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 إلعالن تشكيل لجنة إدارية لقطاع غزة كتلة حماس البرلمانية تقر تعديالت قانونية تمهيداً  .1
نز اب حرةزة  ، أنأشزر  الهز ر، غزة ، نقاًل عن مراسلها في 17/3/2017 ،القدس العربي، لندننشرت 

روهزا علزق قزان ن اللجازة ايدارلزة التزي سزت ةل التعزدالالت التزي أ  ،، أمزسواحماس في قطاع غة  أقزر 
لهزززا مهزززاة إدار  الماسحزززات الحك ميزززة فزززي القطزززاع. ومزززن المت قززز  أن الزززت  ايعزززالن عزززن  شزززكيلة هززز   

 ح الرات حرةة فتح وحك مة الت افق ال طاي، بانعكاس من رغ  بالاللجاة، خالل األياة القليلة المقبلة، 
ل ا تمزاع لاز اب الحرةزة فزي المجلزس التشزرلعي فزي مدالازة وخزال ذلك علزق ملزا الملزالحة الداخليزة.

غزززة ، دون مشزززارةة الختزززل األخزززر ،  زززر  إقزززرار القزززان ن الجدالزززد. وقزززال الاائززز  عزززن حمزززاس عزززاطا 
 عدوان، إنه  أقروا  عدالالت قان ن اللجاة ايدارلة لقطاع غة .

 ن الز ي أقزر، دون م افقزة از اب فز ن هز   اللجازة ستحزتاد فزي هزالحيا ها إلزق القزانالوبم    مزا أقزر 
 من قبل حك مة الت افق ال طاي. رئيس الحلطة الفلحطياية، وبدون أي م افقة أيضاً 

أن حرةته ل   شزكل أي  ،هالح البردولل، عض  المكت  الحياسي لحرةة حماس في غة  .وأوضح د
إلززق أنهززا جليحزز   حك مززة يداللززة لحك مززة ال فززام، جوأن مززا  ززر   شززكيله جلجاززة إدارلززة حك ميززةج، مشززيراً 

وقال إن أي وزلر من راة هللا يحتطي   لعمل الماسحات الحك مية. حك مةج، وأن اللجاة ستخ ن ناظماً 
 إلق أن اللجاة جستخ ن في خدمتهج. أن يلل غة  ولمارس عمله بشكل ةامل، الفتاً 

إدارلزة مزن  لجازة  شزكيل واقزرر الاز اب  ، أنراة هللا، مزن 17/3/2017 ،الشرق األوسط، لندنوأضزاف  
حك مززة التززي  رأسززها إسزززماعيل ال فززي أعضززاي الرأسززها عبززد الحززالة هززياة، أمززين عزززاة مجلززس وزراي 7

قال الاائ  يحيق م سزق أن جاللجازة الجدالزد  شزكل  و هاية، لإلشرا  علق عمل ال زارات في القطاع. 
  ح  الحا ة إلق سد الفراغ ال ي  رةته حك مة الت افقج.

لززة لحرةززة فززتح محمززد شززتيه إن جإعززالن إدار   دالززد  فززي غززة  يعاززي خززرو  وقززال عضزز  اللجاززة المرةة 
 الت افقج. حك مة الظل إلق العلن، لخاه سيك ن مغامر   دالد   اهي هالحيات حك مة

أحمزد  .وقال األمين العاة لجبهة الاضال الشعبي الفلحطياي عض  اللجاة التافي ية لماظمة التحرلزر د
بززز دار  القطزززاع هزززي محاولزززة يعطزززاي هزززبغة  لجازززة ايدارلزززة ال اهزززةمجزززدالني إن جالملزززادقة علزززق ال

قان نيزة علززق عمززل حك مززة األمززر ال اقزز  التززي مارسزز  ةامززل هززالحيات حك مززة ال فززام الزز طاي، ولزز  
وأضززا  فززي  لززرلحات نشززر ها وسزززائل  ممارسززة دورهزززا وهززالحيا هاج.  مكززن الحك مززة الشززرعية مززن

ابة إعالن سياسي واضح وهزرلح مزن حرةزة حمزاس بزالت لي إعالة محلية إن جه   الملادقة هي بمث
الشاطئ ال ي علق أساسه  شكل  حك مة ال فام ال طاي، وإمعان مزن  عن التةاما ها الحياسية با فام

وأشزار  قبل قياد  حماس الجدالد  في قطاع غة  باالنتقال بال ض  القزائ  مزن االنقحزاة إلزق االنفلزالج.
 عززاد  الاظززر ومرا عززة الحياسززات  جززا  ال ضزز  بقطززاع غززة ، بمززا فززي مجزدالني علززق ماظمززة التحرلززر ب
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ودورهززا علززق اللززعيد الزز طاي،  ذلززك مرا عززة أوضززاع حك مززة ال فززام الزز طاي و شززكيلتها وهززالحيا ها
 في ظل ما  ق ة به حرةة حماس من خط ات عملية علق األرض. 

 
 قائمة "اإلرهاب"إدراج "الصندوق القومي" على  "إسرائيل"استنكار فلسطيني لقرار  .2

ــا نشززرت  ــات الفلســطينية  وف ــاء والمعلوم ــة األنب  الحززلطة رئاسززةأن  ،راة هللا، مززن 16/3/2017 ،وكال
 يسززرائيلاي دفاع، إن إعززالن و لززرلحات وزلززر الزز16/3/2017 محززاي الزز ة ال مززيس ،الفلحززطياية قالزز 

رم أساسي ال فزام أوسزل  ه  خ إرهاييةأفيجدور ليبرمان باعتبار اللادوم الق مي الفلحطياي ماظمة 
إن اللزادوم القز مي  ،في ييان هحفي ،وأضاف  .جإسرائيلجالم ق  يين ماظمة التحرلر الفلحطياية و

من ماسحات ماظمة التحرلر، وال ي الادي دور  وفق اال فاقات الم قعزة، ووفزق المعزاالير الدوليزة بكزل 
ية يعاقة و  رلز  الجهز د إسرائيلر محاولة يعتب ايعالنه ا جو اب  البيان: إن  شفافية ومراقبة دولية.

 امززززًا، ونطالزززز  الحك مززززة  وقالزززز  الرئاسززززة، نززززرف  هزززز ا القززززرار رفضززززاً  .جاألمرلكيززززة واالسززززت فا  يهززززا
، والترا   عاه؛ ألن ذلك سيادي إلق نحا أسس اال فام والعالقزة ف راً  األمرية بمعالجة ه ا سرائيلاي

ية باالعتززز ار والترا ززز  سزززرائيلالحك مزززة اي الفلحزززطيايةحك مزززة الطالبززز  كمزززا  .جإسزززرائيلجالقان نيزززة مززز  
 الف ري عن  لرلحات ليبرمان، التي وها فيها اللادوم الق مي الفلحطياي بالماظمة ايرهايية.

حززد ماسحززات أاللززادوم القزز مي هزز   إنحك مززة ال سززا المحمزز د: الوقززال المتحززدر الرسززمي باسزز   
 ماظمة التحرلر الفلحطياية.

عضززز  اللجازززة التافي يزززة لماظمزززة ، أن محمزززد و زززد ، نقزززاًل عزززن16/3/2017 ،48عـــرب قززز  وأضزززا  م  
التحرلزززر واهزززل أيززز  ال سزززا اسزززتاخر قيزززاة ليبرمزززان بززز درا  اللزززادوم القززز مي الفلحزززطياي علزززق قائمزززة 
 جالماظمزات ايرهاييززةج، وحز ر مززن أن  لزك ال طزز   جمحاولززة لتز  ي  الم اقززا ضزد القيززاد  الفلحززطيايةج.

لتضييق ال اام  جإسرائيلجي ضد اللادوم الق مي الفلحطياي ضمن م ططات سرائيلاي ايوعد اي ر 
 علق القياد  الفلحطياية وماسحات الشع  الفلحطياي، واالستمرار في إعالن حربها عليها. 

 
 ستدمر عملية السالمفإلى القدس األمريكية نقل السفارة  تم  إذا : عباس .3

لشززززاون  األمرلكززززي مبعزززز رس الحززززلطة الفلحززززطياية إلززززق أن ال: أشززززار رئززززيأحمززززد علززززيأ ززززر  الحزززز ار 
مقترحزة  لز  يحمزل حلز الً  اي محتمعًا، خزالل زلار زه لزراة هللا، و  المفاوضات الدولية غيبح ن غرلابالت

 .لخ  ح ل القضية الفلحطياية
ذا قامزز  أي إدار  بمززا فيهززا وشززدد عبززاس، خززالل حزز ار مزز  هززحيفة الزز طن القطرلززة، علززق أنززه إذا جإ 

 . جإدار   رام  ياقل الحفار  إلق القدس فهي ستدمر ي لك عملية الحالة
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هازا  ، قزال: ج ثزة هامزد   اتظزر الزدفن أهزبح فخر  حل الزدولتين وعادما سئل عباس عمن يق ل إن 
 . ج دفن حل الدولتين عبر االستيطان إسرائيل إنرأي فيه الخثير من الل اب يق ل 
الجميزز  الززدر  أن هاززا  مززن ج لم يمززات الفلحززطياية، قززال عبززاس:وعززن زلار ززه إلززق لباززان وعززن أمززن ا

ما  أياة الرئيس إميل لح د أناا ضزي    يحتعمل الم يمات لإلرهاب والم درات، وم قفاا ةان واضحاً 
لاززا؛ ال فززي الم يمززات وال خززار  الم يمززات، وإنمززا نتززر  حماالتاززا وحمايززة  علززق لباززان، وال نرلززد سززالحاً 

]حزز ل م ززي   باانيززة، وم يما اززا  حزز  رعايززة الحك مززة واألمززن اللباززاني، والجززدارم يما اززا للحك مززة الل
لززيس قضززية مهمززة، يجزز  أن  خزز ن هاززا  القززة و فهزز  لعالقززة مبايززة علززق التاحززيق يززين  عززين الحلزز   

الجزززانبين، وهازززا   جزززار م زززدرات وأسزززلحة وإرهزززايي ن، وهززز  الزززاالرون علزززق األمزززن اللبازززاني، والحك مزززة 
 . جحاولة عن ذلكاللباانية هي الم

لززززدالاا  كززززان ا  ميعززززاً ، قززززال عبززززاس: جعززززن مالبحززززات قضززززية الشززززهيد باسززززل األعززززر  ورفاقززززه ال محززززةو 
، وأردنا أن نحميه  باعتقاله ، فقال أهله  لازا: ال سرائيلبالمعتقالت الفلحطياية، وه  ةان ا مطل بين ي

علزق واليقزة يز لك، واستشزهد باسزل  نرلد أن  حم ه ، أطلقز ا سزراحه ، ف طلقازا سزراحه  وقلازا لهز  وقعز ا
رفاقه، وةان  هاا  قضية بالمحكمة قبل استشزهاد باسزل، والملزادمات التزي حزدال   إسرائيلواعتقل  

 شكيل لجاة لمعرفة أسبايها، وساعاق  أيزا ةزان، حتزق لز  ةانز  أ هزة  األمزن الفلحزطياية المتحزببة    ّ 
  .جيه   األحدار

شزيي خخزر، ومزا حزدر مز  باسزل لزيس  إسزرائيلي الفلحطياي م  التاحيق األماج وشدد عباس علق أن
لزززه عالقزززة بالتاحزززيق األمازززي، ونحزززن قررنزززا إلغزززاي التاحزززيق األمازززي، ولخزززن متزززرو  لازززا اختيزززار ال قززز  

 . جالمااس  ل لك، وه ا من محاولية ماظمة التحرلر الفلحطياية بالتاحيق معي
الزرحمن خل الزاني    الشزي  محمزد يزن عبزدرا ز  سزعادقزال عبزاس: جعن ملير الملالحة م  حمزاس و 

وزلززززر ال ار يززززة القطززززري وسززززتعر  مززززن يعطززززل االنقحززززاة، ولمززززاذا لزززز  الززززت  حتززززق ا ن إنهززززاي االنقحززززاة 
 .جالفلحطياي الداخلي، وأود ايشار  إلق أن قطر  عر  أكثر من غيرها يه ا الم ض ع

 16/3/2017 ،الدوحة الوطن،
 

 حريته واستقاللهشعب الفلسطيني ال: نرحب بالجهود الداعمة لنيل عباس .4
، علزززق الجهززز د 16/3/2017 محمززز د عبزززاس، الززز ة ال مزززيس يةفلحزززطياال الحزززلطةأالازززق رئزززيس  :راة هللا

الدوليززة والعربيززة الداعمززة لايززل شززعباا حرلتززه واسززتقالله، وفززق قززرارات الشززرعية الدوليززة، ومبززادر  الحززالة 
مجلس الرئاسة في الب سزاة والهرسزك مزالدن  خالل الما مر اللحفي م  رئيس عباس،وقال  العربية.
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 عيشزان  إسزرائيللحزل الزدولتين، فلحزطين و  نحزن نرحز  يهز   الجهز د، وهز الً جإيفانيتش، فزي راة هللا: و
 .ج ابا إلق  ا  في حدود خماة ومعتر  يها

 16/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 سكوا"اإلراف لم تسمها لسحب تقرير "نتقد دعوة أطتالخارجية الفلسطينية  .5
قالززز  الحزززلطة الفلحزززطياية أمزززس إن  قرلزززر لجازززة األمززز  المتحزززد  االقتلزززادية : ةفزززاح زبززز ن  - راة هللا

 بفزرض نظزاة فلزل عالزري )أبار هاالزد  علزق جإسزرائيلجسك ا  ال ي الته  ايواال تماعية لغرب خسيا )
 نفحها. إسرائيللق هح   داخل الفلحطيايين الدم ناق س خطر حقيقي ولج  أن يق د إ

ال ار ية الفلحطياية أطرا  ل   حمها دع  إلق سح  التقرلر في إشزار  إلزق ال اليزات  وزار  وها م 
باسز  ال ار يزة ب نزه  التي وهفته علق لحان متحدر جإسرائيلجالمتحد  التي قال  إنها غاضبة ماه، و

ا  زززاذ بعززز  األطزززرا  لم اقزززا سزززلبية مزززن ماشززز ر دعزززائي نزززازي. وقالززز  ال ار يزززة الفلحزززطياية جإن 
ومها متززه، لززن ي فززي حقيقززة مززا  ززاي فيززه،  التقرلززر، ونعتززه بلززفات ةثيززر  والتهدالززد بحززحبه أو إخفائززه

 اينحانيةج.  ضد شعباا من  رائ   ر قي لمحت    رائ  حرب و رائ  ضدّ  إسرائيلوحقيقة ما  ق ة به 
ي سزززرائيلد هززز ا التقرلزززر إلزززق هزززح   فزززي المجتمززز  ايوقالززز  وزار  ال ار يزززة الفلحزززطياية جيجززز  أن يقززز  

أن يغزززرم المجتمززز   للضزززغل علزززق حك متزززه ل قزززا احتاللهزززا واسزززتيطانها وممارسزززا ها العالزززرلة قبزززل
 ي نفحه في نظاة الفلل العالري جاألير هاالدج.سرائيلاي

 17/3/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 

 هار عنصرية االحتالل" سابقة أممية في إظتقرير "اإلسكوامشير المصري:  .6
أكد المتحدر باس  ةتلة التغيير وايهالح الاائ  مشير الملري، أن  قرلر لجاة األم  المتحد   :غة 

ي ب نها دولة عالرلة سرائيلاالقتلادية واال تماعية لغرب أسيا جايسك اج والقاضي باعتبار الخيان اي
هز ا المحتزل الز ي يمزارس اي زراة وايرهزاب  اينحانية ه  دليزل متجزدد علزق حقيقزة  ر خ   رائ  ضدّ 

 وقززال الملززري فززي ييززان وهززل لزززجالرسالة نزز ج نحزز ة عاززه محززاي ال مززيس بحززق شززعباا الفلحززطياي.
، إن هززز ا التقرلزززر يعزززد سزززابقة أمميزززة وانتلزززارًا  دالزززدًا للحزززق الفلحزززطياي فزززي إدانتزززه لخيزززان 16/3/2017

ل والماظمززات الدوليززة إلززق و زز ب عززدة االعتززرا  االحززتالل حيززص أوهززق التقرلززر األمزز  المتحززد  والززدو 
 بشرعية االحتالل العالري.

 16/3/2017 ،الرسالة، فلسطين
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 تابع بتفاؤل حذر االتصاالت األمريكية إلعادة إطالق مفاوضات جادةنالمالكي:  .7
ل حز ر قال وزلر ال ار ية الفلحطياي، رلزاض المزالخي: جإن القيزاد   تزاب  يتفزا  : ةفاح زب ن  - راة هللا

الر لزة  اال لاالت األمرلكية يعاد  إطالم مفاوضات  اد ، و اظر ب يجايية لالنفتاح األمرلكي  جا 
 عن أمله ب ن ُ حدر ه   اال لاالت اختراقات  دية في العملية الحياسية. الفلحطيايةج، معرباً 

فاوضززات، حيززص وأضززا  المززالخي، فززي حززدالص لإلذاعززة الرسززمية: جمززن المبكززر الحززدالص عززن العزز د  للم
علززززق م اقززززا الجززززانبين   زززايت زلززززار  المبعزززز ر األمرلكززززي  يحزززز ن غززززرلابالت إلززززق الماطقززززة للتعززززر 

وأضززا  أن الةلززار  المر قبززة للززرئيس محمزز د عبززاس إلززق واشززاطن  زز  ي فززي  يج.سززرائيلالفلحززطياي واي
للعز د   الفعليزة إطار استخمال المشاورات، و خ ن ه ر  أوضزح لزد  ايدار  األمرلكيزة، للبزدي بزالجه د

إن فرنحا يدأت الاظر في ةيفية متابعة ما مر بارلس وضزرور  عقزد  وقال المالخي أيضاً  للمفاوضات.
 ا تماع خخر قبل نهاية العاة الستخمال ذلك.

 17/3/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 

 عالمالحمد هللا في مؤتمر للنيابة: نجدد رفضنا للمساس بحرية الرأي واإل .8
رامي الحمد هللا جمن م ق  المحاولية التزي أ  الهزا، أ ةزد حزر  الفلحطياي ال رئيس ال زراي ق :راة هللا

الززرئيس محمزز د عبززاس والحك مززة علززق ضززمان الحقزز م، والحرلززات، لجميزز  المزز اطاين، والقززان ن فزز م 
 الجميزز  دون اسززتثااي، ونجززدد الززرف  المطلززق للمحززاس بحرلززة الززرأي، والتعبيززر، وايعززالة التززي ةفلهززا

 .القان ن األساسيج
 اي ذلك خالل ةلمته في الما مر الحا ي الحاب  للايابة العامزة، اليز ة ال مزيس، فزي أرلحزا، بحضز ر 
الاائ  العاة لدولة فلحطين أحمد البرا ، ورئيس هيئة مكافحة الفحاد رفيق الاتشة، ووزلزر العزدل علزي 

 ل والحفراي.ديا ، وعدد من الش ليات الرسمية واالعتبارلة والقااه أي 
 16/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 السلطة تمنع النائب عن فتح شامي الشامي من السفر لألردن .9

ماع  أ هة  الحلطة علق معبر الخرامة، ال ميس، الاائ  عن حرةة فتح شامي الشامي، من  :راة هللا
فيحزززب  : ج   هززز  الززز ة العبزززر م قعزززه علزززق وقزززال الاائززز  الشزززامي  م زززي   ازززين، مزززن الحزززفر لززز ردن.

ان ي زراي بعز  الفح هزات الطبيزة لخزن ل سزا ال ميس إلق معبر الخرامة من أ ل الحزفر إلزق عّمز
 ماع  من المغادر ، وأيلغاي مدالر مكت  ال قائي ب نك مما ع من الحفر من  هاز األمن ال قائيج.

 17/3/2017 ،الرسالة، فلسطين
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 بتحرك رسمي وشعبي لعدم تسليم أحالم التميمي ألمريكالب تطاوزارة الثقافة  :غزة .11
طالبز  وزار  الثقافزة الفلحزطياية فزي غزة  ةافزة فلزائل العمزل الز طاي، والماسحزات الحك ميزة  :الحبيل

واألهليززة والاقابززات، والُختززاب والمثقفززين، بضززرور  العمززل رسززميًا وشززعبيًا فززي الزز طن، وأمززاكن اللجزز ي، 
وقالز  الز زار  فزي  المتحد  األمرلكية  حلي  األسير  المحرر  أحالة التميمي إليها.يلغاي طل  ال اليات 

ييزززان لهزززا اليززز ة ال مزززيس: جُنطالززز  الماسحزززات الحق قيزززة، و امعزززة الزززدول العربيزززة، وماظمزززة المزززا مر 
ودعززز  الزز زار  األردن ملخزززًا وحك مزززًة إلززق عزززدة االسزززتجابة  ايسززالمي بالتلزززدي لززز لك القززرار الظزززال ج.

 لقرار األمرلكي الجائر بحق األسير  المحرر  أحالة التميمي.ل
 16/3/2017 ،السبيل، عم ان

 
 تحول دون تحقيق المصالحة "الديكتاتورية التي يعيشها عباس": البردويل .11

قال هالح البردولل عض  المكت  الحياسي لحرةة حماس، إّن الديكتا  رلة التي يعيشها رئزيس : غة 
 حز ل دون  حقيزق أي  قزدة فزي ملزا الملزالحة أو  طبيزق أياّل مزن اال فاقزات الحلطة محم د عباس، 

وأوضززح البردولززل أّن حرةتززه لزز   شززكل أي حك مززة يداللززة لحك مززة ال فززام، جإال أّن المجلززس  الم قعززة.
التشززرلعي بلززفته الماسحززة الشززرعية ال حيززد  بعززد انتهززاي واليززة عبززاس والحك مززة، شززكل لجاززة إدارلززة 

حك مة ولخن لتشكل ناظما لعمل الماسحات الحك مية إزاي   لي حك مزة ال فزام  حك مية وهي ليح 
 عن القياة بمهامها  جا  قطاع غة ج ةما قال.

وأّكد القيزادي فزي جحمزاسج، فزي حز ارال خزا  مز  جالمرةزة الفلحزطياي لإلعزالةج أّن عبزاس أوقزا  افيز  
والزز ي  م زز  عاززه  شززكيل حك مززة  أياّل مززن اال فاقززات التززي  ززر  اال فززام عليهززا فززي م ززي  الشززاطئ،

الت افق في حياه، إال أّنه عّطل ا تماع ايطار القيادي الم حد يعاد    هيل ماظمة التحرلر، ورف  
 االعترا  بالم ظفين، ةما رف  حل اًل عدالد  لحل أزمة الخهرباي في القطاع.

ياية أ مز  علزق طبيعزة عمزل وأشار البردولل، إلق أّن المجلس التشرلعي أطلز  يزدور  الفلزائل الفلحزط
اللجاة ايدارلة الحك مية، يل ودعاها للمشارةة فيها، جإال أنها  حر   مزن ذلزك ألسزباب عزد ج، داعيزًا 

 الفلائل  ميعًا إلق  حمل محاوليا ه   جا  إدار  الظهر لقطاع غة  من الحلطة وعباس.
عزززًا اللجازززة ال  حززز ل دون عمزززل ليحززز  هيئزززة إدارلزززة، يزززل لجازززة حك ميزززة إدارلزززة، وطب وقزززال أن اللجازززة

 ال زارات يل  ق ة بالتاحيق.
أّن اللجاززة ليحزز  حك مززة يززل دورهززا ضززروري  ززدًا لتححززين العالقززة يززين الجمهزز ر والماسحززات  وبززين

 الحك مية العاملة والمحافظة علق ال ق  والمال، ولخاها ليح  حك مة وال  دعي ذلك.
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لمشزززارةة فزززي اللجازززة، وقلاززا لهززز  أّنزززه علزززق الجميززز  أن شزززاورنا الفلزززائل ودع نزززاه  للمحززاهمة واوقززال ج
 .التحمل محاوليا ه

عالقتاا مز  فزتح أنازا شزرةاي فزي هز ا الز طن شزئاا أة أييازا، وال يمكزن وعن العالقة بفتح قال البردولل: 
ألحد أن يحح  أمر  أّنه ال عالقة لي بفتح أو غير ، يل يك ن من قبيزل العازاد الحياسزي، فزتح م  ز د  

  وحمزززاس م  ززز د  بالضزززفة، إال أّن فزززتح ملزززابة ياززز ع مزززن الل الزززة الحياسزززية فزززي هززز ا ال قززز ، فزززي غزززة 
يين واألمرلكززان، ييامززا حمززاس  حززاول أن  مززد سززرائيلو حززاول قمزز  أو إقلززاي حمززاس  افيزز ًا أل اززد  اي

الدها، وأن  جم  شتات ه ا ال طن، لخزن نعزّد أن هز ا لحظزة عزاير  وأن سماسزر  األرض لزن يحزتطيع ا 
 مةلق ال طن. 

فتح  عيش أزمة قيادية ةبير  فقياد هزا ديكتا  رلزة  زدًا ال  عتزر  حتزق بقز   فزتح الداخليزة فضزاًل عاهزا 
 .ال  عتر  بحماس او غيرها
الجميز  يعلز  أن حمزاس مزن أول لحظزة ةانز   عبزر أنهزا ال  خزن لملزر وعن العالقة م  ملر قال: 

الجان  الملري يدا أكثزر لي نزة ورغبزة فزي و  الداخلي، إال ةل ح  واحتراة، وأنها ال  تدخل في الش ن
 ححزززين األوضزززاع فزززي غزززة  والمعبزززر، وال ضززز  التجزززاري وهززز ا الزززثل  هزززدور ةزززل الفلحزززطياي، وسزززمعاا 

 وع دات أن يك ن ماطقة  جارلة ومحطة ةهرباي لغة  
 16/3/2017م، المركز الفلسطيني لإلعال

 
 األبارتهايدلوصفه االحتالل ب"اإلسكوا" تثمن تقرير  حماس .12

المازز  حرةززة حمززاس التقرلززر اللززادر عززن لجاززة األمزز  المتحززد  االقتلززادية واال تماعيززة لغززرب خسززيا 
)األسك ا  وال ي أكد علق أن الخيان اللزهي ني نظزاة فلزل عالزري جأبار هاالزدج الهزيمن علزق الشزع  

التقرلزر ووها الااطق باس  حرةة حماس، ف زي يره ة، فزي  لزرلح هزحفي، ال مزيس  الفلحطياي.
اللادر عن ماظمة أممية ب نه انتلزار للحزق الفلحزطياي وانخشزا  واضزح لحقيقزة الخيزان اللزهي ني 

وقال يره ة إن التقرلر ه  دليل   كيد علق إرهزاب الخيزان اللزهي ني  ومشروعه ال طير في الماطقة.
جتمز  الزدولي والعمزل وعافه وبشاعة  رائمه بحق شعباا، مما يحتدعي  بايًا رسميًا للتقرلر من قبل الم

علززق عززةل هزز ا الخيززان العالززري ومحاكمتززه علززق  رائمززه، والعمززل علززق إنلززا  شززعباا ودعزز  عدالززة 
 قضيته.

 16/3/2017، غزة ،موقع حركة حماس
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 تحتضربأن منظمة التحرير  فند مزاعم: االشتباك مع اإلدارة األمريكية "القدس العربي"لـالرجوب  .13
اعتبززر اللزز اي  برلززل الر زز ب أمززين سززر اللجاززة المرةةلززة لحرةززة فززتح أن فززادي أيزز  سززعد :  –راة هللا 

الجمززز د الززز ي اعتزززر  المحزززير  الحياسزززية هززز  بمثابزززة حالزززة  زززدمير للقضزززية الفلحزززطياية، لخزززن الحزززرا  
الدالبل ماسي الدولي ال ي حدر فزي فلحزطين خزالل اليز مين الماضزيين سز اي علزق الجانز  األمرلكزي، 

ر ية اييطالي والتشيكي والرئيس الب ساي وغيره ، ه   عبير عن اهتماة دولي أو يةلارات وزلري ال ا
وإقليمزي بالحالززة الفلحزطياية والقضززية الفلحزطياية، وهزز  ماشززر علزق أهميززة ال ضز  الفلحززطياي ةمفتززاح 

 الستقرار ايقلي  وحتق الحل  الدولي.
ية قبيل وه ل دونالد  رام  إلق وأضا  في حدالص م  جالقدس العربيج أن الحملة االنت ايية األمرلك

الرئاسة ةان  مبعص قلق عاد الجمي ، لخن االشتبا  ال ي حدر م  ايدار  األمرلكيزة و مثزل بمكالمزة 
الزززرئيس  رامززز  مززز  الزززرئيس عبزززاس ةزززان فيهزززا هزززراحة ووضززز ح أنزززه هزززاد  ينهزززاي اللزززراع والمعانزززا  

قياد  الفلحطياية إنما الاسس لشيي دولي و حقيق سالة  دي، ال  وه ل مبع اله للماطقة واللقاي م  ال
  يد للقضية الفلحطياية.

وبكززل   كيززد ةززان ل قزز  المززا مرات الفلحززطياية التززي  ززرت فززي إالززران و رةيززا وفرنحززا  زز الير علززق القيززاد  
الفلحطياية ةا ع من الضغل، لخن اال لاالت م  ايدار  األمرلكية الجدالد  قطعز  الطرلزق علزق ةزل 

اها فزي ال قز  ذا زه شزجع  القيزاد  الفلحزطياية علزق إ زراي مرا عزة شزاملة لعالقتهزا ه   الما مرات، لخ
بفلحطيايي الشتات والخثير مزن الملفزات. واعتبزر الر ز ب أن  زةيا مزن المزا مرات ال ار يزة يز  ي فزي 
 سيام أ اد  عادية، فمثاًل الما مر ال ي أقي  فزي طهزران يعقزد سزا لًا، لخزن بالاحزبة السزطاب ل الترةيزة
فزز ن هزز ا المززا مر ومززا  ززر  فيززه بحا ززة لاقززان عميززق، ونعتقززد أن  اليا اززا الفلحززطياية فززي الشززتات ال 
يج  أن  بالغ في دورها ال ي يج  أن يك ن ايجاييا وليس سلبيا، وأن البقزق القزرار فزي الز طن ولزيس 

لتي نعيش فيها، للشتات، ألنه ل  ةان القرار للشتات فيعاي بالضرور  أن نبقق أسر  أل ادات الدول ا
  وه  ةالة غير هحيح.

وأكد أن ما  ر  في اسطاب ل جشجعاا لعمل مرا عة شاملة لعالقتاا بالجاليات الفلحطياية في الشتات 
وعمزل مفهز ة واحزد لزدورها. هزل هزي عامزل إسززااد لازا مزن خزالل ماسحزا ها وعالقا هزا فزي الزدول التززي 

ياية فزززي الززز طن، هززز ا م ضززز ع يجززز  حلزززه  عزززيش فيهزززا أة هزززي عالزززر ضزززاغل علزززق القيزززاد  الفلحزززط
 بجديةج.

وفيمززا التعلززق بمززا مر بززارلس، يعتقززد الر زز ب أنززه جبعززد الحززرا  الززدولي واالشززتبا  مزز  ايدار  األمرلكيززة 
أسقل أي خيزار ةزان ممكزن أن يكز ن أساسزا ألحزالة بعز  الازاس الز الن افترضز ا أن ماظمزة التحرلزر 
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ك ن البدالل، رغ  أن الحالة الفلحطياية والاحي  الفلحزطياي ال الفلحطياية  لفظ أنفاسها األخير  وه  سي
 يحمح ألحد بالاةول علياا عبر الباراش ت س اي ب راد  عربية أو غير عربيةج.

 17/3/2017القدس العربي، لندن، 
 

 : مستعدون لصنع السالم مع من يعترف بحقوقنالصحيفة جيروزاليم بوستالرجوب  .14
سر اللجاة المرةةلزة  أمين برلل الر  ب مقايلة هحفية م   زلي  ي س الجرو : أ رت هحيفة راة هللا

 .في أرلحا داخل مكت  المحافظ. والتق  اللحيفة به لحرةة فتح
 خلزز  الر زز ب بشززكل واضززح عززن مززاذا  رلززد القيززاد  الفلحززطياية الحاليززة للمحززتقبل وقززال جنحززن لزز  ن تززر 

مزز  بعضززاا الزبع  ةجيززران .. نحززن مززا زلاززا  نفخززر ةيزا نحززتطي  العززيش أن يرانزًا، لخززن يجزز  علياززا 
: ولخن م  الدولة التي  امن بحقاا في  قرلر الملير، إسرائيلملتةمين بلا  التارل  والملالحة م  

ضزمن  إسزرائيل انز  دولزة  إلزقدولة  عتر  ي   د الشع  الفلحطياي وحقه في العيش بحالة وأمزن، 
ليحز  بعزدة و ز د الحزالة،  سزرائيلالمشزكلة بالاحزبة ي إن قال الر ز ب:و  حدودها المعتر  يها دولياج.

 األفضزززليقززز ل لزززك مزززا هززز   أن، فهزززي مثزززل محزززاة يحزززاول إسزززرائيليزززل بالتهدالزززد الحقيقزززي ل  ززز د دولزززة 
  حزر مكانتهزا  إسزرائيل. لز لك فزان سرائيلي ايدألمللحتك. احتالل فاشي وعالري لن يضمن شيئا 

 الفلحطيايين.  أهدافي المجتم  الدولي مقايل عدة  حقيق 
 أيوالقيزاد  الفلحزطياية، وال ال  زد  إسزرائيلمزا نحتا زه هز  طزر  الالزص لبازاي الثقزة يزين  الر  ب يق ل:

 الجان  علق ارض ال اق . أحاديةفرهة ل ط ات 
 16/3/2017القدس، القدس،  

 
 االحتالل يعتقل فلسطينيًا بزعم العثور على أسلحة داخل مركبته :القدس .15

ي، فلحزطيايًا علزق إحزد  الحز ا ة سزرائيلاعتقل  قز ات االحزتالل اي: إالهاب العيحق - القدس المحتلة
ية سززرائيلوأفززادت الشززرطة اي ية، فززي مدالاززة القززدس المحتلززة، يززدع   حياز ززه سززالحا.سززرائيلالعحززكرلة اي

فززي ييززان لهززا، الزز ة ال مززيس، أن ق ا هززا عثززرت علززق محززدس وةميززة مززن الزز خير  بعززد فحزز  و فتززيش 
وأضزاف  أن  ية شزرقي القزدس وذلزك خزالل سزاعات الليلزة الماضزية.سرائيلر أحد الح ا ة ايمرةبة عب
ية اعتقل  سائق المرةبة المشتبه به وه  في األربعيايات من العمر، من سكان مدالازة سرائيلالق ات اي

 ال ليل، حيص    اقتياد  للتحقيقات.
 16/3/2017، قدس برس
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 أمالكهالفلسطيني "منظمة إرهابية" وتستعد لمصادرة الصندوق القومي  د  تع "إسرائيل" .16
فيجدور ليبرمان، ال ة ال ميس، أن اللادوم الق مي الفلحطياي أي سرائيلأعلن وزلر الدفاع اي: راة هللا

ماظمززةج إرهاييززةج بحززب  الززدع  الزز ي يقدمززه هزز ا اللززادوم لعااهززر  مززارس نشززاطات جإرهاييززةج ضززد 
 .إسرائيل

ل شزهرلا إلزق كت  ليبرمان أن اللزادوم ُيحزت دة لاقزل عشزرات مالالزين الشز او اي في ييان أهدر  مك
عززائال ه ، وفقززا لمززا ذةر ززه ايذاعززة  وألياززايفززي سززج نها  إسززرائيلالفلحززطيايين الزز الن  عززتقله   األسززر  

عززائالت نشززطاي /إرهززاييين قتلزز ا أو  أياززايوأضززا  البيززان جيحززت دة هزز ا اللززادوم لززدع   ية.سززرائيلاي
 ايرهاييةج. األعمالل ار خايه   رح ا خال

الالزمزة داخزل  اي زراياتية سزرائيلهز ا ايعزالن، جسزتت   الحزلطات اي أعقابوذةرت ايذاعة ف نه في 
  ابعة له ا اللادومج. وأم ال أمال البالد وخار ها لملادر  

لفلحززطياية، ، ولتبزز  اللجاززة التافي يززة لماظمززة التحرلززر ا1964يشززار إلززق أن اللززادوم   سززس فززي عززاة 
 و تمثل مهمته األساسية في دع  الشع  الفلحطياي في ةافة المجاالت.

 16/3/2017القدس، القدس، 
 

 اتفاق بسجن النائب غطاس سنتين واستقالته من الكنيست .17
ية محاي ال ة ال ميس، ييانا علق وسائل ايعالة، أكدت من سرائيلعمم  وزار  القضاي اي: محمد و د

ا فززام مزز  الاائزز  باسززل غطززاس، بم  بززه سززيفرض عليززه الحززجن الفعلززي لعززامين خاللززه الت هززل إلززق 
والحززجن مزز  وقززا التافيزز  سززتحدد فتر ززه المحكمززة، حيززص مززن المت قزز  أن يقززدة الاائزز  غطززاس مطلزز  

 األسب ع المقبل استقالته من الخايح .
 ح ضد  سابقا.وأكد الاائ  باسل غطاس نب    قي  ا فام م  الايابة العامة في الملا ال ي فت

وشززدد الاائزز  غطززاس فززي ييانززه، علززق أن ةززل فعززل قززاة بززه ةززان ش لززيا ونابًعززا مززن م اقفززه اينحززانية 
 والضميرلة واألخالقية  جا  األسر ، وأنه علق أ   االستعداد لتحمل ةامل المحاولية عن ذلك.

التزززي قزززدمها ولشزززير الاائززز  غطزززاس إلزززق أن اال فزززام يشزززمل الئحزززة ا هزززاة م تلفزززة   هرلزززا عزززن  لزززك 
، حيززص أزلززل ماهززا البازز د األمايززة ال طيززر  4/1/2017المحتشززار القضززائي للحك مززة إلززق الخايحزز  فززي 

التززي و هزز  للاائزز  غطززاس مززن دون و ززه حززق، حيززص  ضززما   همززا  تعلززق بززالمس بمززا يحززمق أمززن 
 الدولزززة ودعززز  ايرهزززاب، والتزززي  زززايت ضزززمن الحملزززة التحرلضزززية العشززز اي التزززي  عزززرض لهزززا الاائززز 

 غطاس خن ا  من قبل الشرطة وايعالة.
 16/3/2017، 48عرب 
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 يينسرائيلحكومة نتنياهو تعمل على محو الخط األخضر واالحتالل من وعي اإل: يإسرائيلمؤرخ  .18
ي أن وزلزر التعلزي  رئزيس حزةب جالبيز  اليهز ديج إسزرائيلوديز  عز اود : الاةزد مزارا وناشزل  –الااهر  

يين، ولزيس فقزل سزرائيل ه دا ةبير  لمح  ال زل األخضزر مزن وعزي اياالستيطاني نفتالي يياي  الب ل 
علزززق األرض عبزززر  حزززمين االسزززتيطان والضززز . ول ضزززح البروفيحززز ر أفايزززر يزززن عزززام س فزززي دراسزززة 

ية جمزدارج أن ييايز  نشزر قبزل حز الق الالالزة أسزايي ، علزق سزرائيل ر مها المرةة الفلحطياي للشزاون اي
  ةارلكززا ير لشززاي  شززرةا مززن هززحيفة جمكزز ر رلشزز نج يظهززر فيززه هززفحته الرسززمية فززي جفيحززب  ج رسزز

وه  يمحك ممححة ولمح  ال ل األخضزر بمحزاعد ها. وبالاحزبة لزبن عزام س هز   رسزمة معبزر  عمزا 
  ق ة به حك مة االحتالل الحالية.

يين، مح را مزن خطز ر  محز  ال زل األخضزر مزن سرائيلوقال إن وزلر التعلي  يحتهد  ةل التالمي  اي
لزن التعلمزز ا عزن ال زل األخضززر،  إسزرائيلالز عي. وأضزا  جقبزل بضززعة أشزهر أعلزن ييايزز  أن  الميز  

واحززد . ال فززرم يززين ولززد فززي ةرنززي شزز مرون،  إسززرائيلمشززددا علززق انززه: ال ال  ززد خززل أخضززر. هاززا  
 قةج.دون  فر  إسرائيلونتيف ت، وأرلئيل أو ع فرا. أنا وزلر  ربيته   ميعًا. نحن نعل  عن مجمل يالد 

  17/3/2017القدس العربي، لندن، 
 

 رئيس موساد سابق يشكك في "الحل اإلقليمي" مع الفلسطينيين  .19
جالقززززدس العربززززيج: أكززززد رئززززيس الم سززززاد الحززززايق،  ميززززر بززززاردو، أنززززه لززززن يحززززدر  قززززدة فززززي  –الااهززززر  

ة يزين ودول عربية ح ل جسالة إقليميج من دون حدور  قدة في عملية سياسي إسرائيلمفاوضات يين 
 والفلحطيايين. إسرائيل

وب ال  م قا حك مة يايزامين نتايزاه  شزدد بزاردو خزالل ا تمزاع للز بي التعزاون ايقليمزي، عقزد فزي 
الخايح  أمس علق أنه جلن الاعقد أي ما مر إقليمي أو مفاوضات من أي ن ع ةان م  الدول العربية 

التعززاون الحززريج القززائ  مزز  دول عربيززة مززن دون حززدور  قززدة مزز  الفلحززطيايين. ولشززير بززاردو ألهميززة ج
 .إسرائيللخاه ال الدف  قدما شيئا في الحيام ايقليمي وماح شرعية ل   د دولة 

ودون أن يقدة المةلد من التفاهيل ح ل ر لته لتح لة اللراع أضا  جنحن م   دون في حقبة فيهزا 
 فرهة نادر ، وربما لن  تخرر قرلبا، ولابغي العمل واستغاللهاج.

 17/3/2017لقدس العربي، لندن، ا
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 وتعمل على تحطيمه" حل الدولتين"ية ال تؤيد سرائيلالطيبي: الحكومة اإل .21
ي، أحمززد سززرائيلقززال رئززيس الحرةززة العربيززة للتغييززر، عضزز  جالخايحزز ج اي: ناديززة سززعد الززدالن - انعّمزز

ق  حطيمهج، محزتبعدا جحزدور ية ال  الد جحل الدولتينج، وإنما  عمل علسرائيلالطيبي، إن جالحك مة اي
وأضززا  الطيبززي، خززالل محاضززر   انطالقززة فززي عمليززة الحززالة خززالل عهززد ايدار  األميرةيززة الجدالززد ج.

ج، محززاي أول مززن أمززس فززي المززدارس العلززرلة، إنززه جال 1948حزز ل جالتحززديات التززي   ا ززه األهززل فززي 
  ها الحابقة، الالد جحل الدولتينج. ية، األكثر  طرفا من نظيراسرائيلال  د عض  واحد في الحك مة أي

  17/3/2017الغد، عم ان، 
 

 الخالفات تتسع داخل حكومة نتانياهو وتهدد بسقوطها .21
أمزس بالتلزدعات الداخليزة يزين أطزرا   إسزرائيلانشغل  الحلبة الحةبية فزي : أسعد  لحمي –الااهر  

تةمتزة، وزلزر الداخليزة أرلزه درعزي االئتال  الحك مي، ما حدا يزةعي  حرةزة جشزاسج الدالايزة الشزرقية الم
إلززق التحزز الر مززن أن الم ا هززات الخالميززة يززين أطززرا  االئززتال  قززد  قزز د إلززق انت ابززات مبكززر ، مهززددًا 

 ب نه لن البقق في ائتال  حك مي يعيش علق الاةاعات و ج لفية ال احد لآلخرج.
 مززة يايززامين نتانيززاه  و لززدر جزعززلج زعززي  حززةب جكلاززاج وزلززر المززال م شززيه ةحلزز ن مززن رئززيس الحك

عااولن وسائل ايعالة العبرلة أمس، و لرلح األخير ب ن العالقات يياه وبين رئيس الحك مة ل   عد 
 كما ةان : جهحيح أنها ل   اته، لخن هاا     رًا... حيا اا مباية علق األزمات، أزمة  تل  أزمةج.

ألذية ال زلر في مح لة إلغزاي سزلطة البزص وا هم  أوساط وزلر المال رئيس الحك مة بانتها  أالعي  
الرسمية وإقامة سلطة يص  دالد  الرلد نتانياه  وحك متزه الحزيطر  التامزة عليهزا. وةزان مفروضزًا  فعيزل 
سزززلطة البزززص الجدالزززد  التزززي بزززادر إلزززق إقامتهزززا نتانيزززاه  وحةبزززه جليكززز دج، اواخزززر الشزززهر المقبزززل، إال أن 

من م ظفي سلطة البص المهددالن بالفلل، فا   ب عالنه نتانياه ،  ح  ضغل احتجا ات نح  ألا 
أول من أمس إر اي يدي عمل سلطة البص الجدالد  نلا عاة، ما اعتبر زه أوسزاط ةحلز ن جلعبزة قز ر  
ومحاولة ماه لي  ه الم ظفين المهددالن بالفلل سهاة غضبه  نح  وزلر المال يداعي استعجاله فزتح 

يززاه  ة نززه حززامي حقزز م المزز ظفينج. ورأت أوسززاط ةحلزز ن أن سززلطة البززص الجدالززد ، فيمززا يظهززر نتان
نتانيززاه  نحززي أن ةحلزز ن  ززر  جليكزز دج ولزز  يعززد  ابعززًا لززه. وقالزز  إن وزلززر المززال يشززعر بايحبززاط مززن 
سل   نتانياه  فزي هز   القضزية وغيرهزا، مشزير  الزق انزه قزال لزرئيس الحك مزة فزي لقزاي مشزح ن  مز  

ت إليزه، جلخزن عاززد حلز ل المشزاكل ي تفزيج. مزز  ذلزك، أضزاف  أنززه يياهمزا إنزه يحزاول نحزز  اينجزازا
جعلق رغ  أن األزمة الحالية ال  ا ر بفرط عقد الحك مزة فزي المزد  الماظز ر، إال أنهزا قزد  تطز ر فزي 

 المحتقبل و لبح أزمة ةبير   ادي إلق انهيار االئتال  الحك ميج.
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طزززر  فزززي الحك مزززة وزلزززر الزززدفاع أفيغزززدور كمزززا انشزززغل ايعزززالة بالتالسزززن يزززين قطبزززي المعحزززكر المت
ليبرمززان ووزلززر التعلززي  نفتززالي ييايزز  علززق خلفيززة مطالبززة األول لحاخززاة مززن جاللززهي نية الدالايززةج التززي 
التةعمها يياي  ها    جاد الفتيات اليه ديات في الجزيش، باالسزتقالة مزن مالزبه محزاواًل عزن مدرسزة 

 دالاية، وإاّل    حج  الدع  الحك مي عاها.
ورد يياي  محتهةئًا من ليبرمان بق له إن جاألخير يحاول  حقيق مكح  انت ايي س يا علزق ححزاب 
اللهي نية الدالاية، و جما  لرلحه س   الرالر  ليبرمانية معه د ج. ورد ليبرمان با هاة يياي  ب نه الداف  

لفتيزات متحزاولات مز  ا إسرائيلإلق االران، لخااا لن نحمح ي لك... في  إسرائيلعمن جيحاول ن  ح لل 
 الر ال، وال دمة العحكرلة مفروضة علق الجمي ج.

  17/3/2017الحياة، لندن، 
 

 ت الضفةعمراماليين دوالر لشوارع مست 110االحتالل يرصد  .22
ي، عن قرار وزلرها سرائيلأعلا  وزار  الم اهالت في حك مة االحتالل اي :يره ة  رايحي - الااهر 

مالالززين دوالر إضززافية، لتطزز لر شززبكة الشزز ارع والم اهززالت يززين  110نيززة يحززرائيل ةززا س، رهززد ميةا
المحززت طاات، وماهززا إلززق القززدس المحتلززة، وبضززمن ذلززك   سززي  نطززام جالقطززار ال فيززاج فززي القززدس 

 المحتلة، ليربل األحياي االستيطانية بالبلد  القديمة.
مليززززز ن دوالر،  49مززززن وححزززز  مزززززا نشززززر فزززززي هززززحيفة جكالخليحززززز ج االقتلززززادية أمزززززس، فزززز ن أكثزززززر 

ست لزز  لززربل محززت طاات غززرب مدالاززة ييزز  لحزز ، باألنفززام الجا بيززة، التززي حفرهززا االحززتالل فززي 
 ازز ب القززدس. ولضززا  لهززا قرابززة  طزز لر الشزز ارع ل حيززاي االسززتيطانية الضزز مة القائمززة فززي  ازز ب 

 المدالاة، وشمال مدالاتي يي  لح  و اال.
دوالر، لتطزز لر الشزز ارع عاززد الحززا ةلن العحززكرلين، فززي  مليزز ن  16.5فززي حززين سززيت    لززي  قرابززة 

 شمال القدس المحتلة، نح  المحت طاات. 
ك لك أعلن وزلر االحتالل ةا س، أنه طل  من وزار زه وضز  م طزل  لفرلزك الزربل محزت طاة جمعاليزه 

ار  أدومي ج ال اقعة علق أراضي ضاحية العيةلرلة شرم مدالاة القدس المحتلة، لتلل الزق  بزل المشز
يةج، علززق  لززك المحززت طاة سززرائيلفزي القززدس. وهزز ا م طززل اضززافي يمهززد لفززرض مزا يحززمق جالحززياد  اي

 الض مة.
كما أعلا  ال زار ، إنها ماضية في م طل إيلال القطار الحرل  ال ي يقاة فزي القزدس المحتلزة الز ي 

لمبار . وأن  خز ن اعلن عاه قبل بضعة أشهر، ليلل الق   ار حائل البرام، في المحجد االقلق ا
بقربززه محطززة  حزز  االرض، مززا يحززتدعي حفززر أنفززام فززي هزز   الماطقززة األالرلززة الححاسززة، عززدا ة نهززا 
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ماطقة محتلة ُيحظر علق االحتالل  غيير معالمها. ولضا  ه ا المشروع الق مشروع التلفرلك، ال ي 
، ولتضمن محطات في من المت ق  أن ي ر  الق حية التافي  في غض ن عاة أو عامين علق األكثر

 القدس المحتلة، بضماها أيضا محطة قرب حائل البرام والمحجد االقلق المبار .
  17/3/2017الغد، عم ان، 

 
 " لمدير جمعية تهويد القدس المحتلة  إسرائيلمنح "جائزة  .23

ي، رائيلسزأعلن رئزيس ةتلزة جالبيز  اليهز ديج اليميايزة المتطرفزة ووزلزر التربيزة والتعلزي  اي: يالل ضاهر
ج إلززق دافيززد يئيززري، مززدالر عززاة  معيززة جإلعززادج إسززرائيلنفتززالي ييايزز ، الزز ة ال مززيس، عززن مززاح ج ززائة  

 االستيطانية، دافيد يئيري، والتي  عمل من أ ل  ه لد القدس المحتلة.
، ضززمن فئززة جمشززروع إسززرائيلوسيحلززل يئيززري علززق هزز   الجززائة ، التززي  عتبززر األرفزز  التززي  ماحهززا 

 حيا ج.
شزززل  معيزززة جإلعزززادج مزززن أ زززل االسزززتيالي علزززق عقزززارات فلحزززطياية فزززي البلزززد  القديمزززة فزززي القزززدس و ا

 المحتلة، وفي يلد  سل ان.
 16/3/2017، 48عرب 

 
 "الحريديم" يهددون بعرقلة ماراثون القدس .24

أعلن الحرلدي  أنه  سيق من بعرقلة ماراال ن القدس ال ي سياطلق الجمعزة، وذلزك احتجا زا : محمد و د
ق اعتقزال أحزد الطزالب الماتمزي لتيزار الحرلزدي  بعزد رفضزه القزدوة إلزق مرةزة التجايزد ألداي ال دمزة عل

 العحكرلة، فيما أكدت الشرطة   هبها لم ا هة ه   التهدالدات
الحزتالل الشزطر  50من  انبها أنه  يلدية االحتالل بالقدس، ال ميس، استعدادا ها يحياي ال ةر  الزز

 ألا عداي. 30يتاظي  ماراال ن، غدا الجمعة، من المت ق  أن يشار  فيه نح  الشرقي من المدالاة، 
 16/3/2017، 48عرب 

 
 يون يطالبون بمنع االختالط بين الذكور واإلناث داخل الجيشإسرائيلحاخامات  .25

، إلززق االسززتاتا  بعززدة إسززرائيلاألناضزز ل: خلزز  عززدد مززن ر ززال الززدالن اليهزز د فززي  -القززدس المحتلززة 
 ي، ب داي أدوار قتالية معا.سرائيلة المجادالن والمجادات في الجيش ايإمكانية قيا

ية فزي م قعهزا ايلخترونزي، أمزس، إن الحاخامزات وهزل ا سزرائيلوقال  هحيفة جالديع ت أحرون تج اي
 إلق ه ا االستاتا  في جورقة م قاج، محاي أول من أمس األربعاي.
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ل ل لاشتاالن، رئيس جاألكاديميزة الدالايزة مزا قبزل ال دمزة و ايت ه   ال رقة بعد أن استهةأ الحاخاة إيغا
العحزززززكرلةج، بمشزززززارةة مجازززززدات فزززززي مهمزززززات قتاليزززززة. ولاظزززززر إلزززززق الحاخامزززززات الززززز الن نشزززززروا ورقزززززة 

 االستاتا ات ب نه  جأقل  شددا دالايا من ل لاشتاالنج.
 17/3/2017القدس العربي، لندن، 

 
 يون ببؤرة استيطانية بالضفةإسرائيلنازيون  .26

إنهززا داهمزز   ، للززحيفة جالززديع ت أحرونزز تج الزز ة ال مززيس، وفقززًا يةسززرائيلقالزز  الشززرطة اي :أييزز   ززل
أول مزن أمززس، الثالالززاي، يززار  اسززتيطانية عشزز ائية فززي الضززفة الغربيززة المحتلززة، عبززار  عززن وةززر لغززال  

قتزل  المتطرفين اليه د، وعثرت فيهزا علزق رسزمات للزلي  معقز  ، شزعار الاازلزة، وأخزر   زدع  إلزق
 ي مشا م.إسرائيلالعرب، ورسما لضابل شرطة 

 16/3/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 ت في غور األردن وسماع انفجارعمراصفارات التحذير من الصواريخ تدوي بمست .27
ي، إن هفارات التحز الر مزن اللز ارل  دوت بمحزت طاات فزي سرائيلقال الجيش اي :رولترز –القدس 

وقالز  متحدالزة باسز  الجزيش،  اما سم  شاهدان انفجارًا بعد ذلك يبضز  دقزائق.غ ر األردن الجمعة يي
إنززه لزز  التضززح مززا إذا ةززان هززاروا أة عززد  هزز ارل  سززقط  أو اعت.رضزز  ومززن أالززن أطلقزز . ولزز   ززرد 

وقزال شززاهد فزي مدالاززة   قزارلر عزن وقزز ع خحزائر بشززرلة أو  لفيزات فيمززا  مشزل قزز ات الجزيش الماطقززة.
 إنه سم  دوي انفجار وه ت انفجار من محافة أبعد ربما من القدس. لإسرائيم ديعين ي سل 

  17/3/2017القدس العربي، لندن، 
 

 " تلزم جيش االحتالل بتوثيق تفاصيل كافة الجثامين التي تحتجزهايةسرائيلاإل"العليا  .28
الحملزززة ظهزززر ال مزززيس، فزززي الالالزززة التماسزززات  قزززدم  يهزززا  يةسزززرائيلاينظزززرت المحكمزززة العليزززا  :راة هللا

ال طاية السزترداد  ثزامين الشزهداي ومرةزة القزدس للمحزاعد  القان نيزة وحقز م اينحزان ومرةزة الميزةان 
مزاه  مز اطاين مزن الضزفة الغربيزة و  106 ملتمحزا مزن أقزارب الشزهداي، 116لحق م االنحان، و شزمل 

 وي مززن مزز اطاين مززن قطززاع غززة ، حيززص طالبزز  هزز   االلتماسززات ب خزز  عياززات مززن الحمزز  الازز 10
أقارب الشهداي لمقارنته م  الجثامين المحتجة  في مقاير األرقاة والقب ر غي الُمعلمة والمجه لزة ،كمزا 

 طالب  ب ر اع ه   الجثامين ألهلها بعد احتجازها بشكل غير قان ني لحا ات عدالد  .
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 اي ززراياتوفزي  لحزة ال مززيس أوضزح قضززا  المحكمزة العليززا أن طرلقزة   اليززق عمليزة الززدفن ومتابعزة 
أشززهر  4ية سززرائيلولخاهززا فززي ذات الحززيام أمهلزز  الجهززات اي القضززائية مززن قبززل الدولززة ةانزز  سززيئة،

وأوهز   أمكازة الزدفن والتعزر  علزق الجثزامين، إيجزادلتحدالد الجهة األمايزة التزي سزترةة علزق عمليزة 
را ملةمزا يز لك فزي أن  ق ة الدولة بالبدي ب خ  عيازات حمز  نز وي مزن الملتمحزين لخاهزا لز   لزدر أمز

 ه   المرحلة وعلل  ذلك ة نها الجلحة األولق بالملا.
 16/3/2017القدس، القدس، 

 
 وثيقة سري ة: التهجير وهدم البيوت الفلسطيني ة سياسة انتهجتها تل أبيب منذ أي ام االحتالل األولى  .29

ّية الززز ة سزززرائيلة ايكشزززف  واليقزززة سزززرّلة  ّمززز  هزززياغتها فزززي وزار  ال ار ّيززز زهيزززر أنزززدراوس: -الااهزززر 
، الاقززاب عززن قززرار  رحيززل عشززرات الفلحززطيايين مززن قطززاع 1967ال ززامس عشززر مززن حةلززران )ال نيزز   

ّية. وقالزز  سززرائيلغززة  لحززيااي، ةعق بززةال  ماعيززةال علززق زرع لغزز  يهززد  إلحززام الضززرر بقزز ات األمززن اي
ات مزن زلزار  عقزدها ش لزيات هحيفة )هآر س  العبرّلة، التي أوردت الاب ، إّن الحادالزة م القزة بمز ةر 

 من ال زار  في غة ، و ّم  ةتبا ها علق الد ش ليةال من وزار  ال ار ية باس  افاير أرازي.
ليئ ر الباا، إّن الشهادات التي وردت في ال اليقة  عكس أّن هزدة  جعكف تجوقال المدالر التافي ي لمعهد 

ّي سرائيلضي الفلحطياّية علق الّد الجيش ايالبي ت والترحيل هي أسالي  عق بة  ّ  است دامها في األرا
اعتزادوا علزق رفز  االدعزاي بز ّن هزدة  إسزرائيلمن أّياة االحزتالل األولزق.  وأشزار إلزق أّن القضزا  فزي 

 البي ت العربّية هي  ةي من سياسات العق بات، علق حّد  عبير .
 16/3/2017رأي اليوم، لندن، 

 
 في بلورة مرسوم ترامب للهجرة؟ "إسرائيل"كيف ساهمت تقرير لـ"هآرتس":  .31

ية، محزاي أمزس األربعزاي،  قرلزرًا  قز ل فيزه إن جلجازة الشزاون العامزة سزرائيلأهدرت هحيفة هآر س اي
يةج )إالبا   ساهم  خالل الفتر  األخير ، يدع  مالي لماسحزات  قزا وراي المرسز ة سرائيلاألميرةية اي

 لز   ماز  محزلمين مزن دول م تلفزة ذات أغلبيزة ال ي أهزدر  الزرئيس األميرةزي، دونالزد  رامز ، ب
إسزالمية مززن دخزز ل ال اليزات المتحززد . وةشززف  اللزحيفة، ناقلززة نتززائ  بحزصال أعززد  باحززص أميرةززي، أن 
جإالبا ج ساهم  خالل فتر  الرئيس األميرةي دونالد  رام ، في هياغة م اقا وقرارات عالرلة  جا  

  هم   رام  ب ل    هدالدات ال سامية، و جا   عيزين المحلمين. وأنها أيدت هدويًا ملح ظًا  جا
 .إسرائيلالحفير األميرةي في 
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ية، عزززن مقزززال نشزززر  الباحزززص األميرةزززي، إاللزززي غليفتززز ن، الم زززت  يتززز الير سزززرائيلونقلززز  اللزززحيفة اي
شزبكات المزال علززق الحياسزات ال ار يززة، والماشز ر فززي م قز  جلزز بي لز غج، أن إالبززا  ةانز  متلززالحة 

 ايدار  األميرةية نح  م اقا متطرفة ضد األ ان . م     هات
لخزن م قفهززا لزز  يقتلززر علززق التلزالح مزز  هزز   الت  هززات العالززرلة، ولخزن ةززان لهززا دور رئيحززي فززي 

 دع  انتشار    هات عالرلة و بل رها.
 16/3/2017السبيل، عم ان، 

 
 ةية بمضادات الطيران فوق سوريإسرائيلاستهداف طائرات  .31

ية ، فجر الي ة الجمعة، لل ارل  مضزاد  للطيزران إسرائيل عرض  طائرات حربية ): تلةاألراضي المح
وقززال الازاطق باسزز   ززيش االحززتالل  فز م األ زز اي الحزز رلة، خزالل شززاها غززارات علززق م اقز  عحززكرلة.

ي فززي ييززان هززحفي، إن المضززادات األرضززية الحزز رلة أطلقزز  هزز ارل ها با جززا  الطززائرات سززرائيلاي
ية قلزف  فجزرا مزا أسزما  يززجقافلة سزالح اسزترا يجي سزرائيلوذةر أن الطائرات اي ة المها مة.يسرائيلاي

سا ات  طلق المضادات األرضية  6و اب : جألول مر  ما   شمال س رلا ةان  متجهة نح  حةب هللاج.
 راج.ية و ززر  إسززقاط أحززد هزز   اللزز ارل ، وهزز  مززا شززكل خطززسززرائيلالحزز رلة الاززار با جززا  الطززائرات اي

وأضا : جإن ه ت االنفجارات الز ي سزمع  فزي األغز ار والقزدس ومازاطق أخزر  نزا   عزن محاولزة 
 ماظ مه ه ارل  سه  اعتراض الل ارل  الح رلة المضاد  للطائرات، وسقل  ةي ماها في أألردنج.

 17/3/2017، نت.الرسالة

 
 " الشهر المقبل35-أفطائرات " ثالثاالحتالل يتسلم  .32

ي  سيتحل  في شزهر أيرلزل المقبزل سرائيلذةرت ملادر عبرلة، أن سالح الج  )اي: لةاألراضي المحت
وقزززال مراسزززل القازززا  العبرلزززة العاشزززر  أور هيلزززر إن سزززالح الجززز   ج.F-35طزززائرات  دالزززد  مزززن نززز ع ج 3
إضزافية، وبز لك  F-35ي سيحتقبل في الثالص والعشرلن من شهر أيرلل المقبل الزالر طزائرات سرائيلاي

طززائرات أخززر  فززي سززبتمبر  4طززائرات وسززيت   لزز   5 مززالي عززدد الطززائرات مززن هزز ا الازز ع يلززبح إ
 القادة.

 16/3/2017، نت.الرسالة
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 صراع بين الحريديم واليمين المتطرف ..تجنيد المتدينات اليهودياتتقرير:  .33
عارضزة ي علزق ححاسزية بالغزة، بحزب  المسزرائيل اط ي قضية  جايد الحرلدي  للجزيش اي:يالل ضاهر

ال اسززعة لهزز ا التجايززد فززي المجتمزز  الحرلززدي. فقززد عززارض الحرلززدي  الحرةززة اللززهي نية مازز    سيحززها، 
. إذ وضع ا شروطا له   الملالحة، يياها إسرائيللخاه   لالح ا معها  ةئيا في أعقاب   سيس دولة 

لحاخاميززة. وقحزز  ةبيززر مززن انلززياع الحرلززدي  األفززراد للقيززاد  الروحيانيززة الحرلديززة واالحتخززاة للمحززاك  ا
حتزق اليز ة علزق أنزه الز ة جعيزدج. ةز لك ف نزه الزت  نبز   إسزرائيلالحرلدي  ما زال ال يعتزر  ييز ة اسزتقالل 

 الحرلدي  ال الن ي الف ن ه   الشروط.
، التززي إسززرائيلوحتززق اليزز ة، يحزز د  زز  ر يززين الحرلززدي  والماسحززة الحاكمززة فززي  إسززرائيلومازز    سززيس 

علمانية، في مجاالت عدالد ، مثل قدسية ال ة الحزب  والطعزاة الز ي  حللزه الشزرلعة كان   تطل  لدولة 
اليه دية وال دمة العحكرلة. وقد دارت وال  ةال  دور هراعات وهدامات مشزح نة  زدا يزين الحرلزدي  

 ية ح ل قضايا ةه  .سرائيلوالماسحة اي
  القائ  ، التزي  ز  الت هزل إليهزا بعزد ورغ   فاهمات يين الجانبين،  عر  باس  جالحتا يك ج )أي ال ض

، إال أن ةال الجانبين يحاوالن  حقيق مكاسز  للزالحهما. وفزي أعقزاب هزع د اليمزين إسرائيل  سيس 
،  ززر   حزز ل معززين فززي ال ضزز  الحياسززي للحرلززدي ،  مثززل بزز نه  1977، عززاة إسززرائيلإلززق الحكزز  فززي 

للحرلدي  الشزرقيين. وفزي ال قز  الز ي أهبح ا شرةاي في الحك مات، خاهة بعد   سيس حةب شاس 
كان الت لق فيه ممثلين عن شاس مااه  وزارلة، رفض  ةتلة الحرلدي  األشكااز جالهدوت هتز را ج أن 
التزز لق أحززد ممثليهززا مالزز  وزلززر، وإنمززا مالزز  نائزز  وزلززر فقززل،  عبيززرا عززن م قفهززا التقليززدي مززن 

ية قزرارا سزرائيلأهزدرت المحكمزة العليزا اي الدولة. واستمر ه ا الم قا حتق قبزل بضزعة أشزهر، عازدما
 اللةة جالهدوت هت را ج ب ن الت لق ممثلها في الحك مة مال  وزلر.

ية إسززرائيلوفززي مقايززل   زز   العلمززانيين مززن جدولززة إكززرا  دالاززيج يحززيطر عليهززا الحرلززدي ، سززع  أحززةاب 
 ، التززي  شززكل  فززي إلززق مازز  ذلززك، ووهززل  هزز   العمليززة أو هززا خززالل واليززة حك مززة يايززامين نتايززاه

، عاززدما اشززترط حةبزا جالززيش عتيزدج يرئاسززة يززائير لبيزد، وجالبيزز  اليهزز ديج 2013أعقزاب انت ابززات العزاة 
يرئاسة نفتالي يياي ، االنضماة للحك مة بعدة ض  األحةاب الحرلدية، و عدالل قان ن التجايد ايلةامي 

ذلزك، بمشزارةة الحرلزدي ، عزّدل  هز ا  بحيص يحري علق الحرلدي . ورغ  أن الحك مة التي  شكل  بعد
 القان ن، إال أن قضية  جايد الحرلدي  ما زال   شكل يار     ر.

وبعززد اللززراع علززق  جايززد الشززبان الحرلززدي ، الزز ي ةانزز  خخززر م  ا ززه الشززهر الماضززي، انززدل  هززراع 
مززن  انزز   متجززدد، األسززب ع الماضززي، ضززد  جايززد الشززابات اليه ديززات المتززدالاات. ولقزز د هزز ا اللززراع

 باس  جالحردلي ج. إسرائيلالق ميين، المعرو  في  –الحرلدي   يار الحرلدي  
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 معارضة تجنيد اليهوديات المتدينات
ولزز  ي هزز ا اللززراع ا ن فززي أعقززاب معطيززات أظهززرت أنززه فززي الحززا ات األخيززر  ار فزز  عززدد المجاززدات 

ات ضزززد التجايزززد وللزززتحقن بال دمزززة اليه ديزززات المتزززدالاات اللززز ا ي الرفضزززن االنلزززياع لفتزززاو  الحاخامززز
ي، ف ن عدد المجادات المتزدالاات سرائيل، التي نشرها الجيش اي2015العحكرلة. ووفقا لمعطيات العاة 

  %9. ةز لك أفزادت المعطيزات بز ن %10، وأن عزددهن الر فز  ةزل عزاة ياحزبة 2159يلغ في ه ا العاة 
أي أن هززاالي المجاززدات ي ززدمن إلززق  انزز   مززن المجاززدات المتززدالاات الا ززرطن فززي ال حززدات القتاليززة،

 ا د شبان، وه ا واقز  الرفضزه المتزدالا ن اليهز د بشزكل قزاط ، ودعزا ر سزاي اليشزيف ت )الييشزيفا  هزي 
معهززد دالاززي الهزز دي، يحلززل الطالزز  فيززه علززق إعفززاي أو    يززل خززدمته  العحززكرلة  إلززق رفزز  ومازز  

  جايد اليه ديات المتدالاات.
ييشزيفا  العحزكرلة فزي محزت طاة جعيلزيج، الحاخزاة يغئزال ليفياشزطاالن، ضزد وأالارت  لرلحات رئيس ال

. وفزي أعقززاب نشززر المعطيزات أعززال ، يززدأت ماظمززة إسززرائيل جايزد اليه ديززات المتززدالاات، عاهزفة فززي 
جليّبززاج، المقربززة عقائيززا مززن ليفياشززطاالن، حملززة ضززد  جايززد المتززدالاات للجززيش. ولبززدو أن هزز   العاهززفة 

 ل التجايززد داخززل المعحززكر اليمياززي االسززتيطاني المتطززر ، و حدالززدا يززين الحززردلي  هززّعدت اللززراع حزز
الدالايزززة. إذ أن حملزززة جليّبزززاج ها مززز  رئزززيس جالبيززز  اليهززز ديج ووزلزززر التربيزززة والتعلزززي   –واللزززهي نية 

ي، نفتززالي ييايزز ، بحززب  م افقتززه علززق دخزز ل  معيززات  شززج   جايززد المتززدالاات للجززيش إلززق سززرائيلاي
  علي  دالاية.       ماسحات

ي ةشف ، األسزب ع الماضزي، مقطز  فيزدال  ألقز ال ليفياشزطاالن سرائيلوةان  القاا  العاشر  للتلفةل ن اي
ضد  جايد المتدالاات، قال فيها إن هاالي المتدالاات جالدخلن اله ديات إلق الجزيش، ولزن يكزن اله ديزات 

البيز   –رمتها ستتشز ن، وسزل  األول لزات في الاهاية. ليس بالمفه ة الجياي. إذ أن ماظ مة قيمهن ي
سيثير  ا نهن، ولحظر الم افقة علق ذلك... وأنا ال أعر  من ستةو هن. فهي  –والمحتقبل المهاي 

يحزززم ن ذلزززك ’. نلزززباا ةمزززائن وألقيازززا قاايزززل’سززتروي ألوالدهزززا قللزززا فزززي الليزززل حززز ل  زززرار القتزززال، 
أي ان. يي  مجانين. ه ا سيك ن يي  مجانين بكل العائالت الجدالد ، أليس ة لك؟ سيك ن في العائلة 

 بحاطةج.
وأضززا  أن الحززدالص عززن يازز  متدالاززة، دعكزز  مززن العلمانيززات. لقززد أالززاروا  ازز ن الباززات، ولجاززدوهن 
للجززيش... المفززاهي  الليبراليززة ال يمكززن أن  جعززل اينحززان يضززحي يروحززه... ونحززن ال نقززرر شززيئا فززي 

 د فزي الحادسزة محزاي ب فضزل األحز ال، أو فزي التاسزعة أو فزي البي ، ن ر  في الحادسة هباحا ونعز
الحاديزززة عشزززر فزززي أسززز أ األحززز ال. ولابغزززي أن الزززدالر أحزززد مزززا شزززاون البيززز  واألوالد. وإذا ةانززز  امزززرأ  

 مدفعية فحيك ن لك يي  مدفعية، امرأ  مهترئة سيك ن لك ييتا مهترئا، وأن  ستخ ن مهترئا أيضاج.
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ي ، الحاخززاة  حززفي طززاو، أقزز ال  لميزز   ليفياشززطاالن، وحتززق أنززه دعززا إلززق وأالززد الززةعي  الروحززي للحززردل
عليان مدني احتجا ا علق  جايد المتدالاات اليه ديات. وقال في مقاط  فيدال  ةشفتها القازا  الثانيزة 

ي، األسزززب ع الماضزززي، إن قضزززية خدمزززة المتزززدالاات فزززي وحزززدات عحزززكرلة م تلطزززة سزززرائيلللتلفةلززز ن اي
جهي قضية و  دية لخل الزدول ولخزل األمزة. ومزن أ زل مااهضزة ذلزك يجز  ال زرو  للشبان والشابات 

إلززق الشزز ارع، يجزز  ال ززرو  بحززب  ذلززك، ولحززم ن هزز ا علززيان مززدني... وسززاهت  بزز ن ي ززر  الشززع  
وأضززا  جأنهزز  الرلززدون أن يغرسزز ا ذلززك  لالحتجززا . ولزز  ُيعززل الشززع   ف لضززا للجززيش مززن أ ززل ذلززكج.

يدأوا بالماحرفين  احيا وا ن ال اهزل ن بطرلقزة ةهز  . يحظزر الحزماح يز لك،  لدالاا علق أنها قي . وقد
فه ا أهبح فقدانا للعقالنية، فقدان المعرفة، فقدان األسس األخالقية. هل نحزن بشزر أة حي انزات؟ لزن 

 ناف  أي أمر وأي أمر عحكري من ه ا الا ع ال ي التاافق م  الحشمةج.
ي، أرليه درعي، اقز ال ليفياشزطاالن، وقزال يذاعزة سرائيلخلية ايك لك أالد رئيس حةب شاس ووزلر الدا

ي، إنه جالتطل  شجاعة من أ ل التحدر عن ق ل الشرلعة اليه دية وةزل االحتزراة لزه سرائيلالجيش اي
وأضززا  درعززي أن الشززرلعة اليه ديززة  حظززر  جايززد الاحززاي  ألنززه شززجاع و حززدر عززن قزز ل الشززرلعةج.

اخزاة ليفياشزطاالنج. واعتبزر درعزي أن االنتقزادات ضزد ليفياشزطاالن غاالتهزا للجيش جول لك أنا أمتزدح الح
 إسكا ه جوه  قال الحقيقة وال ي ا  من ق ل الحقيقة، لخن األسل ب ةان يرأالي مبالغا فيهج. 

 موقف المجندات
لخزززن قحزززما مزززن اليه ديززززات المتزززدالاات اللززز ا ي الا لاززززا لتجازززد للجزززيش عبززززّرن عزززن معارضزززتهن ألقزززز ال 

ت، التي اعتبرنها جمحزيئةج. وبعزثن يرسزالة إلزق ليفياشزطاالن  زاي فيهزا جنحزن طالبزات فزي سزاة الحاخاما
 حضزززيرلة م تلطزززة يزززين متزززدالاات ومتزززدالاين وعلمانيزززات وعلمزززانيين. و ميعازززا سزززاتجاد قرلبزززا للجزززيش 

تايات ي... وانتاياا أل  شدالد في خذاناا وانتقل إلق داخل نف ساا لد  سماعاا أق الك. نحن محزسرائيلاي
ي هززز  المكززان اللزززحيح لاززا، ونحزززن نعززر  ذلزززك. ونحززن نعزززر  سززرائيلواعتبززرن أن جالجزززيش اي ماززكج.

ي اله ديات متدالاات، ونتعهد ي لك ألنفحاا سرائيلأنفحاا أفضل ماك. لن نر بك. ساحرح من الجيش اي
 الميز    وليس لك... نحزن نزامن بزالح ار ونزدع   إلزق الحز ار. لخزن مها متازا و شز له سزمعتاا أمزاة

 من أن  عرفاا و حم  رأالاا، ه  ليس ح اراج.    
ي، مز طي ألمز ز، أن الجزيش يجز  أن يكز ن م حزدا سزرائيلمن  انبزه، اعتبزر الازاطق باسز  الجزيش اي

ي، وأن أقززز ال ليفياشزززطاالن جليحززز  الئقزززة وليحززز   زززدالر  سزززرائيلوأن ي زززدة فيزززه ةزززل فئزززات المجتمززز  اي
واحززد لخززل نشززاطا اا، وهزز   ختززل هززف   الجززيش وإنشززاي  ززيش بالتعقيزز ج. وأضززا  أنززه جال  ززد هززد  

م حزززد، قززز ي وحزززازة، مزززن أ زززل  افيززز  المهمزززات، ونحزززن نفعزززل ذلزززك بمحزززاولية وححاسزززية ومزززن خزززالل 
 ي. ولج  إبقاي الجيش خار  ال الفاتج.سرائيلاينلات لجمي  أ ةاي المجتم  اي
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الن باالسززتقالة مزززن مالززبه ولزز ح ي قزززا ي، افيغززدور ليبرمزززان، ليفياشززطاسززرائيلوطالزز  وزلززر األمزززن اي
الق ميزة رفضز   – ح لل ميةانية إلق الييشيفا  التي الرأسها، لخن حاخامات ةبزار فزي التيزارات الدالايزة 

 ذلك بشد . فقد عبر هاالي في الماضي عن نفس الم اقا التي يعبر عاها ليفياشطاالن ا ن.
ورئزززيس  إسزززرائيليزززة، التزززي يل رهزززا ماسزززس ي محزززتمر فزززي عقيد زززه اال تماعسزززرائيلالبزززدو أن الجزززيش اي

ي. سزرائيلحك متها ووزلر أماها األول، دافيزد يزن غ رلز ن، بز ن الجزيش هز  جي  قزة هزهرج المجتمز  اي
ي و زاالر علزق الجزيش رغمزا عازه. سرائيللخن الجيش التجاهل ي لك التح الت الحاهلة في المجتم  اي

يين في ال حدات القتاليزة خل هزا، مقايزل  ةاالزد  جازد وبين ه   التغيرات،  را    جاد وان راط العلمان
الدالايززة فززي ال حززدات القتاليززة وار قززائه  فززي سززل  الر زز  العحززكرلة. ولبززدو  –وان ززراط شززبان اللززهي نية 

من م اقا حاخامات الحرلدي  أنه  ال الرون أن لشبانه  مكانا في الجيش، يياما شابا ه  معفيزات مزن 
الحردلي ، وه   يار استيطاني متطر ، ه    اليد  جايد شبانه  ورف   التجايد، فيما م قا حاخامات

 جايد شابا ه . ول لك ف ن الحردلي  ليح ا ضمن اي ماع الحرلدي رغ    اليزد قزاد  األخيزرلن لمعزرةته  
 الحالية ضد  جايد المتدالاات اليه ديات. 

  16/3/2017، 48عرب 

 
 ترسيخ وجود االحتالل في مناهجها.. "األونروا" تنوي طمس الثوابت و .بالوثائق .34

كشا ملدر خا  من داخل أروقة جاألونرواج ل ةالة ج: الرأي وةالة الرأي الفلحطيايةج خا  – غة 
قررت إ راي عد   عدالالت علق المااه  الدراسية  األونرواالرأي الفلحطياية أن دائر  التعلي  في 

الراب  االيتدائي،  مرر من خاللها أفخار خاهة من اللا األول إلق اللا ، الفلحطياية الجدالد 
  عمل علق طمس التارل  واله لة والث اي  الفلحطياية.

لزجالرأيج أن الرئاسة العامة ل ةالة الغ ر في عمان  –ال ي فّضل عدة ذةر اسمه  -وأكد الملدر 
أرسل  للمقر ايقليمي في قطاع غة  نشرات خاهة  حت ي علق  فاهيل لح   و عدالل بع  

م ض عات التي الت   درلحها في م اد )التربية ايسالمية، الرلاضيات، التاشئة ال طاية، واللغة ال
 2017العربية  لللف   من األول حتق الراب  للمرحلة األساسية الفلل الدراسي الثاني من العاة 

 كمرحلة أولق والمرحلة ايعدادية والثان لة ةمرحلة الانية.
دات وال الائق التي حلل  جالرأيج علق نح ة ماها، أن عمليات وأضا  الملدر ووفقا للمحتا

الح   والتعدالل  ر خة علق الالر قضايا هي: العاا بقلد )المقاومة ، والجادر بقلد )االختالط ، 
 وإلغاي ذةر القضايا الحياسية التي  تعلق بالث اي  الفلحطياية.
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د  يتح لله إلق التحقيق ووه ال للفلل وأكد الملدر أنه     هدالد ةل من ل  اللتةة بال طة الجدال
 الاهائي من ال دمة إذا اقتضق األمر.

وبين الملدر أن الهد  من ه   التعدالالت ه  ح   ومح  ةافة الرم ز والمعال  ال طاية 
الفلحطياية وضرب األساس الفلحفي والقيمي وال طاي للمااه ، وعلق رأسها ح   خرلطة فلحطين 

 يج علق األرض الفلحطياية وأنه هاح  حق.سرائيل  د االحتالل جايومحماها أيضا، و رسي  و 
 16/3/2017، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 مالحقة "دائرة الخرائط" الستكمال تهويد القدستقرير:  .35

ي  لعاد أردان عن قرار إغالم دائر  سرائيلبعد  را   وزلر األمن الداخلي اي: أسيل  ادي -القدس 
التي الرأسها المقدسي خليل التفخجي في  معية الدراسات -ئل ونظ  المعل مات الجغرافية ال را

الاتظر األخير استرداد محت لات الدائر  التي ه درت  مهيدا يعاد  افتتاحها والمباشر   -العربية
 بعملها في خدمة المقدسيين.

عالقة بالحلطة الفلحطيايةج. وفي حدالثه للجةلر  ن ، قال التفخجي جدائر  ال رائل ليس لها أي 
وأضا  جأنا أعمل في مجال التاظي  والبااي وأساعد المقدسيين في قضايا هدة الماازل والتراخي ، 

ية التي ادع  في ييان أناي أ اب  قضايا العقارات التي  حت لي سرائيلوهاا أدح  رواية الشرطة اي
 بالقدسج. إسرائيلعليها 

ية للتفخجي أي  همة، لخن سرائيلالر ساعات، ل     ه الم ايرات ايوخالل التحقيق ال ي استمر ال
مح ر التحقيق  رةة علق عالقته بالحلطة والجهات التي التلقق را به ماها، مجيبا ب نه يحلل عليه 

 من خالل المشارل  وبرا   شهري من  معية الدراسات العربية ال اهة.
ية يعالمه ب لغاي قرار ايغالم سرائيللم ايرات ايوبعيد ايفرا  عن التفخجي،  لقق ا لاال من ا

وإمكانية    هه الستالة محت لات الدائر  التي ه درت، لخن الم ايرات أ ل   حليمها حتق ال ة 
 ال ميس.

وفي  عليقه علق ذلك، قال رئيس دائر  ال رائل ونظ  المعل مات الجغرافية الفلحطياي إن ه ا اي راي 
ية  تجه ي  ير  سرائيلية واضحة لتخمي  األف ا ، ولدلل علق أن الحك مة اييلإسرائي  ي ضمن سياسة 

 عالية نح  اليمين المتطر  باعتبارها أن ةل من يعمل بالقدس وأل لها الر خ  م الفة أماية.
يدور ، قال وزلر شاون القدس عدنان الححياي إن خخر ماسحات الحلطة الفلحطياية بالقدس أغلق  

ها يي  الشرم والغرفة التجارلة الل ان يجدد إغالقهما ةل ستة شه ر، ول  ةان  وأيرز  2000عاة 
 حتق ا ن يغالقها. إسرائيلدائر  ال رائل إحد  ه   الماسحات لما انتظرت 
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أن الهد  من اقتحاة الدائر  ه  ملادر  ال رائل وةافة  -في حدالثه للجةلر  ن -وأكد الححياي 
ة  فاهيلها و ل لرها لالستفاد  ماها ال  إعاد ها، مضيفا أن الشرطة الم اد المح سبة من أ ل معرف

 عل   يدا أن الجمعية  ق  داخل الجدار العازل لخاها  تب  لإلدار  المدنية وليس لبلدية القدس، وه ا 
 الاةد أن ما حلل مجرد محرحية.

 16/3/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 القدسفلسطيني يتهم مستوطنْين بمحاولة قتله في  .36
أهي  م اطن فلحطياي من مدالاة القدس المحتلة بجراح في رأسه بعد اعتداي االاين من المحت طاين 

 في محت طاة غربي القدس. ال ميس عليه، وا همهما بمحاولة قتله فجر ال ة
عاما  ولعمل سائق سيار  أ ر  إن المحت طاين اعتديا عليه بعد أن   كدا أنه  42وقال فادي عايد )

ن طلبا نقلهما من الماطقة اللااعية ) لبي ت  إلق . وأوضح للجةلر  ن  أنه المحت طاي  فلحطياي
يل غرب القدس المحتلة، وعاد وه له  للمحت طاة طلبا أن الاةلهما في شارع فمحت طاة ةرلات هي  

و اب : قبل أن التر ال من الحيار  أخر ا ز ا تي خمر من األكياس التي ةانا يحمالنها،  مظل .
ية سرائيلا يضرباناي يهما علق رأسي حتق ةاد يغمق علي، ول  الت قفا إال حين أ   الشرطة ايوأخ 

ن عايد أن الشرطة  مكا  من اعتقال وبي   التي استدعاها أحد المارلن الفلحطيايين من المكان.
 المحت طاين، يياما نقلته سيار  ايسعا  إلق محتشفق جشعاري  ليدمج للعال .

 16/3/2017لدوحة، .نت، االجزيرة
 

 ية لسكان غزةسرائيل: انخفاض ملحوظ في أعداد التصاريح اإل"هآرتس" .37
ذةرت هحيفة هآر س العبرلة، الي ة ال ميس، أن هاا  ان فاضا ملح ظا وبشكل ةبير في أعداد 

 ية التي الت  ماحها لحكان قطاع غة  يهد  ال ه ل للعال  أو للحفر.سرائيلالتلارلح اي
ية التي  داف  عن حق م الحرةة الفلحطياية، ف ن عدد سرائيلق م اينحان ايوبحح  ماظمة ح

 %40الفلحطيايين ال الن  اقل ا عبر معبر يي  حان ن جإالرزج شمال القطاع وهل إلق ما نحبته 
وأوضح  الماظمة أن عدد التجار ال الن  .2016مقارنًة م  المعدل الشهري ال ي ةان يحجل في عاة 

 .2016مقارنًة م  شهر فبراالر/ شباط من عاة  %60يلغ  إسرائيلالدخل ن 

 16/3/2017، القدس، القدس
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 تقرر أن من حق المقدسيين استعادة إقاماتهم المنتهية ية"سرائيلاإلالعليا " .38
ية بال ضعية سرائيلج: أقرت المحكمة العليا ايايلخترونيةجاألياة  -عبد الر و  أرنا وط  -القدس 

س الشرقية بحك  ة نه  جالحكان األهليينج، مقرر  في حك  غير محب م حق الفرلد  لحكان القد
 المقدسيين باستعاد  إقامته  في المدالاة.

القدس، شرقي من  هته، اعتبر قاضي المحكمة العليا ع زي ف غلمان أنج ال ض  الفرلد لحكان 
نته  هالحية ايقامة باعتباره  سكان أهليين خالفًا للمها رلن، عميق  دًا، بحيص إنه حتق ل  ا

ية بعد نقل جمرةة الحيا ج في ال ار ، ف نه الابغي علق وزلر الداخلية إعطاي وزن ةبير سرائيلاي
وأحيانًا خبائه  وأولياي  -لزجال ض  الفرلد لهاالي الحكان ... والم اطاين ال الن ولدوا في ه   الماطقة 

اظ عليه في الحيا  األسرلة والمجتم  لعد  وال ي    الحف -أم ر ا باي ال الن ولدوا أيضًا هاا 
 سا اتج.

 17/3/2017األيام، رام هللا، 
 

 شتلة عنب في بيت لحم 90مستوطنون يقتلعون  .39
ج: أفاد الااطق باس  جاللجاة ال طاية لمقاومة االستيطانج في ال ضر، ايلخترونيةجاألياة  -راة هللا 

من إحد  األراضي الةراعية في ماطقة جخلة شتلة عا   90أحمد هالح، ب ن محت طاين اقتلع ا 
 الفح ج يبلد  ال ضر قرب محت طاة جدانيالج، وفق جقدس يرسج.

وأوضح هالح، أن المحت طاين قام ا يت رل  مشتل العا  العائد للم اطن هالح عبد الحالة 
 اعتدائه . أالاايهالح، ةما قام ا يتدمير جمعرشات حدالديةج 

 17/3/2017األيام، رام هللا، 
 

 لترميمه "األقصى"إجراءات االحتالل تمنع إدخال أي معدات إلى حن ا عيسى:  .41
جالقدس العربيج: يق  المللق المرواني  ح  ساحات المحجد األقلق الجا بية الشرقية،  –راة هللا 

ولتحد حائطا  الجا بي والشرقي م  حائطي المحجد األقلق، وهما ة لك حائطا س ر البلد  القديمة 
 اة القدس المحتلة. في مدال

ولعاني ةثير من أعمد  المللق المرواني و درانه، خاهة في رواقه األخير المالهق للجدار 
الشرقي للمحجد األقلق المبار ، وة لك سقفه من  لدعات خطير   هدد  باالنهيار نتيجة  راك  

ر  المحتل ن في  رسبات من األوساا واأل ربة بحب   حرب الرط بة ما التطل   رميما عا ال يحظ
 .1967إطار حلاره  المت اهل للمحجد األقلق المبار  األسير ما  
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إ رايات ، ف ن  وحح  حاا عيحق األمين العاة للهيئة ايسالمية المحيحية في القدس المحتلة
ي التي ا   ت علق مدار الحا ات الماضية الخثير من  فاهيل المحجد األقلق، سرائيلاالحتالل اي
أو  المحجدلمحجد المرواني حيص  ما  الشرطة اللهي نية دخ ل أي معدات إلق باحة  حتهد  ا

 م اد الترمي  يعاقة العمل في المحجد المرواني.
 17/3/2017، القدس العربي، لندن

 
مؤتمر األسرى الدولي الثالث: يطالب األمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في المعاملة التعسفية  .41

 لألطفال
اختت  ما مر األسر  الدولي الثالص أعماله بالت كيد علق البدي بحملة مااهر  دولية لدع  حق م 
األطفال، يهد  الحشد والضغل علق دولة االحتالل ةي  الاع لاللتةامات الدولية في األراضي 

لدولي المحتلة، وااللتةاة بحق م األطفال األسر  وفق ق اعد وأحكاة الق انين الدولية والقان ن ا
يةج. ورةةت سرائيلوعقد الما مر  ح  عا ان جاألطفال الفلحطياي ن وسياسات االعتقال اي اينحاني.

ية  جا  األطفال المعتقلين وايعداة سرائيلأعماله في ال مه ال تامي علق ُسبل  غيير الحياسات اي
والتشرلعات والق انين خار  القان ن، و قدي  شهادات ح ل  ع ال  األسر  األطفال وس ي معاملته ، 

ية الجدالد  التي يشّرعها جالخاحي ج والتي  حتهد  األسر ، عالو  علق التطّرم للتجربة سرائيلاي
 الجا ب أفرلقية في م ا هة االستعمار.

 17/3/2017، القدس العربي، لندن
 

 خطوط كهرباء رئيسية نتيجة قصف االحتالل على غزة أربعةتعطل  .42
ي بعد سرائيلخط ط مغ ية من الجان  اي أربعةباي بمحافظات غة   عطل أكدت شرةة   زل  الخهر 
 ي في ساعات فجر ال ميس األولق علق عد  مااطق.سرائيل ضررها من القلا اي

خط ط  ضررت  أربعةوقال مدالر العالقات العامة وايعالة بالشرةة محمد الاي  ل ةالة جهفاج، إن 
 . طي ةهربايبشكل  ةئي من القلا و عطل  ول   عد  ع

وأضا  الاي  أن من يين ال ط ط التي  عطل  خطان رئيحيان يمدان مدالاة غة  بالخهرباي، ماةًدا 
  حب  ه ا التعطل بعجة ةبير في الطاقة الخهربائية وإربا  وه ل الخهرباي إلق الحكان.

ميجا من  20ميجا وات من الخهرباي، بايضافة إلق  24وأوضح أنه وبتعطل ه   ال ط ط فقدت غة  
 خط ط المحطة.

 16/3/2017، غزة، وكالة الصحافة الفلسطينية  صفا 
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 ية لإلفراج عن جثمانهإسرائيل عائلة الشهيد األعرج ترفض شروطاً  .43
أعلا  عائلة الشهيد الفلحطياي جباسل األعر ج :  حرلر زلاة األخرس، من محم د قديح -يي  لح  

ية مقايل ايفرا  عن  ثمان نجلها سرائيلل ايعن رفضها للشروط التي وضعتها سلطات االحتال
وقال  عائلة األعر  إن االحتالل أيلغها من خالل االر باط المدني  المحتجة ما  نح  عشر  أياة.

الجمعة الحاعة الرابعة علرًا، بشرط دفاه علق الف ر، وعدة ال ة بقرار  حلي   ثمان الشهيد باسل 
 .دخ ل الجااز  إلق ماةل عائلته ل داعه

الجمعة بعد الظهر أماة ماةلها في قرلة ال لجة غرب يي  لح ، في  ال ةودع  عائلة األعر  للتجم  
 محاولة ماها للضغل علق سلطات االحتالل وحملها علق ايفرا  عن  ثمان نجلها باسل.

 16/3/2017، قدس برس
 

 في غزة مكعب عجز المياه سنوياً  ماليين 110": سلطة المياه" .44
ن العجة إ، 16/3/2017 ر الشاطي رئيس سلطة الميا  في قطاع غة ، ال ة ال ميسقال ياس :غة 

في ما مر  الاظر، ولف  الشاطي ملي ن متر مكع . 110الحا ي للميا  في القطاع يلل إلق 
ملي ن متر مكع . مبياا أن االستهال  الةراعي من الميا   200إلق أن القطاع يحتا  إلق  ،هحفي
ملي ن  110متر مكع ، في حين أن االستهال  الماةلي واللااعي التراوح يين ملي ن  90ح  ايقدر ي

 متر مكع ، مما الاةد و  د عجة.
في ماح ب الميا  وهل في أقلق حاال ه إلق  ةبيراً  وذةر أن ا بار الج فية شهدت ان فاضاً 

ماالت من خبار الميا  الم للة لالستع %85متر  ح  سطح البحر. مشيرا إلق أن  15أقلق من 
الماةلية  عاني من ار فاع معدالت الخل راالد والاترات فيها حيص يلغ  نحبة عالر الخل رلد ح الي 

ملج /لتر للاترات، وهي أعلق من المعدالت المحم ح يها وفق الم اهفات  110ملج /لتر و 1,000
 الفلحطياية، وحح  معاالر ماظمة اللحة العالمية.

عليها شروط ماظمة اللحة العالمية، والتي  ا  علق أن الحد ولف  إفق أن خبار غة  ال  اطبق 
 .4,000إلق  1,000لتر يياما  لل في خبار غة  من  ملج / 250األدنق لعالر الخل ر 

محطة  حلية ميا  في غة  و  ض   ميعا للفح  الدوري، الفتا  157وأشار الشاطي إلق أن هاا  
 األمطار ومن ال  حقاها في التربة واالستفاد  ماها.  إلق و  د مباحثات لت لي  أراضال لتجمي  ميا 

 16/3/2017 ،القدس، القدس
 
 



 
 
 
 

 

 31 ص             4231 العدد:        3/17/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

 مليون دوالر من أموال الضرائب الفلسطينية 300ية تقتطع سرائيلالحكومة اإل .45
قال ال بير الفلحطياي مالد عفانة، إن الحك مة :  حرلر زلاة األخرس، من سلي   ايه -راة هللا 

ملي ن دوالر ، بحج   300أم ال الضرائ  الفلحطياية أكثر من مليار شيكل )ية اقتطع  من سرائيلاي
وةشا عفانة خالل ورشة عمل نظم  في مقر الغرفة التجارلة بمحافظة ط لخرة،  وذرائ  م تلفة.

 70ية من الفلحطيايين،  شكل نحبة سرائيلالاقاب عن أن إالرادات الضرائ  التي  جبيها الحلطات اي
 ازنة الحلطة، وه  ما يحب  عجةها عن ال فاي بالتةاما ها في حال احتجاز أم ال في المائة من م

ملي ن دوالر  سا لا من أم ال  28ملي ن شيكل ) 100  ل   إسرائيلولف  إلق أن  الضرائ .
 ، بغ  الاظر عن ه لة الحارقين.إسرائيلالضرائ ،  ع لضا لها عن الحيارات المحروقة في 

قة علق الميةانية في يداية العاة الحالي، وليس في م عدها في شهر  شرلن واعتبر عفانة، الملاد
أول/ أكت بر الماضي، م الفة قان نية من  ان  الحك مة الفلحطياية، حتق ل  ةان المجلس 

 التشرلعي الفلحطياي معطال، حح  رأيه.
 16/3/2017، قدس برس

 
 مسؤولية المرضى بغزة "إسرائيل"حمل منظمة حقوقية ت   .46

 تحمل محاولية  ده ر الظرو  اللحية للفلحطيايين في  إسرائيلية إن إسرائيلل  ماظمة حق قية قا
قطاع غة ، ألنها وفقا للقان ن الدولي اينحاني  حيطر علق ةل مقدرات الفلحطيايين، بما فيها 

ايين، ال دمات اللحية والطبية في القطاع، مما يجعلها ملةمة يت فير  قدي  ه   ال دمات للفلحطي
وقال رئيس ماظمة جأطباي لحق م  عن القياة يها. في ال ق  ال ي  عجة فيه الحلطة الفلحطياية

مطالبة يت فير خدمات طبية وهحية للفلحطيايين محاولة لما  إسرائيلاينحانج ران غ لدشتاالن إن 
  شعر ب نها ي ن، طالما أنها  حك  سيطر ها علق المااطق المحتلة، ولج  أالّ سرائيليحلل عليه اي

  تفضل علق الفلحطيايين، أو  قدة له  معروفا حين التعالج ن في مشافيها، ألن ه ا وا بها.
 16/3/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 وزارة الصحة تحذر من "أزمة وقود خانقة" ستضرب مرافقها خالل شهرين :غزة .47

ة الفلحطياية في غة  من ح رت وزار  اللح:  حرلر خلدون مظل ة، من عبد الغاي الشامي -غة  
أزمة وق د خانقة ستضرب مشافيها ومراكةها اللحية خالل شهرلن في ظل عدة و  د أفق لماح 
 دالد  لتغطية المن ال ق د المشغل له   المرافق  م  انقطاع التيار الخهربائي المحتمر عن قطاع 

يس، ب ن أرهد  ال ق د في وأفاد الااطق باس  وزار  اللحة في غة ، أشر  القدر ، ال ة ال م غة .
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وبّين القدر  في حدالص  المحتشفيات ومراكة الرعاية األولية في ال زار  بالقطاع  قترب من الافادج.
لزجقدس يرسج، أن أرهد  ال ق د الم للة ل زار  اللحة في غة   عاني من نق  محتمر في 

ل ساعات انقطاع التيار الخهربائي ال ةانات التي  ةود الم لدات الخهربائية بما يمكاها من العمل خال
 ساعات ال مًيا. 8لاح  

 16/3/2017، قدس برس
 

 الخارجية المصرية: دعم فلسطين للوصول لحل الدولتين وقيام الدولة وعاصمتها "القدس الشرقية" .48
س سزززن أيززز  ححزززين: بعزززد لقزززاي  مززز  يزززين وزلزززر ال ار يزززة الملزززري سزززامح شزززكري ونظيزززر   -القزززاهر  

لفدي لمد  الالر ساعات في القاهر ، أكدا  طزايق و هزات الاظزر حز ل ةزل األزمزات األردني أيمن ال
 والقضايا التي  ترب  ب من الماطقة العربية واستقرارها.

وقال سامح شكري، وزلر ال ار ية الملزري إن جهازا   طلعزا للقمزة العربيزة المقبلزة، وهزي حزدر مهز  
حزززاولية بمزززا إلزززق أن القمزززة  ززز  ي فزززي إطزززار دعززز  ونثززق  مامزززا فزززي أن المملخزززة األردنيزززة ستضزززطل  بالم

التضامن العربي، والت افق إلق إسهاة األردن في القمة، مشيرًا  حت  به مزن ححزن التاظزي ، سز اي مزن 
الااحيزة التاظيميزة أو الم ضز عيةج، الفتزًا العربزي لتحقيززق األمزن القز مي العربزي، مشزددا خزالل مززا مر 

 دي علق أن القضية الفلحطياية ستتلدر القمة المقبلة.هحافي عقد  م  نظير  األردني اللف
أضا  شكري خزالل المزا مر اللزحافي فزي القزاهر ، أمزس، إن ملزر علزق أ ز  االسزتعداد بز ن  حزه  
بمززا لززدالها مززن  هززد ينجززاح القمززة، مشززيرًا إلززق أن القضززية الفلحززطياية ستتلززدر  ززدول القمززة المقبلززة 

نا حزة بفضزل رعايزة العاهزل األردنزي الملزك عبزد هللا الثزاني  ألنها دائما في األول لات لخزل مزن ملزر
ورئاسزته للقمززة، الفتززًا واألردن، ودعزز  فلحززطين لل هزز ل إلززق حززل الززدولتين وقيززاة الدولززة المحززتقلة علززق 
كامززززل األرض المحتلززززة وعاهززززمتها القززززدس الشززززرقية. وأشززززار إلززززق أنززززه  ززززر  التباحززززص فززززي القضززززية 

أيز  مزازن يقزرار حزل الزدولتين، واسزتئاا  العمليزة الحياسزية، وإقامزة  الفلحطياية وبالتاحيق م  الزرئيس
 دولة فلحطياية محتقلة وعاهمتها القدس المحتلة.

 17/3/201الشرق األوسط، لندن، 
 

ر األهرامات بطائرة من دون طيارإسرائيلاعتقال  .49  ي صو 

ي يحمزل الجاحزيتين ائيلإسزر القاهر : ألق  األ هة  األمايزة فزي محافظزة الجيزة  فزي ملزر القزب  علزق 
ية فزي ماطقزة الهزرة، أمزس ال مزيس، ال هامزه باسزت داة طزائر  مزن دون طيزار فزي سزرائيلاألمرلكية واي

  ل لر ماطقة األهرامات األالرلة.



 
 
 
 

 

 33 ص             4231 العدد:        3/17/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

وحح  ملدر أمازي: ج ز  ضزبل المزته  الز ي يقزي  فزي أحزد فازادم الهزرة، وبم ا هتزه ذةزر أنزه حضزر 
 داة طزززائر  مزززن دون طيزززار م زززالا للقزززان ن، فتحزززرر محضزززر إلزززق ملزززر للحزززياحة، وال يعلززز  أن اسزززت

 بال اقعة، وأخطر الل اي هشاة العراقي مدالر أمن الجية ، و   إحالة المته  إلق نيابة الهرة للتحقيقج.
 17/3/2017القدس العربي، لندن، 

 
 بني ارشيد: ترامب يريد إحراج األردن بطلبه تسليم التميمي .51

راق  العاة لجماعة ايخ ان المحلمين في األردن زةي ين ارشيد بالقرار محم د هاية: ندّد نائ  الم
وقال ياي ارشيد في  لرلح  األمرلكي الداعي العتقال المااضلة أحالة التميمي و حليمها ألمرلكا.

خا  يزجالرسالة ن ج من عمان، محاي ال ة ال ميس، إن الرئيس األمرلكي دونالد  رام  الرغ  بعد 
اسة بفتح عد  ملفات متعلقة بالعال  ايسالمي والقضية الفلحطياية؛ بغية إالار    ليه مال  الرئ

وأضا  جمن المالحظ  يج.سرائيلقضايا الان لة وإشغال العال  يها لتمرلر حل اُلاهي اللراع العربي جاي
ياد  أن ايدار  األمرلكية  تعامل م  الجمي  بليغة االستعالي واالستخبار لتعةز دور االستفراد بالق

وفرض مبدأ التبعية علق الجمي ج، مشيرا أن مطالبة الاظاة األردني يتحلي  جالتميميج ي  ي في سيام 
وأشار ياي ارشيد إلق أن الحك مة األردنية أحال  الملا إلق الحلطة القضائية التي  محاولة إحرا ه.

 لقضاي األردني.رفض  يدورها ه ا الطل  في در تي محكمة الللح واالستئاا ، مثماا م قا ا
 16/3/2017الرسالة، فلسطين، 

 
زمات التي تعصف عربي ضروري من أجل إيجاد حلول لأل وزير الخارجية األردني: التنسيق ال .51

 بالمنطقة 
جيتراج: بحص وزلر ال ار ية وشاون المغتربين أيمن اللفدي م  نظير  الملري سامح  –القاهر  

لثاائية وسبل  عةلةها و ط لرها وخليات التعامل م  شكري ال ة ال ميس، في القاهر  العالقات ا
 التحديات ايقليمية بما ي دة ملالح البلدالن الشقيقين. 

وأكد ال زلران خالل اللقاي ال ي حضر  سفير األردن في القاهر  علي العاالد أهمية ا  اذ خط ات 
لة الملك عبد هللا الثاني عملية ملم سة لتعةلة و ط لر العمل العربي المشتر   فعيال لت  يهات  ال

 والرئيس عبد الفتاح الحيحي.
وفي ما مر هحفي مشتر  عق   لحة المباحثات أكد وزلر ال ار ية وشاون المغتربين أيمن 
اللفدي، علق أهمية زلاد  التاحيق يين الدول العربية من ا ل إيجاد حل ل لالزمات التي  علا 
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ي ل راضي الفلحطياية، واألزمة الح رلة، سرائيلحتالل ايبالماطقة العربية والمتمثلة باستمرار اال
 و ط رات األوضاع في ليبيا.

 16/3/2017الرأي، عم ان، 
 

 حزب التحرير يدعو إلى إلغاء اتفاقية "وادي عربة" .52
ج، ماةدا أن  عبير إسرائيلدعا حةب التحرلر إلق إلغاي ا فاقية وادي عربة الم قعة يين األردن وج

رحه  ب رو  الجادي أحمد الدقامحة من سجاه؛ يظهر أن الرأي العاة في األردن م  الم اطاين عن ف
ج يت رلد الغاز ل ردن، إسرائيلإلغاي ه   اال فاقية. و طرم الحةب في ييان هحفي له، إلق يدي ج

عمال با فاقية وقع  يين شرةتي الب  اس العربية وبرومين األردن م  جكيان اله دج عبر شرةة ن بل 
ملي ن دوالر من  771عاما وبقيمة  15 ي لت رلد ملياَري متر مكع  من الغاز الطبيعي لمد  انير 

 حقل  امار قبالة س احل فلحطين المحتلة.
 16/3/2017السبيل، عم ان، 

 
 ما مدى قانونية تسليم األردن أحالم التميمي للواليات المتحدة؟ .53

 اشاطن، وذلك بعد مطالبة ال اليات المتحد  هالح الدالن محمد: رف  األردن  حلي  م اطاة أردنية ل
 األمرلكية، عّمان يتحلي  األسير  المحرر  أحالة التميمي.

وأالار الطل  األمرلكي  حا الت ح ل قان نية استجابة الحلطات األردنية له، ومد  دست رلة  حلي  
 م اطاة أردنية.

عن ه لته، أن المملخة لن  ج، رافضا الخشا21وةشا ملدر أردني مقرب من الحك مة، لزجعربي
 ق ة يتحلي  التميمي، م ضحا أن ا فاقية  بادل المجرمين يين األردن والجان  األمرلكي غير سارلة 

 المفع ل، ول  يلادم عليها مجلس الا اب.
من  هته، أكد الاائ  األردني هالح العرم طي أن مطل  ال اليات المتحد  جغير قان ني وغير 

م  الشرعية الدولية، التي أعط  الشع  الفلحطياي حق مقاومة المحتل  شرعيج، وأنه التعارض
ج، إلق أن هاا  ا فاقية لتحلي  المجرمين يين أمرلكا 21ولف  في حدالثه لزجعربي و قرلر الملير.

واألردن، لخاه أوضح أنها غير دست رلة، ألنها ل   مر بمراحلها الدست رلة، ول   عرض علق مجلس 
لعرم طي ال ي شغل نقيبا للمحامين سابقا، أن  ق ة الحك مة األردنية يتحلي  أحالة واستبعد ا األمة.

 التميمي.
 15/3/2017، 21موقع عربي
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ر بأن ها تتحاشى م هاجمة مواقع "حزب هللا" لعدم استعدادها سياسيًا للم واجهة القادمة  .54  تل أبيب ت ق 
وحةب هللا، في ظّل  إسرائيلرب الافحّية يين زهير أندراوس:  حتّعر في ا ونة األخير  الح -الااهر  

التعادل االسترا يجي القائ  يياهما، وال ي بحح  الملادر األماّية الرفيعة في الدولة العبرّلة، يما  
 هّااع القرار في  ل أيي  من ايقداة علق ُمغامر ال عحكرّلةال  دالد ال في لباان.

والغرب، وأيضًا لد  حةب هللا في لباان أّن الُم ا هة  إسرائيلم  ذلك، ف ّنه أهبح واضحًا للجمي  في 
القادمة يين الطرفين هي مح لة وق ، ليس إاّل، ذلك أّن دولة االحتالل، ال ُيمكاها ب ّي حالال من األح ال، 
أن  ُ  اهل التعايش م  التهدالد القادة من الشمال، إن  ةان علق اللعيد االسترا يجي أو  التختيكّي، ةما 

أيي   اّةد مّرً   ل  األخر ، أّنه ال ُيعقل أن  البقق ُم اطايها أسر  ورهائن لاةوات حةب هللا، أّن  ل 
و هدالدات أمياه الّعاة، ححن نلر هللا، بعد  هدالد  باستهدا  األم نيا في حيفا والمفاعل ال رّي في 

 الُمقاومة اللباانّية.ديم نا، علمًا أّن  ل أيي   عتر  ب ّن ةّل بقعةال فيها با   في مرمق ه ارل  
 ووفقًا لُمحلل الشاون العحكرّلة في هحيفة )الديع ت أحرون ت  العبرّلة، أليكس فيشمان، التحايل: 

ضرب الحةب في عقر دار ؟ الرّد علق الحاال ال ي طرحه فيشمان في  حليله  إسرائيللماذا  تحاشق 
اظ مة األماّية في  ل أيي : الجيش الماش ر الي ة ال ميس،  اي علق لحان ةبار المحاولين في الم

ّي، قال  الملادر الرفيعة، بات  اهةًا وُمحتعدًا لحرب لباان الثالثة، ولخن، استدرة  سرائيلاي
الملادر عياها، إّن الُمحت   الحياسّي ل  البلغ حتق ا ن در ة الاض   يهدار األوامر للجيش 

 يبدي العدوان علق لباان، علق حّد  عبيرها.

 16/3/2017ليوم، لندن، رأي ا
 

 ": نؤيد شعب غزة إسرائيلالسفير التركي في " .55
ةمال أوةي ، أن أنقزر   الزد الشزع  الفلحزطياي فزي قطزاع  إسرائيليحيق دي م: أكد الحفير الترةي في 

غة ، وال  الد حرةة جحماسج. و اي م قا أوةزي  ردًا علزق أسزئلة مراسزل هزحيفة ج يزروزالي  ي سز ج، 
ألقاها في  امعة  ل أيي ، عرض خاللها م قزا أنقزر  مزن جالتهدالزد ايالرانزيج و طز ر  في أعقاب ةلمة

. وقززال أوةززي  إن ج رةيززا  الزد الشززع  )الفلحززطياي  فززي قطززاع غززة ، لخززن إسززرائيلالعالقزات الثاائيززة مزز  
ليس حرةزة جحمزاسج، ونحزن ال ن افزق علزق المقاربزة التزي يحزاول الزبع  أن الثبتهزا، بز ن ةزل شز   

ي غززة  هزز   ززاب  لززجحماسج، وبالتززالي هزز  إرهززاييج، وأضززا  جعليازا أن نمّيززة يززين الاززاس الزز الن يحزكن فزز
 يعان ن، وأولئك ال الن ه  أعضاي في جحماسج ةحةب سياسيج.

وأشار الحفير الترةي إلق أن من المه  من ناحية أنقزر ،  قزدي  محزاعد  ماليزة للفلحزطيايين فزي الضزفة 
، بعزززدما قطعززز  إسزززرائيل د  العالقزززات الديل ماسزززية الطبيعيزززة مززز  الغربيزززة وقطزززاع غزززة ، ةجزززةي مزززن عززز
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محززاعد ها و عاونهززا مزز   رةيززا فززي هزز   المهمززة، التززي  سززرائيلل مززس سززا ات، وقززال جنحززن شززاكرون ي
  شمل دع  ماطقة هااعية في  اين )الضفة ، وة لك إقامة محتشفق في غة ج.

 17/3/2017األخبار، بيروت، 
 

 حق الفلسطينيين في الوجود وحل الدولتين : ندعمالبوسنيالرئيس  .56
قزززال رئزززيس مجلزززس الرئاسزززة فزززي الب سزززاة والهرسزززك مزززالدن إيفزززانيتش خزززالل المزززا مر : وفزززا –راة هللا 
: لدالاا عالقات  يد ، ولدالاا ال ي  معه يرئيس الحلطة الفلحطياية محم د عباس في راة هللا اللحفي

  سايق قبل أن أك ن رئيحا ةان  لاا عالقات م  ه ا  الية فلحطياية في الب ساة والهرسك، وفي وق
 الجةي من العال .

و ززززاب : أود سززززياد  الززززرئيس أن أشززززكر  علززززق ضززززيافتك وححززززن اسززززتقبالك الرائزززز ، علمززززا يززززز ن الب سززززاة 
والهرسك  دع  حق الفلحطيايين في ال   د و دع  حزل الزدولتين، ونبز ل  هز دا ضزمن إمكانا ازا لزدع  

 ي م تلا المجاالت.القضية الفلحطياية ف
ساة من اللراع نعيش بحالة، ونتماق أن  20وأرد : إن الب ساة خاض   جربة اللراع، ونحن بعد 

  خ ن  جربتاا مفيد  لخ ، أنا أعر  أن سياد ك قد زرت الب ساة، وأ ماق أن  ةورنا الانية.
ااززا وبززين فلحززطين وأضززا  رئززيس مجلززس الرئاسززة فززي الب سززاة والهرسززك مززالدن إيفززانيتش: العالقززات يي

وطيد ، ولمكن أن  خ ن أفضل، وأيلغاي وزلر ال ار ية ي   د مفاوضات الاائيزة لتعةلزة سزفر الحزياح 
يين البلدالن، وه ا ي  ي من ضمن  ملة من اال فاقات الثاائية األخر ، ونحن نحعق لتعةلة العالقات 

 خا  علق أرض ال اق .يين الشعبين، ليس فقل علق أساس الختابات والمقاالت، إنما باالحت
 16/3/2017الحياة الجديدة، رام هللا،  

 
 ية وتسقط أحد الصواريخسرائيلي: المضادات السورية تتصدى للطائرات اإلسرائيلالجيش اإل .57

، مزززززن القزززززدس وعزززززن وةزززززاالت أن الطزززززائرات الحربيزززززة 17/3/2017الحيـــــاة الجديـــــدة، رام هللا، نشزززززرت 
أهززدافا عحززكرلة شززمال سزز رلا. وقززد أقززر الاززاطق باسزز   ززيش ية قلززف  فجززر اليزز ة الجمعززة، سززرائيلاي

االحززتالل فززي ييززان هززحفي، بزز ن المضززادات األرضززية الحزز رلة أطلقزز  هزز ارل ها با جززا  الطززائرات 
ية قلزف  فجزرا مزا أسزما  يززجقافلة سزالح اسزترا يجي سزرائيلية المها مة. وذةر أن الطائرات ايسرائيلاي

سا ات  طلق المضزادات األرضزية  6هللاج. و اب : ألول مر  ما   شمال س رلا ةان  متجهة نح  حةب
 ية و ر  إسقاط أحد ه   الل ارل ، وه  ما شكل خطرا.سرائيلالح رلة الاار با جا  الطائرات اي
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و زززاب  البيزززان: إن هززز ت االنفجزززارات الززز ي سزززمع  فزززي األغززز ار والقزززدس ومازززاطق أخزززر  نزززا   عزززن 
 ض الل ارل  الح رلة المضاد  للطائرات.محاولة ماظ مه ه ارل  سه  اعترا

ي، فجزر الزز ة سزرائيل، عزن مراسزله هاشز  حمزدان، أن الجزيش اي17/3/2017، 48موقـع عـرب وأضزا  
الجمعة، إن هافرات اين ار انطلق  فزي ماطقزة القزدس نتيجزة اعتزراض هزاروا سز ري أطلزق با جزا  

ي سززرائيلة فزز ن طززائرات سززالح الجزز  اييسززرائيلي. وبححزز  التقززارلر ايسززرائيلطززائرات سززالح الجزز  اي
 شا  غارات   لة علق عد  أهدا  في س رلة، خالل ساعات الليل الفائ .

ية أطلقزز  الززدفاعات الج لززة الحزز رلة عززد  هزز ارل  با جززا  طززائرات سززرائيلوخززالل عمليززات القلززا اي
لززق ذلززك، اسززت دة ي، ييززد أن اللزز ارل  لزز   ززتمكن مززن إهززابة الطززائرات. وردا عسززرائيلسززالح الجزز  اي
 ي ماظ مات االعتراض اللاروخية.سرائيلسالح الج  اي

 
 ية: تنظيم "الدولة اإلسالمية" قادر على التعافيإسرائيلدراسة  .58

ية يشزير إلزق أنزه بزالرغ  سزرائيلية إن التقزدالر الحزائد لزد  األ هزة  األمايزة ايإسزرائيلقال  دراسزة بحثيزة 
  العحزكري الز ي يمزر بزه  اظزي  الدولزة ايسزالمية، فز ن من و  د ماشرات رهد ها عن بعز  الترا ز

التجززارب الحززابقة للتاظززي  فززي سززا ات ماضززية ومززرور  بمراحززل مززن الضززعا والترا زز ، أالبتزز  أن لديززه 
 قدر  علق التعافي من ه   الماشرات الحلبية والاجاح في  رمي  قدرا ه االقتلادية.

القزز مي التززاب  لجامعززة  ززل أييزز ، أن  اظززي  الدولززة  واعتبززرت الدراسززة التززي نشززرها معهززد أبحززار األمززن
يمر بمرحلة من الترا   والضعا المتةاالد، خاهة بعد فقدانه المةلد من المحاحات التي سيطر عليها 

 حين ةان في ذرو  ق  ه في ةل من العرام وس رلا.
ا قزد اللمزح إلزق وأوضح  الدراسة أنه رغ  الاق  الحاهل في مقدرات التاظي  الماليزة، فلزيس هازا  مز

 يداية نهاالته، ألن  ده ر ظروفه ماليا واقتلاديا ال يعاي بالضرور  نهاية األالدال ل  ية التي التبااها.
وبحح  الدراسة التي أعد ها ةرمي  فالنحي الباحثة في المعهد والمت للة بشاون الشزرم األوسزل 

 اظزززي  الدولززززة علزززق األرض مززززن والدراسزززات االسزززترا يجية والقضززززايا العحزززكرلة، فززز ن  را زززز  إنجزززازات 
الازز احي العحززكرلة قززد الدفعززه لالسززتثمار أكثززر فززي الج انزز  الدعائيززة وايعالميززة، لإلبقززاي علززق انتشززار 

 أفخار  يين المةلد من أ باعه ومالديه.
، با ززز  األوسزززاط البحثيزززة الغربيزززة  عتبزززر  2014وأكزززدت أنزززه ماززز  أن انطلزززق التاظزززي  فزززي ال نيززز /حةلران 

حالزززة  إسزززرائيل،  ابعززز  2017لحة األغازززق فزززي العزززال ، لخزززن ماززز  يدايزززة العزززاة الجزززاري الماظمزززة المحززز
 الضعا التدرلجية التي  اتاب التاظي ، وال سيما فقدانه محاحات واسعة ةان يحيطر عليها.
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من األراضي التي  %62ية، ف ن  اظي  الدولة فقد سرائيلووفقا لمعطيات إحلائية وهل  األوساط اي
لزه، وال سزيما فزي العزرام، مزن يياهزا الرمزادي والفل  زة وشزرم الم هزل، أمزا فزي سز رلا كان  خاضعة 

مززن أراضززيه، بمززا فيهززا ماززاطق شززمال غززرب الرقززة  %30فقززد ماززي ب حززائر عحززكرلة  علتززه يفقززد قرابززة 
 وماب  والباب و دمر.
تفخيززر وهززي خبيززر  فززي شززاون حرةززة حمززاس وحززةب هللا، وعملزز  فززي مرةززة دالززدو لل-وأوضززح  الباحثززة 

أن سزيطر   اظزي  الدولزة علزق  لزك المازاطق، ةزان يعازي حلز له علزق مقزدرات ماليزة ومز ارد  -العحكري 
 اقتلادية هائلة، أهمها خبار الافل التي ةان   در عليه مبالغ مالية ماحته قدر  علق البقاي والديم مة.

خزززالل  %50يزززة نحززز  ولمكزززن القززز ل إن الضزززعا الززز ي يمزززر بزززه التاظزززي   مثزززل يترا ززز  مداخيلزززه المال
مليزز ن دوالر علززق أقلززق  قززدالر فززي  870، إلززق 2014مليززار دوالر عززاة  1.9العززامين األخيززرلن، مززن 

، وهززي  را عززات مرشززحة لالسززتمرار إذا قززّدر للتاظززي  أن يفقززد سززيطر ه ةليززا علززق الم هززل فززي 2016
ميرلززززة علززززق يايتزززززه العززززرام، والتززززي  عتبززززر المعقززززل التجززززاري الرئيحززززي للتاظزززززي ، ممززززا سززززيتر  خالززززارا  د

 االقتلادية.
وختم  الدراسة بالق ل إن التاظي  يعمل في المرحلة الحالية علق محزارلن أساسزيين: أولهمزا أنزه البز ل 

فززي اسززتقطاب المةلززد مززن العااهززر إليززه، مززن خززالل قيامززه  -ربمززا  فزز م مراحززل سززابقة- هزز دا حثيثززة 
نيهما استمرار  في  قزدي  ال زدمات الحيا يزة بحمالت إقااع و رغي  قائمة علق أسس دالاية وفخرلة، والا

 األساسية للحكان ال اضعين له في المااطق التي يحيطر عليها.
 17/3/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 دولة أبرتهايد "إسرائيل"واشنطن تطالب األمم المتحدة بإلغاء قرار  .59

طالبز  الحزفير  و  .ل دولزة أير هاالزدالااهر :  طال  واشاطن األم  المتحد  ب لغاي قرارها باعتبار إسزرائي
األمرلكية لد  األم  المتحد ، نيكي هااللي، األمين العاة انط ني  غ  يرلش، ب لغاي التقرلر ال ي الزته  
دولة االحتالل بممارسة األير هاالد ضد الفلحطيايين. و ز  إعزداد التقرلزر المشزار اليزه مزن قبزل المجلزس 

دولززة عربيززة ولت زز  مززن لباززان  18 ، الزز ي يضزز  ESCWAاال تمززاعي لغززرب خسززيا ) –االقتلززادي 
ال اليزات المتحزد  غاضزبة مزن جإن  جيحرائيل هاال ةجوقال  الحفير  هااللي في  لرلح للحيفة  مقرا له.

سزكر ارلة األمز  المتحزد  ةانز  محقزة فزي التالزل مازه، لخزن عليهزا م اهزلة  أن، زاعمزة جكتابة التقرلر
س مفا ئا ان الدعاية المضاد  يسرائيل    ي من قبل  حز  ال يعتزر  ليجالعمل يلغائه  ماما. و تاب  

 جكل األعضاي فيه  قرلبا ب سرائيل.
 17/3/2017القدس العربي، لندن، 
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 مستوطنينقادة عن الالمبعوث األمريكي يتجول في الضفة ويلتقي مسؤولين فلسطينيين و  .61

المبعزز ر ، أن نظيززر مجلززيسززلها ، مززن  ززل أييزز  عززن مرا17/3/2017الشــرق األوســط، لنــدن، قالزز  
مزز  مجم عزززة مززن قيزززاد   فيهزززا لتقززقة ااألمرلكززي إلزززق الشززرم األوسزززل،  يحزز ن غرلابالالززز ، قززاة بج لززز

 ولحتا  إلق عد    الت أخر  حتق يحتطي   حرلك محير  المفاوضات الحلمية.. المحت طاين اليه د
تم  خاللهزا بالملزك عبزد هللا الثزاني، وةان المبع ر غرلابالت قد عاد من زلار  قلير  إلق األردن، ا 

إيجايي علق الشرم األوسزل  وأيلغه خاللها ب ن  حقيق الحالة يين إسرائيل والفلحطيايين سياالر بشكل
وحال ع د ه من األردن باشر في   لتين لبع  المااطق في الضفة الغربية؛ األولق م  ماحق  كله.

ماطقززززة  حززززر اللابززززي  ال الزززز خب مردخززززاي، شززززمل عمليززززات الحك مززززة ايسززززرائيلية فززززي الماززززاطق الجاززززر 
يتم لززل أمرلكززي، األمززن الفلحززطياية  قزز اتل. ةمززا قززاة غززرلابالت، يةلززار  قاعززد   ززدرل  جسززيجوالماطقززة 

والتقق م  عدد من قزاد  الجهزاز األمازي الفلحزطياي، وأكزد أن المحزاعد  األمرلكيزة هزدف  لبازاي قزدرات 
 األمن للفلحطيايين وايسرائيليين. محاربة ايرهاب و  فير الفلحطيايين علق

وقزاة ةزز لك يةلزار  إلززق م زي  الجلززةون لال ئزين قززرب راة هللا، و حزدر مزز  سزكان مززن الم زي . ةمززا زار 
 يي  لح  والتقق م  طالب  امعيين فلحطيايين من الضفة.

الحزالة. وا تم  غرلابالت م  الرئيس ايسرائيلي ر وبين رلفلين، ونزاقش معزه محزاوالت إحيزاي عمليزة 
ياززاي الثقززة يززين ايسززرائيليين ج وفززي ييززان نشززر  دالزز ان الرئاسززة،  ززاي أن رلفلززين أكززد أمززاة غززرلابالت أن

. وأكزد الطرفزان أن أمزن جوالفلحطيايين ه  ال ط   األولق ذات األهمية الحاسمة نح  ةل ا فام ممكزن
 أساسية وحاسمة.  إسرائيل وم اطايها الاط ي علق أهمية

 يحز ن غزرلابالت  ، أن)أ   ب ونقاًل عزن  القدس المحتلة، من 16/3/2017ن، الغد، عماوذةرت 
، التقزق ال مزيس مز  األوسزلالممثل ال ا  للرئيس األمرلكي دونالد  رام  لعملية الحالة في الشزرم 

م زززاو  حززز ل محزززتقبل حزززل  األر زززحقزززاد  عزززن المحزززت طاين فزززي خطززز   غيزززر عاديزززة، وسزززتثير علزززق 
غرلابالت ا ر  محادالات م  قاد  من المحزت طاين فزي القزدس  أن األمرلكية واكدت الحفار  الدولتين.

فززي زلار ززه ال ززراي محادالززات حزز ل اللززراع  األسززب عالمحتلززة، فززي اطززار لقززايات مبعزز ر  رامزز  هزز ا 
 الفلحطياي االسرائيلي.

قززد اال تمززاع الزز ي شززار  فيززه زعيمززان مززن الحرةززة االسززتيطانية  أنواعلززن مجلززس جيشزز ج االسززتيطاني 
جممثلين عاه التقز ا مز   ز ن ةيزري  أنوقال متحدر باس  المجلس  يك ن اعلق ا تماع رسمي يجرله.

جلزز   جتمزز   وأضززا  ، ولخززن لزز  يكززن لززدالاا ا تماعززات رسززمية مثززل هزز اج.األحززداروغيززر  علززق هززامش 
 الحابقة هك اج م  المحت طاين. ايدار 
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مبعزز ر الززرئيس األمرلكززي  رامزز  أن  ، مززن القززدس،16/3/2017، فلســطين، الرســالة نــتوأضززاف  
للعالقزات الدوليزة  ايحزز ن غرلابلز  التقزق الزز ة األربعزاي سزكان غززال  غزة  فزي إطززار زلار زه يسززرائيل 

 .والحلطة الفلحطياية
 

 والفلسطينيين في لبنان "حزب هللا"غوتيريش يطالب بتفكيك أسلحة  .61
نيزززز  غزززز  يرلش، أمززززس ال مززززيس، محمززززد طززززارم: طالزززز  أمززززين عززززاة األمززز  المتحززززد ، أنط   -ني لززز ر  

اللباانيزززة، و فخيزززك الق اعزززد العحزززكرلة لفلزززائل فلحزززطياية فزززي  جحزززةب هللاجبضزززرور  نزززةع سزززالح ماظمزززة 
 لباان، فيما أعرب عن قلقه من االنتهاكات ايسرائيلية للمجال الج ي اللبااني.
)المتعلزق ب نهزاي  1701 اي ذلك في أول  قرلر يقدمه غ  يرلش إلق مجلس األمن بش ن  افيز  القزرار 

 ، وذلزك مازز  2006العمليزات العحزكرلة التززي انزدلع  يزين إسززرائيل وماظمزة حزةب هللا اللباانيززة هزيا 
 يدي   ليه مهاة مالبه ة مين عاة ل م  المتحد  في األول من الااالر/كان ن الثاني الماضي.

  سزز رلا، للقتززال بجانزز  وأدان األمززين العززاة عبزز ر عااهززر حززةب هللا ب سززلحته  للحززدود المشززترةة مزز
 .ج1701خرقًا لقرار مجلس األمن جق ات الاظاة الح ري، معتبرا ذلك 

اسززتئاا  الحز ار الزز طاي بغيزة    يززه هزياغة اسززترا يجية دفاعيزة وطايززة جوحزص القزاد  اللباززانيين علزق 
غيزر   تلد  لمح لة االحتفاظ باألسزلحة خزار  سزيطر  الدولزة )..  ونزةع سزالح حزةب هللا والجماعزات

 .جالقياد  العامة وفتح االنتفاضة –اللباانية و فخيك الق اعد العحكرلة للجبهة الشعبية لتحرلر فلحطين 
م اهززلة اسزززتمرار حززةب هللا و ماعززات أخززر  )لزز  يحززمها  فزززي جوحزز ر غزز  يرلش فززي  قرلززر ، مززن أن 

بم  ز  قزراري مجلزس  االحتفاظ ب سلحتها، يقّ ض سلطة الدولزة اللباانيزة ولتعزارض مز  التةامزات البلزد
 .ج2006لعاة  1701و 2004لعاة  1559األمن 

القلززق البزززالغ إزاي االنتهاكززات الي ميزززة  قرلبززا للمجززال الجززز ي اللباززاني التزززي جوأعززرب األمززين العزززاة عززن 
، وأيضززا 1701 ر خبهززا القزز ات الج لززة ايسززرائيلية، فززي  جاهززل واضززح للحززياد  اللباانيززة وأحكززاة القززرار 

 .جاحتالل ق ات الدفاع ايسرائيلية لشمال قرلة الغجر وماطقة متاخمة لها إزاي استمرار
 عمزل بلز ر  واليقزة مز  القز   الماقتزة علزق سزح  القز ات جوطل  التقرلر مزن الحك مزة ايسزرائيلية أن 

 .جايسرائيلية من شمال قرلة الغجر ووقا  مي  انتهاكات المجال الج ي اللبااني
 17/3/2017القدس العربي، لندن، 

 
 
 



 
 
 
 

 

 41 ص             4231 العدد:        3/17/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

 سفراء أجانب يقاطعون جولة إسرائيلية بشرقي القدس .62
قال  المراسلة الحياسزية لم قز  جولزالج ايخبزاري  زال شزيل  إن عزددا مزن الحزفراي األ انز  فزي إسزرائيل 
قزززاطع ا   لزززة ميدانيزززة نظمتهزززا نائبزززة وزلزززر ال ار يزززة ايسزززرائيلية  حزززيفي ح  ززز بيلي، بمااسزززبة مزززرور 

 ، واحتالل مدالاة القدس.1967ألياة الحتة عاة خمحين عاما علق حرب ا
مززاه  فقززل لبززق  15وأضززاف  شززيل  أن الززدع   و هزز  إلززق المززانين سززفيرا أ ابيززا فززي  ززل أييزز ، لخززن 

الدع  ، وه  من دول شرم خسيا وأمرلكا الال ياية وأفرلقيا، في حين قرر سفراي أوروبا مقاطعزة الج لزة 
 ألنها حلل  خار  ال ل األخضر.

إلق أن الج لة قام  يها وزار  ال ار ية ضمن حملة سياسية بمااسبة مرور نلا قرن علق وأشارت 
حززرب حةلززران، حيززص  مزز  دعزز   المززانين سززفيرا ورئززيس قالززلية فززي إسززرائيل. و رةززةت الج لززة فززي  لززة 

ال اقعززة فززي القززدس الشززرقية، دون أن  -المعروفززة باسززمها ايسززرائيلي ج فعززات  حم شزز تج-جالزز خير ج 
 أي سفير من الدول الخبر  ح ل العال  مثل روسيا واللين والهاد أو دول اال حاد األوروبي.يحضر 

وقزد يززدأت ح  زز بيلي حملزة دعائيززة إعالميززة فزي هزز   المااسززبة، دون وهز ل أي مززن الحززفراي األ انزز  
ا ال الز الن ال  عتزر  دولهز  بحزياد  إسزرائيل علزق شزرقي القزدس، وال يق مز ن يةلزارات رسزمية إليهزا، ةمز

 الةورون المكا   الحك مية وال زارات ايسرائيلية الم   د  في ه   الماطقة.
وبياما قاط  غالبية الحفراي الغربيين ه   الج لة الميدانية، ف ن أه  الحفراي الز الن شزارة ا فيهزا يمثلز ن 

يانمززار و مه رلززة دول سززرلالنخا والفلبززين وأنغزز ال والززدوميايكان وة سززتارلكا وةيايززا والخ نغزز  وإالي بيززا وم
الخ نغزز  الديمقراطيززة ونيجيرلززا وروانززدا وألبانيززا. ةمززا وهززل ديل ماسززي يلغززاري ولززيس الحززفير ش لززيا، 

 بجان  محاعد سفير  مه رلة ياما.
 16/3/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل"نشاط بإيطاليا لحركة المقاطعة العالمية ضد  :باحث يهودي إيطالي .63

 ز را الباحزص اليهز دي اييطزالي، فزي مقزال لزه بلزحيفة جإسزرائيل اليز ةج إن حرةزة -قال عمان ئيزل دالزال
المقاطعززة العالميززة ضززد إسززرائيل )يززي دي أس   شززهد حراكززا متلززاعدا فززي إيطاليززا، وةززان خخرهززا فززي 
األول من مارس/خذار الجاري حزين قزرر مجلزس طزالب  امعزة   رلاز  دعز  المطالز  ب لغزاي ا فاقيزات 

 د الت اي ن ايسرائيلي.التعاون م  معه
وأضا  أن حرةة المقاطعة خطط  ي ات األسب ع لتاظي  فعاليات شعبية فزي ةامبيزدولي  بمقزر يلديزة 
العاهمة روما،  ح  شعار جكحر حلار غزة ج. وأعلاز  إحزد  ماظمزات الفعاليزة أنهزا سز    شزار  
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سزززرائيل بانتهزززا  حقززز م فزززي قافلزززة بحرلزززة  ززز ه  إلزززق شززز اطئ قطزززاع غزززة ، وأن هزززد  الفعاليزززة ا هزززاة إ
 اينحان للم اطاين الفلحطيايين في غة .

وشززهدت قاعززة المحاضززرات بجامعززة السززبانيةا فززي رومززا   زلزز  مللززقات مززن مرةززة   اليززق فلحززطين، 
 تضزززمن هززز را لجاززز د إسزززرائيليين الهزززددون بضزززرب مززز اطاين فلحزززطيايين التعرضززز ن ل طزززر ملزززادر  

 أراضيه  من قبل ايسرائيليين.
إالالن ايسرائيلية إلق أن ه   الفعاليات أالزارت -ال ي يعمل محاضرا في  امعة بار-  را -وأشار دالال

غضبه، ولمكن لها أن  مس بمشزاعر ةزل مز اطن فزي إسزرائيل، ممزا دفعزه لم اطبزة بعز  الجامعزات 
 اييطالية ل قا الاشاط المتةاالد لحرةة المقاطعة.

  الفعاليزززات التزززي  تحزززدر عزززن و ززز د نظزززاة وزعززز  أن ضزززغ ط الجاليزززة اليه ديزززة أدت إلزززق إلغزززاي بعززز
أبار هاالد في إسرائيل، ورغ  و  د أغلبية من الطبقة األكاديمية العلميزة اييطاليزة  رلزد  خثيزا التعزاون 
التقاززي والتخا لزز  ي مزز  نظير هززا ايسززرائيلية، لخاهززا أغلبيززة يمكززن وهززفها باللززامتة ولززيس لهززا فعاليززة 

يزززة  تةاالزززد أنشزززطتها مزززن مالزززدي مقاطعزززة إسزززرائيل ممزززن الرلزززدون علزززق األرض، مقايزززل مزززا اعتبرهزززا أقل
 ملادر  حقها في ال   د من األساس.

وخزت  بزالق ل إن هززد  حرةزة المقاطعززة العالميزة هزز   لز لر اليهزز د علزق أنهزز  أهزل الشززر فزي العززال  
 أ م ، وأن مقاطعته  ستادي إلق حل المشاكل التي  عانيها البشرلة.

 16/3/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ضد األبارتهايد اإلسرائيلي وثيقة مهمة لمساءلة االحتالل "سكوااإل": تقرير "األورومتوسطي" .64
رح  المرهد األورومت سطي لحق م اينحان، يتقرلر لجاة األم  المتحد  االقتلادية  :غة 

فلحطيايين، علق ال جأبار هاالدجال ي أكد أن إسرائيل  فرض نظاة  جسك اايجواال تماعية لغرب خسيا 
 و قحمه  إلق أرب  مجم عات، وذلك عبر است دامها لحياسة الفلل والتميية العالري.

لمحايلة االحتالل دوليا. وأكد في ييان هحافي علق ضرور  عدة  جواليقة مهمةجواعتبر التقرلر بمثابة 
العمزل جلي لزز التحاوم م  ال قزائ  التزي  حزاول إسزرائيل فرضزها علزق أرض ال اقز . ودعزا المجتمز  الزدو 

الجاد ل قا الحالة التي  تلر  فيها إسرائيل ةدولة ف م القان ن، من خالل اسزت دامها التمييزة ضزد 
 .جالفلحطيايين

إنجززاز للززالح حقزز م الفلحززطيايين المشززروعة التززي هززادر ها جووهززا المرهززد التقرلززر األممززي ب نززه 
 .جإسرائيل علق مدار الحا ات الماضية

 17/3/2017القدس العربي، لندن، 
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 والتواريخ الصادمة األرقامسورية:  .65
ليس دخ ل الحرب الح رلة ساتها الحابعة وحد  الرق  اللادة من يين أرقاة أخر  : وليد شقير

 المتااهية عن نتائ  م سا  العلر التي أنتجتها.
 2011خذار )مارس   15حّل  ذةر  اندالع انتفاضة الشع  الح ري الحلمية علق الاظاة الظال  في 

م    ارل  أخر  لها رمةلتها، لعالقتها بما اقترفه علق مر التارل ، ماها علق سبيل المثال ال 
، ال ة نةل أكثر من ملي ن لبااني إلق الشارع ومهدوا ينهاي ال هاية 2005خذار  14الحلر ذةر  

ل ي مارسته عق د من القهر ا 3الح رلة بعد اغتيال الرئيس رفيق الحرلري في سيام االنتفاضة علق 
االست بارات التابعة للاظاة الح ري علق اللباانيين وطبقته  الحياسية، في محاولة يخضاعه  و غيير 

 ق اعد الحك  والحياسة في يلده . وه  قهر ل   اته فل له بعد.
الغتيال الاظاة الح ري أحد أه  زعماي لباان ممن أنتجته   40خذار أمس، مرت ال ةر  الز 16وفي 
ة وطبع ا المشهد الحياسي اللبااني والعربي، باستثاائيته، ةرمة لرقي الحياسة، ةمال  ابالط. العروب

 وه  اغتيل لرفضه االلتحام بما سما  الحجن الخبير ال ي هار ه س رلة علق الد الاظاة.
 خثر الت ارل  المتللة بما خل  إليه يالد الشاة، خالل شهر خذار. لخن األرقاة المتللة ب زمتها 

  ةاحمها.
مالالين طفل بحا ة إلق  5.8أحدالها ما أذاعته أول من أمس جال نيحياج عن أطفال الم سا : 

في المااطق  280,854 -ملي ن م   دون في المااطق التي يلع  ال ه ل إليها 2.8 -المحاعد 
قتل وحد   2016ملي ن ال ئ ن في  رةيا ولباان واألردن والعرام وملر. وفي عاة  2.3المحاهر ، و

 6في المئة عن العاة ال ي سبقه، يياما  ق ل إحلائيات أخر  أن عدده  ما   20طفاًل، يةلاد   652
طفاًل.  قرلر الماظمة الدولية التضمن أعداد األطفال ال الن  ر   جايده  للقتال  17411سا ات يلغ 

ض ا للعاا من  مي  األطرا ، وعدد الجرحق ماه  خالل ساة، لخن يلع    اليق عدد ال الن  عر 
 الجاحي.

ايحلايات المتحفظة  شير إلق مقتل زهاي نلا ملي ن س ري مدني، وللل بعضها إلق الحدالص 
عن ملي ن قتيل، إذا  ر   م  عدد القتلق من ق ات الاظاة والتشكيالت والميليشيات العحكرلة 

الفلائل  إلقافة ألفًا  م  عدد قتلق الفلائل المعارضة علق اختالفها، إض 120التابعة له )نح  
ايسالمية، في ظل و  د مقاير  ماعية بعضها اكتشا وا خر ل  يجر اكتشافه بعد، من دون 
احتحاب عدد القتلق من المحاربين من الميليشيات المتعدد  الجاحيات، س اي المحاند  للاظاة أة 

التع ال  في  ألفًا قض ا  ح  45المعارضة له... ال  شمل ايحلايات المعل مات عن أن زهاي 
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ألا معتقل شاقًا في سجن  13سج ن الاظاة... ماه  ما والقته ماظمة العف  الدولية عن مقتل 
 هيدنايا وحد .

وم  اختال  أرقاة ةلفة إعاد  إعمار س رلة بعدما دمرت ق ات الاظاة وحلفائه في شكل أساسي قر  
ل  أيايتها  مامًا باألرض، وأحياي مدن ب كملها، ف ن بع  ا ات والل ر الملتقطة ال  شبه  هلفيدالس ِّ

دمارًا بحج  ال ي حلل في حروب أخر  سجل التارل  فظاعتها. فالرق  األدنق التحدر عن الحا ة 
يلي ن، فيما ال ه  بع   200يلي ن دوالر، والدراسات التقدالرلة ل م  المتحد   شير إلق  100إلق 

 التقدالرات إلق أكثر.
فيما  متلئ  2011ضعفًا عما ةان عليه عاة  13ل أشهر قليلة أما سعر هر  اللير  فان ف  قب

 ي ب أرةان الاظاة ال الن الهّرب ن أم اله  إلق ال ار  علق رغ  العق بات الغربية، ولكدس  جار 
 الحرب المحمي ن الروات خيالية.

وم  حدالص رأس الاظاة في س رلة عن الحياد  وعن أن ملير س رلة يقرر  الح رل ن، يفيد م ق  
جخرلطة الحرب الح رلةج ب ن عدالد الميليشيات األ ابية المقا لة إلق  ان   يش األسد  ط ر 

 شكيالت وفلائل فلحطياية ماتمية إلق مح ر المقاومة من  8فلياًل مقا اًل من العرام،  26كا  ي: 
ها جحةب ميليشيات لباانية، ييا 3 شكيالت عحكرلة رسمية وميليشي لة إالرانية،  5س رلة وخار ها، 

هللاج طبعًا، واالاتان من س رلين ولباانيين، واالاتان من الميليشيات األفغانية، جأنلار هللاج اليماية، 
ميليشيا محلية وطائفية من  17جالةلابي نج الباكحتانية، و جسرايا الم تارج البحرلاية... ما عدا 

 الح رلين.
ري، المعلاة  ح  عا ان ا فاقات م  الاظاة وال ضرور  ل ةر عدد الجي ن الم   د  علق التراب الح  

والمحاعد  التقاية، ةالروسي وايالراني والخ ري الشمالي، أو بحجة محاربة ايرهاب وحماية الحدود، 
مثل الترةي واألميرةي، أو غير المعلاة، ي رلعة التدرل  وغير ، مثل البرلطاني والفرنحي واألردني 

حلايات قد  خ ن غير دقيقة عن خال  الغارات الج لة وبع  خبراي  ي ن أوروبية أخر . اي
 الروسية والح رلة علق المدنيين، وبع  الغارات علق جايرهاييينج.

 ع ر الحل ل علق عدد ا فاقات وقا الاار وقرارات مجلس األمن. واألر ح أن الميدان الح ري 
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رات الصينية: خدعة اللون والمذاق .66  المكس 
يدأت المكّحرات اللياية  حتل محاحات أوس  في المحالت التي  بي  التحالي في ةل أنحاي العال ، 
بحب  أسعارها الرخيلة مقارنة بالمكحرات التقليدية المعروفة مثل الل ز والج ز والخا   والفحتق 

ن المكحرات اللياية المةرةشة وأشكالها الخثير  وم اقها الجيد، ساهم  إلق الحلبي وغيرها، وألن أل ا
 حد بعيد في انتشارها يين الااس، خل هًا األطفال.

وةي نلقي الض ي علق ف ائد المكحرات اللياية وأضرارها ال يد من معرفة أنها  لا  من األرز 
ه   المكحرات بطرلقتين: القلي أو  األيي  )من هاا  حمية بعضه  لها بمقرمشات األرز . و حّضر

ال بة. وإذا حاولاا إ راي مقارنة م ض عية يين المكحرات العادية وزميلتها اللياية ف ناا نحت ل  
 الاتائ  ا  ية:

سعر  حرارلة، في حين أن ال زن نفحه  600إلق  500غراة من المكحرات العادية   ّلد نح   100 -
سعر ، وه   نقطة  حح  لمللحة األخير ، ل ا ال هق يها  120من المكحرات اللياية يعطي نح  
 لل الن التبع ن أنظمة ل ف  ال زن.

غرامًا من الم اد البرو ياية، في حين أن  20غراة من غالبية المكحرات العادية أكثر من  100في  -
 .الخمية نفحها من المكحرات اللياية ال  ض  س   الالالة إلق أربعة غرامات من البرو ياات

غرامًا، يياما  15إلق  10غراة من المكحرات العادية  عطي من  100من  هة الخرب هيدرات، ف ن  -
 غرامًا من الم اد الخرب هيدرا ية. 40نجد في ال زن ذا ه من المكحرات اللياية أكثر من 

حرات غراة من المك 100غرامًا لخل  50من ناحية الم اد الدسمة، ف ن ةميتها  لل إلق ما يقارب  -
 العادية، يياما ال  تجاوز الم اد الدسمة في المكحرات اللياية غرامًا واحدًا.

غرامات،  10غراة من المكحرات العادية  ةود الجح  ما يقارب  100في خل   األليا ، ف ن  -
 أما الخمية ذا ها من المكحرات اللياية فال  عطي أكثر من نلا غراة.

ن، هاا  اختالفات   هرلة يين الا عين من المكحرات، وةل علق هعيد الفيتامياات والمعاد -
 المعطيات هي لمللحة المكحرات العادية يال ماازع.

ولعل الاقطة الحيئة التي  حجل للمكحرات اللياية هي أنها مليئة باألل ان اللااعية ومكحبات 
 الن الاج ي ن إليها ما الرائحة والاخهة والطع  التي  حمل معها أخطارًا ةثير ، خل هًا ل طفال ال

يعرضه  لمشكالت هحية. وهاا  أطباي يعتقدون ب ن استهال  المكحرات اللياية أكثر من الالر 
مرات في األسب ع يضعا مااعة  ح  الطفل، ما يجعله أقل مقاومة في م ا هة األمراض ون بات 

 البرد والاةالت المع لة.
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شّكل ماد  األكرلالميد فيها، بحب  عملية القلي أو أما الاقطة األس أ في المقرمشات اللياية، فهي  
التحمي  أو الَ بة في در ات حرار  عالية، والجمي  يعر  أن ه   الماد  م ض عة في قف  
اال هاة وأنها مثير  للحرطان ومدمر  للجهاز العلبي و االر سلبًا في الخبد والقل  والخليتين والعظاة 

 والح امل أيضًا.
 17/3/2017الحياة، لندن، 

 
 في فلسطين التاريخية: يا ليت! "الواحدةالدولة " .67

 د. اسعد عبد الرحمن
المتفزق عليزه  جحزل الزدولتينجعزن  جالقدسزيةج، وبعزد أن أزال الزرئيس األميرةزي )دونالزد  رامز   إسزرائيلفي 

ائيززة الا –دوليزا ي شززر بطزرح حلزز ل متفاو زة الرع نززة  وفزي هزز ا الحزيام، عززاد الحزدالص عززن الدولزة ال احززد  
والزز ي  1944الق ميززة، وهزز  الحززل الزز ي ةززان فضززل الحززبق فيززه للحززةب الشززي عي الفلحززطياي فززي العززاة 

الاسس دع   إنشاي دولة واحد  في فلحطين التارل ية بحيص يك ن للحكان العرب واليه د م اطاة وحق م 
اد طرحزززه المفخزززر متحزززاولة فزززي الخيزززان الم حزززد الازززائي الق ميزززة المقتزززرح، وهززز   قرلبزززا ذات الحزززل الززز ي أعززز

، ماظمززة التحرلززر 1969الفلحززطياي الراحززل )إدوارد سززعيد ، والزز ي ةانزز  قززد  باتززه قبززل ذلززك، فززي العززاة 
 يين.سرائيل حديات  حاة علق اي جالاائية الق مية -الدولة ال احد  جالفلحطياية. الي ة، يطرح حل 

ر  طرفزززا فزززي  زززارل  الدولزززة فزززي ظزززل هيمازززة اليمزززين األكثززز جالمهمزززة المحزززتحيلةجوهززز  يززز  ي فزززي سزززيام 
ية، ولكززاد اللمززس، سززرائيلاللززهي نية والزز ي التغلغززل فززي ةافززة مفاهززل يززل ماززاحي الحززلطة الحياسززية اي

انتهزززق جي بكاملزززه. وفزززي هززز ا الاطزززام، البزززرز مقزززال بعاززز ان سزززرائيلنهزززارا  هزززارا، فزززي نحزززي  المجتمززز  اي
 وبززين رلفلززين، الزز ي هزز  أحززد رئززيس الدولززة ر جحيززص ةتزز  )روغززل ألفززر  يقزز ل:  جالجززدل.. ال  ززد ضزز 

القزالع العقالنيزة فزي الدولزة يطالز  بضز  المازاطق. خالفزا لمالزدي األبار االزد هز  الالزد اعطزاي الحقزز م 
ية. أي هز  الالزد سزرائيلالمدنية الخاملة لجمي  الفلحطيايين في المااطق التزي ستحزري عليهزا الحزياد  اي

حل ل للدولة الاائية الق مية، فهي خطزر  إسرائيللد   ليسج. ال  يضيا محتاخرا: جالدولة الاائية الق مية
، لزيس أقزل إسزرائيلو  دي. وعادما يطل  الرئيس رلفلزين الضز  فهز  يطلز  يز لك القضزاي علزق دولزة 

لزن يماحز ا مالالزين الفلحزطيايين الز الن سزيت  ضزمه  الم اطازة الخاملزة  إسزرائيلمن ذلزك... فزاليه د فزي 
ميززق األبار االزد الم  زز د أهزال. الضزز  هز  خطزز   زارل ي وخطزز   والحزق فززي االنت زاب. الضزز  يعازي  ع

 عبر عن عدة الحالمة الحياسية يزل التزدمير الز ا ي. وفزي نهايزة المطزا  سزتخ ن للفلحزطيايين حقز م 
سززتاتهي ةدولززة اله ديززة  إسززرائيلمدنيززة ةاملززة. وفززي الطرلززق إلززق هاززا  سززتحدر حززرب أهليززة دم لززة. و 

االسز أ هز  اسزتمرار ال ضز  جعزامي أيزال ن  رئزيس الشزابا  األسزبق: . ومن  هتزه، يقز ل )جوديمقراطية



 
 
 
 

 

 47 ص             4231 العدد:        3/17/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

القائ . ةل مزن لزه عقزل يعزر  أن ال ضز  الحزالي سزيادي إلزق دولزة واحزد  لجميز  م اطايهزا. فزي هز ا 
هل  رلزدون سز رلا؟ ال ج. ولح ر قائال: جال اق  يمكااا االختيار يين )أنم ذ ي  س رلا أو  ا ب افرلقيا

ألززا شزز  ، لخززن هزز   سززتخ ن دولززة مززن دول العززال  الثالززص. هزز ا  600ز  500تل أعززر  إذا ةززان سززيق
مليزز ن انحززان فززي  2إضززافة إلززق ضزز  مالالززين الفلحززطيايين فززي الضززفة الغربيززة، ولزز  نحززل بعززد مشززكلة 

غززة . وفززي  ميزز  المعززاالير االقتلززادية سززاترا  . وفززي محززت   التعلززي  واالنتززا  ايضززا. إذن، إمززا أن 
 .جلق نمل  ا ب إفرلقيا أو س رلايك ن فلل عالري ع

)مزز  أو  جالاائيززة الق ميززة -الدولزة ال احززد  جي علززق التفاضززل يززين سزرائيللقزد اعتززاد المجتمزز  الحياسززي اي
. وفزي األغلز  األعز  ةزان الزرف  لفخزر  إسزرائيل  وبين دولة فلحطياية  قاة إلق  انز  جأبار االدجيدون 

ي ن وماسحزات مجتمز  مزدني مزن هز ا ال يزار. إسزرائيل دولة فلحزطياية. لز لك، يحز ر ةتزاب وسياسزي ن 
ماز  يدايزة العزاة الجزاري،  إسزرائيل، التي يرزت فزي جقرلبًا ساخ ن األغلبيةجفي ه ا الحيام،    ي الفتة 

وقزال عاهزا رئزيس  هزاز الم سزاد األسزبق )دانزي  إسزرائيلجقزاد  مزن أ زل أمزن جكان  قد و هتها حرةزة 
ق إيقززاظ الزز عي ب نززه إذا لزز  نافلززل عززن الفلحززطيايين فززي وقزز  قرلزز ، هزز   الحملززة  هززد  إلززجيززا  ة : 

نفحزها لزن  بقزق دولزة  إسزرائيلف نه  سيلبح ن األكثرلة يزين نهزر األردن والبحزر األيزي  المت سزل، و 
. فزززي ايطزززار ذا زززه، لخزززن فزززي سزززيام م تلزززا، يقززز ل )يزززائير شزززاليغ  الباحزززص فزززي جاله ديزززة وديمقراطيزززة

من اللع  أن نلدم أن الفلحطيايين في الضفة الغربية سيك ن ن ج: جمقراطيةي للديسرائيلالمعهد ايج
واحززد  مززن الجماعززات فززي العززال  التززي ال يحمززل أفرادهززا ه لززة وال الاتمزز ن إلززق دولززة. وال يقززل هززع بة 

بالقيزززاة يززز لك. ففزززي نهايزززة األمزززر،  طبيزززق الحزززياد   سزززرائيلاالعتقزززاد بززز ن المجتمززز  الزززدولي سيحزززمح ي
فززي  جلخززل إنحززان الحززق فززي التلزز ل جة  فززي الضززفة سززيادي إلززق ضززغل دولززي للمطالبززة يسززرائيل)اي

إلق ماح الفلحطيايين اله لة م  ةل ما الاط ي عليه ذلك من م اطر  إسرائيلاالنت ابات، وستضطر 
 .جعلق طابعها اليه دي

التي يفرزهزا ال ميزا  حل ماطقي أة أنه محتحيل في ظل المعطيات جالاائية الق مية –الدولة ال احد  جهل حل 
ية قديمزة/  دالزد  إسزرائيلي المتطر ؟  وهل سيبقق الحال علق ما ه  عليه أي طرح حل ل سرائيلاليمين اي

ي )االتزززان هزززاير ، فززز ن سزززرائيلدون الفلحزززطيايين؟  بححززز  اللزززحافي اي جاليهززز دج لززز  ةلهزززا فزززي هزززالح 
األوسززل، سززيتعل  أنززه ال ال  ززد شززيي والزز ي التضززح أنززه يجهززل حقيقززة ال ضزز  فززي الشززرم جالززرئيس ) رامزز   

كه ا يحمق )دولة واحزد ، دولتزان، مزا  رلزدون . فحزرعان  زدا مزا سزيتبين الحا زة إلزق  حز لة مفروضزة فزي 
 .جال اللمس حتق طر  المطال  الفلحطياية إسرائيلالشرم األوسل، ألن الحد األدنق ال ي  طلبه 

 16/3/2017الرأي، عم ان، 
 



 
 
 
 

 

 48 ص             4231 العدد:        3/17/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

 ها؟حل قضية فلسطين أم تصفيت .68
 إلياس سّحاب
قبل أن يحتقر دونالد  رام  في ةرسيه ةحاك   دالد يحد  أعظز  القز   العالميزة المتحكمزة يتفاهزيل 
أوضززاع الحياسززة الدوليززة فززي شززتق أر ززاي العززال ، يززل حتززق قبززل أن  تضززح هزز ر  هزز ا الحززاك  الجدالززد 

رضزية، وخلز مه أيضزًا فزي ةزل لحلفائه في اال حاد األوروبي، ولبقية حلفائه في سائر أر اي الخر  األ
مكززان، هززدرت عززن أوسززاط ايدار  األمرلكيززة لترامزز  إشززار  غرلبززة ومفا ئززة بالحززعي إلززق إيجززاد حززل 
لقضزززية فلحزززطين مزززن خزززالل عقزززد مزززا مر الالالزززي فزززي األردن أو ملزززر، يحضزززر  إلزززق  انززز  ال اليزززات 

ه   الدع   الغامضة ه   والفلحطياي. ولعل أوضح ما في جيسرائيلايجالمتحد ، ممثل ن عن الطرفين 
عدة ورود عبارات مثزل حزل نهزائي، أو حزل عزادل، أو حزل شزامل، أو حزل وفزق القز انين الدوليزة ذات 

عن ماظمزة األمز  المتحزد ، لخزن العبزار  الحزائد  فزي وهزا غزرض  1947العالقة، اللادر  ما  العاة 
 .جيينسرائيلايجه   الدع   ه  فرض الحالة علق ةل من الفلحطيايين و

طبعززًا، فزز ن الطززاب  الحززطحي الزز ي أحاطزز  بززه الززدع   األمرلكيززة إحززد  أشززد القضززايا الدوليززة  عقيززدًا 
ووض حًا في ال ق  نفحه، هز  االيتعزاد الشاسز  عزن األهز ل التارل يزة للقضزية، مز  أن ال قز  الز ي 

إلززق هزز   القضززية مززر علززق قيامهززا لزز  الززت ل الالالززة أربززاع القززرن بعززد، ةمززا أن التفززات ايدار  األمرلكيززة 
التززي لعبزز  فيهززا الدولززة األمرلكيززة أبشزز  األدوار مازز  نشزز  ها وحتززق ال ماززا هزز ا، الثيززر الخثيززر مززن الرلبززة 
والشك   والظا ن الحيئة، ح ل الت قي  ال ي أطلق  فيزه هز   الزدع   بلز ر  عا لزة، قبزل أن  تضزح 

عازد الحليزا األوروبزي، وال عازد  ه ر   رام  ةحاك   دالد ال في الداخل األمرلكي )وهز  األهز  ، وال
 ال ل ة من الق   الخبر  واللغر ، الم زعة علق سائر الخر  األرضية.

فمن ال اضح أن مطلق الدع   األمرلكية قد  عمد استغالل أس أ   قي  ممكن، للالح الجان  العربزي 
الززدوائر الحاكمززة، والفلحززطياي، ليطلززق فيززه مثززل هزز   الززدع  . خاهززة وأن مراكززة األبحززار األمرلكيززة، و 

هززي مززن يززين أفضززل العززارفين بزز ن أهزز ل القضززية  ارل يززًا ال  عزز د إلززق خززال  سياسززي علززق قطعززة 
أي  1948 ، ل  يكن له قبزل العزاة جيسرائيلايجأرض، يين طرفين، يل إن أحد ه الن الطرفين )الطر  

ن قحززرا علززق و زز د سياسززي علززق أرض فلحززطين العربيززة، سزز    حافززل مززن الال ئززين الزز الن التجمعزز  
أرض فلحطين العربية، مزن شزتق أر زاي العزال ، للمحزاعد  العمليزة علزق إقامزة المشزروع الز ي ولزد ماز  
ماتلزززا القزززرن التاسززز  عشزززر، فزززي مكا ززز  ال ار يزززة البرلطانيزززة والفرنحزززية، لم ا هزززة األخطزززار التزززي 

هززز   الحملزززة  أححززز ا يهزززا مزززن حملزززة محمزززد علزززي باشزززا علزززق ايمبراط رلزززة العثمانيزززة، بعزززد أن هزززددت
 ايمبراط رلة، والاف ذ الدولي االستعماري يداخلها، إلق    ة العاهمة ا ستانة.
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ه   لمحة عن الج ور المعروفة للجمي ، أما عن الحاضر، ف ن الحزلطة الفلحزطياية، المزدع   ةطزر  
أن يشززار  فززي الحززل المطززروح، وال يملززك مززن أمززر  سزز   قبزز ل أو رفزز  الت قيزز  عليززه، فمززن ال اضززح 

الحلطة الراهاة، أهبح  فاقد  الشرعية في  مثيل شع  فلحطين، المشت  يزين األراضزي المحتلزة فزي 
، والضفة الغربية وغة ، وسائر م اقز  الشزتات العربيزة والدوليزة. والمعزرو  أيضزا، بالاحزبة 1948العاة 

ن بمززا للت قيزز ، أن هزز   اللحظززة التارل يززة هززي أخطززر لحظززات الضززعا الزز ي أهززاب قضززية فلحززطي
  مثله  ارل يا، في همي  اهتماة الدول العربية ب نظمتها الرسمية في ه   القضية.

 إنها إذن، من حيص الت قي  اللحظة األكثر مااسبة لتلفية القضية باس  إيجاد حل لها،
فلزيس غرلبززا أن الززدع   األمرلكيززة لزز   تضززمن ولزز  ةلمززة واحززد ، أو إشززار  عززاير ، إلززق حززل الززدولتين أو 

في القزدس وسزائر  جيسرائيلايجلدولة ال احد ، وال إلق ةلمة أخر  عن رأالها في نشاط االستيطان حل ا
أر اي الضفة الغربية، ربما ألن إدار   رام  رغ  أن عمرهزا الحياسزي لز  التجزاوز األيزاة المعزدود  بعزد، 

 إال أنها من أنلار  مالدي ومم لي سياسة االستيطان.
شير ي ض ح العبارات التي هبغ  يها الدع   األمرلكية، فليس هاا  نيزة في مثل ه   الحالة، وةما  

، ومزا  الهزا مزن نتزائ  حزرب 1948في إيجاد حل ل لمح  خالار الجرلمة التزي ار خبز  أساسزا فزي العزاة 
التززي لززيس  جيةسززرائيلايج، ةززل مززا هزز  مطلزز ب فززرض الحززالة بشززكل عززاة،   سيحززا علززق الث ايزز  1967

   أي ةلمة نقد أو اعتراض بش نها، يل إن لها ةل الت اليد األمرلكي يال ححاب.يدار   رام  الجدالد
أما طر  الحلطة الفلحطياية، فليس أمامه س   القب ل المباي علق  افيز  ةامزل لحزائر ياز د المشزروع 

االسززتعماري، بالحززيطر  علززق ةامززل أرض فلحززطين التارل يززة، و ح لززل شززعبها إلززق مجززرد  -اللززهي ني
 ع اللهي ني.خدة للمشرو 

الراهازززة القزززدر  علزززق مجزززرد قززز ل ال لمثزززل هززز   الحلززز ل ورفززز  الت قيززز  علزززق  الفلحزززطيايةفهزززل للحزززلطة 
  لفية القضية؟

 17/3/2017الخليج، الشارقة، 
 

 القضية الفلسطينية والمساعي الدولية: إدارة أزمة وإعادة تمركز .69
 لطفي العبيدي

مثلمززا و ززد بززاقي قضززايا الاضززال الم تلفززة فززي العززال ، لزز   جززد القضززية الفلحززطياية مززن التبّااهززا دعمززا، 
والغززرب الزز ي  حززّب  فززي المشززكلة الفلحززطياية هزز  مززن راهززن علززق فززّن إدار  األزمززة، دون العمززل علززق 

ي يتشززغيل الفلحززطيايين فززي ياززاي و  سززي  محززت طاات الضززفة سززرائيلحّلهززا، ليلززل األمززر بزز ن يقزز ة اي
 ي واحد  من أغرب المفارقات علق ايطالم. الغربية وقطاع غّة  في مرحلة ما، وه
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، وفززي أمززاكن مثززل العاهززمة  ززل أييزز  والقزززدس إسززرائيلكمززا يعمززل الفلحززطياي ن فززي المطززاع  داخززل 
 الغربية وحيفا وفي الضفة الغربية وغيرها.

ي إلززق سززرائيلهاززا  ةززالة مهزز   ززّدا ةثيززرا مززا أّكززد  ادوارد سززعيد بشزز ن الفلحززطيايين وحا ززة المجتمزز  اي
عرفة وفه  ما اقترف   ضد الشع  الفلحطياي، فالخثير من  زارل  فلحزطين  زر  طمحزه، األمزر الز ي م

أرض يال شع  لشع  يزال جية سرائيل عل الفلحطيايين أناسا غير مرئيين و ع د ق   وهيماة الرواية اي
 ا إلزق هزحراي ولز  إلق ة نها  عتمد ةّلية  قرلبا علق ن ع من الر لة البط ليزة للزّرواد الز الن قزدم جأرض

التعزامل ا مزز  سزّكان محّليززين ذوي و ز د راسزز  ومتجزّ ر ولعيشزز ن فزي البلززدات والمزدن ولمتلخزز ن يايززته  
اال تماعيززة ال اهززة. لقززد  ززر  اعززداد الروايززة علززق أّن األرض الفلحززطياية إّنمززا هززي مجززّرد هززحراي 

 يقطاها يدو هائم ن علق و  هه ، بحيص يحهل طرده .
يتعبير إدوارد سعيد وهزي  ج نية يرس  ه ر  البدوي الهائ  ةان ا راي في ماتهق التعقيدإّن قياة اللهيج

 يين و شكيله  علق أساسها.سرائيلرواية  ر   ثقيا اي
لقد استقدة اللهاالاة االرهاب إلق فلحطين والماطقة ةكّل، وإن ةّاا الي ة أماة قّ   احتالل في فلحطين 

ليح  لها، والجمي  يشاهد ذلك ولحاه  في إطالزة أمزد هز ا االحزتالل  فتّك األراضي وُ قي  في مااطق 
ال ي يقاومه الفلحطياي ن ل حده ، وفي األالااي  عاني الحالة العربية عم مزا مزن ةزّ  ةبيزر مزن التق قز  
الزدفاعي، ومزن إححزاس مفزرط باالضزطهاد والّحز ل، ماتظزرلن أي رئزيس أمرلكزي يفز ز، وهزل سزيك ن 

يغّير من سياسة أمرلكا  جا  فلحطين؟ والغرل  أن ه ا االفتقار إلق ايححزاس رحيما بالعرب؟ وهل س
بالم اطاة لد  مثّقفيازا مت اهزل بشزكل فاضزح للز ات العربيزة، التزي ال  رلزد مكاشزفة الحقيقزة، وهزي أن 

، ةمززا أمرلكززا، فززي هزز ا المكززان أو ذا  قززائ  علززق ححززاب شزز   خخززر إسززرائيل ززةيا ةبيززرا مززن و زز د 
أو قتل   أو شّردو  أو أقل  . إّنه التارل  المشتر  الز ي سزبق وفّلزلاا القز ل فيزه فزي مقزال  حّل ا محّله

 سايق.
ي التي  طيل أمد االستعمار  شبه ةثيرا  رسزيمة االحزتالل الفرنحزي للجةائزر سرائيلإّن ياية االحتالل اي

لايات ضززد الفلحززطيايين، أو البرلطززاني للهاززد، ومززا فعلتززه المجم عززات اللززهي نية المتطّرفززة فززي العشززر 
و عّمزززدها القيزززاة بعمليزززات إرهاييزززة ضزززد القززز ات البرلطانيزززة فزززي فتزززر  الثالاليايزززات واألربعيايزززات لتعجيزززل 
انحززحايها مززن فلحززطين ُ  اهززله اليزز ة بشززكل متزز ا ر، والغرلزز  أّنهززا  رغزز  فززي أن ُيفحززح لهززا المجززال 

في الماطقة، انطالقا من س رلا، و جاهزل الزروس  اقليميا، وه  ما اُلبّرر قلقها من الّت ا د الروسي بقّ  
مززن العالقززات الروسززية االالرانيززة االسززترا يجية، أو  قززدالرا ها يديم مززة الت ا ززد الروسززي  إسززرائيلم ززاو  

فززي ماطقززة الشززرم األوسززل، وأن  خزز ن مثززل هزز   القزز   العظمززق التززي  رلززد اسززتر اع المجززد الحزز فييتي 
 و مق  و  دها. إسرائيلالممانعة التي  رغ  في  حجي   غطاي حمائّيا ودفاعيا ُيحيل يدول
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علززق أّنهززا دولززة ضززحية  ُززداف  عززن نفحززها، ديمقراطيززة، متعاطفززة  إسززرائيلفززي األالاززاي يجززري  لزز لر 
ومتحامحة. وقد عمل التيار الليبرالي في الغزرب فزي  لزدالر مثزل هز   البان رامزا و ااسزق العزال   زرائ  

ةو والهيماة. و ميعه  التمّا ن ةما  مّازق اسزحام رايزين أن  غزرم غزّة  فزي ومجاهر  قاد ها بالغ إسرائيل
مثززل حجزززر الطزززاح ن حزز ل أعااقازززا، إّنهزززا مكتّظززة بالحزززّكان.. سزززاحتفظ جالبحززر فهزززي، علززق حزززّد ق لزززه، 

 .جب فضل األراضي ونعطي البقية للفلحطيايين
،  جعززل إسززرائيلالتززي  مارسززها  إّن أشززكال الغطرسززة واالسززتعمار واالضززطهاد اليزز مي، والقززّ   المفرطززة

 إسزرائيلمشاعر الغيظ والحقد  تعاظ  لد  الفلحطيايين، في حين مثل  لك ال سائل  بحص من خاللها 
عن االعتزرا  يهزا ةدولزة، و تمّازق أن  لتحزق بقيزة الزدول العربيزة بزاألردن وملزر اللتزين وّقعتزا ا فاقيزة 

أّنها م  ذلك  ظزّل دولزة مابز ذ  مهمزا فعلز ، ومشزاعر  ي، ولخّاها  در   ّيداسرائيلسالة م  الخيان اي
 الخراهية والعداي  تةاالد  جاهها من  هة الشع ب العربية والمحلمة.  

 كا     نحي
  17/3/2017القدس العربي، لندن، 

 

لم ترد على هجمات سالح الجو ليس بسبب االعتدال او .. حماس تبقى حماس… في غزة ال جديد .71
 في حل الرغبة في االنخراط

 اليكس فيشمان
 هززا   فززي قطززاع غززة ، وححزز  ماشزز رات ا ابيززة فززي سزز رلا ايضززا، فلمززاذا إذن ال  هززا   فززي  إسززرائيل

 فعل ق   و حت دة الفر  الحياسزية والعمليا يزة  إسرائيللباان؟ في  قارلر م تلفة ماح بة لها زع  أن 
حماس في غة ، أمزا حيزال لبازان ز كي  قض  من ق   حةب هللا علق االراضي الح رلة والمس يتعاظ  
 حيص    د الا ا  الللبة للتهدالد عليها ز فياح  لها ضبل الافس.

فضال عن ذلك، ه ا االسب ع فقل نشر ان حةب هللا اقاة ملان   ح  أرضية النتزا  الحزالح الزدقيق 
لحززدالص ال ي علززق ق افززل الحززالح مززن سزز رلا إلززق لباززان. ولمززا ةززان اسززرائيلمززن ا ززل  جززاوز التهدالززد اي

الدور علق ما البدو عن محزير  يزدأت أمزس، فز ن هز   اللزااعة ةزان الابغزي لهزا ظزاهرا أن  شزكل هزدفا 
 عحكرلا بكل معاق الخلمة قبل اسايي  واشهر.

يفترض العقل ب نك  ها   في المكان ال ي يمكازك فيزه ان  قز ض محزير   عزاظ  العزدو دون أن الزادي 
 إسزززرائيلس مرلحزززا لزززك. ال  حززتبعد امكانيزززة أن يك نززز ا فزززي الهجزز ة إلزززق م ا هزززة شزززاملة فززي   قيززز  لزززي

يقدرون علق ما البدو ب ن الهج ة في عمق لباان ةزرد علزق خزرم مزا لل ضز  الزراهن سزيادي باحتمالزة 
 عالية إلق حرب.
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مها مة اهدا  لحةب هللا في لباان ف ن هز ا سزيت  فقزل عازدما  إسرائيلمعق ل أنه إذا ما وعادما  قرر 
 ياسيا للم ا هة. من ناحية عحكرلة، بالمااسبة، هي ناضجة ما  االن. خ ن ناضجة س

ية للحزياد  الحز رلة هزي واحزد  إسزرائيلس رلا ضعيفة ومشزغ لة يافحزها. فزي العلزر الحزالي ةزل ضزربة 
 من ضربات عدالد   ق  عليها. في غة ، بالمقايل، القلة اكثر  عقيدا بكثير.

طة غير واضحة يين  آكزل القز   العحزكرلة لحمزاس مقايزل علق حبل رقيق، ي سا إسرائيلهاا ،  حير 
الم ا هة من خالل  آكزل  إسرائيل عظي  دافعيتها للرد بق   والم اطر  بم ا هة شاملة. فمن  هة  بعد 

قدرات حماس، ومن  هة اخر   قرب الم ا هزة، إذ أن المزس بحمزاس الةلزد دافعيتهزا للزرد. وعلزق هز   
ي  هاز االمن. امس اطلق هاروا نح  المجلس االقليمزي سزدوت الرلاضيات يجلس حكماي الجيل ف

مطالبة ب ن  حير علق الحبل الرقيق يين الزرد غيزر المتز ازن وبزين  إسرائيلهايغا. ومر  اخر  ةان  
  حطي  الق اعد.

ان الماش رات في االسزب ع الماضزي عزن التغييزرات واالضزافات فزي ميثزام حمزاس والتزي  شزير ظزاهرا 
 ياسي والق امكانية ادرا  الماظمة في محير  سياسية اقليمية ما، ةان  مبكر .إلق اعتدال س

فهززز   التعزززدالالت، التزززي لززز   لزززق مفعززز ال رسزززميا بعزززد،  اطلزززق مزززن المعحزززكر الززز ي يعمزززل علزززق انت زززاب 
اسماعيل هاية رئيحا للمكت  الحياسي لحماس يدال من خالزد مشزعل، الز ي الرلزد هايزة ة ليفزة لزه ةزي 

 لة ادار  ال راع الحياسي من خالله.التمكن من م اه
يحيق الحا ار، ال ي انت   لقياد  حماس في غة ، ه  خل  االزدال ل  ي مرلزر والاقزي  مزن مشزعل. 
فاذا ةان مشعل الر  في الحزيطر  علزق ة.ت.  وعلزق القيزاد  الفلحزطياية هزدفا مرةةلزا، فز ن هز ا عازد 

 .جغة  أوالجسا ار ه  
 عةاة ال ي اهبح الحقزا المعلز  الروحزاني للقاعزد  ز فز ن االسزترا يجية من ناحية الحا ار ز  لمي  عبدهللا

التززي  قررهززا القيززاد  الحياسززية لحمززاس المحززتقر  فززي دول ال لززي   لةمهززا طالمززا  احززج  مزز  احتيا ا هززا 
 التختيكية.

حمزززاس لززز   زززرد علزززق هجمزززات سزززالح الجززز  االخيزززر  لزززيس بحزززب  االعتزززدال الحياسزززي او الرغبزززة فزززي 
ط، حتق ول  ماقتا، في حل اقليمي، ومن غير المحتبعد النها ل   خمل بعد اسزتعدادا ها لج لزة االن را

و شعر  إسرائيلعحكرلة اخر . ولخن الهدوي الاحبي من ش نه ان التحط  في اللحظة التي  ها   فيها 
 ير .ي الحق اهابات ةثسرائيلحماس ب نها ال يمكاها أن  حتمل االهانة، او إذا ةان الهج ة اي

أكل  في  إسرائيلحماس ل   رد بعد هج ة سالح الج  في غة  قبل نح  اسب عين، علق ما البدو الن 
حياززه لافحززها الخبززد بعززد  قرلززر المراقزز  علززق االنفززام، مززا وفززر لهززا، دون أن  جتهززد، ذخيززر  الغززراض 
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ان الم عزززد قزززررت ب نزززه حززز إسزززرائيلالدعايزززة الداخليزززة. ولخزززن هززز ا لزززيس مضزززم نا دومزززا. إال إذا ةانززز  
 للت ل  من الماظمة حتق قبل أن يحتخمل العائق التح  ارضي ح ل القطاع.

 16/3/2017 ،يديعوت
  17/3/2017القدس العربي، لندن، 

 
لدى  المسؤولية عن وجود عدد كبير من الصواريخ األخيرةتتحمل في العقود  يةسرائيلاإلالحكومات  .71

 حزب هللا وحماس بسبب سياسة االحتواء
 هرئيل إسرائيل

هدد ححن نلر هللا ماخرا عد  مرات بزاطالم اللز ارل  علزق ديم نزة وعلزق خزةان األم نيزا فزي حيفزا 
وأهدا  استرا يجية اخر . ال ئيل سترلك، قائد قياد  الجبهة الداخليزة المغزادر، اعتزر  بز ن لزد  حزةب 

، قزال، لخزن ألزا هزاروا، بعضزها يغطزي  ميز  مازاطق الدولزة. نحزن محزتعدون  يزدا 150هللا ح الي 
 ”.ال ال  د رد ةامل علق  هدالد ةه ا“

ي االكبززر والفظيزز  لزز  سززرائيلهزز ا يعتبززر اعتززرا  الئززق، لخاززه مثيززر للغضزز . ةيززا حززدر أن الجززيش اي
يمازز  وهزز ل عززدد اللزز ارل  الخبيززر الززق أالززدي هزز   الماظمززة االرهاييززة؟ عاززدما يقزز ة  اظززي  بززاطالم 

فهز   اللز ارل  سزتاجح فزي اختزرام اال هزة  الدفاعيزة  أو عشرات أو مئات ا ال  –خال  الل ارل  
و ززادي الززق قتلززق وملززايين والززق  ززدمير الباززق التحتيززة والمبززاني و شزز لش  زز فير الغزز اي والم اهززالت 
البرلة والج لة والمحاعد  الطبية واالقتلاد وةل شزيي. مثزال هزغير علزق ذلزك ةزان فزي حزرب لبازان 

 ارل  بعيد  المد ، لخن للل ارل  التختيكية ايضا ةان   الير الثانية. هحيح أن سالح الج  حيد الل
اسززززترا يجي: أدت الززززق سززززق ط الضززززحايا المززززدنيين والززززق الززززدمار الخبيززززر والف ضززززق والهززززرب الجمززززاعي 

 والمهين للحكان، بما في ذلك ر ساي مدن.
  اززدي ومزز اطاي،  زز  400، بعززد سززاة ونلززا مززن حززرب االسززتاةا ، التززي قتززل فيهززا 1970فززي خب  

وملزر. وفزي اليز ة التزالي، خالفزا ممزا  ز  اال فزام  إسزرائيلالت قي  علق ا فام وقا اطالم الازار يزين 
عليه، يدأت ملر في نل  ه ارل  مضاد  للطائرات س فييتية اللزا  قزرب قازا  الحز لس. وقامز  

 باالحتجا  علق ذلك، لخاها ل   ما  نلبها ة نها محتاةفة وممةقة من الداخل. إسرائيل
وفي حرب ال ة الغفران دف  سالح الثمن الزثمن عزن ذلزك، ”. االستيعاب“ذلك ال ق  يدأت سياسة  في 

ي ةلزززه، ةزززان الزززثمن باهظزززا بزززاألرواح والطزززائرات الزززق در زززة الزززتحط  ال طيزززر لقزززدر  سزززرائيلوالجزززيش اي
ي قلززا اللزز ارل  وهززي فززي طرلقهززا الززق الحزز لس، سززرائيلالقتاليززة. لزز  ةززان سززالح الجزز  اي إسززرائيل
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 1973مثلمززا ةتزز  الجاززراالت فززي ملززر فززي مزز ةرا ه ، لخززان مززن المشززك   فيززه أن نحززتطي  فززي العززاة 
 التقدة م  أل لة سالح المشا  والمدرعات وعب ر القاا .

النهزاي  1701ال ط  االول ال ي يمكن نلزر هللا مزن العز د  والتهدالزد ولزد بعزد قزرار مجلزس االمزن رقز  
من الي نفل    وضعه  في لباان لما  حةب هللا من اعاد   حلحه،  ألا  ادي 15حرب لباان الثانية. 
. وقد  اي في القرار بشزكل واضزح أنزه    زد للي نفزل هزالحيات لفزرض ذلزك إسرائيلولما   حلله الق 

ية االخيززر  مززن لباززان  زز  اسززتئاا   هرلزز  اللزز ارل ، سززرائيلبززالق  . ولخززن قبززل أن  احززح  ال حززدات اي
 ن عيات ل   خن لد  حةب هللا من قبل. والي نفل ل   فعل أي شيي.وه   المر  بكميات و 

 –ي سزرائيلةيا ةزرر التزارل  نفحزه، لز  يكزن لزد  ر سزاي الدولزة القز   الافحزية للطلز  مزن الجزيش اي 
مازز   هرلزز  اللزز ارل  حتززق لزز  ةززان الززثمن اعززاد  الززدخ ل الززق  –الزز ي هزز  ايضززا شززعر ب نززه مهززةوة 

يين سززرائيل  فززي لحظززة الحقيقززة اعززاد  التحززلح لخززان  زز  مازز  قتززل خال  ايماعزز إسززرائيللباززان. لزز  أن 
 واللباانيين في المحتقبل، عادما يق ة نلر هللا يتافي   هدالد  بعد أن    ي األوامر من طهران.

ي فزي سزرائيلوالجزيش اي إسزرائيلالتزي  ح لز  الزق نظرلزة  تبااهزا حك مزات ” االحتز اي“ه   هي عقليزة 
فهزز  التلززر  عمليززا بعززدة ” الحياسززة المحززاولة“ . ومززن يمتززدح هزز   العقليززة  حزز  غطززاي العقزز د االخيززر 

االخيززززر  التززززي سززززمح  لحززززةب هللا وحمززززاس بززززامتال  عززززدد ةبيززززر مززززن  إسززززرائيلمحززززاولية. حك مززززات 
يين الزق أسزر  فزي أالزدي االزران. ومثلمزا حزدر عشزية حزرب الزز ة سزرائيلاللز ارل ، ح لز  المز اطاين اي

لااتظر العدو ب ن ال  ه الضربة االولق ةثير  الضحايا واالضرار. ه   الضربة، في الغفران، فقد عدنا 
 وس رلا ولباان وغة ، ست  ي عا ال أة خ ال. إالراناعقاب ما يحدر في 

 من ال اضح أناا سااتلر، لخن المن االستيعاب قد يك ن باهظا، باهظا  دا.
 16/3/2017هآرتس، 
 16/3/2017رأي اليوم، لندن، 
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 اورلي أزوالي
لحززاعة ط للزززة  ابعززز  أمرلكزززا بالتلززفيق عزززرض  رامززز ، الززز ي القززق خطابزززا أمزززاة مجلحزززي الخززز نغرس 
ونجح في اخفاي الدونالد  يدا. هحيح أنه  حدر معظ  ال ق  عما يحبه ةثيرا، عزن نفحزه، غيزر أنزه 

ا  بض   مل س لة ومتلالحة عن الحا ة للعمل معا والتعاون، مما  عل حتق أشزد استرم هاا وها
ماتقديززه فززي جاالعززالة المعززاديج يشززيرون بانفعززال بززان هزز ا ةززان اليزز ة الزز ي  حزز ل فيززه  رامزز  ليلززبح 

 رئيحا محاوال ومكب ح الجماح.
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حظزة اححزاس مزن سزم  كان  ه   ليلة سعيد  في العاهمة االميرةية، من اليمين ومن اليحار ةان لل
الروح استقباال ل عد ما. ولخن ما إن طل اللباح، حتزق  بزددت مز  الظزالة ذرات األمزل. فقزد اسزتيقظ 
دونالد العظي  من  دالد للباح من التغرلدات العلبية. وبعد وه  لحظي ب ن الةعي  هدأ، ةان ي س  

بانزه  الزز  عليزه فززي االنت ابززات، معجبيزه أن التافحزز ا اللزعداي: فقززد عزاد دونالززد للرةززل، ا هز  اوبامززا 
واهل شت  وسائل االعالة وعاد مر  اخر  للحير في أروقة الحك  ال ي الدور في دوائزر مزن الجاز ن، 

 االكاذال  وعال  الحقائق البداللة.
فززي ظززل هزز   الف ضززق، فززي م ضزز ع واحززد بالزز ات، التعلززق ياززا، يجززري فززي البيزز  االيززي  وة نززه فززي 

والفلحزطياي ن الزق طاولزة المفاوضزات و جحزيد التطلز  العظزي   إسزرائيلفقاعة عمل شامل: ةيزا  عزاد 
لترام  لتحقيق  حز لة سزلمية  ارل يزة  لزدح فزي الماطقزة وفزي العزال  ةلزه. وةمزن  لبحزه هز س دخزل 

 –دونالززد العظززي   –الززق الم ضزز ع، ربمززا بحززب  أن أسززالفه فشززل ا وهزز  الرلززد أن الززري بانززه هزز  وحززد  
 يحتطي .

طززرم التفافيززة الززدالر  رامزز  مفاوضززات مزز  الحززع دية، التززي الززر  فيهززا دولززة أسززاس فززي قازز ات سززرلة و 
أيضا ل لق  بهة ساية أماة االران. اوباما  اي الق الم ض ع انطالقا من اححاس بالرسالة، م  فخزر، 

والحفزاظ علزق  إسزرائيل طل  الق العدالة وم  مثل عليزا: أراد أن يضز  حزدا للمعانزا  الفلحزطياية وانقزاذ 
رأوا فيززه مقتلعزززا. امزززا االن، امزززاة نشزززاط  رامززز ، فمزززن  إسزززرائيلنتهززا ةدولزززة اله ديزززة ديمقراطيزززة. فزززي مكا

ي ان التزز م لززه. الن اوبامززا  ززاي الززق الم ضزز ع يبززرود  اعلززاب زعززي  البحززص سززرائيلالمت قزز  لليمززين اي
لز ات فزي عن حل فيما الهرع  رامز  عزدي  الراحزة بشزكل لزيس واضزحا بمزا يكفزي لمزاذا  لبحزته الل الزة با

 ه ا الم ض ع، حين ال الةال ل  البدأ بعد بجم  حطاة امرلكا الممةقة.
الاظر  رام  الق خرلطة الشرم االوسل بعي ن العقاري: فه  سيعيد التقحي  في الضفة الغربية، ا راي 
محاحة لالراضي،  رسي  الحدود، وه  ال ي سيق ة بق  شرلل االفتتاح. الر ل غيزر القزادر علزق أن 

يقة است بارلة فيها أكثر من  ح  فقرات غير معاي بالتفاهيل، بالتارل ، بالتعقيزدات وبمشزاعر يقرأ وال
ايااي الماطقة. حلمه ان الر  ايرا ا  ةدهر علق  انبي ال ل االخضر، م  ن افير ميزا  وبزالط رخزاة. 

 ه ا ما يعرفه.
زن قبيزل حدالثزه الهزا في ديل ماسي ن في واشزاطن، ةزان ا مشزارةين مزن خلزا الخز اليس، أرشزدوا أيز  مزا

م   رام : ال  ااكفه، ال  جادل وال  تجرأ علق الشك   مزن أنزه فزي  انز  نتايزاه . ةزل مزا الرلزد  هز  
ان التلقق الح  واالمتاان، النه دونالد المحبز ب. وطبزق أيز  مزازن، فزاذا بالمكالمزة  ازت  أيضزا  فاهمزا 

 ودع   الق البي  االيي .
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تت اهل أعمال  زس الازب ، حزين يكز ن الميزل هز  الشزروع ب طز   المعزة في االياة القرلبة القادمة س
 تمثززل بمززا مر اقليمززي. واللززيغة التززي ستحززمح يزز لك وفقززا لفرضززية العمززل فززي البيزز  االيززي  هززي ان 
الاتةع  رام  من نتاياه  م افقة علق اال الباي محزت طاات  دالزد ، يعطزي أيز  مزازن وعزدا بزان الحزفار  

ق القزدس، يمزاح الحزع دية، ملزر واالردن مكانزة العبزين شزرةاي ولحزاول عمزل االميرةية لن  اتقزل الز
  حقيق ا فام سالة. –ما الامن بانه ممكن 

لمزاذا الزراهن  رامز  بالز ات فزي هز ا الم ضز ع؟ النزه بحا زة الزق انجزاز فزي مجزال الحياسزة ال ار يززة، 
فبالاحززبة لززه الفشززل يعاززي ولززيس النززه الهززت  حقززا. الرلززد هززفقة عظمززق، وقززد  ززاي اليهززا عززدي  المشززاعر. 

 زززرح نزززاز  فزززي أنزززا . وهززز  لزززن يحزززمح لهززز ا أن يحلزززل. سزززيحاول أن الثازززي لزززيس فقزززل ايززز  مزززازن يزززل 
ونتايزززاه  أيضزززا. إذ مثلمزززا  علززز  فزززي عزززال  االعمزززال جال  ازززةلالت لالهزززدقايج. امزززا نتايزززاه ، الززز ي ال 

شززيي مززا لترامزز  ححزز  يحززتطي  وال الرلززد، فحززيحاول  ززر ال قزز  إذ انززه يعززر  بانززه عاززدما ال الززاجح 
الرلززد  ززدا، مززن  األيززي طرلقززه، فانززه الززدالر الظهززر ولت  ززه للبحززص عززن دميززة أخززر . رغزز  أن البيزز  

 اللع  التلدالق بانه حان  الحاعة التي يحم  فيها في الماطقة رفيا أ احة التارل .
 16/3/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
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