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 هنية: تراكم قوة المقاومة بغزة ليس للدفاع بل لتحرير القدس .1
ياسررري لةركررر، ةمررراس، نائرررئ رئررريس المكترررئ الس، أن 22/3/2017موقـــع حركـــة حمـــاس، غـــزة، نشرررر 

إسررماعيل ينيرر،، أنررد أن ايرراد  الةركرر، سررتال وويرر، لامتررادخ واللرري  الترري رسررخ ا الشرري  أةمررد ياسررين 
 خالل مسير  ةياته الطويا،.

وزار يررو  ابربعرراد ووررد مررن ايرراد  ةركرر، ةمرراس برئاسرر، نائررئ رئرريس المكتررئ السياسرري إسررماعيل ينيرر، 
ئتررره خايرررل الةيررر، وعضرررو المكترررئ السياسررري روةررري وعضررروي، رئررريس المكترررئ تارررز  يةيررر  السرررنوار ونا

 مشت   منزل الشي  أةمد ياسين وي ذكرى استش اده الثالث، عشر .
وأند يني، عا  خمس، متادخ واي  زرع ا الشي  أةمد ياسين وي تالميذه وأبناد دعوته، تمثات وي أن 

عارر  أن ةررز  لررن تنررون  واسررطين كررل ج تت ررزأ، وج يمكررن التفررريز أو التنررازل عررن شرربر من ررا، مشررددا  
 خارج وضاد واسطين، وج دول، واسطيني، بدون ةز  وج دول، داخا ا.
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، ويرو الخيرار الرذح تةلره ويره الةركر، تطاعرات اسرتراتي يوبّين يني، أن المبدأ الثراني الملاومر، خيرار 
ن را مسرتمر  شعبنا تالةري، والعود  واجستلالل، مؤكدا  أن يذه الملاوم، العايم، عصي، عا  النسرر وأ

 ةت  تنون ابرض ةر .
وتاتع: ةماير، الوةرد  الوطنير، الفاسرطيني، يري المبردأ الثالرع الرذح عامنرا إيراه الشري ، ويرذا يرو  نسرع  
ن اد اجنلسا ، نريد ساط، واةد  وةكوم، واةد  وناامرا سياسريا  ويه  ايدين لتةليه الوةد  الوطني، وا 

 واةدا وبرنام ا وطنيا نتفه عايه.
ائرررئ رئررريس المكترررئ السياسررري لاةركررر، أن المبررردأ الراترررع يرررو أن اضررري، واسرررطين ليسرررت اضررري، وبرررّين ن

 اجسرتراتي يالفاسطينيين وةدي  برل اضري، العررئ والمسرامين، مبينرا  أن الةركر، تةررم عار  عمل را 
 العربي واإلسالمي، وتعمل عا  بناد عالاات سياسي، منفتة، مع الدول، العربي، واإلسالمي، كاو،.

يني، إن المبدأ الخامس يو أن اضي، واسرطين ذات تعرد إنسراني، ويرذا مرا عشرناه خرالل سرنوات  واال
الةصررار عارر  ةررز  عبررر اللواوررل والمتررادرات والمررؤتمرات، وةترر  عبررر الشرر داد الررذين ارتلرروا مررن أ ررل 

 كسر الةصار عن ةز  ش داد أسطول الةري،.
تسررراي  الم ايرررد  أةرررال  التميمررري إلررر  اإلدار   وأشررراد ينيررر، تررراللرار الرررذح اتخرررذه اللضررراد ابردنررري تعرررد 

 ابمريكي،، معتبرا  يذا الطائ ابمريكي طاتا  واةا  مت اوزا  لنل اللي  وابصول.
وثّمررن ينيرر، المواررؤ المسررؤول لامرردير  التنفيذيرر، لا نرر، اجاتصررادي، واج تماعيرر، لارررئ  سرريا  اجسرركوا  

إلسررائياي، وابمريكير،، وعرّد ينير، موارؤ السريد  ريمرا ريما خاؤ تاجستلال، وعد  اسرت ابت ا لاضراوا ا
 خاؤ تعبيرا عن ادر  المرأ  العربي، عا  نصر  اللضي، الفاسطيني، وي أح مةفل ومن أح مستوى.

أنرد تمّسرح ةركتره تالثوابرت ، ينير،، أن 22/3/2017وكالة الرأي الفلسطينية لإلعـالم، غـزة، وأضراوت 
،، التزا  ةركتره بتةريرر كرل واسرطين، وعرد  التنرازل عرن أح شربر و دد يني الوطني، لتةرير واسطين.

 وي ا، مشير ا وي نفس السياق إل  أن "ةز   زد من واسطين، وج دول، واسطيني، دون ا، وج دول، وي ا".
وأضرا  أن "تررران  اللرو  ورري ةرز  وبنرراد الملاومر، ليسررت لاردوال عررن ةرز س بررل لتةريرر اللرردس والمسرر د 

 اباص  وواسطين".
وأوضرررح أن ةمايررر، الوةرررد  الفاسرررطيني، ثابرررت وطنررري، وأن ةمررراس تسرررع   ايرررد  لتةليررره المصرررالة، 

ن اد اجنلسا ، وبناد ناا  واسطيني موةد.  وا 
 

 س داخل األمم المتحدةرياض منصور: أساليب التخويف والتسلط تمار   .2
ر دول  لر  يسرم ا ، أاّر ممثل الساط، الفاسرطيني، لردى ابمر  المتةرد  السرفير ريراض منصرو  :نيويورح

علرئ  ،وارال منصرور لاصرةفيين تاستخدا  "أساليئ التخويؤ والتساز"، داخل أروا، المنام، الدولير،.
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الالاد الذح علده أمرين عرا  ابمر  المتةرد  أنطونيرو ةروتيريد مرع عردد مرن سرفراد الردول العربير، لردح 
أمين ررا العررا  وج نلبررل ابسرراليئ الترري ج تررابم  المتةررد  وت كبيرررا   المنامرر، الدوليرر،، "نةررن نررولي ايتمامررا  

تعرو رررا ثلاوررر، ابمررر  المتةرررد . أنرررت  تعرورررون الرررذين أاصررردي ، أولئرررح الرررين يشررريعون تنتيكرررات التخويرررؤ 
وأوضررح أن ا تمررال منرردوبي تعررض الرردول العربيرر، مررع ابمررين العررا   رراد عارر  خافيرر، ابررول  والتسرراز".

 تالعنصررري، ضرردّ  "إسرررائيل"ذ  تلريريررا الررذح ات رر  اسررتلال، مسررؤول، "اإلسرركوا"، ريمررا خاررؤ، وطاترره ةرر
 الفاسطينيين، من المواع اإللنتروني لا ن، ابممي،.

 23/3/2017 ،وكالة قدس برس
 

 بتصريحات نتنياهو حول االستيطان تنددالخارجية الفلسطينية  .3
الخار ير،  وزار ، أن مةمرد يرواد ،را  هللا، نلرال  عرن مراسرا ا وري 23/3/2017 ،النهار، بيروتنشررت 

والتري أعارن وي را  ،بنيرامين نتنيرايو وري الصرين اإلسررائيايالفاسطيني، نددت بتصريةات رئيس الوزراد 
  وي الضف،. أخرى والةّد من البناد وي موااع  ،اجستيطان وي اللدس "إسرائيل"مواصا، 
الشرررعي، الدوليرر، اجسررتيطان برّمترره ةيررر شرررعي وةيررر اررانوني وولررا  لالررانون الرردولي وارررارات  إنواالررت 

واتفاارررات  نيرررؤ واجتفاارررات المواعررر،، واالرررت "إن رررا تتررراتع تايتمرررا  ترررال  مةادثرررات الوورررود اإلسررررائياي، 
وابمريكيرر، الترري تةرراول التوصررل إلرر  تفايمررات أو ضررواتز ورري شررأن المسررتوطنات"، مؤكررد  أن "باررور  

س ولرز طبيعر، العالار، مواؤ أمريكي واضح بخصوم اجستيطان سيكون يو المفتاح الذح يةردد لري
نما أيضا  العالا، ابمريكي،  ،ابمريكي، -اإلسرائياي،  العربي،، ويرو أيضرا  تالطريلر، نفسر ا المؤشرر  -وا 

 ابمريكي،". -الةليلي جت ايات العالا، الفاسطيني، 
وزيررر الخار ير، ورري السرراط، الفاسرطيني، ريرراض المررالني ، أن 23/3/2017 ،الخلــيج، الشــارقةوأضراوت 

ل إن ما ذكرره نتنيرايو "إورالس"، وذكرر أن تصرريةات نتنيرايو "مةاولر، ضراز عار  متعروع الممثرل اا
الخررام ابمريكرري المكاررؤ المفاوضررات الدوليرر،  يسررون ةرررينتالت تررأن موضررول اللرردس خررارج نطرراق 

 المتاةثات ولنن يذا م رد است الح".
 

 تدين القصف اإلسرائيلي على غزةالفلسطينية الحكومة  .4
أدانررت الةكومرر، الفاسررطيني، اللصررؤ اإلسرررائياي الررذح اسررت د  مدينرر، روررح  نرروئ اطررال ةررز   :را  هللا

صررات،  خرررين. واسررطيني، والررذح أسررفر عررن استشرر اد 22/3/2017 و ررر يررو  ابربعرراد واررال النرراطه  وا 
تاس  الةكوم، طارق رشماوح إن استمرار الةصار اإلسرائياي المفروض عا  اطال ةز  منذ ما يزيرد 

سرررنوات واجعتررردادات المتواصرررا، عاررر  أبنررراد شرررعبنا ينررراح، "انت ررراح صرررار  لالرررانون الررردولي  10عرررن 
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واستنكر رشماوح التدريتات والمناورات العسكري، ل يد اجةتالل وي مةيز اللطال خرالل  اإلنساني".
تي  ندح اةتياا تاإلضاو، إل  ورا 2000ابيا  الماضي، والتي اعتبرت ابوسع منذ عامين، تمشارك، 

 مشا  ووراتين من المدرعات إل   انئ سالح ال و، ب د  اجستعداد لمعرك، مفا ئ،. 
 22/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( 

 
  الضفة الغربية وقطاع غزةعمل إقامة سوق الكهرباء الجديد في  خطةيطلق  الحمد هللا .5

، وي را  هللا، خطر، 22/3/2017 لةمد هللا، يو  ابربعادرامي ا الفاسطيني أطاه رئيس الوزراد :را  هللا
سوق الن رباد ال ديد وري واسرطين، تةضرور رئريس سراط، الطاار، اراور ماةر ، وعردد مرن  إاام،عمل 

واال الةمد هللا: "إن مشارك، الم تمع الدولي  ممثاي الدول المانة، والشخصيات الرسمي، واجعتتاري،.
وينرراح ةا رر، إلرر  دعرر  المررانةين، كررون يررذه الخطرر، تتماشرر  مررع أ نررد  ، بتنفيررذ يررذه الخطرر، م رر   رردا  
 عد اطال الطاا، أةد أي  ابولويات وي ا".، الذح ي  2022-2017السياس، الوطني، لألعوا  

اللراد  مرن  161وشدد عا  أن الةكوم، تتراتع تشركل  ردح زيراد  اللردر  الن ربائير، المرورد  عبرر الخرز 
ستعمل عا  تةويل عمل مةط، توليد الن رباد وري اللطرال مرن السروجر إسرائيل لصالح اطال ةز ، و 

أن الةكومررر، سرررتعمل مرررن خرررالل خطررر، الطااررر،  إلررر إلررر  الاررراز لخفرررض التنافررر، وزيررراد  اللررردر ، إضررراو، 
: "إذا اررائال  وترراتع  مةطرات لتوليررد الن ربرراد وري را  هللا ونرراباس و نررين والخايرل. 4ال ديرد  عارر  إنشرراد 
ذه الخطر، سريكون ل را أثررر عار  أرض الواارع، مرن خررالل تةسرين الخردمات الملدمرر، تمكنرا مرن تنفيرذ يرر

 لامواطنين وخفض التناف،، وسيت  تلايل اجعتماد عا  المساعدات الخار ي، وي اطال الطاا،".
 22/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 النائب أنور زبون  بحقحكم إداري  .6

، النائرررررئ وررررري الم ارررررس 22/3/2017 ت اجةرررررتالل اإلسررررررائياي، يرررررو  ابربعرررررادةولرررررت سررررراطا :الخايرررررل
ووي تصريح صادر عرن مكترئ إعرال   التشريعي عن مةاوا، بيت لة  أنور زبون لالعتلال اإلدارح.

ّول لالعتلال اإلدارح مد  أربع، أش ر اابار، لات ديرد، ويرو معتلرل منرذ  ابسرى، اال إن النائئ زبون ة 
 .2017مارس  /مطاع ش ر  ذار

 22/3/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 التشريعي عن حماس إبراهيم دحبور قرب جنينالمجلس في  نائبالاالحتالل يعتقل  .7
، النائررئ عررن 22/3/2017 اعتلاررت ارروات اجةررتالل  اإلسرررائياي ، مسرراد يررو  ابربعرراد :الضررف، المةتارر،

 ا  مفترق باد  عرات،  نوئ ةرئ  نين.ةرك، ةماس وي الم اس التشريعي إبرايي  دةبور ع
 22/3/2017 ،الرسالة، فلسطين

 
 على الحصانة الدبلوماسية الشنطي: اعتقال النائب الحاليقة تغول  النائب  .8

أنررردت النائرررئ وررري الم ارررس التشرررريعي عرررن ةركررر، ةمررراس  مياررر، الشرررنطي أن اسرررتمرار اعتلرررال  :ةرررز 
خالايررر، والدباوماسررري، مرررن ابرررل اجةرررتالل، معتبرررر   ذلرررح لاةررردود اب النائرررئ سرررمير  الةاليلررر، يعرررد  ت ررراوزا  

وري تصرريح صرةفي وصرل  ،واالرت الشرنطي الساوح تاول مت دد عا  الةصان، الدباوماسي، لانروائ.
ورري  ررور مةرران   إمعانررا  عررد لررر"الرسال، نررت" نسررخ، عنرره ابربعرراد: "إن تمديررد اعتلررال النائررئ الةاليلرر، ي  

عرد ممثار،  لشرعب ا وةلواره وري  ميرع وراج عرن النائرئ الةاليلر، التري ت  وي اإل اجةتالل، وتانؤا وتسويفا  
 أاوال ا وأوعال ا وتةمل ةصان، دباوماسي، ت ر  اعتلال ا".

 22/3/2017 ،الرسالة، فلسطين
 

 من االنتخابات المحلية صالح رأفت: جميع فصائل العمل الوطني ترفض موقف حماس .9
امرر، التةريررر صررالح رأوررت إن إ ررراد اجنتخاتررات المةايرر، ورري اررال عضررو الا نرر، التنفيذيرر، لمن: را  هللا

وأضرررا : إن  ميرررع وصرررائل العمرررل الررروطني ترررروض موارررؤ  اراطي.و يرررو اسرررتةلاق ديمررر 13/5/2017
ةمررراس، ونؤكرررد أن عرررد  مشررراركت ا وررري اجنتخاترررات يرررو ضرررمن ةلوا رررا، لنن رررا ج تمارررح الةررره تمنرررع 

اراطيرر،، واختيررار الم ررالس المةايرر، و عمايرر، الديمانعلاديررا، وةرمرران المررواطنين ورري ةررز  مررن ممارسرر، ال
 المسؤول، عن تلدي  الخدمات ل  . 

 22/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 المناهج مواجهة التحريض اإلسرائيلي ضد  لورشة عمل  تنظموزارة التربية والتعليم  .11

مس، ورش، عمل، يي أ، الفاسطيني، ي، والتعاي  العالي": أطالت وزار  الترباإللنتروني،"ابيا   -را  هللا 
ابولرر  مررن نوع ررا، ةررول ادعررادات التةررريض ورري المنررايط الدراسرري، الفاسررطيني، وال  مرر، اإلسرررائياي، 

وشررارح ورري وعاليررات الورشرر، وزيررر التربيرر، والتعارري  العررالي د. صرربرح صرريد ،  التعارري . المتواصررا، ضرردّ 
ورئيس ييئ، ملاوم، ال دار واجستيطان  . وليد عسا ، ووكيل وزار   ووزير الثلاو، د. إي ائ تسيسو،

التربيرر، د. تصرررح صررالح، ود. نبيررل شررعع، ود. أةمررد الطيبرري، ورئرريس ل نرر، المتاتعرر، العربيرر، مةمررد 
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برك،، وةنين الزعبي، ومسعود ةناي ، وطائ الصانع، وأمين عا  ال يئر، اإلسرالمي، المسريةي، د. ةنرا 
والرررديار الفاسرررطيني، الشررري  مةمرررد ةسرررين، وعررردد مرررن سرررفراد واناصرررل الباررردان  اللررردس ومفتررريعيسررر ، 

 اب نبي، والشركاد الدوليين، ووكالد الوزار  المساعدين والمديرين العامين ومدراد التربي،.
ووري يررذا السرياق أنررد صرريد  أن تناري  يررذه الورشرر، ةيرر التلايديرر، يرأتي ورري إطررار الةمار، الترري يشررن ا 

 ناي نا، مؤكدا  أن الورش، ست يئ عا  عديد التساؤجت.م اجةتالل ضدّ 
 23/3/2017 ،األيام، رام هللا

 
 وستمضي حتى تحرير كل فلسطين "إسرائيل"في الصراع مع  اً كبير  اً السنوار: حماس أحدثت توازن .11

وي اطال ةز   رئيس المكتئ السياسي لةرك، ةماسأن ، 22/3/2017موقع حركة حماس، غزة، اال 
أثن  عا    اد الشي  أةمد ياسين، ودوره وي إشرعال اجنتفاضر، الفاسرطيني، وملاومر،  ،واريةي  السن

 اجةتالل اإلسرائياي.
ووصؤ السنوار الشي  أةمد ياسين تالشي  المع ز  ورة  عد  ادرته عا  خدم، نفسره تالةرد ابدنر ، 

ابساسي، وي يرذا البنراد إج أنه استطال أن يؤسس مشرول التةرير من خالل وضعه الابنات ابول  و 
وأضررا  السررنوار أن العمررل الملرراو  انطارره مررن يررذا البيررت، ليررتمكن اليررو  مررن تةليرره معادلرر،  العارري .

 الردل والتناوؤ مع العدو.
كمررا شررارح السررنوار ورري مررؤتمر النتارر، اإلسررالمي، ورري اطررال ةررز ، إةيرراد  لررذكرى الشرري  الشرر يد أةمررد 

، اإلسرالمي،، تخررج اراد  العمرل الروطني واإلسرالمي وري اطرال إنه من بين صفو  النتار واال ياسين.
سرماعيل ينير، ومرروان عيسر ، وعردد مرن اراد  الةركر،. وشردد  ةز ، مشيرا  إل  اللاد  مةمد الضريؤ وا 

 عا  دور طالئ النتا، اإلسالمي، وي اياد  العمل الوطني والعمل عا  تةرير ابرض والملدسات.
إن ةركترره  اررال، السررنوار ، أن د ئ أ ، مررن ةررز  ونلررال  عررن 22/3/2017رأي اليــوم، لنــدن، و رراد ورري 

مشررول تةريرر كرل "وي الصرال مع إسرائيل، مؤكدا مضري ا ةتر  اسرتنمال  "أةدثت ةال، توازن كبير "
 ."واسطين

مرع إسررائيل رةر  كرل ترسرانت ا العسرركري،  "ةللرت موازنر، الرردل والتنراوؤ"وأضرا  السرنوار، أن الةركر، 
أما  الشرعئ الفاسرطيني وأمتنرا العربير، واإلسرالمي، الخيرر النثيرر، ونةرن ماضرون "تبر، أن واع ال ائا،.

وي مشروعنا ةت  التةرير ونؤكد أن معادل، ابراا  ليس ل ا ايم، كبير  بن اضي، واسطين تثبت مر  
 ."تعد مر  أن ا تةا  تعناي، رباني،
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ئاس، نائئ رئيس مكتب را السياسري إسرماعيل وكان السنوار يتةدع خالل زيار  وود من اياد  ةماس بر 
جةتيالره وري ةرار   13يني، لمنزل الشي  أةمد ياسين مؤسس ةرك، ةماس وذلح وي الذكرى السرنوي، 

 إسرائياي، است دوته وي مدين، ةز .
 
 ولن نوجهه خارج فلسطين سالحناالزهار: لن ُنسقط  .12

الةركررر، لرررن تسرررلز سرررالة ا، ولرررن ارررال عضرررو المكترررئ السياسررري لةركررر، ةمررراس، مةمرررود الزيرررار، إن 
 تو  ه إل  أح ورد خارج ةدود واسطين.

وأضررا  الزيررار خررالل كامرر، لرره ورري المررؤتمر العررا  لانتارر، اإلسررالمي، تمدينرر، ةررز  ورري ذكرررى استشرر اد 
وشرردد  الشري  المؤسرس أةمرد ياسررين يرو  ابربعراد، أن السررال  عنرد ةركر، ةمرراس ج يعنري اجستسرال .

   وةديا، كما أن ا ليست الضف، الاربي، واطال ةز .عا  أن واسطين ليست ةز 
وأند الزيرار أن ةركر، ةمراس تعرر  واسرطين كرل واسرطين، مرن الةردود الابنانير، السروري، إلر  الةردود 

 المصري،، ومن التةر إل  الن ر، مردوا : لن نتنازل عن شبر واةد من ا.
خاطرا  برين التعراون ابمنري، والتعراون  ووي سياق  خرر، ارال الزيرار: إننرا ج يمكرن أن نف ر  المصرالة،

وو ررره الزيرررار رسرررال، لمرررن يشررركح وررري شررررعي، الم ارررس  وررري موا  ررر، اجةرررتاللس إلزالتررره مرررن وطننرررا.
 التشريعي تأننا لن نتخا  عن دورنا وي خدم، شعبنا الذح اختارنا وي انتخاتات ديمواراطي،.

تررأن الع ررز ال سرردح لرريس مبررررا بح وأشرراد تمرراثر الشرري  أةمررد ياسررين مؤكرردا أنرره أعطرر  ابمرر، درسررا 
 أةد لترح العمل من أ ل اضايا ابم، ويموم ا.

 22/3/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 
 ما تداولته وسائل إعالم بخصوص موقف الحركة من االحتاللحماس تستهجن  .13

 الةركرر، اسررت  انعررن  ابسررتاذ ورروزح بريررو ، النرراطه تاسرر  ةركرر، الملاومرر، اإلسررالمي، "ةمرراس" عبررر
لضراوا مررن أ رل اجعتررا  تالنيرران   اترداول تعرض وسرائل اإلعررال  ادعرادات وأناذيرئ ةررول تعرضرل

ادعادات وأناذيئ ج أساس ل ا من الصرة، تمامرا، إذ إن ابطررا  كاور، تردرح  . وبين أن االص يوني
 وتعا   يدا مواؤ الةرك، الثابت من يذه اللضي،.

، ابرررل نشرررر أح أخترررار ووبركرررات ت رررد  إلررر  تشرررويه وسرررائل اإلعرررال  إلررر  تررروخي الداررر، والم نيررر ودعرررا
 الةلائه واإلساد  لاةرك، والنيل من موااف ا.

 22/3/2017موقع حركة حماس، غزة، 
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 في بيروت "الديمقراطية"أبو مرزوق يلتقي وفدًا قياديًا من  .14
راطير، المكتئ السياسي لةرك، ةماس، موس  أبو مرزوق، وودا  اياديرا  مرن ال ب ر، الديمل عضوالتل  

  لتةرير واسطين.
وتررررأس وورررد ال ب ررر، الديمواراطيررر، نائرررئ ابمرررين العرررا  لا ب ررر، و رررد سرررايمان، يراولررره عضررروا المكترررئ 

 السياسي صالح زيدان وعاي ويصل، وعضو الا ن، المركزي، أبو النايؤ عدنان.
 دح.وةضر الالاد عن ةرك، ةماس ممثا ا وي لبنان عاي برك،، ونائته الدكتور أةمد عبد ال ا

 وتةع ال انتان  خر المست دات عا  صعيد اللضي، الفاسطيني، وابوضال الفاسطيني، وي لبنان.
وأنررد ال انترران عارر  ضرررور  تعزيررز الوةررد  الوطنيرر، الفاسررطيني، والرردوال عررن ةلرروق شررعبنا الفاسررطيني 

التأنيررد عارر  كمررا  رردد ال انترران  والعمررل عارر  تةليرره أيداورره المشررروع، تررالتةرير والعررود  واجسررتلالل.
 أيمي، تفعيل اجنتفاض، ضد اجةتالل وموا  ، اجستيطان والت ويد وي اللدس والضف، المةتا،.

وتواررؤ ال انترران عنررد ابوضررال ورري المخيمررات الفاسررطيني، ورري لبنرران، مشررددين عارر  التمسررح تالعمررل 
ابخوي، برين الشرعبين  الفاسطيني المشترح وتعزيزه لةماي، الو ود الفاسطيني وي لبنان وتمتين العالا،

 الابناني والفاسطيني.
وطالتررررا الدولرررر، الابنانيرررر، تملاربرررر، الوضررررع الفاسررررطيني تكررررل  وانترررره السياسرررري، واإلنسرررراني، واج تماعيرررر، 
واللانونيرر، وابمنيرر، عبررر إارررار الةلرروق المدنيرر، واإلنسرراني، تمررا يرروور الةيررا  النريمرر، لشررعبنا الفاسررطيني 

 ي، وي واسطين.لةين عودته إل  دياره ابصا
 22/3/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 لجنة إدارة القطاع" تكريس لالنقسام"االنتخابات وتشكيل  حماس محيسن: منعُ  .15

اعتبر عضو الا ن، المركزي، لةرك، وتح، مفوض التعبئ، والتناي   مال مةيسن، الايا،، منع  :را  هللا
 " ل نرر، إدار  اللطررال"، تنررريس لالنلسررا  ةمرراس إ ررراد اجنتخاتررات ورري اطررال ةررز  وتشرركيل مررا يسررم

 وتو  ا  نةو اجنفصال.
واررال مةيسررن ورري ةررديع لبرنررامط "ماررؤ اليررو " الررذح يبررع عبررر تافزيررون واسررطين:" إن عررد  مشررارك، 
ةماس تاجنتخاتات أمر يعود ل را، لنننرا وري ةركر، ورتح ةركر، الشرعئ الفاسرطيني نتو ره لشرعبنا، ترأن 

العمل الوطني ولشخصريات وطنير، مسرتلا، تتمترع تالنفراد  والنزاير، لتنرون الم ال مفتوةا  لنل وصائل 
وشدد عار  أن مرا اامرت تره ةمراس وري ةرز  يعرد اامرا  إضراويا  ضرد شرعبنا وري  ضمن اوائ  مشترك،".

 اللطال، مشددا  عا  أن العماي، الديملراطي، ةه لنل مواطن واسطيني.
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، ووررره رةتات رررا، وعنررردما تررررى تأن رررا لرررن تخرررد  وذكرررر مةيسرررن أن ةمررراس تخترررار العمايررر، الديملراطيررر
مصررالة ا تلررو  بةعاارر، ا رائ ررا، معتبرررا  أنرره ورري ةررال  رررت اجنتخاتررات تطريلرر، ديملراطيرر، ساسرر، ورري 

 اللطال، وةن ثم، رسال، ستخرج من شعبنا مبني، عا  إدرانه السبئ الةليلي لمعاناته وي اللطال.
 22/3/2017، (وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا

 
 جعنا بخضوعكم للضغوط اإلسرائيلية واألمريكية: فوجئنا وفُ لغوتيريشالفصائل الفلسطينية  .16

تعثرررت الفصرررائل الفاسرررطيني، وررري اطرررال ةرررز  رسرررال، إلررر  ابمرررين العرررا  لألمررر  المتةرررد ، أنطونيرررو  :ةرررز 
اوا ةرررروتيريد، أعانررررت وي ررررا صرررردم، الشررررعئ الفاسررررطيني مررررن مواافرررره ابخيررررر ، تعررررد خضرررروعه لاضرررر

الرررذح يرررت   إسررررائيل تانت ررراج سياسررر، الفصرررل  "إسررركوا"ابمريكيررر، واإلسررررائياي،، تسرررةئ تلريرررر منامررر، 
 العنصرح.

يرا سرياد  ابمرين العرا ، وو ئنرا وو عنرا بخضروعك  لاضراوا اإلسررائياي، "وكتبت الفصرائل وري الرسرال، 
ريمرا خارؤ المردير  التنفيذير،  وابمريكي،، وايامك  بتنةي، ضميرك  اإلنسراني  انترا، وطارتك  مرن السريد 

 ."لمنام، إسكوا تسةئ يذا التلرير واعتتاره وكأنه ل  يكن
 سةئ ابمين العا  التلرير، ادمت استلالت ا اةت ا ا. أنخاؤ وتعد  أنيذكر 

 23/3/2017القدس العربي، لندن، 
 
 خطوة ضد الهوية الوطنيةعن مدرسة بغزة ُتعد  عرفات اسمشطب  حماسمحاولة : فتح .17

أثررارت خطررز  ررايز  لتفكيررح مدرسرر، ياسررر عروررات لامويرروبين ورري اطررال ةررز ، : كفرراح زبررون  - را  هللا
الراةرل،  الفاسرطيني الررئيس دج واسطينيا واسعا وات امات لةرك، ةمراس تمةاولر، الرتخام مرن اسر  

اطال ةرز  إن را واستبداله تاس  أةد ااد  الةرك، الذين اةتالت   إسرائيل، ابل أن تلول وزار  التربي، وي 
 ممكنا من دون تايير اس  عروات. تدرس ابمر، ث  تنفيه، ث  تتليه

وتعررد يررومين مررن اةت ا ررات نام ررا طررالئ المدرسرر، الترري ت ررت  تررالمتفواين، وامتنرراع   عررن الدراسرر،، 
طالا رر   وررتح، تشرركل رسررمي ةركرر،  ضررد إةررالق المدرسرر،، يا مررت ةركرر، "تررويتر"عارر   "ياشررتاةات"وا 

 ."مواؤ مضاد لا وي، الوطني،"تمةاول، شطئ اس  ياسر عروات واصف، ابمر تأنه ةماس وات مت ا 
إن وتح تعتبر تو  ات ةماس إللااد مدرس، ياسر عرورات لامويروبين وري مدينر، ةرز ، "واالت الةرك، 

بباور  ال وي، الوطني، لاشرعئ  تةت مبررات وة ط وايي،، مةاول، أخرى لشطئ أسماد خالد  سايمت
الل العلود الماضي،، و ي تعد روع اس  ابديئ الش يد ةسان كنفاني عن مدرسر، لابنرين الفاسطيني خ

تسررررع  لشررررطئ اسرررر  الررررزعي   –ورررري مةاولرررر، عبثيرررر،  –ورررري مدينرررر، روررررح  نرررروئ اللطررررال، نرايررررا اليررررو  



 
 
 
 

 

 13 ص             4237 العدد:        3/23/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

الفاسطيني ياسر عروات عن مدرس، المويوبين وي منطل، الشي  رضوان تمدين، ةز  وتفكيح المدرس، 
 ."كبير وي تخريط نخئ عامي، ومعروي، لام تمع امي ا دورالتي كان لمع

، وأنردت "ةمراس"وأعانت الةرك، مساندت ا بولياد أمور الطاتر، الرذين أعربروا عرن ةضرب   مرن خطرو  
وتو  ات را المخالفر،  "ةمراس"مخططرات  عا  ضرور  اةتشاد اللوى الوطني، وي  ب ، واةد  لموا  ،

 لالي  الوطني،.
لمدرسرررر، إلرررر  اضرررري، رأح عررررا ، انشررررال الفاسررررطينيون عارررر  موااررررع التواصررررل ومررررع تةررررول موضررررول ا

 اج تماعي وي نلاد المسأل، التي تةولت إل  سياسي، تةت،.
إن ارار تةويل مدرس، "واضطرت وزار  التربي، والتعاي  العالي وي اطال ةز ، إلصدار بيان االت ويه 

ابساسري، النموذ ير، ج يرزال وري طرور  عروراتعروات الثانوي، لامويوبين وي مدينر، ةرز ، إلر  مدرسر، 
 ."الدراس،، وسيكون يناح للادات تشاوري، مع أولياد ابمور وي يذا الشأن

 23/3/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 أحالم التميمي: مجموعات ضغط إسرائيلية وراء مالحقتي أمريكياً  .18
ميمررري وررري ملاباررر، مرررع ال زيرررر  إن ابسرررير  المةررررر  مرررن سررر ون اجةرررتالل اإلسررررائياي أةرررال  الت االرررت

مةنت رررا مرررع المالةلررر، ابمريكيررر، بررردأت وررري سررربتمبر/أياول الماضررري عنررردما تررر  اعتلال رررا مرررن ابرررل وررررل 
 اإلنتربول، ةيع اضت ليا، وي الس ن، ثر  خر رت تكفالر، لتبردأ نضراج اانونيرا وري المةران  ابردنير،.

كثيررا من را وري سر ون إسررائيل، تلرول  وةول مالةلت ا من واشنطن تعد كل يذه السنوات التري اضرت
أةال  التميمي "للرد صردمت ةلرا تالسراوح ابمريكري"، وتضريؤ "الةكومر، ابمريكير، ارررت أن تالةره 

 امرأ  دون أستائ واضة،". 
وتؤكرررد أةرررال  لا زيرررر  أن رررا لررر  تعرررر  أبررردا أن مرررواطنين أمرررريكيين اتاررروا وررري التف يرررر، وتشرررير إلررر  أن 

عررن ذلررح خررالل مةانمت ررا، ولرر  تعررر  إج عنرردما أباا ررا ورررل اإلنتربررول سرراطات إسرررائيل لرر  تنشررؤ 
 ابردني تالمالةل، ابمريكي، ل ا.

وعرن السررر وراد يررذه المالةلرر،، تعتلررد أةررال  تأن ررا نتي رر، ضرراز مررن  ماعررات مؤيررد  إلسرررائيل ملريررا 
لةكومرررر، الوجيررررات المتةررررد ، وتضرررريؤ "للررررد تمكنررررت يررررذه ال ماعررررات تطريلرررر، أو تررررأخرى مررررن تو يرررره ا
 ابمريكي، إل  الذيائ إلّي، ةت  تعد إدانتي وأمضيت سنوات عديد  وي الس ون اإلسرائياي،".

 23/3/2017نت، الدوحة،  الجزيرة
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 في ذكرى الشيخ أحمد ياسين خاصاً  يطلق ملفاً  حماسلحركة  الموقع الرسمي .19
ي الرررذكرى الثالثررر، عشرررر  أطاررره الموارررع الرسرررمي لةركررر، الملاومررر، اإلسرررالمي، "ةمررراس"، مافرررا  خاصرررا  وررر

 جستش اد مؤسس ةرك، ةماس الشي  أةمد ياسين.
ويض  الماؤ تلاريَر ت ساز الضود عا  سير  الشي ، وتوثه مةطات تارز  وي ةياته، كمرا سررد  انترا  
مررن أيرر  أاوالرره وأبرزيررا، إلرر   انررئ ابسررتائ الترري دوعررت رئرريس وزراد اجةررتالل  نررذاح أرئيررل شررارون 

 ، إل  مواؤ ةماس من اضايا  دلي، ل  تتاير منذ تأسيس اجةتياله، إضاو
كمررا أعررد المواررع عررددا  مررن اإلنتا ررات المرئيرر، الترري تسرررد سررير  الشرري  و  رراده، وأخرررى تسرراز الضررود 
عا  استشراوه لوااع ابم، اليو ، والرسائل التي ةمات ا كاماته عا  مدار مةطات ةياته، إضاو، إل  

 كاماته الخالد .
 /http://files.hamas.ps/AhmedYasin: عا  الماؤ يمكنك  الضاز  ينا  ولالطالل

 22/3/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 
 اتفاقية تجارية بملياري دوالر 25عنا نتنياهو في ختام زيارته للصين: وق   .21

اي بنيامين نتنيايو ابربعاد، وي ختا  زيارته لاصين، إنره  د ئ أ : اال رئيس الوزراد اإلسرائي -تكين
 اتفااي، ت اري، تليم، مايارح دوجر. 25ت  التوايع عا  

ونلات اإلذاعر، اإلسررائياي، عرن نتنيرايو، الرذح مرن الملررر أن يصرل إلر  إسررائيل الايار،، اولره إن يرذه 
 اجتفاايات دليل عا  تعزيز مكان، إسرائيل وي العال .

أن الزيررار  سررايمت ورري توطيررد العالاررات بررين البارردين خاصرر، ورري الم ررال اجاتصررادح ةيررع  وأضررا 
 كشريك، ل ا وي م ال اجبتنارات التننولو ي،. إسرائيلخصصت الصين 

 22/3/2017، رأي اليوم، لندن
 
 هو حماس واحداً  عنواناً فيها نرى و  آيزنكوت: الجيش يهاجم أنفاق غزة بطرق جديدة .21

ل رئررريس أركررران ال ررريد اإلسررررائياي، ةرررادح  يزنكررروت، وررري الننيسرررت صرررتاح يرررو  ارررا: ياشررر  ةمررردان
ابربعرراد، إن ال رريد اصررؤ أنفااررا لةركرر، ةمرراس، تعررد الةرررئ العدوانيرر، عارر  اطررال ةررز  ورري صرريؤ 

 ، التي أطالت عاي ا إسرائيل "ال ر  الصامد"، بواسط، "طريل،  ديد ".2014العا  
طويريرررا لضررررئ بنفررراق. ومنرررذ ال رررر  الصرررامد اصرررفنا مئرررات وارررال أيضرررا "يا منرررا بةمكانرررات امنرررا بت

ابيررردا  وررري اطرررال ةرررز ، لتوضررريح السياسررر، التررري نريرررديا"، مضررريفا أن ةركررر، ةمررراس تواصرررل ةفرررر 
 ابنفاق، وتطوير مخزونات ا من الوسائل اللتالي،.

http://files.hamas.ps/AhmedYasin/
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، ورري وكرران  يزنكرروت اررد وصررل إلرر  الننيسررت لامشررارك، ورري متاةثررات ل نرر، المرااترر، التاتعرر، لاننيسررت
 أعلائ النتائط المتضمن، وي تلرير مراائ الدول، تشأن الةرئ ابخير  عا  ةز .

، مثامرا لر  يرت  تصرنيؤ إريرائ استراتي ياوطائ  يزنكوت توضيح أن "ابنفاق ليست خطرا و وديا أو 
 ".استراتي ياجنتةاريين من ابل ال يد كت ديد و ودح أو 
 ابنفاق  خطير   دا، ولنن ليس من الصروائ تصرنيف ا  وأضا  أن "الت ديدات اللائم، تةت ابرض

 ، وبع الرعئ وي وسز المواطنين".استراتي يكخطر و ودح أو 
وتاتع أنه منذ "ال ر  الصامد" و ه ال ريد مروارد كبيرر   ردا لموا  ر، ت ديرد ابنفراق، ووضرعت عار  

 رأس سا  ابولويات، كما  رى تو يه وةدات وتنفيذ عمايات، ل ذا ال د .
مايار شيكل لتووير الرد ابوضل عا  يذا الت ديد. كما  1.2وتةسته وةنه منذ الةرئ  رى تخصيم 

مايرار  3أشار إل  أن يناح ارارا من ابل الم اس الوزارح المصار إلاام، عوائره أمرا  ابنفراق تليمر، 
 شيكل، تما وي ذلح إاام، مناومات رادار و مع معاومات.

ل رريد اإلسرررائياي، وةنرره لرر  يوا رره ت ديرردات تةررت ابرض تة رر  وعمرره واررال أيضررا إنرره منررذ إاامرر، ا
 الت ديدات التي تعرض ل ا خالل "ال ر  الصامد".

وأضا  أنه عا  ضرود اسرتخالم العبرر مرن الةررئ، ولرد تلررر تصرنيؤ اطرال ةرز  كرر"دول، يرد "، 
 وتنون بذلح مساوي، لابنان لضرور  ابمر.
ل تشكل "ةير متناسرئ" ردا عار  كرل إطرالق صرارو  تات راه واال  يزنكوت إن ال يد سيواصل العم

إسرررائيل مررن اطررال ةررز . وتةسررته وررةن "ال رريد يمررارس سياسرر، تفعيررل اللررو  ال  وميرر، ةيررر المتناسررت، 
 لت نئ وااعا يطالون ويه صاروخا ونرد تلذيف،. نةن نرى عنوانا واةدا وي اطال ةز ، يو ةماس".

 22/3/2017، 48عرب 
 
 في كشف أنفاق المقاومة ـ"إسرائيل"فشل المعلوماتي لهاليفي يقر بال .22

جسررتختارات العسرركري، لالةررتالل زعرر  مواررع معرراريؤ العبرررح، أن مررا يسررم  رئرريس ا: الررداخل المةتررل
الع ز الواضح لدى   رازه تشرأن  ابربعاد   الاواد "يرتسي ياليفي" انتلد وي مواؤ نادر له يو انمأ 

واال "ياليفي" إن أنفاق ةز  كانت عتار  عن وشرل معروري  طال ةز  .انفاق الملاوم، الفاسطيني، وي ا
  ".2014تالدر ، ابول  ومن ث  وشل معاوماتي خالل عدوان 

يشار إل  أن "مراائ الدول،" أار وي تةليه له وري وشرل اجسرتختارات "اإلسررائياي،" وري مسرأل، ابنفراق 
 ابخير وي الصيؤ الفائت.التي استخدمت ا ةرك، ةماس والملاوم، خالل العدوان 

 22/3/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 وقف الحفريات بالقدس فـور اكتشاف رفـات الجـنــود األردنييــن تؤكد ية"سرائيل"الخارجية اإل .23
الةفريرات ورورا وري منطلر، صرور  أعمرالانره تر  وارؤ  اإلسررائياي،أعانرت وزار  الخار ير،  بتررا: –عمان 

 .1967وي المواع تعود لةرئ عا   أردنيينس، عندما تبين و ود روات لثالث،  نود تاير وي اللد
وشرر دائه  لرألردنتنررن كرل اجةتررا   اإلسررائياي،وري بيرران ل را ان السراطات  اإلسررائياي،واالرت الخار ير، 

اتصرراجت لنلررل روررات ال نررود الثالثرر، ودوررن   ورري الممانرر،، مؤكررد  انرره ورري ةررال لةرره  أ رررادوانرره ترر  
الةفريررات، وانرره لرر  يكررن ملصررودا، اذ ترر  عارر  الفررور واررؤ العمررل تالمنطلرر،  إثنررادضرررر  أحلروررات تا

خرررراج كبيرررر ومعاينت رررا ووةصررر ا  أبررروالمع رررد الطبررري وررري منطلررر،  إلررر ال يانرررل العاميررر، وتةويا رررا  وا 
 والتعامل مع ا تصور  م ني،.

 23/3/2017، الدستور، عم ان
 

 2017 يونيو من حزيران/ بدءاً  النضمام للمخزن البيومتري ا اإلسرائيليين جميع على: "الكنيست" .24

صررادات ل نرر، الننيسررت المشررترك، الترري ترااررئ نشرراا المخررزن البيررومترح، مسرراد أمررس : ياشرر  ةمرردان
ابربعررراد، عاررر  التعايمرررات التررري ترررنا  عمرررل المخرررزن البيرررومترح، ابرررل سررراعات معررردود  مرررن خرررروج 

واطنين وري الرتالد عار  اجنضرما  إلر  المخرزن البيرومترح الننيست وي عطا،، ما يعنري إلرزا  كاور، المر
 .2017 بددا من ابول من ةزيران/يونيو

يشار إل  أن الةديع عن اإل راد البرلماني ابخير المطاوئ من أ ل إن اد الفتر  الت ريبي،، وتةويل 
ح التماسررا إلرر  المخررزن إلرر  دائرر ، بيررد أنرره مررن المتواررع أن يلررد  المعارضررون إلاامرر، المخررزن البيررومتر 

 المةكم، العايا ضد استمرار العمل ته.
 23/3/2017، 48عرب 

 
 يتدخل لوقف ارتفاع قيمة الشيكل يسرائيلالمركزي اإلبنك ال .25

التي يلو  ب ا البنح المركزح اإلسرائياي لشراد الدوجر ابمريكي وري  "الةما،"تستمر : م يد اللضماني
 مرار اجرتفال، الةاصل مؤخرا ، وي ايم، الشيكل.أسواق الصر  المةاي، وذلح ب د  منع است

ووولرررا  لتلرررديرات ااتصررراديين، ارررا  بنرررح إسررررائيل، منرررذ بدايررر، يرررذا ابسررربول، تشرررراد مئرررات الماليرررين مرررن 
ورري مةاولرر، لضررتز أسررعار الصررر  واإلتلرراد عارر  ايمرر، الشرريكل دون مسررتوى التررأثير سرراتا  "الرردوجرات 

 ."ائياي،عا  المردود المالي لاصادرات اإلسر 
مع بداي، العا ، ووي ةال استمر وي تعزيرز ايمتره، يلرول  %6بنست، وس  ل لاشيكل ارتفاعا  وي ايمته 

تتل  عا  ما  اإلنتاجسو  ياةه الضرر تالمصدرين اإلسرائيايين، ةيع تناف، "مةااون ااتصاديون، 
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بوطررا  ورري سررعر صررروه يرري عايرره تالشرريكل، بينمررا مررداوجت البيررع لاخررارج تررت  تالرردوجر الررذح يسرر ل ي
 ."مةايا  

 23/3/2017، 48عرب 
 
 الصناعات الجوية اإلسرائيليةفي عتقل نجل حاييم كاتس بقضية الفساد الشرطة اإلسرائيلية ت .26

ك شؤ النلائ مسراد ابربعراد، عرن أن يرائير كراتس، ن رل وزيرر الروراه اإلسررائياي ةرايي  : تالل ضاير
اللضررري، الفسرررراد وررري الصررررناعات ال ويررر، العسرررركري،  كررراتس، اعتلرررل ورررري إطرررار تةليلررررات الشررررط، ورررري

مشرتب ا بيرن   العميرد وري اجةتيراا  16اإلسرائياي،، ويري شررك، ةكومير،. واعتلارت الشررط، ةتر  ا ن 
 وي ال يد اإلسرائياي أمل أسعد.

، تعررد إ ررراد تفترريد ورري بيت مررا، كمررا ترر  توايررؤ ابربعررادواعتلاررت الشرررط، كرراتس ومشررتته  خررر صررتاح 
ام لاتةليرره. وتةلرره الشرررط، ورري مررا إذا كرران المشررتب ين ا خرررين دوعرروا ارردما أو منةرروا عشررر  أشررخ

 مناوع شخصي، لعمال وي الصناعات ال وي، ملابل انتساب   إل  ةزئ الايكود الةان .
 22/3/2017، 48عرب 

 
 "العليا اإلسرائيلية" ترفض إصدار قرار مؤقت لوقف صفقة غطاس .27

يا اإلسرائياي،، يو  ابربعاد، إصدار ارار مؤات لوارؤ الصرفل،، التري تر  روضت المةكم، العا :را  هللا
التوصررل إلي ررا بررين النياترر، العامرر،، ووريرره الرردوال عررن النائررئ العربرري ورري الننيسررت اإلسرررائياي، تاسررل 

 ةطاس، تعد استلالته من منصته.
ارررار مؤاررت  وذكررر مواررع يررديعوت أةرونرروت، ان اللاضرري المخررتم رأى أنرره ج يو ررد سرربئ إلصرردار

لواؤ إ راد الصرفل،، وأنره سريت  اتخراذ اللررار الن رائي تشرأن اجلتمراس الملرد  ةرول الصرفل، وري أاررئ 
 وات ممكن.

 22/3/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 وحدة استيطانية 3,000مخطط لبناء  عنعلن ت "إسرائيل" .28

وةرد   3,000ةرتالل ارررت بنراد ، أن ةكومر، اجربعرادذكرت مصادر عبري، مسراد اب: الداخل المةتل
 استيطاني،  ديد  وي مدين، رامات ةان بتل أبيئ.
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وةرردات  250وةررد  سرركني،، من ررا ةرروالي  3,000" العبرررح أن الخطرر، تتضررمن بنرراد 0404وزعرر  مواررع "
مرن الخطر،، كمرا  %20صاير   وةدات خاص، ، لم موع، متنوع، من السكان، ويذا يمثل ما نسربته 

 ن الوةدات السكني، لإلي ار.م %30ستشمل الخط، 
 22/3/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 2016زيادة كبيرة بمشاريع البناء بالمستوطنات في عام : اإلسرائيلياإلحصاء  .29

ان عردد المسرانن  ابربعراد لإلةصراد اإلسررائيايأعان المكترئ المركرزح :  أ   ئ  - اللدس المةتا،
، ملارنر، تعرا  %40ي وي مستوطنات الضف، الاربي، المةتا، ارتفرع بنسرت، التي بدأ بناؤيا العا  الماض

2015. 
أ   اإلسرررائياي،تمواولرر، الةكومرر،  أايمررتويعتبررر الم تمررع الرردولي كررل المسررتوطنات ةيررر اانونيرر،، سررواد 

ن اج،   تةليه السال . أما تشكل علت، كبير   وا 
وةرد  وري عرا   1,884العرا  الماضري ملابرل وةرد  سركني، اسرتيطاني،  2,630وي بنراد  إسرائيلوشرعت 

2015. 
يرذا "ثرراني أعارر  رار " ورري مشرراريع  أنةركر، السررال  ا ن المنايضرر، لالسرتيطان ورري بيرران  أنرردتبينمرا 

 عاما. 15البناد وي المستوطنات وي خالل 
 وةد  استيطاني،. 2,874، مع الشرول ببناد 2013وس ل أعا  را  ساتلا وي عا  

وةررد  سرركني، اسررتيطاني، ورري  1,790، شرررل ببنرراد 2001ن انرره "تالمعرردل، منررذ عررا  السررال  ا  وأشررارت
 مستوطنات الضف، الاربي، سنويا".

وةررررد  سرررركني،  14,017، برررردأت أعمررررال البنرررراد ورررري اإلةصررررادوتةسررررئ معاومررررات صررررادر  عررررن مكتررررئ 
 .2009استيطاني، منذ تولي رئيس الوزراد بنيامين نتنيايو منصته وي عا  

 200مرن  أنثرراللدس الشراي، المةتا، ةيع يعريد  أةيادالبناد اجستيطاني وي  ابراا ه وج تشمل يذ
شرررخم وررري مسرررتوطنات الضرررف، الاربيررر،، تةسرررئ السررراطات  ألرررؤ 400ويعررريد نةرررو  مسرررتوطن. ألرررؤ

 مايون واسطيني. 2.6وسز  اإلسرائياي،
 22/3/2017، موقع صحيفة الغد، عم ان

 
 "1"إي  منطقة والبناء في "ممعاليه أدومي"تعمل لضم  "إسرائيل" .31

كشررؤ النلرائ أمررس، عرن ساسررا، إ رررادات تلرو  ب ررا بادير، اللرردس وةركررات : نايرر م ارري - ترل أبيررئ
 اسرتيطان مختافرر، تصرمت ويرردود، لضرر  منطلر، اسررتراتي ي، إلسرررائيل. ورةن ن ةررت ورري ذلرح، تنررون اررد
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جمترررداد ال اراوررري اطعرررت الضرررف، الاربيررر، إلررر  نصرررفين، شرررمال ا مفصرررول عرررن  نوب رررا، مرررا يعرارررل ا
 المطاوئ لادول، الفاسطيني، العتيد .

، منررذ أسررابيع، "معاليرره أدومرري "واررد تبررين أن باديرر، اللرردس، تعمررل سرروي، مررع باديرر، المدينرر، اجسررتيطاني، 
المشرراريع تمثاترر، تم يرررد  عارر  دوررع مشرراريع ت رررد  إلرر  تةليرره التواصرررل الفعارري بين مررا. وتعتبررر يرررذه

الممترد  مرن  ،"E1"عار  البنراد المسرتلباي وري المنطلر، المعروور، تاسر   لمشرول  خر مرتتز تره يسراعد
وي ا منذ أنثر مرن علرد زمنري بسرتائ سياسري،،  شعفاا شماج إل  أبو ديس  نوتا، التي يتأخر البناد

وي ملدمت ا روض اإلدار  ابميركير، وةيريرا. ووري الوارت الرذح تتخرو  ويره الةكومر، مرن رد الم تمرع 
أن تعزز يذه المشاريع تشكل كبير، التواصل بين المدينتين، وأن يمرر   ، وةن ا تأملالدولي عا  الض

 ابمر ب دود دباوماسي.
اليمرين يةراول تبيريض مشررول "، أمرس، إن " معي، مدينر، الشرعوئ"واال التاةع أويؤ تتارسكي، من 

ينراح سريةول معاليره  اإلسرائياي. لنن البناد تادعاد أن معاليه أدومي  تةا  تاإل مال ،E1المنطل، 
أدومي  من مطائ إسررائياي، يمكرن لافاسرطينيين المواولر، عايره وري إطرار تترادل ابراضري، إلر  ضررب، 

 ،E1ل لصرررالح بنررراد شررروارل برررين اللررردس وناسرررتثمار مايرررارات الشررروا" . وارررال إن"مميتررر، لةرررل الررردولتين
 ."يعكس إصرار إسرائيل عا  تنفيذ خط، البناد وعراا، ةل الدولتين
 23/3/2017شرق األوسط، لندن، ال

 
 2015أقدموا على االنتحار خالل  طفالً  32"إسرائيل":  .31

وصرررل عررردد ابطفرررال الرررذين أاررردموا عاررر  اجنتةرررار وررري إسررررائيل، وررري أوسررراا الفئررر، : م يرررد اللضرررماني
مةاول، انتةار  800، وذلح من أصل ةوالي 2015عا   طفال  وي 32العمري، تةت تسع سنوات، إل  

 المستشفيات اإلسرائياي،. وصات إل 
ترا رع وري نطراق انتشرار يرذه "وتةسئ تلارير عرضت ا ل ن، الننيست لةلوق ابطفال، يتبين ةردوع 

 ."، ملارن، مع السنوات الساتل،2017و 2016الااير  وي عامي 
لرت إنره تمرا اا "ابطفالانتةار "وربطت الا ن، البرلماني، وي تلريريا، يو  ابربعاد، بين انتشار ااير  

 ."عا  نفسي، الطفل اج تماعي،التاثير السابي لاشتكات "
 22/3/2017، 48عرب 
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 للعتاد العسكري القديم اإلسرائيلي يجري عملية صيانة واسعةجيش ال .32
شرل ركن التننولو يا والدع  الاو ستي وري  ريد اجةرتالل اإلسررائياي : تر م، خاص، - الرسال، نت

 العسكرح اللدي  والمتران  منذ عشرات السنين وي اللواعد العسكري،. تعماي، صيان، واسع، لاعتاد
وج تلتصررر العمايرر، عارر  تنايررؤ وصرريان، العترراد ولررز، إنمررا "عمايرر، أمنيرر،" ت ررد  إلرر  الةياولرر، دون 

 وصول العتاد إل  "  ات معادي،، ومنع تنفيذ عمايات تخريبي، أو  نائي،"، ووه ال يد.
عال  عبري، ت ميع "النثير" مرن العتراد اللردي  مرن اواعرد ال ريد، الرذح وأا رت صور نشرت ا وسائل إ 

 سيخضع لعماي، صيان، جستخدامه واجستفاد  منه.
، ومن بينه: بنرادق، ارذائؤ، مرداوع، ذخرائر، شيكلمايون  66طن، تليم،  400ووصل وزن العتاد إل  

 ةواسيئ اديم،، مطاتع، أ  ز  اتصاجت.
 23/3/2017الرسالة، فلسطين، 

 
 تبكير االنتخابات العامة يعارضون اإلسرائيليين من  %55استطالع:  .33

ورري المئرر، مررن اإلسرررائيايين عررن معارضررت ا تتكيررر  55أعربررت ةالبيرر، مررن : أسررعد تاةمرري  -الناصررر  
. وأوررراد اسرررتطالل خرررام نشررررته صرررةيف، 2019اجنتخاترررات العامررر، مرررن موعرررديا الملررررر أواخرررر عرررا  

المتردينين عار  ةالبير، مطالر،  –اجنتخاترات اليرو  لةراوك تنترل اليمرين  أمس أنه لرو أ ريرت "معاريؤ"
الررذح  "ليكررود"  وعرراد ليشرركل ةكومرر، تليرراد  120عارر  اباررل مررن م مررول  63مررن الملاعررد البرلمانيرر،  

البيرررت "سيخسرررر سرررت، ملاعرررد عرررن عررردد ملاعرررده الةاليررر، ترررذيئ وررري معام رررا إلررر  ةرررزئ المسرررتوطنين 
ولرررز.  11ملعررردا  إلررر   24مرررن  "المعسررركر الصررر يوني"زئ يسرررار الوسرررز . ويترا رررع تمثيرررل ةررر"الي رررودح

تلياد  وزير المال السرابه يئيرر لبيرد مرن يرذه الخسرار ، إذ يلفرز  "يد عتيد"ويستفيد ةزئ يمين الوسز 
 .26ملعدا  إل   11تمثياه من 

 23/3/2017الحياة، لندن، 
 

صابات باالختناق في جامعة القدس .34  مواجهات وا 
تةاجت اختناق خالل موا  ات اندلعت مع اوات اجةتالل وي ابربعاد الطات، يو  أصيئ عدد من 

 مةيز  امع، اللدس بباد  أبو ديس شرق اللدس المةتا،.
واال ش ود عيان لمراسانا، إن الموا  ات امتدت إل  مدخل ال امع، ةيع تعطات الدراس،، واستنفر 

 الطات، تةستا جاتةا  ال نود  امعت  .
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ش ود إصات، عدد من الطات، والشتان  رى إسعاو   ميدانيا، وسز ةال، من اجضطرائ وي وأند ال
 ال امع، ومةيط ا.

 22/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 االحتالل يغلق منزل الشهيد القنبر في القدس .35

نزل أةالت  ليات تاتع، لساطات اجةتالل اإلسرائياي، تاإلسمنت المساح م: يت، أصالن -اللدس 
 الش يد الملدسي وادح اللنبر وي باد   بل المكبر  نوئ اللدس المةتا،.

وأواد ش ود عيان تأن اوات كبير  دايمت المنزل صتاةا تعد أن اعتات اوات أخرى أسطح المنازل 
اللريت، من منزل الش يد، وسز تةايه طائر  لالةتالل وي سماد الباد ، كما اعتلات والد الش يد وأةد 

وووه الش ود، ولد أةالت اوات اجةتالل شوارل باد   بل المكبر، معيل، ةرك، السيارات  أشلائه.
 والمار ، ابل أن تلتة  ةي اللنبر وتنتشر وي مةيز المنزل المست د  وتااله.

 23/3/2017.نت، الجزيرة، الجزيرة
 
 طع من سياقهاقتُ  يشر لالصوتي الذي نُ  المقطعوضاح خنفر:  .36

اح خنفر رئيس منتدى الشرق، إن الملطع الصوتي الذح نشر له بخصوم اال وض: مةمود يني،
 تعايد اإلسرائيايين والفاسطينيين وي دول، واةد  ااتطعت من سياا ا.

وأوضح خنفر وي ةديع خام بر"الرسال، نت" أن الملابا،  ادت ردا عا  ةديع سابه ةول الفرق 
 اللضي، الفاسطيني،. والتفاوض وي اطار أوريليبين نموذج التفاوض ال نوئ 

 ميعا، مما  أواراهةل ضمن ةلوق ال نوئ  إل ستطال نياسون منديال وروااه الوصول اوأضا  "
ن   ييمن، الناا  أ ميع ا و  أوريليارض  نوئ أمنح السود ةلوا   وي الةري، والمساوا  الناما، عا  

يكون ل   دولت    أنوكر   ا،الفار البيض عرضوا عا   أنالعنصرح ومعازله العراي، عا  الرة  من 
 الخاص، ب  ".

يا من مف و  الدولتين، ويو ئالمفاوضات انطالت مبد أنالفاسطيني كيؤ  "بينما نرى وي السياق وتاتع
طروا  -ةت  لو اامت ويذا مستتعد  دا -مف و  برأيي سي عل من الدول، الفاسطيني، الموعود  

 ياي، اوي،".ضعيفا ويامشيا يعيد تةت ييمن،  دول،  إسرائ
 23/3/2017الرسالة، فلسطين، 
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 .. دالئل توثق إعدامه ميدانيًا مع سبق اإلصرارالصالحيالشهيد محمد  .37
االت نائا، عطي، رئيس، الوةد  اللانوني، لمتاتع، اجنت انات اإلسرائياي، التاتع، لمنام، التةرير 

ي ارو  ومالتسات استش اد الشائ الفاسطيني،، إن ا ةصات عا  مواول، إسرائياي،، تفتح التةليه و
عاما  من مخي  الفارع،، وي العاشر من ش ر كانون  33الفاسطيني مةمد صتةي الصالةي  

 يناير الماضي. الثاني/
وأندت، وي بيان لادائر  يو  ابربعاد، أن ا توورت لدى الوةد  ش ادات وأدل، موثل، تفيد تأن الش يد 

 ل خارج نطاق اللانون.الصالةي أعد  ميدانيا وي عماي، ات
واالت المةامي، عطي،، إن الوةد  العسكري، التي ااتةمت منزل عائا، الصالةي ليل العاشر من 
كانون الثاني، ارتنبت  ريم، إعدا  الش يد من دون أن يكون مساةا، أو أن يشكل ت ديدا أو خطرا 

 عا  أح كان، بل إنه ل  يكن مساةا عا  اإلطالق.
 22/3/2017ام هللا، ، ر الحياة الجديدة

 
 لالتفاق على تفعيلها الفلسطينيةسنتصل بقيادة منظمة التحرير : أنيس القاسم .38

شتاا/ كشؤ اللاس  رئيس مؤتمر "واسطينيي الخارج" الذح علد وي إسطنبول ش ر : مةمود يني،
ير وبراير الماضي، عن اتصاجت اريت، ست ري ا اياد  المؤتمر تاللياد  الرسمي، لمنام، التةر 

 ممثا، وي الا ن، التنفيذي، والم اس الوطني، وذلح خالل الفتر  اللريت، اللادم،.الفاسطيني، 
واال اللاس  وي ةوار خام بر"الرسال، نت"، ستنشر تفاصياه جةل ا، إن اجتصاجت ستتةع سبل 

ي وعدد اجنتخاتات، والتواوه عا  التوزيع ال اراو وا  رادإمكاني، إعاد  تشكيل الم اس الوطني 
 أعضاد الم اس.

ل ا وي بيروت مطاع الش ر الملبل،  أولياوبّين أن ل ان المؤتمر التي شكّات سو  تعلد ا تماعا 
 تعد اجنت اد من عما ا، وذلح لدراس، ما أن زته وتدشين برامط عمل خالل الفتر  اللادم،.

 22/3/2017الرسالة، فلسطين،  
 
 ة أبنائها األسرى عائلة غزية من زيار  25االحتالل يمنع  .39

 : االت  معي، ابسرى والمةررين "ةسا ": إن اوات اجةتالل اإللنتروني، ابيا   -ةسن  بر-ةز  
 عائا، من اطال ةز  من زيار  أبنائ ا المعتلاين وي مختاؤ الس ون. 25اجسرائياي تمنع نةو 

دا  سياس، المنع تةه اوات اجةتالل صعدت من استخ أنوأندت  معي، ابسرى والمةررين "ةسا " 
منوي، إل  إن اائم، الممنوعين من الزيار  تش د ، أيالي أسرى اطال ةز  خالل ابسابيع ابخير 
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ارتفاعا ماةواا عند كل موعد زيار  بسرى اللطال، ويو يو  اجثنين من كل أسبول، ةيع يت  إتالغ 
ائ   ضمن كشووات الزيار  دون ابيالي الممنوعين من ابل مكتئ الصايئ ابةمر تعد  إدراج أسم

 .أستائإبداد أي، 
 22/3/2017األيام، رام هللا، 

 
 مخاوف من نقل جثامين الشهداء المحتجزة في الثالجات إلى مقابر األرقام .41

أعرئ مدير مركز اللدس لامساعد  اللانوني، عصا  العارورح، عن خشيته أن تنفذ اياد   يد 
 اجةتالل رؤيت ا الخاص، بنلل  ثامين الش داد المةت ز  وي الثال ات إل  ملابر ابراا .

وأوضح العارورح وي ةديع لر"صوت واسطين" صتاح يو  ابربعاد، أن  اس، لمةكم، اجةتالل 
  جتخاذ ارار تشأن ال ثامين المةت ز  وي ثال ات اجةتالل. أمس   يو  ابربعادالستعلد يذا 

 22/3/2017، القدس، القدس
 
صابات  .41  تظاهرة للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء عقبمواجهات وا 

، أمسةسن عبد ال واد: أصيئ ستع، مواطنين تةاجت اختناق خالل موا  ات اندلعت، -بيت لة  
ثر تااير  اةت ا ي، دعت إلي ا ل ن، التنسيه الفصائاي وي إتان واوات اجةتالل، بين عشرات الش

مةاوا، بيت لة ، ول ن، أيالي الش داد المةت ز   ثامين  ، تزامنا مع  اس، المةكم، العايا 
 اإلسرائياي، لانار وي مواصا، ساطات اجةتالل اةت ازيا ل ثامين الش داد.

عشرات انابل الااز المسيا، لادمول تات اه أيالي الش داد ووعاليات واامت اوات اجةتالل بةطالق 
اللوى والمؤسسات الوطني، الذين اةتشدوا أما  البوات، الةديدي، ل دار الفصل العنصرح، تاللرئ من 
مس د تالل بن رباح، وروعوا ابعال  الفاسطيني،، وروعوا الشعارات المندد  ب رائ  ةكوم، اجةتالل، 

 اةت ازيا  ثامين الش داد.واستمرار 
"يذه الواف، تأتي لاتأنيد عا  ةه أيالي  أنند رئيس ييئ، شؤون ابسرى والمةررين عيس  ارااع أو 

استمرار اةت از  ثامين الش داد" يعتبر انت انا  أن إل الش داد وي استرداد  ثامين أبنائ  "، مشيرا 
 يمارس ا اجةتالل ضد الشعئ الفاسطيني".لالانون الدولي، ويعبر عن سياس، انتلامي، وعنصري، 

 23/3/2017األيام، رام هللا، 
 
 
 



 
 
 
 

 

 24 ص             4237 العدد:        3/23/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

 عائلة مشردة في قطاع غزة 4,600"األونروا":  .42
اال المستشار اإلعالمي لوكال، ابم  المتةد  إلةاث، وتشايل الال ئين : نادي، سعد الدين -ان عم  

عائا، وي اطال ةز  ما تزال مشرد  تال  4,600الفاسطينيين "ابونروا"، عدنان أبو ةسن،، إن ةوالي "
 مأوى ةت  ا ن، وي ال تزد عماي، إعاد  اإلعمار والعراايل اإلسرائياي،".

وأضا  أبو ةسن،، لر"الاد" من واسطين المةتا،، إن "إعاد  اإلعمار والضاوا النفسي، الةاد  النا م، 
أبرز التةديات التي توا ه  عن الةصار اإلسرائياي، المفروض منذ علد من الزمان، يشكالن

 "ابونروا" وي ةز ".
واال إن "مئات ا ج  من الازيين يعانون من صدمات نفسي، وتعض المشانل العلاي،، ويي 
ضاوا ةير مسبوا، تسبئ الةصار"، البرح وال وح والتةرح عا  اطال ةز  الذح يدخل عامه 

 .2017الةادح عشر وي ةزيران  يونيو  
  أيمي، "وتح معبر روحس إذ كاما طال مدد وتح المعبر، كاما أدى إل  تخفيؤ ةد  ولفت أبو ةسن، إل

التوترات وابوضال الصعت، التي يعاني من ا اللطال". واال إن "عماي، إعاد  اإلعمار تعد تةديا  
 720، والتال  نةو 2014مايون دوجر من المبا  المتع د ته، عا   257ثليال "، ةيع ل  يصل سوى 

 ولز من ايم، إعاد  اإلعمار. %30ن دوجر، أح مايو 
 23/3/2017، الغد، عم ان

 
 نافاقإيلن تستطيع  القمعية المتطرفة التي تمارسها "إسرائيل" التدابير "بي دي أس": .43

االت الا ن، الوطني، لاملاطع،، التي تعد أوسع تةالؤ وي الم تمع المدني الفاسطيني يلود ةرك، 
تدابير اللمعي، المتطرو، التي تمارس ا "إسرائيل" كعادت ا ضد ةرك،  : "إن الBDSالملاطع،  

الملاطع، أو المداوعين عن ةلوق اإلنسان، لن تستطيع واؤ يذه الةرك،"، مؤكد  أن الترييئ واللمع 
ج يؤثران تشكل يذكر عا  الةرك، الشعبي، التي تنسئ علول وااوئ الناس، وتمكن   من الليا  

و  مع المضطَ د، ضد ناا  الفصل العنصرح والتط ير العراي "اإلسرائياي"، تالشيد الصةيح لاوا
وكشفت الا ن، الوطني، لاملاطع،، أمس، عن  وب ل الةري، والعدال، والمساوا  لاشعئ الفاسطيني.

تعرض رموز الا ن، إل  مةاوجت اللمع والترييئ من ابل ةكوم، اجةتالل وتةديدا  ضد عمر 
لفاسطيني عن ةلوق اإلنسان والعضو المؤسس لةرك، الملاطع، ول نت ا الوطني، البرةوثي المداوع ا

لت ديد وترييئ شديدين وامع من ابل مختاؤ أذرل الةكوم، "اإلسرائياي،" اليميني، المتطرو، خاص، 
 تعد أن اعتبرت الةرك، "ت ديدا  استراتي يا " عا  ناام ا اللمعي برمته.

 23/3/2017، الشارقة، الخليج
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  في اليوم معدل استهالك الفرد من المياه لتراً  82: "سلطة المياه"و "إلحصاءا" .44
أصدر ال  از المركزح لإلةصاد الفاسطيني، وساط، المياه الفاسطيني،، يو  ابربعاد، بيانا صةفيا 
مشتركا لمناست، يو  المياه العالمي، ةيع أعانت ابم  المتةد  أن شعار يو  المياه العالمي لعا  

 من كل عا ، يو "المياه والصر  الصةي". / مارس ذار 22الذح يصاد  يو   2017
ت معات  104وأوضح البيان أن عدد الت معات الفاسطيني، التي يتوور لدي ا شتك، صر  صةي، 

، وي ةين أن عدد الت معات 2013ت معا لاعا   98ت معا، ملارن، بر  557من أصل  2015لاعا  
 .2013ت معا لاعا   458ملارن، بر 2015ت معات لاعا   508ياه عام، التي تتوور لدي ا شتك، م

لترا وي اليو ، ويتراوح يذا  82.2ووولا لابيان، وةن معدل است الح الفرد من المياه وي واسطين 
، مع ابخذ 2015وي اطال ةز ، وذلح خالل العا   79.2وي الضف، الاربي،، و 84.3المعدل بين 

المعدل يعتبر معدج نا ما عن كميات المياه المست ان، ملسوما عا  عدد تعين اجعتتار أن يذا 
لترا  40السكان، ةيع إن يناح تعض الت معات السكاني، التي ج يزيد وي ا معدل است الح الفرد عن 

لتر يوميا وي ت معات أخرى كأريةا، وتالتالي  100يوميا، وي الوات الذح يزيد ويه يذا المعدل عن 
تةليه العدال، وي التوزيع بين الت معات السكاني،، أةد التةديات الرئيسي، التي توا   ا يشّكل يد  
 دول، واسطين.

 22/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بالدوحةفي مباراة ودية  يعلى نظيره اليمن يفوز منتخب فلسطين .45
ه اليمني وي متارا  ودي، تالعاصم، /صفر عا  ناير 1د ئ أ: تاائ منتخئ واسطين  –الدوة، 

اللطري، الدوة،، وي إطار استعدادات ما جستئنا  مسيرت ما تالتصفيات المؤيا، لنأس ابم  ا سيوي، 
 .2019التي ستلا  تاإلمارات عا  

ويدين المنتخئ الفاسطيني تالفضل وي تةليه يذا الفوز إل  جعته ياسر إسالمي، الذح س ل 
 . 84لدايل، ال د  الوةيد وي ا

 23/3/2017، القدس العربي، لندن
 
 صدور كتاب: تاريخ الصهيونية لمؤلفه صبري جريس .46

صدر عن مركز ابتةاع التاتع لمنام، التةرير الفاسطيني،، ال زد الثاني من كتائ "تاري   
 "، لمؤلفه صبرح  ريس.1939-1918الص يوني، 

 ويةتوح النتائ، ست، وصول، ويي:
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 ، والفصل 1923-1918نتدائ البريطاني عا  واسطين  أ ، ناا  اجنتدائ وأطره  الفصل ابول: اج
  ،1923-1918الثاني: اجنتدائ البريطاني عا  واسطين  ئ ، أسس "الوطن اللومي الي ودح"  
 ، 1928-1924والفصل الثالع: خمس سنوات من ال دود، مالمح كيان ي ودح  ديد وي واسطين  

والفصل  ، 1931-1929ل، الي ودي، وانتفاض، البراق، عا  مفترق الطرق  والفصل الراتع: الوكا
 ، والفصل السادس: الثور  1936-1931الخامس: "دول، داخل دول،"، السنوات الخمس السمان  
  . إضاو، لامالةه.1939-1936العربي، النبرى وي واسطين "الخروج إل  ما وراد السياج"  

 صفة،. 588ويلع النتائ وي 
 22/3/2017، لة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكا

 

 عملة أثرية فلسطينية داخل طرد إسرائيلي 150 ضبط: مطار القاهرة .47
عما، معدني،  150ضتطت ساطات مطار اللاير  الدولي، يو  ابربعاد، : اللاير / ةمز  الةسيني

 أثري، واسطيني، داخل طرد ااد  من إسرائيل، ووه مصدر مالةي.
ل المصدر، لألناضول، متةفا ا عا  ذكر اسمه بنه ةير مخول له التصريح لإلعال ، إن "ييئ، واا

عما، معدني، واسطيني،  150 مارح البريد المصرح  ويدكس  تلري، تضائع مطار اللاير ، ضتطت 
 أثري،، داخل طرد ااد  من إسرائيل".

بتاري   30، و1927عما، بتاري   30وأضا  أن "العمالت المضبوط، مكون، من وئات مختاف، من ا: 
 ".1946بتاري   30، و1945بتاري   30، و1942بتاري   30، و1941

وتةسئ المصدر ذاته، أند مركز الوةدات ابثري، تالمطار عا  "أيمي، العمالت المضبوط، وي 
صادر  وأشار المصدر إل  أنه "ت  م ".1948التراع والتاري  الفاسطيني، كون ا تعود لما ابل ةرئ 

ا لتسايم ا لاسفار  الفاسطيني، تاللاير ، تطبيلا  150العمالت الر  لصالح وزار  ا ثار المصري،، تم يد 
، التي ينم أةد بنوديا عا  منع استيراد وتصدير ونلل الممتانات 1970جتفااي، اليونسكو لسن، 

 الثلاوي، بين الدول تطرق ةير مشروع،".
اح العمالت من إسرائيل، كما ل  يوضح إل  أح و  ، كانت ول  يوضح المصدر كيفي، ت ريئ ت

 ست رئ.
 22/3/2017، لألنباءوكالة االناضول 
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 يزيد بنحو الثلثين عن مستويات األسعارمن "إسرائيل" بسعر الغاز ت اشتر : مصر اقتصاديخبير  .48
وشرك، "دولفينز" أبرمت م موع، الشركات المالن، لةلل الااز اإلسرائياي "تمار"، : إبرايي  الطاير

عاما، لتوريد الااز اإلسرائياي إل   15لاااز الطبيعي المصري،، صفل، وصفت تأن ا ابنبر، وتمتد لر
 مايار دوجر. 20مصر تليم، اد تصل إل  

وكشؤ الخبير اجاتصادح، مصطف  عبد السال ، أن السعر الذح اشترت ته مصر الااز اإلسرائياي 
 دوجرات لامايون وةد  ةراري،. 8ةو ، يبا  ن-وولا لتاح الصفل،-

واال عبد السال ، وي تدوينه عبر صفةته الشخصي، عا  مواع التواصل اج تماعي "ويسبوح"، إن 
 %60يذا السعر يزيد بنةو الثاثين عن مستويات ابسعار العالمي، السائد  ةاليا،  أح بزياد  نةو 

 عن ابسعار العالمي، .
دوجرات لامايون وةد  ةراري،، واد يلل  3العال  تشترح الااز تأال من  وأضا  عبد السال ، أن "دول

مايار دوجر، يعني أنه علد  20عاما، وتليم،  15السعر وي ةال العلود الطويا،، وصفل، مصر لمد  
 مار وطويل اب ل".

 ه " أن "أح تعامل ت ارح أو ااتصادح مع إسرائيل عاد  ما يوا21وأضا ، وي تصريةات لر "عربي
بروض شعبي، تاعتتار إسرائيل دول، اةتالل، وكيان ماتصئ لاةه الفاسطيني، ويمثل اجتفاق مع 

 يذا النيان إصرارا عا  الفساد وعنادا من الدول، المصري، ضد شعب ا".
وأند المنياوح، أن اتفااي، استيراد الااز من إسرائيل ج تةمل مخاطر سياسي، ناتع، من روض الشعئ 

نما ي ةمل وي طياته المزيد من المخاطر اجاتصادي، وابمني،  راد التعاون مع باد مصنؤ ولز، وا 
عا  أنه عدو ومن المتواع أن يخل تاتفااياته ةسئ رؤيته وسعيه إللةاق الضرر تاجاتصادح 

 المصرح.
 21/3/2017، "21موقع "عربي 

 
 في مياهه اإلقليميةفي الدفاع عن حقوقه في التنقيب عن النفط والغاز  ثباتهيؤكد  لبنان .49

أندت وزار  الطاا، الابناني، أمس، ثتات مواؤ لبنان وي الدوال عن ةلواه وي ": الخايط" – بيروت
التنليئ عن النفز والااز وي ميايه اإلاايمي، ومواصا، أعمال المنااص،، ويما ةذر رئيس م اس 

لامصادا،  "إسرائياي"ن تو ه ، تعد النشؤ ع"تةري،"النوائ  البرلمان  نبيه برح، من مزارل شتعا 
 عا  ترسي  التةري، اجاتصادي، التي تشمل المنطه المتنازل عاي ا بين ال انبين. 

 23/3/2017، الخليج، الشارقة
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 باغتيال بدر الدين كاذبة وباطلة نال "إسرائيل"اتهام  ":هللا حزبمسؤول في " .51
الل اإلسرائياي له تاةتيال الليادح النبير وي الثالثاد، عا  ات ا  اجةتيو  الابناني،  "ةزئ هللا"رد 

 الةزئ مصطف  بدر الدين.
مةمد عفيؤ، وي تصريح للنا  "إل بي سي"  "ةزئ هللا"واال مسؤول العالاات اإلعالمي، وي 

 الابناني،، إن اجت امات اإلسرائياي، "ات امات كاذت، وتاطا، وج تستةه التعايه عاي ا".
 21/3/2017، "21موقع "عربي 

 
 تشاركان في مناورات جوية باليونان و"إسرائيل"مارات اإلإذاعة إسرائيلية:  .51

لامر  الثاني، منذ أال من عا  يشارح سالح ال و اجسرائياي اريتا وي تمرين  وح دولي تمشارك، 
" الذح سيستضيفه سالح ال و 2017سالح ال و اجماراتي. ويدور الةديع عن التمرين "إنيوخوس 

يطالي،. اليوناني اب  تداد من يو  اجثنين اللاد  وتشارح ويه ايضا طائرات أمريكي، وا 
وسيتدرئ الطيارون عا  مدى عشر  أيا  عا  خوض المعارح ال وي،، وضرئ اجيدا  ابرضي،، 

 وت نئ الصواري .
 22/3/2017اإلسرائيلي، والتلفزيون  إسرائيلصوت 

 
 ة في العالمجرائم العنصريالنائب تونسي: حصار غزة من أبشع  .52

دعت النائئ وي البرلمان التونسي "سال  اسنطيني" وي اليو  العالمي لالضاد عا  التمييز : تونس
العنصرح إل  دع  ال  ود ال ادو، إل  منايض، التمييز وتطبيه اللانون الدولي ضد ال رائ  

 الص يوني، تةه الشعئ الفاسطيني عموما  واطال ةز  المةاصر خصوصا .
ؤول، الماؤ السياسي والدباوماسي وي الةما، العالمي، لنسر الةصار عن ةز ، أن واعتبرت مس

العنصري، الص يوني، ضد الفاسطينيين من أتشع أنماا التمييز تاعتتار أن ا تمارس أةدع وأعنؤ 
أعمال التفرا، العنصري، عبر بناد ال دار العازل و رائ  العنؤ التي ت رتنئ يوميا دون مبّرر ضد 

وابطفال والشعئ الفاسطيني ابعزل عا  أيدح ال نود والمستوطنين الص اين،، واستمرار النساد 
 ةصار ةز  وسز تديور ابوضال اإلنساني،.

كما دعت النائئ "اسنطيني" إل  اةترا  متادخ اإلعالن العالمي لةلوق اإلنسان من أ ل إعاد  الثل، 
ودع  الشعئ الفاسطيني ةت  نيل ةلواه وتأنيد اجيمان تةلوق اجنسان ابساسي، وتكرامته 

ن اد اجةتالل الص يوني.  المشروع، وا 
 22/3/2017 الرسالة،
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 ريما خلف تدعو الدول العربية لمتابعة تقرير إسكوا دولياً  .53
االت ريما خاؤ ابمين، العام، التنفيذي، الساتل، لا ن، ابم  المتةد  اجاتصادي، واج تماعي، لارئ 

ا  الدول العربي، أن تتاتع مع مختاؤ التنتالت الدولي، تلرير الا ن،، الذح ات    سيا  إسكوا  إن ع
 إسرائيل بتأسيس ناا  وصل عنصرح واضط اد الشعئ الفاسطيني.

أن ابةابي، ستلؤ مع الةه  -وي ةديع مع ال زير  ضمن برنامط "تال ةدود"-ورأت خاؤ 
 ام، لألم  المتةد .الفاسطيني إذا عرضت نتائط التلرير عا  ال معي، الع

كما االت ريما خاؤ إن عا  الدول العربي، الةذر من المسؤولي، اللانوني، وي تعاما ا مع إسرائيل، 
وأوضةت أن  رائ  الفصل العنصرح ج تسلز تالتلاد ، ويي  رائ   بوصف ا دول، وصل عنصرح.

 ضد اإلنساني،، وعا   ميع الدول وي ابم  المتةد  العمل عا  واف ا.
كانت ريما خاؤ ادمت استلالت ا إل  ابمين العا  لألم  المتةد  أنطونيو ةوتيريد تعد أن طالب ا و 

 تسةئ تلرير إسكوا الذح يت   إسرائيل تالعنصري،.
 23/3/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الفلسطيني "خيار التدويل"على  "الحرب"واشنطن تعلن : مسؤولون فلسطينيون  .54

تعد منع إدار  الرئيس دونالد ترامئ تولي الدكتور سال  وياض رئاس، تعث، : مةمد يونس -را  هللا =
ابم  المتةد  وي ليبيا، والضاز عا  ابمين العا  لألم  المتةد  انطونيو ةوتيريد لسةئ تلرير 

اام، ناا  وصل عنصرح وي  "اسكوا" وي شأن انت انات إسرائيل لةلوق اإلنسان الفاسطيني وا 
ي،، انسةبت الوجيات المتةد  من منااش، البند الساتع المتعاه تةلوق اإلنسان وي ابراضي الفاسطين

ا تماعات م اس ةلوق اإلنسان المنعلد  وي  نيؤ، ومارست ضاوطا  عا  دول عديد  أخرى من 
 أ ل اتخاذ المواؤ نفسه.

يار التدويل عا  خ "أعانت الةرئ"إن إدار  الرئيس ترامئ  "الةيا "واال مسؤولون واسطينيون لر 
والةلوق والو ود الفاسطيني، وي المؤسسات الدولي،، مشيرين ال  أن ا تمارس ضاوطا  يائا، عا  
ابمين العا  لألم  المتةد  والدول ابوروبي، والدول العربي، و ميع الدول الملرب، من ا لعد  التصويت 

سرائيل وبريطانيا لمصاة، مشاريع اللرارات الفاسطيني، وي أح مةفل دولي. وانسةبت أ ميركيا وا 
والعديد من الدول ابوروبي، من ا تماعات م اس ةلوق اإلنسان المنعلد وي  نيؤ لدى شرول 

 مشاريع ارارات واسطيني، تةت البند الساتع لام اس المتعاه تةلوق اإلنسان. أربعالم اس تمنااش، 
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لي، يثير النثير من اللاه وي واال مسؤولون واسطينيون إن المواؤ ابميركي وي المؤسسات الدو 
شأن تعرض الفاسطينيين إل  المزيد من الضاوا من أ ل تلدي  تنازجت لمصاة، إسرائيل وي 

 العماي، السياسي، المرتلت،.
 23/3/2017، الحياة، لندن

 
 على المجمع اليهودي في روسيا انتصار صحفي روسي قضائياً  .55

كمه لصالح الصةفي الروسي "مكسي  أصدر اللضاد الروسي، يو  ابربعاد، ة: موسكو
 تشيفتشينكو"، وي اللضي، التي روع ا ضده رئيس الم مع الي ودح الروسي "يورح كونير".

وكان كونير اد تلد  بدعوى لالضاد ضد تشيفشينكوس تعد نشره ملال، عا  مدونته الشخصي، عا  
 مواع صدى موسكو تةت عنوان "لماذا يخا  الفاشيون من مولوتو ؟".

 ابربعاد، وي ةين أصدرت 2016د أصدرت المةكم، اراريا تعد عد  مداوجت استمرت منذ أنتوبر وا
 ةكم ا ببراد  "تشيفشينكو". 

يشار إل  أن "تشيفشينكو" الذح يترأس تةرير م ا، "كاوبوليت"، يعد من أشد المعارضين لاسياسات 
ا  وي ابوساا السياسي، واإلعالمي، اإلسرائياي،، ويو من الشخصيات اإلعالمي، التي تةا  تاجةتر 

الروسي،، واد تعرض مرار ا لات ديد تاللتل من الص اين، الروس تسبئ  رائه المناصر  لنضال الشعئ 
 الفاسطيني.

 22/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 مليون دوالر لتوفير حلول اإلسكان لالجئين الفلسطينيين في غزة 40اتفاقية بقيمة  .56

م اس التعاون  ةز  وي  تصفته منسلا  لبرنامط إعاد  إعمار IDBالبنح اإلسالمي لاتنمي،   اا  :ةز 
 ، ةيع UNRWAمايون دوجر مع وكال،   40الخاي ي بةعاد  التو يه والتوايع عا  اتفااي، تليم، 

وةد  سكني، وي  1,000ستتضمن اجتفااي، المعدل، أعمال إصالةات وا عاد  إعمار لما ج يلل عن 
مختاؤ أنةاد اطال ةز  والتي تعرضت لاضرر ال زئي أو ال د  الناي خالل ابعمال العدائي، وي 

 .2014عا  
ورةئ مدير عمايات ابونروا وي ةز  بوشاح تاجتفااي،، تلوله: "إّن يذه اجتفااي، ش اد  عا  الثل، 

 ، IDBاإلسالمي لاتنمي،   والشران، المستمر  بين ابونروا وم اس التعاون الخاي ي م مثال  تالبنح
والذح أصتح أةد أنبر الداعمين الماتزمين لألونروا وي ةز  ولال ئين الفاسطينيين وي تووير الموارد 

 لضمان ةصول العائالت عا  مسانن مالئم،".
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واال المسؤول ابممي: وبدون توور التمويل النامل إلنمال ةاجت المسانن المدمر ، تتواع ابونروا 
مايون دوجر لتمويل المساعد  النلدي، المؤات، لامسانن "بدل  15إل   12لمبا  يتراوح ما بين ةا ت ا 

 عائا، مستةل، لامساعد  النلدي، المؤات، لامسانن. 5,900اإلي ار"، ةيع يو د ةاليا  ةوالي 
 22/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ريات في المستوطنات "اإلسرائيلية"بحظر إقامة مبا "الفيفا"مطالبة  .57

 Europeanطالبت منامات "ييومن رايتس ووتد" وةرك، " واز" المدني، و": وكاجت –زيور  

Middle East Proyect اجتةاد الدولي لنر  اللد   ويفا  تةار إاام، المتاريات وي المستوطنات ،"
 الص يوني، تالضف، الاربي،. 

بيان ل ا إل  أن ويفا ي ئ أن ينةاز بطره اللانوني، ومسؤولياته ويما وأشارت المنامات الثالع وي 
يتعاه تةلوق اإلنسان، وطالبت اجتةاد "اإلسرائياي" لنر  اللد  تعد  إاام، متاريات وي المستوطنات 

 تالضف، الاربي،.
وضال وأوضةت المنامات أن ابربعاد سيش د علد ا تمال وي زيور  لا ن، الراات، الدولي، عا  أ

 كر  اللد ، وأن رئيس الا ن،، طوكيو سيكسوال، اد أعد تلريرا ته توصيات سي نااد وي اج تمال.
مارس ال ارح،  30وتعديا سي رسل التلرير إل  مسؤولين كتار تم اس الفيفا ابيل ا تماعه الملرر وي 

 ملبل تالتةرين.مايو ال 11ث  سيخضع لاتصويت وي ال معي، العمومي، لافيفا الملرر أن تبدأ وي 
 22/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 روسيا تعرض على الحكومة السورية تسليم رفات إيلي كوهين": هآرتس" .58

تو  ت الةكوم، الروسي، وي الش ور ابخير  إل  الةكوم، السوري،، بناد عا  طائ : ياش  ةمدان
ويين الذح أعد  وي سوري، عا  إسرائيل، وعرضت اضي، تساي  روات ال اسوس اإلسرائياي إياي ك

1965. 
، اليو  الخميس، عن مسؤول إسرائياي اوله إن مسؤولين سوريين أبااوا "يارتس"ونلات صةيف، 

 روسيا أن ةكوم، دمشه ج تعر  مكان دون ال اسوس اإلسرائياي.
وتةسئ المسؤول اإلسرائياي نفسه، وةن إسرائيل تو  ت العا  الماضي عد  مرات إل  أعا  

 مستويات وي الةكوم، الروسي،، وطابت من ا ممارس، نفوذيا عا  الةكوم، السوري، تشأن كويين.ال
وأضا  أن التوا د العسكرح الروسي وي سوري، وي السنتين ابخيرتين ضاعؤ من الضاز الروسي 

 عا  ناا  الرئيس تشار ابسد.
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ي  المساعد . وعرضوا اللضي، عد  واال المسؤول اإلسرائياي إن الروس تع دوا إلسرائيل تمةاول، تلد
 مرات أما  مسؤولين سوريين، وطابوا من   الةصول عا  معاومات تشأن ا.

عاما،  50وأضا  المسؤول نفسه أن السوريين أبااوا الروس تأن الةديع عن اضي، يزيد عمريا عن 
وا ووتشوا، السوريين االوا إن   وةص"ويناح صعوت، وي تةديد مكان دون كويين. واال أيضا إن 

، ابمر الذح تسبئ بخيت، أمل "ولنن   ج يعروون مكان دون كويين، وج يستطيعون تلدي  المساعد 
 روسي،. عا  ةد اول المسؤول اإلسرائياي.

 23/3/2017، 48عرب 
 
 2016مليار دوالر في  15مبيعات األسلحة الروسية تتخطى  .59

وي العال  مع  لألساة،ثاني دول، مصدر  عا  مرتبت ا ك 2016ةاوات روسيا وي  :أ   ئ -موسكو
مايار دوجر كما اعان والديمير بوتين اجربعاد مشيرا ال  التدخل وي  15صفلات ت اوزت ايمت ا 

 سوري، كدليل عا  دا، اجساة، الروسي،.
مايار دوجر كما نلات وكاجت  14.5ارتفعت مبيعات المعدات العسكري، وي الخارج ال   2015ووي 
الروسي، عن الرئيس الروسي خالل ا تمال خصم لم ال الدوال اجبرز المست د  من  اجنتاد

 اجزم، اجوكراني،. إثرالعلوتات الاربي، 
مايار  9.5بادا وان صفلات  ديد  واعت تليم،  52واوضح ان الصادرات ارسات العا  الماضي ال  

 دوجر.
عاما  15ت المتةد ، صروت امواج ضخم، منذ تعد الوجيا لألساة،وروسيا الدول، الثاني، المصدر  

سامت وي السنوات  تابساة،لتةديع اوات ا المساة،. وروسيا التي تزود منذ زمن ال ند والصين 
 اجخير  معدات لاناا  السورح الذح تدعمه.

ووولا لاتلرير اجخير لمع د "سيبرح" المستلل تةتل الوجيات المتةد  الصدار  وي ترتيئ الدول 
نلط،  والصين  1- %23نلاا  متلدم، عا  روسيا   3من ةص، السوق  + %33مصدر  مع ال
 نلط، . 0.9- %6.0نلط،  وورنسا   2.4+ 6.2% 

وتةسئ يذا المع د وان تساي  اساة، وي العال  با  مستوى اياسي منذ الةرئ التارد  وي السنوات 
 الخمس اجخير  تسبئ الطائ من الشرق اجوسز و سيا.

 23/3/2017، عم ان، الغد
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 سجال فلسطيني  عقب تشكيل حماس إدارة جديدة في غز ة .61
 عدنان أبو عامر
وي ةين تواصل ةماس اّت ام ا ةكوم، التواوه وي را  هللا بةيمال اطال ةّز ، وعد  ايام ا بتةّمل 

 ةّز . مسؤولّيات ا ت اه تووير ةا اته، تّت   الةكوم، ةماس بةعاات ا عن الليا  بوا تات ا وي
 ذار/مارس عن توّ ه ةماس إل  تشكيل ل ن، إدارّي، إلدار  ةّز ، ثّ  أاّر  10لنّن أنتاد تسّربت وي 

 ذار/مارس، تشكيل ل ن، إلدار  المؤّسسات  16أعضاد الم اس التشريعّي عن ةماس وي ةّز ، وي 
ت والمؤّسسات الةكومّي،، مكّون، من ستع، مسؤولين كتار، م ّمت   اإلشرا  عا  عمل الوزارا

 الةكومّي، وي ةّز .
الا ن، المشّكا، مكّون، من عبد السال  صيا  رئيسا ، توويه أبو نعي  مسؤول عن وزار  الداخاّي، وابمن 
الوطنّي، اسماعيل مةفوظ مسؤول عن وزارات ابواا  والعدل والشؤون اج تماعّي،، تاس  نعي  

ّكي مسؤول عن وزارات اجاتصاد والزراع، وساط، مشر  عا  وزار  الصّة، وساط، البيئ،، رويه م
المياه، كمال أبو عون مسؤول عن وزارات التربي، والتعاي ، والتعاي  العالي، والثلاو،، يوسؤ النيالي 
لإلشرا  عا  وزار  المالّي، وديوان الموّافين العاّ ، واعتمدت التشكيا، اإلدارّي، ضّ  وزارات عّد  وي 

 اطال واةد.
  واةص، عا  يؤجد المسؤولين إل  أّن رئيس ا صيا  يو ابمين العا  السابه لم اس تشير نار 

الوزراد، وأبو نعي  اائد اّوات ابمن الوطنّي وأسير مةّرر من كتار ايادّيي ةماس، ومةفوظ الرئيس 
ةّز  السابه، السابه لديوان الراات، المالّي، واإلدارّي،، ونعي  وزير الصّة، السابه، ومّكي رئيس بادّي، 

 وأبو عون عضو المكتئ السياسّي السابه لةماس، والنيالي يو الوكيل الةالّي لوزار  المالّي،.
واال عضو المكتئ السياسّي لةماس وي ةّز  صالح البردويل لر"المونيتور" إّن "ةماس ل  تشّكل 

يست ةكوم،، لتنون ةكوم، بديا، لةكوم، الوواق، وما  رى تشكياه ل ن، إدارّي، ةكومّي، ولز، ول
نااما  لعمل المؤّسسات الةكومّي،، وأّح وزير من را  هللا يستطيع أن يصل إل  ةّز ، ويمارس عماه 

 وي شكل كامل، والا ن، ستنون وي خدمته".
وور خروج التسريتات عن تشكيل يذه الا ن،، توالت ردود الفعل من وتح والساط، الفاسطينّي،، ولال 

 ذار/مارس، إّن إعالن إدار   ديد  وي ةّز  يو ماامر   14مةّمد اشتيه وي وزير ابشاال السابه 
  ديد  تن ي ةكوم، التواوه.

 ذار/مارس، إّن تشكيل  18واال عضو المكتئ السياسّي لةزئ الشعئ الفاسطينّي وليد العوض وي 
كيانا  الا ن، اطع لاطريه عا  المصالة،، ويضع الفاسطينّيين وي طريه م  ول، ويا ر ةّز  

 منفصال  عن ابراضي الفاسطينّي،.



 
 
 
 

 

 34 ص             4237 العدد:        3/23/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

واال ابمين العا  ل ب ، النضال الشعبّي الفاسطينّي وعضو الا ن، التنفيذّي، لمنّام، التةرير 
الفاسطينّي، أةمد م دجني لر"المونيتور" إّن "تشكيل الا ن، اإلدارّي، الخاّص، بةدار  ةّز  ارار سياسّي 

، وي شتاا/وبراير، إلعطاد صتا، اانونّي، لعمل ةكوم، ابمر الوااع من اياد  ةماس ال ديد  المنتخت
لمصالة،  2014التي مارست صالةّيات ةكوم، الوواق، وتخّاي ةماس عن اّتفاق الشاطئ وي عا  

وتح وةماس، وانتلال اياد  ةماس من اجنلسا  إل  اجنفصال، تم يدا  إل  انخراط ا وي مشاريع 
 ومن اّتخذ ارار تشكيل الا ن، عايه تةّمل تتعات ا". إاايمّي، ةول دول، ةّز ،

 ذار/مارس، أّنه لن يسمح تفصل ةّز  عن  12وكان الرئيس الفاسطينّي مةمود عّتاس أعان وي 
 الضّف، الاربّي،، وال دول، واسطينّي، من دون ةّز ، وج دول، وي ةّز .

يتور"، أّن "الساط، الفاسطينّي، مضطّر  واعتبر وزير واسطينّي اريئ من عّتاس، أخف  يوّيته لر"المون
إل  إ راد مرا ع، وي تعاما ا ت اه ةماس، علئ تشكيل ةكوم،  ديد  وي ةّز ، من دون إعطاد 

 مزيد من التفاصيل".
واال عضو الم اس التشريعّي عن ةماس ورئيس ل نته الراابّي، يةي  موس  لر"المونيتور" إّن 

راد، وج بديال  عن ةكوم، التواوه، بل  اد تشكيل الا ن، كةال، "أعضاد الا ن، اإلدارّي، ليسوا وز 
اضطرارّي، موّات، لاتنسيه بين وزارات ةّز ، و اد وي اّل الةا ، إل  سّد الفراغ الذح تركته ةكوم، 

ّيا ، التواوه، ومن م ّمات الا ن، تذليل الم ا  كاّو، لاتوةيد بين ةّز  والضّف، الاربّي، إدارّيا  ومالّيا  وسياس
ووور ايا  ةكوم، التواوه تم ّمات ا وال ةا ، إل  الا ن،، عا  الرة  من أّن إصدار را  هللا ت ديدات ا 

 ضّد ةز  علئ تشكيل الا ن، الةكومّي، نأخذه عا  مةمل ال ّد".
يل لنّن مصدرا  ةكومّيا  مسؤوج  كبيرا  وي ةّز ، أخف  يوّيته، أبا  "المونيتور" تأّنه "تواصل وور تشك

الا ن، مع الرئاس، الفاسطينّي، ورئاس، الوزراد وي را  هللا، وأباا ما عن طبيع، الا ن،، وتأّن ا ج تشّكل 
 سما  بديال  لةكوم، التواوه"، مضيفا : "و مل أن يكون يناح تفّ   من را  هللا لادور المةدود لّا ن،، 

 من دون تضخي  ومتالا،".
وي ةّز ، دخل عا  س ال وتح وةماس ةول تشكيل الا ن،، المركز الفاسطينّي لةلوق اإلنسان 

 ذار/مارس، ةّذر ويه من خطو  ةماس، بّن ا تعمل عا  وصل ةّز  وي شكل  13وأصدر بيانا  وي 
 عماّي ون ائّي عن الضّف، الاربّي،.

، وي ةّز ، واال التاةع اللانونّي وي المركز مةّمد أبو ياش  لر"المونيتور" إّن "تشكيل الا ن، الةكوميّ 
 اد تمتادر  من كتا، التايير واإلصالح التاتع، إل  ةماس، وليس من الم اس التشريعّي، ويو 
ا ت اد سياسّي إدارّح ليس له سند اانونّي، وي اّل ةال، الالاانون السائد  وي ةّز "، مضيفا : 
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إنكار ةماس  "ونخش  أنثر من ذلح، وي اّت اه وصل ةّز  عن الضّف، الاربّي،، عا  الرة  من
 والساط، الفاسطينّي، يذه الةال،".

واال أستاذ العاو  السياسّي، وي  امع، ابزير وي ةّز  مخيمر أبو سعد  لر"المونيتور" إّن "خطو  
ةماس تفتلر إل  التعد اللانونّي الدستورّح، لنّن ةكوم، التواوه وي الوات ذاته ج تلو  بوا تات ا ت اه 

أّتفه مع من يلول إّن تشكيل يذه الا ن، سيعّمه اجنلسا  الفاسطينّي، لنّن  ةّز ". وأضا : "وأنا ج
 خشيتي من أن ينس   إعالن الا ن، مع طروةات إاايمّي، أو إسرائياّي، إلاام، دول، وي ةّز ".

أخيرا ... صةيح أّن ةماس تعتبر أّن تشكيل الا ن، الةكومّي، وي ةّز  ي د  إل  سّد الخال الةاصل 
ل الةكومّي، نتي ، روض ةكوم، الوواق أداد م ام ا وتابي، ةا ات سّكان ةّز ، لنن ج أةد وي العم

يضمن ردود أوعال الساط، الفاسطينّي، ت اه ةّز  لمعاات، ةماس، وا  تاريا عا  الترا ع عن تشكيل 
 الا ن،، ويو أمر اد ج يبدو متوّاعا .

 22/3/2017المونيتور، 
 
 : هل تكبر أزمة الثقة مع روسيا؟التصعيد اإلسرائيلي بسورية .61

 صالح النعامي
تتزايد المؤشرات التي تدل عا  أن التصعيد اإلسرائياي ابخير وي سوري،، الذح تمثل بتنثيؤ 
الاارات ال وي، وشّن عمايات اجةتيال والت ديد بتصعيد وتير  است دا  المراوه العسكري، التاتع، 

تدمير مؤسسات الدول، الابناني، ومراول ا الةيوي،، يرتتز تشكل لناا  تشار ابسد، إل   انئ التاويح ب
إستراتي ي، التي يمكن أن تسفر عن ا التسوي، السياسي، -أساسي تمخاو  إسرائيل من التةوجت ال يو

ن صةت تاح الملارب،، يكون تنثيؤ الاارات ال وي، وتو يه الت ديدات لاناا   لاصرال وي سوري،. وا 
رح اجستتااي ال اد  إل  التأثير عا  التسوي، وي سوري، لاضاز عا  الروس السورح تمثات، التة

تةديدا  لمراعا  خارط، المصالح اإلسرائياي،، والمتمثا، تشكل أساس تعد  السماح تموضع اد  إليران 
وةزئ هللا وي سوري،، وعا  و ه الخصوم تاللرئ من الةدود. وي الوات نفسه، وةن تو يه الت ديد 

لدول، الابناني، يمثل، إل   انئ مضامينه الردعي،، مةاول، لتةديد اواعد مستل، لاموا  ، وي بتدمير ا
 ةال وشات إسرائيل وي إ تار رعا  التسوي، وأطراو ا عا  مراعا  خطوط ا الةمراد. 

رة  ريان إسرائيل عا  التنسيه مع الروس، واةتفائ ا تشكل خام تعوائد "النيمياد" الشخصي، التي 
الرئيس الروسي والديمير بوتين برئيس الوزراد اإلسرائياي بنيامين نتنيايو، ومع إدراح تل أبيئ تربز 

لو ود تضارئ مصالح بين ط ران وموسكو، إج أن يناح وي إسرائيل من يرى أن بوتين ج يمكنه 
ألون  التخاي عن دور إيران وةزئ هللا وي سوري،. ووي السياق، يلول المعاه العسكرح اإلسرائياي،
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بن داويد، إنه نارا  بن الةفاظ عا  تلاد ناا  ابسد يمثل مصاة، استراتي ي، من الطراز ابول 
لاروس، وةن يذا يدوع   إل  مواصا، العمل والتعاون مع إيران وةزئ هللا عا  اعتتار أن ما يووران 

خيرا . ووي تعايه الاطاد البرح، الذح يضمن لاناا  مواصا، سيطرته عا  ابرض التي استعاديا أ
بّثته اللنا  اإلسرائياي، أشار بن داويد إل  أن الةرم عا  تلاد الناا  يو الذح يدوع الروس لمواصا، 
الريان عا  دور إيران وةزئ هللا، عا  الرة  من تضارئ المصالح بين الطروين. ويناح وي 

ي ضرئ الناا  وي دمشه، وي إسرائيل من يرى أن المفا أ ، المتمثا، وي ن اح المعارض، السوري، و
ابيا  الماضي،، تضفي صداي، عا  الريان الروسي عا  دور إيران وةزئ هللا وي الةفاظ عا  
ناا  ابسد. وما تلد  يدوع المعاه العسكرح لصةيف، "يديعوت أةرنوت"، إليكس ويشمان، لا ز  تأن 

ليس إةتاا نلل سالح "نوعي" المسوغ الرئيس لتنثيؤ ابنشط، العسكري، اإلسرائياي، وي سوري، 
لةزئ هللا أو تةييد ب ن  تنايمي، دّشن ا ةزئ هللا وي ال وجنس بل يرمي وي ابساس إل  توايؤ 
يذه ابنشط، كاستعراض او  لاضاز عا  روسيا لمراعا  مصالة ا وي أي، تسوي، تفضي إل  ةل 

 الصرال المتواصل وي تالد الشا . 
ويشمان إل  أن إسرائيل تنطاه من اوتراض مفاده أن إبداد الت اون  ووي تةايل نشرته الصةيف،، لفت

إزاد أح سيناريو ي مكن أن يفضي إل  إضفاد شرعي، عا  و ود اإليرانيين وةزئ هللا تاللرئ من 
الةدود ةير وارد عا  اإلطالق. ويو ما يفسر ساسا، الت ديدات تالتصعيد ضد  يد ابسد التي 

ي، والعسكري، ردا  عا  ايا   يد الناا  تاستخدا  المضادات ابرضي، أطالت ا المستويات السياس
ضد الطائرات اإلسرائياي، التي ةارت عا  أيدا  لةزئ هللا تاللرئ من ةمم. وما يعزز او  
اجوتراض أن التصعيد اإلسرائياي مخطز له سافا  ب د  التأثير عا  التسوي، ةليل، أن وزير ابمن 

يبرمان يدد بتدمير الدواعات ال وي، السوري،، مع عامه إن إسرائيل تستخد  اإلسرائياي أويادور ل
مناومات "إلنتروني،" تةيد عمل يذه الدواعات، تةيع إن ا ج تمثل أح خطر عا  الطائرات 

 اإلسرائياي،.
وعا  الصعيد الروسي، وةن يناح ما يدلل عا  بوادر أزم، ثل، اد نشأت بين موسكو وتل أبيئ عا  

التصعيد اإلسرائياي ابخير وي سوري،. واد ادرت صةيف، "يديعوت أةرنوت" أن استدعاد خافي، 
السفير اإلسرائياي ةارح كورين، من ابل الخار ي، الروسي، يدلل عا  إةتاا الروس من تنااض 
الساوح اإلسرائياي مع الوعود التي اطع ا نتنيايو عا  نفسه أما  بوتين وي للائ ما ابخير وي 

من دون أن تةدد طاتع يذه الوعود. و ل إعالن إسرائيل عن مسؤوليت ا عن الاار  ابخير   موسكو،
مّثل تالنست، لاروس ت اوزّا لاخطوا الةمراد عا  اعتتار أنه أةر    وأةرج ابسد، ما دوع   

 جستدعاد السفير؟ أ  أن يناح تفايمات أخرى ت  ت اوزيا خالل التصعيد ابخير؟ 
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وةن الت ديد اإلسرائياي ةير المسبوق تالمّس تمؤسسات الدول، الابناني، والبن   وعا  صعيد  خر،
التةتي، وي الةرئ الملبا، إل   انئ مضامينه الردعي،، وةنه ي د  إل  تةديد اواعد الموا  ، 
المستلباي، تعد التسوي، وي سوري،. ولد ةرم المتةدع تاس  ال يد اإلسرائياي عا  إبراز ت ديد 

، أركان ال يد  ادح إيزنكوت تالتركيز وي الةرئ الملبا، ضد لبنان عا  المس تمراوه رئيس ييئ
الدول، الابناني، أنثر من المس تأيدا  ةزئ هللا. وسبه لوزير ابمن أويادور ليبرمان أن اعتبر أن 

وي أي، ةزئ هللا وال يد الابناني يمثالن "بني، واةد "، ما يعني أن يذا ال يد تات يدوا  إلسرائيل 
موا  ، ملبا،. ومن أ ل تسوي  يذه الت ديدات، وةن إسرائيل عاد  ما تشير إل  التصريةات التي 
أدل  ب ا الرئيس الابناني ميشال عون، والذح داوع عن ةزئ هللا بوصفه "الملاوم، التي تةمي 

ي لبنان. لبنان"، إل   انئ تسريئ معاومات ةول ايا  ةزئ هللا ببناد مصانع سالح تةت ابرض و
ومن الواضح أن ال د  الرئيس ل ذه الت ديدات يو ردل ةزئ هللا من خالل استاالل ةساسيته 
لارأح العا  الداخاي، وز ره عن اإلادا  عا  أح ساوح وي لبنان أو سوري، يمكن أن ترى ويه إسرائيل 

 ما را من مااير الت ديد ل ا. 
ل، الابناني،، واياد  ةزئ هللا، تأنه وي ةال اختار وي الوات نفسه، وةن إسرائيل تريد أن تلول لادو 

الةزئ سوري، كساة، موا  ، وةن ا ستوسع الموا  ، لتشمل لبنان، خصوصا  مراوه الدول،. إن ما 
يدلل عا  أن ال د  الرئيس من يذه الت ديدات يو الردل ةليل، أن إيزنكوت نفسه اد أخبر ل ن، 

أال من ش ر أن التلديرات اإلسرائياي، تؤكد أن ةزئ هللا ةير  الخار ي، وابمن التاتع، لاننيست ابل
 معني تموا  ، مع إسرائيل.

 22/3/2017، ، لندنالعربي الجديد
 
 هيا إلى الحرب .62

 تسفي برئيل
، الوات الذح يتساوى ويه الايل والن ار. ج يو د مثل "النوروز"صاد  يو  أمس رأس السن، اإليراني، 

يع، الذح تعده سيأتي الصيؤ ومعه عاد  تأتي الةرئ. كل ةرئ ستنون يذا العيد لاتتشير تالرب
مناست، لنا. ضد ةماس، ضد ةزئ هللا أو وي سوريا ايضا، مع تلشيد التورا مع روسيا. ج يو د 

 مثل الةرئ من ا ل ت نيد اللومي، وتفكيح ت ديد اجنتخاتات وتلاد رئيس الةكوم، وي كرسيه.
  ا من ال ارور، رئيس الشتاح وتح رزنام، اجعياد وجةك أنه مكتوئ التةذيرات الموسمي، ت  اخرا

وي ا تأن ةماس ستنفذ عمايات ابل عيد الفصح، ووي اللياد  الشمالي، ي عدون خط، عمل ممكن، أما  
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ج أةد من اجطرا  يريد البدد وي "ةزئ هللا، وال   انئ كل تةذير ك ذا يو د تةفك مناسئ: 
 ."الةرئ

ةفك وي نفس الوات. ووي لةا، واةد  يت  نسيان كل اجةتماجت التي وسرت ةت  ا ن التةذير والت
إل  أح ةد ةزئ هللا ضعيؤ ومصائ، ولماذا الصا، ا خذ  تالتزايد بين مصر وةماس يي ضمان، 

 مناست، لمنع التورا وي الموا  ،.
  اسرائيل، ليس وي النار عا إطالقليس يناح أح رةت، وي الةرئ. ةماس لن تنسئ من استئنا  

أو عيد نزول التورا . ونتائط عماي، ال ر  الصامد بينت ل ا أن  "جغ تعومر"عيد الفصح أو وي 
الةرئ مع اسرائيل لن تضمن الن اح وي الساة، الفاسطيني، أو العربي،. سيطرت ا عا  ةز  مطال، 

عتبر السيد، ومن ينا وةن ا تلريتا، والتيارات السافي، ج ت دديا وعايا. وةسئ رأح اسرائيل يي ت
المسؤول، عن ال دود. اضاو، إل  ذلح، تفضل اعترا  اسرائيل تسيادت ا، ن ةت ةماس وي خاه 

 توازن ردل، ووضع  دار اوح أما  طموح اسرائيل وي اللضاد عا  ايادت ا.
عا  الصعيد السياسي ن ةت ةماس وي وضع مةمود عتاس وي زاوي، الراوض الفاسطيني الذح 

عالا، الساط، الفاسطيني، مع الوجيات المتةد  ومع مصر وي موضع الخطر تسبئ تصميمه يضع 
عا  عد  المصالة، مع ةماس أو المواول، عا  استبداله تمةمد دةالن. استئنا  الصرال العنيؤ 
مع اسرائيل ليس ولز لن يعطي ةماس اوضاي، استراتي ي،، بل من شأنه أن يةط  الوضع اللائ  

 المريح.
ئ هللا ايضا يتصر  بناد عا  ميزان الردل، اجمر الذح يسمح له بتةسين وضعه السياسي وي ةز 

لبنان. تدخاه وي الةرئ السوري، ل  يمنعه من ورض تعيين الرئيس الابناني ميشيل عون وي تشرين 
 اجول/أنتوبر الماضي، ويو يلود الصرال نةو اانون اجنتخاتات ال ديد من ا ل اجنتخاتات التي
ست رح أو تؤ ل لامر  الثالث،، وي أيار اللريئ. ويو ليس تةا ، إل   ب ، عسكري، اخرى مع 

 اسرائيل التي من شأن ا أن تعزز خصومه.
إيران التي تلترئ ايضا من اجنتخاتات وي أيار ليس ل ا سبئ علالني لتةريح ةزئ هللا أما  

  روسيا التي سمةت جسرائيل ةت  اسرائيل ا ن، ةيع أن ا تخوض صرال سيطر  وي سوريا أما
ا ن تالعمل تشكل ةر ضد اواول السالح من سوريا إل  لبنان. وليس واضةا إذا كانت سياس، 
روسيا ستتاير تعد الضرب، اجسرائياي، اجخير ، لنن يذه المفارا، ليست ولز جسرائيل، بل ايضا 

ل من شأن ا تر يح كف، روسيا وي صالح إليران وةزئ هللا، ةيع أن المتادر  إل  موا  ، مع اسرائي
 اسرائيل.
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ةسئ ةزئ هللا أو ةماس أو إيران أو روسيا وةن اسرائيل ولز لدي ا ا ن اعتتار علالني لاخروج 
إل  الةرئ، ج سيما عا  خافي، لعت، اجنتخاتات. يذه تالضتز يي الاةا، التي مطاوئ وي ا من 

والشتاح واج  ز  ابمني، اجخرى، النشؤ عن وكتح كل ال  ات العلالني،، مثل ال يد اجسرائياي 
خطأ سياسي ل ر اسرائيل إل  ةرئ اخرى. بدل التةذيرات الزائد  التي اد تشعل الةرئ يفضل واؤ 

. ي ئ عاينا التذكر أن اجنتخاتات ليست سبتا شرعيا "الةرئ التي ج خيار وي ا"اعداد اللاوئ لر 
 لاةرئ.

 22/3/2017هآرتس 
 23/3/2017، لعربي، لندنالقدس ا

 
 هل هي نهاية الطريق؟ –الفلسطينية  "التدويل"استراتيجية  .63

 عاموس يادلين وكوبي ميخائيل
ابل ةوالي علد، مع استبدال ةكوم، اولمرت تةكوم، نتنيايو وانتخائ اوتاما رئيسا لاوجيات المتةد ، 

كست عد  الثل، تاللدر  عا   سر يذه اجستراتي ي، ع”. استراتي ي، التدويل“اختار الفاسطينيون 
الف وات مع اسرائيل  تما وي ذلح مع ااتراةات اولمرت تعيد  المدى ، وعكست ابمل وي ةصول   

 عا  المطالئ المركزي، الثالث، من الم تمع الدولي: 
 ااام، دول، واسطيني،. -1
 .1967بناد عا  ةدود ةزيران  -2 
 عاصمت ا اللدس. -3 
 ، ال  اجس ا  وي التوصل ال  اتفاق الةد اجدن  المطاوئ من   من ابل وكل ذلح دون الةا 

الصرال والمطالئ، والتنازل عن ةه العود ، والمواول، عا  الترتيتات اجمني،  بةن اداسرائيل: التع د 
دوع الم تمع  –التي ستةد من سيادت   تلدر معين. عمل الفاسطينيون من ا ل الليا  بخطوات 

ااام، دول، واسطيني، تصيا، مالئم، ل  ، لنن ليس عن طريه المفاوضات مع اسرائيل، الدولي ال  
 ووي سياق التنازل عن دوع الثمن المطاوئ من التوصل ال  اجتفاق عن طريه التفاوض.

للد انض  ال  استراتي ي، التدويل الفاسطيني، ال  د الدعائي من ا ل ايصال الرواي، الفاسطيني، ةول 
واللاد المسؤولي، عن ال مود السياسي عا  اسرائيل، اضاو، ” العادل، لةاه“ال والطريل، استائ الصر 

ال  سائ الشرعي، عن اسرائيل. يذه اجستراتي ي، التي تركز عا  ال  د المن  ي والمتواصل لتسويد 
 و ه اسرائيل وي المؤسسات الدولي، وسةه شرعيت ا وانكار الصا، التاريخي، اللومي، بين الشعئ

 الي ودح وارض اسرائيل، س ات ان ازات تارز  وي السنوات اجخير .



 
 
 
 

 

 40 ص             4237 العدد:        3/23/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

خالل سنوات ادار  اوتاما ل  يعد الفاسطينيون واجسرائيايون ال  المةادثات المتاشر  رة  الت ميد 
المؤات لبناد المستوطنات وي الضف، الاربي،، الذح ن ح الرئيس اوتاما وي ورضه عا  ةكوم، 

وساط،  ورج ميتشل، والمتعوع الخام لارئيس، ورة    ود الوساط، لاماح اسرائيل. ورة    ود 
اجن ازات التارز  التي س ات ا الةرك، اللومي، الفاسطيني، كانت ارار  أةداجردني عبد هللا الثاني. 
 تاعتتار واسطين دول، ةير عضو . 2012اجم  المتةد  وي العا  

دار  اجمريكي، وي ايصال المواؤ اللائل إن سياس، اضاو، ال  ذلح ن ح الفاسطينيون اما  اج
اجستيطان اجسرائياي، وي الضف، الاربي، يي العلت، الرئيس، اما  تةليه اجتفاق. خطائ الرئيس 

وي  امع، اللاير  كان نلط، انطالق مرية، ب ذا المعن . ان از دباوماسي يا   2009اوتاما وي أيار 
يذا السياق، كان ارار اجدار  اجمريكي، اجمتنال عن التصويت وي الرواي، الفاسطيني، وي  إليصال

يي  1967اللائل إن ةدود  2334، وعندما اتخذ اللرار 2016كانون اجول  23م اس اجمن وي 
الذح الز  اسرائيل تاجنسةائ من مناطه اةتات وي العا   242أساس المفاوضات  خالوا للرار 

زير الخار ي،  ون كيرح اختار الةديع عن الموضول اجسرائياي  . ووي الخطائ الختامي لو 1967
 الفاسطيني.

الثل، تالنفس التي ةصل عاي ا الفاسطينيون عا  خافي، اجن ازات السياسي، الدباوماسي، عا  مدى 
السنين تر مت ال  ت ديدات ت اه ادار  ترامئ كي ج يطبه وعوده اثناد الةما، اجنتخابي، بنلل 

وي ” سيناصون ةيات ا“مريكي، ال  اللدس. يدد مسؤولون واسطينيون اجدار  تأن   السفار  اج
مؤسسات اجم  المتةد ، وأن العنؤ سيندلع وي الشرق اجوسز. اجمين العا  لر  .ت.  صائئ 

. يبدو أن إلسرائيلواعطاد مفاتيح الساط، الفاسطيني،  بةسرائيلاجعترا   بةلاادعريلات يدد 
 دون صعوت، وي رؤي، المتايران المركزيان الدراماتيكيان الاذان ةوج استراتي ي، الفاسطينيين ي

التدويل ال  مسأل، ليست ذات صا،: ادار  ترامئ ج تاتز  ت اه الفاسطينيين تاللدر الذح التزمت ته 
 مي،بيمن اناعات ا. اضاو، ال  ذلح، يناح ترا ع  أنثرادار  اوتاما. والرواي، اجسرائياي، اريت، 

 الصرال اجسرائياي الفاسطيني وي العال  العربي ووي الم تمع الدولي.
منذ سنوات ل  تعد المسأل، الفاسطيني، عا  رأس البرنامط اليومي لازعماد العرئ، ةيع أن   ينشااون 
تالمشانل الدموي، وي تالدي  ووي المنطل،، التي ل ا تأثيرات  يواستراتي ي، تعيد  المدى. ةليل، أن 

من   ،  إيرانرائيل يي مصدر اجستلرار وةايف، وي الصرال الذح تديره الدول العربي، ضد اس
وي المنطل، وخاص، ت اه مصر  لألنام،وداعد من   ، اخرى، وايضا ترا ع الدع  اجمريكي 

والسعودي،، كل ذلح خاه نلط، توازن  ديد  وي التعاطي مع الصرال. اضاو، ال  ذلح، التةديات 
ي موا  ، اللوى العام  لمشانل المنطل، والصراعات وي الشرق اجوسز وعا  رأس ا النامن، و
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الةرئ اجياي، المستمر  وي سوريا، عد  اجستلرار وي اليمن والعراق، زياد  او  ةزئ هللا وزياد  تأثير 
 ج ئماليين  10يذا ايضا يضعؤ اجستراتي ي، الفاسطيني،.  –وروسيا وي الشرق اجوسز  إيران

سورح، كارث، انساني، وي اليمن وعد  استلرار وي العراق وليبيا. كل ذلح يضع المسأل، الفاسطيني، 
 عا  يامد الساة، السياسي،.

انطالاا من المصاة، اجسرائياي،، وان ال  د الدولي لعالج المسائل اجاايمي، ومن ضمن ا المسأل، 
ات المتةد  وليس الم تمع الدولي الذح واوه عا  اجسرائياي، الفاسطيني،، ي ئ أن تنون تلياد  الوجي

الرواي، الفاسطيني، تالنامل تلريتا. لذلح من الم   أن تلو  اسرائيل تالتنسيه مع اجدار  اجمريكي، من 
ا ل ةل المسأل، الفاسطيني، مع تايير شروا الاعت، التي ن ح الفاسطينيون وي ورض ا وي السنوات 

تفضل السياس، المتشدد  انثر لارئيس  أنثروي يذا الوات اد يكون ممكنا اجخير . التصدر اجمريكي 
 ال ديد، والنشؤ المشترح عن اجولويات واجستراتي ي، المناست،.

مع استلرار اجدار  ال ديد  وي البيت اجبيض، التي تبدو منفتة، عا  دراس، اجوكار ال ديد ، تو د 
يذه اجدار ، اجمكانيات بخصوم المسأل، الفاسطيني،  رس ، تالتنسيه مع إلعاد ورص،  إلسرائيل

ك زد من اجستراتي ي، اجاايمي، الواسع،. واد أوضةت ادار  ترامئ أن المسأل، اجسرائياي، الفاسطيني، 
الةوار الثنائي، وأن اجدار  ج تواوه عا  اجمالدات  إطاري ئ أن تعود ال  طاول، المفاوضات وي 

ال  استمرار  بةي ائصةيح أن اجدار  ج تنار  وي اجم  المتةد  أو الرباعي،. اجةادي، ضد اسرائيل
اجستيطان أو ض  اسرائيل لمناطه الضف، الاربي،، لنن وي نفس الوات ج تواوه عا  اجدعاد 

 الفاسطيني اللائل تأن اسرائيل والمستوطنات يي العلت، وي طريه السال .
لتنسيه والتفاي  مع الوجيات المتةد  ةول التةديات الةليلي، وي المصاة، اجسرائياي، تةا ، ال  ا

المنطل،، التي يي موا  ، التامر واجريائ اجيراني وترتيئ الوضع وي سوريا وتلوي، مصر واجردن 
كعاماي استلرار، وعالج الدول الفاشا،، التي تسبئ عد  اجستلرار وضعضع، اجمن اجاايمي، اجمر 

العال  وخاص، اوروتا. نتي ، التفاي  وي يذه اجمور بين اجطرا  اد تؤدح ال  الذح ينعكس عا  
وضع المسأل، اجسرائياي، الفاسطيني، كأولوي، منخفض، انثر مما كانت عايه وي ادار  اوتاما، مع   د 

 ”.استراتي ي، التدويل“الفاسطينيين تعد   دوى  إلانالاسرائياي امريكي مشترح 
مكان  ديد و  ود التوصل ال  اتفاق ج ت د  ال  تلوي، الوضع الراين، بل إن وضع الصرال وي 

العكس، المفارا، يي أن سياس، التدويل الفاسطيني، والروض الفاسطيني وي التلد  ال  المرةا، ئ من 
كل شيد “خريط، الطريه، أح وضع ةدود مؤات، لادول، الفاسطيني، المستلباي،، اضاو، ال  مواؤ 

كل ذلح منع التلد  وي ةل الصرال. إن اللول  –اطروين ةول المواضيع المختاؤ وي ا ل” أو ج شيد
الةاس  لافاسطينيين تأن عاي   العود  ال  عماي، المفاوضات الثنائي،، وابول الترتيتات اجنتلالي، 
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وتر  سيةمل وي ثناياه امكاني، كبير  لاتلد ، اياسا مع  –من الوضع الراين  أوضلوالمرةاي، كبدائل 
 الرئيس اوتاما.
لافاسطينيين تأن اواعد الاعئ تايرت، ي ئ نلل السفار  اجمريكي، ال  اللدس.  لإليضاحكخطو  اول  

إن الترا ع اجمريكي عن يذا الوعد، ةت  لو كان تصيا، مرن، وابداعي، نتي ، الت ديد الفاسطيني 
 عل الفاسطينيين يتمسكون تاجمتنال عن يذه الخطو ، سيضعؤ مكان، الوجيات المتةد  وي

تاجستراتي ي، التي تاتؤ عا  اسرائيل وتتمام من المفاوضات المتاشر . اشارات اولي،، يفسريا 
الفاسطينيون كترا ع امريكي عن الوعد، دوعت ااد  واسطينيين ال  اجعالن عن نيت   وي اجستمرار 

تراح بخصوم عد  اانوني، المستوطنات وي مالةل، اسرائيل وي الساة، الدولي، والعمل عا  تلدي  اا
من ميثاق اجم  المتةد ، يذا رة  أن المسأل، ستوا ه تالفيتو  7لم اس اجمن. ويذه المر  تةت البند 

اجمريكي. لذلح من الم   أن تتمسح الوجيات المتةد  بوعد الرئيس نلل السفار  ال  اللدس مع 
ل، ةير مختاؤ وي ا، وةسئ كل اتفاق ستنون تةت التوضيح أن مواع ا وي ةربي المدين،، وي منط

السياد  اجسرائياي،، وأن يذا اجمر متعاه تاللرار اجمريكي، وج يشير ال  ترا ع الوجيات المتةد  عن 
 مواف ا التلايدح بخصوم مستلبل شراي اللدس الذح سيةدد من خالل المفاوضات بين اجطرا .

جيات المتةد ، وعد  رضا ال م ور اجسرائياي عن الوااع الراين إن استلرار اجدار  ال ديد  وي الو 
وي السياق الفاسطيني، ايضا م ال المناور  الذح يو د لالياد  وي اسرائيل، كل ذلح ينشيد ورص، 
خاص، لرس  سياس، اسرائياي،  ديد  لموا  ، الصرال مع الفاسطينيين وتنسيه يذه السياس، مع 

ستراتي ي، ي ئ أن تعتمد عا  تةييد استراتي ي، التدويل الفاسطيني، وتش يع الوجيات المتةد . يذه اج
الفاسطينيين عا  العود  ال  المفاوضات المتاشر  مع اسرائيل لاتوصل ال  اتفاق عا  اساس مبدأ 

 الدولتين لشعبين.
زمني لامفاوضات يتمكن  إطارمن اجوضل اشتراا الخطو  بثالث، طاتات اساسي، ويي وضع  
لفاسطينيون من خالله من العود  ال  المفاوضات مع اسرائيل، وتع د واسطيني تعماي، مرتت، ا

ومسؤول، لبناد الدول،  مؤسسات وااتصاد واةتنار اللو  وورض اللانون والناا   من ا ل ضمان أن 
بين الدول، الفاسطيني، التي ستلو  ستنون نا ة، وةير واشا،، وواؤ التةريض والدع  المالي لامخر 

 ابسرى وي اسرائيل أو عائالت المخربين الذين اتاوا.
وضل الفاسطينيون اجستمرار وي   ود عزل اسرائيل  إذامن الم   أن توضح الوجيات المتةد  أنه 

ستلو  بدع  الخطوات اةادي،  وةن اوي الساة، الدولي، عا  المفاوضات المتاشر  وي الفتر  المةدد ، 
لرس  الةدود بناد عا  مصاةت ا اجستراتي ي، مع الةفاظ عا  امكاني، ال انئ من ابل اسرائيل 

تطبيه الةل المتفه عايه وي المستلبل لدولتين لشعبين. يكذا تستطيع اسرائيل اجستعداد من  ديد 
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لالنفصال عن الفاسطينيين مع الةفاظ عا  النتل اجستيطاني، وةور اجردن وامكاني، العمل اجمني 
لضف، الاربي،. وتشكل مواز، ي ئ ايضا السماح بو ود تواصل  اراوي لانيان وي كل مناطه ا

الفاسطيني وادر  عا  الةرك، من شمال الضف، الاربي، ال   نوب ا. اضاو، ال  ذلح، الم تمع 
الدولي واسرائيل يعمالن عا  تطوير البن  التةتي، اجاتصادي، الفاسطيني، ايضا من خالل تخصيم 

 ةتيا ات المةدد .مناطه ج ل ذه اج
نتائط استطالل الرأح وي مواضيع اجمن اللومي، التي أ رايا مؤخرا مركز اتةاع اجمن اللومي، 

وي المئ،  10تشير ال  أن اةابي، ال م ور تعارض استمرار الوضع الراين، أو ض  المناطه: ولز 
الراين. معا  ال م ور وي المئ، يريدون استمرار الوضع  17يريدون ض  مناطه ي ودا والسامر ، و

وي المئ،  يريدون اجتفاق، سواد كان الةديع عن اتفاق دائ  أو ترتيتات مرةاي، وي الطريه ال   61 
اجتفاق الدائ . يذا يعني أن يناح رةت، واضة، لدى ال م ور اجسرائياي وي التايير. ومن ينا وان 

سيه مع الوجيات المتةد  وي الارو  اجستثنائي، م ال لامرون، والمناور . التن اإلسرائياي،لدى اللياد  
الموضول  وا عاد الت ديد الفاسطيني واستراتي ي، التدويل من المضمون.  إوراغالتي نشأت سيمكن من 

واستراتي ي  أمنيوالدولي وخاه وااع  اإلاايميمكانه الصةيح وي البرنامط اليومي  إل الفاسطيني 
 ، وديملراطي،  من، وعادل،.كدول، ي ودي إلسرائيل أنثرمناسئ 

 22/3/2017نظرة عليا 
 22/3/2017رأي اليوم، لندن، 
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