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  "في "إسرائيل 48وال مبرر لبقاء فلسطينيو  تبادل سكان وأراض   :ليبرمان يرّوج لفكرة "ترانسفير" .1

ًا يوم اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مجدد دفاععاد وزير ال: القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد
اإلثنين، إلى الترويج لفكرة "ترانسفير" والتبادل السكاني أيضًا كشرط لنجاح أي تسوية للصراع 
اإلسرائيلي الفلسطيني، في ظل تحريض على قيادات من فلسطينيي الداخل، إذ اعتبر أنه ال يوجد 

 سبب لبقائهم مواطنين في إسرائيل. 
ك": "في مستهل محاولة جديدة لتحريك مفاوضات وكتب أفيغدور ليبرمان، على صفحته على "فيسبو 

سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، يجدر بنا استخالص العبر من الماضي. العبرة األولى هي أن 
 أي محاولة لحل المسألة الفلسطينية على أساس أرض مقابل سالم مصيرها الفشل المسبق". 
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دائم هي بتبادل أراٍض وتبادل سكاني كجزء من  وزعم ليبرمان أن "الطريق الوحيد للتوصل إلى اتفاق
اإلسرائيلي للتحريض على نواب وقيادات فلسطينية من  دفاعوانتقل وزير ال تسوية إقليمية شاملة".

الداخل، إذ اعتبر أنه "ال يمكن أن تقوم دولة فلسطينية منسجمة من حيث سكانها بدون أي فرد 
من سكانها  %22إسرائيل دولة ثنائية القومية مع  من الفلسطينيين، بينما تكون  %100و -يهودي

الفلسطينيين". وخلص إلى القول إنه "ال يوجد سبب ألن يواصل الشيخ رائد صالح وأيمن عودة 
 وباسل غطاس، أو حنين زعبي، كونهم مواطنين في إسرائيل".

في إسرائيل،  ويسعى ليبرمان من وراء تحريضه هذا إلى استعادة صورته كمن يمثل اليمين الحقيقي
وأنه لم يترك أفكاره ومقترحاته وبرنامجه السياسي المتعلق بـ"الترانسفير" وتبادل السكان بين السلطة 

سرائيل في إطار الحل الدائم.  الفلسطينية وا 
 13/3/2017، العربي الجديد، لندن

 
 الحكومة تشكل لجنة للتحقيق في اعتداء الشرطة على المحتجين في رام هللا .2

، وزيـر الفلسـطيني محمود عباس، قرر رئيس الـوزراء يةفلسطينال السلطةبتوجيهات من رئيس  :رام هللا
الداخليــة، رامـــي الحمـــد هللا، تشـــكيل لجنـــة تحقيـــق برئاســة وكيـــل وزارة الداخليـــة اللـــواء محمـــد منصـــور، 

، عمــار الــدويك ونقيــب المحــامين حســين شــبانة اإلنســانوعضــوية مــدير عــام الهيئــة المســتقلة لحقــوق 
للوقوف على أحداث "مبنى المحاكم" في البيرة، وفي محافظة بيت لحـم، لضـمان الوصـول إلـى حقيقـة 

لقادة المؤسسة األمنية، في  أمنياً  ، اجتماعاً 13/3/2017 وترأس رامي الحمد هللا، يوم االثنين ما حدث.
 لحم.مكتبه برام هللا، للوقوف على أحداث "مبنى المحاكم" في رام هللا وأحداث بيت 

وأكـــد الحمـــد هللا أن القـــانون فـــوق الجميـــع بمـــا فـــي ذلـــك رجـــال األمـــن، وشـــدد فـــي ذات الســـياق رفضـــه 
شـــدد علـــى التـــزام القيـــادة والحكومـــة كمـــا لحمـــالت التخـــوين والتشـــهير بحـــق أبنـــاء المؤسســـة األمنيـــة. 

ـــق الكـــاملين بحمايـــة الصـــحفيين الفلســـطينيين ومحاســـبة مرتكبـــي االعتـــداءات بحقهـــم، والـــرفض ال مطل
 لالعتداء عليهم، مجددا تأكيده دعم القيادة والحكومة المطلق لحرية الرأي والتعبير وحرية اإلعالم.

علــى تشــكيل لجنــة  ،وأطلــع الحمــد هللا وفــد نقابــة الصــحفيين، برئاســة نقيــب الصــحفيين ناصــر أبــو بكــر
اللتفـاف حـول المؤسسـة ودعا الحمد هللا كافة وسائل اإلعالم إلى ا تحقيق في أحداث "مبنى المحاكم".

 األمنية في جهودها لحماية أمن المواطنين، وتحقيق السلم األهلي واالستقرار في محافظات الوطن.
 13/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 : الشهيد األعرج هو الممثل الحقيقي للشعب الفلسطينياألمني التنسيقداعيا  لوقف  خريشةحسن  .3
رأى حســن خريشــة، النائــب الثــاني لــرئيس المجلــس : تحريــر خلــدون مظلــوم، مــن ســليم تايــه - طــولكرم

 األحــــد يــــومالتشــــريعي، أن قمــــع أجهــــزة األمــــن التابعــــة للســــلطة الفلســــطينية فــــي رام هللا لوقفــــة ســــلمية 
 ، هو "تصرف خارج عن ثقافة الشعب وتراثه، في يوم أسود وحزبن للفلسطينيين".12/3/2017

، وتابع "الشهيد األعرج هـو الممثـل 13/3/2017 في تصريحات لـ"قدس برس" يوم اإلثنين ةخريشوقال 
الحقيقي للشعب الفلسطيني، في صموده وثباته ومقاومته"، مشيرًا إلى أن من مارس العنف في رام هللا 

وشــدد علــى ضــرورة أن تكــون ردود األفعــال علــى مــا  المحتجــين، سيمارســه غــدًا وفــي المســتقبل. ضــد  
أن مــا جــرى هــو اعتــداء علــى  دث أمــام مجمــع المحــاكم فــي رام هللا "علــى مســتوى الحــدث"، معتبــراً حــ

ودعـا إلـى مواجهـة تلـك االعتـداءات، ووقـف التنسـيق األمنـي مـع االحـتالل،  رموز الشعب الفلسطيني.
 وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، ووقف االعتقاالت السياسية وا عادة الوحدة للشعب.

  13/3/2017قدس برس،  وكالة
 

 صرصور يدعو القضاء بالضفة للتصرف بـ"عقالنية" في قضية األعرج ورفاقهالقاضي  .4
دعـا سـامي صرصـور، الـرئيس لمجلـس القضـاء األعلـى المقـال بقـرار : يحيى اليعقوبي -غزة  ،رام هللا

األعــرج مــن رئــيس الســلطة محمــود عبــاس، إلــى التصــرف بعقالنيــة فــي قضــية محاكمــة الشــهيد باســل 
وأضاف صرصور في تصريح لـ"فلسطين": "يتوجب على محكمة الصلح في رام هللا التصـرف  ورفاقه.

بطريقة أكثر شفافية وعقالنية في قضية الشهيد األعـرج ورفاقـه، خاصـة أن االحـتالل يعتقـل المتهمـين 
 الذين لم يتمكنوا من حضور الجلسة" التي عقدت، أول من أمس.

 14/3/2017 ،فلسطين أون الين
 

 حذر من تبعات تشكيل حماس لجنة إدارية لقطاع غزةيالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  .5
حذر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان حركة حماس من  ":اإللكترونية األيام" ،عون  فايز أبو -غزة 

الشــأن  مغبــة الوقــوع فــي فــخ تشــكيل لجنــة إداريــة إلدارة قطــاع غــزة، لمــا لهــا مــن تبعيــات خطيــرة علــى
وقــال المركــز "إن تشــكيل اللجنــة اإلداريــة يسمثــل انتكاســة جديــدة لجهــود المصــالحة،  الفلســطيني برمتــه.

ومأسسة لالنقسـام، ويمهـد الطريـق لفصـل قطـاع غـزة بشـكل كامـل ونهـائي، بمـا ال يخـدم سـوى أهـداف 
 االحتالل اإلسرائيلي.

ة الوطنيــة، وتنفيـذ كافــة بنـود اتفــاق وأكـد أن حـل مشــاكل قطـاع غــزة لـن يكــون إال مـن خــالل المصـالح
 المصالحة بشكل كامل وغير انتفائي، والعمل على إجراء االنتخابات العامة "التشريعية والرئاسية".
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بالعمـــل معـــًا مـــن أجـــل ضـــمان وحـــدة  سوطالـــب المركـــز الفلســـطيني الـــرئيس الفلســـطيني وحركـــة حمـــا
وناشـــد كافـــة  إلـــى تفتيـــت وتهويـــدها.األرض الفلســـطينية ومواجهـــة مخططـــات االحـــتالل التـــي تهـــدف 

 الفصائل والمواطنين رفض أي مشروع يسهم في فصل قطاع غزة أو يكرس االنقسام.
 14/3/2017 ،األيام، رام هللا

 
 ال تعبر عن نوايا جدية الستئناف المفاوضات "إسرائيل"الفلسطينية: إجراءات  الخارجية .6

ن انتهاكــات أ، 13/3/2017 بيــان صــحفي يــوم اإلثنــينفــي  الفلســطينية، أكــدت وزارة الخارجيــة :رام هللا
الفلســطيني وأرضـه وممتلكاتــه ومقدسـاته، دليــل قـاطع علــى  اإلنسـان االحـتالل اإلســرائيلي اليوميـة ضــد  

، وأنها ماضية في تقويض حـل الـدولتين، وبوصـلتها حتـى ا ن "إسرائيل"غياب شريك سالم جدي في 
 فاوضات جدية وذات معنى.ال تؤشر إلى نوايا إيجابية الستئناف م

 13/3/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 السلطة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى مفاوضات مباشرة مع "إسرائيل" بشروط :"الشرق األوسط" .7
قالت مصادر فلسـطينية مطلعـة لــ"الشرق األوسـن" إن : كفاح زبون و  ،نظير مجلي - رام هللا ،تل أبيب

بشـــروط عـــدة، أولهـــا وقـــف  "إســـرائيل"عدة للعـــودة إلـــى مفاوضـــات مباشــرة مـــع الســلطة الفلســـطينية مســـت
بعد تعهد إسرائيلي  67بشأنها سابقًا، وأن تبدأ المفاوضات هذه المرة، بقضية ترسيم حدود  االستيطان،

في دولة ضـمن  إطالق سراح دفعة من األسرى القدامى كان متفقاً  ومن ثم   وأمريكي بحق الفلسطينيين
 د، وأن يجري تحديد سقف زمني إلنهاء المفاوضات.هذه الحدو 

وبحسب المصـادر، فـ ن هـذا هـو جـوهر مـا سـيطرحه الـرئيس الفلسـطيني محمـود عبـاس علـى مبعـوث 
مـب، ااألمريكـي، دونالـد تر  الرئيس األمريكي ْجيسون غرينبالت اليوم، في رام هللا، والحقًا علـى الـرئيس

وقالــت المصــادر: "مــا زال هنــاك رأيــان لــدى القيــادة، أنــه  كتصــور فلســطيني الســتئناف عمليــة الســالم.
يمكن العودة للمفاوضات برعاية أمريكية إذا تحققت هذه الشروط، وهو رأي تدعمـه دول عربيـة، ورأي 

 يمكن العودة إال وفق آلية دولية". آخر، أنه ال
 وأضافت المصادر: "االتجاه هو لقبول عرض أمريكي متوافق مع هذه الشروط".

 14/3/2017 ،رق األوسط، لندنالش
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 صرا  على مبدأ حل الدولتينعشراوي: ترامب أصبح م   .8
أكدت مسؤولة فلسطينية أن الرئيس األمريكي دونالـد ترامـب أصـبح مصـرًا : وكاالتال"الخليج"،  - غزة

وقالت عضو اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر حنـان عشـراوي أمـس االثنـين،  على مبدأ حل الدولتين.
"أصبح الرئيس األمريكي مسصرًا على مبدأ حل الدولتين، وعلى أن الجانب الفلسطيني هو الشـريك فـي 
أي عملية سياسية". وأضـافت إن الهـدف مـن زيـارة المبعـوث األمريكـي جيسـون جـرينبالت إلـى رام هللا 

ت إلـى وأشار  هو استكشاف الموقف الفلسطيني من متطلبات استئناف المفاوضات وفق حل الدولتين.
وأكـدت أن أي  أنه ال يمكن القبـول بـأن يكـون هنـاك اتفـاق أو عمليـة سياسـية دون مشـاركة فلسـطينية.

عمليــة سياســية يجــب أن تكــون وفقــًا لقــرارات الشــرعية الدوليــة واحتــرام القــانون الــدولي، مشــيرة إلــى أن 
 دولي.استمرار االنتهاكات "اإلسرائيلية" يتطلب تحركًا فلسطينيًا على المستوى ال

 14/3/2017 ،الخليج، الشارقة
 

 تيسير خالد: أخشى تورط اإلدارة األمريكية في تبني فكرة نتنياهو للحل اإلقليمي .9
فادي أبـو سـعدى: قـال تيسـير خالـد عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية فـي  –رام هللا 

قعــات مــن زيــارة المبعــوث األمريكــي تصــريح لـــ "القــدس العربــي" إنــه يجــب عــدم المبالغــة فــي ســقف التو 
جيسون غـرينبالت، خاصـة وأن سياسـة إدارة ترامـب باتـت واضـحة فيمـا يتعلـق بملـف التسـوية للصـراع 

وأكــد أن إدارة ترامــب "ال تعــارض النشــاطات االســتيطانية والتوســعية بقــدر مــا  الفلســطيني اإلســرائيلي".
شـاطات، وهــذا كـان واضـحًا فـي تصــريحات تبقـي علـى نصـائح لحكومـة إســرائيل بخفـض وتيـرة هـذه الن

 أكثر من مسؤول أمريكي، وكذلك فيما يتعلق بملف نقل السفارة األمريكية إلى القدس المحتلة".
تطـور  إلـىوفيما يتعلق بالمكالمة الهاتفية األخيرة بين الرئيسين ترامب وعبـاس اعتبـر خالـد أنهـا تشـير 

كبيرة كي ال نشيع الوهم في أوساط الرأي  على ذلك آماالً  ، لكن ال نعلقإيجابياً  نسرحب به كونه مؤشراً 
العــام الفلســطيني ونغــرق بــه ونتجاهــل حقيقــة أن اإلدارة األمريكيــة أولــت ملــف التســوية الثالثــي غاريــد 

وهـم الثالثـي  "إسـرائيل"الجديـد فـي  األمريكـيكوشنير صهر ترامب وغرينبالت وديفيـد فريـدمان السـفير 
وختم بالقول "أنا ال أتوقع أن تتم الدعوة إلى تسوية سياسية على أساس قرارات  ."إسرائيل"األقرب إلى 

الشرعية الدولية، بل أخشى تورط اإلدارة األمريكية الجديدة في تبني فكرة الحل اإلقليمي التي يطرحهـا 
 رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وهناك مؤشرات على تورطها في ذلك".

 14/3/2017 ،لندنالقدس العربي، 
 
 



 
 
 
 

 

 9 ص             4228 العدد:        3/14/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 : توصيف "الميل أون سندي" البريطانية لالحتالل بأنه الضحية خدعة مكشوفةالفلسطينية التربية .11
الميـــل أون ســـندي البريطانيـــة تبرئـــة  اســـتهجنت وزارة التربيـــة والتعلـــيم العـــالي محاولـــة صـــحيفة :رام هللا

ني األعــزل والــذي يخضــع لالحــتالل االحــتالل اإلســرائيلي مــن جرائمــه التاريخيــة تجــاه الشــعب الفلســطي
الصــهيوني منــذ عقــود رغــم قــرارات األمــم المتحــدة بهــذا الشــأن، وذلــك عبــر الهجــوم غيــر المبــرر علــى 

عبــر ثنيهــا عــن تقــديم  البريطانيــةالمــدارس الفلســطينية باتهامهــا بــالتحريض ومحاولــة ترهيــب الحكومــة 
 عليمية.المساعدات المالية التي تقدمها للمدارس والمؤسسات الت

وأكدت الوزارة، في بيان صدر عنهـا اليـوم، أنه هـذه االتهامـات المغرضـة بحـق مدارسـها تبـرهن مجـددًا 
وخارجهــا  بريطانيــاعلــى توظيــف حكومــة نتنيــاهو المأزومــة ألبواقهــا الدوليــة والتــي يعــرف الجميــع فــي 

يــة الداخليــة والخارجيــة مــن مقصــلة المالحقــة العدل نتنيــاهو إلنقــاذمصــادر تمويلهــا وأهــدافها الواضــحة 
فــي وجــه مــا ادعــت الصــحيفة بأنــه تحــريض  "إســرائيل"وتصــويره علــى أنــه الضــحية التــي تــدافع عــن 

فلسطيني، في مساع واضحة لخدمة الرؤية الصهيونية بضمان استدامة االحـتالل وتوصـيفه علـى أنـه 
 وليس العكس. "إسرائيل"الضحية وكأن الفلسطينيين هم من يحتلون 

 13/3/2017 ،قدسالقدس، ال
 

 كيلوغرام متفجرات من مخلفات االحتالل 700داخلية غزة تجري تدريبات إلخالء المدارس وتتلف  .11
غزة: نفذت وزارة الداخلية في قطاع غزة سلسـلة تـدريبات علـى إخـالء طلبـة المـدارس، خـالل وقـوع أي 

 مخلفات االحتالل. كيلوغرام متفجرات من  700حدث طارئ، في الوقت الذي أعلنت فيه عن إتالف 
 14/3/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 ؤكد استمرار االنتفاضةتاألسباط و  باببمنفذ عملية  حماس تشيد .12

قــال القيــادي فــي حركــة حمــاس، عبــد الــرحمن شــديد، إن انتفاضــة القــدس ستتواصــل مــا دام المســـجد 
 سرى داخل السجون.األقصى في خطر، وما دام االحتالل يواصل عدوانه على المواطنين وعلى األ

وأشاد شديد في تصـريح صـحفي، بالشـهيد إبـراهيم مطـر منفـذ عمليـة الطعـن البطوليـة فـي منطقـة بـاب 
األســباط بمدينــة القــدس فجــر اإلثنــين، مؤكــًدا أن دمــاءه لــن تضــيع هــدًرا مــا دام فــي الميــدان مقــاومون 

 يحملون راية التحرير وطرد االحتالل عن أرضنا.
المكبر الذي خرج منه الشهيد إبراهيم مطر، سـيبقى بشـبابه وأهاليـه علـى رأس  وأكد شديد أن حي  جبل

 المدافعين عن القدس والمسجد األقصى المبارك.
 13/3/2017موقع حركة حماس، 
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 القدس دليل استمرار انتفاضة القدس عملية: "الجهاد" .13
ذي استشــهد أثنــاء نعــت حركــة الجهــاد اإلســالمي فــي فلســطين الشــهيد إبــراهيم محمــود مطــر، الــغــزة: 

 تنفيذه عملية طعن بطولية ضد جنود االحتالل بالقدس المحتلة.
وقالت الحركة في بيان لها، "إن الشهيد مطر ارتقى بينما كان ينفذ عملية ضد جنود االحتالل، الـذين 

 يدنسون تراب القدس المبارك"، داعية إلى استمرار انتفاضة القدس والمقاومة.
 13/3/2017، ية لإلعالموكالة الرأي الفلسطين

 
 "الشعبية" تعلن رسميا  عدم مشاركتها في االنتخابات المحلية .14

علنـــت الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين مســـاء االثنـــين، وبشـــكٍل رســـمي عـــدم مسشـــاركتها فـــي : أ رام هللا
ة االنتخابــات المحليــة فــي الضــفة الغربيــة، وقالــت الجبهــة فــي بيــاٍن لهــا أنــه "علــى ضــوء اســتمرار قيــاد

الســــلطة وأجهزتهــــا األمنيــــة فــــي إتبــــاع سياســــة الصــــمت علــــى جريمــــة قمــــع المســــيرة واالعتــــداء علــــى 
... المتظــاهرين أمــس فــي رام هللا، وعــدم اتخاذهــا خطــوات جديــة علــى صــعيد اســتخالص العبــر منهــا،

تعلــن الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين بشــكٍل رســمي عــدم مشــاركتها فــي انتخابــات المجــالس المحليــة 
 ي ستجرى في الضفة".الت

  14/3/2017القدس، القدس، 
 

 دحالن: التنسيق األمني يقدم خدمة مجانية لالحتالل .15
ـــادي المفصـــول مـــن حركـــة فـــتح محمـــد دحـــالن، "بعـــد انهيـــار : محمـــد العرابيـــد-الرســـالة نـــت قـــال القي

ار االتفاقـــات مـــع الجانـــب اإلســـرائيلي فـــي ظـــل تهويـــد االســـتيطان والقـــدس نـــرفض كفلســـطينيين اســـتمر 
 التنسيق مع االحتالل كافة".

وأضـــاف دحـــالن خـــالل كلمـــة مســـجلة فـــي مـــؤتمر المـــرأة الفتحاويـــة "شـــركاء مـــن أجـــل الـــوطن"، اليـــوم 
اإلثنين:" ال مبرر لوجود التنسـيق األمنـي مـع االحـتالل ألنـه ال يلبـي احتياجـات الفلسـطينيين بـل يقـدم 

 خدمة مجانية لالحتالل".
إلصالحي داخـل حركـة فـتح، جـاءت بعـد "أحقـاد وأطمـاع الـبعض فـي وأوضح أن فكرة تأسيس التيار ا

 إقصاء بعد قيادات الحركة؛ هدفها تحطيم فتح".
وقـال دحــالن:" نحـن أســاس فــتح وصـميمها وال قــوة علـى األرض تســتطيع أقصــائنا وال نعمـل مــن أجــل 

عتنـا لتأسـيس تقسيمها أو إقصاء أي عضو، لكـن الحملـة الهوجـاء الضـالة التـي تهـدف لتـدمير فـتح، دف
 التيار اإلصالحي".
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بــدورها، قالــت النائــب فــي المجلــس التشــريعي نعيمــة الشــيخ علــي، إن انعقــاد مــؤتمر المــرأة الفتحاويــة 
األول "شركاء من أجل الوطن" تحت رعاية دحالن، هو تأكيد علـى أهميـة وضـرورة الشـراكة السياسـية 

 عدة التكامل ال اإلحالل.الكاملة بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، على قا
من جهتهـا، قالـت النائـب عـن حركـة فـتح مـن مدينـة نـابلس نجـاة أبـو بكـر: "إن المـؤتمر عقـد فـي فتـرة 

 للنواب وتجميد للكوادر وتهميش دور المرأة". إقصاءمهمة وحساسة بعد ما شهدته الحركة من 
 13/3/2017الرسالة.نت، 

 
 ة جراء الحصارر من انفجار األوضاع بغز يحذّ   فتحي حّماد .16

ــاد : قــالهدايــة الصــعيدي-غــزة فــي كلمــة لــه علــى هــامش وقفــة،  ،القيــادي فــي حركــة حمــاس فتحــي حم 
يـوم االثنـين:" جئنـا اليـوم لنقـول لكـل  دعت إليها هيئة الحراك الوطني لكسـر الحصـار يغيـر حكوميـة 

 حال لم يفك الحصار". العالم إننا ال يمكن أن نقبل باستمرار الحصار، ونقول إن االنفجار قادم في 
واستدرك:" بدأت مالمح االنفجار تظهر، واليوم نحتج على الحصار بالصوت، لكن في األيام القادمة 

 سيكون التعبير بشكل مختلف إذا لم يسرفع عن غزة، ف ما فك الحصار أو االنفجار". 
 13/3/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 ة لغزة وال نسعى إلقامة دولة فيها: نرفض إدخال قوات دوليإسماعيل رضوان .17

قال القيادي في حركـة حمـاس، إسـماعيل رضـوان، مسـاء يـوم االثنـين، خـالل نـدوة : مؤمن غراب-غزة
سياسية حول "رفض فكرة إدخال قوات دولية للقطاع"، عقدتها جامعة األقصى في مقرهـا بمدينـة غـزة، 

وشــدد علــى رفــض  تقبــل بــدول بدونــه". إن "حمــاس ال تســعى إلقامــة دولــة مســتقلة فــي قطــاع غــزة وال
حركتـــه لفكـــرة إدخـــال قـــوات دوليـــة للقطـــاع، معتبـــرا أن الهـــدف منهـــا "التهـــرب مـــن الواقـــع الجديـــد الـــذي 

 فرضته المقاومة في غزة ومن منح الشعب الفلسطيني لحقوقه".
وفـــي ســـياق متصـــل، أعـــرب رضـــوان عـــن قبـــول حركتـــه ب قامـــة دولـــة فلســـطينية علـــى حـــدود األراضـــي 

 ، مع عدم االعتراف ب سرائيل.1967لسطينية المحتلة عام الف
 13/3/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 حماس تهنئ البطل الدقامسة باإلفراج عنه .18

 هنأت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" البطل العربي أحمد الدقامسة باإلفراج عنه ونيله حريته.
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رف وصــموده األســطوري ومواقفــه البطوليــة مــن ووجهــت حركــة حمــاس التحيــة لنضــال الدقامســة المشــ
 أجل القدس وفلسطين ومقاومة الشعب الفلسطيني.

 13/3/2017موقع حركة حماس، 

 

 برهوم: أجهزة السلطة تشنُّ حملة تشويه إعالمي وتنشر تصريحات مفبركة لقادة حماس .19
اس وأجهزتــه محــاوالت ســلطة الــرئيس عبــإن حمــاس األســتاذ فــوزي برهــوم؛  النــاطق باســم حركــة قــال

األمنية وا عالمهم المشبوه فتح معركـة إعالميـة مـع حركـة حمـاس ونشـرهم تصـريحات مفبركـة ومكذوبـة 
علــى لســان قــادة فــي الحركــة كــالتي نشــرت مــؤخرا علــى لســان د. محمــود الزهــار ود. صــالح البردويــل 

ءات قمعيــة واألســتاذ مشــير المصــري لحــرف أنظــار الــرأي العــام واإلعــالم بعيــدا عمــا يجــري مــن إجــرا
وانتهاكات من قبل هذه السلطة بحق عوائل األسرى والشهداء في الضفة الغربيـة هـي محـاوالت بائسـة 
ولــن يكتــب لهــا النجــاح، وتعكــس حجــم أزمــات هــذه الســلطة المتفاقمــة نتيجــة سياســاتها الخاطئــة بحــق 

 واسل.أبناء شعبنا وتعاونها األمني مع العدو الصهيوني لتصفية المقاومة ورموزها الب
 13/3/2017موقع حركة حماس، 

 

 : تصريحات "الراعي" محرضة على الوجود الفلسطينينائب ممثل حماس في لبنان .21
اســتهجن أحمــد عبــد الهــادي نائــب المســؤول السياســي لحركــة "حمــاس" فــي لبنــان، تصــريحات : بيــروت

صـريح لــ"الرسالة ووصـف عبـد الهـادي فـي ت البطريرك الماروني الكاردينال مـار بشـارة بطـرس الراعـي.
نت"، يوم االثنين، تصريحات الراعي بــ"المفاجئة والصـادمة"، مضـيفًا أن دعـوة الراعـي لسـحب السـالح 

لبنـــاني، وجـــرى  - الفلســـطيني مســـألة توافقـــت عليهـــا القـــوى اللبنانيـــة بـــأن تـــتم ضـــمن حـــوار فلســـطيني
 االتفاق على آلية للتعاطي معها.

ني فــي كافــة الجوانــب، مشــيرا الــى أنهــم تلقــوا وعــوًدا قبــل عــدة وطالــب بضــرورة مقاربــة الوجــود الفلســطي
 أسابيع وأشهر من أطراف رسمية لبنانية إلطالق حوار شامل.

 13/3/2017الرسالة.نت، 

 

 "إسرائيل"على عوائل الشهداء تأكيد على والئها لسياسات  : اعتداءات السلطة"الجهاد" .21
سياســية لحركــة الجهــاد اإلســالمي فــي لبنــان محفــو  أكــد  مســؤول العالقــات ال: محمــود هنيــة –الرســالة 
اعتــداءات أمــن الســلطة علــى عوائــل الشــهداء وقيــادات العمــل السياســي والمــواطنين فــي رام  أنمنــور، 

 هللا، هي محاولة لتأكيد الوالء لسياسات االحتالل والقوى الداعمة له.
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ـــ "الرســالة نــت"، إن الســلطة تســعى لتثب يــت الــوالء لــادارة االمريكيــة وقــال منــور فــي تصــريح خــاص ل
الجديدة على ضوء الوعود التي قدمها الرئيس األمريكي دونالـد ترامـب لـرئيس السـلطة محمـود عبـاس، 
وتحاول أن تثبت له من خالل رئيسها أنه وفية اللتزاماتها مـع إسـرائيل مـن خـالل مـا فعلتـه مـع عائلـة 

 الشهيد باسل االعرج.
أن السلطة ضاربة بعرض الحائن كل المحاوالت التي جرت لترتيـب  وأشار الى هذه االعتداءات تؤكد

 البيت الفلسطيني، ورفضها إلنهاء التنسيق األمني الذي جلب للفلسطينيين الويالت.
 13/3/2017الرسالة.نت، 

 

 ضمن اتفاق التسهيالت ح حماس: مستشفى ميداني المصري ومنطقة حرة وفتح معبر رف .22
ة حمـاس بنيـة مصـر افتتـاح مستشـفى ميـداني فـي قطـاع غـزة. وقـال أشرف الهور: رحبت حركـ -غزة 

، إن هذه الخطوة تأتي وفقا التفاق سابق "القدس العربي"عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم الحركة لـ 
جرى التفاهم حوله خالل زيارة الوفد األمني للقاهرة في بدايات شهر فبراير/ شـباط الماضـي. وأضـاف 

وأشـار  لى إدخال مصر سلسلة تسهيالت لقطاع غزة، من بينهـا المشـفى الميـداني.أنه جرى االتفاق ع
إلــى أن حركــة حمــاس، لــم تبلــى رســميا حتــى اللحظــة بموعــد إنشــاء وعمــل هــذا المشــفى، لكنــه أكــد فــي 
ـــى إقامـــة منطقـــة  ـــات التـــي أجريـــت شـــملت االتفـــاق مـــع الجانـــب المصـــري عل ـــه أن المباحث الوقـــت ذات

 د الفاصلة بين قطاع غزة ومصر. صناعية في منطقة الحدو 
 14/3/2017القدس العربي، لندن، 

 
 فصائل غزة تطالب بمحاسبة المعتدين على مسيرة رام هللا  .23

غزة : طالبت القوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق فـي اعتـداء قـوات 
فضة لمحاكمـة الشـهيد باسـل األعـرج، فـي الوقـت األمن الفلسطينية في مدينة رام هللا، على المسيرة الرا

الذي واصل فيه العديد من الجهـات الصـحافية، التنديـد بعمليـة االعتـداء التـي طالـت صـحافيين خـالل 
ونــددت قيــادة القــوى الوطنيــة واإلســالمية، بمــا حــدث مــن عمليــة قمــع قــوات األمــن  تغطيــتهم المســيرة.

 للتحقيق في الحادثة. "لجنة وطنية" غزة بتشكيل للتظاهرة، وطالبت عقب اجتماع لها في مدينة
وأكد طالل أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، في كلمة له باسم الفصائل 
الفلسطينية خالل وقفة احتجاجية أمام الصليب األحمر في غزة، على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق 

 . "لى أبناء شعبنا ووالد الشهيد باسل األعرجتقف على ما جرى ولمحاسبة من اعتدى ع"وطنية لـ 

  14/3/2017القدس العربي، لندن، 



 
 
 
 

 

 14 ص             4228 العدد:        3/14/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 ش مرجعيتهافرع استخبارات الجيالقوة األمنية المشتركة في عين الحلوة: صالحيات كاملة.. و  .24
بـالعودة  "عصـبة األنصـار اإلسـالمية"نجحت وساطات األسـبوع الماضـي فـي إقنـاع : رضوان مرتضى
، المكل فـة ضـبن األمـن فـي مخـيم عـين الحلـوة. "القـو ة األمنيـة المشـتركة"لمشـاركة فـي عن قرارها بعـدم ا

بعد ثالثـة اجتماعـات مـع اسـتخبارات الجـيش ولقـاءات مـع القيـادات اللبنانيـة، أعلـن التنظـيم اإلسـالمي 
م السـعد التي اختير الفتحاوي بسـا "القوة المشتركة"األكبر في المخيم نهار الجمعة قراره بالمشاركة في 

 لقيادتها.
ة"أن   "األخبــار"وكشــفت مصــادر أمنيــة لـــ  ــع علــى الســك  ض  ســيبدأ العمــل منــذ "، مشــيرة إلــى أن ــه "الحــل  وس

، "االجتماعـــات التنفيذيـــة ســـتسعقد مـــن اليـــوم". وأوضـــحت أن  "اليـــوم علـــى انطـــالق الخطـــوات العمالنيـــة
لجــــيش أن ال يكــــون أي  مــــن تــــدقيق أمنــــي فــــي ملفــــات عناصــــرها، إذ تشــــترط اســــتخبارات ا"وســــيجري 

أن  "القـوة المشـتركة". ورأت المصادر أن الوصـية األسـاس لــ"عناصر القو ة مطلوبًا أو عليه ملف أمني
ال محرمات أمامها، وأن  لها مطلق الصالحية على كامل المخيم، وأن تكون فاعلة لجهة قدرتها على "

 ."تسليم المطلوبين المرتكبين للجيش
أنه البحث اليوم يترك ز على إنشاء مقار  لهذه القوة، وعلـى تحديـد المنـاطق الحساسـة  "األخبار"وعلمت 

التي ستنتشـر فيهـا عناصـرها مـن سـنترال البـراق إلـى حـي  عكبـرة وطيطبـا بـين البركسـات والصفصـاف 
 والطيري وحطين والراس األحمر.

تها المصادر من العقبات. فقد علمت  اجتماع مجلس األمن الفرعي  أنه في "األخبار"مسألة أخرى عد 
لدى محافظ الجنوب نوقش تفعيل القوة المشتركة، لكن البحث كان عن آلية لحمايـة عناصـرها حرصـًا 
ـــى عـــدم تعامـــل بـــاقي األجهـــزة األمنيـــة ياألمـــن العـــام وقـــوى األمـــن الـــداخلي  كمشـــتبه فـــيهم حـــال  عل

طالق نار داخل المخيم. وذكرت الم علومـات أنه رئـيس فـرع اسـتخبارات مشاركتهم في توقيفات أمنية وا 
الجـــيش فـــي الجنـــوب العميـــد خضـــر حمـــود، اقتـــرح أن تكـــون اســـتخبارات الجنـــوب المرجـــع فـــي هـــذه 

 المسألة.
وقد عسقدت سلسلة اجتماعات في بيروت والجنوب بحضور السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبـور، 

نــــواب نبيــــه بــــري مســــؤول الملــــف وشخصــــيات أمنيــــة وعســــكرية. وكــــان الفتــــًا إيفــــاد رئــــيس مجلــــس ال
الفلســطيني فــي حركــة أمــل، عضــو المكتــب السياســي محمــد جبــاوي، للمشــاركة فــي هــذه االجتماعــات. 
ـــوت رات فـــي  ـــرئيس بـــري إلنهـــاء الت ـــدى ال ـــة أن  هـــذا يعب ـــر عـــن مســـعى حقيقـــي ل ورأت المصـــادر األمني

 المخيمات.
هـدوءًا مطلقـًا "إن  "األخبـار"ف عقـل لــ أبـو شـري "عصـبة األنصـار"في موازاة ذلك، قال المتحدث باسـم 

ذ رأى القيــادي فــي العصــبة أنه "يعيشــه أهــل المخــيم، واألمــور تســير باتجــاه الهــدوء واألمــن واألمــان . وا 
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، رأى أنه "هناك مخططًا يستهدف المخيم عبر افتعال البلبلة األمنية من عين الحلوة إلى برج البراجنة"
سلســلة لقــاءات عقــدناها مــع القيــادات اللبنانيــة لمســنا "وكشــف عــن المســؤولية تتحملهــا كــل األطــراف. 

. وعـــن "منهـــا كـــل الحـــرص علـــى أمـــن المخـــيم، فعـــدلنا عـــن رأينـــا وقررنـــا المشـــاركة فـــي القـــوة األمنيـــة
، لكنــه كشــف أن ــه "العصــبة تــتحف ن عــن إعالنهــا"األســباب التــي كانــت تحــول دون مشــاركتهم، رد  بــأنه 

ة على طمأنات في صددها. وعم ا أسشيع عن تحف ظ البعض علـى شخصـية حصل من القيادات اللبناني
لــيس لنــا أي اعتــراض علــى شــخص ســعد، ونتعــاون مــع الجميــع مــن "قائــد القــوة المشــتركة، قــال عقــل: 

. وعــن مصــير المطلــوبين اللبنــانيين "أجــل أمــن المخــيم والجــوار، ونعلــم أنــه حــريص علــى أهــل المخــيم
ملــف المطلــوبين اللبنــانيين هــو أحــد الملفــات التــي يجــري العمــل علــى " المختبئــين فــي المخــيم، قــال إن  

 ."حل ها باتجاه إيجاد المخارج التي تكفل األمن للجميع
بـــدوره قـــال أمـــين ســـر فصـــائل تحـــالف القـــوى الفلســـطينية وممثـــل حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي أبـــو عمـــاد 

الواجـــب يقضـــي ". ورأى أنه "بيإيجـــااألمـــور تســـير باتجـــاه "إن  "األخبـــار"الرفـــاعي، فـــي اتصـــال مـــع 
، مشــيرًا إلــى أن  المســؤولية تقضــي بضــرورة "بضــرورة اإلســراع بتشــكيل القــوة المشــتركة لتمــارس أعمالهــا

في مرات "أن نخفف الضغن عن المخيم سياسيًا وأمنيًا، ألن الضغن األمني يسحدث توت رًا. وكشف أنه 
ي للخــروج مــن المخــيم، وكــادت تصــل إلــى عــدة بــدأت مســاٍع للوصــول إلــى تســوية مــع شــادي المولــو 

 ."بالهدوء والروية تسحل كل األمور". ورأى أنه "خواتيمها، قبل أن تتعرقل التسوية
ـة أو قـو ة "من جهتهـا، أكـدت المصـادر األمنيـة أن  اسـتخبارات الجـيش لـن تتعـاون مـع قـوة مشـتركة هش 

ول لهــذه القــوة ســيكون لــدى وقــوع أي االختبــار األ"، مشــيرة إلــى أن  "مشــتركة ال تســتطيع بســن األمــن
 ."مشكل أمني. عندها سيكون السؤال: هل ستكون فع الة، وهل ستتعاون مع الجيش؟

 14/3/2017األخبار، بيروت، 

 
 لسر حركة فتح بطولكرم أميناانتخاب حمدان سعيفان  .25

دالناصـر شـاكر انتخبت حركه فتح إقليم طولكرم اليوم، حمدان سعيفان أمينا لسر اإلقلـيم وعب: طولكرم
الســر السـابق مؤيــد شـعبان فــي انتخابـات المجلــس  أمـينالشـاكر  نائبــا لـه، وجــاء ذلـك بعــد نجـاح  أبـوي

 للحركة.الثوري 
بطــولكرم بحضــور عضــو اللجنــة المركزيــة  اإلقلــيمعقــدت اجتماعــا لهــا فــي مقــر  اإلقلــيموكانــت لجنــة 

 .للسر خلفا لمؤيد شعبان أمينلحركة فتح جمال محيسن النتخاب 
 13/3/2017القدس، القدس، 
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 السيطرة على سورية يعني "إسرائيل" أكثر من الملف الفلسطيني نإيرا محاولةشتاينتس:  .26
قال وزير الطاقة يوفال شتاينتس لاذاعة العامة إن زيارة الموفد الشخصي : أسعد تلحمي –الناصرة 

، "جولة تعليمية"يسون غرينبالت للرئيس األميركي دونالد ترامب، المسؤول عن المفاوضات الدولية ج
دونالد بأن الرئيس محمود عباس وأنه ال يتوقع أن يكرر الموفد الخاص ما قاله الرئيس الفلسطيني 

محاولة إيران السيطرة على "ترامب أكد دعمه حل الدولتين. وأردف أن ما يعني إسرائيل ا ن هو 
لية، أكثر بكثير من الملف الفلسطيني. إنها سورية المستضعفة على نحو يشكل تهديدًا لحدودنا الشما

. وزاد أن إسرائيل مستعدة دائمًا الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين "المسألة التي تقض مضاجعنا
لكن المواقف المتطرفة للرئيس عباس بعدم استعداده للتوصل إلى سالم "بل للتوصل إلى تسوية، 

لشعب اليهودي تؤكد أن ال شريك جديًا إلسرائيل في على أساس إنهاء النزاع واالعتراف بدولة ل
 ."عجزه عن السيطرة على قطاع غزة إلىالجانب الفلسطيني، إضافة 

 14/3/2017الحياة، لندن، 
 

 "لتراث جبل الهيكل"لتأسيس صندوق  اقتراحا   نقدمايإلكين وريغف ان الوزير  .27
 إقامةسرائيلي أمس، إنهما قررا أعلن وزيران في حكومة االحتالل اإل: برهوم جرايسي - الناصرة

المبارك. بميزانية  األقصىصندوق مالي لما أسمياه "تراث جبل الهيكل"، المزعوم، حيث المسجد 
ألف دوالر، لغرض الحمالت اإلعالمية، وجذب اليهود إلى المكان المحتل. وهذا  550سنوية تعادل 

االحتالل بشكل مباشر أو غير مباشر، سيكون عالوة على ماليين الدوالرات، التي تصرفها حكومة 
 لالعتداء على هوية المسجد األقصى المبارك، وبضمنها مشاريع الحفريات التخريبية تحت الحرم.
وقد بادر إلى هذا المشروع االحتالل الجديد وزيرة "الثقافة" ميري ريغيف، ووزير ما يسمى "ملف 

ا وعنصريا في حزب الليكود. وقالت ريغيف القدس"، زئيف إلكين، وكالهما من الجناح األشد تطرف
لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، إنها ستطرح مع زميلها إلكين، هذا المشروع على جدول أعمال 

 ، واستكمال احتالل القدس.1967الحكومة، ليقر، قبل الذكرى الخمسين لعدوان حزيران 
 14/3/2017، الغد، عّمان

 
 ارتهايد بشكل يوميتقترب من األب "إسرائيل": النائب بارليف .28

حزب، الحذر عضو الكنيست من حزب يالعمل  عومر بارليف، الذي ترشح لقيادة : جيكوب ماغيد
 .ألجزاء أو كامل الضفة الغربية إسرائيلمن ضم 
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 أن األوضاع في الضفة الغربية تقترب من األبارتهايد يالفصل العنصري  بشكل يومي. قال بارليف،
دولة  إقامةهو  إن هدفها، التي قال ”نهاية الصهيونية“الغربية يعني بارليف أن ضم الضفة  وأضاف

بضم مناطق في الضفة الغربية، هذا سيؤدي  إسرائيلإن تقوم “ ديمقراطية مع أغلبية يهودية واضحة.
 ، قال.”األبارتهايد إلى

شكل نحن بالتأكيد نقترب منه ب“وردا على سؤال إن كانت اسرائيل قريبة من هذا الوضع، قال: 
 ”.يومي

 13/3/2017، تايمز أوف إسرائيل
 

 من عرب المثلث التخلصعودة: ليبرمان يريد  .29
جدد النائب أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست : عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس

 اني". اإلسرائيلي، رفض اقتراح وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الخاص ب "التبادل السك
وقال عودة في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة األناضول، مساء اإلثنين:" بقينا في وطننا 
رغم النكبة ورغم سياسات التهجير، وناضلنا من أجل تعزيز االنتماء الوطني ومن أجل انتزاع حقنا 

 بالمواطنة الكاملة". 
 محاولة لطردهم من المواطنة". وأضاف إن سعي ليبرمان للتخلص من عرب المثلث يشمال  هو "

وأضاف إن "اليمين اإلسرائيلي قلق جًدا من تعاظم القوة السياسية للمواطنين العرب، ولهذا فيسعى 
ك بالوطن، والمزيد من النضال  للتخل ص منهم بطسرق شتى". وتابع عودة:" جوابنا هو المزيد من التمس 

 ننا، والمزيد من التأثير السياسي". من أجل المواطنة المشتقة أساسا من انتمائنا لوط
 13/3/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 ال يدرك المهاجر من مولدوفيا ما معنى الوطنعلى ليبرمان:  ردا  غطاس  .31

 دفاعرد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، باسل غطاس على وزير ال
ال إنه دون أدنى شك ال يدرك المهاجر من مولدوفيا، ليبرمان، ما اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان فق

في الدولة الفلسطينية العتيدة لن يكون هناك أي مكان للمستوطنين الغزاة "معنى الوطن. وأضاف 
. وأكد أن العرب "سارقي األرض، وهنا لن يكون أي مكان لمهاجرين عنصريين مثل ليبرمان

 بالد هم أصحاب األرض، وليبرمان وافد طارئ.الفلسطينيين الذين يعيشون في ال
 14/3/2017القدس العربي، لندن، 
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 الفلسطينية باتت مصلحة إسرائيلية هامة الدولة: باراك يحذر من مفاجآت ترامب .31
يمكن توقع  ال"ترامب دونالد حذر رئيس الحكومة اإلسرائيلي األسبق إيهود باراك من أن  الناصرة:
مة اإلسرائيلية حيال مواقف وتصريحات الرئيس األمريكي الجديد حول ومن تفاؤل الحكو  "مواقفه

الشرق األوسن. وفي حديث إلذاعة جيش االحتالل علل باراك حذره وتحذيراته باإلشارة إلى قول 
ن هذه مهمة جدا له ليس حكيما االعتماد سريعا ". وتابع "ترامب نفسه إنه عازم على القيام بصفقة، وا 

متوقع بشكل كبير ولست مستعدا للمخاطرة بتقديم تقدير حقيقي لما يمكن أن  على ترامب فهو غير
نتنياهو بتوجهاته الحالية يدفع إسرائيل بنيامين . كما حذر باراك من أن "يقوم به ويجدر اإلصغاء له 

نحو دولة ثنائية القومية تؤدي لموت الصهيونية في نهاية المطاف، مشددا على أن الدولة الفلسطينية 
 اتت مصلحة إسرائيلية هامة. ب

 14/3/2017القدس العربي، لندن، 
 

 مهدور الدقامسة: دم حازن نائب ال .32
سراج الجندي أحمد الدقامسة، فقد  إطالقاليوم تعليقها على  اإلسرائيليةواصلت الصحف  :السبيل

 أن يعدم.ان أحمد الدقامسة استقبل استقبال األبطال وكان يحب  اإلسرائيليةعنونت صحيفة معاريف 
 إسرائيليسراح الدقامسة وقال وزير  إطالقوكما هاجم حزبا الليكود والبيت اليهودي، األردن بسبب 

أن يعدم الجندي الذي قتل سبع فتيات  إسرائيلكنت أتوقع من النظام الذي وقع اتفاق سالم مع 
 .إسرائيليات

ال فأن دمه مهدور.كما علق عضو الكنسيت أورن حازن على السلطات األردنية اعتقال ال  دقامسة وا 
سراح الجندي أحمد  إطالقوعنونت صحيفة يديعوت أحرنوت ''الحزن ال يتوقف'' تعليقًا على 

 الدقامسة بعد قضاء عشرين عامًا في السجن المؤبد.
شبه بلكمة في البطن وخاصة أسراح الدقامسة هي  إطالقوقالت صحيفة اسرائيل اليوم أن عملية 

 قبال األبطال في قريته.بعد أن استقبل است
 13/3/2017، السبيل، عّمان

 
 خفض ضرائب الدخل والشركات والقيمة المضافةيتفقان على  وكحلون نتنياهو  .33

أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير المالية موشي كحلون، يوم : هاشم حمدان
 اإلثنين، أن الحكومة تنوي خفض نسبة الضرائب قريبا.
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اء أن نتنياهو وكحلون اتفقا على خفض ثالثة أنواع من الضرائب: ضريبة الدخل وضريبة وج
 الشركات وضريبة القيمة المضافة.

أما بالنسبة لكيفية ومواعيد خفض الضريبة ف نها ستقرر من قبل المدير العام لمكتب رئيس الحكومة 
 والمدير العام لوزارة المالية، وستنشر خالل بضعة أسابيع.

كحلون، ف ن خفض نسبة ضريبة الداخل لذوي الدخل المتوسن، وذلك من  –حسب خطة نتنياهو وب
 خالل تغيير تدريج دفع الضريبة.

، علما %16ثم إلى  %16.5إلى  %17أما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، فسوف يتم خفضها من 
 ليار شيكل.م 4.8يعني مدخوالت أقل لخزينة الدولة بقيمة  %1أن كل تخفيض بنسبة 

بشكل  %22إلى  %25وبموجب الخطة أيضا، فمن المقرر أن يتم خفض ضريبة الشركات من 
 .2018تدريجي حتى مطلع العام 

 13/3/2017، 48عرب 
 

 في الجيش اإلسرائيلي بـ "الجرثومة" منهممتدينون يهود ينعتون المتجندين  .34
ها عثرت في القدس الغربية، يوم اإلثنين، قالت الشرطة اإلسرائيلية إن: عبد الرؤوف ارناؤوط - القدس

 على دميتْين لمتدينين، بزي الجيش اإلسرائيلي، وعليهما عبارة "جرثومة" باللغة العبرية. 
وقالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة اإلسرائيلية، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه 

لى الخارج"، و"ضعيف البصيرة إلى الخارج"، لوكالة األناضول، إنه تم وضع عبارتي "حشرة جرثومة إ
باللغة العبرية، على الدميتْين اللتين علقتا على بنايتين سكنيتين. وتم اكتشاف الدميتين في حي يقطنه 

 متدينون يهود. وأرسلت الشرطة صورة للدميتْين يظهر فيهما متدين بزي الجيش اإلسرائيلي. 
زالة الدميتين "وسن تجمهر مجموعات من الحريديم ن طواقم اإلطفاء قامت ب أوذكرت السمري 

 يالمتدينين  الذين حاولوا عرقلة الطواقم ". 
 13/3/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 مليار دوالر 15بقيمة  "موبيل اي" اإلسرائيلية شركة"إنتل" األمريكية تشترى شركة  .35

سوب األمريكية "إنتل" اتفاقا لشراء شركة أبرمت شركة رقائق الحا: عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس
 مليار دوالر.  15"موبيل اي" اإلسرائيلية، بنحو 

ووصف مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة األناضول هذا 
 االتفاق بأنه "أكبر صفقة في تاريخ إسرائيل". 
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ل هاتفيا مع زيف أفيرام، مدير عام شركة موبيل اي وسارع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لالتصا
اإلسرائيلية، للتهنئة بهذه الصفقة. وقال نتنياهو:" هذه الصفقة تثبت بشكل دراماتيكي بأن الرؤية التي 
نقودها تتحقق... إسرائيل تصبح مركزا تكنولوجيا عالميا ليس في مجال السايبر فحسب، بل أيضا 

 في مجال صناعة السيارات". 
 13/3/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولكالة و 

 
 تذهب لتعليم طالب المدارس تنفيذ عمليات مسلحة"يديعوت": أموال الدول المانحة للفلسطينيين  .36

زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت أن األموال التي يحصل عليها الفلسطينيون من الدول المانحة 
 .تذهب لتعليم طالب المدارس تنفيذ العمليات المسلحة

واستدلت الصحيفة على ذلك بأموال الدعم التي تقدمها بريطانيا للسلطة الفلسطينية، زاعمة أن العديد 
من أموال الدعم تصل لبناء مدارس فلسطينية تسمى بأسماء منفذي هجمات مسلحة عليها، وأن 

 المؤسسات التعليمية يتعلم فيها الطالب إطالق النار على جنود إسرائيليين.
وت أحرونوت أن المدارس الفلسطينية تضج بما وصفته التحريض على العنف ضد وادعت يديع

 اإلسرائيليين، وهذه المرة بأموال أجنبية، تقدم للنهوض بواقع التعليم الفلسطيني.
مدرسة فلسطينية أطلق عليها أسماء منفذي  24ونقلت الصحيفة عن أوساط صحفية بريطانية أن 

 يون، فيما تتصاعد موجة التحريض داخل هذه المدارس.عمليات مسلحة قتل فيها إسرائيل
مليون  30.5مليون جنيه إسترليني ينحو  25وتحدثت الصحيفة عن أن بريطانيا قدمت العام الماضي 

دوالر  لتمويل رواتب ثالثين ألفا من موظفي السلطة الفلسطينية في مجالي التعليم والصحة، حيث 
عم المقدم للفلسطينيين من االتحاد األوروبي الذي يساعدهم تبلى نسبة الدعم البريطاني عشر الد

 مليون دوالر  لذات القطاعات في الضفة الغربية وقطاع غزة. 332.2جنيه إسترليني ينحو  272بـ
 13/3/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ليبرمان تحريض أرعن تصريحاترائد صالح:  .37

بيت األبيض للشرق األوسن البالد، جدد وزير تزامنا مع وصول مندوب ال: وديع عواودة –الناصرة 
بفارق ، األمن اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان التحريض على فلسطينيي الداخل ودعوته القديمة للترحيل

 أنه يفعلها هذه المرة كوزير لألمن. 
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 الشيخ رائد صالح تصريحات ليبرمان تحريضا أرعن. وتابع في بيان "لم نأبه في يوم من األيام ورأى
لمثل هذه التحريضات الرعناء علينا وما زلنا نؤكد أننا الوحيدون الذين نملك شرعية وجودنا، في 

ل للبعض نفوسهم أن يتحدث عن مصيرنا.  أرضنا وبيوتنا ومقدساتنا، ومن السفاهة بمكان أن تسو 
وحول اإلعالن من قبل وزيرين في حكومة االحتالل زئيف إلكاين وميري ريغيف عن تأسيس 

دوق إرث جبل الهيكل" قال الشيخ رائد صالح لـ "القدس العربي" إن إنشاء هذا الصندوق هو "صن
نتيجة متوقعة جاءت بعد أن أقر  القضاء اإلسرائيلي حكمًا باطاًل ادعى فيه أن المسجد األقصى 

 مكان مقدس لليهود. 
ائي الباطل، ويدعو وأضاف "ولذلك جاء هذا الصندوق، واهمًا أنه سيترجم مفهوم هذا الحكم القض

لتجميع المجتمع اإلسرائيلي حول موقف واحد، يسعى لفرض السيادة االحتاللية اإلسرائيلية الباطلة 
 على المسجد األقصى المبارك، كتمهيد في حسابات االحتالل اإلسرائيلي لبناء هيكل خرافي مكانه".

دعم كل حاكم حدد بوصلته نحو ودعا األمة اإلسالمية لتربية وا عداد جيل صالح الدين األيوبي و 
  القدس واألقصى.

واعتبر صالح أن الميزانية وغيرها من أموال الدعم األمريكي واألوروبي، التي ال تزال تدخل مئات 
صناديق احتاللية إسرائيلية، ال يمكن لها أن تغي ر هوية القدس والمسجد األقصى المباركين، مشددا 

 أثرًا طارئًا مرفوضًا مؤقتا، والى زوال ب ذن هللا تعالى.  على أن أثر كل هذه الصناديق سيبقى
 14/3/2017القدس العربي، لندن، 

 
 فلسطينيا   35األقصى وأوامر اعتقال إداري بحق  المسجدمستوطنون يقتحمون باحات  .38

اقتحمت مجموعات من المستوطنين مجددًا أمس االثنين المسجد األقصى عبر مجموعات صغيرة 
ة، بحراسة معززة ومشددة من قوات خاصة. ونفذ المستوطنون جوالت مشبوهة في من باب المغارب

  المسجد تصدى لها مصلون بهتافات التكبير االحتجاجية.
وكانت ما تسمى "منظمات ألجل الهيكل" المزعوم دعت المستوطنين للمشاركة الواسعة في اقتحامات 

  اليهودي. جماعية للمسجد المبارك مع بدء عيد المساخر يبيوريم 
أمر  35إلى جانب ذلك قال نادي األسير الفلسطيني، أمس االثنين، إن سلطات االحتالل أصدرت 

 مارس الجاري. آذار/ اعتقال إداري بحق أسرى، بينهم فتاة، وذلك منذ بداية 
 14/3/2017، الخليج، الشارقة
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 القدس رفضا  لألعياد اليهودية بمدارسعام  إضراب .39
عام في  إضرابعلن اتحاد أولياء أمور طالب مدارس القدس عن إبراهيم: أ كامل  -القدس المحتلة 

 كافة مدارس المدينة اليوم احتجاجا على إصرار بلدية االحتالل فرض عطلة " عيد الفصح اليهودي"
 على المدارس في القدس وتأثير ذلك على طلبة الثانوية العامة.

"التعليم في خطر"، والذي دعته إليه لجنة أولياء وجاء اإلعالن خالل المؤتمر الصحفي بعنوان 
 األمور في مدارس القدس.

 14/3/2017الرأي، عّمان، 
 

 بمقاطعة التعاون الحقوقي مع السلطة الفلسطينيةيلوّ ح  اإلنسانمجلس منظمات حقوق  .41
ي يوم اإلثنين، أنه ف، أعلن مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطيني: رام هللا ــ محمود السعدي

صدد دراسة مسألة تعاونه في مجال التواصل مع السلطة الفلسطينية في المجال الحقوقي ردًا على 
يوم األحد، على محتجين أمام مجمع المحاكم في مدينة رام هللا، ضد ، اعتداء الشرطة الفلسطينية

 محاكمة الشهيد باسل األعرج ورفاقه، واالعتداء كذلك على محامين وصحافيين.
، أنه "جريمة بحق األحدنقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر ما جرى يوم  رأىق، وفي السيا

كل صحافي فلسطيني وبحق التجربة الديمقراطية"، وقال "لن نقبل إال بمحاسبة صارمة، ومحاسبة كل 
 من ارتكب جريمة بحق الصحافيين".

المتابعة مع القضاء، حيث رفعت وأضاف: "ا ن النقابة تطالب بلجنة تحقيق لكنها لن تتخلى عن 
 النقابة قضية أمام القضاء ضد من اعتدى على الصحافيين".

من جانبه، قال عضو األمانة العامة لنقابة الصحافيين عمر نزال لـ"العربي الجديد"، "اليوم قاطعنا 
ومقنعة، أخبار الحكومة الفلسطينية لهذا اليوم فقن، وفي حال لم تكن توصيات لجنة التحقيق مرضية 

 ف ن كافة الخيارات مفتوحة وربما يكون لدينا خطوات أبعد من مقاطعة األخبار".
 13/3/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 تلغي زيارات ذوي أسرى غزة اإلسرائيلي االحتاللسلطات  .41

منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس أهالي قطاع غزة من زيارة أبنائهم األسرى، في وقت 
وقالت سهير زقوت الناطقة باسم  فيه عن اعتقال ثالثة فتية، القترابهم من منطقة الحدود.أعلنت 

اللجنة الدولية للصليب األحمر لـ "القدس العربي"، إن الجانب اإلسرائيلي أبلغهم ب لغاء زيارات أهالي 
رائيلي جاء قطاع غزة ألبنائهم األسرى التي كانت مقررة أمس اإلثنين. وذكرت أن قرار المنع اإلس
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بسبب عطلة أحد األعياد اليهودية، موضحة أن هذه الزيارة كانت منظمة ضمن جدول الزيارات 
 األسبوعية. وتابعت القول إن الصليب األحمر يعمل على تعويض هؤالء األهالي في الفترة المقبلة.

 14/3/2017، لندن، القدس العربي
 

ا منذ اندالع انتفاضة القدسشه 285الشأن اإلسرائيلي:  مركز القدس لدراسات .42  يد 
 ول/األبلى عدد شهداء انتفاضة القدس التي اندلعت في األراضي الفلسطينية المحتلة في تشرين 

عاما  من القدس  25شهيدا، وذلك بعد استشهاد الشاب إبراهيم محمود مطر ي 285، 2015أكتوبر 
 المحتلة، بحسب ما أفاد به تقرير صادر عن مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني.

، %29طفال وطفلة أعمارهم ال تتجاوز الثامنة عشر، ما نسبته  79واستشهد خالل انتفاضة القدس،  
بالغاز الذي أطلقه  أشهر  استشهد إثر اختناقه 3أصغرهم الطفل الرضيع رمضان محمد ثوابتة ي

 عاما  في الخليل. 15جنود االحتالل على بلدته بيت فجار ببيت لحم، وآخرهم الطفل خالد بحر ي
شهيدات قاصرات أعمارهن  12شهيدة، بينهن  24وبلى عدد النساء اللواتي استشهدن في االنتفاضة، 

والتي ارتقت في قصف ال تتجاوز الثامنة عشر عاما، أصغرهم الطفلة رهف حسان ابنة العامين 
 إسرائيلي على غزة.

 13/3/2017، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 مسيرة برام هللا تطالب بمحاكمة "عباس" ووقف التنسيق األمني .43
، إلى محاكمة رئيس السلطة محمود اإلثنين عصر يوم، دعا مشاركون في مسيرة احتجاجية برام هللا

د األجهزة األمنية على مسيرة سلمية يوم أمس أمام مجمع المحاكم عباس، على خلفية اعتداء أفرا
  خرجت ضد محاكمة الشهيد باسل األعرج من قبل محكمة الصلح في رام هللا.

وانطلقت المسيرة عصر اليوم، في شوارع رام هللا، وردد المشاركون هتافات وشعارات تطالب بوقف 
 ومين واعتقالهم.سياسة التنسيق األمني والكف عن مالحقة المقا

 13/3/2017، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 وقفة غاضبة لتجار بغزة للمطالبة بتعويض خسائرهم جراء الحرب اإلسرائيلية .44

نظ م تجار فلسطينيون في قطاع غزة، يوم االثنين، وقفة غاضبة؛ للمطالبة : هداية الصعيدي - غزة
آتهم االقتصادية، خالل الحرب اإلسرائيلية على قطاع بالحصول على تعويضات؛ جراء تدمير منش

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها "الهيئة التنسيقية ألصحاب  . 2014غزة، صيف عام 
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تب  المنشآت المدمرة" يغير حكومية ، أما مقر منظمة األمم المتحدة، غرب مدينة غزة، الفتات كس
 عدات". على بعضها:" إلى متى سنعيش على المسا

شهًرا مضت على وعود  30وقال حمزة المصري، المنسق العام للهيئة، في كلمة له خالل الوقفة:" 
 المانحين لدعم وتعويض متضرري المنشآت االقتصادية في الحرب، دون أن تنف ذ". 

وطالب المصري، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بـ"التدخل المباشر" لصرف التعويضات الخاصة 
"، بالعمل "بشكل حقيقي، والضغن على UNDPكما طالب "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  بهم. 

 المانحين من أجل صرف المستحقات".
 13/3/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 لجنة تنسيق المؤسسات الزراعية تصدر ورقة موقف حول واقع القطاع الزراعي الفلسطيني .45

والموازنة العامة  2022-2017الفلسطينية ألجندة السياسات الوطنية  بالتزامن مع إصدار الحكومة
، اجتمعت لجنة تنسيق اإلسرائيلي، وبمناسبة مرور خمسين عاما على االحتالل 2017لعام 

المؤسسات الزراعية الفلسطينية المنبثقة عن شبكة المنظمات األهلية مؤخرًا لتناقش بعمق ما ورد في 
يما يتعلق بتطوير واستنهاض القطاع الزراعي، والتأكيد على تعزيز صمود كال الوثيقتين، وخاصة ف

يماناالمزارع الفلسطيني،  منها بدورها الوطني والتاريخي الذي شكهل حمايًة لنسيج القطاع الزراعي  وا 
النابتة في أحلك  –بوصلة المؤسسات األهلية على أنه في فلسطين، أكدت اللجنة خالل اجتماعها 

 لن تحيد عن أهدافها مهما بلغت العراقيل والمصاعب والتحديات. -ن رحم معاناة شعبهاالظروف م
القطاع الزراعي هو التعبير المكثف عن تجسيد الدولة وسيادتها على األرض  كما شددت على أنه 

ن المؤسسات األهلية الزراعية هي البوابة الهامة إلى تحقيق سيطرة أالفلسطينية وتجذير الصمود، و 
مزارع على مصادره الطبيعية، وذلك في ضوء االتفاقيات الظالمة التي تكبل السلطة الوطنية ال

 الفلسطينية وبخاصة في المناطق المصنفة يج .
 13/3/2017رأي اليوم، لندن، 

 
  2016عام  الضفة الغربية وقطاع غزةعامال في  ثقافيا   مركزا   612"اإلحصاء":  .46

، لمناسبة "يوم 2016واقع المؤسسات الثقافية في فلسطين لعام  استعرض الجهاز المركزي لاحصاء،
 من كل عام. / مارسالثقافة" الفلسطيني، الذي يصادف الثالث عشر من آذار
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قصد بالمؤسسة الثقافية هي المؤسسة التي تتضمن السلع ياألدوات والمعدات  المستخدمة في يس و 
ة، والتي تسهل القيام بأنشطة الثقافة بالمعنى أنشطة الفنون، والحرف، وفي أنشطة اللعب، والرياض

 . الواسع
، كما بلى عدد 2016الضفة الغربية وقطاع غزة عام  مركزا ثقافيا عامال في 612فقد بلى عدد المراكز 

آالف زائر زاروا  206، باإلضافة إلى ما يقارب ألف مشارك 583نحو في األنشطة الثقافيةالمشاركين 
 . ام الماضيالمتاحف في فلسطين الع

 13/3/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 برفع اليد عن المقاومين ووقف التنسيق األمنيتطالب لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية  .47
ر مشاركون في احتجاج نظم أمام مقر الصليب األحمر في غزة، عن استنكارهم لما تقوم به عبه 

 شهيد ورفاقه األسرى على حملهم السالح في وجه االحتالل.محاكم السلطة في رام هللا من محاكمة ال
وقالت لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية، "نحن األمناء على قضية أسرانا، وسنبقى الصوت 
دًة أنه ال مسمى لحكم القانون، وال مسمى  العالي للوحدة الفلسطينية مهما كانت الظروف"، مؤك 

 دة الوطنية.للكرامة والحرية بعيدا عن الوح
وطالبت لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية في بيان لها، السلطة الفلسطينية، برفع اليد عن 
لغاء اتفاقية أوسلو،  المقاومة والمقاومين ووقف التنسيق األمني، وسحب االعتراف بـ"إسرائيل"، وا 

طالق العنان لشباب االنتفاضة ليدافعوا عن االنتماء لهويتهم الفلسط  ينية.وا 
 13/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الرياضيين الفلسطينيين في لبنان لإلعالميينتجمع  .48

األولى وذلك  اإلداريةالرياضيين الفلسطينيين في لبنان نشاطه بانتخاب هيئته  اإلعالميينأطلق تجمع 
هيئتها  بلقاء جرى في مطعم الساحة في بيروت بمشاركة أعضاء الهيئة العامة التي اختارت

 التأسيسية األولى.
المؤلفة من: أيمن هواش: رئيسًا، أحمد الدلو: نائبًا للرئيس،  اإلداريةوحملت االنتخابات فوز الهيئة 

العلي: مسؤواًل ماليًا، سامر زعيتر: منسقًا للمراسلين، منار يونس:  إبراهيمفارس أحمد: أمينًا للسر، 
 مسؤواًل للبرامج والتصوير. ومحمد لوباني: اإللكترونيمسؤولة لاعالم 

للتجمع الذي يهدف إلى التعاون والتنسيق مع الجهات  اإلداريةوبعد ذلك جرت انتخابات الهيئة 
صدارالمعنية بالشأن الرياضي الفلسطيني في لبنان والشتات  واإلدارات المنشورات والبيانات  وا 
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ية لرفع مستوى الوعي والثقافة الرياضية والدراسات والعمل مع األندية والتشكيالت الرياضية الفلسطين
براز قامةمعاناة الرياضي الفلسطيني في لبنان وتسلين الضوء على الرياضيين الفلسطينيين  وا   وا 

 الرياضية لنشر الثقافة الرياضية بين الشباب الفلسطيني. اإلعالميةاللقاءات والندوات 
 13/3/2017اللواء، بيروت، 

 
 إلى التقاعد المبكر؟ هل تحيل السلطة موظفي غزة .49

كشف مصدر مطلع في السلطة الفلسطينية عن أن وزارة المالية، بالتعاون مع ديوان الموظفين، 
 50ألف اسم من موظفي قطاع غزة ممن تجاوزت أعمارهم  23قدمت كشفا لالتحاد األوروبي يضم 

 عاما؛ إلنهاء عملهم.
ثنين، أن "، اإل21خباري" و"نيوبالوأوضح المصدر، في تصريحات نشرها موقعي "صوت فتح اإل

األزمة المالية الخانقة، وتراجع الدعم المقدم من االتحاد األوروبي أفضى إلى اتفاق بين وزارة المالية 
 ألف موظف من قطاع غزة، ال يمارسون مهامهم الوظيفية. 23ب نهاء خدمات  األوروبيواالتحاد 

دال من وقف رواتب جميع الموظفين الملتزمين واعتبر أن هذا الخيار هو الحل المتفق عليه، ب
 في غزة، الذين تمنعهم حماس من االلتحاق بوزاراتهم في القطاع. "بالشرعية"

من جانبه، نفى طارق رشماوي المتحدث الرسمي باسم حكومة الحمد هللا هذه األنباء، قائال إن قانون 
 .اإلشاعاتله يأتي في سياق التقاعد المبكر لم يطرح حتى اللحظة، وأن كل ما يجري تداو 

السبت، أن الحكومة تعهدت سابقا باإليفاء برواتب  يوموأكد رشماوي، في تصريح لوكالة "سوا"، 
 العجز المالي الذي تعاني منه.من رغم بالالموظفين، 

لكن أحمد مجدالني رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية، كشف، في تصريح إذاعي األربعاء 
عن أن االجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء رامي الحمد هللا بحث العديد من القضايا الماضي، 

وأشار إلى تشكيل لجنة من ديوان الموظفين وهيئة التقاعد، ستبحث كل  منها التقاعد المبكر.، المهمة
 التفاصيل المتعلقة بالتقاعد، "وكيفية إمكانية تطبيق المقترح بأقل الخسائر الممكنة".

 13/3/2017، لة، فلسطينالرسا

 
 " أمر بإنشاء منطقة تجارية حرة مع غزةالسيسيقناة إسرائيلية: " .51

كشفت قناة إسرائيلية، عن اتفاق جديد جرى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات بحركة حماس، 
نتج عنه إنشاء منطقة تجارية حرة على الحدود بين مصر وغزة، إضافة إلى مستشفى ميداني داخل 

نيوز" اإلسرائيلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر ب قامة منطقة تجارة 24زة.  وقالت قناة "آيغ
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حرة سيتم بناؤها على الحدود بين غزة ومصر، إضافة إلى بناء مستشفى ميداني في غزة ليتم تشغيله 
دارته من قبل األطباء المصريين.   وا 

سرائيل جاءت هذه الخطوة لتقليل عدد سكان غزة الذين  يطلبون ويحتاجون للرعاية الطبية في مصر وا 
والخارج. وأوضحت القناة أن هذا التقارب جاء بعد عدد من االجتماعات بين وفود حماس ومسئولين 
رفيعي المستوى من المخابرات المصرية على مدى األشهر القليلة الماضية، كما فتح معبر رفح ما 

 حيث أدخلت خالله سلع أساسية يحتاج إليها قطاع غزة.ال يقل عن مرتين في الشهر لعدة أيام 
 13/3/2017، المصريون، القاهرة

 
الشرطة اعتداءات ب أردنيون يعتصمون أمام السفارة الفلسطينية تضامنا  مع األعرج وتنديدا  عّمان:  .51

 الفلسطينية
تضامنا مع نفذ ناشطون أردنيون، اعتصاما أمام السفارة الفلسطينية في العاصمة عمان، : عمان

الشهيد باسل األعرج، واحتجاجا على فض الشرطة الفلسطينية في رام هللا وقفة للتنديد بما قام به 
وعبر المعتصمون عن استيائهم من تعامل الشرطة الفلسطينية مع المحتجين في رام هللا  االحتالل.

 واالعتداء عليهم، وطالبوا بوقف التنسيق األمني مع إسرائيل.
 صام بالتزامن مع محاكمة خمسة من رفاق الشهيد باسل األعرج في المحاكم الفلسطينية.ويأتي االعت

 13/3/2017، رأي اليوم، لندن
 

  2017/ فبراير جواز سفر ألبناء غزة منذ منتصف شباط 672إصدار  األردنية: دائرة الجوازات .52
منتصف شباط وحتى  بلى عدد جوازات سفر أبناء قطاع غزة الصادرة منذ :نجاة شناعة –السبيل 

األول من شهر آذار العام الجاري تاريخ بدء استيفاء الرسوم الجديدة لجوازات أبناء قطاع غزة نحو 
جوازا، بحسب مدير دائرة العالقات العامة واالعالم في دائرة األحوال المدنية والجوازات مالك  672

 الخصاونة.
ستيفاء رسم مقداره مئة دينار لجواز السفر الذي وذكر الخصاونة في تصريح لـ"السبيل"، إنه يجري ا 

يصدر ألول مرة ولمدة عامين ألبناء قطاع غزة، في حين يستوفى مئتا دينار لتجديد جواز سفر أبناء 
 قطاع غزة ولمدة خمس سنوات.

 13/3/2017، السبيل، عّمان
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 رسالة إلى مجلس األمن بشأن التهديدات اإلسرائيلية لبنان ي عدّ  .53
طلب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من وزير الخارجية جبران باسيل، إعداد ": الحياة" - بيروت

 رسالة مفصلة إلى مجلس األمن الدولي بشأن التهديدات اإلسرائيلية للبنان.
واعتبر الحريري، خالل ترؤسه جلسة الحكومة اليوم االثنين، أن التهديدات المتكررة على لسان 

لى مسؤولين في الحكوم ة اإلسرائيلية وفي وسائل اإلعالم، والموجهة إلى المدنيين في لبنان وا 
مؤسساتهم الشرعية وبناهم التحتية، هدفها التغطية على انتهاكات إسرائيل الدائمة لقرار مجلس األمن 

 ، بينما يلتزم به لبنان ويدعو دائما إلى تطبيقه بكامل مندرجاته.1701الدولي الرقم 
من وزير الخارجية "إعداد جردة بهذه المواقف الرسمية اإلسرائيلية المعلنة في  كما طلب الحريري 

وسائل اإلعالم، ورسالة مفصلة لمجلس األمن الدولي بشأنها، ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في 
 مواجهة هذا التوتير المقصود وهذا التهديد العلني لالستقرار اإلقليمي".

 14/3/2017، الحياة، لندن
 

 مرات ثالثنقذت اليهود أظريف يرد على نتنياهو: إيران  .54
محمد المذحجي: ردًا على تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي اتهم  - لندن

إيران بأنها أبادت اليهود تاريخيًا، قال وزير الخارجية اإليراني، محمد جواد ظريف، إن نتنياهو يحرف 
مرات. وأشار إلى الملك  3دس اللذين ينصان على أن اإليرانيين أنقذوا اليهود التاريخ والكتاب المق

   لنصرة اليهود. 2500قورش الفارسي الذي دمر حضارة بابل قبل 
لألنباء التابعة لوزارة العلوم واألبحاث اإليرانية أن محمد جواد ظريف رد  على  "إسنا"وأفادت وكالة 

همت إيران ب بادة اليهود من العاصمة الروسية، موسكو، قائاًل إن تصريحات بنيامين نتنياهو التي ات
رئيس الوزراء اإلسرائيلي يحر ف ما جاء في الكتاب المقدس الذي يؤكد إنقاذ اإليرانيين لليهود بزعامة 

 2500الملك قورش الفارسي الذي نصر اليهود ضد الحكام الظالمين لحضارة بابل في العراق قبل 
  عام.

للتواصل االجتماعي، نتنياهو بأنه يعتمد العنصرية  "تويتر"ف في تغريدة له على شبكه واتهم ظري
 مرات على طول التاريخ. 3ضد اإليرانيين، بينما أنقذت إيران اليهود 

 14/3/2017، ، لندنالقدس العربي
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 "إسرائيلـ": رفض لـ"داعش" ول2016المؤشر العربي  .55
ودراسة السياسات في الدوحة أمس اإلثنين عن نتائج استطالع  أعلن المركز العربي لألبحاث: الدوحة

هات الرأي العام العربي في مجاالت سياسية واقتصادية 2016المؤشر العربي لعام  ، الذي أظهر توج 
واجتماعية متعددة، من النظرة إلى تنظيم "الدولة اإلسالمية" يداعش  وكيفية مواجهته، إلى الموقف 

تطوراتها، إضافة إلى تقييم السياسات الدولية تجاه المنطقة العربية والموقف من من الثورات العربية و 
 إسرائيل واالعتراف بها، وغيرها من المواضيع األساسية التي تهم المواطن العربي. 

بلدًا عربيًا، هي: موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، مصر،  12االستطالع الذي أسجري في 
مستجيبين أسجريت  18310ان، األردن، العراق، السعودية، والكويت، شمل السودان، فلسطين، لبن

معهم مقابالت شخصي ة وجاهية ضمن عي ناٍت ممث لة للبلدان التي ينتمون إليها، وبهامش خطأ يتراوح 
في المائة من  90في المائة. ويعادل مجموع سكان المجتمعات التي نسف ذ فيها االستطالع  3و 2بين 

اإلجمالي لمجتمعات المنطقة العربية. وقد نسف  ذ هذا االستطالع الميداني بين شهري  عدد السكان
 .2016سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون األول 

وأوضح منسق وحدة الرأي العام في المركز العربي محمد المصري، أن  استطالع المؤشر العربي 
للرأي العام في المنطقة العربي ة، سواء  الذي ينفذه المركز للعام الخامس على التوالي هو أضخم مسحٍ 

 840كان ذلك من خالل حجم العينة أو عدد البلدان التي يغطيها أو محاوره. وأشار إلى مشاركة 
 760ألف ساعة، وقطع الباحثون الميدانيون خالله أكثر من  45باحثًا بتنفيذه، واستغرق التنفيذ نحو 

ولفت  التي ظهرت في العي نة في أرجاء الوطن العربي.ألف كيلومتر من أجل الوصول إلى المناطق 
ان المجتمعات التي نسف ذ فيها االستطالع، يعادل  في المائة من عدد السك ان  90إلى أن مجموع سك 

 اإلجمالي  لمجتمعات المنطقة العربي ة.
 

 رفض "داعش"
في المائة من  89أظهرت نتائج المؤشر العربي أن  الرأي العام العربي شبه مجمٍع، وبنسبة 

 3في المائة أفادوا بأن  لديهم نظرًة إيجابيًة جدًا و 2المستجيبين، على رفض تنظيم "داعش"، مقابل 
في المائة لديهم نظرة إيجابيًة إلى حٍد ما تجاهه. وارتفعت نسبة الذين أفادوا بأن  لديهم نظرًة سلبيًة 

. في حين 2016و 2015المائة في عامي في  89إلى  2014في المائة في عام  85تجاه "داعش" من 
. 2014في المائة في عام  4مقارنًة بـ 2016في المائة عام  2أصبحت نسبة الذين لديهم نظرة إيجابية 

ووفق المؤشر، ف ن الذين يحملون نظرًة إيجابيًة نحو تنظيم "داعش" ال ينطلقون من اتفاقهم مع ما 
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إذ إن  نسبة الذين يحملون وجهة نظر إيجابية نحوه بين  يطرحه التنظيم من موقٍف وآراء ونمن حياٍة،
 المتدينين جدًا هي شبه متطابقة مع النسبة عند غير المتدينين.

 
 التهديد اإلسرائيلي

في المائة من المستطلعين أفادوا بأن  سياسات إسرائيل  98أم ا بالنسبة إلى األمن القومي العربي، ف ن  
في المائة بأن سياسات الواليات المتحدة تهدد األمن القومي  82ما رأى تهدد األمن القومي العربي، في

في المائة من المستجيبين عن اعتقادهم بأن السياسات  73للمنطقة. وردًا على النقطة نفسها، عب ر 
د أمن المنطقة واستقرارها، بينما كانت النسبة  في المائة في ما يتعلق بالسياسات  69اإليرانية تهد 

في المائة بالنسبة إلى السياسات الفرنسية. وهذا يظهر بشكل جلي أن  الرأي العام  يرى  59و الروسية
 في إسرائيل المصدر األكثر تهديدًا الستقرار المنطقة وأمنها.

في المائة من مواطني المنطقة العربية يرفضون االعتراف  86أن   2016وأظهرت نتائج مؤشر العام 
ر الذين يع ارضون االعتراف ب سرائيل موقفهم بعدٍد من العوامل واألسباب معظمها ب سرائيل، وفس 

مرتبٌن بالطبيعة االستعمارية والعنصرية والتوسعي ة لها. وأكد المصري أن  النتائج تسظهر أن  آراء 
في  85المواطنين الذين يرفضون االعتراف ب سرائيل ال تنطلق من مواقف ثقافية أو دينية. وكان 

، والرقم 2014في المائة وفق مؤشر  87االعتراف ب سرائيل، مقابل  2015وفق مؤشر  المائة رفضوا
 .2011في المائة االعتراف ب سرائيل وفق مؤشر  84، مقابل رفض 2012/2013نفسه لمؤشر 

في المائة  على أن  القضي ة  75في السياق، أظهر المؤشر أن الرأي العام  العربي  شبه متوافق ي
في المائة من  84قضي ة جميع العرب، وليست قضي ة الفلسطينيين وحدهم، بينما كان  الفلسطيني ة هي

 رأوا أن القضية الفلسطينية هي قضية جميع العرب. 2011المستجيبين في استطالع 
 14/3/2017، ، لندنالعربي الجديد

 
   لسطينيينمبعوث ترامب يناقش مع نتنياهو المشروع االستيطاني وسبل تجديد المفاوضات مع الف .56

ناقش رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع مبعوث الرئيس  "الحياة الجديدة" -رام هللا
األميركي للمفاوضات الدولية جيسون غرينبالت، المشروع االستيطاني باألراضي الفلسطينية المحتلة، 

 وسبل تجديد المفاوضات مع الفلسطينيين، من خالل قمة إقليمية.
صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى حيثيات اجتماعهما بالقول: جاء االجتماع يوم أمس  وتطر قت

اإلثنين، في إطار محاوالت اإلدارة األميركية الجديدة الرامية الستئناف محادثات السالم مع 
 الفلسطينيين.
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ات بكل وبحسب ما تناقلته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، ف ن نتنياهو وغرينبالت، بصدد صياغة تفاهم
ما يتعلق بالمشروع االستيطاني، حيث بحثا بالعمق سبل إطالق المفاوضات الفلسطينيين من خالل 

 قمة إقليمية، والتي من شأنها أن تحرك المحادثات.
اللقاء الذي استغرق خمس ساعات حضره أيضا سفير إسرائيل في واشنطن، رون درمر، وركز على 

دارة ترامب بكل ما يتعلق المشروع  الجهود المبذولة بين الطرفين للتوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل وا 
 االستيطاني، واالنشطة والتوسع االستيطاني وحجم البناء في المستوطنات.

وذكرت الصحيفة، أنه على الرغم من التباين بالمواقف بين الطرفين، إال أنه يمكن التوصل إلى 
ترامب معنية للتوصل لتفاهمات مع حكومة تفاهمات بخصوص االستيطان، ولفتت إلى أن إدارة 

بوش، والسماح بالبناء داخل المستوطنات أو ما يعرف -نتنياهو، على غرار تفاهمات شارون 
"المساحة الزرقاء"، بيد أن نتنياهو يتطلع للبناء في مناطق نفوذ المستوطنات ما يعني المساح 

 ضفة الغربية.من مساحة ال %10إلسرائيل توسع المشروع االستيطاني على 
قضية أخرى أدرجت خالل اللقاء، وهي إقامة مستوطنة جديدة لمستوطني "عمونا"، حيث تعارض 
إدارة ترامب بناء مستوطنات جديدة، لكن نتنياهو يسعى إلقناع واشنطن أن الحديث يدور عن نقل 

 تجمع استيطاني وليس إقامة مستوطنة جديدة.
نبالت أكد "مجددا التزام الرئيس ترامب بأمن إسرائيل، وذكر بيان أصدره مكتب نتنياهو، إن غري

 وبجهود مساعدة اإلسرائيليين والفلسطينيين، على تحقيق سالم دائم من خالل المفاوضات المباشرة".
محمود عباس، اليوم الثالثاء،  ةالفلسطيني السلطة وأكد غرينبالت الذي من المقرر أن يلتقي رئيس

لفلسطيني، وتحسين حياة الفلسطينيين، مؤكدا أن الرئيس ترامب يولي أهمية تمكين نمو االقتصاد ا
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر  أهمية قصوى لنمو االقتصاد الفلسطيني.

للصحافيين إن غرينبالت "سيستمع كثيرا، ويناقش وجهات نظر القادة في المنطقة، وجمع آرائهم حول 
وأوضح "إنه سيتم بحث  كيف يمكن إحراز تقدم نحو السالم في نهاية المطاف".الوضع الراهن، و 

قضية المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، رغم إنه ال يتوقع تحركا فوريا حيال هذه المسألة"، 
 قائال "نعتبرها تحديا ال بد من معالجته في مرحلة ما".

 14/3/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 مستوردي السالح األميركي : "إسرائيل" في أدنى قائمةعهد ستوكهولم الدوليدراسة لم .57
، واحتلت 1990أعلى مستويات إقبال على شراء األسلحة منذ عام  2016 -2012شهدت االعوام 

 السعودية أعلى القائمة في الدول األكثر استيرادا لألسلحة.
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، تعتبر الواليات المتحدة األميركية SIPRIوحسب دراسة لمعهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم 
في المئة من صادرات األسلحة في العالم،  33أكبر مصدر لألسلحة حيث تسيطر واشنطن على 

 موزعة على بقية الدول األخرى. 67مقابل 
 6.2في المئة، بينما احتلت الصين المرتبة الثالثة بنسبة  23وجاءت روسيا في المرتبة الثانية بنسبة 

وكشف التقرير أن الواليات المتحدة باعت أسلحة  في المئة. 5.6، ثم المانيا 6ة، تلتها فرنسا في المئ
 دولة، في الفترة المذكورة. 103لـ

في المئة، واإلمارات  175في المئة، والكويت بنسبة  212ورفعت السعودية وارداتها من السالح بنسبة 
 في المئة. 63بنسبة 

وتضمنت الدراسة قائمة  ئة من مبيعات الواليات المتحدة لألسلحة.في الم 2.26إسرائيل  اشترتو 
 .بأكثر الدول استيرادا لألسلحة من الواليات المتحدة األميركية

 Business Insiderو  SIPRIالمصدر: 
 13/3/2017، موقع قناة الحرة

 
 مليون دوالر 6.6دعم سويدي جديد لالجئين الفلسطينيين بقيمة  .58

السويدية، من خالل الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي "سيدا"، تبرعا قدمت الحكومة : غزة
مليون دوالر ، لوكالة "األونروا"، وذلك لدعم استجابة الوكالة  6.6مليون كرونا، يحوالي  60بقيمة 

ة مليون كرونا، وللوضع في األراضي الفلسطينية المحتل 30الطارئة لألزمة اإلقليمية السورية، بواقع 
 مليون كرونا. 30بواقع 

: "لطالما كانت السويد داعما مستمرا وموثوقا لألونروا، وهي ما تزال واحدة من لألونروا وجاء في بيان
 58.2مليون كرونا ي496.3، تبرعت السويد بمبلى 2016أكبر الجهات المانحة للوكالة، وفي عام 

ت مانحة لبرامج الوكالة الرئيسة مليون دوالر  لألونروا، ما وضعها من ضمن أكبر خمسة جها
 وخدماتها وأهلها لتكون سادس أكبر مانح إجمالي للوكالة".

 13/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لف قتيل حصيلة ست سنوات من النزاع السوري أ 320أكثر من  .59
دامي الذي تشهده ألف شخص خالل ست سنوات من النزاع ال 320قتل أكثر من  :أ ف ب -بيروت

الف مدني، وفق حصيلة جديدة اوردها المرصد السوري لحقوق االنسان  96سوريا، بينهم أكثر من 
 االثنين.
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النار يسري على الجبهات الرئيسية في سوريا منذ نحو شهرين ونصف رغم  إلطالقوأسهم وقف 
 االنتهاكات في تراجع حصيلة القتلى، بحسب المرصد.

امي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن المرصد "تمكن من توثيق مقتل وقال مدير المرصد ر 
ألفًا  17وضح ان بين القتلى المدنيين أو  شخصًا خالل ست سنوات من النزاع السوري". 321,358

 امرأة. ألف 11طفل ونحو  400و
 شخص على ألف 312كانون االول/ديسمبر أفادت بمقتل  13وكانت الحصيلة االخيرة للمرصد في 

 مدني. ألفمن تسعين  أكثراالقل بينهم 
من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينهم  114,474وأحصى المرصد االثنين مقتل نحو 

 عنصرًا من حزب هللا اللبناني. 1421جنديًا سوريًا و 60,901
لديموقراطية ألفًا من مقاتلي الفصائل المعارضة واالسالمية وقوات سوريا ا 55في المقابل، قتل نحو 

 التي تشكل الوحدات الكردية أبرز مكوناتها.
مقاتل من جبهة فتح الشام يالنصرة سابقًا  وتنظيم الدولة اإلسالمية ومقاتلين  ألف 56كما قتل نحو 

 جانب من مجموعات اخرى.أ
وتضمنت الحصيلة السابقة للمرصد مقتل نحو أربعة االف شخص مجهولي الهوية، لكن عبد الرحمن 

انه "بعد جهود كبيرة بذلها فريق العمل في الفترة السابقة، تبين أن معظمهم من المدنيين  أوضح
 مقاتل". 300وبينهم نحو 

 13/3/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 لقاء أبو مازن وترامب في ظل ضعف الفلسطينيين .61
 ماجد كيالي 

فلسطيني محمود عباس للقائه في البيت أخيرًا، وجه الرئيس األميركي دونالد ترامب الدعوة للرئيس ال
التزامه بعملية تقود إلى سالم حقيقي بين "األبيض قريبًا، لبحث استئناف عملية السالم، مؤكدًا 

، فيما أكد الرئيس عباس تمسكه بالسالم كخيار استراتيجي إلقامة دولة "الفلسطينيين واإلسرائيليين
 الشهر الجاري . 11يام الفلسطينية، في األ"فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. يبحسب 

إذًا ليس بيد الرئيس األميركي، على ما يظهر، سوى إعالن التزامه بعملية السالم، التي ال يعرف أحد 
متى تنتهي أو على ماذا ستنتهي، علمًا أن مفهوم اإلدارات األميركية لهذه العملية لم يخرج عن إطار 

ون إلى أوباما مرورًا بعهد بوش االبن، ما يعني أن استمرار القيادة المفهوم اإلسرائيلي، من عهد كلينت
 الفلسطينية على هذه المراهنة، في ظل المعطيات الدولية واإلقليمية السائدة، ليس في محله أبدًا.
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التي كانت تبذلها إدارة سلفه أوباما على  "الضغوط"معلوم أن ترامب بدأ عهده مع وعود بتخفيف 
لنظر عن أنشطتها االستيطانية في الضفة، واعتزامه نقل السفارة األميركية إلى إسرائيل، وغض ا

يجاد حلول أخرى غير حل الدولة الفلسطينية المستقلة، الذي أعرب صراحة عن أنه ال  القدس، وا 
 يعتبره الحل الوحيد لهذه المشكلة، وأنه ليس متمسكًا بهذا الحل.

ة في شأن محاباة إسرائيل، ومراعاة متطلباتها وحساسياتها، على أية حال ف ن مواقف الواليات المتحد
معروفة، وال جديد يذكر فيها في هذا الشأن، بمعنى أن المشكلة تكمن في الجانب الفلسطيني، الذي 
لم يعد يملك شيئًا من أوراق القوة، ال الظاهرة وال الكامنة، باستثناء تكرار تلك الالزمة المتعلقة 

ستراتيجي، المتمثل في إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، مع استمرار بالتمسك بالخيار اال
 األطراف ا خرين. "عطف"المراهنة، أيضًا، على نيات أو 

هكذا، ليس معروفًا ما الذي سيقوله عباس لترامب، في هذه الحالة الصعبة، إذ إنه سيذهب إلى 
قة، من الضعف وانعدام الخيارات، أيضًا، واشنطن وهو خالي الوفاض، وفي حال شديدة، وغير مسبو 

سرائيل طبعًا ، وال بد أنه سيتصرف على أساسه، لفرض مزيد من  وهذا ما يدركه الراعي األميركي يوا 
 االمالءات على الفلسطينيين، أو إخضاعهم للمطالب اإلسرائيلية.

ديدة غير معني ة تمامًا مشكلة الرئيس عباس أنه سيذهب هذه المرة إلى واشنطن وثمة إدارة أميركية ج
باإلرث الذي خلفته اإلدارات السابقة، والمتعلق بما يسمى عملية السالم، سيما أن الرئيس األميركي 

، الذي ال يعرف "الدولة الواحدة"الجديد ذاته صرح مرات عدة ب مكان إيجاد حلول أخرى، ضمنها حل 
ينيين، أم دولة فيديرالية يتمتع فيها أحد ما يقصد به، فهل هي دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسط

الفلسطينيون بنوع من حكم محلي، أم هي دولة مواطنين متساوين، أم دولة ثنائية القومية، أم غير 
 ذلك كله؟

وكان ترامب تحدث عن ذلك للمرة األولى لدى لقائه رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو، في 
س كاًل من حل الدولتين، والحل الذي ينص على وجود دولة أواسن الشهر الماضي، بقوله: أدر 

واحدة، وسيعجبني االتفاق الذي سيعجب كال الطرفين، الفلسطيني واإلسرائيلي، أي أنه أعاد التقرير 
 في هذا األمر إلى الطرف اإلسرائيلي، مثل غيره من الرؤساء السابقين.

سابقيه، وهو شخص يصعب توق ع مواقفه،  والحال ف ن عباس سيذهب للقاء رئيس مختلف تمامًا عن
أو كيفية تعامله، باستثناء تعاليه على الجميع، وانحيازه الى إسرائيل كدولة، مع مواقف تشي بنوع من 
عنصرية ضد اليهود والمسلمين والنساء والمتحدرين من أصول إسبانية، ومع أي شخص ال يرى 

 العالم.العالم إال من زاوية عظمة أميركا، وفرادتها في 
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مشكلة الرئيس عباس أيضًا أنه سيذهب إلى واشنطن منفردًا، أي من دون أي غطاء عربي، من أي 
نوع أو مستوى، ألن المجتمعات والسلطات العربية مشغولة بقضايا أخرى، أضحت تعتبرها أكثر 

صادية أهمية من قضية فلسطين، ألمنها القومي، والستقرار المنطقة، ولمصالحها السياسية واالقت
واألمنية واالجتماعية. فمن الواضح في ظل األحوال السائدة، خالل العقد المنصرم، أن إسرائيل 

، أو عن الصراعات اإلقليمية "الربيع العربي"نجحت إلى حد كبير في النأي بنفسها عن تداعيات 
يران، باستثناء والداخلية، الحاصلة في المشرق العربي، تاركة المجال واسعًا أمام روسيا وتركيا وا  

احتفاظها بقدرتها على السيطرة على حدودها، وضرب التهديدات التي قد تشعر بأنها تشكل خطرًا 
عليها في سورية أو لبنان، واعتمادها على الحليف األميركي، طبعًا مع تنسيقها المواقف الميدانية مع 

 روسيا.
ة على تشجيع ميليشيات طائفية يمذهبية  يستنتج من ذلك أن السياسات التي انتهجتها إيران، والقائم

موالية لها في العراق وسورية ولبنان واليمن، أدت الى تراجع الخطر اإلسرائيلي في سلم أولويات 
دراكات األنظمة العربية، لمصلحة تقدم الخطر اإليراني، الذي فاقمت منه تصريحات، أو تبج حات،  وا 

صم عربية عدة، من صنعاء إلى بيروت مرورًا ببغداد قادة إيرانيين في شأن سيطرة بلدهم على عوا
 ودمشق.

سالم "، أو "سالم إقليمي"إذًا ال مظلة عربية لعباس في واشنطن، أي أن الورقة العربية، التي فحواها 
، طبعًا مع قيام دولة فلسطينية، لم تعد في التداول إذ بات يمكن إلسرائيل، في "كامل مع تطبيع كامل

أن تحصل على هذا وذاك من دون دفع ثمن للفلسطينيين، أي من دون دولة  الظروف السائدة،
دها في المشرق العربي انتهت ربما  فلسطينية، سيما أن التهديدات، ولو النظرية، التي كانت تتهد 

 لعقود.
فوق ذلك ال يوجد وضع دولي في الظرف الراهن يمكن أن يدعم موقف الرئيس الفلسطيني، أو يمنحه 

، فاإلدارة األميركية تكاد تكون في خصومة مع دول عديدة في أوروبا، من الدول العاطفة قوة مضافة
على الحق الفلسطيني، ولكن المشكلة بالنسبة الى أوروبا أنها تجد نفسها في مركز دولي ضعيف، 

 في هذه المرحلة، مع انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي، وغطرسة بوتين، وتعالي ترامب.
ن المشكلة األكبر للرئيس محمود عباس تكمن في الوضع الفلسطيني، إذ ال تكاد توجد أية حالة بيد أ

فعل فلسطينية، ال على صعيد استنهاض قوى مجتمعات الفلسطينيين، في كافة أماكن تواجدهم، وال 
على صعيد تقوية مؤسساتهم الوطنية يالمنظمة والسلطة والفصائل واإلطارات الجمعية، وال على 

 صعيد تشكيل حالة كفاحية في مواجهة السياسات اإلسرائيلية.
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وفي الواقع ف ن إسرائيل نجحت في استيعاب الحركة الوطنية الفلسطينية، وتكييفها وفق متطلباتها، 
وهو ما تمثل بتحول هذه الحركة إلى مجرد سلطة في الضفة والقطاع، مع عالقات تنسيق أمني، 

رة إدارية، بحيث أضحت إسرائيل في واقع كهذا في وضع احتالل وعالقات تبعية اقتصادية، وسيط
 مريح ومربح أيضًا، ومع سلطة تجن بها الظهور كدولة استعمارية.

ليس هذا فحسب، بل إن محمود عباس سيلتقي ترامب في واشنطن في ظل حال ضعف فلسطينية 
دا إيجاد طبقة سياسية بنيوية، فكيان السلطة لم ينجح في إثبات نجاعته على أكثر من صعيد، ع

  وبات له 1993فلسطينية مصرة على استمرار حراسة الواقع الراهن، الذي نشأ منذ عقد اتفاق أوسلو ي
في المئة من أرض فلسطين. فوق  22قرابة ربع قرن، من دون أن يحقق التسوية الموعودة ولو على 

ين الضفة وغزة، وفي ظروف ذلك فهو سيذهب إلى واشنطن في ظروف انقسام الكيان الفلسطيني ب
تفكك مجتمعات الفلسطينيين الالجئين، في سورية ولبنان والعراق، وتشتتها في المنافي. حتى 

  لم يسمح للسلطة باستثماره، تحت طائلة التهديد، بالنظر العتمادها 2012االعتراف بدولة فلسطين ي
لى نجاح إسرائيل، بالتعاون مع الواليات في موازنتها المالية على الخارج، على رغم أهميته، وبالنظر ا

المتحدة، في تطويق مضاعفات هذا االعتراف، من خالل الحد من قدرة الفلسطينيين على تفعيل هذا 
 القرار في المؤسسات الدولية المنبثقة من األمم المتحدة.

ء القيادة هذه هي الحال عشية استعداد أبو مازن للذهاب إلى واشنطن، مع األسف، بسبب عدم إصغا
لألصوات المنادية، منذ زمن، بضرورة إعادة بناء وضع الفلسطينيين، وتعزيز مؤسساتهم الكيانية، 
وصوغ رؤى سياسية تستطيع الحفا  على وحدتهم كشعب، وتوازن بين حقوقهم الوطنية التاريخية، 

 وما يمكن تحقيقه في ظروفهم الراهنة.
 14/3/2017، الحياة، لندن

 
 ومة الفلسطينية؟ما أسرار المقا .61

فايز أبو شمالة د.  
يظن بعض المهتمين بالشأن بالفلسطيني أن قوة المقاومة الفلسطينية في غزة تكمن في الشعب 
الفلسطيني الذي يحتضن المقاومة، ويحميها بروحه وأوالده، حيث غدت المقاومة هي الممثل الشرعي 

 والوحيد لحقوق الفلسطينيين التاريخية.
قوة المقاومة تكمن في األنفاق التي خصها تقرير مراقب الدولة باالهتمام، وشكلت ويظن البعض أن 

حالة من اإلبداع العسكري الذي قهر أقوى جيوش األرض، ولما تزل لغزًا، تتخبن األجهزة األمنية 
 اإلسرائيلية في كيفية التعامل معها، وفك شيفرتها السرية.



 
 
 
 

 

 37 ص             4228 العدد:        3/14/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

التي ضربت المدن اإلسرائيلية الكبرى، وشلت الحياة في  ويظن البعض أن قوة المقاومة في الصواريخ
 مطار بن غوريون الدولي، وأرعبت المستوطنين الذين فروا، وتركوا بيوتهم ألول مرة.

ويظن البعض أن قوة المقاومة تكمن في الضفادع البشرية، والقوى البحرية التي تحضر نفسها للعمل 
حرب القادمة، من حيث قدرتها على نقل المعركة إلى تحت أقسى الظروف، وستكون المفاجأة في ال
رباك وحداته القتالية.  خلف خطوط العدو، وا 

ويظن البعض أن قوة المقاومة تكمن في الطائرات الشراعية التي طورتها المقاومة، حتى صارت قادرة 
 على إفراغ حمولتها من القذائف والعبوات الناسفة وسن تجمعات الجنود الصهاينة.

البعض أن قوة المقاومة تكمن في وحدات النخبة القادرة على التسلل خلف خطوط العدو، ويظن 
 .48والخروج من تحت األرض، والسيطرة الكاملة على مناطق كاملة من األراضي المحتلة سنة 

ويظن البعض أن قوة المقاومة تكمن في قدرتها على حماية أسرارها، وتنقية صفوفها من العمالء، 
المخابرات اإلسرائيلية تجهل ما يجري تحت أعينها، وباتت حائرة في مواصفات هذا حيث أمست 

 الجنين الذي يتكون في أحشاء غزة، ويوشك على الميالد..
ونسي كل المهتمين بالوضع الفلسطيني أن قوة المقاومة التي تتمحور حول كل ما سبق ذكره، لها 

 سر قوة يكمن في نقطتين مركزيتين:
اإلسرائيلي واضح المعالم؛ الذي ال يختلف على مقاومته وطنيان، وال يتشكك في عدائه  أواًل: العدو

 إال جاهل، وال يفقد البوصلة في حتمية لقائه إال غافل أو مأجور.
ثانيًا: اإلنسان العربي الفلسطيني الذي يرفض أن يموت قهرًا، ويرفض المذلة، ويصر على النصر، 

ملة، واقتنع بأنه يقوم بأدنى واجباته تجاه وطنه، اإلنسان الذي آمن أن اإلنسان الذي آمن بحقوقه الكا
خلف هذا الجدار األسود من الحصار بساطا أخضر من الحرية، اإلنسان الذي آمن باهلل وباليوم 
ا خر، وقدره في مقاتلة هذا العدو الغازي الغاصب، اإلنسان الذي يقبع تحت األرض عدة أسابيع ال 

وال يخاف العتمة، وال يجوع، وال يظمأ، في يده سالحه، وعينه تحدق في العدو، يمل، وال يكل، 
وينتظر مالقاته بلهفة المشتاق، اإلنسان الذي غاص في أعماق البحر ومكث لعدة لياٍل تحت الماء 
وسن األنواء والرياح والعواصف، وهو يتدرب على النصر أو لقاء ربه، اإلنسان الذي يصوب قذائفه 

لتفجير بحذٍر، ليرسل مع كل قذيفة قبلة حنين لألرض الفلسطينية المغتصبة، اإلنسان الذي المعدة ل
أقسم باهلل العظيم أن يصون األمانة، وأن يحمي الكرامة، وأن يحرس بنور عينيه مصالح شعبه 

 وأمته..
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حين بنى الصينيون السور العظيم حول بالدهم، ظنوا أنهم في مأمن من األعداء، ولكن جيوش 
األعداء احتلت الصين بعد إقامة السور العظيم ثالث مرات، وذلك عن طريق العمالء؛ الذين باعوا 

 أنفسهم لألعداء، وفتحوا بوابات سور الصين مقابل حفنة من المال المدنس.
غزة ال تقيم سورًا لحمايتها، غزة صارت سرًا حين أقامت إنسانًا يؤمن بوطنه، ويثق بعدالة قضيته 

 ، وبين كفيه تتأرجح الجرأة والمفاجأة.ويخاف هللا

 13/3/2017، فلسطين أون الين
 

 هل بتنا على عتبة والدة مؤسسات بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية؟ .62
 معتصم حمادة
يمكن وصف السلطة الفلسطينية، يومن خلفها حركة فتح ورئيسها محمود عباس  بأنها مصابة 

عبية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وأن هذا يعكس بوضوح بالحساسية المفرطة إزاء المؤتمرات الش
مدى المسافة الشاسعة التي باتت تفصل بين هذه السلطة، وتوجهاتها السياسية، والتزاماتها األمنية 
واالقتصادية نحو االحتالل، وبين التيار العام الذي يجتاح الحالة الشعبية الفلسطينية، داخل المناطق 

 المحتلة وخارجها.
ي الوقت الذي شاركت فيه كل القوى الفلسطينية من دون استثناء، بما فيها تلك المقربة من الرئيس فف

عباس شخصيًا، كجبهتي النضال الشعبي يأحمد مجدالني  والتحرير الفلسطينية يواصل أبو يوسف  
ر قاطعت فتح مؤتمر طهران، فتغيب وفدها برئاسة عباس زكي، أما حضور سليم الزعنون، فقد فس  

 على أنه من موقعه كرئيس للمجلس الوطني الفلسطيني.
والورش التي أشرفت عليها اإلدارة المصرية في مدينة عين السخنة، وشارك فيها المئات من 
الشخصيات واإلعالميين والنشطاء الشباب من قطاع غزة، فقد حملت عليها إدارة عباس، ما زاد من 

وفسر األمر أنه على خلفية الموقف من النزاع بين عباس من  توتر العالقات بين رام هللا والقاهرة،
 جهة ومحمد دحالن من جهة أخرى.

أما مؤتمر إسطنبول، الذي دعت له وأدارته بحكمة تنظيمية وسياسية حركة حماس يومن خلفها 
حركة اإلخوان المسلمين  فقد رأت فيه فتح، والسلطة، وكذلك فصائل أخرى في المنظمة، محاولة من 

من مستواه المؤسساتي ]بين سلطة فتح وسلطة حماس، وفي داخل  االنقسامحاب الدعوة لنقل أص
المجلس التشريعي[ إلى مستواه الشعبي، بحيث ينقسم الشارع بين مؤسستين، إحداهما هي م. ت. ف، 
ي من موقعها التمثيلي المتعارف والمتوافق عليه، والثانية هي مؤتمر إسطنبول، كممثل جديد لفلسطين

الشتات، كرد على إهمال م. ت. ف للوجود الفلسطيني خارج المناطق المحتلة، خاصة الالجئين 
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وقضيتهم، التي ما زال محمود عباس يلوح بالتنازل عنها مقابل تحسين موقعه التفاوضي بشأن ما 
أن . ونعتقد 67يعتقده شروط قيام الدولة الفلسطينية على أجزاء من المناطق المحتلة في حزيران 

مؤتمر باريس، الذي يدعو ويحضر له "التيار اإلصالحي" داخل فتح يبقيادة محمد دحالن ، سوف 
يدرج بالضرورة، من قبل السلطة في خانة التحركات الهادفة إلى التشويش على النشاط الديبلوماسي 
اته للرئيس عباس على حد تعبير السفير الفلسطيني في باريس سلمان الهرفي، الذي جند كل طاق

هذا المؤتمر، مع إدراكه المسبق، وهو الديبلوماسي  انعقادالديبلوماسية واإلعالمية لقطع الطريق على 
الذكي وصاحب القدرة على القراءة السياسية الدقيقة لألحداث، أن المؤتمر سوف ينعقد بالضرورة، 

 له. ، وللجهات التي دعتانعقادهوأنه ستكون له ردود فعله العديدة، نظرًا لمكان 
النقاش الذي أدارته اللجنة، التنفيذية في م. ت. ف، بناء على تقرير لجنة خاصة، بشأن هذا كله، 

 في نتائجه إلى موقفين: انقسم
األول: أخرج هذه التطورات من سياقها السياسي بأبعاده المختلفة ورأى فيها مجرد مخططات لقوى 

للتشويش على سياسة الرئيس عباس، ووجد إقليمية يإيران  وعربية يمصر  وفلسطينية يدحالن  
 الحل في تنشين الماكينة الديبلوماسية الفلسطينية المتهمة على الدوام بالجمود والبيروقراطية.

أما الثاني فقد أعاد هذا كله إلى الفراغ الذي أحدثه غياب م. ت. ف ودوائر لجنتها التنفيذية يخاصة 
النقابية المعنية بتنظيم الوجود الفلسطيني  واتحاداتهالشعبية دائرة شؤون الالجئين  وتغييب مؤسساتها ا

في الشتات. كما أعاده إلى موقف المفاوض الفلسطيني، وبخاصة الرئيس عباس، من قضية 
الالجئين وحق العودة. ولعل تصريحات عباس في لبنان، كانت الفتة للنظر ومثيرة لشكوك ماليين 

م تتوصل اللجنة التنفيذية إلى أي قرار يفالقرار دومًا بين يدي الالجئين. بطبيعة الحال، وكعادتها ل
الرئيس عباس من دون غيره  مما يبقي الباب مفتوحًا للتساؤالت، ولعل  أهم تساؤل يمكن أن يخطر 
بالبال هو إذا ما كنا قد بتنا على عتبة والدة مؤسسة يأو ربما مؤسسات  بديلة لمنظمة التحرير 

 الفراغ الذي تسبح فيه قضايا الالجئين والشتات الفلسطيني. الفلسطينية تستغل بحر
 14/3/2017، النهار، بيروت

 
 إيران بعيون فلسطينية في "المؤشر العربي" .63

 أحمد قاسم حسين
" لعام  ر العربي  صدر عن المركز العربي  لألبحاث ودراسة السياسات نتائَج االستطالع السنوي "المؤش 

وحدة قياس الرأي العام  العربي. وكشف التقرير عن أبرز تحو الت  ، في مؤتمر صحافي عقدته2016
. والمؤشر العربي هو أكبر برنامج بحثي مسحي 2016اتجاهات الرأي العام العربي  في عام 
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إحصائي في الوطن العربي، يرصد اتجاهات الرأي العام العربي حول قضايا عديدة تقع في نطاق 
 اهتمام المواطن العربي ومشاغله.

 840ألف ساعة، وعمل عليه  45دولة عربية، واستغرق تنفيذه أكثر من  12وقد نسفذ االستطالع في 
باحثة وباحثًا، وكانت فلسطين ضمن الدول التي تم قياس الرأي العام فيها تجاه مروحة واسعة من 

الدولية القضايا، وفي مقدمها كيف ينظر الفلسطينيون إلى السياسات الخارجية للقوى اإلقليمية و 
الفاعلة. فقد كشفت النتائج عن نظرة سلبية من الفلسطينيين تجاه تلك القوى، فأكثرية المستجيبين 
قي موا السياسات الخارجية الصينية والفرنسية والروسية واألميركية بالسلبية، والموقف تجاه الواليات 

سياسات واشنطن في المنطقة من الفلسطينيين بأن  %90المتحدة األكثر سلبية، حيث أفاد ما نسبته 
أفادوا بأنها إيجابية إلى حد ما. أما روسيا فقد توافق  %7أفادوا بأنها إيجابية، و %1سلبية، مقابل 

ثالثة أرباع المستجيبين على أن سياسات موسكو سلبية في المنطقة. والالفت أن تقييم السياسات 
من  %33نوات الثالث السابقة، إذ إن الخارجية لجميع تلك القوى الدولية قد تراجع خالل الس

، في 2014الفلسطينيين كانوا يعتقدون أن سياسات الصين الخارجية تجاه المنطقة سلبية في عام 
. 2016في عام  %53، واستمر ليصل إلى %42حين انحدر التقييم وفق "المؤشر العربي" إلى 

في إدارة األزمات الملتهبة، وفي ويمكن إرجاع ذلك إلى زيادة تدخالت تلك القوى بطريقة سلبية 
 مقدمتها األزمة السورية، ما يجعل نظرة الفلسطينيين إلى سياسات تلك القوى سلبية.

المميز في التقرير كيف ينظر الفلسطينيون إلى سياسات طهران الخارجية في المنطقة العربية، 
كل عام، وفي الساحة واختيار إيران هنا يرجع إلى الدور الذي تلعبه طهران في المنطقة بش

الفلسطينية خصوصا، من ناحية أن موقف إيران الخارجي الداعم للقضية الفلسطينية، والذي تعبر 
قامة دولتهم  ر وا  عنه طهران، في خطابها الدبلوماسي الخارجي، وتأييدها حقوق الفلسطينيين بالتحر 

عام الفلسطيني، ما يعني أن المستقلة، ودعمها فصائل فلسطينية، لم يؤثر على اتجاهات الرأي ال
الشعب الفلسطيني جزء من الشعوب العربية في المنطقة، وقادر على التمييز بين الخطاب الخارجي 
الدبلوماسي والسياسات الواقعية التي تقوم بها القوى اإلقليمية في الدول العربية. إن إليران دورًا ونفوذًا 

عراق، ومع ذلك استطاع الشارع الفلسطيني أن يميز في عدد من الدول العربية، وخصوصا سورية وال
 ما هو واقع وما هو خطاب دبلوماسي خارجي تجاه فلسطين. 

من الفلسطينيين  %70جاء تقييم الرأي العام الفلسطيني سياسات طهران الخارجية سلبيا، إذ إن 
المجتمع الفلسطيني  متوافقون على أنها تجاه المنطقة العربية سلبية وسلبية إلى حد ما، بل إن نصف

أفادوا بأنها إيجابية إلى حد  %15قي موها باإليجابية، و %6متيقن بأن هذه السياسة سلبية، في مقابل 
ما، األمر الذي يعني أن نسبة الذين لديهم رأي واضح وقطعي ب يجابية السياسة اإليرانية في المنطقة 



 
 
 
 

 

 41 ص             4228 العدد:        3/14/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

عب روا عن رأي قطعي في سلبية  %50، ويقابل ذلك أكثر من ثمانية أضعافهم، ونسبة %6هي 
 السياسات اإليرانية. 

وقد ركز التقرير على دراسة اتجاهات الرأي العام الفلسطيني نحو سياسات إيران الخارجية في بلدان 
خمسة وهي: يفلسطين، سورية، اليمن، العراق، ليبيا ، وتم تسلين الضوء على هذه الدول باعتبارها 

فيها البعد الداخلي بالدولي، خصوصًا أن إليران دورًا واضحًا ومؤثرًا  دوال تتعر ض ألزمات يتداخل
فيها. وقي مت أغلبية الفلسطينيين سياسة طهران نحو جميع تلك الدول بالسلبية. إذ عب ر أكثر من 
نصف المستجيبين عن ذلك. وكان هناك شبه إجماٍع على سلبية السياسات اإليرانية نحو كل من 

، على التوالي، عن أن سياسات طهران في البلدين سيئة %64و %69د عب ر العراق وسورية، فق
من المستجيبين أفادوا بأن سياسات إيران في كل من العراق  %24إلى  %14وسيئة جًدا، في مقابل 

من الفلسطينيين أفادوا بأن سياسة إيران في  %43وسورية، على التوالي، جيدة أو جيدة جدا. بل إن 
أفادوا بذلك بالنسبة إلى سياساتها في سورية. ما يعكس بصورة جلية مدى  %40ا، والعراق سيئة جدً 

رفض السياسات اإليرانية في العراق وسورية. في حين كان التقييم لسياسات إيران في اليمن وليبيا 
نحو ليبيا،  %56من الفلسطينيين سياسة إيران تجاه اليمن بالسلبية، و %58أقل سلبية، فقد قيم 

دير بالذكر أن نحو ثلث الفلسطينيين قالوا إنهم ال يعرفون عن السياسة اإليرانية نحو اليمن والج
 وليبيا.

وفي ما يتعلق بتقييم السياسة اإليرانية نحو القضية الفلسطينية، كانت األقل سلبية من تقييم مواقف 
ن نحو فلسطين من الفلسطينيين عن أن سياسات إيرا %52إيران من البلدان األخرى، فقد عبر 

أفادوا بأن السياسات اإليرانية نحو  %36سيئة  مقابل،  %28سيئة جًدا و %24مواقف سلبية ي
فلسطين إيجابية جًدا أو إيجابية. وكانت نسبة الذين اعتبروا أن سياسات طهران نحو فلسطين جيدة 

من جميع  %9 جًدا، أي الذين لديهم رأي إيجابي قطعي تجاه مواقف إيران نحو فلسطين يمثلون 
مستجيبي فلسطين. وهذا يعني أن اقتناع الفلسطينيين هو في أدنى مستوياته إزاء اعتبار الخطاب 
اإليراني تجاه فلسطين ذا مصداقية، وأنه يترجم على أرض الواقع. المالحظ أن التقييم السلبي لدى 

السياسات في البلدان الفلسطينيين لسياسات طهران في المنطقة بصفة عامة مرتبن بتقييمهم لهذه 
 العربية، خصوصا في العراق وسورية. 

كما أن أغلبية الرأي العام الفلسطيني يعتقد بأن إيران تستغل األزمات في المنطقة، من أجل توسيع 
من الفلسطينيين ذلك الطرح، بل أيد نصف المستجيبين بشدة استثمار إيران  %72نفوذها، إذ أيد 

من  %17دور وتأثير ونفوذ أوسع. في حين عب ر ما نسبتهم  أزمات المنطقة في البحث عن
من الفلسطينيين عبارة يإيران تغذي النزعات  %68المستجيبين عن معارضتهم تلك العبارة، كما أيد 
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عارضوها. كما عارضت أغلبية  %18الطائفية والعرقية واالنفصالية في البلدان العربية  مقابل 
تفيد بأن يإيران تساهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها ، في حين  العبارة التي %68الفلسطينيين 

 وافقوا إلى حد ما.  %13وافقوا على هذه العبارة، و %7أن 
العبارة التي تفيد يإيران تدعم التحول الديمقراطي في البلدان  %65كما عارض نحو ثلثي الفلسطينيين 

عبروا عن موافقتهم عليها بشدة. وتفيد النتائج التي  %18أيدوا هذه العبارة، و %4العربية ، في مقابل 
توصل إليها "المؤشر العربي" بأن الرأي العام الفلسطيني يتخذ رأًيا سلبيا تجاه دور إيران في المنطقة 
العربية، حيث يجمع الفلسطينيون على أن طهران تحاول االستثمار في أزمات المنطقة، من أجل 

ا، كما أنها تستثمر في النزعات الطائفية والعرقية وتغذيها في الوقت لعب دور أكثر فاعلية وتأثير 
نفسه، وبالتالي هي قوة معيقة لعملية التحول الديمقراطي في الدول العربية التي شهدت ثورات شعبية، 

 تطالب بالحرية والعدالة والكرامة.
 14/3/2017، العربي الجديد، لندن

 
 عاناة غزةأو تسوية تنهي م "حماس"القضاء على  .64

 أفرايم غانور
ختم تقرير مراقب الدولة حول حملة "الجرف الصامد"، والذي نشر مؤخرًا، سلسلة طويلة من 

 القصورات االستراتيجية، األخطاء، والتقديرات الفاشلة للقيادة السياسية والعسكرية. 
فك االرتباط في وحتى في النظرة التاريخية، يتبين أن سلوك دولة إسرائيل تجاه قطاع غزة، منذ 

 ، ترافق وأخطاء تكتيكية عززت حكم "حماس" في قطاع غزة. 2005صيف 
فقد جعل فك االرتباط "حماس" المنتصر األكبر مع اإلنجاز البطولي الذي سجل في صفحات التاريخ 
الفلسطيني، بصفتها القوة العسكرية الوحيدة التي نجحت في دفع الجيش اإلسرائيلي لالنسحاب إلى 

خالء المستوطنات اليهودية دون تنازالت، اتفاقات، والتزامات. 1967حزيران  5حدود   ، وا 
كما قربت هذه الخطوة "حماس" من بلدات غالف غزة، وجعلت كتائب عز الدين القسام، ذراعها 
العسكرية، جيشا حقيقيا، مزودًا بالصواريخ مع قدرات لضرب مركز الدولة بوسائل قتالية كثيرة، ومع 

 لى التسلل إلى النقب الشمالي من خالل شبكة أنفاق ال تزال تعتبر تهديدا على شمال النقب.قدرات ع
كما يذكر، بعد بضعة أيام من "فك االرتباط" تبين أن الجيش االسرائيلي سيضطر إلى خوض حرب 

 يومية تجاه قطاع غزة. 
نحو سديروت، لم وقعت حملة "مطر أول" في أعقاب سلسلة إطالق للصواريخ  2005ومنذ أيلول 

 يترك مفرًا غير الرد بسالح الجو. 
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طالق، في أعقاب اختطاف جلعاد شالين 2006في حزيران  الصواريخ نحو غالف غزة، انطلق  وا 
 الجيش االسرائيلي في حملة اخرى، "أمطار الصيف". 

 اضطر الجيش االسرائيلي إلى العمل مرة اخرى في حملة "شتاء حار".  2008وفي شباط 
الصواريخ  إطالق، بدأ مرة اخرى تنقين ال ينقطع من 2008نحو عشرة أشهر، في كانون األول وبعد 

 نحو بلدات غالف غزة، وانطلق الجيش االسرائيلي إلى حملة "الرصاص المصبوب". 
وبعد هدوء قصير عادت الطقوس لتكرر نفسها: نار الصواريخ نحو بلدات الغالف، رد الجيش 

 ذا ولدت حملة "الجرف الصامد".االسرائيلي من الجو وهك
ما برز للعيان في كل الحمالت والعمليات ضد "االرهاب" الحمساوي في العقد االخير كان العدمية 
والسلوك وفق االستراتيجية ذاتها، في محاور الحركة ذاتها واالنماط القتالية ذاتها، دون تطور ودون 

 اقالع. 
؟. في كل الحمالت التي ذكرت هنا هاجم الجيش وماذا حصل لجملة "باألحابيل تصنع حربًا"

االسرائيلي بشكل نموذجي من الشرق ومن الجنوب القطاع، لقي "حماس" جاهزة نحوه مع سلسلة من 
 إنزالالكمائن، االفخاخ، واالنفاق التفجيرية. أين العقل اليهودي؟ كيف لم نعمل من الغرب من خالل 

القدرات لمفاجئة العدو؟ ذرة من هذا لم تظهر في كل هذه القوات من جهة البحر؟ أين حكمة الحرب و 
 الحمالت.

الوضع الحالي في قطاع غزة ال يمكن أن يستمر. كل يوم يمر في هذا الواقع الصعب يفاقم الوضع 
فقن. وليست هذه سوى مسألة وقت إلى أن ينفجر البركان الغزي، والحمم التي ستخرج منه ستوجعنا 

 بشدة. 
غزة هو القضاء على "حماس" والمنظمات العاقة التي نشأت هناك، مؤخرًا، بمعنى إن الحل لمشكلة 

حملة عسكرية كبيرة وذكية مخططة جيدًا، مع أهداف ومراٍم محددة مسبقا؛ أو حل في تسوية حقيقية 
بمشاركة ومساعدة الجامعة العربية، السعودية، ودول الخليج، وباألساس المساعدة الدولية من 

متحدة واوروبا. وهذا حل يتضمن ميناء، مطارا وأسفقا اقتصاديا يجبر "حماس" على وضع الواليات ال
 سالحها.

غزة أوال، هذه يجب أن تكون مهمة القيادة السياسية والعسكرية هذه االيام، منعًا لـ "صيف حار" آخر 
قم فقن مع صافرات انذار، مواطنين في المالجئ، صواريخ تضرب الدولة، وحملة فاشلة اخرى تفا

 الوضع والمتالزمة التي ال تنتهي لغزة.
 "معاريف"

 14/3/2017األيام، رام هللا، 
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