الكنيست اإلسرائيلية.

 9/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 التغيير واإلصالح: اعتقال النائب الحاليقة إرهاب دولة منظمكتلة  .6
التشــريعي التابعــة  كتلــة التأييــر واإلصــالح فــي المجلــس، أن 9/3/2017موقــع حركــة حمــاس، ذكــرت 

لحركــة حمــاس عــدت اختطــاف االحــتالل اإلســرائيلي فجــر اليــوم الخمــيس النائــب عــن الحركــة ســميرة 
 الحاليقة إرهاب دولة منظم.

وقالت كتلة التأيير في بيان صادر عنها الخميس، في الوقـت الـذي يحتفـل العـالم بيـوم المـرأة العـالمي 
قة، ضـاربًا بعـرض الحـائك مكانـة المـرأة السـامية، ومتجـاوزًا يقدم االحتالل على اختطاف النائب الحالي

 شرعيتها الدستورية والشعبية وموجهًا صفعته إلى القيم الديمقراطية التي يتأنى بها العالم.
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منـــى منصـــور النائـــب فـــي المجلـــس ، عـــن محمـــود هنيـــة، أن 9/3/2017الرســـالة.نت،  موقـــع وأضـــاف
أن اعتقـال زميلتهـا سـميرة حاليقـة ونـواب اخـرين، يـأتي  دت، أكـالتشريعي عن كتلـة التأييـر واإلصـالح

 في سياق تحجيم تأثيرهم على االنتخابات المحلية المزمع إجراؤها بالضفة المحتلة في مايو المقبل.
قـال إبــراهيم أبـو ســالم النائـب عـن مدينــة القـدس فــي المجلـس التشـريعي، إن نــواب كتلـة التأييــر بـدوره، 

سـنوات، وفـق  10حمـاس فـي الضـفة المحتلـة يتعرضـون لحـرب مسـتمرة منـذ  واإلصالح التابعة لحركـة
 تعبيره.

 

 المالكي طالب إستونيا بدعم انضمام فلسطين التفاقية الشراكة الكاملة مع االتحاد األوروبي .7
وقـــال . رام هللا : اســـتقبل ريـــاض المـــالكي وزيـــر الخارجيـــة الفلســـطيني نظيـــره اإلســـتوني ســـفين ميكســـر

مر صـحافي إنـه قـدم لنظيـره اإلسـتوني شـرحًا مفصـاًل حـول مجريـات األمـور السياسـية المالكي في مؤت
 .والميدانية على األرض الفلسطينية

وطالــب نظيــره األســتوني أن يكــون لدولتــه دور فاعــل فــي عمليــة الســالم خاصــًة وأنهــا ستتســلم رئاســة 
ولذ ديسـمبر مـن هـذا العـام. االتحاد األوروبي في بداية شهر تموزذيوليو ولأاية اخر شـهر كـانون األ

 ودعا جمهورية أستونيا لدعم فلسطين لالنضمام إلى اتفاقية الشراكة الكاملة مع االتحاد األوروبي.
  10/3/2017القدس العربي، لندن، 

 
 غزة: أزمة الكهرباء تتجدد... واالنقسام يفاقمها .8

مان، لصـايل المعـروف باسـم وليـد سـقال الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للكهرباء وليـد سـعد  زة: 
 عدم توافر وقود الديزل الالزم. إلىإن عدم تشأيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع  زة يعود 

وأشــار إلــى جاهزيــة محطــة توليــد الكهربــاء المملوكــة للشــركة للعمــل بكــل طاقتهــا لتوليــد طاقــة كهربائيــة 
زم لتشـأيلها. ومـع أنـه نفـى أن تكـون المحطـة سـببًا فـي ميأا واط في حال توافر الوقـود الـال 140بقدرة 

أزمــــة الكهربــــاء المســــتفحلة فــــي القطــــاع، إال أنــــه قــــال إن كــــل األطــــراف، بمــــا فيهــــا الشــــركة، يتحمــــل 
 المسؤولية بدرجات متفاوتة.

وشـــدد ســـلمان خـــالل جلســـة مســـاءلة مجتمعيـــة نظمهـــا المعهـــد الفلســـطيني لالتصـــال والتنميـــة بعنـــوان 
فــي مدينــة  ــزة أول مــن أمــس وشــارك فيهــا ممثــل ســلطة الطاقــة التــي « زمــة الكهربــاءالحقــائق فــي أ»

يتوجــب علــى »فــي  ــزة أحمــد أبــو العمــرين ومــدير المحطــة رفيــق مليحــة، علــى أنــه « حمــاس»تقودهــا 
الحكومــــة وســــلطة الطاقــــة وشــــركة توزيــــع كهربــــاء محافظــــات  ــــزة  أقطــــاب قطــــاع الكهربــــاء  تحمــــل 

 «. الكهرباءمسؤولياتها تجاه حل أزمة 
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مليــون دوالر مــن مســتحقاتها المترتبــة علــى  30تنازلــت الشــهر الماضــي عــن »وأشــار إلــى أن الشــركة 
ألـف دوالر شـهريًا مــن  150مليـون دوالر، عــالوة علـى حسـم  64وزارة المـال الفلسـطينية البالأـة قيمتهـا 

ادلــة بــين شــركة التوليــد خلــل فــي المع»وعــزا أزمــة الكهربــاء إلــى «. المبلــا المســتحق لنفقــات تشــأيلها
وســلطة الطاقــة، إذ تلتــزم محطــة التوليــد التشــأيل بكامــل قــدرتها اإلنتاجيــة فــي مقابــل أن تلتــزم ســلطة 
الطاقـة تــوفير الوقــود وتأهيـل البنيــة التحتيــة لقطـاع الكهربــاء الســتيعاب الطاقـة الكهربائيــة الم نتجــة، إال 

 «.أن سلطة الطاقة لم تلتزم ذلك
سؤولين والمراقبين، بمن فيهم سلمان نفسه، أن أزمة الكهرباء لـن تنتهـي مـا لـم ينتـِه ويرى كثير من الم

تمام المصالحة بين حركتي   «.حماس»و « فتح»االنقسام السياسي واا
 10/3/2017الحياة، لندن، 

 
 بغزة في ظل تخلي حكومة الحمد هللا الحكوميالبردويل: صيغة إلدارة العمل  .9

الدكتور صالح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة "حمـاس" عـن  كشف: محمود هنية – الرسالة
توجـــه المجلـــس التشـــريعي الفلســـطيني إليجـــاد صـــيأة إداريـــة تـــتالءم مـــع الواقـــع فـــي القطـــاع، بصـــفته 
المرجعيــة القانونيــة لعمــل وكــالء الــوزراء فــي القطــاع  مــن أجــل تخفيــف الضــأوطات التــي يواجهونهــا، 

 ري.وبما يشكل رافعة للعمل اإلدا
وأكد البردويل، في أول حدي  صحفي مكتوب لصحيفة "الرسالة" بعد فوزه بعضـوية المكتـب السياسـي 
لحمـــاس، أن  الصـــيأة يجـــرى اإلعـــداد لهـــا العتمادهـــا ســـريًعا، وأنـــه فـــي أقـــل مـــن شـــهر ســـيجرى اتخـــاذ 

 إجراءات يلمسها المواطن على هذا الصعيد  لتحسين إدارة الواقع الحكومي في  زة.
ن هــذه الخطــوة جــاءت عقــب نكــو  حكومــة الحمــد هللا عــن القيــام بــدورها فــي قطــاع  ــزة، وأوضــح أ

"وعليه فإن التشريعي مصر على ايجاد صيأة قانونية تحمي وكالء الوزارات قانونًيا، وتقدم لهم الدعم 
 م".الفني الذي يفترض أن تقدمه الحكومة في رام هللا، والتي ترفض القيام بدورها وتقطع التواصل معه

وأكد  البردويل أن القاهرة لم تطرح على الطاولة اشتراط تعامـل حمـاس مـع القيـادي المفصـول مـن فـتح 
وشـــرح البردويـــل طبيعـــة عالقـــة حركتـــه بـــدحالن، والتـــي بـــدأت بتشـــكيل لجنـــة التكافـــل  محمـــد دحـــالن.

فـتح  الوطنية التي ضمت نواب في المجلس التشريعي مـن شـتى الفصـائل بمـا فـيهم نـواب ممثلـين عـن
 وهم أشرف جمعة وماجد أبو شمالة.

سياســية، ثــم  أبعــادوقــال ان هــذه اللجنــة لعبــت دوًرا فــي تقــديم مســاعدات إنســانية، بــدون الــدخول فــي 
عنه وعن عـدد مـن  الحصانةتقاطعت مع دحالن من الناحية القانونية عندما أصدر عباس قراًرا برفع 

لقــانون األساسـي، الــذي يخـول التشــريعي حصـًرا هــذه النـواب مــن التشـريعي بمــا شـكل انتهاًكــا صـارًخا ل
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المحكمــة الدســتورية بشــكل  إنشــاءفــي رفــض  أيضــاوأوضــح أنــه جــرى التقــاطع مــع دحــالن  المســؤولية.
 يـر قـانوني، "وهـذه فقــك حـدود العالقـة التـي يحــاول عبـاس اسـتأاللها مـن أجــل فصـل دحـالن واتخــاذ 

 إجراءات ضده وضد جماعته".
ســؤال عــن تطــورات العالقــة مــع فــتح ومحمــود عبــاس الــذي أكــد  أنــه العــائق األول وقــاد هــذه الحــدي  لل

االنتخابــات الديمقراطيــة، ويصــر علــى الســيطرة علــى كافــة الســلطات  إجــراءتطبيــق المصــالحة أو  أمــام
 بدون وجه قانوني.

ه شـاركت انتخابات محلية في الضـفة دون  ـزة، أكـد  أن حركتـ إجراءورًدا على قرار حكومة الحمد هللا 
أجهزة فتح األمنية مارست ضـأوًطا شـديدة علـى  أن إالجاءت بدون توافق،  أنهافي المرة األولى ر م 

 م.2005المرشحين، وألأى عباس االنتخابات فجأة، وتنكر لقانون االنتخابات المتوافق عليه عام 
التوصــل لحــل  وقــال البردويــل إن عبــاس اعتبــر تفاهمــات بيــروت ال يــة ونســف نتــائ  اللقــاء، ورفــض

 ينتهي بإجراء انتخابات للمجلس الوطني.
ونبـــه البردويـــل إلـــى أن عبـــاس لـــم يقتنـــع بنتـــائ  حـــوار بيـــروت الـــذي جـــرى قبـــل شـــهرين وشـــاركت فيـــه 

وأكـــد  أن حركتـــه ال تتنكـــر  الفصـــائل، وكـــان فيـــه اجمـــاع حـــول ضـــرورة تأســـيس مجلـــس وطنـــي جديـــد،
ة للكل الفلسطيني، وأن يتم إصالحها، واال فـإن لمشروعية منظمة التحرير ولكن يجب أن تكون جامع

 الشعب الفلسطيني سيبح  في سبل إصالحها، كما جرى في مؤتمر الالجئين في إسطنبول.
 9/3/2017الرسالة، فلسطين، 

 
 المعارك تشهد على أخالقية المقاومة وهمجية االحتاللو تحييد المدنيين ل: نسعى "القسام" .11

دين القســــام، الجنــــاح العســــكري لحركــــة حمــــاس، أنهــــا ال تســــتهدف أكــــدت كتائــــب الشــــهيد عزالــــ:  ــــزة
ــــت دعايــــة االحــــتالل  ــــد المــــدنيين عــــن مجريــــات العمــــل العســــكري، ونف األطفــــال، وأنهــــا تســــعى لتحيي
الصهيوني، وزعمه استخدام المقاومة الفلسطينية دور العبادة والمستشفيات والمؤسسات المدنية دروعـا 

 بشرية لحماية عناصرها وقادتها.
وأكدت الكتائب في كلمة مسجلة لها، خالل ندوة حوارية، يوم الخميس، نظمها مركـز قدسـنا للدراسـات 
والتطوير، بمدينـة  ـزة، حـول "انتهاكـات االحـتالل بحـق الصـحفيين الفلسـطينيين"، أن وجـود االحـتالل 

مزيــد مــن  الصــهيوني هــو أكبــر انتهــاكا لحقــوق اإلنســان، مشــددة علــى أن اســتمراره ســيؤدي حتمــًا إلــى
وفن ــدت كتائــب القســام، خــالل النــدوة، الدعايــة الصــهيونية التــي ت طلــق مــع كــل عــدوان علــى  الــويالت.

قطاع  زة، مشددة على أن "المعارك الماضية التي خاضتها المقاومة على مدار ثـال  حـروب كانـت 
 شاهدًة على أخالق المقاومة الفلسطينية وعلى همجية العدو الصهيوني".
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جعفــر، القائــد الميــداني فــي كتائــب القســام: إن المقاومــة الفلســطينية تســعى دائمــًا إلــى تحييــد وقــال أبــو 
 المدنيين والمناطق السكنية عن مجريات العمل العسكري.

وأشـار إلـى أن الكتائــب "ال تسـتهدف األطفـال وال المرافــق الصـحية ومـا يشــابهها مـن مؤسسـات بعكــس 
 نساء ودور العبادة والمستشفيات والصحفيين والدفاع المدني". العدو الذي يستهدف األطفال الرضع وال

 9/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 محيسن: لن نخضع لـ"حماس" وسنذهب إلى دورة للمجلس الوطني إذا لم تلتزم باتفاق بيروت .11
الوطني إذا أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن، التوجه لعقد دورة للمجلس  :رام هللا
بما تم االتفـاق عليـه فـي اجتمـاع بيـروت، مشـددًا علـى حـق المـواطنين فـي قطـاع  ـزة  تلتزم حماسلم 

المشاركة في العملية الديمقراطية ورفض الخضوع لسياسـة "حمـاس" فـي تعطيـل الشـرعيات الفلسـطينية 
ـــوم الخمـــيس،: الوطنيـــة. ـــام  "حـــال السياســـة" ي ـــال محيســـن فـــي حـــدي  لبرن ـــن نســـمح وق ــــ"حماس"  "ل ل

باالستمرار في رفع "الفيتـو" أمـام مصـالح وحقـوق شـعبنا فـي قطـاع  ـزة، وسـوف نتوجـه إلـى عقـد دورة 
 مجلس وطني حال عدم التزامها بما تم االتفاق عليه في بيروت".

المرونـة،  إسـرائيلوحول حدي  "حماس" عن تطوير برنامجها السياسي وطرح بـدائل فـي قضـايا تمـنح 
وتوجيهـه للقيـادة الفلسـطينية،  اإلسرائيليةفرق بين توجيه "حماس" موقفها للحكومة  قال محيسن: "يوجد

فــإذا كــان موجهـــا لفخيــرة، فموافقتهــا علـــى البرنــام  السياســي لمنظمـــة التحريــر ســيتبعه، تنفيـــذ مــا تـــم 
االتفاق عليه في اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت، والتوجـه إلـى تشـكيل حكومـة 

 حدة وطنية خاضعة لبرنام  الخطوات العملية إلنهاء االنقسام".و 
، قــال محيســن: "هــذا القــانون يمــس العقيــدة اإلســرائيليةوحــول قــانون منــع الذان الــذي أقرتــه الكنيســت 

 .، ويجب عدم التسليم به بأي شكل من األشكالاإلسالمية
 9/3/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 تحذر االحتالل من تنفيذ قرار منع األذان "الجهاد"حركة  .12

حذر القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، وليد المدلل، االحتالل الصهيوني من تنفيـذ قـرار منـع :  زة
ومدينـة القـدس المحتلـة، مؤكـدًا أن المقاومـة لـن تقـف  48األذان في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 قرار.مكتوفة األيدي أمام هذا ال
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وقال المدلل خالل وقفة احتجاجية نظمتها حركة الجهـاد اإلسـالمي، الخمـيس، ضـد قـرار منـع األذان: 
إن  "حركته لن تسمح للعـدو الصـهيوني بـأن يمـس العقيـدة اإلسـالمية ولـو كلـف ذلـك الـدماء واألشـالء، 

 كما أنها لن تدع أهالي القدس المحتلة وحدهم في وجه جرائم االحتالل".
لى المالحقة األمنية التي تنفذها األجهزة األمنية فـي مـدن الضـفة الأربيـة، دعـا المـدلل السـلطة وردًا ع

بـــاإلفران عـــن كافــــة المعتقلـــين السياســـيين ووقــــف التنســـيق األمنـــي مــــع االحـــتالل الصـــهيوني، منــــددا 
 استمرار المفاوضات مع االحتالل ر م جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

 9/3/2017، سطيني لإلعالمالمركز الفل
 

 : قانون إسكات صوت اآلذان عنصري "الشعبية" .13
"الجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر فلســــطين" أن مشــــروع القــــرار يــــأتي ضــــمن  رأت :إيهــــاب العيســــى -رام هللا 

اإلجراءات العنصرية المتواصلة التي يمارسها ويسعى االحتالل إلى توسيعها يومًا بعـد يـوم فـي سـياق 
 الشامل على األرض والشعب والهوية والمقدسات.هجومه العدواني 

واعتبـــرت الجبهـــة فـــي بيـــان لهـــا، أن االحـــتالل لطالمـــا ســـعى منـــذ احتاللـــه لفلســـطين وحتـــى الن إلـــى 
محاولة تحويل الصراع مع الفلسطينيين، إلى صراع ديني بهدف خلك األوراق وتشـريع احتاللـه وتبريـر 

 لى الهوية الوطنية الفلسطينية، وحرية المعتقدات.وجوده وتكريس يهودية الدولة، واالنقضاض ع
 9/3/2017، قدس برس

 
 قانون منع األذان قمع صارخ لحرية األديان ":الديمقراطية" .14

اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين، صـالح  :إيهاب العيسى -رام هللا 
ي الــ "كنيسـت" اإلسـرائيلي، بـإجراء "عنصـري بامتيـاز ناصر، إقرار قانون منع األذان بالقراءة األولى فـ

وقمع صارخ لحرية األديان ويمس الشعائر الدينية لشعبنا الفلسطيني، ويتنافى مع قـيم الحريـة والعدالـة 
 التي ينادي بها العالم، مشددا على أن الفلسطينيين "لن يقبلوا أن ي مس حقهم الديني".

، إن "إســرائيل بقوانينهــا العنصــرية تســعى لتثبيــت نظــام الفصــل وقــال القيــادي الفلســطيني فــي بيــان لــه
قامـة  والتمييز العنصـري"، الفتـا إلـى أن الشـعب الفلسـطيني سيواصـل نضـاله لطـرد ورحيـل االحـتالل واا
 دولته الفلسطينية، ولن تثنيه كافة القوانين العنصرية الصهيونية وال بطش االحتالل"، على حد تعبيره.

 9/3/2017، قدس برس
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 بأرضنا الوجود اإلسالميشجع االحتالل على التمادي باستهداف  صمت العالم: حركة المجاهدين .15
قال مسؤول الدائرة السياسية في حركة المجاهدين الفلسطينية، سالم عطاهلل،  :إيهاب العيسى -رام هلل 

ون أو ديــن إن قــرار منــع رفــع األذان هــو "إمعــان فــي سياســة العنصــرية الصــهيونية التــي تقصــي كــل لــ
 اخر في ظل تأنيها بالديمقراطية في كيانها".

وأضاف عطا هللا، في بيان له، أن "صمت العالم ومؤسساته الحقوقية أمـام جـرائم االحـتالل وسياسـاته 
العنصرية اإلجرامية بحق الوجـود العربـي واإلسـالمي فـي كـل األرض المحتلـة، هـو الـذي شـجعه علـى 

 التمادي في ذلك.
 9/3/2017قدس برس، 

 
 في حماس: وقف دعم األونروا سيؤثر سلبا على خدمات الالجئين "شؤون الالجئين" .16

حذ ر عصام عدوان رئيس دائرة شؤون الالجئين في حركة حماس من أن : محمود فودة - الرسالة نت
المسـاس بـدعم نشـاطات وكالـة تشــأيل و ـو  الالجئـين "أونـروا"، ســيؤثر سـلبا علـى خـدمات الالجئــين 

يـوم الخمـيس، إن الرسـالة التـي يجـب أن تصـل  وقال عدوان في تصريح لـ"الرسالة نـت"، يين.الفلسطين
ألمريكا والمجتمع الدولي بأكمله أن المساس بدعم األونـروا سـيقابل بتحـرك ماليـين الالجئـين للمطالبـة 

 بحقوقهم  مما سيخلق أزمات جديدة في المنطقة.
ض من األمم المتحدة ولم يأِت من أمريكا أو  إسـرائيل  وأضاف أن عمل األونروا جاء بناًء على تفوي

كي تتحدثان عن وقف دعمها، داعيا "أونروا" إلى عـدم االسـتجابة للضـأوطات وأن تسـتمر فـي عملهـا 
وشدد على أن أمريكا مطالبـة بزيـادة الـدعم المقـدم لفونـروا فـي هـذه الظـروف الصـعبة بـدال  اإلنساني.

 .من إيقافه كما تر ب  إسرائيل 
 9/3/2017الرسالة، فلسطين، 

 
 اعتقال فلسطينيْين من الضفة الغربية بزعم ضبط أسلحة بمنزليهما .17

اعتقلت قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي، يـوم الخمـيس، فلسـطينيين مـن مـدينتي  : إيهاب العيسى -طولكرم 
 طولكرم والخليل في الضفة الأربية المحتلة، بزعم العثور على أسلحة بمنزليهما.

دت الشــرطة اإلســرائيلية فــي بيــان لهــا، أن قــوات الجــيش اإلســرائيلي قامــت الليلــة الماضــية بحملــة وأفــا
عية ضبطها بندقي تين وكمية من الذخيرة.  مداهمة وتفتيش لمنزل فلسطيني في طولكرم، مد 

وأضـــافت أنهـــا اعتقلـــت أحـــد المشـــتبهين الفلســـطينيين  فـــي الثالثينيـــات مـــن العمـــر  وقامـــت بتحويلـــه 
واد عت شرطة االحتالل في بيان اخر لها، أن الجيش اإلسرائيلي عثر على بندقية وذخيرة  يقات.للتحق
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فـي منـزلا بمدينـة الخليـل أيضـًا، خـالل حملتهـا فجــر اليـوم، حيـ  قامـت باعتقـال فلسـطيني مـن ســكانه 
 وأحالته للتحقيقات.

 9/3/2017، قدس برس
 

 األسرى بغزة مع بوتين جنودنانتنياهو: بحثت ملف  .18
قال رئيس وزراء االحتالل "بنيامين نتنياهو" إنه بح  خالل لقائه الرئيس الروسي "فالدييمير : موسكو

 بوتين" قضية الجنود األسرى في قطاع  زة.
وأضاف نتنياهو أن "بوتين" وعده بالمساعدة في هذه القضية والعمل علـى إعـادة اإلسـرائيليين األسـرى 

 سطينية.والجث  المحتجزة لدى الفصائل الفل
 9/3/2017، غزة –وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 

 
 أْو جولة حرٍب أخرى أْو كليهما مًعا في غز ة إنساني ةٍ : نتجه نحو أزمٍة كاتس .19

بعــد أيــاما مــن صــدور تقريــر مراقــب الدولــة العبري ــة حــول الحــرب فــي  ــزة،  زهيــر أنــدراوس: –الناصــرة 
نــرال هرتســي هليفــي، مــن مخــاطر تصــعيد أمنــي  مــع  ــزة وتحــذير رئــيس االســتخبارات العســكري ة، الج

علــى خلفيــة الضــائقة اإلنســاني ة، أعلــن وزيــر المواصــالت واالســتخبارات، يســرائيل كــاتس، أن ــه ســيطلب 
من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مناقشة الخط ـة التـي تـدعو إلـى إقامـة مينـاء ومنشـىت للبنـى التحتيـة 

 ، لكــي يســمح ذلــك باســتكمال االنفصــال عــن القطــاع ورفــع الحصــار. ورأى بإشــرافا إســرائيلي ا ودولــي ا
كــاتس أن  إســرائيل ال تملــك امتيــاز االنتظــار. الواقــع فــي  ــزة يتطلــب قــرارات. نحــن نتجــه نحــو أزمــة 

 . إنسانية أو  جولة حرب أخرى، أو كليهما مًعا، على حد  تعبيره
 9/3/2017، رأي اليوم، لندن

 
 األمني ة تهريب األسلحة الكاسرة للتوازن لحزب هللا ولحماس المؤسسة ليبرمان: أكثر ما ُيقلق .21

يســرائيل “قــال وزيــر األمــن اإلســرائيلي  أفيأــدور ليبرمــان، وهــو زعــيم حــزب  زهيــر أنــدراوس: - الناصــرة
، إن  الدولة العبري ـة تراقـب بقلـقا أداء الـرئيس اللبنـاني  ميشـال عـون وال سـيما -اليميني  ” بيتينو العنصري 

 تجاهه نحو تحويل جيش هذه الدولة إلى جزءا من منظومة حزب هللا.ا
وبحسب صحيفة  يسرائيل هايوم ، فقد جاءت أقوال ليبرمان هذه في تصريحات أدلى بهـا إلـى وسـائل 
إعالم في مستهل االجتماع الـذي عقـده مـع وزيـر الـدفاع األمريكـي  جـيمس مـاتيس الليلـة الماضـية فـي 

في سياق تقريرها إلى أن  ليبرمان كان قد أك د خالل مشاركته في االجتماع ولفتت الصحيفة  واشنطن.
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الذي عقدته لجنة الخارجية واألمن في الكنيسـت عشـية توجهـه إلـى واشـنطن علـى أن  إسـرائيل تتعامـل 
 مع البنى التحتية في لبنان باعتبارها وحدًة مشتركًة بين الدولة اللبناني ة وجيشها ومنظمة حزب هللا.

اف أن  أكثــر مــا يثيــر قلــق المؤسســة األمنيــة اإلســرائيلي ة فــي الوقــت الحــالي هــو عمليــات تهريــب وأضــ
أســلحة كاســرة للتــوازن إلــى لبنــان، وأيًضــا إلــى قطــاع  ــزة، باإلضــافة إلــى تصــنيع أســلحةا متطــورةا مثــل 

مـن حيـ   صواريخ دقيقة وطائرات من دون طي ار. وأشار إلى أن  كل ذلك يتم بإشراف إيران وال سـيما
 اإلرشاد والتمويل والتكنولوجيا، على حد  تعبيره.

 9/3/2017، رأي اليوم، لندن
 

 تعبير عن كراهية وللفت لألنظار عن تحقيقات نتنياهو األذاننواب إسرائيليون: قانون  .21
رأى نـــواب إســـرائيليون فـــي مشـــروع قـــانون تقييـــد األذان الـــذي أقـــره : عبـــد الـــرؤوف أرنـــاؤوط - القـــدس

البرلمان  بالقراءة التمهيدية، أمس، تعبير عن كراهية ومحاولة للفت األنظار عن التحقيقات الكنيست  
 الجارية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشبهة الفساد.

"المعسكر الصهيوني" المعـارض، إن  وقالت تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية السابقة، والقيادية في حزب
نما نشر الكراهية والتوتر"."الهدف من قانون المؤذن هو   ليس منع الصوت واا

وأضــافت ليفنــي فــي تصــريح صــحفي حصــلت األناضــول علــى نســخة منــه "أنهــا ليســت مســألة العــرب 
 اإلسرائيليين ولكن المتكبرين الذين يجب أن نحاربهم معا من أجل هوية دولة إسرائيل".

ي، فقالــت فــي تصــريح صــحفي أمــا عضــو الكنيســت مــن حــزب "المعســكر الصــهيوني"، ميــراف ميكــائيل
مــن تحقيقــات العــار التــي تكشــف يوميــا عــن  االهتمــام"الهــدف الوحيــد لــه  مشــروع القــانون  هــو توجيــه 

 نتنياهو إلى التخويف من العرب".
واتفقــت معهــا زعيمــة حــزب "ميــرتس" اليســاري المعــارض زهافــا  لــؤون، التــي وصــفت مشــروع القــانون 

صـــحفي، إنـــه يهـــدف" إلـــى توجيـــه اإلنظـــار عـــن اإلشـــارات  "ر  وعنصـــري". وقالـــت فـــي تصـــريح بأنـــه
 المتزايدة في التحقيقات الجارية مع نتنياهو".

بدوره قـال رئـيس حـزب "هنـاك مسـتقبل" المعـارض، عضـو الكنيسـت، يـائير لبيـد، انـه "يخجـل كيهـودي 
 إهانةلى عدم وقال ل ذاعة اإلسرائيلية العامة  رسمية " ان الهوية اليهودية تن  ع من هذه الخطوة".

بحمايـة حريـة  أخـرى التـي نسـتند اليهـا عنـدما نطالـب دول  األخالقيةوهذه هي القاعدة  األخرى  األديان
 اإلهانـةطـرح القـانون هـو توجيـه  إلـىوتابع لبيد" الهدف مـن المبـادرين  العبادة لليهود القاطنين هناك".

 العربية". األقلية ألبناء
 9/3/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 لنقل الصناعات العسكرية للنقب   مليون دوالر 270 رصدتوزارة الدفاع اإلسرائيلية  .22

 مليـــون دوالر  270 حــوالي  اإلســـرائيلية ميزانيــة بقيمـــة مليــار شـــيكل دفاعرصـــدت وزارة الــ: محمــد وتــد
 وذلك من أجل البدء في نقل الصناعات العسكرية من مركز البالد إلى النقب.

إلسرائيلي مخططا لنقل المعسكرات والصناعات العسـكرية مـن منطقـة المركـز وشـمال ووضع الجيش ا
تــل أبيــب ورماتــه شــارون إلــى منطقــة النقــب، علــى أن يــتم االســتثمار باألراضــي التــي تواجــدت عليهــا 

 المعسكرات والصناعات في مجال العقارات والتجارة.
عمليــة لنقــل المعســكرات والصــناعات وبحســب صــحيفة لكلكليســتل، فقــد تقــرر مــؤخرا البــدء بخطــوات 

االف دونم، إلى صـحراء النقـب، حيـ  سـيبنى مكانهـا  7العسكرية الممتدة على مساحة تبلا أكثر من 
 ألف وحدة سكنية. 20مشاريع إسكان تشمل على أكثر من 

وللشــروع بهــذا المخطــك، ذكــرت الصــحيفة أن الجــيش حصــل علــى ميزانيــة مليــار شــيكل كتأطيــة لنقــل 
 مليون شيكل فقك. 80للنقب، وذلك على الر م أن التكلفة الحقيقة لذلك تقدر بنحو  المصانع

 9/3/2017، 48عرب 
 

 مليون دوالر ميزانية مدينة القدس 189بلدية القدس اإلسرائيلية:  .23
فادي أبو سعدى: صادقت بلدية االحتالل في مدينة القـدس علـى ميزانيـة كبيـرة بعـد مواجهـة  –رام هللا 

شـل الخـدمات البلديـة. ومـع ذلـك لـم يـتم تسـجيل زيـادة فـي  إلـىالحكومـة اإلسـرائيلية أدت  متواصلة مع
 سد الفجوات بين  رب وشرق المدينة. أوالبنود المتعلقة بتقلي  

االتفـاق علـى زيـادة الميزانيـة الحكوميـة  إلـىوكانت بلدية االحتالل والحكومة قد توصلتا قبـل أسـبوعين 
، وهـو مـا اعتبـره مليـون دوالر  189 حوالي  مليون شيكل 700 إلىلتصل التي تحصل عليها المدينة، 

 رئيس البلدية انتصارا على وزارة المالية التي رفضت زيادة الميزانية.
وفيما تبرز الزيادة في الميزانية لتحسين صورة المدينة والتعلـيم والتخطـيك والعصـرنة المدنيـة، الحظـت 

لمخصصـــــة لتخطـــــيك األحيــــاء الفلســـــطينية، مثـــــل رأس العـــــامود المعارضــــة انـــــه تـــــم إلأــــاء الميزانيـــــة ا
ألف شيكل. وهذا يعني تأجيال اخر إلعـداد خارطـة هيكليـة لفحيـاء  300 حواليوالعيسوية التي بلأت 

الفلسطينية كان من شـأنها وضـع حـل لمشـكلة البنـاء  يـر المـرخ  وسياسـة هـدم البيـوت، التـي تثقـل 
تشــمل الخطــة تمــويال لــدعم خطــة للبنــاء للفلســطينيين فــي عــرب لكــن فــي المقابــل  علــى الفلســطينيين.

مليـــون شـــيكل، وهـــي  18الســـواحرة. وبقيـــت ميزانيـــة التعلـــيم فـــي القـــدس الشـــرقية علـــى حالهـــا أي نحـــو 
مليون. كمـا  37.4مليونا والتعليم الديني  54صأيرة مقارنة بميزانية التعليم المخصصة للتعليم الرسمي 
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بخصــو  بنــاء  ــرف للتعلــيم فــي القــدس الشــرقية. فقــد تــم تخصــي  مبلــا  ال تحمــل الميزانيــة بشــائر
مليونـا  21مليـون شـيكل لمـدارس البلديـة، و 9.5مليون ونصف مليون شيكل فقك لهذا الأـرض، مقابـل 

 لمدارس المتدينين اليهود.
الحــد األدنــى الــذي كــان »وقالــت عضــو المجلــس البلــدي اليهــودي عــن حركــة ميــرتس لــورا فيرتــون، إن 

مكــن توقعــه مــن بلديــة القــدس هــو أن تصــادق علــى خــرائك لفحيــاء الفلســطينية، لكــي تمــنح الســكان ي
بارقــة أمــل أنــه يمكــنهم فــي يــوم مــا الحصــول علــى تــراخي  والبنــاء دون خــوف مــن الجرافــات التـــي 

 «.ستهدم بيوتهم
 10/3/2017القدس العربي، لندن، 

 
 الجدار في محيط غزة لتسريع بناء أجنبيتستعين بألفي عامل  "إسرائيل" .24

قـررت الحكومـة اإلسـرائيلية االسـتعانة بنحـو ألفـي عامـل أجنبـي، مـن : عبد الـرؤوف أرنـاؤوط - القدس
 أجل تسريع بناء الجدار في محيك قطاع  زة. 

وقالت صحيفة "يـديعوت أحرونـوت" اإلسـرائيلية علـى موقعهـا اإللكترونـي:" يجـري تعجيـل بنـاء الجـدار 
 من قطاع  زة إلى إسرائيل".  الهادف لمنع األنفاق

عامـــل أجنبـــي للمســـاعدة فـــي بنـــاء الجـــدار أســـفل  2,000-1,500وأضـــافت:" يتوقـــع اســـتخدام مـــا بـــين 
 األرض". 

وأشــارت إلــى أن مــدير عــام وزارة الــدفاع اإلســرائيلي، أودي ادم، نقــل هــذه المعلومــة إلــى مســؤولين مــن 
 زة لدى اطالعهم على تطورات بناء الجدار. التجمعات السكانية اإلسرائيلية القريبة من قطاع  

وأشار إلى أنه يتوقع استكمال بناء الجدار فـي  ضـون عـامين. وتوقعـت الصـحيفة أن يتكلـف الجـدار 
 نحو مليار دوالر أمريكي. 

 9/3/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 وروبي للعملية السلميةقطع عالقاتها مع موفد االتحاد األ  فكرةتراجع عن ت "إسرائيل" :هآرتس .25
أن إسـرائيل تراجعـت قبــل أيـام عـن فكـرة قطــع عالقاتهـا مـع موفــد « هــىرتس»كشـفت صـحيفة : الناصـرة

االتحاد األوروبي للعملية السلمية فرناندو جنتيلي على خلفية االعتراض على كتاب تعيينه الذي شمل 
ســيعمل علــى دفــع »وأن الموفــد  الــذي نــدد باالســتيطان، 2334ذكــر قــرار مجلــس األمــن األخيــر الــرقم 

الــذي عقــد فــي العاصــمة الفرنســية قبــل شــهرين لبحــ  « األهــداف التــي حــددها مــؤتمر بــاريس للســالم
 مبادرة السالم الفرنسية.
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شـــاطت  ضـــبًا مـــن تونقلـــت الصـــحيفة عـــن ديبلوماســـيين كبـــار فـــي االتحـــاد األوروبـــي أن إســـرائيل اس
. وأشـــاروا إلـــى أن وزيـــرة خارجيـــة االتحـــاد فـــديريكا مضـــمون كتـــاب التعيـــين، وهـــددت بمقاطعـــة جنتيلـــي

مو يريني أبلأت االتحاد باالحتجان اإلسرائيلي، وبحثت إمكان تعديل كتاب التعيين، لكن فرنسا ودواًل 
أخرى هددت بعدم تمديد تعيين جنتيلي في حال رضخت للضأوط اإلسـرائيلية. وتابعـت أن مـو يريني 

تعـــديل كتـــاب التعيـــين، وحـــذرت المســـؤولين اإلســـرائيليين مـــن أن أبلأـــت إســـرائيل بـــالرفض األوروبـــي ل
االتحــاد قــد ال يعــي ن موفــدًا بــدياًل. وزادت الصــحيفة أن وزارة الخارجيــة اإلســرائيلية تراجعــت فــي نهايــة 
المطـــاف عــــن تهديـــدها مقاطعــــة جنتيلــــي بعـــد أن أدركــــت أن الضـــرر مــــن خطوتهــــا أشـــد فداحــــة مــــن 

 يه.مضمون كتاب التعيين، فوافقت عل
 10/3/2017الحياة، لندن، 

 
 " قاب قوسين أو أدنى2 الصامدموقع "إن آر جي": "الجرف  .26

قــال يوحــاي عــوفر الخبيــر العســكري لموقــع "إن ار جــي" اإلخبــاري إن الهــدوء الســائد فــي قطــاع  ــزة 
" قــد تكــون قــاب قوســين أو 2مضــلل وخطيــر جــدا  ممــا يعنــي أن عمليــة جديــدة مــن "الجــرف الصــامد 

   يمكن السؤال عن توقيت حدو  هذه االنعطافة الخطيرة.أدنى، بحي
وأضاف أن الجبهة الجنوبية مع القطاع تشهد سلسلة أحدا  وتطورات ميدانية وأمنية متالحقة، تشمل 
ــــوتين ناســــفتين قــــرب الجــــدار الحــــدودي، يضــــاف إليهــــا إطــــالق عــــدد مــــن القــــذائف  الكشــــف عــــن عب

إلسالمية  حماس  طائرة مسـيرة، ور ـم التقـدير السـائد الصاروخية، فضال عن إرسال حركة المقاومة ا
بــأن حمــاس ال تر ــب فــي حــرب جديــدة، لكــن عبــوة أو قذيفــة تنفجــران، قــد تكونــان ســببا فــي إحــدا  

 انقالب تام في الصورة.
 9/3/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
  %12إلى  %28من  بالقدسترمي لتخفيض عدد الفلسطينيين  "إسرائيل"عيسى: خطة حنا  .27

حنا عيسى األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس  قال :فادي أبو سعدى –رام هللا 
على الميزانية بالتأكيد على وجود تمييز من قبل  القدس اإلسرائيليةوالمقدسات على مصادقة بلدية 

ى الشطر عل %93بلدية االحتالل بين الشطرين الأربي والشرقي، فالبلدية تصرف ما يقرب من 
 فقك للجزء الشرقي أي الفلسطيني من المدينة. %7الأربي، وتبقي 
أن بلدية االحتالل تجمع سنويًا من الفلسطينيين في القدس الشرقية « القدس العربي»وكشف عيسى لـ
مليون دوالر كضرائب لكنها تصرفها وتخصصها لتطوير البنية التحتية والتعليم  100ما يقرب من 
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اصيل على الجزء الأربي أي للمستوطنين اليهود في المدينة. واعتبر أن كل الخطة ال و يرها من التف
جبارهم تحت ضأك الحياة على ترك المدينة  تتعدى المزيد من الضأك لتهجير سكان القدس واا
والتوجه إلى الضفة الأربية أو خارن فلسطين. وتهدف الخطة اإلسرائيلية إلسكان المزيد من 

ا المدينة من سكانها األصليين من الفلسطينيين. وحسب عيسى فإن الخطة تهدف المستوطنين وتفري
، مقارنة بـ 2025فقك بحلول عام  %12 إلىتخفيض نسبة الوجود الفلسطيني في مدينة القدس  إلى
 الوقت الراهن.ب 28%

 10/3/2017القدس العربي، لندن، 
 

 بو الليلعلى أيوم  22يومًا على إضراب القيق و 32نادي األسير:  .28
الليل إضرابهما المفتوح عن الطعام، ضد  أبويواصل األسيران الصحافي محمد القيق وجمال : رام هللا

وأوضح نادي األسير الفلسطيني وهيئة شؤون األسرى والمحررين، أن القيق  اعتقالهما اإلداري.
لشهر. وذكر البيان ذات ا 16الليل منذ تاريخ  وأبوشباط ذ فبراير الحالي  6مضرب عن الطعام منذ 

الليل إلى عزل سجن  وأبوأن إدارة سجون االحتالل نقلت القيق مؤخرًا إلى مستشفى أساف هروفيه 
 ريمون.

 10/3/2017القدس العربي، لندن، 
 

 مواطنا من الضفة والقدس 30قوات االحتالل تعتقل نادي األسير:  .29
وحتى فجر يوم  األربعاءاعتقلت منذ مساء  قال نادي األسير، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي :رام هللا

مواطنًا من عدة مناطق في محافظات الضفة الأربية، بينهم نائب في المجلس  30الخميس، 
 التشريعي.

وأوضح نادي األسير، إن االحتالل اعتقل ثمانية مواطنين من محافظة الخليل، بينهم نائب في 
 المجلس التشريعي وهي سميرة الحاليقة.

دي األسير أن االحتالل اعتقل ثالثة مواطنين من محافظة طولكرم، وثالثة مواطنين من وأضاف نا
 وتابع أن االحتالل اعتقل تسعة مواطنين من محافظة القدس. محافظة نابلس.

وقال النادي إن قوات االحتالل اعتقلت المواطنين من محافظة رام هللا والبيرة، وثالثة مواطنين من 
 واطنا من محافظة سلفيت، واخر على حاجز "الكونتينر" من  زة.محافظة قلقيلية، وم
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مواطنًا على األقل، بينهم المحرر يونس  16 األربعاءوأشار إلى أن سلطات االحتالل اعتقلت فجر 
الحروب وهو أحد األسرى الذين خاضوا إضرابًا عن الطعام ضد االعتقال اإلداري، إضافة إلى سيدة 

 وهي معزوزة سليمية.
 9/3/2017اة الجديدة، رام هللا، الحي

 
 110سلطات االحتالل تهدم منازل قرية العراقيب في النقب للمرة الـ .31

هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الخميس، منازل قرية العراقيب في النقب للمرة  :النقب
 على التوالي، وترك أهلها بالعراء دون مراعاة لفحوال الجوية. 110الـ

، بحماية من قوات الخميس ن العراقيب، إن جرافات االحتالل اقتحمت القرية، صباح يوموقال سكا
، مؤكدين أنهم سيقومون بإعادة بناء منازلهم والتمسك بأرضهم 110الشرطة وهدمت القرية للمرة الـ

ووطنهم، ر م كل الظلم والقهر وجرائم الهدم، ولن يرضخوا لمخططات االحتالل باقتالعهم 
 وتهجيرهم.

ل مقابل مصاريف هدم كمن أهالي القرية بدفع مبلا مليوني شي اإلسرائيليوتطالب سلطات االحتالل 
 وحتى الهدم الثامن. 2010تموز  27العراقيب األول بتاريخ 

 9/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وقفة نسوية بغزة تضامًنا مع زوجات صيادي األسماك الفلسطينيين .31

دعت ناشطات فلسطينيات المجتمع الدولي إلى الضأك على إسرائيل إللزامها : زة ــ عالء الحلو 
ميال بحريا وفقًا لتفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية  12بالسماح للصيادين للصيد في مساحة 

 والجانب اإلسرائيلي، والوقوف أمام ممارسات االحتالل بحق الصيادين الفلسطينيين.
عت النساء المشاركات في الوقفة التي دعا إليها اتحاد لجان العمل النسائي بمناسبة اليوم العالمي ورف

للمرأة، للتضامن مع زوجات الصيادين الفلسطينيين في ميناء  زة  رب المدينة، الفتات تطالب 
"يا بإنهاء معاناة الصيادين، ورددن هتافات "يا مسؤول شعبك بيسأل، للصياد شو رح تعمل"، 

 مؤسسات دولية، وين حقوقنا الشرعية".
 9/3/2017، العربي الجديد، لندن
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 "مسار تهويدي" جديد يستهدف "وادي الرباب" بالقدسباحث في شؤون القدس:  .32
كشف الباح  في شؤون القدس فخري أبو دياب، عن مسار تهويدي جديد، بإقامة : القدس المحتلة

ن إلى بئر أيوب في الجنوب الأربي من البلدة القديمة والمسجد "حديقة وطنية"، تبدأ من بركة السلطا
 دونما. 37متر، على مساحة  800األقصى بطول 

  في منطقة وادي الرباب يعود 3وأشار "أبو دياب"، إلى أن مخطك "الحديقة الوطنية"  أعطي رقم  
ة، وبدأت بأعمال  ، ووضعت ما يسمى بسلطة الطبيعة "اإلسرائيلية" يدها على المنطق2006لعام 

 الحفر والتجريف، ثم زرعت سلطة الثار قبورا وهمية في الجهة الشمالية".
 9/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
بمدفعية االحتالل  .33  قذائفها نحو خان يونس تصو 

: أطلقت مدفعية االحتالل المتمركزة قرب موقع "كيسوفيم" العسكري لمحمد الجم -خان يونس 
شمال شرق محافظة خان يونس، عددًا من القذائف في اتجاه الأرب، في ساعة مبكرة من اإلسرائيلي 

 اليوم الجمعة.
وقالت مصادر عدة إن قذيفتي مدفعية وأخرى إنارة سقطت في أراضي زراعية خالية شمال  ربي 

 .المحافظة، في حين أطلقت العددي من قنابل اإلنارة في الهواء، دون أن يبلا عن وقوع إصابات
 كما شهدت المنطقة حركة نشطة لجيبات ودبابات االحتالل، وسمع دوي إطالق نار.

وجاء إطالق القذائف بعد وقت قصير من سقوط قذيفة صاروخية محلية داخل قطاع  زة، بعد فشل 
 إطالقها باتجاه داخل الخك األخضر.

 10/3/2017األيام، رام هللا، 
 

 سنويا من جيوب المقدسيين تجني الماليين "إسرائيلخبير اقتصادي: " .34
في الوقت الذي تواصل فيه السلطات اإلسرائيلية هدم المنازل : زينة األخرس -القدس المحتلة 

العربية في مدينة القدس ومختلف األراضي المحتلة، متذرعة بحج  واهية لتبرير حربها ضد الوجود 
 الفلسطيني، فإنها تقوم بفرض  رامات مالية باهظة على أصحابها.

ويقول الخبير االقتصادي الفلسطيني، محمد قرش، في حديثه لـ "قدس برس"، إن بلدية القدس 
مليون دوالر سنويًا من جيوب المواطنين الفلسطينيين، كمخالفات  22االحتاللية تحصل على مبلا 

صة لتخطيك ”.عدم الترخي “و رامات بناء بحجة   ويضيف أن قرار البلدية إلأاء الميزانية المخص 
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األحياء العربية بالقدس، يأتي في إطار األهداف المعلنة للحكومة اإلسرائيلية باستهداف الوجود 
 الفلسطيني في القدس المحتلة، وتهجير كل ما هو عربي عن المدينة، بحسب تقديره.  

صت شي اًل واحدًا للبناء والتخطيك لصالح كوأضاف "لم يسبق ألي حكومة إسرائيلية أن خص 
 ن، ألن  هدفها دفعهم على الرحيل من القدس، وليس تعزيز وجودهم فيها".الفلسطينيي

 9/3/2017قدس برس، 
 

 األفضل بالنمو االقتصادي منذ عامين 2016: في غزة االقتصادوزارة  .35
أكدت وزارة االقتصاد الوطني في  زة أن النات  المحلي في العام الماضي شهد نموا ملحوظا :  زة

 ي سبقته. مقارنة مع األعوام الت
"بلا نمو النات  المحلي  أسامة نوفل في حدي  خا  لـ "الرأي": وقال مدير عام حماية المستهلك د.

مليار  2,4 إلىبحي  ارتفع  2015مقارنة مع العام  %2.4 ما نسبته 2016لقطاع  زة في عام 
 دوالر".

 إلى 2014في عام ألف شاحنة  51,9وأشار إلى ارتفاع عدد الشاحنات الداخلة لقطاع  زة من 
 .2016ألف شاحنة في عام  122,57

وبين نوفل أن النمو االقتصادي تركز في األنشطة االقتصادية الرئيسية ونشاط التجارة الداخلية، 
 وقطاع البناء والتشييد.

بفعل العدوان األخير  2015،2014"ويأتي هذا النمو بعد التراجع الذي شهدهما العامين  وتابع قائال":
 زة".على  

 9/3/2017، غزة –وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 
 

 لوحة على رمال الشاطئ.. تجسد محطات تاريخية وأحداث فلسطينية دامية .36
على شاطئ بحر مدينة  زة، تراصت أجزاء لوحة كبيرة منحوتة على الرمل، في : محمد ماجد -  زة

 منذ أكثر من عشرة أعوام. مشهدا فني هو األول من نوعه في القطاع المحاصر إسرائيليا
وعبر أشكال هندسية متنوعة تروي محطات تاريخية وأحدا  دامية عاصرها الشعب الفلسطيني، 
 عرض الفنان الشاب أسامة سبيتة، مساء يوم الخميس، لوحته في معرض حمل اسم "األرض بتتكلم".

" التي نقشها على الرمال وقرب ميناء  زة البحري، بعيدا عن القاعات المألقة، لفتت لوحة "سبيتة
 بأصابعه وباستخدام "مجرفة حديدية" صأيرة، انتباه وااعجاب الزائرين.
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وعلى اللوحة األرضية نقش الفنان "سبيتة" كلمات وأشكال هندسية دقيقة وصور تعبر عن الحروب 
 اإلسرائيلية األخيرة التي شهدها قطاع  زة، وتؤكد على رفض الحصار.

المجازر التي قامت إسرائيل بارتكابها بحق الفلسطينيين على مدار التاريخ،  كما رسم الفنان الأزي 
ومن أبرزها "صبرا وشاتيال"، التي وقعت بمخيمي صبرا وشاتيال لالجئين الفلسطينيين في لبنان عام 

1982. 
 9/3/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 رفح رئيسيين جنوب مدينة الجيش المصري يعلن تدمير نفقين .37

أعلن الجيش المصري، اليوم الخميس، تدمير نفقين رئيسيين جنوب مدينة : القاهرة ذ محمد محمود
 رفح  شمال شرق  على الشريك الحدودي المحاذي لقطاع  زة.

وقال المتحد  باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، في بيان إن "قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء 
 رئيسيجسم نفق  2ؤر اإلرهابية، أسفرت عن اكتشاف وتدمير عدد قامت بمداهمة عدد من الب

 أنفاق فرعية جنوب مدينة رفح". 3أحدهما متفرع منه 
 9/3/2017لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 أيام 3شاحنة محم لة بالبضائع إلى غزة خالل  178مصر تسمح بعبور  .38

السلطات المصرية سمحت كشف مصدر أمني فلسطيني أن : نور أبو عيشة- زةذ هاني الشاعر
  شاحنة محم لة بالبضائع إلى قطاع  زة، عبر معبر رفح البري، في األيام الثالثة 178بعبور  

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في حديثه لوكالة األناضول، اليوم  الماضية. 
أيام، بعبور  3ائي، لمدة الخميس:" إن السلطات المصرية، سمحت خالل أيام فتح المعبر بشكل استثن

شاحنة أخرى م حم لة بـالحديد الم ستخدم في البناء". وأضاف:" كما  30شاحنة محم لة باإلسمنت، و 69
محملة بمواد الدهان، وشاحنتي  7شاحنة م حم لة باألسماك، و 21سمحت السلطات المصرية بعبور 

تب، باإلضافة لشاحنات محم لة بالمواد الأذائية، واإلنشا ئية المختلفة، باإلضافة إلى مضختي ك 
 مركبة حديثة، لصالح شركات القطاع الخا  بأزة.  26ولفت كذلك إلى عبور   إسمنت ". 

أيام في كال  3وأ لقت السلطات المصرية معبر رفح البري أمس األربعاء بعد أن فتحته لمدة 
فلسطينيًا قد  2058بأزة، فإن نحو ووفق هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية  االتجاهين. 

 مسافرًا من الجانب المصري.  1955 ادروا القطاع في األيام الثالثة األخيرة، فيما وصل حوالي 
 9/3/2017لألنباء،  األناضولوكالة 
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 جنود أردنيين بالقدس ثالثةالعثور على رفات  .39

مأتربين صباح الرافعي ان الوزارة كدت الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون الأ :بترا –عمان 
تتابع من خالل سفارتنا في تل أبيب مع وزارة الخارجية االسرائيلية ما اعلمتنا به السلطات اإلسرائيلية 

بخصو  العثور في القدس على بقايا رفات  عظام  ي عتقد انها تعود لثالثة جنود  أمسعصر 
 .1967أردنيين استشهدوا في حرب عام 

يح لـ بترا  ان السلطات اإلسرائيلية أوضحت بأنها تعتقد أن الرفات عائدة لجنود وقالت في تصر 
اردنيين لعثورهم أيضا على لباس ورتب عسكرية معها، علما بأنه كانت تتواجد نقطة عسكرية أردنية 

 في المنطقة انذاك.
 10/3/2017، عم ان، الدستور

 
 حزب هللا""الشاباك" يعلن اعتقال فلسطيني اتهمه بالعمل مع " .41

أعلن جهاز األمن العام اإلسرائيلي  الشاباك ، اليوم الخميس، اعتقاله : القدسذعبد الرؤوف أرناؤوط
 فلسطينيًا بشبهة العمل لصالح "حزب هللا" اللبناني.

عامًا، من  23وقال الشاباك في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لفناضول إن "يوسف ياسر سويلم، 
الضفة الأربية  هو عنصر في حزب هللا، وتلقى تعليمات بتنفيذ عمليات سكان قلقيلية  شمالي 

ن د مع حزب هللا من خالل  إرهابية بما فيها عملية خطف". وأضاف "تبين في التحقيق معه أنه قد ج 
ولم  بروفايل فيسبوك ي ستخدم من قبل الحزب هللا ألجل العثور على مرشحين للتجنيد إلى صفوفه".

 يحدد "الشاباك" تاريخ اعتقال الفلسطيني.
 ولم يتسن لفناضول الوصول إلى العائلة فورًا، للتعقيب على ما أورده جهاز األمن اإلسرائيلي.

 9/3/2017لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 رئيس الشؤون الدينية التركي: تقييد األذان بالقدس يعني إنكار الوجود اإلسالمي فيها .41
أدان رئيس الشؤون الدينية التركي، محمد  ورماز، مصادقة الكنيست اإلسرائيلي على  : ازي عنتاب

نكار  مشروع قانون يقي د إقامة األذان، مشيًرا إلى أن حظر األذان في القدس ي عد بمثابة تجاهل واا
 الوجود اإلسالمي بأراضي فلسطين.
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يخ شامل"، بوالية  ازي عنتاب جاء ذلك في كلمة ألقاها  ورماز خالل مراسم افتتاح مسجد "الش
جنوبي تركيا، في معرض تعليقه على مصادقة الكنيست اإلسرائيلي  البرلمان ، بشكل تمهيدي، على 

 مشروع قانون تقييد األذان.
نكار وجود  وقال  ورماز: "لفسف حظروا األذان في القدس، وي عد هذا الحظر بمثابة تجاهل واا

وأكد  ورماز على مكانة القدس الكبيرة بالنسبة  بشكل كامل". اإلسالم والمسلمين في تلك البالد
للمسلمين بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبيًنا أن "حظر األذان في مكان مقدس، يعني حظر 

وأضاف: "الرموز والشعائر العظيمة ال تزول  كامل الوجود اإلسالمي في تلك األراضي عبر التاريخ".
عندما تمنعون األذان في بلد ما، يأتي جميع سكان هذا البلد ليرفعوه مجدًدا مع تطبيق هذا الحظر، و 

د على استحالة وضع القيود على قلوب  بصوت واحد، مؤكدين عدم اعترافهم بذلك الحظر". وشد 
 الناس والقضاء على الرموز والشعائر المقدسة فضاًل عن حرية اإليمان واالعتقاد.

 9/3/2017لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 البرلمان العربي: قانون منع األذان انتهاك صارخ لحرية العبادة .42
استنكر رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي بشدة إقرار الكنيست اإلسرائيلي قانون منع : القاهرة

 م. 1948األذان في مدينة القدس المحتلة، ومساجد الداخل الفلسطيني منذ العام 
ميس أن هذا القانون ي عد انتهاًكا صارًخا لحرية العبادة، ومحاولًة وأكد السلمي في بيان صحفي الخ

فظة لطمس المعالم الثقافية والدينية المقدسة، واعتداًء سافًرا على المورو  الديني والثقافي والحضاري 
معاًنا في السياسة العنصرية اإلسرائيلية، التي  والتاريخي الفلسطيني، ومساًسا بحرية المعتقدات، واا

 صي كل عرق أو دين.تق
وطالب السلمي المجتمع الدولي واألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي والمؤسسات الدولية ذات 
االختصا  وفي مقدمتها منظمة "اليونسكو"، إدانة هذا القانون العنصري والتدخل الفوري، إلنهاء 

 هذه االنتهاكات اإلسرائيلية الصارخة.
 9/3/2017، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 المقبل في جزيرة رودس اليونانية /يونيوحزيران "إسرائيل"بين ليبيا و "مصالحة"مؤتمر : معاريف .43

اإلسرائيلية، أمس، عن عقد مؤتمر للمصالحة بين ليبيا واليهود الذين « معاريف»كشفت صحيفة 
اليونانية، بحضور  يعيشون فيها، وبين إسرائيل، تقرر أن ي عقد في حزيران المقبل، في جزيرة رودس

 عدد من المسؤولين اإلسرائيليين والليبيين.



 
 
 
 

 

 26 ص             4224 العدد:        3/10/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

اليهود من ليبيا، عام « طرد»المؤتمر، وفق الصحيفة، تقرر بمناسبة مرور خمسين عامًا على 
يطاليا وبريطانيا، إضافة إلى 1967 ، ومن المقرر أن يشارك فيه وزراء وشخصيات سياسية من ليبيا واا

 ن إسرائيل.وزراء وسياسيين ومثقفين م
، رفائيل لوزون، أن «االتحاد العالمي للمهاجرين اليهود من ليبيا»ونقلت الصحيفة عن رئيس 

سرائيل، الفتًا إلى أن الهدف هو  المشاركين في المؤتمر سيتداولون مسألة إقامة عالقات بين ليبيا واا
 «.حوار ومصالحة على طريقة العالقات القائمة بين إسرائيل والمأرب»

في كل اتصاالتي مع شخصيات ليبية، اكتشفت أنه ر م االنقسام القائم في هذه »لوزون، ووفق 
الدولة، لم أجد أي مجموعة ليبية اليوم، ال تريد إقامة عالقات مع إسرائيل. وأعتقد أن باإلمكان 

توجد شخصيات سياسية ليبية بارزة أرادت زيارة إسرائيل في إطار »، وأضاف: «التوصل إلى ذلك
 «.رسمي، إال أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية ترددت، ولم تخرن الزيارة إلى حيز التنفيذوفد 

وفيما لم تنف الخارجية اإلسرائيلية ما ورد على لسان لوزون، أشارت مصادر دبلوماسية إسرائيلية إلى 
ئيل، لكننا درس في السابق الموافقة على زيارة وفد ليبي إلسرا»، الفتة إلى أنه «الموضوع معقد»أن 

 «.نفضل أن تكون األمور أكثر أمانًا وبال مخاطرة
 10/3/2017، األخبار، بيروت

 
 اإلسرائيلي في الخارجية األميركية -تكليف مايكل ريتني بالملف الفلسطيني  .44

 األيام االلكترونية : أعلنت وزارة الخارجية األميركية تكليف القنصل  -عبد الرؤوف أرناؤوط -القدس 
اإلسرائيلي في وزارة الخارجية إضافة  -األسبق في القدس مايكل ريتني بالملف الفلسطيني  األميركي

 إلى مهامه كمبعو  للموضوع السوري.
األميركية للتوصل إلى تفاهمات  -ويأتي اإلعالن في وقت تواصلت فيه االتصاالت اإلسرائيلية 
ارة مرتقبة لمستشار الرئيس األميركي بشأن االستيطان في األراضي الفلسطينية يتوقع أن تتكلل بزي

جيسون  رينبالت إلى إسرائيل األسبوع القادم للبح  في هذه التفاهمات التي كانت في صلب 
 مباحثات وزير الجيش اإلسرائيلي افيأدور ليبرمان في واشنطن مع عدد من المسؤولين األميركيين.

األميركية مارك تونر، إن وزير الخارجية فقد قال القائم بأعمال المتحد  بلسان وزارة الخارجية 
األميركي ريكس تلرسون لم يتحد  مع مسؤولين فلسطينيين ولكن المسؤول في وزارة الخارجية مايكل 

 ريتني على اتصال مع مسؤولين فلسطينيين.
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وأضاف تونر، في إيجازه اليومي للصحافيين، "يمكنني أن أؤكد أن مايكل ريتني، الذي اعتقد انه 
الملف في هذه اإلدارة في مكتب شؤون الشرق األوسك على اتصال مع قادة فلسطينيين"،  يتولى

 وأضاف، انه "يتولى هذا الملف إلى جانب الملف السوري".
ولم يملك تونر إجابة محددة بشأن موقف الواليات المتحدة من االستيطان مكتفيا بالقول، "بشأن 

كما اعتقد قبل عدة أسابيع، حي  قال انه يود أن يرى  االستيطان، اعتقد أن الرئيس تحد  عن ذلك،
 إسرائيل تخفف النشاط االستيطاني، واعتقد اننا في نقاشات مع إسرائيل حول ما يعنيه هذا بالضبك".

 9/3/2017، األيام، رام هللا
 

 تصويت برلماني في سويسرا يمنع تمويل حركات مقاطعة االحتالل .45
": ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، امس الخميس، أن "األيام االلكترونية -رام هللا 

البرلمان السويسري صادق، على قرار يمنع الحكومة من تمويل أي مؤسسة أو جهة تدعم العنصرية 
 والالسامية، ومن ضمنها حركة "المقاطعة الدولية إلسرائيل" المعروفة بـ "بي دي إس" أو "منع".

وامتناع أربعة نواب، في  78نائبا مقابل معارضة  111القرار وبحسب الصحيفة، فقد صادق على 
التصويت الذي تم أمس األربعاء، مبينة إلى أنه وللمرة األولى الذي يتم فيه التصويت على قرار 

 إلى جانب العنصرية والالسامية، في برلمان أوروبي. إلسرائيليضع حركة المقاطعة الدولية 
خارجية السويسري، ديدييه بوركهالتر، حاول اقناع البرلمان برفض وأشارت الصحيفة الى أن وزير ال

 االقتراح، وأن الدعم يأتي ضمن سياسة سويسرا في تشجيع الحوار المدني في اسرائيل.
وأشار الوزير خالل حديثه للبرلمان، إلى أن دعم سويسرا للجهات المرتبطة، بشكل مباشر أو  ير 

ثال، حركة "يكسرون الصمت" االسرائيلية، وقال إن "هذه مباشر، بحركة "بي دي أس"، وعرض كم
الحركة هي شوكة في أعين السلطات االسرائيلية ألنها تبلا عن فظائع التي يرتكبها االحتالل في 

 األراضي الفلسطينية".
 10/3/2017، األيام، رام هللا

 
 يةالواليات المتحدة تحول أموال السلطة الفلسطينية المجمدة لمنظمات إنسان .46

"األيام االلكترونية": قال متحد  رسمي أمريكي إن الواليات المتحدة  -عبد الرؤوف ارناؤوط -القدس
مليون دوالر كانت اإلدارة األمريكية السابقة برئاسة باراك اوباما قد  220األمريكية قامت بتحويل 

 اقرتها في أيامها األخيرة كمساعدة للفلسطينيين.
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مليون  220.3أعمال المتحد  بلسان وزارة الخارجية األمريكية، "تم تحويل وقال مارك تونر، القائم ب
الطاقة المتجددة، المجتمع  التعليم، التحتية،البنى  المياه،دوالر لمشاريع في الضفة الأربية مثل 

 المدني، الحكم المحلي وسيادة القانون إضافة إلى إعادة إعمار  زة".
ة الخارجية وصل نصه لـ"األيام االلكترونية"، "سيذهب مبلا في إيجاز للصحفيين في وزار  وأضاف،

 أقل مباشرة إلى موردين إسرائيليين للسلطة الفلسطينية وأيضا إلى مستشفيات في القدس الشرقية".
وقال المتحد   "ال شيء من هذه األموال سيتوجه مباشرة إلى السلطة الفلسطينية". وأوضح تونر أن

 مر يتعلق بهذه األموال فإن فهمي هو انه تم تحويلها"."إذا ما كان األ األمريكي
 10/3/2017، األيام، رام هللا

 
 لجنة في مجلس الشيوخ تؤيد مرشح ترامب سفيرا إلسرائيل .47

صوتت لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ  :باتريشيا زينجيرلي -واشنطن  رويترز  
دونالد ترامب لشأل منصب سفير الواليات  األمريكي يوم الخميس بالموافقة على مرشح الرئيس

 صوتا مقابل تسعة أصوات. 12المتحدة لدى إسرائيل بتأييد 
وجاء  والمرشح ديفيد فريدمان محامي قضايا إفالس بارز ومؤيد قوي للتوسع االستيطاني اإلسرائيلي.

الرئيسيين من  التصويت في أ لبه وفقا لالنتماءات الحزبية في تناقض مع الدعم القوي من الحزبين
 قبل لسفراء أمريكا لدى إسرائيل.

 9/3/2017، وكالة رويترز لألنباء
 

 من هدم "الخان األحمر" بفلسطين "إسرائيل"دعوات أوروبية لمنع  .48
حثت لجنة العالقات مع فلسطين في البرلمان األوروبي، اليوم الخميس، : بروكسلذ حاتم الصكلي

 "الخان األحمر"، شرق مدينة القدس المحتلة. إلى تحرك عاجل وحاسم، لمنع هدم منطقة
وقال رئيس اللجنة النائب نيويليس سيليكيوتيس في بيان صحفي، إنه زار على رأس وفد برلماني 
أوروبي مؤخرًا "الخان األحمر"، واطلع على "معاناة" الفلسطينيين هناك و"األطفال والذين يعيشون 

 فقدان منازلهم في المطر والبرد في الشتاء". بالفعل في ظروف محفوفة بالمخاطر، تحت خطر
 وأشار إلى ضرورة تحرك االتحاد األوروبي في الحال لضمان بقاء هؤالء في بيوتهم.

فلسطيني من "عرب الجهالين"، يعتمدون في معيشتهم على تربية  200ويعيش في المنطقة نحو 
 المواشي.

 9/3/2017لألنباء، وكالة االناضول 
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 لى ليبرمان: ملتزمون بخدماتنا تجاه الالجئين الفلسطينيينترد ع "أونروا" .49

جددت وكالة "أونروا" في قطاع  زة، اليوم الخميس، التزامها بتقديم خدماتها لهؤالء :  زةذ محمد ماجد
 الالجئين في كافة مناطق عملها.

التفويض الذي وقال عدنان أبو حسنة، المتحد  باسم "أونروا" في  زة لفناضول: "الوكالة ملتزمة ب
م نح لها من الجمعية العامة لفمم المتحدة بالعمل في مجال التعليم، والصحة، واإل اثة، والتنمية 

 البشرية، في مناطق عملياتها الخمس".
تصريح أبو حسنة، جاء تعقيبًا على دعوة وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيأدور ليبرمان، الواليات المتحدة، 

 ها للوكالة.إلعادة النظر في تمويل
وأضاف المتحد  األممي:" المانحون الكبار مثل اإلدارة األمريكية يدركون أهمية الدور وعامل 

وتابع: "العالم أجمع يعرف أهمية وجود األونروا  االستقرار والسالم التي توفره األونروا في المنطقة".
 في تقديم العمل اإلنساني لالجئين الفلسطينيين".

 9/3/2017ألنباء، ل األناضولوكالة 
 

 حكم اإلعدام في غزة إصدارفي القدس ورام هللا تدين  األوروبيبعثات االتحاد  .51
أدانت بعثات دول االتحاد األوروبي في القدس رام هللا، اليوم الخميس، حكم االعدام الصادر :  زة

 اذار الجاري. 2في  زة بتاريخ 
حاد األوروبي في القدس ورام هللا، التذكير وجاء في بيان صحفي للبعثات، "تعيد بعثات دول االت

واعتبر االتحاد األوروبي  بموقفهم الذي يعارض بشدة وتحت كافة الظروف استخدام عقوبة اإلعدام".
 لحقوق  التقدمي والتطور اإلنسانية الكرامة تعزيز في ماهفي البيان، أن "إلأاء عقوبة اإلعدام يس

 للسلوك رادع توفير في تفشل حي  إنسانية، و ير يةقاس اإلعدام عقوبة ان" ويرى  ،"اإلنسان
 والسالمة اإلنسانية". للكرامة مقبول  ير تجاهال وتمثل اإلجرامي

وقالت البعثات: يتوجب على سلطات األمر الواقع في  زة، أن تمتنع عن القيام بأي عمليات إعدام 
بقه السلطة الفلسطينية، إلى حين للسجناء، ويجب أن تتقيد بالوقف القائم لعمليات اإلعدام الذي تط

 إلأاء عقوبة اإلعدام بما يتماشى مع التوجه العالمي".
 9/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 روسيا تنفي موافقتها على استهداف إسرائيل لحزب هللا من األجواء السورية .51
عن موافقة موسكو على عمليات إسرائيلية  نفى الكرملين تقارير إعالمية تحدثت: اوكسانا شفانديوك

 ضد حزب هللا من األجواء السورية.
وقال دميتري بيسكوف، الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي: "ال مكان لهذه المزاعم بالواقع على 
اإلطالق". وشدد على أن هذا الموضوع لم يطرح في سياق االتصاالت الروسية اإلسرائيلية و ير 

 ا.وارد على بتات
وكانت تقارير إعالمية قد ذكرت نقال عن مصدر قريب من رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن موسكو 
ستسمح للطيران اإلسرائيلي باستهداف حزب هللا من األجواء السورية. بدوره قال وزير استيعاب 

" إن المهاجرين وشؤون القدس في الحكومة اإلسرائيلية زائيف إلكين في حدي  إلذاعة "صوت إسرائيل
المحادثات التي يجريها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في موسكو الخميس هامة للأاية، متوقعا أن 
تسمح موسكو إلسرائيل بالتحليق بحرية تامة في المجال الجوي السوري فيما يخ  متابعة نشاطات 

 حزب هللا.
 9/3/2017، روسيا اليوم

 
 معدالت قياسية للتضخم في مصر .52

بات تسارع وتيرة المعدالت القياسية للتضخم في مصر، معضلة تؤرق : مصطفى أحمد –القاهرة 
الحكومة، بعد نفاد صبر المصريين على تردي أحوالهم المعيشية. وبدا واضحًا أن اإلجراءات 

 الحكومية لم تحقق أي إنجاز في هذا الملف الشائك.
ام الماضية، أعلن الجهاز المركزي وبالتزامن مع عودة انخفاض سعر الجنيه أمام الدوالر خالل األي

في المئة الشهر  33.1للتعبئة العامة واإلحصاء أمس، أن معدل التضخم السنوي األساسي ارتفع إلى 
 في المئة في كانون الثاني  يناير . 30.86الماضي، بالمقارنة مع 

العملة في  وكان الشهر الماضي شهد ارتفاعًا  ير مسبوق في سعر صرف الجنيه، بعد قرار تعويم
تشرين الثاني  نوفمبر  الماضي، وهو األمر الذي لم يحد  تأثيرًا كبيرًا في أسعار السلع والخدمات 
التي واصلت ارتفاعها، وسك توقعات بالمزيد من الضأوط التضخمية مع اقتراب شهر رمضان في 

 فاق على الأذاء.نهاية أيار  مايو  المقبل، والذي يحقق فيه المصريون معدالت قياسية في اإلن
ل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على زيادة المعروض من السلع الأذائية في ضبك  ويعو 
األسعار، وكثيرًا ما طالب حكومته بتكثيف الرقابة على األسواق، لكن على أرض الواقع يبدو أن 

 المسؤولين فقدوا الحيلة، ليواصل التضخم مسيرته الصعودية.
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هاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، فإن معدل التضخم السنوي في أسعار ووفق ما أعلنه الج
في المئة في كانون  38.6في المئة الشهر الماضي، مقارنة مع  41.7الطعام والشراب قفز بنسبة 

الثاني، كما واصل معدل التضخم في أسعار الطعام والشراب على أساس شهري ارتفاعه، وسجل 
في  7في المئة، لكنها أقل منها في كانون الثاني عندما سجلت  4.1ـ تفاع بـالشهر الماضي نسبة ار 

في المئة الشهر الماضي،  31.7المئة، فيما سجل معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين 
في المئة في كانون الثاني، وسك توقعات باستمرار الزيادة في أسعار الأذاء خالل  29.6مقارنة مع 

ة، مدفوعًة بارتفاع الطلب خالل الفصح وشم النسيم الشهر المقبل، وبعده في رمضان الشهور المقبل
 واألعياد، وهي مواسم استهالكية.

، في ورقة أصدرها أمس، تعليقًا على بيانات التضخم، أن «أرقام كابيتال»ورأى بنك استثمار 
دل التضخم الشهري ، وعزا أرقام انخفاض مع«أصبح أكثر داللة على األوضاع»التضخم الشهري 
جنيهًا للدوالر في كانون الثاني إلى  18تراجع سعر الصرف من »في المئة، إلى  2.7في شباط إلى 

 «.جنيه الشهر الماضي، وعدم وجود أي ضأوط تضخمية ملحوظة في هذا الشهر 15.8
المئة، في  30و 28لكن البنك توقع أن يظل معدل التضخم السنوي مرتفعًا العام الجاري، ما بين 

 في المئة في المتوسك السنة المقبلة. 15على أن ينخفض إلى 
جنيهًا خالل العام وربما أقل، اعتمادًا على  17و 16كما قدر أن يكون متوسك سعر الدوالر ما بين 

التدفقات الدوالرية وتالشي دور السوق السوداء للدوالر، كما أن البيانات الحديثة عن استثمارات 
يرادات السياحة أظهرت تحسنًا المحافظ المالي ة وتحويالت العاملين في الخارن، والصادرات، واا

 تدريجيًا، مقارنة بمرحلة ما قبل التعويم، ما يخفف الضأك على سعر الدوالر.
 10/3/2017، الحياة، لندن

 
 "ويكيليكس"واشنطن تفتح تحقيقًا في تسريبات  .53

في شأن وسائل تستخدمها وكالة « ليكسويكي»أرخى شبح تسريبات موقع : جويس كرم -واشنطن 
االستخبارات المركزية األميركية  سي اي أي  للتجسس، على المشهد في الواليات المتحدة، إذ فتحت 

 الوكالة ومكتب التحقيقات الفيديرالي  إف بي اي  تحقيقًا جرميًا مشتركًا حول مسر بي الوثائق.
ع سيتيح لشركات التكنولوجيا االطالع على جوليان أسان  أن الموق« ويكيليكس»وأعلن مؤسس 

في القرصنة، لتمكينها من إصالح الخلل في برمجياتها « سي اي أي»الوسائل التي تستخدمها 
 «.ليس معقاًل للصدق والنزاهة»اإللكترونية. لكن الوكالة اعتبرت أن أسان  
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« ف بي ايإ»و « سي اي أي»أن التحقيق الذي ستجريه « واشنطن بوست»وأوردت صحيفة 
كيفية نشر ويكيليكس االفًا من الوثائق حول أدوات التجسس، واستخدام الفيروسات »يستهدف كشف 

، على ر م «جرمي»، ومسائل أخرى. وأشار الجهازان إلى أن التحقيق هو على مستوى «اإللكترونية
 ة.أن أيًا من وكاالت االستخبارات وال البيت األبيض أكد أن الوثائق المسر بة صحيح

سها « سي اي أي»االف وثيقة، بعضها سري جدًا، حول طريقة عمل  9ونشر الموقع نحو  وتجس 
وتلفزيونات تصنعها « مايكروسوفت»أو « أندرويد»وأخرى تعمل بنظام « ايفون »واختراقها هواتف 

. وسيكون الهدف من التحقيق معرفة ما 2016و 2013موصولة باإلنترنت، بين عاَمي « سامسونا»
، أو من جهة خارجية، أو من اختراق إلكتروني استهدف «سي اي أي»ان التسريب من داخل إذا ك

 الوكالة.
على الرأي العام األميركي أن يقلق بشدة من تسريبات »أن « سي اي أي»وقال مسؤول في 

ولفت «. ويكيليكس التي تستهدف ضرب القدرات االستخباراتية األميركية، ضد اإلرهابيين والخصوم
تعر ض موظفي الحكومة األميركية والعمليات االستخباراتية لخطر، وتعطي »أن هذه التسريبات إلى 

 «.خصومنا أدوات ومعلومات إليذائنا
« سي اي أي»وقال مسؤولون في االستخبارات األميركية أن محققين يشتبهون بتورط متعاقدين مع 

دن، وكان متعاقدًا مع االستخبارات ، كما حد  مع إدوارد سنو «ويكيليكس»في تسريب الوثائق إلى 
 األميركية وفر  إلى روسيا.

وأشار مصدر استخباراتي إلى وقف الوكالة العمل في مشاريع وبرام ، فور وقوع التسريب، مشيرًا 
 قد يطاول ألف شخ  لديهم حق الوصول إلى الوثائق المسر بة.« إف بي اي»إلى أن تحقيق 

املة الالزمة من أجل اختراق الهواتف الخليوية وأجهزة الكومبيوتر البرام  الك« ويكيليكس»ولم ينشر 
وأجهزة التلفزيون المتصلة باإلنترنت. وأقر  أسان  بأن شركات طلبت مزيدًا من التفاصيل عن أدوات 

س التي تستخدمها  رنا العمل معها لمنحها بعضًا من وصول »، مضيفًا: «سي اي أي»التجس  قر 
 «.ية اإلضافية التي نملكها، لتطوير تصحيحات، بحي  يصبح الناس امنينخا  إلى التفاصيل الفن

س إلكتروني مستحيلة. إذا بنيتموها ستخسرونها في النهاية. ال »وتابع:  السيطرة على أسلحة تجس 
أو حتى متعاقد، من استخدام التكنولوجيا، إذ إنها « يمكن إطالقًا وقف ضابك في االستخبارات

 «.نشاطها ولتكون  ير خاضعة لمساءلة، وال يمكن تعق بها مصممة إلزالة اثار»
أبرزت قدرة « ويكيليكس»في السياق ذاته، اعتبر وزير الخارجية الروسي سير ي الفروف أن وثائق 

على تقليد أثر إلكتروني يتركه عادة قراصنة من دول أخرى. وأضاف أنه فيما ات همت « سي اي أي»
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سي اي أي قادرة على »اق مواقع أميركية، ت ظهر هذه الوثائق أن بعد اختر « بصماتها»موسكو بترك 
 «.الوصول إلى تلك البصمات واستخدامها

أحاول أال أحمل معي هاتفي  الخليوي  عندما تكون لدي  مفاوضات في شأن مسائل »وأضاف: 
حساسة. وحتى الن، يبدو أن ذلك ساعدني على أال أجد نفسي في وضع  ير مستحسن. يمكن 

صنة سي اي أي الوصول إلى الهواتف الذكية والتلفزيونات، ولكن أيضًا، كما سمعت، إلى قرا
حدا  مشكالت في شبكة الكهرباء  «.البرادات واا

 530على صعيد اخر، أقر  مايكل فلين، المستشار السابق لفمن القومي في البيت األبيض، بتلقيه 
ات وتقديم دعم ألنقرة في واشنطن العام مليون دوالر من الحكومة التركية، في مقابل استشار 

الماضي. وكشف فلين عن المبلا في سجالته لوزارة العدل، بعد أسابيع على استقالته من منصبه 
 بسبب اتصاالته بروسيا.

 10/3/2017، الحياة، لندن
 

بمشاركة  الواليات المتحدةوسط.. تقوده في الشرق األ  "ناتو عربي إسرائيلي"نباء عن تشكيل أ .54
 يجيةخل

كشفت تصريحات وتسريبات متواترة حول الشرق األوسك الشهر الماضي  القاهرة ـ حسين القباني:
عن وجود مناقشات إليجاد تحالف إقليمي أشبه بحلف "الناتو" تقوده أمريكا بمشاركة عربية، ودعم 

 إسرائيلي، لمواجهة "أعداء مشتركين" منهم إيران وتنظيم داعش اإلرهابي. 
لمحتمل، انقسمت حوله اراء خبراء بارزين تحدثوا لفناضول كٌل بشكل منفصل، ففريق هذا الطرح ا

يرى أن هناك ر بة تتشكل وتتعزز في هذا االتجاه بالفعل العتبارات متعلقة بأمن الشرق األوسك، 
واخر يستبعد حدو  ذلك، ويفسر التصريحات المتواترة عنه باحتماالت ثالثة، بين مناورة إسرائيلية 

لتفاف على القضية الفلسطينية، ومحاولة جذب إسرائيلي لشركاء خليجيين أبرزهم السعودية، أو لال
 تمهيد لتدخل أمريكي عسكري أكبر في المنطقة قد تستفيد منه إسرائيل. 

ورأى خبير عسكري مصري أن السعودية ال تحتان حاليا لحلف مع تل أبيب خاصة ولم ت َحلَّ القضية 
 كتفائها بحليفها التركي القوي. الفلسطينية بعد، ال

 
 حديث متصاعد 

وفق رصد مراسل األناضول، لبيانات وتقارير صحفية وتصريحات عربية إسرائيلية  ربية، كان طرح 
 الناتو العربي اإلسرائيلي، المحتمل، كالتالي: 
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 2017فبرايرذ شباط  15
ا تسعى واشنطن لتأسيسه عبر صحيفة "وول ستريت جورنال" األمريكية، قالت إن تحالفا عربي -

سؤالها لبعثات دبلوماسية عربية لديها سيكون على  رار حلف شمال األطلنطي "ناتو"، ويضم مبدئيا 
مصر، والسعودية واإلمارات واألردن، وبعضوية إلسرائيل قد تقتصر على الدعم بمعلومات 

 استخباراتية.
في مؤتمر صحفي مع الرئيس األمريكي دونالد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، قال  -

ترامب: "أعتقد أن الفرصة الكبيرة من أجل التوصل للسالم تنبع من نه ا إقليمي يقوم على إشراك 
 شركائنا العرب الجدد  دون تسمية ".

وعلى إثره، سار ترامب قائال: "إنه شيء مختلف للأاية، لم يناقش من قبل، وهو في الواقع اتفاق 
 همية  ..  سيشمل الكثير من الدول، وسيأطي منطقة شاسعة". أكثر أ 

 
 2017فبرايرذ شباط  19
الوزير الليكودي يسرائيل كاتس، قال "يجب إقامة محور بين إسرائيل والدول المعتدلة  لم يسمها   -

 في المنطقة للتصدي لمطامع طهران"، وفق اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية.
قال في كلمته بمؤتمر ميونخ لفمن المنعقد وقتها إن  الأيك،أحمد أبو  أمين الجامعة العربية -

"الوضع الحالي في المنطقة ليس مؤاتيا لبناء نظام إقليمي جديد من وجهة نظر عربية، في ضوء 
 حالة االنقسام العربي حاليا".

من، سواء تقاربت تصريحات سعودية إسرائيلية على أهمية مواجهة إيران، في مؤتمر ميونخ لف -
على لسان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أو وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيأدور ليبرمان، وسك 

 دعوة من األخير لحوار مع الدول العربية لهزيمة العناصر المتطرفة في المنطقة. 
 

  2017فبرايرذ شباط  20
سرية العام الماضي بمدينة تكشف عن تفاصيل عقد قمة رباعية  اإلسرائيليةصحيفة "هىرتس"  -

العقبة األردنية، لبح  السالم، بمشاركة نتنياهو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك األردن 
عبد هللا الثاني، ووزير الخارجية األمريكي انذاك، جون كيري، منها متعلق بطلب إسرائيلي للتقارب 

 مع الخلي . 
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 2017فبرايرذ شباط  28
"لقد حان الوقت لتشكيل تحالف رسمي بشكل علني"، مشيرا في هذا الصدد إلى حلف  ليبرمان قال -

 الناتو، وفق ما نقله موقع التلفزيون األلماني "دويتشه فيله". 
وأضاف "لقد فهمت الدول السنية المعتدلة أن الخطر األكبر ليس إسرائيل  .. إنما إيران"، مشيرا إلى 

سائل لمكافحة اإلرهاب عبر "القدرات االستخباراتية، واإلمكانيات إمكانية تقديم تل أبيب للخلي  و 
 العسكرية". 

 
 ناتو بواجهة منظمة "الخليج والبحر واألحمر"

المفكر المصري، محمد عصمت سيف الدولة، يري أن "هناك ر بة في تشكيل ناتو عربي إسرائيلي 
يران".   ..  لمواجهة داعش والتطرف اإلسالمي عموما، واا

ا الصدد، يشير سيف الدولة في حدي  لفناضول، إلى تقرير نشرته صحيفة األهرام المملوكة وفي هذ
ويتحد  عن ورقة أمريكية تحمل التوجه نفسه  2016نوفمبرذ تشرين ثان  20للحكومة المصرية في 

 المثار حاليا لتشكيل هذا الناتو والذي تطرقت له صحيفة "وول ستريت جورنال" مؤخرا.
رام نشرت وقتها ورقة قالت إنها أعدها عدد من الشخصيات العسكرية واالستخبارية من وصحفية األه

أعضاء مركز لندن ألبحا  السياسات في واشنطن، بينهم الجنرال مايكل فلين، وأرسلت إلى بعض 
عواصم المنطقة  لم تحددها  الستطالع الراء بشأن تأسيس "منظمة اتفاقية الخلي  والبحر األحمر" 

 األوسك.ارها حال طويل األمد لفمن واالستقرار في الشرق باعتب
وبحسب الورقة ستكون المنظمة بمثابة حلف عسكري للدفاع المشترك تحت قيادة واشنطن وعضوية 
مصر والسعودية والكويت واإلمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان واألردن، وتحتل فيها اسرائيل 

ات أو وفقا لما يتسنى عمليًا، وتواجه ثالثة أهداف رئيسية هي سنو  10صفة المراقب في فترة أقل من 
يران، واإلسالم المتطرف.  داعش، واا

سيف الدولة، الذي يرفض إدمان إسرائيل في المنطقة ويؤكد أهمية التصدي لذلك شعبيا، يدعو إلى 
 م هذه الر بة. مراقبة ما يدور في الكواليس من تفاهمات وترتيبات محجوبة عن الرأي العام العربي لفه

 
 تحالف يتعزز يوميا

قريبا من طرح سيف الدولة، ومقويا نقاط تنامي العالقات العربية اإلسرائيلية، يقول أنس القصا  
الباح  المصري في الشؤون االستراتيجية وقضايا األمن الدولي: "وفق رأي كثير من األنظمة العربية 

 رائيلي  موجود ويتعزز من فترة ألخرى".هناك شكل من أشكال هذا التحالف  العربي اإلس
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ويضيف "ترى تلك األنظمة أن أي تحول في النظام اإلقليمي ستكون إسرائيل طرفا محوريا فيه وليس 
تشاوريا، بصفتها أقوى دول المنطقة، والبد التعاون معها لتجاوز أي أزمة  ..  ودول خليجية الن 

ابية مع تل أبيب في إطار بح  عن شريك قوى دخلت على الخك بعد فترة طويلة من عالقات ضب
 ضد إيران".

وحول احتمالية وصول التحالفات لناتو عربي إسرائيلي، يستطرد القصا  "نحن في الطريق إلى ذلك 
ولكن المعادلة لم تكتمل بعد ولن تحد  في هذا التوقيت ألن هناك شروط أساسية متعلقة بفكرة 

 التحالف األمني".
إلى " ياب تام لمنظومة األمن الجماعي، وعدم إمكانية التنسيق مع دولة  ويرجع القصا  ذلك

أخرى لها تحديات ومخاطر مختلفة، بمحاولة جعل التهديدات والمخاطر واحدة" مشيرا إلى أن 
 "السعودية مثال ترى تهديدات ال تراها مصر". 

 
 استبعاد وثالثة تفسيرات

حدهما سعودي والخر مصري، تماما خطوة الناتو في الجانب الخر، يستبعد خبير ان بارزان أ
العربي اإلسرائيلي معتبرين التصريحات المتتالية األخيرة عن هذا األمر، بين مناورة إسرائيلية 
لاللتفاف على القضية الفلسطينية، ومحاولة جذب إسرائيلي لشركاء خليجيين، أو تمهيد لتدخل لتحرك 

 نه إسرائيل. أمريكي أكبر في المنطقة قد تستفيد م
 
 مناورة إسرائيلية - 1

ومفسرا استبعاد حدو  الناتو، يقول أنور عشقي، رئيس مركز الشرق األوسك للدراسات االستراتيجية: 
 "أستبعد وجود تحالف أو ناتو طالما القضية الفلسطينية لم تحل".

ر أو ناتو بأنها ويرى أن التصريحات األخيرة السيما اإلسرائيلية، بشأن مواجهة إيران ضمن محو 
"مناورة إسرائيلية لتهميش القضية الفلسطينية والتفاف إليجاد إطار جديد مع الدول العربية ". 

معها ألنها تمثل تهديدا  تختلفويضيف: "نختلف مع إيران ألنها تتدخل في شؤوننا، أم إسرائيل 
 حقيقيا لوجودها".

ابع "المنطقة ال تتحمل إسرائيل كشريك، عشقي الذي عمل سابقا في أكثر من موقع رسمي سعودي، ت
لكن وارد أن تكون هناك عالقة أقوى مع واشنطن"، مؤكدا أن سياسات المملكة واضحة أنه ال يمكن 

 التطبيع مع إسرائيل طالما لم تحل القضية الفلسطينية، وال  ير ذلك. 
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 البحث عن شريك خليجي - 2
اتيجي المصري البارز، هو الخر يعتبر أن "مسألة العميد صفوت الزيات، الخبير العسكري واالستر 

الناتو  في الشرق األوسك  بعيدة في ظل اختالف الرؤي السياسية حول األخطار السيما من إيران"، 
متوقعا أن يبقي هذا الناتو "مجرد أمنية مثلما القوات العربية المشتركة التي كانت ترون لها مصر 

   ولم تخرن للنور".2015ي  بعد إقرار القمة العربية لها ف
ويضيف لما ذكره عشقي تفسيرا ثانيا لهذه التحركات، فيرى أن هذا التوجه األخير "محاولة إسرائيلية 
للقفز بعيدا عن القضية الفلسطينية بجانب بح  إسرائيل عن شراكة مع دول خليجية السيما 

 الرياض". 
 
 تدخل عسكري أمريكي محتمل - 3

ثالثا هاما من وجهة نظره متعلقا بأن هذه التصريحات المتواترة تؤشر لـ"توجه  ويحدد الزيات تفسيرا
 لتدخل أمريكي أكبر قد يكون عسكريا في الشرق األوسك دون مراعاة لسياسيات وسيادة الدول".

ويدعو لاللتفات إلى تصريح رئيس األركان األمريكي جوزيف دانفورد  أواخر الشهر الماضي  عن 
ربة تنظيم داعش في سوريا والعراق وخارجها، معربا عن قلقه من احتمالية أن يكون إعداد خطة لمحا

 الشرق األوسك في مسرح تلك الخطة.
وفي ظل تقارب خليجي أمريكي بشأن خطورة إيران، يضيف الزيات "هناك إمكانية اشتباك محدود 

ظهار القوة، والرئيس األمريكي  عبر مواجهة بحرية أمريكية ضد نظيرتها اإليرانية كنوع من الردع واا
دونالد ترامب في حاجة لذلك ولعل تحريك المدمرة كول في البحر األحمر مؤخرا، كأنه بح  عن 

 مبرر لعمل ذلك". 
 

 السعودية .. مكتفية بالحليف التركي القوي 
عن وحول ما يتردد عن إمكانية تقارب سعودي إسرائيلي، اعتبر أن السعودية يكفيها تحالفها مع تركيا 

ذلك، ويوضح: "السعودية والخلي  حاليا في تحالف مع تركيا، وهي دولة عضو في الناتو ولها قوتها 
في المنطقة، وال يوجد مبرر سعودي لالقتراب من إسرائيل طالما لم تقدم حال يذكر للقضية 

رفض وتشهد المنطقة صراعات مسلحة عديدة أبرزها في سوريا وليبيا والعراق، وسك  الفلسطينية".
عربي لما يعتبره تدخال إيرانيا في المنطقة، وتحركات عربية عسكرية بارزة في اليمن العامين 

 الماضيين ضد الحوثيين المدعومين من طهران.

 9/3/2017وكالة االناضول لألنباء، 
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 "للوطن البديل"وصوال  "الوطن العليل"المشروع اإلسرائيلي:  .55

سعد عبد الرحمنأد.   
سرائيلية من منطق إحالليذ توسعي يستهدف ضم أوسع مساحة من األرض تنطلق السياسة اإل

 والتخل  من أكبر عدد من الفلسطينيين.
عندهم، يطرح التحالف اإلسرائيلي المتطرف الحاكم قيام « الكرم»وفي السياق، وفي أقصى حاالت 

بال »لأربية فلسطينية في الضفة ا« سلطة«: »الوطن العليل»دولة فلسطينية شكلية تجسد صورة 
إلسرائيل، عالوة على التوسع « االحتالل المربح»مع تكريس حالة « جأرافيا كافية»وبدون « سلطة

جديدة، مع اإلبقاء على حصار ومعاقبة قطاع « كتل»، وخلق «االستيطانية»في إقامة وضم الكتل 
  زة بإجراءات شتى.

أو « وجود»الصهيونية أن يؤذيها  إسرائيليا، تخاف الدولة« الوطن العليل»هذا « إنجاز»ور م 
وتحاول تهجير مواطنيه إلى الخارن، وها قد صدرت مؤخرا مواقف إسرائيلية « الوطن»هذا « شفاء»

 للفلسطينيين في سيناء.« وطن بديل»عديدة دعت إلى إقامة 
ومع أهداف جدار الفصل « بيهودية الدولة»تلتقي مع فكرة االعتراف « الوطن البديل»إن فكرة 

عنصري، وكلها ضمن قائمة المخططات اإلسرائيلية العديدة والجاهزة للتنفيذ  وأفدحها: التطهير ال
العرقي وتهجير عرب المناطق المحتلة فور توفر الظروف المواتية . فهي مخططات تسير بخك 

الي مواز مع عملية التهويد المتسارعة، وهي امتداد تاريخي الستراتيجية المشروع الصهيوني الكولوني
التوسعي الذي يركز على قاعدتين أساسيتين: االستيالء على األرض الفلسطينية بعد إفرا ها عبر 

لسكانها « طاردة»المجازر واإلرهاب، أو عبر سياسات اقتصادية تجعل من فلسطين أرضا 
 األصليين. هذا محليا.

بين الفلسطيني واإلسرائيلي أما إقليميا ودوليا، وبعدما دعا الرئيس األميركي  دونالد ترامب  الجان
مع بعض الدول العربية، يحتدم النقاش « بالتعاون والتنسيق»الختيار ما يريانه مناسبا من حلول 

الجد ي في إسرائيل، حول الحلول المقترحة، بدءا من  نتانياهو  الذي يريد حكما ذاتيا على قاعدة 
لة يهودية، وامتالكها السيطرة األمنية ، مكررا شروطه االعتراف بإسرائيل كدو « !!! دولة ناقصة»

التمتع بحرية في »على جميع األراضي الفلسطينية  ربي نهر األردن، مدعيا أنه يريد للفلسطينيين 
 «.حكم ذاتي، دون القدرة على تشكيل تهديد على إسرائيل

دولة  يتسحاق هرتسوغ  « الذي يقولون لنا عنه أنه معتدل»وبالتزامن، اقترح رئيس المعارضة 
، استعرض  هرتسوغ  خطته لحل «هىرتس»فلسطينية مؤقتة وبدون سيادة! ففي مقال نشرته صحيفة 
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، دولة فلسطينية منزوعة «االستيطانية»الصراع: الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية، االحتفاظ بالكتل 
طقة خاصة السالح مع إبقائها تحت قبضة االحتالل، تعزيز التعاون مع الدول العربية في المن

األمني واالقتصادي، استكمال بناء جدار الفصل العنصري، والجدار المحيك بالقدس المحتلة وعزل 
 رؤوبين ريفلين  الذي يحاول الظهور عادة « الدولة»القرى الفلسطينية القريبة عنها. أما رئيس 
ضم جميع المناطق » ، فقد أعلن تأكيده ودعمه«الليكود»بصورة سياسية مأايرة لمواقف حزبه اليميني 

فلسطين التاريخية بكاملها هي ملك لليهود، وأن »، مضيفا بأنه على قناعة بأن «المحتلة الى إسرائيل
البيت »أما رئيس حزب «. السلطة الوحيدة في هذه المناطق يجب أن تبقى بأيدي حكومة إسرائيل

، فقد «لليكود« لنتانياهو  والوزير اليميني المتطرف  نفتالي بينيت  المنافس األقوى « اليهودي
من األراضي  %60متربطا بالدولة الصهيونية، مع ضم « حكما ذاتيا»من الضفة  %40عرض منح 

 «.دولة فلسطينية مستقلة»المتبقية من الضفة الى دولة الكيان الصهيوني، ودفع قطاع  زة الى اقامة 
ينيت  وضع برنام  إنقاذ اقتصادي ، تتضمن خطة  ب«المنشود»وفي السياق، وتعزيزا للحكم الذاتي 

-بنظره-األميركية في أوروبا، طبعا دون القدس التي ستكون « خطة مارشال«في الضفة شبيه بـ
القائمة على ضم « تبادل األراضي»عاصمة الدولة الصهيونية. وال ننسى خطة  أفيأدور ليبرمان  

، ذات الأالبية «الخك األخضر»ى داخل ما يسم« المثل »مقابل نقل منطقة « االستيطانية»الكتل 
 الفلسطينية  أي مناطق الحكم الذاتي .« الدولة»السكانية العربية، إلى 

هو الخيار المثالي للتخل  من الفلسطينيين في ظل استأالل « الوطن البديل»، إلسرائيلبالنسبة 
ة  ير الحاضنة ، وفي ظل الظروف اإلقليمي«حل الدولتين»تراجع الموقف التاريخي لواشنطن حيال 
 للفلسطينيين، ومع تراجع مكانة أوروبا.

 10/3/2017، الرأي، عم ان
 

 لماذا ترفض الفصائل الفلسطيني ة نشر قو ات دولي ة في قطاع غز ة؟ .56
 أحمد أبو عامر

أثارت تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي  بنيامين نتنياهو خالل لقائه في  –مدينة  ز ة، قطاع  ز ة 
شباطذفبراير الماضي، عن إمكاني ة  25وزيرة الخارجي ة األسترالي ة جولي بيشوب في  مدينة سيدني

دراسة مقترح أسترالي  لنشر قو ات دولي ة في األراضي الفلسطيني ة للحفاظ على األمن ومواجهة ما 
 أسماه  نتنياهو  بـ"اإلرهاب"،  ضبًا لدى الفصائل الفلسطيني ة في قطاع  ز ة.

نتنياهو تلك، نفاها مصدر مقر ب منه في حدي  ل ذاعة اإلسرائيلية العامة  تصريحات بنيامين
شباطذفبراير الماضي، وأوضح أن  مقترح نشر قو ات دولي ة جاء من قبل  26 ريشيت بيت  بتاريخ 
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وزيرة الخارجي ة األسترالي ة ورفضه نتنياهو، وتحديدًا في ما يتعل ق بنشر تلك القو ات الدولية في الضف ة 
 الأربي ة.

وأك د المصدر على لسان نتنياهو، أن  حل  القضي ة الفلسطيني ة يتمثل بسيطرة أمني ة كاملة إلسرائيل 
على كل  المناطق الفلسطيني ة، وأن تكون السيادة الفلسطيني ة جزئي ة فقك"، فيما ذكرت القناة اإلسرائيلي ة 

الل لقاء الوزيرة األسترالية إمكاني ة نشر تلك شباطذفبراير الماضي أن  نتنياهو أبدى خ 26الثانية في 
 القو ات الدولية في قطاع  ز ة فقك.

مقترح نشر القو ات الدولي ة في قطاع  ز ة لم يكن وليد أي ام ماضية فقك  بل طرح أكثر من مر ة خالل 
برلمان السنوات الماضية عبر مسؤولين دولي ين ومنهم لويزا مور انتيني رئيسة لجنة التنمية في ال

األوروبي السابقة، أو من خالل مطالبة السلطة الفلسطيني ة األمم المت حدة بنشر تلك القو ات في 
 10حروب إسرائيلي ة في أقل  من  3األراضي الفلسطيني ة كاف ة، وتحديدًا في قطاع  ز ة الذي شهد 

 سنوات.
مفاوضات في السلطة الفلسطيني ة وأك د أمين سر  اللجنة التنفيذي ة لمنظ مة التحرير ومسؤول ملف ال

صائب عريقات لـ"المونيتور" أن ه من حق  الشعب الفلسطيني  المطالبة بقو ات دولي ة في كل  األراضي 
 الفلسطيني ة  الضف ة الأربي ة وقطاع  ز ة وشرق القدس ، في ظل  تصاعد الجرائم اإلسرائيلي ة.

 27مته أمام مجلس حقوق اإلنسان في وأوضح أن الرئيس محمود عب اس عاد وطالب خالل كل
، والذي 904شباطذفبراير الماضي بتوفير الحماية إلى الشعب الفلسطيني  والعمل بالقرار الدولي  رقم 

، 1994ات خذه مجلس األمن في أعقاب مذبحة الحرم اإلبراهيمي  التي وقعت في شباطذفبراير من عام 
دًا على أن  السلطة الفلسطيني ة ستبقى  سات الدولي ة لتوفير تلك مشد  تواصل السعي عبر المؤس 
 الحماية، والتي تعد  القوات الدولي ة جزءًا منها.

موقف السلطة المؤي د لنشر قو ات دولي ة في األراضي الفلسطيني ة، ومن ضمنها قطاع  ز ة، تعارضه 
 28القانوع في الفصائل الفلسطيني ة المسل حة، إذ رفض الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف 

شباطذفبراير الماضي خالل تصريحات لـموقع "المركز الفلسطيني  ل عالم" المقر ب من حركة 
 "حماس" بشكل قاطع نشر تلك القو ات في قطاع  ز ة.

دًا  وأ كد أن  حركته تعد  دخول أي  قو ات دولي ة إلى قطاع  ز ة أمرًا خطيرًا، وهدفه حماية إسرائيل، مشد 
سات الدولي ة العمل على إنهاء على أن  المط اإلسرائيلي  لفراضي  االحتالللوب من المؤس 

 الفلسطيني ة.
" أحمد المدل ل فكرة نشر القو ات الدولي ة في قطاع  كما رفض الناطق باسم "حركة الجهاد اإلسالمي 

حماية الشعب   ز ة، والذي اعتبر أيضًا أن  هدفها حماية إسرائيل، موضحًا أن  تلك القو ات ال يمكنها
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الفلسطيني  من االعتداءات اإلسرائيلي ة المتواصلة، وقال لـ"المونيتور": "ال نقبل بأن تكون هناك أي  
جهات دولي ة على األرض الفلسطيني ة، فهدفها األساس سيتمث ل في الوقوف أمام المقاومة الفلسطيني ة 

"، مطالبًا الفصائل الفلسطيني ة األخرى التي تدافع عن شعبها وأرضها في وجه الجرائم اإلسرائيلي ة
د إلحباط تلك الدعوات.  بالعمل في شكل موح 

وفي اإلطار ذاته، رفض القيادي  في الجبهة الشعبي ة لتحرير فلسطين كايد الأول نشر القو ات الدولي ة 
المقاومة في قطاع  ز ة، وقال: "نشر تلك القو ات بالرؤية التي تريدها إسرائيل والمتمث لة في منع 

وتكبيل يدها عن ممارسة دورها في حماية الشعب الفلسطيني  ورد  االعتداءات اإلسرائيلية أمر 
مرفوض"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن  توفير الحماية للشعب الفلسطيني  مسؤولي ة تقع على عاتق 

، وقال لـ"المونيتور": "توفير الحماية بأ سات الدولي ة في شكل أساسي  شكالها المختلفة للشعب المؤس 
الفلسطيني مطلب عادل، والتي من ضمنها نشر قو ات دولي ة على األرض الفلسطيني ة، بشرط أن 

 تعمل على وقف االعتداءات اإلسرائيلي ة ضد  الفلسطيني ين، ال أن تعمل وفق ما تريده إسرائيل".
أتي في إطار مشروع إسرائيل وأشار إلى أن  مقترحات نشر قو ات دولي ة في قطاع  ز ة تحديدًا ت

المتمثل في فصل  ز ة عن الضف ة الأربي ة، بعد أن تستكمل إسرائيل مشروع االستيطان في الضف ة 
، ونشر قو ات دولي ة فيها هو  الأربي ة، الفتًا إلى إن  إسرائيل تعتبر  ز ة هي الكيان الفلسطيني  المستقبلي 

 الفلسطيني ة من العمل. جزء من الترتيبات األمني ة لمنع المقاومة
دة الجنسي ات التي نشرت  الرفض الفلسطيني  لتلك القو ات الدولي ة جاء بعد فشل البعثة الدولي ة المتعد 

، في حماية أهالي المدينة  1994في مدينة الخليل بأيارذمايو من عام  عقب مجزرة الحرم اإلبراهيمي 
لى أعمال مراقبة االعتداءات اإلسرائيلي ة وكتابة من االعتداءات اإلسرائيلي ة، واقتصرت مهم تها ع

ان في الخليل.  التقارير عن أوضاع السك 
من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسي ة في جامعة "النجاح الوطني ة" عبد الست ار قاسم في حديثه مع 

السائدة لدى  "المونيتور" أال  فائدة من نشر تلك القو ات في األراضي الفلسطيني ة، في ظل  القناعة
الفلسطيني ين بأن  أي  قوات ستدخل إلى األراضي الفلسطيني ة ستكون وفق الشروط اإلسرائيلي ة، التي 

 ستكون أهم ها مراقبة الفصائل الفلسطيني ة وأعمالها العسكري ة ضد  إسرائيل.
ب في استمرار بسك وأوضح أن  إسرائيل لن تقبل بوجود أي  قو ات دولي ة في الضف ة الأربي ة، والتي تر 

سيطرتها العسكري ة عليها الستكمال االستيطان وسرقة األراضي الفلسطيني ة. وفي المقابل، تبدي 
استعدادها لنشر تلك القو ات الدولي ة في قطاع  ز ة بهدف جعل تلك القو ات في مواجهة عناصر 

 المقاومة الفلسطيني ة.
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السابق لصحيفة "فلسطين المحلي ة" مصطفى الصو اف  بدوره، اعتبر المحل ل السياسي  ورئيس التحرير
، بل ستعتبر من قبل  أن  أي  قو ات دولي ة ستدخل إلى قطاع  ز ة لن تكون لصالح الشعب الفلسطيني 

اإلسرائيلي، موضحًا أن  الشعب الفلسطيني  يحتان إلى جهات  االحتاللالفلسطيني ين أن ها جزء من 
عة وليس بطرق كهذه، وقال لـ"المونيتور": إن  القو ات الدولي ة تنشر بطرق ناج االحتاللدولي ة تردع 

 بين الدول ذات السيادة، والتي بينها نزاعات.
 ، ومن حق ه أن يدافع عن نفسه.االحتاللوأشار إلى أن  الشعب الفلسطيني  ما زال تحت 

تبقى بعيدة التطبيق على وعلى ما يبدو، فإن  مقترحات نشر قو ات دولي ة في األراضي الفلسطيني ة، س
أرض الواقع، في ظل  رفض الفصائل الفلسطيني ة تلك القو ات، وقناعة الكثير من الفلسطيني ين بأن  

، وليس حمايته.  هدفها الوصاية على الشعب الفلسطيني 
 9/3/2017المونيتور، 

 
 جدار نتنياهو بين العقبة وايالت .57

 ماهر ابو طير
سرائيلي، عن نية حكومته بناء جدار بين مدينة العقبة األردنية، يعلن رئيس وزراء االحتالل اإل

اإلسرائيلية، وهذا جدار جديد يحيك بإسرائيل يضاف الى جدار بطول مئتي كيلو متر مع « ايالت«و
 مصر، وجدار ثال  يحبس الضفة الأربية، ويعزلها عن محيطها الطبيعي.

سس على المخاوف التي تؤدي الى العزلة في ، هوس  ير طبيعي، وهو تأباألمنهوس اإلسرائيليين 
نهاية المطاف، وهكذا اشهار من رئيس وزراء االحتالل، يعبر حصرا عن مخاوفه من التسلل او 

تعنيه  جدارا أمنيا بكل ما« ايالت«محاولة تنفيذ عمليات، مما يجعل الجدار الفاصل بين العقبة و
 الكلمة.

ال تنتهي، وعلى الر م من الهدوء النسبي، اال ان تل  مخاوف اإلسرائيليين من شعوب دول الجوار
تطورات، وبر م هذه الحسابات، اال ان حدو  خروقات امنية،  وأليابيب تحسب حسابا للمستقبل، 

 مثلما رأينا من سيناء، ومن مناطق أخرى يبقى واردا، ومحتمال، بر م كل هذه اإلجراءات.
فلسطين المحتلة، على تأثيرات مثل هذه المشاريع، اتكاء من ناحية سياسية، قد ال تعلق دول الجوار ل

على ان مثل هذا الجدار مقام في الجهة األخرى، لكن من ناحية فعلية، فإن إقامة هذا الجدار او 
، فهي مشاريع تعبر عن هواجس كبيرة جدا، وقراءات تتعلق بتأيرات الوضع أكثرهو  ذاك، تقول ما

 األمني.
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دار اخر، يفصل أيضا بين األردن، والجانب الفلسطيني، تقيمه إسرائيل، سابقا اثير الكالم عن ج
بحي  يتم الفصل بين جانبي  ور نهر األردن، المشترك بين الضفتين الشرقية والأربية للنهر، وهو 

اإلسرائيلية هي السائدة، وان الذعر من كل « القلعة»مشروع البد ان يقوم يوما، ليؤكد ان نظرية 
 يبقى هو الطا ي.جوار فلسطين، 

هذه هي المعالجات التي تحول دولة الى سجن كبير، وللمفارقة فإن اإلسرائيليين يظنون انهم 
يحبسون شعوب الجوار في سجون صأيرة، وراء هذه الجدر، ويحبسون أيضا الشعب الفلسطيني في 

 ار ممتد. زة بجدار المعابر المألقة، مثلما يحبسون ذات الشعب في الضفة الأربية وراء جد
للحقيقة فإن الذي تحول الى سجين فعلي، هو اإلسرائيلي، الذي أحاط نفسه بجدر من كل 
االتجاهات، وكأنه بنى لنفسه سجنا، بكل هذه الجدر، وهو سجن قد يحميه مؤقتا، لكننا امام ا رب 

 نموذن في التاريخ، لدولة تحيك نفسها بهكذا جدر، من اجل ان تأمن على نفسها.
من جهة ثانية، عن ان إسرائيل ال تثق بالواقع الحالي، وتراه مؤهال للتأير، هذا فوق انها هذا يعبر 

تضع في حساباتها العنصر البشري فقك، بمعنى التسلل، لكنها  ير قادرة فعليا، على إيجاد حل، 
الصواريخ و ير ذلك، مثلما شهدنا من  زة وجنوب لبنان، وهذا يعني  إطالقالي عمليات من قبيل 

 ان كل هذه اإلجراءات، قد تخفف من الذعر األمني اإلسرائيلي، لكنها لن تلأيه كليا.
فعله على  ل سرائيليينثم نريد ان نسمع رأي الخبراء القانونيين، و يرهم من مختصين، في ما يحق 

هو الموقف من إقامة جدار عازل  األرض المحتلة، وبما يقترب من التأثير على دول الجوار، اذ ما
يجاور األردن جنوبا، ويجاورها  ربا، ويجعل جزءا كبيرا من حدودها محاطا بالجدر، بذريعة ان تلك 

 ارض لدولة أخرى، وهي بطبيعة الحال، دولة تمثل كينونة احتالل، ال شيء اخر بالمرة.
 10/3/2017، ، عم انالدستور

 
 شارع عرفات! .58

 جدعون ليفي
ياسر عرفات في رمات أفيف. وكان سيثير االلهام كنت سأكون مسرورا لو أنني سكنت في شارع 

السكن في شارع يحمل اسم الحاصل على جائزة نوبل للسالم، ويبع  على األمل السكن في الشارع 
الذي يحمل اسم العدو في السابق واألب المؤسس للشعب الجار، الذي سكن أبناؤه في القرية التي 

 ذي حاول عقد السالم مع إسرائيل.على أنقاضها أقيم الحي، وعرفات نفسه هو ال
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إن بادرة حسن نية مثل تسمية شارع على اسم القرية التي تم تدميرها، الشيخ مؤنس، كانت ستكون 
مثابة شهادة تقدير للحي والدولة. ولو كان فقك إلسرائيل المزيد من الثقة بعدالة طريقها، لما كانت 

 الفكرة مخطوءة إلى هذه الدرجة.
ع يحمل اسم سياسي بريطاني يهودي، نائب ملك الهند، روفوس دانيال ايزيكس، أنا أسكن في شار 

الماركيز االول من رادينا، وأشك أن هناك ساكن واحد في الشارع يعرف من هو هذا الشخ  ولماذا 
 اسم شارع على اسمه. إطالقيستحق 

قل جدارة هو تسمية ا لبية الشوارع لدينا مسماة بأسماء صهاينة وحاخامات، وهذا أمر جدير. واأل
الشوارع التي يسكن فيها العرب بهذه االسماء. دوف ممزريتش، جادة هبعتاش، زلمان مايزل، قبائل 
إسرائيل، عمل إسرائيل ـ هذه هي اسماء شوارع يافا العربية. في بعض المدن المختلطة يكون التحرش 

ن زئيف هرتسل، البلماح وااليتسل أكثر وقاحة: الشارع الرئيسي في الرملة يحمل بالطبع اسم بنيامي
وبيتار واسحق سديه. وكل هذه االسماء حصلت على شوارع، حي  أن بعض السكان على االقل هم 
من العرب. وفي اللد الوضع مشابه: جادة الجيش اإلسرائيلي إلى جانب المسجد العمري، الياهو 

  ومولوف، اكسودوس والهجرة ب بجانب السوق وخان الحلو.
ال توجد أسماء عربية وال يوجد احساس. وجسر الدخول إلى الناصرة سمي على اسم الجنرال تقريبا 

رفائيل ايتان، وهو أحد كارهي العرب، والذي شبههم بالصراصير. منذ اقامة الجسر يدوي إرثه أمام 
 كل سائق من الناصرة يعبر هذا الجسر. هذا ما يتم فعله تجاه االقلية في إسرائيل.

. فقد قررت بلدة جت قبل بضعة ولكن هذا  ي تسمية شارع على اسم األب القومي.  أشهرر كافا
 إلحدا وجود شارع باسم ياسر عرفات في دولة إسرائيل ع رف في وقت متأخر، لكن ليس متأخرا 

«. شوارع بأسماء أعداء إسرائيل»فضيحة ودهس األقلية. رئيس الحكومة قال إنه ال يوافق على وجود 
ة تحرك للعمل، ورئيس المجلس المحلي في جت خضع وتم محو اسم الشارع. عرفات ووزير الداخلي

 ير موجود، وقد يسمى الشارع الن على اسم اليئور ازاريا. وهذا سيكون مسليا: المحو، الدهس، 
 الخنق لكل المشاعر القومية. اليهود فقك يحق لهم التذكر.

رمات افيف ن، هو حي إرهابي، أو على األدق أعود إلى الحي الذي أعيش فيه. الجهة الشمالية، 
حي إرهابيين. جميع الشوارع تقريبا تسمى على أسماء مخربين يهود قاموا بتفجير الحافالت وهاجموا 
القطارات وقتلوا االشخا . الياهو حكيم والياهو سوري قتلة اللورد موين، مئير فاينشتاين الذي هاجم 

اجم حافلة، موشيه برزاني الذي فجر قطار في المالحة، محطة القطار، شلومو بن يوسف الذي ه
يحيئيل درازنر الذي هاجم قطار في اللد. أيديهم ملطخة بدماء االبرياء. ودماء أكثر على أيدي 

 رحبعام زئيفي الذي يوجد شارع على اسمه قرب الميناء.
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أيديهم ملطخة بالدماء مع الشعب وأبطاله، أيديهم ملطخة بالدماء. بعض ابطال الشوارع في إسرائيل 
من ياسر عرفات. كان يجب سماع صراخ اليمين في الكنيست على اقوال احمد الطيبي الذي  أكثر

بالنسبة لهؤالء ال توجد أمة وال أب. سيتم تذكر عرفات «. أبو األمة الفلسطينية»قال إن عرفات هو 
سرائيل ستشت اق اليه. وبنيامين نتنياهو إلى األبد في اوساط شعبه، مع أو بدون شارع في جت. واا
 واريه درعي لن يتمكنا من شطب ذكراه في جت بأي شكل من االشكال.

 9/3/2017هآرتس 
 9/3/2017ن، ، لندالقدس العربي

 
 ؟ هذه ليست االنفاق.. بل الكراسياستراتيجيتهديد  .59

 كوبي ريختر
الذين تلقوا تقرير مراقب الدولة وضع أمامنا، مرضوض ومصاب، بعد أن سرب لذوي الشأن، 

الخاصة. موضوعيا، لدي مشكلة صعبة في تعريف  أل راضهممسوداته كي يعقبوا عليها وشوهوها 
 التهديد الذي تنبع منه االهمية المعزوة للتقرير. –” تهديد استراتيجي“االنفاق كـ 

خربين االنفاق ال تشكل تهديدا استراتيجيا على اسرائيل. فهي تهدد بالسماح لمجموعة صأيرة من الم
أن يكون  العملية يمكنبالتسلل الى عمق نحو كيلو متر عن الحدود كي ينفذوا عملية. احتمال 

خطيرا من ناحية محلية، ولكن ليس على المستوى االستراتيجي. وبمجرد تعريفنا االنفاق كتهديد 
ك، التي يشبه معالجة قضية جلعاد شالي فاألمراستراتيجي، نكون منحناها أهمية تتجاوز الحقيقة. 

 جعلت في  ير صالحنا اختطاف جندي موضوعا ذا اهمي استراتيجية.
رئيس الوزراء، الذي كل ما بح  أو لم يبح  في  إلخفاقاتفضال عن ذلك، فان معالجة التقرير 

الكابنت بمسؤوليته، تعاني من نقائ  مقلقة. فالتقرير يعدد ويحلل اخفاقات نتنياهو في تفعيل 
تطبيق سياسة هدفها منع المواجهة، الى جانب سياسة اعداد القوة العسكرية الكابنت لأرض صيا ة و 

وتفعيلها، في ظل دم  المعلومات من مصادر االستخبارات المختلفة التي تتبع إمرته. أما الصورة 
التي تنشأ عن التقرير فهي لرئيس وزراء ليس حكيما بما يكفي أو ليس ناجعا بما يكفي في معالجته 

 ي تحت تصرفه، وليس هكذا هو األمر.الت لفدوات
 أفضلفي أن هدف رئيس الوزراء كان أداء في  –نتنياهو ليس  بيا أو  ير ناجع. وفرضية المراقب 

نتنياهو هو  فهذامألوطة.  –أحواله للمهامة وبعد ذلك التحقيق الكامل فيه، ولكنه أخفق في ذلك 
، وعليه فيجب ربك نشاط الحكومة ”العالن“التأكد من أن كل من يصبح تهديدا على كرسيه يتلقى 
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والجيش بما يتناسب مع ذلك وكذا العمل على قصقصة أجنحة تقرير المراقب، فما بالك حين يكون 
 الحدي  يدور عن خصوم محتملين في االنتخابات التالية.

نتنياهو لم يخفق في منع الخرون الى حملة الجرف الصامد. من ناحيته، فقد نجحت الحرب في 
رف انتباه الجمهور عن االخفاق االمني في اختطاف الفتيان وقتلهم وفي أنه كان مشاركا في ص

االساس للهجوم في  –” حماس ستدفع الثمن“القتل مخربون تحرروا في صفقة شاليك. واصطالح 
 نتنياهو.” سيد أمن“ومن ليس مذنبا؟ ”. حماس مذنبة“يطرح بحد ذاته الفرضية بان  –القطاع 
ر ومعالجته ينسجمان مع استراتيجية رئيس الوزراء في وصم رئيسي االركان السابقين كي ال ان التقري

وعليه فيجب ”. سيد أمن“يحصل عليهما في االنتخابات التالية كرجلي أمن يعرضا صورته العليلة كـ 
يق، االعتراف، بأسف شديد، بان اعتباراته تتركز على بقائه الشخصي وهي تعال  بكفاءة وبتفكير عم

 حتى في ظل التضحية بمصالح مثل منع الحرب ومصلحة الدولة.
لشدة االسف، ال توجد الية رقابة في جرة االسهم لدينا لفح  صدق نوايا حكامنا او أخالقيتهم. نحن 
مقيدون بالفح  في مجاالت فانوس مراقب الدولة الذي ال يضيء اال نجاعة السياقات وليس 

 ي اختيار االهداف.المنطق االعلى واالخالقيات ف
يتبقى لنا أن نحاول الفهم لالعب اخر هو نفتالي بينيت، الذي نبش في جلسات الكابنت في زمن 
الحملة وطار اليوم على بطانات الهواء الساخن لتفسيراته لتقرير المراقب. فالهستيريا الجماهيرية التي 

وعدم معالجتها ” لتهديد االستراتيجيا“خلقها بينيت حول مسألة االنفاق هي التي رفعتها الى مستوى 
 ير أن االنفاق، كما أسلفنا، لم تكن وهي ليست تهديدا ”. القصور الوطني“في الكابنت الى مستوى 

كهذا، واكتشافها على أي حال ما كان ليسمح بتدميرها كلها في زمن الحملة. وعليه فان مساهمته في 
، وتسريباته المتواصلة رفعت فقك مستوى القلق الوعي بوجود االنفاق ليست مساهمة على االطالق

الجماهيري من مجرد تعريفها كتهديد استراتيجي. وبدال من الرق  على الدم كان يجدر ببينيت أن 
حتى لو كان يعرف فانه لن يفتح شفتيه “لنشيد وحدة مجالن:  1995يتذكر الكلمات التي صا ها في 

ئل إذا  …”.ما س 
 9/3/2017يديعوت 

 9/3/2017م، لندن، رأي اليو 
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