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*** 
 

 المنف ذ استشهادو ن بعملية طعن بالقدس ن إسرائيليي  إصابة شرطيي   .1
اسةشددهد شدداد مقدسددي وأطدديد شددريلان  سددراةي لان جرم لددة يرددن ف ددر اليددو  ا ثنددين : القدددا المحة ددة

 ة.جمنيقة جاد األسجاط في مدينة القدا المحة  13-3-2017
عامدا  ويدر أ أند   25وقالت المةحدثة جاسد  شدرية ا حدةلو لوجدا السدمريش  ن شداجا يب دع مدن الرمدر  

من سكان  بل المكبر في مدينة القداش وطل جسلارة  وركنها قرد جاد األسجاطش وةر ل منها عبدر 
 لمكان.شرية في االجاد األسجاطش وأثناء عم لة ةفةلش  اسةل سكينا جحوزة  وشرع جيرن عناطر 

وأضافت  ن عراكا جاأليدي نشد أثناء عم لة اليرن قبل أن يةمكن أحد عناطر شرية ا حةلو من 
 يدل  النددار ع لدد ش ممدا أدا  لددد اسةشددهادر ع ددد الفدورش فلمددا أطدديد عنطدران مددن شددرية ا حددةلو 

 أحدهما ب راح مةوسية واآلخر ب راح يفلفةش و را نق هما  لد المسةشفد لة قي الرلج.
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واقةحمت قوات ا حةلو اإلسراةي ي طجاح اليو  حي " بل المكبر" شرقي مدينة القدا المحة ةش فلما 
 عاما . 25ةحدثت جرض األنجاء أن الشهيد هو محمود مير  

 13/3/2017، فلسطين أون الين  
 

 جزء من دولة فلسطين ولن نسمح بفصلها غزةو .. عباس: ترامب أكد التزامه بعملية السالم .2
ــا ت نشددر  ــاء والمعلومــات الفلســطينية  وف ــة األنب ة السدد يرةددلا ش أن را  هللاش مددن 12/3/2017 ،وكال
محمود عجاا أكد أن ا حةلو هو الراةق األوو في يريق اكةماو طورة اإلن از الويني  لةف سيينال

 الف سيينيش جكل أجرادر السلاسلة وا قةطادلة واإلدارية واألمنلة.
خدددلو ا حةفاللدددة الخاطدددة جانةهددداء المراحدددل األولدددد مدددن ةددددريد مدددو في فدددي ك مدددة  عجدددااشوأضدددا  

ش أند  12/3/2017 القياع الرا  ع د مدونة الس وك وأخلقلدات الو لفدة الرامدةش فدي را  هللا يدو  األحدد
ا حدةلو لمنرندا مدن اسدةثمار كدل مواردندا الوينلدةش عبدر مواطد ة سدرقة األرضش "أن  مدن رغ ع د الد

وين جالمسدددةوينات والحدددوا ز الرسدددكرية و ددددار الفطدددل الرنطدددريش اسدددةيرنا أن وةقيلدددو أوطددداو الددد
نحقددق بارادةنددا اإلنسددانلة المرةكددزة ع ددد الطددمود والطددبر والمثددابرة والنضدداوش  ن ددازات  فةددة فددي بندداء 

 ."مؤسسات دولة القانون الةي ة يق بةضحلات شربنا
ارش أو أن لريدنا  لدد الدوراءش ولدن نددخر أي أننا لن نسمأ لكاةن من كان أن يهد  ما بنينعجاا "وأكد 

الم ةمددو الدددولي "وقدداو  ن  ." هددد لةحقيددق  لددكش ولددن لكددون أحددد فددو  المسدداءلة وفددو  أحكددا  القددانون 
اليو  جات أكثر اقةناعدا  جد ن ا حدةلو اإلسدراةي ي ألرض دولدة ف سديين هدو سدبد كدل المطداةد الةدي 

القضددلة الف سدديينلة حددل  عدداد  ش ف ددن يةحقددق السددل  أو  ةردداني منهددا المنيقددة والرددال ش وأندد  بدددون حددل
أننددا   ني ددد "وأكددد  ."األمددن أو ا سددةقرارش وسددة ل المنيقددة مفةوحددة ع ددد خلددارات شددديدة الطددروجة

المسةحيلش و  نسرد     لد السل  القداة  ع دد الشدرعلة الدوللدةش وهد ا السدل  لدن يةحقدق يالمدا جقدي 
ا  ع دددد طددددورناش ورسدددالةنا لكدددل الم ةمدددو الددددولي اليدددو  أنددد  قدددد  ن األوان ا حدددةلو اإلسدددراةي ي  اثمددد

 ."ش وعاطمةها القدا الشرقلة1967للعةرا  بدولة ف سيين في حدود الراجو من حزيران عا  
 ننا لن نسكت ع د ا نةهاكات اإلسدراةي لة الرنطدريةش بدل سنواطدل الةطددي لهدا جكدل "وقاو الرةلا: 

ةنا الوينلددة الةددي ةرةمددد الرمددل السلاسددي والقددانونيش والمقاومددة الشددربلة السدد ملةش جدد اش وفددق اسددةراةي لا
أساسدددا  ألي ةحدددرك فدددي هددد ا اإليدددارش وطدددو    لدددد  نهددداء ا حدددةلو اإلسدددراةي ي ألرض دولدددة ف سددديين 

 ."المحة ة كام ة غير منقوطة
ا األمريكددي دونالددد لقددد أ ريددت قبددل يددومين محادثددات هاةفلددة بندداءة مددو الددرةل": عجدداا قدداةل   وأضددا 

ةرامدددش الدد ي نقدددر لدد  هدد ر المجددادرةش حيددا أكددد الةزامدد  الكامددل جرم لددة السددل ش فددي حددين أكدددنا نحددن 
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مواقفنددا الثابةددة أننددا مددو السددل  القدداة  ع ددد حددل الدددولةين وفددق قددرارات الشددرعلة الدوللددةش وأننددا  ددزء مددن 
ر ش ه ا الموقف القاة  ع د قلمندا وقناعاةندا الشرعلة الدوللةش كما أكدنا موقفنا الرافض لإلرهاد والةي

الدينلدة والوينلددةش وع ددد حمالدة مطددالأ شددربنا وأمةندداش وسدو  نسددةمر فددي الةرداون مردد  ل وطددوو  لددد 
سددل  عددادو وشددامل لحقددق األمددن وا سددةقرار ل  ملددوش حيددا ة قينددا مندد  دعددوة لل ةمدداع جدد  فددي البيددت 

 ."اش وطو   لد الحل الشامل والرادواألبلض قريجا  من أ ل دفو عم لة السل  قدم
نهداء ا نقسدا  الج دلضش وةشدكيل حكومدة وحددة وينلدة د"دعوةد  لد عجدااو دد  حركة حمداا ل مطدالحة واه

ةحضر إل راء ا نةخاجات الرةاسلة والةشريرلةش وةنهدي هد ر الحالدة الشدا ة الةدي مدر ع يهدا عشدر سدنوات 
ات والةحضددديرات الضدددرورية لرقدددد الم  دددا الدددويني  نندددا ن دددري ا سدددةردادات والمشددداور ". وقددداو "ع دددا 

الف سددديينيش لةرزيدددز وحمالدددة من مدددة الةحريدددر الف سددديينلةش الةدددي هدددي بيةندددا المرندددويش والممثدددل الشدددرعي 
عدددد  السدددماح أللدددة مشددداريو أو أفكدددار ةطدددفولة أن ة هدددض مشدددروعنا الدددوينيش "وأكدددد  ."والوحيدددد لشدددربنا

جمدا فدي  لدك مدا يدة  ةداولد  هد ر األلدا  حدوو  قامدة دولدة وسنرفض أي حل ينةقص من حقوقنا وسلادةناش 
سدنحارد هد ر المدؤامرات جكدل ياقةنداش فدل دولدة ف سديينلة فدي غدزةش و  دولدة ف سديينلة "ش وقاو: "في غزة

 ."بدون غزةش وهي  زء من دولة ف سيينش ولن نسمأ جفط ها عن  سدنا الف سييني الواحد
القدددا  ش أنأشددر  الهددورش غددزةش نقددل  عددن مراسدد ها فددي 13/3/2017 ،القــدس العربــي، لنــدنوأضددافت 

الرربدي" ع مدت "مددن مطدادر سلاسدلة ف سدديينلة أن هنداك حالددة ارةلداح لددا الرةاسددة الف سديينلة عقددد 
اةطاو ةرامد جرجااش كون  أنهدد ح د  نةنلداهو القداة  ع دد فدرض حدل أمريكدي ينحداز لموقفد . وقالدت 

ال اندد الف سدييني  عيداء فرطدة ل ولدة المجردوا األمريكدي المطادر  ن ا ةطاو ةخ  د  الي دد مدن 
المقررة الثلثاء المقبلش في الوقت الد ي لسدةرد فلد  الف سديينيون ل ي دد مدن القمدة الرربلدة المقب دة فدي 
 األردنش عد  الةرايي مو اليرح القاة  ع د فكرة "السل  اإلق لمي" واه راء أي ةيبلو مو ا حةلو.

مطدادر ش أن كفداح زبدون  شرا  هللاش نقدل  عدن مراسد ها فدي 12/3/2017 ،سط، لنـدنالشرق األو و اء في 
بدددين السددد ية  الةجددداين فدددي و هدددات الن دددر مدددن رغ الف سددديينلة مي ردددة قالدددت لدددد"الشر  األوسددد "  نددد  وجددد

مددد أو  غضدداج ش بددل ةريددد الرمددل مردد  ا  ةنددوي السدد ية ا طدديدا  مددو ةر  الف سدديينلة واإلدارة األمريكلددة
مددش بدل  ند  االةوطدل  لدد اةفدا  سدل ش وأضدافت أن "الدرةلا عجداا   يريدد فدةأ  بهدة مدو ةر  من أ ل

 منقوطة". سلرمل بدب وماسية  المرهودة من أ ل الحطوو ع د الحقو  الف سيينلة غير
األمريكدديش الدد ي ةدد   وقدداو نبيددل أبددو ردينددةش النددايق الرسددمي جاسدد  الرةاسددة: " ن الةواطددل الف سددييني 

قبددل   CIAوزيددارة مدددير   مدددشامسددةواش والمةمثددل فددي اةطدداو الددرةلا األمريكددي دونالددد ةر ع دد أع ددد 
أسددبوعين  لددد الرةاسددة ولقاةدد  جددالرةلا محمددود عجددااش هددي جددل شددك ةسدداه  فددي رسدد  مسددار ةيددورات 

 أو ةوقيت ه ر ا ةطا ت". أحداا المرح ة المقب ةش خاطة فلما يةر ق جمضمون 
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 لزيارة واشنطن هامة وتحمل مؤشرات إيجابية عباس سلرئيلأبو عمرو: دعوة ترامب  .3
زيدداد أبددو عمددرو دعددوة الددرةلا األمريكددي دونالددد ةرامددد الف سددييني اعةبددر ناةددد رةددلا الددوزراء  :را  هللا

الدددرةلا محمدددود عجددداا لزيدددارة واشدددنينش وعقدددد لقددداء ثنددداةي بينهمددداش خيدددوة هامدددة وجا ة دددار الطدددحلأش 
مددرو فددي حددديا لبرنددامل "م ددف اليددو " الدد ي يبددا عبددر ة فزيددون وقدداو أبددو ع وةحمددل مؤشددرات  ي ابلددة.

ف سددديينش  ن هددد ر الددددعوة سدددلكون لهدددا ةددد ثير كبيدددر بةوعلدددة اإلدارة األمريكلدددة ج سدددا و دددوهر الطدددراع 
األمريكلدة ةريدد مررفدة الحقداةق والمواقدف  اإلدارةأنها مؤشر ع دد أن  "ش مرةبرا  اإلسراةي ي - الف سييني

الف سيينلةش وجالةحديد من الرةلا عجااش وللا من أحد جالنلاجة عنه ش وجمثاجة  الف سيينلة من القلادة
اقددرار أمريكدديش جدد ن الددرةلا "أبددو مددازن" هددو رقدد  أسدداا فددي المنيقددةش   لمكددن مرال ددة قضددالاها دون 

وحدددوو موعدددد زيدددارة الدددرةلا لواشدددنين ولقاةددد  ن يدددرر األمريكددديش  ا يدددلع ع دددد مواقفددد  وا سدددةماع لددد .
 عمرو أن الموعد مرةج  جا لةزامات لدا ال انبين. أوضأ أبو

 12/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 استعداده الكامل إلنهاء االنقسام تجمع الشخصيات الوطنية ولجنة متابعة الداخلل يؤكد عباس .4
ش جمقر الرةاسدة 12/3/2017 محمود عجااش مساء يو  األحد لةف سيينالة ي الساسةقبل رةلا  :را  هللا

فددي را  هللاش وفدددا  لضدد  ة مددو الشخطددلات الوينلددة المسددةق ة برةاسددة منيددد المطددريش ول نددة المةاجرددة 
ا اسدةردادر الكامدل إلنهداء ا نقسدا  فدورا  مدن خدلو ةشدكيل عجداوأكدد  في الداخل برةاسدة محمدد بركدة.

لةش وةحضدر إل دراء ا نةخاجدات الرامدة حكومة وحدة وينلدة ة ةدز  جالةزامدات من مدة الةحريدر الف سديين
وأشار  لد ضدرورة ةرزيدز الوحددة الوينلدة ل شدرد الف سدييني لموا هدة الةحددلات  الرةاسلة والةشريرلة.

 الطرجة الةي ةمر بها القضلة الف سيينلة.
 12/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 من أجل تحرير األسرى  لـ"تصعيد المقاومة" انالزهار يدعو بحر و  .5

ن مت كة ة الة يير واإلطلح في الم  ا الةشريري الةاجرة ش 12/3/2017 ،موقع حركة حماسنشر 
 لحركة حماا وقفة احة ا لة ةنديدا  جاخةيا  ا حةلو اإلسراةي ي نواد الشرد الف سييني.

د الناةددد األوو لددرةلا وفددي ك مددة لدد  خددلو الوقفددة الةددي ن  مددت فددي جاحددة الم  ددا الةشددريري ج ددزةش أكدد
وقداو جحدر  الم  ا الةشريري أحمد جحر رفض  لسلاسدة ا حدةلو اإلسدراةي ي جاخةيدا  ندواد شدربنا.

 ن اخةيا  ا حةلو ل ناةد سميرة الحللقة يؤكد ج ن ا حةلو   يراعدي قانوندا و   مدة و  لفهد     
ة ييدددد ل قلدددادات الةدددي ةمثدددل الشدددرد  وأشدددار  لدددد أن سلاسدددة اخةيدددا  الندددواد مدددا هدددي    ل دددة القدددوة.
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الف سيينيش موضحا  ج ن ا حةلو   يزاو يخةيدف عشدرة ندوادش وفدي مقددمةه  الناةدد أحمدد سدردات 
وشدد جحر ع د أن المقاومة الف سيينلة سة بر ا حةلو ع د ةحرير  ملو أسرانا  ومروان البرغوثي.

 ل وا  ةهاد من أ ل ةحرير األسرا. رغما  عن أنف ش ميالجا  فطاةل المقاومة كافة جالرم
أن الحركدة  شأكد عضو المكةد السلاسي لحماا ورةلا كة ةهدا البرلمانلدة محمدود الزهدارش خدلو الوقفدةو 

وقداو الزهدار  لن ةفدرط جاألسدرا الف سديينيين وندواد شدربنا المخةيفدين فدي سد ون ا حدةلو اإلسدراةي ي.
حددددةلوش منةقدددددا  طددددمت الم ةمددددو الدددددولي  زاء السلاسددددة عهدددددا  ع ينددددا أ  نفددددرط ج سددددرانا فددددي سدددد ون ا 
وأشار  لد أن اخةيا  ا حدةلو ل ندواد و خدره  الناةدد  اإلسراةي لة جاخةيا  نواد الشرد الف سييني.

سميرة الحللقة هو انةهاك ل حقو  الةي ينادي بها الرال ش داعلا   ملو الكةل البرلمانلة ل وقدو  يدد واحددة 
ةهاكددات جحددق الناةدد الحللقددة والةددي اخةيفهددا ا حددةلو فدي يددو  المددرأةش موضددحا  جدد ن ل درد ع ددد هدد ر ا ن

ودعدا الزهددار  لدد ةطددريد المقاومدة فدي و دد  ا حدةلو فددي  الردال  يةرامدل بنفددا  مدو القضددلة الف سديينلة.
 كل شبر من أرض ف سيين لةحريرهاش مضلفا  أننا نروو ع د سواعد م اهدينا لةحرير ف سيين. 

ــدنت وأضدداق ــاة، لن الزهددار شدددد ش أن فةحددي طددج اح -غددزة ش نقددل  عددن مراسدد ها فددي 13/3/2017 ،الحي
ع د أن "الم  ا الةشريري الف سييني هو الممثل الشدرعي والوحيدد ل شدرد الف سدييني جردد انةخاجدات 

 ش وهو بيت الشرد الف سييني".2006عا  
 

 وأسرى  الشهيد األعرجمحاكمة  أمن السلطة الفلسطينية يقمع وقفة احتجاجية ضد   .6
اسةخدمت قوات األمن الف سيينلة القوة لةفريق اعةطدا  أمدا  محكمدة فدي : وكا توال"الخ يل"ش  - غزة

را  هللا ةن ددر فددي قضددلة شددهيد ف سددييني قة دد  ال ددلل اإلسددراةي ي قبددل ألددا . وعقدددت المحكمددة   سددة 
 دلل ا حدةلو جردد اقةحدا  را   ل ن ر في قضلة خمسة شجانش بينه  الشدهيد جاسدل األعدرج الد ي قة د 

دددد  6/3/2017هللا ا ثنددددين  ش فددددي حددددين أن الشددددجان األربرددددة اآلخددددرين لرددددةق ه  ال انددددد اإلسددددراةي ي. وو  
القضدددداء الف سددددييني ل شددددجان الخمسددددة ة هدددد  "حلددددازة أسدددد حة مددددن دون ةددددرخلص وةرددددريض حلدددداة الندددداا 

 رج  ثر اسةشهادر.ل خير"ش جحسد عدد من المحامين.     أن  الة ه  سقيت عن األع
وقاو شهود  ن عناطر الشرية انهالوا ضربا  جدالهراوات ع دد طدحفيين ونشدياء بيدنه  محدامون كدانوا 
ضمن المرةطمين الرافضين له ر المحاكمة. وةناق ت وساةل اإلعدل  ا  ةمداعي مقيدو فيدديو ل هدر 

من مدات األه لدة فدي اعةداء عناطر من الشرية ع د شجان وفةلات من المرةطدمين. وقالدت شدجكة ال
بلددددان  ن قددددوات األمددددن "اعةدددددت جددددالهراوات وال دددداز المسدددديل ل دددددموع والف فددددل ع ددددد محددددامين ونشددددياء 

 وطحافيين خلو اعةطا  س مي ضد محاكمة األعرج".
 13/3/2017 ،الخليج، الشارقة
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 عائلة فلسطينية تتهم أجهزة السلطة باعتقال نجلها كـ"رهينة" :نابلس .7
مرةقل سلاسي لدا أ هزة أمن الس ية الف سيينلة في ناب ا جاإلفراج عن ن  ها يالبت عاة ة  :ناب ا

وأوضدحت عاة دة المرةقدل  "ال ي ية  احة ازر كرهينة حةد قلا  شقلق  بةس ل  نفس ش كون  مي وجدا لهدا".
محمدددد عطددديدةش مدددن ب ددددة ةدددل   ندددوبي غدددرد نددداب ا ش أن قدددوة مدددن  هددداز "المخدددابرات" الف سددديينيش 

وأضافت  ش وقامت جاعةقال  جرد ةفةلل المنزو.6/3/2017لراة ة في الب دةش يو  اإلثنين اقةحمت منزو ا
 15والدة عطيدة خلو حديا لد "قددا بدرا"ش أن األمدن الف سدييني أب  هد  بةمديدد فةدرة اعةقداو ن  هدا 

دداش ع ددد " مدددة المحددافو"ش دون ةو لددد  أي ةهمددة لدد .  وأشدددارت  لددد أن  هددداز "المخددابرات" ليدددالبه  يوم 
 عام ا . 20عام ا ش مقابل اإلفراج عن ابنها اآلخر محمد   27بةس ل  ن  ها اآلخر محمود  

 12/3/2017 وكالة قدس برس،
 

 وحدة استيطانية في شعفاط وبيت جاال والولجة 1,600ن إقامة يدتمنظمة التحرير  .8
ي لة جالةمهيددد إلقامددة بيددروت: أدانددت ال  نددة الةنفي لددة لمن مددة الةحريددر الف سدديينلة شددروع  رافددات  سددراة

وسد  وشدر  الضدفة  وحدة اسةليانلة في شرفاط وبيت  ا  والول دة ومخيد  ربد  مسدةوينات 1600
 من مددددة إل اعددددة "طددددوت ف سدددديين"ش حنددددا عميددددرةش يددددو  األحددددد وقدددداو عضددددو ةنفيدددد ي ل جشددددجكة يددددر .

لو لات المةحدة وا  ن " سراةيل ةسرد لخ ق أمر واقو داخل األراضي الف سيينلة"ش ميالجا   12/3/2017
 األمريكلة جالوقو  أما  مسؤوللاةها لوقف ا سةليان.

 12/3/2017 ،الشرق األوسط أونالين، لندن
 

 الخارجية الفلسطينية: التصعيد االستيطاني "خطوات استباقية" قبل زيارة جرينبالت .9
ةنفيدددد  مخيياةهددددا  قالددددت وزارة الخار لددددة الف سدددديينلة  ن الحكومددددة اإلسددددراةي لة ةواطددددل: قنددددا –را  هللا 

 وأضددافتش فددي بلددان لهددا يددو  األحددد ا سددةليانلة الهادفددة  لددد ابددةلع المزيددد مددن األرض الف سدديينلة.
ش أن الةطدريد ا سددةلياني اإلسدراةي ي لشددكل خيددوات اسدةجاقلة وعراقيددل فدي يريددق ال هددد 12/3/2017

سدراةي ي والف سديينيش وجشدكل األمريكي والدوليش ال ي يةي و  لدد  حلداء المفاوضدات بدين ال دانبين اإل
 خاص في و   الزيارة المهمة المرةقجة لمجروا الرةلا األمريكي  لسون  رينجلت  لد المنيقة.

وأشارت الدوزارة فدي بلانهدا  لدد مدا ك شدف عند  مدن عم لدات ة ريدف واسدرة النيدا  إلقامدة اآل   مدن 
دان البلدددان اسدددةمرار ا حدددةلو فدددي وأ الوحددددات ا سدددةليانلة ال ديددددة فدددي القددددا المحة دددةش ومحليهدددا.

   راءاة  ا سةليانلة الةهويدلة.
 13/3/2017 ،الشرق، الدوحة
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 .. فصل جديد في الخالف الفلسطيني الداخلي.تشكيل مجلس إلدارة شؤون غزة .11
شدك ل  عدلن حركدة حمداا عدن نيةهدا ة سدلا : ةحريدر خ ددون م  دو ش من عبدد ال ندي الشدامي -غزة 

ون قيدداع غددزةش فطددل   ديدددا  مددن الةراشددق اإلعلمددي وةجددادو ا ةهامددات بددين م  ددا مح ددي إلدارة شددؤ 
 الحركة ورا  هللا حوو ا لةزا  بةقدل  الخدمات ل زة.

واةهمت حركة حماا حكومة را  هللا ج نها "  ةق   بوا بها ة ار قياع غزةش وة دير ال هر ل "ش وهو ما 
د لسان النايق جاسمهاش يدار  رشدماويش فدي ةطدريأ وقالت "حكومة الةوافق" ع  نفة  الحكومة جشدة.

وأشددار رشددماوي  لددد أن  ش  نهددا م ةزمددة بةقدددل  كافددة الخدددمات لقيدداع غددزة".12/3/2017 لدد  يددو  األحددد
حكومة را  هللا ةوا   "عقجات" في ةقدل  خدماةها ل زةش نةي ة الحطار ال ي ةفرض  س يات ا حةلو 

ةرةبر مرلقا  أساسلا  أما  ةقدل  الخدمات الحكوملة ألبناء شربنا  وأضا : "حالة ا نقسا  ع د القياع.
في غزةش وممارسة حمداا لسد ية األمدر الواقدو ةردزز ا نقسدا ش وةقدف عاةقدا  أمدا  قددرة الحكومدة ع دد 

 القلا  بوا جاةها في القياع المحاطر".
لة في غدزة  لدد حكومدة و ددت حكومة را  هللاش دعوةها لحركة حماا بةس ل  كافة المؤسسات الحكوم

 الحمد هللاش حةد ةةمكن من اإللفاء جكافة الةزاماةها ل قياع.
من  انج ش شدد عضو البرلمان الف سييني عن حركة حماا مشير المطري ع د أن حكومدة را  هللا 

ش أن "حركددة حمدداا 12/3/2017 وأكددد فددي حددديا لددد"قدا بددرا" يددو  األحددد ة دددير  هرهددا لقيدداع غددزة.
و عددن حقهددا فددي  دارة الحكومددة رغدد  أنهدا ةشددكل أغ بلددة برلمانلددةش لدددفو المطددالحة الوينلددة  ثدرت الةندداز 

ووطف ممارسات حكومة الحمد هللا ة ار قياع غدزة  قدما ش لكن الس ية أدارت  هرها لكل أهل غزة".
 لفي بد "الرار الحكومي"ش مبينا  أنها  الحكومة  قوقردت نفسدها وةبن دت رؤلدة حزبلدة ومارسدت الددور الدو 

 األمني "وفق رغجات المحةل ال ي   يريد أي ةقارد ما بين غزة والضفة أو حماا وفةأ".
وأوضأ المطريش أن "أبواد غزة   ةزاو مشر عة أما  حكومة الحمد هللا لةةحمل مسؤوليةها كافدة دون 

ن ةطدحأ هد ا انةقاءش ولكن   ا ما ةخ ت الحكومة عن دورهاش أعةقد أن غزة جقواها الحلدة قدادرة ع دد أ
 المسار بادارة وينلة".

 12/3/2017 وكالة قدس برس،
 

 مما خلفته الحرب اإلسرائيلية على غزة %40وزارة اإلسكان: إعادة إعمار  .11
قالددت وزارة األشدد او الرامددة واإلسددكان الف سدديينلة فددي : ةحريددر و ء عيدددش مددن  يهدداد الرلسددد -غددزة  

مدن م مدوع المندازو الةدي ه ددمت جشدكل ك ديش  دراء ش %40قياع غزةش  نهدا ةمكندت مدن  عدادة  عمدار 
. وأوضدأ وكيدل الدوزارة ندا ي سدرحانش ع دد هدامل 2014الحرد اإلسراةي لة ع د القيداع فدي طديف 
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ش أن ة ددك النسددجة مددن المنددازو المدددمرة ةشددكل مددا 12/3/2017 و  األحددديددمددؤةمر طددحفي عقدةدد  الددوزارة 
     وحدة سكنلة.  5لقرد 

 12/3/2017 وكالة قدس برس،
 

 عسكرية لحماس بالضفة عن خاليا الكشف"الشاباك" يزعم  .12
أع ددن  هدداز األمددن الرددا  'الشدداجاك'ش يددو  األحدددش عددن اعةقدداو خللددا عسددكرية ةاجرددة لحركددة : محمددد وةددد

حماا في منايق مخة فة جالضفة ال ربلة المحة ةش حيا ة  اعةقاو عدة أشخاص ةنسدد لهد  شدبهات 
 سةوينين والةخيل  ل قلا  جرم لات ضد أهدا   سراةي لة.ةنفي  عم لات ضد ال لل والم

وزعددد  'الشددداجاك' أنددد  ةددد  كشدددف النقددداد عدددن الخللدددا وةنفيددد  ا عةقدددا ت فدددي الضدددفة ال ربلدددة قبدددل عددددة 
أسددابلوش حيددا ةدد  اعةقدداو عدددة أشددخاص مددن سددكان قريددة بدددو جددالقرد مددن را  هللاش نسددبت لهدد  شددبهات 

ينات 'هدار  دار' و' مراللدة حملشدا' قضداء القددا المحة دةش ةنفي ه  عم لات  يل  نار طدود مسدةو 
لقدداء ز ا ددات حارقددة جاة ددار قددوات  ددلل ا حددةلو فددي   لددد  انددد ضدد وعه  بوضددو عبددوات ناسددفة واه

 .2015المنيقة في الرا  
وأدعد 'الشاجاك' أن  ة  ألضا اعةقداو أعضداء مدن الكة دة اليلبلدة الةاجردة لحمداا فدي  امردة بيرزيدت 

د الشددبهاتش ع ددد ة نيددد عناطددر مددن بددين طددفو  الي جددة وةن ددل  م دداهرات مناهضددة نشدديوا جحسدد
 للحةلو و مو األمواو والةبرعات ل ةن ل .

واعةق ددت قددوات ا حددةلو ألضددا وفقددا إلعددلن 'الشدداجاك'ش ووفقددا لمددا نشددرة  وسدداةل اإلعددل  اإلسددراةي لةش 
ومددن الخ يددل جح ددة ةخيليهمددا لةنفيدد   اعةق ددت قددوات ا حددةلو شدداجا ف سدديينلا مددن مدينددة ندداب ا و خددر

 عم لات  يل  نار جاة ار قوات ا حةلو وسلارات المسةوينين.
وسددمحت الرقاجدددة الرسدددكرية بنشددر ةفاطددديل مدددا اعةبرةدد  أنددد  خللدددا عسددكرية لحمددداا نشددديت مندددايق  

ان أبدوا يد شجنمخة فة جالضفة ال ربلةش ون أ أفرادها جحسد مزاع  ا حةلوش بةنفي  عدة عم لات وة 
 اسةرداده  لةنفي  عم لات ضد أهدا   سراةي لة.

 12/3/2017، 48عرب 
 

 ترامب محطة لتصفية القضية الفلسطينية - البردويل يحذ ر من أن يكون لقاء عباس .13
ورةدلا داةدرة الرلقدات الوينلدة  شحد  ر عضدو المكةدد السلاسدي فدي حركدة حمداا: قدا برا - غزة

مدددن خيدددورة  هددداد رةدددلا السددد ية الف سددديينلة محمدددود عجددداا  لدددد  فيهددداش الددددكةور طدددلح البردويدددلش
 الف سييني. اإل ماعواشنين جيريقة انفرادلة جريدا عن 
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وانةقد البردويدل فدي حدديا خداص مدو "قددا بدرا"ش مدا وطدف  بدد "المجال دة والةضدخل  لنةداةل المكالمدة 
رةدلا السد ية الف سديينلة محمدود ال مرة مدو  يو الهاةفلة الةي أ راها الرةلا األمريكي دونالد ةرامد 

عجددااش والةددي قدداو ج نهددا مكالمددة ةدد ةي فددي سددلا  الخيدداد المةيددر  لةرامددد ة ددار الرددرد والمسدد مين 
واسدةجرد البردويدلش أن ةكدون المكالمدة لطدالأ ف سديينش وأعدرد عدن خشدية  مدن  والقضلة الف سديينلة.

 أن ةكون  زءا من مسار مةكامل لةطفلة القضلة الف سيينلة.
قدداو: "مددا لقددو  جدد  عجدداا و ماعةدد  هددو ةسددويق ل مسددةقبلش وهددو عجددارة عددن ةر ددق جقشددة وهددرود  لددد و 

 األما  أكثر مما هو مبني ع د أورا  قوة لمة كها محمود عجاا".
طددرار السدد ية ع ددد  وأشددار البردويددل  لددد أن "ال ددرو  اإلق لملددة والدوللددة ومددزاج اإلدارة األمريكلددةش واه

 عجاا أورا  قوة لةرديل الرؤلة األمريكلة ة ار ف سيين".  جقاء ا نقسا ش   لريي
وحددد  ر القلدددادي فدددي "حمددداا" مدددن أن و دددود مخددداير وطدددفها بدددد "الكبيدددرة"ش قددداو ج نهدددا "ةنة دددر القضدددلة 
 الف سيينلة من خلو الرقد المحر  بين  دارة ةرامد المةشن ة وما بين الس ية الف سيينلة المةهاولة".

ر مما كدان ع لد  الوضدو ألدا  مدؤةمر مدريددش والو لدات المةحددة وجقلدادة مثدل وقاو: "الوضو اليو  أخي
 ".1992قلادة ةرامدش ة كرنا جالقلادة المةشن ة ألمريكا عا  

 12/3/2017، قدس برس
 

 موقع واال: حماس تمد نفوذها إلى أوروبا .14
ت فددي مددد قدداو الجاحددا اإلسددراةي ي فددي الشددؤون الف سدديينلة  فددي لسسددخارو   ن حركددة حمدداا ن حدد

نفو هددا  لددد أوروجددا عبددر ةن لمهددا الرديددد مددن المددؤةمرات فددي مخة ددف أنحدداء القددارةش فددي محاولددة منهددا 
 لةثبيت موقرها كممثل ل ف سيينيين في الساحات الدوللة.

وا " اإلخجددداريش  لدددد أن حمددداا ةركدددز فراللاةهدددا فدددي "ولفدددت لسسدددخارو  فدددي مقددداو لددد  ع دددد موقدددو 
د فراللاةها المةات من الررد والف سيينيين من كل أنحداء الردال ش موضدحا برييانلا وألمانلاش وةدعو  ل

 أن السنوات األخيرة شهدت ةن ل  الرديد من الفراللات الشربلة في أوروجا.
لددد  انددد أوروجددا اعةبددر الكاةددد أن حمدداا شدداركت فددي اإلعددداد لمددؤةمر ف سدديينيي الشددةات جمدينددة  واه

  سينبوو في ةركلا الشهر الماضي.
ن كددل  لددك لدد ةي بهددد  الح ددوو أمريكدد ن الحركددة ةسددرد ل قلددا  ج نشددية فددي  وقدداو ا اللةينلددة كدد لكش واه

 مكان من مة الةحرير الف سيينلة كممثل ل شرد الف سييني.
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وأشدددار  لدددد أن حمددداا ةدددن أ رويددددا رويددددا فدددي  قامدددة بنلدددة ةن لملدددة ةحةلدددة عالملدددة مدددن خدددلو ةدددوفير 
نمدا المسداعدات الماللدة  داعمين  يدينش   لمنحون لها الة ييد والشرعلة الةي ةجحدا عنهمدا فحسددش واه

 وا قةطادلة ألضا.
ونقل لسسدخارو  عدن الخبيدر اإلسدراةي ي فدي اإلسدل  السلاسدي أودي روزان أن هنداك عددة من مدات 
ومؤسسات أه لدة ةخدد  اإلخدوان المسد مين وحمداا وةةدوزع ع دد قراجدة ثمدانين دولدة فدي الردال ش وهنداك 

 ةرمل في الدوو األوروبلة ن حت في الحطوو ع د شرعلة قانونلة في القارة.م موعة  37
وأشددار  لددد أن المراكددز اإلسددلملة فددي أوروجددا ةرةبددر المني ددق األساسددي لحمدداا فددي دوو مثددل ألمانلددا 
وفرنسددا والدددوو اإلسددكندنافلةش ولقددو  ع ددد  دارةهددا شخطددلات مركزيددة اعةجاريددة مثددل رؤسدداء المددداراش 

  دش ول ان الزكاة.وخيجاء المسا
 12/3/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 حكم سيطرتها على قطاع غزة: حماس ت  "هآرتس" .15

 كرت طحلفة هآرةا أن حركة حماا بدأت خياها "ل سدليرة الم حكمدة" ع دد قيداع غدزة مدن خدلو 
 " قامة  هاز  داري س يوي إلدارة القياع".

د حمدداا ال ديددد فددي غددزة لحيددد السددنوار يريددد وقدداو مراسددل الشددؤون الف سدديينلة  دداكي خددوري  ن قاةدد
ل حركة أن ةدير القياع أيوو فةرة من الزمن ع دد المددا الجريددش فدي  دل اعةقدادر أند    أمدل حقلقلدا 

 ل مطالحة مو حركة فةأ.
واسدددةند خدددوري فدددي ةقريدددرر  لدددد مطدددادر ف سددديينلة وعربلدددة ةددد كر أن اإلدارة الحكوملدددة ال ديددددة الةدددي 

رؤساء مكاةد حكوملة وأ هزة أمنلةش مما قد يةي د من حمداا القلدا  جس سد ة سةقلمها حماا ةشمل 
 ةريينات  دارية مدنلة وأمنلة  ديدة في القياع.

وأشار خوري  لد أن ه ا اإل راء المةوقو من حماا دفو حركدة فدةأ  ةهدا  حمداا ج نهدا ةرمدل ع دد 
قامة ما وطدفةها جحكومدة  دل لفطدل قيداع غدزة  عدن الضدفة ال ربلدةش ممدا لرندي أن  جقاء ا نقسا ش واه

 حماا ةسرد لةرسيخ ا نفطاو بدو ال هاد نحو المطالحة.
في السلا ش ةحدا خوري عن أن الرلقات األخيرة بين حمداا ومطدر قدد ةسداعد الحركدة فدي ةردافي 
أوضاعها ا قةطادلةش لكن ه ر الرلقات ما زالت محددودةش ألن مطدر ةحد ر مدن أن ةسدةريد حمداا 

  ديد جطورة حيولة. قوةها من
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وخةمت الطحلفة جالقوو  ن  في  ل الةقارد الم حوظ بدين حمداا ومطدرش ومدو اقةدراد انرقداد القمدة 
الرربلة في األردنش لسرد الم دك األردندي عبدد هللا الثداني إل دراء مطدالحة بدين الدرةلا المطدري عبدد 

 الة الةوةر بينهما. الفةاح السلسي ون يرر الف سييني محمود عجااش في محاولة إلنهاء ح
 12/3/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 األعرج ورفاقه األسرى تصرف خطير وتشويه لسمعة المقاومة للشهيدمحاكمة السلطة حماس:  .16

محاكمددة السدد ية الف سدديينلة ل شددهيد الجيددل أن النددايق جاسدد  حركددة حمددااش األسددةا  فددوزي برهددو   قدداو
ون ا حدةلو اإلسدراةي ي ةطدر  خييدر وةشدول  مبدرمل جاسل األعرج ورفاق  الخمسة األسرا فدي سد 

لسمرة المقاومة ونضا ت شربنا الف سييني وةضحلاة ش ووطدمة عدار فدي  بدين هد ر السد ية وة كيدد 
 .ع د مدا ا نحدار الويني واألخلقي ال ي وط ت  لل 

ر الةطرفات ع د شربنا الف سييني وكل قوار وفطاة   الرمل المشةرك ع د وضو حد له  وأضا  أن 
الخييرة من قبل الس ية ومؤسساةها وأ هزةها سيةة الطيت والسمرةش والرمل ع د حمالة أبناء شربنا 

 وأسرانا وةضحلاةه  من ه ا الربا ال ي   يخد  سوا الردو اإلسراةي ي ومخيياة .
حددش ع دد  ن اعةدداء األ هدزة األمنلدةش يدو  األ ش حاز  قاس شحمااحركة او النايق جاس  من  هة ش ق

والددد الشددهيد جاسدددل األعددرج والمشددداركين فددي المسددديرة ا حة ا لددة ع دددد محاكمددة الشدددهيدش هددي  ريمدددة 
وةدداجوش مي ددود مددن شددربنا وفطدداة    وينلددة مكةم ددة األركددانش ةسددةو د محاسددجة المرةدددين ومردداقبةه .

ربلدةش وعدد  طلاغة برنامل عمل مشةرك لمنو الس ية من مواط ة اسدةهدافها ل مقاومدة فدي الضدفة ال 
 السماح لها جالربا جالقضلة الف سيينلةش ووقف سلاسةها الةي ةرزز ا نقسا  وةريل المطالحة.

 12/3/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 رام هللابباالنتخابات المحلية احتجاجا  على تفريق األمن لوقفة احتجاجية  مشاركتها"الشعبية" تعلق  .17
بهدة الشدربلة لةحريدر ف سديينش األحددش ةر يدق مشداركةها جا نةخاجدات أع ندت ال : لجاجة  وقان - را  هللا

المح لدددة الف سدددديينلةش المزمددددو   راؤهددددا فددددي مددددايو/ ألدددار المقبددددلش احة ا ددددا  ع ددددد ةفريددددق قددددوات األمددددن 
 الف سيينلة لوقفة احة ا لة في مدينة را  هللاش وا عةداء ع د المشاركين فيها.

لشددربلةش خالدددة  ددرارش فددي ةطددريحات لوسدداةل  عددل  مح لددة وقالددت عضددو المكةددد السلاسددي ل  بهددة ا
ف سيينلةش  ن "ال بهة قدررت ةر يدق مشداركةها جا نةخاجدات المح لدة احة ا دا ع دد القمدوش الد ي  درا 
فددي را  هللاش ضددد عاة ددة الشددهيد جاسددل األعددرجش  لددد حددين اةخددا    ددراءات عم لددة جالمحاسددجة لكددل مددن 

 ن  في حاو  را اةخا  خيدوات ضدد مدن نفد وا القمدو سدلكون لندا وأضافت  رار: " شارك في القمو".
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وأشارت  لدد أن ال بهدة الشدربلة سدلكون لهدا "خيدوات سلاسدلة لدن لر دن عنهدا فدي  رأي وحديا  خر".
سراةيل ".  الوقت الحاليش ضد القمو والةنسيق األمني  بين الس ية الف سيينلة واه

 13/3/2017وكالة األناضول، أنقرة، 
 

 بقمع السلطة وقفة احتجاجية ضد محاكمة الشهيد األعرج : الفصائل تنددرام هللا .18
أدان القلددادي فددي حركددة "ال هدداد اإلسددلمي"ش داود شددهادش قمددو أ هددزة األمددن الةاجرددة ل سدد ية : را  هللا

الف سدديينلة فددي را  هللاش الوقفددة ا حة ا لددة الةددي ن  مددت اليددو  أمددا  م مددو المحدداك  جالمدينددةش رفضددا 
الشهيد جاسل األعرج ورفاق  ع د الوقفة ا حة ا لةش مضلفا  أن "األ هزة األمنلة ةنفد  أوامدر  لمحاكمة

 وةر لمات مجاشرة من ا حةلو جملحقة المقاومين".
مدددن  هةهددداش حم  دددت "ال بهدددة الشدددربلة لةحريدددر ف سددديين"ش السددد ية الف سددديينلة وقدددادة األ هدددزة األمنلدددة 

أثناء محاولةه  ا حة اج ع د ةقدل  الشهيد جاسدل األعدرج ورفاقد  مسؤوللة ا عةداء ع د المة اهرين 
  لد المحاكمةش ميالجة بايل  سراح المرةق ين فورا  دون قيد أو شرط.

ووطفت ال بهدة  قددا  أ هدزة أمدن السد ية ع دد قمدو الوقفدة ا حة ا لدة واسدةهدافها جالقنابدل الطدوةلة 
ال ي أدا  لد  طداجة واعةقداو الرشدراتش بدد"ال ريمة الةدي   وال از المسيل ل دموع والف فل وجالهراواتش 

 ة ةفرش والةي   ي د أن ةمر مرور الكرا ش وي د أن ية  محاسجة كل من أعيد األوامر ونف ها".
ه ا وأدان قدلا عبدد الكدري ش ناةدد األمدين الردا  لدد"ال بهة الدلمقرايلدة لةحريدر ف سديين"ش عم لدة القمدو 

مددن السدد ية ضددد ا عةطددا  السدد ميش مؤكدددا  أن "المحاكمددة نفسددها هددي فضددلحة الةددي مارسددةها أ هددزة ا
 جكل المراير الوينلة السلاسلة والقانونلة ما كان ينج ي ال  وء  ليها".

 12/3/2017، فلسطين أون الين
 

 هو المشبوه ويقمع شعبه نهارا   ليال  أبيب من يسهر بمالهي تل على الضميري:  ردا  عدنان خضر  .19
ددا ع ددد األ هددزة : محمددود هنلددة -ت الرسددالة ندد ا   ع  شددن  األسددير المحددرر الشدديخ خضددر عدددنان انةقدداد 

األمنلة الةاجرة ألمن الس يةش الةي قمرت النساء والر او في مسيرات الة ييد ل شهيد جاسل ا عرج فدي 
 مدينة را  هللا والةي خر ت ةنديدا جمحاكمة الشهيد ورفاق  في محاك  امن الس ية.

ان فدددي حدددديا خددداص بدددد"الرسالة ندددت" ةفاطددديل ا عةدددداءش    قددداو انددد  ةددد  ا عةدددداء ع لددد  وروا عددددن
س  ونزعت ح اد النساء وسحبةهن من شرورهنش ليرهبدوا أشخطلا وداست أ هزة امن الس ية ع د ر 

 النشياء"ش ع د حد قول . واالقلادات السلاسلة في الضفة ويخوفوها ويرعب
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مددن السدد ية داا ع ددد رأا خضددر أ أنا ال اسددوا غيددر أ ددد ر ع   وأضددا  "ةر منددا أندد    يددداا 
 من سيرفو طوة  في الضفة سندوا ع د رأس ".  نعدنان بةو ل  خيير للقوو 

مدددن السددد ية الددد ي وطدددف المشددداركين فدددي أورد ع دددد ةطدددريحات عددددنان الضدددميري المةحددددا جاسددد  
ةل أبيد للل ولقمو شرج   المشبوهة"ش جالقوو " ن من لسهر في ملهي األ ندةالم اهرات ج طحاد "

 وأخلقد وأكدد  أن السد ية جاةدت ةهدا   الشدرد فدي ديند   ".الدخي دة األ نددةنهارا هو المشبور وطداحد 
ا "نحددن أبندداء هدد ر األرض وقيرددة منهددا وممنددوعين مددن السددفرش ألوةفددةأ  سددنةها ضددد كددل مقدداو ش مضددلف 

  و؟!". ندة يةجألكن من لطوو وي وو الرال  ع ل  أن لس و نفس  ألي 
عم لة القمو وةحيلمه  لكاميرات الطدحفيين  أثناءورأا عدنان أن ارةداء عناطر امن الس ية ل قناع 

وأضدا  "لدد  ن ددد قددوة  .أفردداله الرددار سدللحقه  ل بددد ع ددد  أن  لددددليدل ع ددد خددوفه  و بدنه ش مشدديرا 
 األ هزة". من مة ةحمل مسمد أ هزة أمنلة ف سيينلة ةقف في و   نضاو شربها كما ةفرل ه ر

 12/3/2017، فلسطين، الرسالة نت
 

ا بقمع السلطة تظاهرة رام هللاالجهادوقفة احتجاجية لـ" .21  " بغزة تنديد 
شدددارك الرشدددرات فدددي وقفدددة احة ا لدددة ن مةهدددا حركدددة ال هددداد اإلسدددلمي فدددي مديندددة غدددزةش مسددداء : غدددزة

ع ددد المة دداهرين ووالددد األحدددش قجالددة بددرج شددوا وحطددري ج ددزةع ل ةنديددد جاعةددداء أ هددزة أمددن السدد ية 
 الشهيد جاسل األعرجش في را  هللا جالضفة المحة ة.

ويالددد المشدداركون بوقددف سلاسددة "الةنسدديق األمنددي" فددورا ش ومحاسددجة  ملددو المةددوريين فددي ا عةددداء  
اآلث  ع د الشرفاء من المقاومين و وي الشهداء واألسرا في المسيرة السد ملة الةدي خر دت للحة داج 

  الشهيد جاسل األعرج ورفاق  األسرا في س ون ا حةلو. ع د محاكمة
ووطف داود شهاد المةحدا جاس  حركة ال هاد اإلسلميش في ك مة خلو الوقفةش مدا  درا فدي را  
هللا من أ هزة أمن الس ية ج ن  " ريمة مركجة جكل ما ةرني الك مةع مدن حيدا محاكمدة الشدهيد الجيدل 

 لةنسيق األمني ع د المة اهرينش وسحل النساء والر او".جاسل األعرجش واعةداء أ هزة ا
وقاو شهاد: "لقد اعةدا أفراد أ هزة أمن س ية الةنسديق األمندي ع دد األحدرار مدن أبنداء شدربنا الد ين 
خر وا للقولوا ك مة الحق نلاجة عن الشرد برفضه  محاكمة الشهيد جاسل ورفاقد  األسدرا فدي سد ون 

دسددات الكدداميرات والطددحفيينش ولدد  لدد بهوا لدد لكش فسددح وا امددرأةش واعةدددوا ا حددةلو مددن السدد يةش أمددا  ع
ع د والد الشدهيد جاسدل جالضدردش والحقدوقي فريدد األيدرلش والقلدادي فدي حركدة ال هداد الشديخ خضدر 

 عدنان وعشرات المة اهرين".
 12/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ون حرية التعبير ضمن القان احترام أهميةفتح تؤكد  .21
أكدت حركة "فةأ" أهملة احةرا  حرية الةربير عن الرأي جشكل س مي وحضاريش ضمن حدود  :را  هللا

سلادة القانون وجما لحافو ع د كرامدة المدواينين وحلداةه  اليبلرلدة ولحفدو الممة كدات الرامدة مدن أي 
ش عن اعةزازها وعبرت الحركةش في بلان طادر عن مفوضلة الةربةة والةن ل ش مساء يو  األحد عبا.

جكدل شددهداء شدربنا الف سدديينيش و خددره  الشدهيد جاسددل األعدرج الدد ي قدداو  واسةشدهد وهددو يددافو عددن مددا 
كجدارا   من ج  من قناعات وما مارس  يواو حلاة  لةيبيق ة ك القناعاتش مضلفة أنها ةنحني   ل  واه

 .األبرارلكل شهداةنا 
ل ملدو المطدابين خدلو الوقفدة الةدي ةد  ةن لمهدا اليدو  وةمنت حركة "فةأ"ش في بلانهاش الشفاء الرا ل 

 أما  م مو المحاك  في مدينة را  هللا.
ودعت الحركدة  لدد ضدرورة احةدرا  مردايير حقدو  اإلنسدان الةدي ةشدكل حا دة وضدرورة م حدة لضدمان 
ر اسةقرار الم ةمراتش ألن احةرا  كرامة اإلنسان الةي ةرد  وهر من ومدة حقدو  اإلنسدانش هدو الةربيد

الحقلقددي عددن اسددةقرار ة ددك الم ةمرددات واحةرامهددا ل قددل  المشددةركةش ومددا حريددة الددرأي والةربيددر    أحددد 
المرايير األساسلة في  يار من ومة حقو  اإلنسانش ودون ةمةو اإلنسان بهد ا الحدقش لدن يدةمكن مدن 

 الةمةو ج ي من الحقو  األخرا".
 12/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 وال تخدم االستقرار اللبناني تحريضيا   تحمل نفسا   البطريرك الماروني تصريحات: رأفت مرة .22

أثارت المواقف األخيرة الةي أي قها الجيريرك الماروني جشارة الراعي من م ف : بو  أسيلأ - بيروت
الحدرد  مسدؤوللة اندد عالل ةين الف سيينيين في لبنانش الةي دعاه  فيهدا  لدد الرحيدلش محمدل  لداه  

الف سدديينيش وجالةحديددد بددين  –فددي طددفوفه ش وبخاطددة أن السدد او ال بندداني  عارمددا   ء  ااسددةل ش1975عدا  
شهدها مخلما "عدين الح دوة"  ندود  ناشيين من الب دين كان قد ة دد أخيرا ع د خ فلة األحداا الةي

 الجلد و"برج البرا نة" في الراطمة بيروت.
حركددددة حمدددداا فددددي لبنددددانش رأفددددت مددددرةش ع ددددد مواقددددف الراعددددي مسددددة ربا ةوقيةهددددا  ورد المةحدددددا جاسدددد 
 لد أنها "ةحمل نفسا ةحريضلا و  ةخدد  ا سدةقرار ال بنداني". وقداو مدرة فدي ةطدريأ  ومضمونهاش  فةا

الم هبلدة والةددخلت  لد"الشر  األوسد ": "المنيقدة ةمدر بواحددة مدن أطدرد المراحدلش حيدا الطدراعات
نقسامات المح لةش وجالةالي   داعي  سةحضار الماضي واسةخدا  ل ة الرنف والةخوين الخار لة وا 

 واإلساءة والةحريض".
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ورأا مددرةش أن "  مبددرر ع ددد اإليددل  ل كددل  الدد ي أي قدد  الراعددي"ش مشدديرا  لددد أندد  "  يخددد  أ ددواء 
 الف سيينلة". –الهدوء والود الةي ي د أن ةسود الرلقة ال بنانلة 

كمددا  "المي ددود الرددودة ل كددل  الحكددل  والرقلنددي والددواعي ل محاف ددة ع ددد مطددالأ ال بنددانيين وأضددا 
 الر لا".  الف سيينيين

 12/3/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 فلسطينية - أجندات مشبوهة تريد إحداث فتنة لبنانية: برج البراجنةعلي بركة يزور  .23
ا د الرزاء ل وي شهيد برج البرا نة أبو هيث  األسمر قد   ممثل حركة حماا في لبنانش ع ي بركةش و 

 ال ي ق ةل برطاص قناطة في األحداا المؤسفة ب وار المخل  ال مرة الماضلة.
 اءت ةرزية بركة خلو زيارة  المخل ش في الوقت ال ي زار فل  مسؤوو الحركة في المخل  أبو خ يدل 

قنداص فدي  هدرر أثنداء قلامد  مدو وفدد مدن ع ي قاس  لليمةنان ع د طحة  عقد  طابة  برطاطة 
الفطدداةل الف سدديينلة بةهدةدددة األوضدداع وةثبيدددت وقددف  يددل  الندددار فددي منيقدددة ا شددةجاكات الم ددداورة 

وأكد بركة أن األوضاع مسةقرة في المخل  و وارر ولكنهدا جحا دة  لدد مرال دة   ريدة حةدد    ل مخل .
ف سديينلة   لسدةفيد  -يد  حداا فةندة لبنانلدة يةكرر ما حداش خطوطا  أن هناك أ ندات مشبوهة ةر 

لبنداني لةحطدين ال بهدة  -ودعا ممثل حركدة حمداا  لدد حدوار ف سدييني  منها    الردو الطهيوني.
 الداخ لة وموا هة مشاريو الفةن جطف واحد وموقف موحد.

 12/3/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 الوطنيفي جنوب لبنان: منظمة التحرير صانت القرار  فتح .24
أكد أمين سر حركة فةأ وفطاةل من مة الةحرير الف سديينلة فدي منيقدة طدور  ندود لبندان  بيروت:

الرميددد ةوفيددق عبددد هللاش أن من مددة الةحريددر الف سدديينلة لدد  ةةوقددف يومددا  مندد  نشدد ةها عددن السددري الددداة  
 لخدمة أبناء شربنا وةحقيق أهدافنا الوينلة في الحرية والرودة وا سةقلو.

وقدداو عبددد هللا خددلو احةفدداو مركددزي أقددل  فددي مخددل  الددجص فددي الدد كرا السدداجرة والرشددرين  نيلقددة 
ا ةحدداد الدددلمقرايي الف سددييني "فدددا"ش  ن "المن مددة طددانت القددرار الددويني الف سددييني وحاف ددت ع ددد 

يين كرضدو ا عةرا  الدولي جالقضلة الف سيينلة وة سيد ا عةرا  بدولة ف سد  لداسةقللية  وطو   
مراقد في األم  المةحدة عبر مسديرة يوي دة مدن الةضدحلات ةرمددت بددماء الشدهداء وعد اجات األسدرا 

 وطبر وطمود شربنا الطابر."
 12/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
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 " ليس مستوطنة جديدةعمونانتنياهو: بديل " .25
نلامين نةنلاهوش مساء األحدش أن المكان ال ي سلسكن  زع  رةلا الحكومة اإلسراةي لةش ب: رامي حيدر

المسةوينون ال ي ة   خلؤه  من البؤرة ا سةليانلة 'عمونا' للا مسةوينة  ديدة  نما بؤرة 
 ي  لد المنيقة يو  غد.مريكاسةليانلة قاةمةش في محاولة ل مناورة عشلة وطوو المجروا األ

يش  لسون غرينب يتش  لد مريكروا الرةلا األو اءت مزاع  نةنلاهو قبل يو  من وطوو مج
المنيقةش من أ ل لقاء نةنلاهو وأبو مازن ةجاع اش وجحا قضلة البناء ا سةلياني والدفو إلحلاء 

 المفاوضات بين اليرفين من أ ل ةيبيق حل الدولةين.
سلسةخد  ه ا وكشفت القناة اإلسراةي لة الثانلة أن نةنلاهوش وجرد الةشاور مو قادة المسةوينينش 

لةش    سلقوو له   ن ه ر للست مسةوينة مريكالةطريأ ل مناورة وفرض أمر واقو أما  اإلدارة األ
  ديدةش  نما مكان بديل ل بؤرة الةي ة   خلؤهاش أي واحدة مقابل واحدة.

 12/3/2017، 48عرب 
 

 : اتصال ترامب بعباس لم يتطرق لـ"حل الدولتين"أكونيسالوزير  .26
 لكود  أما لإل اعة الرامة  ن  سراةيل ل  ةكن  ات يو  حزد الو الوزير أوفير أكونلا  قاالناطرة: 

. وأشار مرةاحا   لد "لكن الف سيينيين ه  من رفضوا المفاوضات داةما  "ضد المفاوضات مو  يرانهاش 
مود الرةلا الف سييني محو مو  ةرامد ي دونالدمريكاألالرةلا أن بلان البيت األبلض جرد مهاةفة 

لكن األه  هو أن البلان ل  "عجاا أوضأ أن الو لات المةحدة لن ةفرض حل  ع د األيرا ش 
يةير   لد الك مةين المبة لةين ال ةين أطجحةا للسةا  ات ش ن من  انةخاد ةرامدش حل الدولةين. 

 "لسامرةيهودا وا"وأرد  أن  وعددا  من أةراج  الوزراء يةمسكون برفض  قامة دولة ف سيينلة في 
ألا  من حكومات نةنلاهو األربو "ش مسة كرا  أن "في وين الشرد اليهودي" الضفة ال ربلة المحة ة ش 

 ."ل  يةبنَّ حل الدولةينش وأي حديا  خر هو كل  فارغ
 13/3/2017الحياة، لندن، 

 
 المفاوضات مع الفلسطينيين الستئنافحان الوقت هرتزوج:  .27

 زعل  المرارضة اإلسراةي لةش قاو مساء زوجيةسحا  هرةش أن 11/3/2017القدس، القدس،  كرت 
 السبتش أن  حان الوقت لكسر حالة ال مود السلاسي واسةةنا  المفاوضات مو الف سيينيين.

ي دونالد مريكقول  في ةرقيج  ع د ا ةطاو ال ي  را بين الرةلا األ زوجونقل موقو "وا " عن هرة
جاا "ي د أن ةب و ال هود ل ةوطل  ةفا  سل  بيننا وبين ةرامد ون يرر الف سييني محمود ع
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ي والف سييني ج ن  مريكأن ا ةطاو ال ي  را ومحةوا الحديا بين الرةلسين األرأا و  الف سيينيين".
 علمة  ي ابلة ي د أن ية  اسة للها جشكل  يد.

 سةةنا  "ه ا ال قاء  دعا الحكومة  لد اسة لو زوجهرةأن ، 13/3/2017الحياة، لندن،  و اء في
وطوو الموفد  زوج. كما اعةبر هرة"الحوار مو الف سيينيين وةرزيز ال هود ل ةوطل  لد ةسولة

فرطة لمساعدة  في ب ورة أفكار "ي الشخطي ل رةلا  لسون غرينجلت  لد الجلد غدا  مريكاأل
 ." ديدة لدفو الرم لة السلاسلة

 
 ومة يمينأمام تشكيل حك عائقا  أكون لن  :يعلون  .28

قاو وزير األمن السابقش موشل  لر ونش في بلان طحفيش يو  األحدش أن حزب  ال ي : محمد وةد
كا جكة ة مانرة ةرةمد ع د القاةمة المشةركةش يسلشك   وسيخوض ا نةخاجات المقب ة لن لكون شر 
 مؤكدا أن  لن لكون عاةقا أما  ةشكيل حكومة لمين.

ا ب سان الوزير السابق: 'لن لكون لر ون من لمنو ولحوو دون وأضا  البلان الطادر عن المةحد
 قامة حكومة لمينش والمحاو ت جالزج ج  ورب  أسم  بامكانلة ةشكيل كة ة مانرة من مرسكر اللسار 

 والقاةمة المشةركةش ما هي    محاو ت سخلفةش فلرالون لمثل اللمين الرسمي الراقل والمسؤوو'.
 د نةاةل اسةيلع رأي نشرة  القناة اإلسراةي لة الثانلةش ال مرةش وال ي أ هر ةرقيد لر ون أةد ردا ع

حطوو حزد  ديد بزعامة وزير األمن السابق لر ونش ع د أربرة مقاعدش وهو ما ير أ كفة عد  
 ةشكيل بنلامين نةنلاهو ل حكومة.

 12/3/2017، 48عرب 
 

 ربية لبحث بناء جزيرة قبالة غزةع األوروبي ودول االتحادمحادثات مع أجرت  "إسرائيل" .29
قالت القناة اإلسراةي لة األولد  ن  سراةيل أ رت في األسابلو الماضلة محادثات مو ا ةحاد  الناطرة:

 األوروبي وممث ين عن دوو عربلةش من أ ل  قامة  زيرة اطيناعلة مقابل شايئ غزة.
المواطلت اإلسراةي يش  سراةيل كاةاش وأضافت القناة أن  وله ر ال الة ا ةمو وزير ا سةخجارات و 

في مكةج  في ف سيين المحة ةش مو المسؤوو عن المواطلت في ا ةحاد األوروبي قبل أسبوعينش 
كاةا ا ةمو ألضا  مو “وجحسد القناة اإلسراةي لة فان  ومن  م ة أمور ناقشا مس لة الةمويل ألضا .

وماسلة إلسراةيل مرهاش في مكةج  باسراةيلش وقد مسؤولين كجار من دوو عربلة   ةو د علقات دب 
 ”.وط وا  لد هنا وناقشوا من بين  م ة أمور ه ا الموضوع ألضا  

 12/3/2017، رأي اليوم، لندن
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 2013للشرطة اإلسرائيلية منذ دمت ق  ملف جرائم قومية ضد الفلسطينيين  289"ييش دين":  .31
م فا بخطوص  راة  قوملة ضد الف سيينيين  289ةقوو من مة "يلل دين"  نها ةاجرت : جلو ضاهر

ش فلما هناك م فات أخرا ةاجرت من مات حقوقلة  سراةي لة أخرا. ومن 2013أو أملكه  من  الرا  
م فا وما زالت  225 ةحة اةها  فق ش وأغ قت  20بين ه ر الم فات ك هاش قدمت الس يات اإلسراةي لة 

 جاقي الم فات مفةوحة.
ع د أن المريلات ةؤكد أن  قامة شرجة ال ريمة القوملة في لواء الضفة ال ربلة  وأكدت "يلل دين"

ش ل  لحقق أي ةحسن في الةحقلقات المةر قة جال راة  الةي يرةكبها 2013ل شرية اإلسراةي لةش في الرا  
المسةوينون المةيرفون في الضفة ال ربلة. بل أن  من  ة سلا ه ر الشرجة ةرا رت نسجة الم فات 

من الم فات ةنةهي ب واةأ اةها ش  %8.5الةي انةهت بةقدل  لواةأ اةها . فقبل ة سلا ه ر الشرجة كان 
 .2013من   %8.2بينما ه ر النسجة انخفضت  لد 

 12/3/2017، 48عرب 
 

 خصائي اجتماعي للحد من ذعر المستوطنين في محيط غزةأفريق "يديعوت":  .31
خطاةي ألروت أحرونوتش يو  األحدش أن  ة  ةشكل فريق  كرت طحلفة يد :ةر مة خاطة - را  هللا

ا ةماعي من ثلا سيدات ع د األقل في المرح ة الحاللة لموا هة حالة ال عر الةي ةنةاد 
وجحسد الطحلفةش فان ة ك  المسةوينين في محل  غل  غزة خلو أي ةطريد عسكري.
قطف الطاروخي واله مات من الم موعة من الفريق سةةحرك ة ار مسةوينات غزة حةد ةحت ال

وأشارت الطحلفة  لد أن مهمة الفريق ةقدل  الدع  النفسي األولي في  ل حالة ال عر  قياع غزة.
 والق ق الةي ةنةاد المسةوينين خلو اله مات الرسكرية.

 12/3/2017القدس، القدس، 
 

 د قادة ألويته بطائرات متطورة بدون طياريزو    سرائيليجيش اإلال .32
كشفت طحلفة "هآرةا" الربرية عن عز   لل ا حةلو الشهر المقبلش   راء : المحةل الداخل

 ة ارد ع د ياةرة اسةيلع مةيورة سيزود بها قادة ألوية .
" Skylark 3ووفق الطحلفة الربريةش فان  لل ا حةلو سيزود وحداة  جياةرة اسةيلع من نوع"

ها جكاميرات ةطوير كبيرة وأكثر دقة ولمكنها المخططة لمهمات قادة األلولةش حيا ة  ةزويد
 الييران لفةرة يوي ة.



 
 
 
 

 

 22 ص             4227 العدد:        3/13/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

وقاو أحد الضجاط بوحدة الياةرات بدون يلار " ن الياةرات الحديثة سةمكن قادة ال لل من الة ق   
وفق حا اةه  ع د األرض خلو المراركش وسيةمةو جاسةقلللة نسبلة في  مو المر ومات مثل 

  و ".ةمشل  المنيقة قبل اله
 12/3/2017، غزة –وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 

  
 دون إيران سيكون إسرائيليا   "عسقالن – إيالتأنبوب النفط "خط "ذي ماركر":  .33

طادقت ل نة الماللة ع د مشروع القانون ال ي يرةد نشاط شركة "كاةسا" : ةسفي زرحلة – ي ماركر
 قراءة الثانلة والثالثة.عسقلن  ل ةطويت جال – للتالنف   أنبود خ  

ش وع ل  مي ود ةشريو لةرةيد اسةمرار عم  . وحسد القانونش أ ار 24فامةلاز "كاةسا" ينةهي في 
" ل نة الماللةش سةة سا شركة "كاةسا  لدفي  يار قانون الةسولات ونقل  األولدقر جالقراءة أال ي 

اليو  فةو د "كاةسا" جم كلة مشةركة  أما. أ ار 19جم كلة كام ة ل دولةش لس  ها مس ل الشركات حةد 
يران  سراةيللحكومةي  ش 1968"كاةسا" في  أقلمتش ال ةين ةم كانها من خلو شركات أ نبلة. وقد واه

ش في الفةرة الةي كانت فيها علقات اإليرانلةوشركة النف  الوينلة   سراةيلجالشراكة بين حكومة 
الجحر المةوس    لد  للتمن  اإليرانيمنها نقل النف   األسااسخونة. وكان الهد   أكثرالدولةين 
 .أوروجاالزباةن في   لدلةطديرر 

 12/3/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 حاليا   "إسرائيل اليوم": عوامل اندالع "الجرف الصامد" موجودة .34
 نف ار ال ي قالت طحلفة " سراةيل اليو " المقربة من رةلا الحكومة بنلامين نةنلاهو  ن مكونات ا

 ش  ضافة  لد عوامل أخراش مو ودة 2014حطل قبيل اند ع حرد غزة األخيرة  ال ر  الطامد 
 حاللا.

وأضافت الطحلفة في مقاو كةج  ندا  شرغاي أن من ه ر الروامل ةزايد الضاةقة ا قةطادلة في 
ريخ ع د الة مرات غزةش ومواط ة حركة المقاومة اإلسلملة  حماا  ل ةس أش وةقاير سقوط الطوا

ا سةليانلةش والردود الرسكرية اإلسراةي لةش وكل  لك ليرح أسة ة عديدة عما سلحدا في الربلو 
 القاد  ع د ال بهة ال نوبلة في غزة.

وأوضأ شرغاي أن حماا في غزة ما زالت ة ري حساجات الربأ والخسارة قبل أن ةقرر  لد أين 
مرركة ال ديدة ضد  سراةيلش وهو  اة  الفحص ال ي ة ري  و هةها القادمةش ومةد سةني ق  لد ال



 
 
 
 

 

 23 ص             4227 العدد:        3/13/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

دواةر طنو القرار في ةل أبيدش في محاولة  سةخلص الدروا والربر من الحرد الساجقةش 
 ومحاولة اإل اجة ع د ةساؤ ت حوو مكاسد حماا وخساةرها من الحرد القادمة.

ة الدقلقة ع د ةشخلص نوالا حماا في وأكد أن كل  لك سلمنأ أ هزة المخابرات اإلسراةي لة القدر 
 ةو هها  لد موا هة عسكرية  ديدة في ال نودش واأله  من  لك ةوقيةها.

نفقا ل  ةةضرر من   15وخة  جالقوو  ن ال ي قد لسرع جالموا هة القادمةش أن حماا ما زاو جحوزةها 
ا الهندسي الةقني الحرد األخيرةش في وقت ةب و فل   سراةيل  هودا حثيثة  سةكماو مشروعه

 سةهدا  األنفا  ع د حدود غزة. وبن ر حماا فان ه ر األنفا  ةرمل في الوقت الضاةوش مما قد 
 يدفرها  سةخدامها قبيل أن ةحولها  سراةيل  لد وساةل عسكرية.

 12/3/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 : المستعربون اإلسرائيليون يالحقون الخاليا الفلسطينية"يديعوت" .35
فادت طحلفة يدلروت أحرونوت ج ن ال لل اإلسراةي ي يواطل ملحقة الخللا الف سيينلة أ

 المس حةش عبر حملت ةرقد يوملة.
  زيةونش قالت الطحلفة  ن الرديد من ه ر الحملت ؤاففي ةقرير كةج  الخبير الرسكري اإلسراةي ي ي

ة بيت لح ش   سلما مخل  الدهلشة الةي ةقو  بها القوات الرسكرية اإلسراةي لة ةةركز في منيق
لل ةين الف سيينيين ال ي ةكثر فل  األحداا الةي لقو  بها الم ثمون الف سيينيونش حيا ةناط مهمة 

 ملحقةه  جقوات المسةرربين اإلسراةي يين الةاجرة ل هاز حرا الحدود في القدا.
في أ واء الرةمة الةي ةسود وأوضأ الخبير أن المسةرربين ينقضون ع د الخللا الف سيينلةش 

المكانش ويجقد ال نود اإلسراةي يون الن اميون ال ين انهالت ع يه  الح ارة والز ا ات الحارقة 
 يراقبون الحدا عن جرد مةات األمةار.

وأشار زيةون  لد أن الخير ال ي يوا   قوات المسةرربين أثناء قلامها جرم ها لكمن في احةماو 
 ل الف سيينيينش   سلما   ا كانت غير مسنودة من قوات الن دة.ةررضها له مات من قب

وقاو في ةقريرر  ن المسةرربين يرةدون أثناء غاراةه  ملجا مدنلة ف سيينلة كنوع من الةمول  حةد   
 ينكشف أمره .

أن عدد قوات المسةرربين  -ال ي رافق  حدا وحدات المسةرربين مؤخرا-وكشف الخبير الرسكري 
وا هة عشرات الف سيينيينش مضلفا أنها ةشن حملةها األمنلة في ساعات ما قبل الف ر في ق يل جم

 جرض األحلان.
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وفي كثير من المهمات الةي ينف وها المسةرربونش ةة  مطادرة جرض المياجو الةي لسةخدمها 
 الف سيينيون في يجاعة وةطوير المنشورات المؤيدة لحركة حماا.

د القوو في ةقريرها  ن وحدات المسةرربين جمدينة القدا وما  اورها ومضت يدلروت أحرونوت  ل
عم لةش مر مها أسفر عن اعةقاو ف سيينيين و مو مر ومات  ثمانماةةنف ت الرا  الماضي قراجة 

 ومطادرة وساةل قةاللة.
 12/3/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 

 باسل األعرج الشهيداكمة لتفريق األمن بالضفة لمحتجين على مح وقفة بغزة استنكارا   .36
اسةنكر الرشرات من الف سيينيينش مساء اليو  األحدش "ةفريق وقمو" : هدالة الطريدي -ة  غز 

األ هزة األمنلة الف سيينلة في الضفة ال ربلة لوقفة ن مت جمدينة را  هللا احة ا ا ع د محاكمة 
 شاد قة ة   سراةيلش قبل نحو أسبوع.

  ار/ مارا ال اريش خلو اشةجاك مس أ مو  6عام ا ش يو   31عرج  وق ةل الف سييني جاسل األ
 ال لل اإلسراةي ي في منزو كان يةحطن ج  األوو في را  هللا.

ش   سة األحد وجرد نحو أسبوع ع د مقة  ش عقدت محكمة الط أ الف سيينلة في را  هللاش يو 
 عي".لمحاكمة الشاد األعرج وخمسة  خرين بةهمة "حمل سلح غير شر 

 12/3/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 مسيرة بمخيم الدهيشة السلطةمواجهات بعد قمع أمن  .37
ل  ةهدأ حالة ال ضد من قمو األ هزة األمنلة الةاجرة ل س ية ل ة اهرة ا حة ا لة ع د محاكمة 

مخل  الدهلشة  الشهيد جاسل األعرج ورفاق  األسرا في را  هللاش حةد عاودت قمو مسيرة ثانلة في
وأثار القمو ال ديد غضد المشاركين في المسيرةع فةطدوا  جمدينة بيت لح   نود الضفة المحة ة.

 أل هزة الس يةش ورشقوها جالح ارة لةندلو موا هات شديدة جالمخل .
وأضا  المطدر أن عناطر األمن أي قوا األعيرة النارية وقنابل ال از المسيل ل دموع ة ار 

 جالمسيرة ال ين ردوا برشق الح ارة.المشاركين 
شديدة ةسود المخل ش وأن مة اهرين رشقوا مقر الشرية الخاطة  نوأفاد شهود علانش أن حالة احةقا

 جالح ارة دون اإلجلغ عن  طاجات.
 12/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 من ثالجات االحتالل لمحاكمته نجلهاتحضر جثمان  أنطالبت السلطة  األعرجعائلة الشهيد  .38
من الس ية أشقيق الشهيد جاسل  ن الراة ة وافقت ع د محاكمة  األعرجقاو سريد : محمود هنلة

 ل شهيدش شريية أن ةحضر  ثمان  من ثل ات ا حةلو وأن ةرسل قوة ةحضر رفاق  من س ون .
ر قوة النخجة الةاجرة ل  هزة من الس ية جقول  "ننة أوةهك  سريد في حديث  لد"الرسالة نت" ع د 
لةحضر رفا  جاسل وةخر ه  كي ةحاكمه  في را   شاألمنلة كي ةنف  عم لة اقةحا  لس ون ا حةلو

 هللا".
ةكون كل األيرا  حاضرةش وا هبوا  أنوأضا  "نحن ق نا ل قاضي  اهزون ل محاكمة لكن ي د 
 د لنا دفن ".ف ةحضروا  ثمان جاسل من الثل ات كي ةحاكمورش وكي يةسن

ووطف سريد المحاكمة جالمهزلة الةي ل  لشهد الةاريخ الف سييني المراطر مث هاش مةساةل "كيف 
 وط ت األمور به ر الس ية كي ةحاك  الشرفاء والشهداء؟!"ش ع د حد قول .

 وأكد  أن ا عةداء ع د والدر وعواةل الشهداء واألسراش " أكبر عار ةررف  الس ية الف سيينلة".
 12/3/2017، الرسالة، فلسطين

 
 صحفيينالنقابة الصحفيين تدين اعتداء عناصر من الشرطة على  .39

اسةنكرت نقاجة الطحفيين الف سيينيين ما وطفة  جا نةهاك ال ي وقو جحق م موعة من الزملء 
 األحد. أماالطحفيين أثناء ة ييةه  المهنلة أما  محكمة را  هللا  هر 

طادر عن النقاجةش أكدت فل  أن حرية الرمل الطحفي مكفولة وفق  و اء  لك في بلان طحفي
 القوانين والةشريرات الف سيينلةش ومن ينةهكها هو الخارج عن القانون.

وعبرت النقاجة في بلانها عن اسةه انها الشديد من مشاهد ا عةداء والضرد وما حطل مريد 
حفيين فحسدش بل كم ةمو ف سييني   زاو ومشينش و  ي يق جالمي ق جما نيمأ ل ش للا كنقاجة ط

 يرزح ةحت ا حةلو ساعلا نحو الحرية وا نرةا .
واخةة  البلان ج ن النقاجة ةربر عن غضبها الشديد من ما وطل ل  واقو الحريات الطحفلة في 
 األراضي الف سيينلة وطو  للعةداء ال ي حطل يو  األحدش مشكل  انريافا  خييرا  لن ةسكت ع ل 

 النقاجة وسةةاجر  جكل  دلة ومسؤوللة نقابلة ووينلة.  
 13/3/2017، رام هللا، األيام
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 تصريحات البطريرك الماروني في لبنان تغضب الالجئين الفلسطينيين .41
أثارت ةطريحات الجيريرك الماروني الكارديناو جشارة جيرا الراعيش جش ن الل ةين : خ يل الر ي

 ة  ع د مواقو الةواطل ا  ةماعيش    اعةبره  المسؤولين عن اند ع الف سيينيين في لبنانش ض
 .1975الحرد األه لة ال بنانلة في عا  

وو    ناشيون انةقادات له ر الةطريحاتش وأوضحوا أنه  خر وا من دلاره  في ف سيين ةحت قوة 
 لده .الحديد والنارش ول  ل ةوا  لد لبنان ساةحينش مؤكدين رغبةه  جالرودة  لد ج

 12/3/2017، العربي الجديد، لندن
 

 في قطاع غزة والغالبية بال مستقبل سنويا   خريجألف  21: إحصائيات .41
ألف  21ةشير  حطاةلات وأرقا  طادمة حط ت ع يها "القدا"  لد أن : محمود أبو عواد -غزة 

 6الوريا وألف خريل جك 14يالد يةخر ون سنولا من  امرات وك لات قياع غزةش من بينه  نحو 
منه  لحطل ع د فرطة عمل مؤقت جرد عا  ع د األقل من  %48    خريل دب و . وأن نحو 

منه  لحط ون ع د فرطة عمل  يدة في م او ةخططه  جرد ةخر ه  جفةرة  %25ةخر   ونحو 
 قطيرة.

 ولشهد قياع غزة ارةفاعا كبيرا في مرد ت الجيالة خاطة  في أوساط الشجاد ال ين لرانون في
 %60الحطوو ع د فرطة عمل ثابةةش حيا ةشير األرقا  الةي حط ت ع يها القدا  لد أن نحو 

 من الخري ين. %53من الشجاد عاي ين الرمل وأن منه  
 12/3/2017، القدس، القدس

 
 شجرة زيتون جنوب نابلس 150يسرقون يهود مستوطنون  .42

وعة ج راضي ب دة الساولة  نود أقد  مسةوينون ع د سرقة الرشرات من أش ار الزيةون المزر 
وقاو مسؤوو م ف ا سةليان في شماو الضفة ال ربلة غسان دغ ا أن مسةويني مسةوينة  ناب ا.

 150"رحالل " المقامة ع د أراضي قرا  نود ناب اش قاموا في األلا  الماضلة جاقةلع وسرقة حوالي 
 عاما. 30و 10ش رة زيةون ةةراوح أعمارها ما بين 

ن أطحاد األراضي الزراعلة الةي ةقو في منيقة "ال  مة" القريجة من مسةوينة "رحالل "ش وبي ن أ
ةو هوا  لد أراضيه  جرد حطوله  ع د ةطاريأ من ا حةلوش لكنه  فو ةوا جسرقة عشرات 

 األش ار.
 12/3/2017، القدس، القدس
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 سحالة اعتقال لنساء وفتيات منذ انتفاضة القد 350مركز أسرى فلسطين:  .43
أكدت وحدة الدراسات جمركز أسرا ف سيين في ةقرير لها أن ا حةلو طرد من سلاسة اعةقاو 

  350ش حيا رطد المركز  2015النساء والفةلات جرد اند ع انةفاضة القدا أوو أكةوبر من الرا  
 ت منهن.حالة اعةقاو لنساء وفةلاتش فلما ل  ية  اسةثناء القاطرات وكجار السن والمريضات وال ريحا

وأوضأ الجاحا رياض األشقرش النايق اإلعلمي ل مركزش أن ا حةلو طرد جشكل م حوظ من 
اسةهدا  النساء والفةلات الف سيينلاتش و لك بهد  منرهن من المشاركة في أحداا انةفاضة 
القداش وةخولفهن من اإلقدا  ع د ةنفي  عم لات يرن ضد  نود ا حةلو ومسةوينل ش ولةحقيق 

ا الهد  جالع ا حةلو في حا ت  يل  النار ع د النساء أو ا عةقاو الةرسفي لم رد الشبهة ه 
 فق .

 12/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مقاومة األبارتهايد اإلسرائيلي في غزة أسبوعانطالق فعاليات  .44
ي"ش جالةزامن مو بدةها في اني قت في غزةش أما األحدش فراللات "أسبوع مقاومة األجارةهايد اإلسراةي 

ع د الةوالي  13األراضي الف سيينلة ومخلمات الل ةين في لبنان واألردنش وةن   الفراللات ل سنة الد 
 مدينة حوو الرال . 250في أكثر من 

"ش الةي ةن مها  BDSوةشكل حم ة المقايرة  حدا أه  الفراللات السنولة لحركة مقايرة  سراةيل "
الف سيينلة ل مقايرةش ل ةضامن مو الشرد الف سيينيش وزيادة عزلة ا حةلو ال  نة الوينلة 

 اإلسراةي ي.
مارا/   ار جررض  13وأوضحت ل نة أسبوع األجارةهايد اإلسراةي ي أن فراللاةها سةبدأ يو  اإلثنين 

حوو أهملة  "ش وسية  يو  الثلثاء القاد  ةن ل  ندوة مو ال  نة الشربلة لل ةين18في   "المي وبون 
لي ة يو  الخملاش وسةنةهي  3000المقايرةش بينما سية  ةن ل  ندوة أخرا يو  األربراءش وعرض في   

 الفراللات ب  سة يو  السبت حوو الحرد اإلسراةي لة ضد حركة المقايرةش وعرض في   "ال وبي".

 13/3/2017، عم ان، السبيل
 

 وحدة استيطانية 1,600ي طولكرم ويبدأ بتشييد فلسطينية ف يصادر أراض  اإلسرائيلي االحتالل  .45
ف سيينلة شماو يولكر ش جالةزامن  وضرت س يات ا حةلو "اإلسراةي ي" يدها ع د أراض  : وكا ت

 وحدة اسةليانلة  ديدة في شرفاط وبيت  ا  والول ة. 1600مو بدء الرمل ع د  قامة 
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وأوامر عسكرية عن ال لل  فقد أع ن مسؤوو ف سييني أما األحدش عن طدور  خيارات
"اإلسراةي ي"ش بوضو اليد ع د مساحات من أراضي قرا وب دات في منيقة الشرراولة شماو يولكر ش 

 .1948 ضافة  لد أراضي ب دةي جاقة ال ربلة و ت داخل المنايق المحة ة عا  
 1600لةمهيد إلقامة ودانت ال  نة الةنفي لة لمن مة الةحرير الف سيينلة شروع  رافات " سراةي لة" جا

وحدة اسةليانلة في شرفاط وبيت  ا  والول ة ومخي  رب  مسةوينات وس  وشر  الضفة جشجكة 
ير . وقاو حنا عميرة عضو ةنفي لة المن مة إل اعة "طوت ف سيين"  ن " سراةيل ةسرد لخ ق أمر 

ة جالوقو  أما  مسؤوللاةها واقو داخل األراضي الف سيينلة"ش ميالجا الم ةمو الدولي والو لات المةحد
 لوقف ا سةليان. 

 13/3/2017، الخليج، الشارقة
 

 مخلفات كربونية وكيميائية لقذائف االحتالل تسمم تربة غزةتقرير:  .46
":   ةزاو الكوارا والف اةو الةي خ فها الردوان اإلسراةي ي اإللكةرونلة"األلا   -محمد ال مل  -رفأ 

الف سيينيون احدة ة و األخراش وة هر مدا ف اعة ما ةررض ل  األخير ع د قياع غزة ةةكشف و 
 في أيوو عدوان شن ع يه  من  عقود. في غزة 

فجرد ةدمير المنازو وة ريف المزارع وةخريد مرافق البنلة الةحةلةش وملء األراضي الزراعلة 
اينينش بدأ مزارعونش جالمق وفات واأل سا  المةف رةش الةي كانت و زالت ةشكل خيرا  محدقا  ع د المو 

من  أشهرش للح ون أن بؤر محددة داخل أراضيه  الزراعلة جاةت غير طالحة ل زراعةش وأي ب ور 
 في حاو غرست فيها سرعان ما ةموت. األشةاوةزرع فيها   ةنبتش كما أن 

ش ما واكةشف هؤ ء المزارعون أن البؤر الم كورة كانت عرضة لسقوط ق اةف المدفرلة جطورة مجاشرة
 خ ف دواةر كربونلة حولها.

ولقوو خبير المةف رات الملز  محمد مقدادش من هندسة المةف رات في شرية غزةش  ن الق اةف الةي 
أي قةها قوات ا حةلو ةنقس   لد عدة أنواعش لكن أبرزها الحارقة والمسماريةش أو المضادة ل فرادش 

تش موضحا  أن  ملو ما سبق ين   عن  دواةر ة ك الةي ين   عنها ش الا ةةياير في كل ال ها
 كربونلةش وهي مخ فات المواد المةف رة.

وأوضأ مقداد أنه   ح وا أن جرض أنواع الق اةف الةي ةخ ف دواةر كربونلة لطل قيرها  لد 
خما أو عشرة أمةار أو ربما أكثرش ةكون م ياة جمادة بلضاء ماة ة ل ون الرماديش م مسها ناع  

 وراةحةها مرجقة جالجارود.كالدقيقش 
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وأكد أن  مو الة ارد والوقتش ةبين أن ة ك المادة الةي ةحوي مخ فات كلملاةلة مةنوعةش ةسببت في 
 قةل خطوجة األرضش وأضحد مكانها غير طالأ ل زراعة.

من  انج  أكد أ.د سمير الرفلفيش من قس  البيةة وع و  األرض جال امرة اإلسلملة ج زةش ورةلا 
 دارة  مرلة أطدقاء البيةةش أن  ثار الق اةف الةي ةي ق ة ار األراضي الزراعلة كبيرة م  ا 

ومةنوعةش يبدأ جرم لة ةفةيت الةربةش وه ا أمر خيير ةسبج  ألضا  الدجاجات الثقي ة خلو سيرها في 
يرش األراضي الزراعلةش وه ا لق ل من  ودة األراضي وخطوبةهاش ويخفض اإلنةاج الزراعي جشكل كب
 والةربة حةد ةسةريد بناء نفسها ةحةاج  لد وقتش ومواد عضولة ةساعد في اسةرادة الخطوجة.

وبين الرفلفي في حديا مو "األلا "ش أن الق اةف والطواريخ الةي أي قت ة ار األراضي الزراعلة 
مثل  سواء خلو الردوان األخير أو ما قب  ش ةحوي مواد سامة مةنوعةش أخيرها المواد الثقي ة

الرطاص والكارينيو  وغيرهاش وهي مواد سامة ثقي ة غير قاب ة "ل هد  البيولو ي"ش ةر ق في اليجقة 
 السيحلة ل ةربةش ولسةمر و ودها في األرض فةرات يوي ة ن را  لطروجة ةفةيةها.

  وأكد الرفلفي أن ه ر المواد من الممكن أن ةمةطها النجاةات من خلو ال  ور وةة مو في األورا
 أو الثمارش ومن الممكن أن ةنةقل لإلنسان أو الحيوان.

 13/3/2017، رام هللا، األيام
 

 باإلفراج عنه إسرائيليا   بعد انتزاعه قرارا  عن الطعام أسير مقدسي ينهي إضرابه  .47
ع  ق األسير الف سييني  ماو أبو : ةحرير زينة األخراش من فايمة أبو سبيةان -القدا المحة ة 

عاما   يو  األحدش  ضراج  المفةوح عن اليرا ش عقد اةفا  لقضي جاإلفراج عن  جرد  50ال  يل  
 انقضاء فةرة أمر ا عةقاو األخير الطادر جحق ش والجال ة سةة شهور.

رين" و مرلة "نادي األسير الف سييني" وعاة ة األسير في  وأوضحت "هيةة شؤون األسرا والمحر 
يوما ش اعةمد فيها  25أن  ضراد األسير أبو ال  يل اسةمر  لمدة  شاألحد بلان مشةرك طدر عنه ع يو 

 ع د ةناوو الماء فق .
ة مرةقلت  وأضافت أن س يات ا حةلو قامت خلو فةرة  ضراد األسير أبو ال يل بنق    لد عد 

 كان  خرها س ن "رمون"ش في محاولة ل ض   ع ل  وحم   ع د  نهاء  ضراج .
 12/3/2017، قدس برس
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 أكبر مركز عالج لمدمني المخدرات في فلسطين تصميماشتية: إنجاز  .48
قاو رةلا الم  ا ا قةطادي الف سييني ل ةنملة واإلعمار "جكدار" محمد اشةلةش  ن أعماو الةطمل  
وا سةشارة لمركز علج مدمني المخدرات في ب دة  جو الةاجرة لمحاف ة القدا أوشكت ع د 

 ي  مكةد ا سةشارات الهندسلة سل ما ارابلسك.ال هوزش ع ما أنها من ةنف
وأضا  أن جكدار في خض  الة هيز لرياء الةنفي  ألكبر مركز علج مدمني المخدرات في 
ف سيينش لطالأ  مرلة الهدا لرلج مدمني المخدراتش وبةمويل من البنك اإلسلمي ل ةنملة في 

 ألف دو ر. 400 دةش بنحو 
مةر مربو موزعة ع د أربرة يوابقش جما  1200نوع  سلكون جمساحة وقاوش  ن المركز األوو من 

مريضا ومريضةش  70لشمل طا ت ل رياضة واليرا  ومكةجة وعلادات وغيرهاش وسلسةوعد نحو 
 ع ما أن  لض  قسما لرلج السيدات.

 12/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 ال تصدقوا كذبة التطبيع أو حل الدولتين".. ائيلإسر "الدقامسة: ال أخشى تهديدات  .49

ال ندي األردني المفرج عن  أحمد الدقامسةش قاو في ش أن 12/3/2017، الجزيرة نت، الدوحة كرت 
ن ف سيين واحدة من الجحر  لد النهر. -مقاب ة خاطة لد ال زيرة   ن    يخشد ةهديدات  سراةيلش واه

قاو الدقامسة  ن ف سيين جحا ة لكل عربي ومس  ش وهي  وفي أوو ةطريأ ل  عقد اإلفراج عن ش
 جحا ة ألضا لكل ق   حرش مو ها خياج  لمن ها م  "اةقوا هللا في ف سيين".

ونفد الدقامسة أن ةكون الس يات األردنلة فرضت ع ل  شرويا مرينة ن ير اإلفراج عن ش مؤكدا أن  
مرةرك السلاسي "لرد   لمان  جالسلاسة والحزبلة أفرج عن  جرد انةهاء محكومية . كما اسةجرد دخوو ال

 في  ل ضرف األحزاد جالجلد" مربرا عن اعةزازر جكون  أردنلا عربلا مس ما.
وأفر ت الس يات األردنلة عن ال ندي الم سرح الدقامسة ال ي ة الماضلة جرد أن أنهد محكوملة 

 .1997الس ن المؤبد لقة   فةلات  سراةي لات عا  
من الفرح قرية  بدر وقرا م اورة جمحاف ة  ربد شماو األردن احةفاء جاإلفراج عن  وعمت حالة

 الدقامسةش في  ل ةشديد أمني ورقابي ع د اإلعل  في القرية.
 قاوش أن الدقامسة محمد خير الرواشدة ش عن مراس هاعمانش من 13/3/2017، ، لندنالحياةوأضافت 

افيين من الجقاء في مكان اسةقجال  المهنةين جاإلفراج عن : قبل منو الطح "ال زيرة"من ع د فضاةلة 
  ةطدقوا ك جة الةيبلو مو الكلان الطهيونيش و  ةطدقوا ك جة حل الدولةينش ف سيين واحدة من "

ه  عجارة "ش مضلفا : "الجحر الد النهرش ومن الناقورة الد أ  الرشالش و  ةو د دولة اسمها  سراةيل
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 ةها  لينا شرود الرال ش ول سف أةوا الد أيهر أرض جرد مكة أو المدينةش   عن نفالات جشرية لف
ن ل  لكن عبر أ لالنا فربر األ لاو المقب ةابد أن ةزاح ه ر النف  ."لاتش سواء جالحر  او الدفنش واه

قيو "وعزا مسؤولون اإلفراج عن دقامسة قبل يو  من موعد انةهاء محكومية   لد أسجاد ةةر ق بد 
عاما  ل  ةةوقف الميالجات  20ش ع ما  ان  ع د مدا "يق ع د الم اهر ا حةفاللة جاإلفراج عن الير 

الشربلة المةكررة جاإلفراج عن . وأكد النايق جاس  الحكومة األردنلة محمد المومني أن اإلفراج عن 
ةطة الدقامسة  اء جرد انةهاء مدة حكم  الطادر عن محكمة أمن الدولةش وهي المحكمة المخ

باطدار األحكا  في قضالا اإلرهادش والمرنلة جمحاكمة الرسكريينش وحاكمت ال ندي الدقامسة جحك  
 و لفة .
األ هزة األمنلة ضربت الةملميش أن احمد ش عن مراس ها  ربدش من 12/3/2017، الغد، عم انونق ت 

د المركجات وهولات يوقا أمنلا ع د مداخل ب دة أبدر مسق  رأا ال ندي الدقامسةش ل ةدقيق ع 
عم ت ع د منو الطحفيين من دخوو و عن ش  جاإلفراجالداخ ين الد الب دة لةقدل  الةهنةة ل دقامسة 

 الب دة.
وأ   مضافة " و الدقامسة" المةات من المهنةين من فراللات شربلة وحزبلة ونواد حاليين وساجقين 

د وفد كبير من  ماعة اإلخوان مثل خ يل عيلة ودلما يهبود ومحمد الرياييش جاإلضافة  ل
 المس مين غير المرخطة وحزد "زمز " ورةلا  مرلة مناهضة الطهيونلة المحامي رياض النوالسة.
وقاو الدقامسة ردا ع د سؤاو لد"ال د"  ن "قضلة ف سيين سةجقد قضيةي وقضلة األردنيينش وأنا 

 عاما و  ة يير ع ل  حةد ه ر ال ح ة". 20عبرت عن  لك قبل 
قاو الدقامسة قبل أن ةةدخل األ هزة األمنلة وةي د من الطحفيين م ادرة المضافةش  ن "أمن و 

 واسةقرار األردن خ  أحمر ي د الحفاظ ع ل ".
 

 وسائل إعالم إسرائيلية تنتقد إفراج األردن عن الدقامسة .51
أحمد الدقامسةش انةقدت وساةل  عل   سراةي لةش  فراج الس يات األردنلة عن : القدا/أحمد الخ ي ي

. ووطفت اإل اعة الرامة 1997عاما في الس نش لقة   فةلات اسراةي لات عا   20ال ي أمضد 
اإلسراةي لة  رسملة ش طجاح اليو  األحدش الدقامسة ج ن  " رهابي". وأضافت اإل اعةش  ن الدقامسة 

   "مخةل عق لا". عاما في الس ون األردنلةش جرد أن أف ت من حك  اإلعدا  بدعوا أن 20أمضد 
وشاركت القناة الراشرة في الة فاز اإلسراةي يش اإل اعة الرامة في وطف الدقامسة د"اإلرهابي". 
وقالت ان  اسةقبل كاألجياوش وجا حةفا ت داخل مسق  رأس  شماو األردنش ع د الرغ  من ي د 

 الس يات ا ردنلة عد  عقد احةفا ت جاإلفراج عن . 
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يدلروت أحرنوت اإلسراةي لة ا لكةرونيش عن أهالي الفةلات اإلسراةي لات ال واةي ونقل موقو طحلفة 
 قة هن الدقامسةش وطفه  اإلفراج عن  جالمخيد لآلماو. 

 12/3/2017 ،لألنباءوكالة االناضول 
 

 اعتصام أمام السفارة الفلسطينية يطالب بوقف التنسيق األمني: عم ان .51
اليو ش اعةطاما أما  السفارة الف سيينلة في عمان ةضامنا مو نف  ناشيون مسةق ون مساء  :عمان

الشهيد جاسل األعرج واحة ا ا ع د فض الشرية الف سيينلة في را  هللا وقفة ل ةنديد جما قا  ج  
 ا حةلو.

وعبر الناشيون عن اسةلاةه  من ةرامل الشرية الف سيينلة مو أشقاةه  المرةطمين في را  هللا 
  ش ويالبوا بوقف الةنسيق األمني مو  سراةيل.وا عةداء ع يه

 ول ةي ا عةطا  جالةزامن مو محاكمة خمسة من رفا  الشهيد جاسل األعرج في المحاك  الف سيينلة.
وكانت قوات األمن الف سيينلةش اعةدت ع د عشرات الشجان المحة ين ع د محاكمة رفا  الشهيد 

المحاك  في را  هللا وس  الضفة ال ربلة المحة ةش وفق جاسل األعرجش  هر اليو  األحدش أما  م مو 
 ما  كرت وساةل  عل  ف سيينلة عدةش وناشيون ع د مواقو الةواطل.

 12/3/2017، الغد، عم ان
 

 "العمل اإلسالمي" يستنكر تصريحات السفيرة اإلسرائيلية .52
عمان بخطوص اسةنكر حزد  بهة الرمل اإلسلمي ةطريحات السفيرة ا سراةي لة في  :عمان

األوضاع في األردنش ووطفها ج نها "غير مسةقرة"ش مبدلا "اسة راج  من الطمت الحكومي ة ار ه ر 
 الةطريحات الةي ةسيء لسمرة األردن وةشهر جاسةقرارر وأمن  الداخ ي".

وفي الش ن الف سييني اسةنكر الحزد "القانون الطهيوني ال ي أقرر الكنلست جقراءة  األولد لمنو 
"ش مرةبرا   لك "  راء عنطريا لسةهد  عقيدة 1948 ان في القدا الشريف واألراضي المحة ة عا  األ

 األمة وشراةرها".
من  اند  خرش هن  الحزد بخروج ال ندي المسرح أحمد الدقامسة جرد انةهاء محكومية ش مرحجا 

 از"."جرودة  للمارا دورر الويني  لد  اند أحرار ه ا الوين في البناء واإلن 
 12/3/2017، الغد، عم ان
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 أردنية تهنئ الدقامسة بخروجه من السجون اإلسرائيلية! نائب .53
أثارت ناةجة برلمانلة أردنلة سخرية مواقو الةواطل ا  ةماعيش جردما اعةقدت أن ال ندي : عم ان

سيرا  في المسر ح أحمد الدقامسةش وال ي أي ق سراح  ف ر اليو  األحد من الس ون األردنلةش كان أ
 الس ون اإلسراةي لة.

وقالت البرلمانلةش زيند زبيدش في ةطريحات طحافلة لوساةل  عل  مح لة "أهنئ الوين وأهنئ 
الدقامسة ال ين عشت بينه  بر وع ابنه  أحمد الدقامسةش وكنت أةمند أ  يجقد كل ه ر المدة اليوي ة 

 في الس ون اإلسراةي لة".
 12/3/2017، العربي الجديد، لندن

 
 فاروق القدوميلـأردنية  "أحوال مدنية"بطاقة ": رأي اليوم" .54

ومقربين  أردنيينالقدومي سلاسيين  الف سيينلة فارو  ب ع القيد الجارز في من مة الةحرير أ :عمان
 األحواو المدنلة الطادرة عن الحكومة األردنلة. ع د جياقةن  حطل  من  مؤخرا ج

 أشهردر المدنلة الةي ةحول  ةماما  لد مواين أردني ال نسلة وجرد وب لك لكون القدومي قد أكمل قيو 
 ق ي ة من قرارر اإلقامة في الراطمة عمان.

من أن جياقة أحواو مدنلة أردنلة برق  ويني ولرني ال نسلة طدرت فر لا  "رأي اليو "وةوثقت 
 األردن.ن في لرادة لقل  في ةونا لكن  لقل  اآلل قدومي ال ي كان لسنوات يوي ة جا
الحق السلاسي في األردن جما في  لك المشاركة  لرني ضمانةوحطوو القدومي ع د ه ر الجياقة 

المدني األردني ال ي  ة ديد ل قيدن  قا  جرم لة  الرامة حيا ع   من مقربين من  ج ا نةخاجاتفي 
 .وهو   راء خول  ل حطوو ع د جياقة األحواو المدنلة األردنلةش يخط 

 12/3/2017، ، لندنرأي اليوم
 

 سالحهم بانتظار العودة الفلسطينيون  : فليسل م"الشرق األوسط"أبي نصر لـاللبناني النائب  .55
أثارت المواقف األخيرة الةي أي قها الجيريرك الماروني جشارة الراعي من م ف : بو  أسيلأ - بيروت

الحرد  مل  لاه  مسؤوللة اند عالل ةين الف سيينيين في لبنانش الةي دعاه  فيها  لد الرحيلش مح
 عارما في طفوفه . شاسةلاء  1975عا  

الف سيينيين ه  ال ين طنروا الحرد في "وقاو الراعي في مقاب ة ة فزيونلة ب ثت مساء ال مرةش  ن 
ش "عال ال بنانيون حربا أه لة ونةي ة ل لك"ش مرةبرا أن  "ووا هوا ال لل ال بناني 1975لبنان عا  
 . "لما ا   لرودون؟"وةساءو: 
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شماو لبنانش الشيخ هيث  السريدش ل راعي  "الجارد نهر"في مخل   "الطحاجة"بدوررش ةو    ما  مس د 
ألف   ئ ف سييني في  300لا غجية الجيريركش لقد وقرت ك ماةك  ع د مسامو ما لقارد "قاةل 

م نا وزر  لبنان كالطاعقةع ألنها ال  وء  لد لبنانش وك ن قرار طدرت عن مر و بوزنك  وك نك ةح 
في  هل لك أن ةفةأ الحدود لنا لنر و  لد قرانا ومدننا". وأضا  في بلان "ال  وء أو الرودة ج يدينا

ال  يل األع د وطفد والساحل الف سييني؟ لر ك خايبت الضحلة المضيهدة لا غجية الجيريركش 
 ."ا وأوروجاأمريكوكان األ دا أن ةخايد طناع القرار في 

السلح ل  لكن يوما مطدر سل  "نرمة هللا أبي نطرش  ن  "الة يير واإلطلح"وقاو الناةد في ةكةل 
لس   الف سيينيون سلحه  "ع د و ود أن  "الشر  األوس "ش وشدد في ةطريأ لد"ووةا  في أي وين

طر غير عانينا كثيرا من الو ود الف سيينيش ومن الرنا". وأضا  "جانة ار الرودة  لد ف سيين
هؤ ء الل ةين السوريين  لينا أوشكنا أن نةحوو ك بنانيين  لد أق لة  المنضجيةش واليو  جرد نزوح كل

داخل ب دناش من هنا الةشديد ع د عودة السوريين  لد ب ده ش وةحميل الف سيينيين أمن المخلمات 
دد أبي "ةمون في المخلماتعنها ل دولة ال بنانلةش والةراون لةس ل  اإلرهابيين ال ين لح والدفاع . وش 

ك بنانيينش فل يثير  لك  ةفه  اإلخوة الف سيينيين لموقف الجيريرك الراعي وموقفنا"نطر ع د و ود 
 ."ع د الضيف أن يراعي  رو  المضيف"ش  فةا  لد أن  "أي مشكلت أو طدامات

وقت سابق القوا  في وكان رةلا الم  ا الرا  الماروني الوزير السابق ودلو الخازنش حا  
ل طراعات الخار لة  خيورة أي ان رار  ديد ةكون فل  ضحلة"الف سيينلة ع د و ود أن ةري 

وو لبنان  لد  ةون  خر شرارة  لد أنحاء المنيقة أبناء القضلة الف سيينلة أنه  في "ش مشيرا: "وةح 
يرة في مبرر ه ر الرودةش واه  أضاعوا فرطةه  األخ ش194لبنان ضيو  في انة ار ةنفي  قرار الرودة 

 ."وخسروا ثقة ال بنانيين جردالة قضيةه 
 12/3/2017، ، لندنالشرق األوسط

 
 مليون دوالر لدعم مشاريع تنموية بفلسطين 27: الدوحة .56

ةرهد المشاركون في الم ةقد الدولي الةنموي واإلنساني لدع  الشرد الف سييني ال ي ن مة  قير 
 م يون دو ر لخدمة المشاريو الةنمولة في ف سيين. 27بةخطلص نحو الخيرية في الراطمة الدوحة 

وطدرت م موعة من الةوطلات عن الم ةقد عقد مناقشات ةناولت م ا ت الطحة والةر ل  
 والةمكين ا قةطادي والرعالة ا  ةماعلة.
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وغير   هة حكوملة 75مشاركا لمث ون  160وحضر الم ةقد ال ي اخةة  يو  ال مرة ما يزيد ع د 
خبيرا  160حكوملة وينلة ودوللة ةرمل في م ا ت الرمل الخيري واإلنسانيش كما شارك أكثر من 

 وجاحثا ومةخططا في م او الرمل اإلنساني والةنموي.
وةرهدت  هات عدة بةقدل  مخة ف أنواع الدع  ل شرد الف سيينيش حيا ةرهد مركز الةدريد ع د 

ةوفير الةدريد لم يونْي ف سييني في غزةش في حين ةرهد ة مو اليوارئ والكوارا  مقرر أوروجا  ب
 األيجاء الف سيينيين في أوروجا بةدريد اليواق  اليبلة وي جة ال امرات والمدارا.

وةرهد "وقف األمل" في  سينبوو جشراء أوقا  لخدمة الةر ل  في ف سيينش بينما ةرهدت "مؤسسة 
يةلما ودع  مشروعات ةمكين اقةطادي ل نساء الريفلات  2139الةراون" بةقدل  الرعالة الشام ة لنحو 

 من خلو  نشاء مشاريو زراعلة  نةا لة مدرة ل دخل.
 12/3/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 مشروع تركي سعودي يوف ر مواصالت مجانية لطلبة جامعات غزة .57

وديش لنقل ي جة بدأ في قياع غزةش اليو  السبتش ةنفي  مشروع ةركي سر: غزة/هدالة الطريدي
لد أماكن دراسةه .   ال امرات "م انا " من واه

ةركلا" ج زةش ل ناضوو: "ننف  اليو  مشروع نقل  -وقالت و ء أبو مطجأش ممث ة  مرلة "يريق الحلاة
لد أماكن دراسةه ش بةمويل من مؤسسة  الندوة الرالملة  في السرودلةش  ي جة ال امرات من واه

 ةركلاش وةنفي   مرلة دار اليةل  الف سييني في غزة".-الحلاة وجالةراون مو  مرلة يريق
وأضافت "لسةهد  المشروع ي جة ال امراتش ل ةخفيف من مراناةه  في ةوفير مطاريف ةنق ه   لد 

 ال امراتش في  ل ال رو  المرلشلة الطرجة الةي ةرلشها األسر ج زة".
ةد بدء امةحانات نهالة الفطل وأشارت أبو مطجأ  لد أن المشروع سلسةمر شهر ونطف  ح

وأوضحت أن عدد الي جة  حاف ة لنقل الي جة من كافة محاف ات غزة. 16الدراسي ش وسةرمل يومل ا 
ألف يالد ويالجةش مشيرة   لد أن ةك فة المشروع ةب ع  20المةوقو أن لسةفيدوا من المشروع لقدر بد 

 ألف دو ر أمريكي. 50حوالي 
 11/3/2017 ،لألنباءوكالة االناضول 
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 اإلسرائيلية بدون شروط مسبقة -  ى الستئناف المفاوضات الفلسطينيةمسؤول: إدارة ترامب تسع .58
لة ال ديدة ةسرد  سةةنا  مريكقاو مسؤوو ف سييني  ن "اإلدارة األ :نادلة سرد الدين -عمان

ةقريجا ش بدون شروط المفاوضات بين ال انبين الف سييني واإلسراةي يش من حيا انةهتش قبل عامين 
 مسجقة".

وأضا  المسؤووش ال ي فضل عد  كشف اسم ش في حديث  لد"ال د" من ف سيين المحة ةش  ن "من 
لة حاللا  عقد مؤةمر "سل   ق لمي"ش جمشاركة األردن مريكضمن اليروحات الةي ةدرسها اإلدارة األ

 يش دونالد ةرامد".مريكومطرش وربما جحضور الرةلا األ
ي المرةقد جالرةلا محمود عجااش في واشنينش يدخل في اة ار مريك ن "لقاء الرةلا األوأوضأ ج

 هود ةحريك الرم لة الس ملة ومحاولة فةأ مسار سلاسي لب وغ الةسولة بين اليرفين الف سييني 
 واإلسراةي ي في عهد ةرامد".

قامة الدولة ش وفق سقف زما حةلووأكد "الموقف الف سييني الثابت من ضرورة  نهاء  ني محددش واه
الف سيينلة المسةق ةش وعاطمةها القدا المحة ةش بوطف  لك الضمانة الحقلقلة لن اح اسةةنا  

 المفاوضات واسةمراريةها نحو "حل الدولةين".

 13/3/2017الغد، عم ان، 
 

 العفو الدولية: االعتقال اإلداري لألسرى احتجاز تعسفي .59
كلان اإلسراةي ي اليو  األحد أن سلاسة ا عةقاو اإلداري ضد أكدت من مة الرفو الدوللة في ال

األسرا الف سيينيين هي "احة از ةرسفي ولسةخد  كسلح سلاسي ووسي ة لردع وةخويف النشياء 
 السلاسيين والبرلمانيين واألكادلميين الف سيينيين".

ات األخيرة ل سرا وقاو المدير الرا  ل من مة يونةان  ير في بلان طحفي  ن س س ة اإلضراج
كشفت عن خدعة ا عةقا ت اإلدارية الةي ةمارسها   سراةيل  ضد الف سيينيين وأثبةت انردا  ةه  

 حقلقلة ة اهه  مما أرغ  الس يات ا سراةي لة ع د ا فراج عنه .
سلاسة وأعربت المن مة عن ق قها ازاء ارةفاع عدد المرةق ين اإلداريين في الفةرة ا خيرةش واسةخدا  

ا عةقاو اإلداري جشكل عا  ضد الف سيينيين "حيا ةقو  جاحة از أفراد دون لواةأ اةها  لزمن غير 
محددش جاإلضافة  لد رفض الس يات الكشف عن الةه  المو هة  ليه  والةي ةدعي جالرادة انها سرية 

 مما لريق ولما جرمل محاميه ".
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ةق ين اإلداريين أو محاكمةه  محاكمة عادلةش مشيرة أن  ويالد من مة الرفو الدوللة بةحرير كافة المر
مرةقل  داريا حةد نهالة الرا   700وفقا لمريلات ادارة الس ون اإلسراةي لة ية  اعةقاو أكثر من 

 الماضي.
 13/3/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 لمحتلةمنع رئيس الحملة البريطانية للتضامن مع فلسطين من دخول األراضي ا .61

منرت س يات ا حةلو الطهيوني رةلا الحم ة البرييانلة ل ةضامن مو ف سيين : القدا المحة ة
هي الحالة األولد الةي ليبق فيها القانون ال ديد ال ي أقرر  ف سيينش وه ر"هيو  نينع" من دخوو 

 البرلمان الطهيوني يو  اإلثنين الماضي.
خرا خلو المؤةمر الشربي لف سيينيي الخارج ال ي عقد في ي كر أن السيد " نينع" ة  ةكريم  مؤ 

 الف سيينلة. القضلةفبراير لةضامن  مو  26-25اسينبوو يومي 
وكان البرلمان الطهيوني "الكنلست"ش طاد  ا ثنين الماضيش جالقراءةين الثانلة والثالثةش ع د اقةراح 

في الجلدش لمواينين أ اند يدعون  قانون لمنو منأ ة شيرة دخوو  لد الجلدش أو ةطريأ مكوا
 لمقايرة الكلان.

 13/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 : متشائمون حيال مستقبل سكان غز ة"البيان"لـ األونروامسؤول في  .61
أعرد مسؤوو في من مة األونروا عن ةشاؤم  من  مكانلة حدوا ة يير : الكح وت أسامة-غزة 

ةش مشيرا   لد أن  الرا  ال اري سلكون مثل ما سجق  من أعوا ش ل فضل في حلاة سكان قياع غز  
وسلكون م بدا  جكثير من الةحدلات والهمو  ألن  أي ة يير قد ليرأ هو ة يير ل سوأ في غزة من 

  ملو النواحي ا قةطادلة وا  ةماعلة والنفسلة.
ي سيناريو قاد  ل زة هو وقاو مدير عا  اإلغاثة في ا ونروا المهندا عاط  أبو شاوللش  ن  أ

سيناريو أكثر ةشاؤما ش في  ل كل المؤشرات وزيادة عدد سكان قياع غزة ألكثر من م يوني نسمةش 
مشيرا   لد أن  ةرويل السكان وةوقراةه  الراللة من المن مة في  ل اإلمكانلات المحدودةش ي رل من 

 األونروا أما  ةحد كبير وقاا.
د أما  الل ةينش نةي ة حالة ا حةقان لدا الم ةمو في غز ة جشكل وأوضأ أن ا ونروا أما  ةح

دا  ع د  لشيءخاص ة ار ا ونروا جاعةجاره  ليمحون  كبيرش وا ونروا ةرمل ضمن األولولاتش مشد 
 ضرورة خ ق حالة من ا سةقرار ا قةطادي في الم ةمو وحالة من الثجات المو ود.
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ةضو المساعدات ال  اةلة أولولة أولدش وة ري دراسات ميدانلة من وأك د مسؤوو المن مة أن ا ونروا 
ألف عاة ة في قياع غزةش  188خلو الجاحثين لةحديد مسةوا الفقرش ولسةفيد من ه ر المساعدات 

موضحا  أن  ه ا الرق  مخيف وطاد  حةد ل م ةمو الدوليش     أن   يبلري ل  الة في  ل  رو  
 غزة.

ت أخرا ل سكان ون ري ةدخلت ا ةماعلة وةحسين  رو  السكنش ففي غزة هناك مةي جا"وأرد : 
في المةة من السكان لرةمدون ع د ه ر المساعداتش وهناك ةناسد بين ا حةلا ات والمواردش  68

 ."ولكن ةدخلةنا مةواضرة  دا  وةفو  ح   احةلا ات الناا الفر لة

  ئش فضل  عن ةقدل  خدمات لقياعات  982000وأشار  لد أن ا ونروا ةقد  خدماةها لما لقارد 
 المرأة والشجاد واأليةا  واأليفاو وكجار السن والمراقين.

 13/3/2017، البيان، دبي
 

 ينتقد المستوطنات اإلسرائيلية "ريتشارد غير"النجم العالمي  .62
ال ربلة ي الرالميش ريةشارد غيرش  سراةيلش جسبد مسةويناةها في الضفة مريكانةقد الممثل األ

 المحة ة.
ويزور غيرش القداش لحضور الررض األوو لفي م  "نورمان" ل مخرج اإلسراةي ي  وزيف سيدارش 

ي يهودي فاسدش يرشي رةلا حكومة أمريكوال ي ي رد فل  غير دور الجيولةش م سدا  شخطلة ر ل 
  سراةيل لةحقيق أهداف .

  عن غير قول  "المسةوينات abcوقو  ونقل عدد األحد من طحلفة هآرةا اإلسراةي لةش جحسد م
اسةفزاز سخيف...  نها جالة كيد للست ضمن برنامل شخص يريد عم لة سل  حقلقلة". وشدد ع د 

 "ضرورة  قامة دولةين ةكون فيها القدا عاطمة ل شربينش ومدينة مفةوحة حرة".
ة قضية  مرات عدةش ي كر أن ريةشارد غير من المةرايفين مو الشرد الف سيينيش ودافو عن عدال

كما أن ل  مواقف سلاسلة منحازة لحقو  اإلنسانش    كان أحد ن و  هوليوود الرافضين ل  زو 
 ي ل ررا .مريكاأل

 12/3/2017، العربي الجديد، لندن
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 عباس إلىمن فريدمان إلى ترامب  .63
 د. فايز أبو شمالة

م  ا الشيوخ األمريكي ةرشلأ دلفيد في اليو  نفس  ال ي اقرت فل  ل نة الرلقات الخار لة في 
الف سيينلة عن ة قي الرةلا عجاا  أع نت المطادرفريدمان لةولي منطد سفير أمريكا في  سراةيلش 

مكالمة هاةفلة من الرةلا ةرامد لشدد فيها وفق المطادر األمريكلة ع د أن اةفا  السل  ي د ان 
لات المةحدة   لمكنها فرض حل ع د لكون ثمرة مفاوضات مجاشرة بين ا يرا ش وأن الو 

 الف سيينيين واإلسراةي يين.
فهل نفرح نحن الشرد الف سييني مو الفرحين له ر المكالمةش ونفرح لدعوة السيد محمود عجاا لزيارة 

 البيت األبلضش ومن ث  نفرح  سةةنا  المفاوضات المجاشرة بين اليرفين؟
يرة في الرلقة مو أمريكاش   يةوقرون فاةدة من دعوة ةرامد الف سيينيون ال ين أعيةه  الة ربة المر 

ل سيد عجاا لزيارة البيت األبلضش ول  ل ت البلان األمريكي ال ي ةناوو المكالمة الهاةفلة بين ةرامد 
وعجاا ع د  كر حل الدولةين كما  رت الرادة في البلانات األمريكلة ش وةخ د البلان عن فكرة 

القرارات الدوللةش للحل محل كل ما سبقش مفاوضات مجاشرة بين اليرفين دون الحل الرادوش ووفق 
مر رلة قانونلة أو سلاسلة أو دوللةش وه ا ما يوحي ج ن اسةةنا  المفاوضات مو اإلسراةي يين أطجأ 
غالة األماني ل قلادة الف سيينلةش للطير الفرح في اةطاو اإلدارة األمريكلة مو القلادة الف سيينلةش 

 لطير الفرج في دعوة عجاا لزيارة البيت األبلض؟و 
لقد دعا الرةلا األمريكي السجا  جاراك أوجاما السيد عجاا  لد زيارة البيت مرات كثيرةش وقد قامت 

مرةش وزارات مادلين أولبرايت القلادة  25وزير الخار لة األمريكلة رالا بزيارة را  هللا أكثر من 
ت ك نةون القلادة أكثر من عشرين مرةش وك لك فرل  ون كيري ال ي زار الف سيينلة ثلثين مرةش وزار 

را  هللا عشرين مرةش وةناوو خللها الشاورما في الشوارعش وكان مؤيدا  ع نا  لحل الدولةينش فما ال ي 
كسبة  القضلة الف سيينلة من كل ة ك الزيارات لنفرح نحن الشرد الف سييني مو الفرحين جالمكالمة 

 لةش وجالدعوة لزيارة أمريكا؟الهاةف
لقد أسه  اةطاو ةرامد الهاةفي في فك الرزلة السلاسلة عن السيد عجااش وأعاد ل  الشرعلة 
الف سيينلة الةي جاةت ع د محك الخلفات الداخ لة والرربلةش ولكن ه ا ا ةطاو وه ر ال قاءات لن 

السلاسة اإلسراةي لة الةي دفرت جاة ار ةضيف شيةا  مهما  ل قضلة الف سيينلةع الةي طارت محكومة ج
لة الةي مريكةرين دلفيد فريدمان سفيرا  ألمريكا في ةل أبيدش لةركا ب لك الةريين فحوا السلاسة األ

لمث ها السفيرش والةي ةرا جمدينة القدا عاطمة أبدلة لدولة  سراةيلش ل لك فهو لقل  في المدينة 
اليهود األمريكيين المؤيدين لحل الدولةين جالرمالة وأسماه  بد المقدسةش ويرفض حل الدولةينش بل يةه  
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وهو ال قد ال ي أعيي ل حراا اليهود أثناء المحرقة النازيةش ليةبند فريدمان المشاريو ” كابو“
 ا سةليانلة أيديولو لا ش ولسةثمر فيها شخطلا .

خل ضمن السلاسة األمريكلة أزع  أن اةطاو ةرامد جالسيد عجااش ودعوة  لزيارة البيت األبلض ةد
ا عةراضلةع الةي ةسبق مؤةمر القمة الرربي القاد  في األردنش وهي ةطر ع د الةمسك جكل الخيوط 
السلاسلة في الشر  األوس ش و اءت الدعوة لزيارة البيت األبلض بهد  قيو اليريق ع د جرض 

لة ال اند ع د أرض الضفة األحزاد اللمينة المةيرفة في  سراةيلش الةي ةيالد بخيوات أحاد
ال ربلةش خيوات مةيرفة ةةرارض مو السلاسة الدوللةش ولها انركاساةها الس بلة ع د ا سةقرار ال ي 

 ةنشدر أمريكا في ه ر المرح ة.
 12/3/2017، رأي اليوم، لندن

 
 الوثيقة السياسية الجديدة لحركة حماس: تعديالت على الميثاق أم رؤية واقعية له ؟! .64

مد يوسفد. أح  
من  أن خر ت الةسريجات ع د ألسنة الجرض من حركة "حماا" ج ن هناك وثلقة سلاسلة  ديدةش 
وأنها سةكون عند طدورها جمثاجة الرؤلة المر رلة الةي ي ةز  بها ال ملو في خياج  الفكري 

ةريد والسلاسيش واألرضلة  سةراةي لة الةحرك واة ار البوط ة النضاللةش وخارية اليريق الةي 
الة كيد ع د ثوابت الحركة فلما يةر ق جيبلرة الطراع مو ا حةلو ش وما ةةي و لةحقلق  من أهدا  

ع د المسةويين المح ي واإلق لميش كما أنها  -النسبي  -مرح لةش لمكن أن ةحقق ا سةقرار واألمن 
الرالملة ش الةي سو  ةضو النقاط ع د الحرو  في سلا  الرلقة مو الم ةمو الدولي والفضاءات 

ةمثل رافرة مهمة لقضيةنا الوينلةش وةةحرك جطحوة ضمير لنطرة م  وملة الشرد الف سييني 
 .والةضامن مر ش فلما يدع  حق  في ا سةقلو وةقرير المطير

ن كانت ما ةزاو في يور الةدقيق والمرا رةش ول  ة خ   كما أن ه ر الوثلقة السلاسلة ال ديدةش واه
جردش وهي جانة ار ا نةهاء من انةخاد رةلا المكةد السلاسيش ال ي سيخ ف خالد شك ها النهاةي 

 .مشرل ع د قلادة الحركةش وال ي سو  يةولد  قرار ه ر الوثلقة واإلعلن عنها
ألن  لحقق الةوافق  وواقرلاشولكن ع ينا ا عةرا  ج ن ما ورد في ة ك الوثلقة لرةبر جرض  اسةراةي لا 

و ما  اء في القوانين الدوللةش ويبةرد عن كل المآخ  الةي س  ها الجرض ع د الوينيش وينس   م
 ش واسة  ةها ماكينة الدعالة ا سراةي لة ل ةشهير جحركة "حماا" والةحريض ضدها.1988ميثا  

فالوثلقة ضمن الملمأ الةي نرةقد أنها سو  ية  ة هيرها في طورةها النهاةلة لن ةبةرد في ثوابةها 
ن كانت الةردللت سةشمل ةوضلأ الموقف ج ن الطراع هو جالدر ة 88في ميثا  عما  اء  ش واه
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األولد مو المحةل ومو المشروع الطهيونيش ال ي لرمل ع د ةفريع األرض من ساكنيهاش ولدل  
 .أ ندة اسةرمارية قاةمة ع د ال اء الهولة الف سيينلة ومطادرة األرض ويرد أه ها منها

اةحرك في  يار برنامل ومشروع ويني لةحرير  -و هة ن ر حركة حماا  ومن –ف نا كف سييني 
األرض والمقدساتش وفي سلا  رؤلة  سلملة ةن ر ل رمق ا سةراةي ي ل مة كقوة فاع ة لدع  
ونطرة ف سيين ش الشرد واألرضش كونها ةمثل القضلة المركزية وال وهرة المفقودة ألمةناش وع د 

 ال ود عنها وةحريرها . كاهل شروبها ةقو مسةوللة
لقد اخر ت حركة "حماا" في وثلقةها السلاسلة ال ديدة اليهود ال ين ه  خارج داةرة ا حةلو 
ومرادلة الردوان من حساجات الرداء ش كون الكثير منه  ه  أطل  ضد المشروع الطهيوني 

ن جرضه  ه  ممن  عةجارات دينلة واخلقلةش ولقف جرضه  الد  اند الحق الف سيينيش كما ا
عاشوا ع د ه ر ا رضش وفرضت ع يه  الحركة الطهيونلة اةجاع ا ندةه  الرنطرية والردوانلةش 
وكان اآل   منه  قبل مةة عا  لرلشون بيننا ك ق لة دينلةش وةحك  علقاةنا مره  مو غيره  من 

والةي م خطها " له  ما لناش  اليواةف الدينلة األخرا ما ورد في "الوثلقة الرمرية" و"وثلقة المدينة"ش
 وع يه  ما ع ينا".

وقد أوضحت الوثلقة السلاسلة ال ديدة ك لك ج ن طراعنا مو ا حةلو هو ع د أرض ف سيينش و  
 نسةهد  في مقاومةنا أحدا  من هؤ ء اليهود ال ين لقلمون خارج أرضنا المحة ة.

كحل مرح ي ةوافقيش دون  67ع د حدود المحت الد موضوع الدولة  -بدون شك  -كما أن الوثلقة 
ان ةريد أي شرعلة للحةلو ع د جاقي ا رض الف سيينلةش ودون الةنازو عن حق الل ةين 

 والنازحين ل رودة الد دلاره ش والة كيد ع د رفض ا عةرا  به ا الكلان المحةل.
 

 : قراءة في جوهر الرؤية والرواية ....88ميثاق 
و يوما  عن  دانة حركة "حماا" جالرنطرية ومراداة الساملةش واةهامها ل  ةةوقف دولة ا حةل

خارج  -جالةير  واإلرهادش وقد عم ت ع د ةو يف جرض النطوص الةي وردت في الميثا  
 ل برهنة ع د  لك. -سلاقاةها 

قامت  سراةيل بةر مة الميثا  فور طدورر  لد عدد  من ال  ات الرالملة وخاطة اإلن  يزية 
 لد كافة المحافل السلاسلة  -جرد   راء الكثير من الةحريفات لنطوط   -فرنسلةش وةسولق  وال

واإلعلملة واألكادلملة في ال ردش لحشد موقف دولي يةفه   راةرها األمنلة ولقف  لد  اند 
ي ممارساةها الردوانلةش ول ض الير  عن ال راة  وا نةهاكات الةي ةرةكبها جحق الف سيينيينش والة
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لراقد ع يها القانون الدولي والقانون الدولي اإلنسانيع جاعةجار أنها  راة  حردش و راة  جحق 
 اإلنسانلة.

ومن خلو موقري في الحكومة كمسةشار سلاسي لرةلا الوزراء السابق  سماعيل هنلة في 
قرت في الحكومةين الراشرة والحادلة عشر حكومة الوحدة  أو حةد جرد األحداا الداملة الةي و 

والةي عم ت فيها وكلل  لوزارة الخار لةش ل  ةةوقف األسة ة ع د ألسنة الطحفيين  2007حزيران 
 والسلاسيين الةي ةةر ق جالميثا ش ومدا ةمسك الحكومة أو عم ها جالنطوص الةي وردت فل .
ن ر  لل  وجالرغ  من اإللضاحات الكثيرة والشروح الميولة ج ن الحك  ع د "حماا" ي د أن ية  ال

من زاولة الواقو القاة  والخياد السلاسي ل حكومةش    أن عم لة غسيل الدماغ الةي قامت بها 
 ر ت الكثيرين منه  غير قادرين  أكثرشماكينة الدعالة ا سراةي لة ع د مدارعقدين من الزمان أو 

مو المس لة  ع د رؤلة الةحو ت الةي ة ري ع د الساحة الحمساولةش واإلطرار ع د الةرايي
 جمنيق "عنزة ولو يارت"ش كما نقوو في أمثالنا الشربلة.

 
 : الحقيقة والواقع ....88ميثاق 

ش ون حت في 87عندما اني قت حركة "حماا" في مشروعها المقاو  للحةلو في كانون ا وو 
ا حةلو ةحريك الساحة الف سيينلة ل وقو  مرها في موا هة ال يرسة اإلسراةي لة والةطدي ل لل 

في م حمة ا نةفاضة الجيوللة ش كان ع يها  ي اد طلاغة فكرية لمشروعها ال هاديش ي  هد مشاعر 
ال ماهيرش وي ه  قادةها الميدانيين ع د الحشد والةربةة  سةمرارية الموا هاتش وةثمين عياء الشهداء 

يل المقاو  جالةحدلات وال رحد وةضحلات المرةق ين واألسراش ويرس  الخيوط الرريضة لوعي ال 
 الةي ةنة رر في طراع  مو ا حةلو .. من هنا ولدت الفكرةش وكان ا  ةهاد.

ن كان و هة ن ر   -في الحقلقة  - ن ميثا  "حماا" كان  ا  ع د واقو ا حةلو ال ال ش وهو واه رد 
 رو  ألحد أه  شيوخ الحركة المخضرمينش    أن  قد ةمت المطادقة ع ل  داخ لا  في  ل 

ع جاعةجار أن  وثلقة مي وجة ل ةربةة والحشد ضد ا حةلو ش ول  ية  1988ا نةفاضة ا سةثناةلة عا  
في جرض مفرداة  الدينلة والسلاسلة من و هة ن ر القانون الدولي والقانون  - ن اك  -الةدقيق 

 الدولي اإلنساني جشكل عا .
ل الميثا  واعةمادر كد"منفلسةو" ي ةز  ال ملو بخيوي  لقد ةدارا اإلخوة في الةسرينلات  مكانلات ةردي

الرريضةش    أن الخشلة من ا ةها  ج ن حركة "حماا" ةح و ح و حركة "فةأ" في ةقدل  الةناز تش 
هي الةي  ر ت الحركة ةةوقف يولل أما  اةخا  مثل ه ر الخيوةش واسةبدالها جيرح أفكار  ديدة 

ة ار الم ةمو الدوليش وةقدل  رؤا سلاسلة أكثر واقرلة أبرزها  عكست انفةاح الحركة جشكل أوسو



 
 
 
 

 

 43 ص             4227 العدد:        3/13/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

قادة الحركة في خياجاةه ش وك لك في البرنامل ا نةخابي لكة ة " الة يير واإلطلح" من  زمن للا 
 جالق يل.

كان األرضلة الةي ةحددت ع يها الكثير من مرال   -جشكل عا   -ومو  لك نقوو:  ن الميثا  
ةل ش و لك جطورة ل  ةكن مسبوقة به ا الوضوح والطراحة.. وع د أي حاوش فان الطراع مو المح

كوثلقة ةمت كةابةها في زمن ا نةفاضة  -المقو ت الةاريخلة ةجقد مقو ت ةاريخلةش والميثا  
ةجقد ل  قلمة  ا عةجاريةش مو الة كيد ع د أن  للا دسةورا  أبدعة  الحركة ومي ود األخ   -األولد
الميثا  جمشاركةها في  - لد حد   ما  –نطوط ش بل لمكن القوو  ن الحركة قد ة اوزت  جحرفل ة

ش واسةردادها ل ةرايي مو الرؤا 67الرم لة السلاسلةش وقبولها بدولة ف سيينلة ع د حدود عا  
والح وو السلاسلة الميروحة من قبل الم ةمو الدوليش وك لك جانفةاحها ع د محليها اإلق لميش 

 ها لحكومة وينلة خر ت من رح  س ية أوس وش جرد أن شاركت في ا نةخاجات الةشريرلة وةشكي
 وفازت فيها جاألغ بلة. 2006

 
 الرؤية والموقف ....

 ن كل ه ر المؤشرات الساجقة هي دليل ع د أن حركة "حماا" لديها من المرونة وا ةساع ل ةكيف 
الوينلة من ناحلةش وجما لكفل لها حمالة من ومة  مو مة يرات الواقوش دون أن ةةرا و عن ثوابةها
 من ناحلة أخرا. - ن و د  -القل  والمجادئش وال حا  جقيار الة يير المناسد 

أو الوثلقة السلاسلة ال ديد سو  يةب ور في  88سواء أكان في ميثا   - ن موقفنا كحركة "حماا" 
 النقاط اآلةلة:

ةحف ها األ لاوش والةدافو سيجقد قاةما   سةرداد ه ر الحقو ش  ن الحقو  الةاريخلة ةجقد حقوقا   -1
والمس لة مرةجية جاإلمكانلات وبةوازن القوا في المنيقة..  ن شربنا ل  ينكر يوما  أن اليهود 
والمسلحيين ه  أحد مكونات الشرد الف سييني وأرض  فهي ةاريخلا  أرض كل األنبلاءش ولكن أن ية  

ع د أملك ومقدسات اآلخرين اسةقواء  ب هات خار لة وادعاءات دينلة ا عةداء من قبل ير  
جاي ةش فه ر مس لة مرفوضةش ولن ةقبل "حماا" ب لك و  ألة  هات ف سيينلة ةةمةو جمطداقلة 

 وينلة.
أمل  في خ ق  رو  أفضل  - ن هناك فرقا  بين أن ية  الض   ع لك ل قبوو والةس ل  بواقو ما  -2

وبين أن ةطل  لد حقك جالشكل ال ي لحفو كرامةك ولحمي مقدساةك..  ن  -لشرجك وقضيةك 
محاو ت ةرولض "حماا" ل سير ع د خيد حركة "فةأ" : " ا سةدراج والةنازو خيوة خيوة" لن 
ةؤةي أ ك هاش فالضواج  الةي ةحك  قرارات الحركة من خلو أيرها الشورية سةجقد هي السلاج ال ي 
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اش ول شرد الف سييني حقوق  الةاريخلة في سلا   للات الطراع ش سواء أكانت لحمي لف سيين قدسيةه
 دينلة أو سلاسلة.

في  - ن طراعنا الحالي مو ا حةلو هو طراع سلاسي ش ولكنَّ حركات الةحرر الويني ة     -3
اض  لد موروثها الديني في عم لة الحشد والةربةةش جاعةجار أن  لك هو المحرك  سةنه -الرادة 

ع د ةو يف  -جل شك  -ياقات األمة وةحفيزها ل ب و وةقدل  الةضحلات. ونحن من  انبنا نرمل 
المحيات الةاريخلة ل طراع مو ا حةلو ش جما يخد  مرح ة الةطدي لمشروعه ش وما يوفر لنا 

 األرضلة الط جة لم البة  وا نةطار ع ل .
ش وهي ةرا أن الطراع في جرض  وانج   ن "حماا" هي حركة ةحرر ويني برؤلة  سلملة -4

ا دينلة   لمكن ة اه هاش جاعةجار أن أرض ف سيين هي وقف  سلمي   لمكن الةفري   يةضمن أجراد 
س ما   -جشبر منهاش وأن مرادلة الطراع اليو  هي أن هناك حقوقا  م ةطجة ي د أن ةرود  لد أه ها 

ن ه ر الحقو ش دون الر وع  لد اإليار الويني و  ةم ك أي  هة سلاسلة الةنازو ع -أو حربا  
 ال اموش ليةخ  الموقف ال ي لحمي المطالأ الر لا ل شرد الف سييني.

 ن بيت القطيد وح ر الزاولة في ه ر المس لة هو أن الحقو  الف سيينلة   ةسق  جالةقاد ش  -5
ةرود أله ها  ما عبر اةفاقلة سل  وسواء  أكان له ا الطراع أجرادا  دينلة أ   ش فان الحقو  ي د أن 

ةسوي حالة ه ر الحقو  أو يجقد الطراع مفةوحا  أل لاو قادمةش حيا ةة ير موازين القوا جالشكل 
 ال ي لسمأ بةحقيق  لك.

 ن حركة "حماا" ةرا أن له ا الطراع أجرادا  دينلة وسلاسلة وقانونلة وأمنلة وأخلقلةش ولكن  -6
ي قضلة حقو   ة   اسةلبهاش و بد  أن ةرود ه ر الحقو  أله هاش خاطة  القضلة في  وهرها ةجقد ه

وأن الم ةمو الدولي ل  ينكر  لكش بل يدعو  لد  ي اد حل   لمشك ة الل ةينش وهناك قرار أممي به ا 
   ليالد جرودةه  وةقدل  الةرولض له .UN-194الخطوصش طادر عن األم  المةحدة  

ه ر األرض المجاركة كانت مهدا  ل رسا ت السماولة الثلاع اليهودلة  نحن من يرفنا ق نا  ن -7
والمسلحلة واإلسل .. وه ا لرني أن أةجاع ه ر الرسا ت ةوا دوا ع د أرض ف سيين في أحقاد 

 ل  ينقيو. -عموما   –ةاريخلة مخة فةش وجالةالي فان و وده  ع د ه ر األرض 
الو ود اليهودي ال ي كان قاةما  ع د أرض ف سيينش ولكن مو  ن  شكاليةنا في الواقو للست مو  -8

الحركة الطهيونلة الةي عم ت ع د اغةطاد األرض وةه ير أه هاش والدعوة لكل يهود الرال  جالقدو  
  لد الدولة الةي ة   نشاؤها ع د أنقاض شرد  خر ةوارا ه ر األرض من  ف ر الةاريخ.

جرد رد ِّ الحقو   لد  -السكان األط يين ع د ه ر األرض  ن  مكانلات الرلل المشةرك بين  -9
 لمكن الةفاه  حولهاش أما الةس ل  جالوقاةو ال المة فسل ل مرفوضا  وسيجقد شربنا لقاوم . -أه ها 
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  دولة في قياع غزةش و  دولة بدون غزة.. حقلقة يؤكد ع يها الكل الف سيينيش وأي ةناوو في  -10
 لو ل حقو  الف سيينلةش وةنازو عن حق عودة الل ةين.غير ه ا السلا  هو ةضي

ه ر هي محددات الرؤلة وعناوين الروالة وا عةقاد لدا اإلسلميين جشكل عا ش والةي لن ةخرج عنها 
ش 88مضامين الوثلقة السلاسلة ال ديدةش ج ض الن ر عن ملح ات الجرض عمَّا ورد في ميثا  

نةفاضة وموا هة المحةل عنوانها األبرزش وكانت يبلرة الطراع خلو سلا  مرح ة ةاريخلة كانت ا 
 فيها مفةوحة ع د كل المفردات الدينلة والسلاسلة والنضاللة.

 13/3/2017، القدس، القدس
 

 العالم العربي مفعوال  به .65
 فهمي هويدي

ا ةماع أطجأ الرال  الرربي لرل جالةحالفات الر نلة والسرية.    جردما ف رت طحلفة هآرةا خبر 
مو م ك األردن ونةنلاهو.  السلسيش وشارك فل  الرةلا 2016فبراير  فيعقد  ال ي السري الرقجة 

وثلقة لمشروع وطف ج ن  مجادرة سل   ق لملة ةةبناها مطر  الحاليمارا  5فانها نشرت يو  
سراةيل  قلادات كان لفةرض أن ةطدر من القاهرة أو شر  الشيخ عقد ا ةماع ل الةي وهيواألردن واه

الدوو الثلا. وفد حين فه  أن المجادرة أريد لها أن ةفةأ الجاد لةيبلو الرلقات مو  سراةيل قبل 
الةوطل  لد حل ل قضلة الف سيينلة. فاننا فو ةنا أخيرا ج خجار من واشنين ةحدثت عن مشروع 

 يران. وقيل  ن لموا هة « المرةدلة»ةرعار الو لات المةحدة لض  الدوو السنلة   ق لميلةحالف 
سراةيلش وأن  جمثاجة  موا هة  في عربي« ناةو»الةحالف سلشمل مطر والسرودلة واإلمارات واألردن واه

المرح ة السوفييةلة. وجرد  في« وارسو» يران والدوو المواللة لهاش وقد اعةبرر الجرض شبيها جح ف 
 لد  قامة محور ل ممانرة  كرت  ةاجرنار من ةل أبيد وواشنين ة قينا من يهران أخجار الدعوة ال ي

فل  مطرش ولفةرض أن ةشةرك فل   يران مو سوريا والررا  وةرعار روسلاش جاعةجار أن الح ف 
 السابق سلكون ةحت الرعالة األمريكلة. اإلق لمي

ةناق ت وساةل اإلعل  أخجارها خلو األسابلو األخيرة.  الةياألحل   هيحةد  شرار  خرش فة ك 
رال  الرربي موضوعهاش    أن أخجارها ك ها خر ت من خارج الرال  الرربي. ولسنا نرر  ورغ  أن ال

ما   ا كانت هناك أخجار مماث ة أخرا ةحت السيأ أ   ش وهو ما   نسةجردرش خطوطا أننا قرأنا 
ا  عن مشروع مسكوت ع ل  ل رباعلة الرربلة  مطر والسرودلة واإلمارات واألردن . لوح بامكانلة  قد

جرض الدوو الرربلة ع د ا نفراد جالةرامل مو  سراةيل من خارج ال امرة الرربلة. الملح ة األه  
فد ه ا الطدد أن المشروعات السابق  كرها ةبدو وك نها ةخد  المطالأ اإلسراةي لة جطورة حطرية. 
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ساجات  سراةيل مو سواء ألنها ةؤدا  لد ةرحيل القضلة الف سيينلة والقفز فوقهاش أو ألنها ةطفد ح
لبنانش وفد  فيأو  راء مساندةها لحزد هللا  النووي ةرةبرها خيرا يهددهاش جسبد مشروعها  الةي يران 

 الةيبين السنة والشلرةش جما لطر  ا نةجار عن األخيار  الم هبيالوقت  اة  فانها ةؤ ل الطراع 
الرال   فيؤ ل حريق الفةنة الم هبلة ةمث ها  سراةيل ف سيينلا وعربلاش ع ما ج ن  لك الطراع   ي

 الرربي فحسدش ولكن  ألضا يؤدا  لد ةفةيت الرال  الرربي وشر مة .
  ا أردنا أن نةطارح أكثر فسن د أن الرال  الرربي فد  ل ة ك المشروعات سلكون مسخرا لخدمة 

 ج ي  لن لكون فاعل أن أيةح د جحفاوة ورعالة اإلدارة األمريكلة.  الةيا سةراةي لة اإلسراةي لة 
ن أفاد  لك جرض الدوو الرربلة جطورة نسبلةش  السرودلة مثل  حاوش ولكن  سل ل مفرو  ج  حةد واه

 اللمن . فيةؤرقها المساندة اإليرانلة ل حوثيين  الةي
خدمة ا سةراةي لة اإلسراةي لة  فييراد ل  أن ل ل مفرو  ج   ال ي الرربيمما يؤسف ل  أن الرال  

محل  دول  أو شروج ش فثمة ةحالفات  فيشةون  الداخ لةش سواء  فيمريكلةش طار فاعل فق  واأل
مةاجو لما  وأيأحداا اللمن وفد ليبلا وسوريا والررا  ولبنان وف سيين.  فيوة ا جات عربلة عربلة 

ة ك  فية ك الدوو   ةفوة  ملح ة أن جرض الدوو الرربلة ةساند جرض األيرا   فيي را 
 «.شقلقة»قيارش بينما ةساند األيرا  المةطارعة مرها دوو أخرا األ

الموضوعش األولد أن ال امرة الرربلة خارج كل ما ي راش وهو أمر  فيلدا ملح ةان أخيرةان 
  ا طار مفرو  ج  فل نةوقو ل  امرة الرربلة أن ةش  وةطجأ فاع ة.  الرربيمفهو ش ألن الرال  

 الرأيةشارك فيها مطرش غاةد ةماما عن  الةيلاسة فان م ف الةحالفات الثانلة أن  جسبد موت الس
وعن م  ا نواج ش حةد اإلعل  ل  لكةرا ج . أسةثند من  لك مقالة أسةا ة الر و   المطري الرا  

  ةحت عنوان: 11/3حوو الموضوع  « األهرا »نشرةها لها  الةيالسلاسلة الدكةورة نلفين مسرد 
 الرسكرية.مطر وسلاسة األحل  

 11/3/2017القاهرة، الشروق، 
 

 أحداث محيط مخيم برج البراجنة: حتى ال تتكرر الصراعات المدمرة .66
 رأفت مرة
وقرت  هر يو  ال مرة الماضي اشةجاكات عنلفة بين ف سيينيين ولبنانيين في محل  مخل  برج 

ةش وأعادت الة كير جمآا البرا نة في الضاحلة ال نوبلة لبيروتش وأدت لخساةر جشرية ومادلة كبير 
دفو ثمنها الف سيينيون وال بنانيون غاللاش و  ةزاو  ثارها وةداعلاةها ماث ة  لد  قدلمة وحقجة مؤلمة.

 اليو .
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ا شةجاكات األخيرة في برج البرا نةش حدثت والمحل  اإلق لمي غار  في الطراعات وا نقسامات 
 والمشاريو الدوللة.والرنف والفةن الم هبلة والةدخلت الخار لة 

وال بناني واقو مسةهد  ومررض ل ةهديد ألسجاد مرةجية جاألهدا  الخار لة  والواقو الف سييني
والمطالأ الدوللة والمشاريو الطهيونلةش وه ا الواقو فل  نقاط ضرف كثيرة ولراني من ف وات 

 مةرددة.
في ه ر المرح ة أهمها ةوفير لكن هناك مطالأ ف سيينلة لبنانلة مشةركة من المه  اسةحضارها 

األمن وا سةقرار وحمالة البيةة الداخ لة ل م ةمرين الف سييني وال بنانيش وة ند الطراعات والفةن 
 وا نقساماتش وحمالة المقاومة ضد ا حةلو.

 لة ال ديدةش وشرور الحكومةمريكوفي ه ر المرح ة هناك ةرا   ل ةهديدات اإلسراةي لة جفرل اإلدارة األ
اإلسراةي لة جالةفو  جسبد األزمات الةي ةرلشها قوا المقاومة في المنيقةش ونةاةل الطراعات 

 المح لةش وةهاوي األن مة والةدمير الحاطل في الم ةمراتش وةبدو األولولات.
للا من المسة رد أما  كل  لك أن نةوقو و ود محاو ت ل ةخريد الداخ ي في موا هة الف سيينيين 

نش و ره   لد طراع  ديد بهد  ةحقيق  زء من النةاةل الةي ةطد في رؤلة اإلدارة وال بنانيي
 األمريكلة ال ديدة وح لفها اإلسراةي ي.

ه ا يو د ع د  ملو القوا الف سيينلة وال بنانلة الميالجة جا ةراظ من الحدا في محل  برج 
منو ا ن رار  لد عنف م ةمري البرا نةش وعد  ةكراررش ووضو  للات ةراون سلاسي وأمني مشةرك ة

  ديد   راجأ فل .
ه ا الكل  للا مجال ة وللا ةهوللش لكن األحداا المح لة غالجا ما ةقودنا  لد وللت ضخمة 

 جسبد سوء الةرامل وضرف اإلدارة والةحك .
 لا مجاشرا.والةحطين لكون سلاسلا وأخلقلا وأمن ة ند النةاةل الكارثلة يبدأ جالوعي والضج  الشديد ..

 12/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الكرة تتدحرج إلى رام هللا .67
 سمدار بيري 
هاك  اسةنةا ان سريران من المكالمة ا ولد بين الرةلا ةرامد ورةلا الس ية الف سيينلة محمود 
 عجاا. اسةنةاج أوو: البيت ا بلض ن أ في اخراج الروح من أبو مازن. فقد أطروا في الس ية

يوما من  دخول  البيت ا بلضش ةمكن ةرامد من أن يهاةف  49الف سيينلة ع د احطاء المخزون: 
نةنلاهو مرةين وان  ي زي  جاسةضافة شخطلة ملطقة وم ياة  علملاش مث ما لحد الر لن. كما 



 
 
 
 

 

 48 ص             4227 العدد:        3/13/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

ي ان ةرامد هاةف كل ا يرا  الةي ةجقي ع د مسافة لمسة من النزاع: عبدهللا م ك ا ردنش ال 
الةقار الضاش السلسي رةلا مطرش س مان م ك السرودلة والحكا  الثلثة في  مارات الخ يل الرربي. 

 ابو مازن و د نفس  في المكان ا خير.
كما حرص ةرامد ع د أن لر ن ج ن    يهم    ا كان الحل مو الف سيينيين سينةهي بدولة واحدة او 

 ت  لد ليبرمان الضاش ل هدوء في موضوع البناء في بدولةينش ولكن  ح ر نةنلاهوش والرسالة وط
ل  لكن ه ا جكا ش فمو ان ةرامد أطر ع د ةريين السفير الطقري دافيد  واه االمسةوينات. 

 فريدمانش ولكن  ةرا و في ه ر ا ثناء عن الخية لنقل السفارة األمريكلة  لد القدا.
د سارع ةرامد  لد الة ريد ج ن  دعا ابو مازن اسةنةاج ثان: حةد اشرار  خرش م رد أقواو م ام ة. فق

 دلة »و « ممةازة»في واشنين قريجا. وطنف الير  الف سييني المكالمة كد « ضلفي»ألن لكون 
 ش والرةلا من را  هللا أع ن ج ن  ينة ر الرمل مو الرةلا ال ديد.«وليلفة

ةرامد يدعي ج ن  اةخ  قرارا ش مكالمة هاةفلة قطيرةش واليرفان لقو ن فق  ما ينج ي: جاإل ماو
بةحريك المفاوضات دون فرض ح ووش وابو مازن لشدد ع د أن  مة ند لكل  هد يؤدي  لد اقامة 
الدولة الف سيينلة  لد  اند دولة  سراةيل. جك مات جسليةش دحرج ةرامد الكرة  لد م رد المقايرة. 

 لد واشنين سةطل ع د جساط أحمر  ابو مازن يريد دولة ف سيينلة؟ أهل وسهلش   مشك ةش ةراو
ونفكر مرا كيف نةحركش شريية أن ةسةوعد مسجقا ج ن للا كل ميالجك سةةحقق. المه  أ  ةبدأ 

 ببلري قططا عن الرأي الرا  في الشارع الف سييني.
  ةنسوا أن ةرامد  اء مو مفاهل  من عال  الة ارة. ح رور من أن النزاع اإلسراةي ي د الف سييني هو 
مسةنقو م ر ش وان أسلف  اسةثمروا  هدا وزمنا جاه ا ل جحا عن حل ابداعيش اقاموا يواق  عمل 
ودفروا عشرات مليين الدو رات. و  ةنسوا الضا ان النزاع مو الف سيينيين   يو د في رأا قاةمة 

من مشك ة أولولات ةرامد في حارةنا. م أ ل  أكثر جكثير ا مساك جابو جكر الج دادي والةخ ص 
سنة من مراناة الف سيينيينش  70 إلنهاءداعل. وع ل ش فحين يب ع ةرامد ابو مازن ج ن  حان الوقت 

فه ا لرني:   ا كنت مة ندا حقاش فكف عن الةراكض في المؤسسات الدوللةش وساه  في دورك وأنا 
 اعالل نةنلاهو.

ن مسةشاري ةرامد أعدوا فروضه  مما أطدرر النايقون في واشنين وفي را  هللاش لمكن الفه  ج 
المنزللة. من زاولة ابو مازنش فان الس وك في البيت ا بلض ة ار نةنلاهو يبدو ل  ودلا  داش ع د 
حساج . ويوطي الفريق المحل  بةرامد ب  د ابو مازن  لد واشنين قبل أن ةنرقد القمة الرربلة في 

وللا طدفة ان جرا ابو مازن برةلا أ هزة  ا ردنش في نهالة الشهرش وال ي سلريل  ريأ اسناد.
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المخابرات الف سيينلةش ما د فرج ل كشف اما  ن راة  في واشنين عن عمق الةنسيق ا مني مو 
  سراةيلش والشهادة ج ن المقايرة في را  هللا   ةش و عم لات اإلرهاد.

قدا ورا  هللا. وجرد كل وا ن دور المجرواش  لسون غرينب تش ال ي يني ق في  ولة مكوكلة بين ال
لد اين ية   وك  هو مسةرد للسةثمار حقا د ف   لحل  شيءش أما ل ز ةرامد د ما ال ي يريدر حقا واه
جرد. من زاولة ن ر ابو مازنش الكثير  دا منوط في الحديا ال ي سيدور في البيت ا بلض. ه ر 

الحقاةق والمريلات الةي ل  ية قاها سةكون جالنسجة ل  فرطة نادرة ل كشف عن الروالة الف سيينلةش 
 ةرامد من نةنلاهو.
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