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تتضمن "شروطًا إسرائيلية" الستئناف بنود  واشنطن عرضت على عباس سبعةحواتمة:  .1

 المفاوضات
 ككة لرحر ككر فنسكك ينا نككاي  حوارمككة أن أكككد ايمككين العككاا لككك االجبوككة الد مو را : رائككد جبككر –موسكك و 

اإلدارة ايمير  ككة عر ككت عنككا الا ككادة ال نسكك ين ة اأف ككاراص أول ككةا لنحصككوا عنككا رد فكك   كك نوا  كك ا 
ز ارة الرئ س محمود عباس المررابكة للكا وا كن نو مو كحاص أن اكفك ايف كار ر كمنت ا رراحكاص بالكدعوة 

سر  ائيلو ل افة للكا سكبعة بنكود ع كس بع كوا ا كرو اص للا مؤرمر ل ن م  رح رك اي راف العرب ة وا 
 لسرائين ةا السرئناف الم او ات.

و ككككاا حوارمككككة لككككك االح ككككاةا  كككك ا ز اررككككت موسكككك وو أن ج سككككون  ككككر نب ت المبعككككو  ال ككككا  لنككككرئ س 
ايمير كك  ناككل اايف ككارا للككا عبككاس  كك ا لاائومككا أ يككراصو ور ككمنت رؤ ككة وا ككن ن  ككرو   اسككرئناف 

سكرائيل والسكن ة ال نسك ين ة  عمن ة الس او وبينوا الدعوة للا مؤرمر ل ن مك  رح كرك البنكدان العرب كة وا 
لسككرائين  مبا ككرو عنككا أن يرحككوا للككا  ل ككة  –فكك  رعا ككة أمير  ككةو و وككدف للككا ل كك   حككوار عربكك 

 دائمة ايرا اسردعاؤاا عند الحاجة أو بار ا  بين ال رفين ال نس ين  واإلسرائين ا.
ن البنود الر  ا ررحوا  ر نب ت لننااش ر كمنت: عكدا العكودة للكا منا  كة الم كار   و    حوارمة أ

لسكرائين ة لمنا  كة   كال االسكر  ان ال حاكة والروصككل  -االسكر  ان ة السكاباةو ور سك س لجنكة أمير  كة
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للكككا  ككككرارات فكككك   كككك نوا بوككككدف رانكككك   الن كككا  االسككككر  ان  مككككن دون أن   ككككون انككككا  و كككك   امككككل 
أن ررحمل السن ة المسؤول ة عن و    ل أ  اا الدعوات للكا العنك  والرحكر د  كد ل سر  انو و 

لسرائيلو بما ف  فل  ف  المنااج الدراس ةو وأال يرا االكر اء بإدانة عمن ات العن و بكل ر نكا اإلدارة 
مككن الجانككا ال نسكك ين  لجكككراءات محككددة وعمن ككةو بينوككا م حاكككة المن ككفين والم   ككين ومحكككاكمرواو 

   ل أ  اا الرحر د ف  وسائل اإلع ا ال نس ين ةو وو   دف  روارا أسر ال كوداء وايسكر  وو 
باعربار أن افا يد ل  من ر ج   العن و ورغيير جداوا مناوبات ايجوزة ايمن كة وعمنوكا ل كمان 

 فاعن ة أوس  عنا مدار الساعة.
لكة عاكداا مك  و اا حوارمة أنت أ ن  الجانا الروس  عنا افك الر اصكيل  ك ا  جنسكة منا  كات م وة

نائككا وز ككر ال ارج ككة مي ائيككل بو ككدانوفو و ككدد   لوككا عنككا أن البككديل السككرئناف العمن ككة الس اسكك ة 
مككن مككؤرمر ل ن مكك  رن ككرد وا ككن ن بإداررككتو اككو العككودة للككا ف ككرة مككؤرمر دولكك   سككرند للككا المرجع ككة 

حدة ف  مواجوة ال غو  ايمير  ةو الفراص للا ايمم ة.  ما أ ار للا  رورة لح اء  رارات ايما المر
اإلسكككرائين و ف مكككا االنجنكككة الرباع كككة  -  كككاا االصككك غة الدول كككةا لنرعامكككل مككك  منككك  الصكككرا  ال نسككك ين 

 الدول ة ف  حاا موت سر ريا.
واعربككر حوارمككة أن لدارة ررامككا لككا ربنككور س اسككروا النوائ ككةو لكككن ايف ككار الم روحككة رككدا عنككا درجككة 

المرحنكككةاو مكككا  سكككردع  ر كككافر جوكككود البنكككدان العرب كككة عنكككا أبكككواا الامكككة المابنكككةو والبنكككدان اصكككعوبة 
 الصد اةو وبينوا روس او لك ارعز ز المو   ال نس ين  ف  مواجوة ال غو  ايمير  ةا.

ول ت حوارمة للا أن الم روح عنا ال نسك ينيين حال كاص لك س ااال ر كار بكين حكل الكدولريان وحكل الدولكة 
حدةو  ما يروةج بع كواو بكل الابكوا بالرؤ كة اإلسكرائين ة الاائمكة عنكا مكني ال نسك ينيين ح مكاص فار كاص الوا

دارة محن ة من دون س ادة عنا ايردا.  وا 
وحمككل حوارمككة عنككا ا رفكك  االناسككااا رالسككن ة وحر ككة احمككاسانو و ككاا أنومككا اانانبرككاا عنككا ار ا ككات 

يناير الما  ن الر  وص وا ب نوا او عت  ل ة مبدعكةا  -بيروت راجرما  ال صائل ف   انون الثان 
لرسو ة من  االناساا الكو ن و مو كحاص أن السكن ة رراجعكت فك  مو  وكا وبكدأت ركروةج لكك اف كرة الرجكو  
للكا ر ك ينة المجنكس الككو ن  ال نسك ين  الكفي لكا  عاككد اجرماعكاص منكف ع كر ن عامككاصاو بكدالص مكن السككع  

نصت عنكا ر ك يل ح ومكة وحكدة و ن كة ر كار  بوكا اي كراف  افكةو ورككون للا رن يف االر ا ات الر  
معالجة من ات االناساا أبرز مومارواو ل افة للا الرح ير لعاكد مجنكس و نك  فنسك ين  جديكدو فك  
حككين سككارت احمككاسا أ  ككاص   ككوات راككوةد ار ا ككات بيككروت مككن  كك ا ر كك يل لجنككة إلدارة الا ككا  

 وزارات.ر ا عمن اص ح ومة من و  ء ال
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و ككاا الا ككادي ال نسكك ين  أن ا رفكك ا االناسككااا ين ناككان مككن لداررومككا مككوارد   كك مة لرثبيككت موا عومككاو 
و سككرندان للككا امحككاور فكك  من اككة ال ككر  ايوسككالا اروموككا ب نوككا اررعامككل مكك  منكك  االناسككاا بارجككاك 

 لدامرتا و ارن نق من مصالحوا ورر عا بالا  ة ال نس ين ةا.
 24/3/2017، الحياة، لندن

 
 قرار عباس تشكيل المحكمة الدستورية تلغيغزة" في "المحكمة اإلدارية  .2

بإلغككاء  ككرار رئكك س السككن ة محمككود عبككاس ال ككا    ككزة ح مككاص فكك  أصككدرت المح مككة اإلدار ككة  : ككزة
و أن 23/3/2017 وف كرت المح مكة فك  ب كان وصكل االكرأيا يكوا ال مك س بر  يل المح مة الدسكرور ة.

رربككة عنككا الاككرار رعربككر ال  ككة النروككاء وال ككة الككرئ س المحككددة فكك  الاككانون ايساسكك  بكك رب  اآلثككار الم
 سنوات والر  انروت منف عدة سنواتو وأصبي ال  من  الص ح ة ف  الاانون إلصدار افا الارار.

و اا النائا العاا المسر ار لسماعيل جبر لنت بصكدور اكفا الح كاو فكإن أي ح كا أصكدررت أو رصكدرك 
نة بالارار المنغ  ح ماص ا  أو ال يرررا عن ت أي أثار  انون ة. ومنعدماص  لمح مة الدسرور ة الم  ة

 23/3/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 التشريعي": قرار "إدارية غزة" إلغاء المحكمة الدستورية "قانوني" في"رئيس اللجنة القانونية  .3
أكد المجنكس الر كر ع  ال نسك ين  عنكا  انون كة  :نة اي رسرحر ر ز و من عبد الغن  ال ام  -  زة

الارار الصادر عن المح مة اإلدار ة ف    ا   زةو والاا   بإلغاء أمر ر  يل المح مة الدسرور ة؛ 
و ككاا رئكك س النجنككة الاانون ككة فكك  المجنككس الر ككر ع و محمككد فككرج الغككواو  وفلكك  الم ال روككا الدسككرورا.

ال نسككك ين ة محمكككود عبكككاس لاكككرار ر ككك يل المح مكككة الدسكككرور ةو أصكككدرت امنكككف لصكككدار رئككك س السكككن ة 
و واليوا صدر  رار بإلغائوا بو   العمل بوا فوراص  المح مة اإلدار ة رمح مة العدا العن ا ف   زةن  راراص 

 يكر دسكرور ة مكن حيك   وأ اف ف  حديثت لككا دس بكرساو االمح مكة الدسكرور ة أصك ص  ب  ل نوائ ا.
ن؛ فمككن أمككر بر س سككوا اككو رئكك س السككن ة المنرو ككة واليرككت والككفي ال  حككق لككت فلكك و ال كك ل والم ككمو 

نوا من لون واحد دون روافق و ن ا.  و فل  فاد   ة
 23/3/2017وكالة قدس برس، 

 
 بتشكيل المحكمة الدستورية باطل وتكريس لالنقسام عباسالهباش: إلغاء قرار  .4

لكرئ س لن ككؤون الدين ككة والع  ككات اإلسكك م ة محمككود اعربكر  ا كك    ككاة فنسكك ينو مسر ككار ا :راا هللا
 و وركر سكاص و ابكا  ص  كزة باعربكار ر ك يل المح مكة الدسكرور ة ال  كاص فك  الوباشو  رار المح مكة اإلدار كة 
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 لجككراءات  ككاا حمككاس فكك   ككزة ب  ككة اوعاةككا الوبككاش عنككا اككفا الاككرارو باولككت:  ل ناسككااو واالن صككااا.
  سرند للا أي أسس  انون ةو ينكت صكادر مكن جوكة ال رمرنك  الصك ةو أو لدار ة أو   ائ ة با لو وال

مككككا  سككككما بالمح مككككة ان ادعككككاء ل  ككككااو  ال نسكككك ين ا. ايساسكككك الصكككك ح ة الدسككككرور ة وفككككق الاككككانون 
بإلغاء  رار الرئ س محمود عباس بر  يل المح مة الدسكرور ة  والر    نروا حماس ف   زة اإلدار ةاو

 ص ة  انون ةا. أ ةمن  ااو ادعاء ممن ال  
 23/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 نقيب المحامين الفلسطينيين: "المحكمة اإلدارية في غزة" ال تمتلك الصفة القانونية وال الشرعية .5

اليككوا الجمعككةو لن الح ككا الصككادر  و ككاا نايككا المحككامين ال نسكك ينيين المحككام  حسككين  ككبانة :راا هللا
عكككن مكككا رسكككما االمح مكككة اإلدار كككة فككك   كككزةاو وال اصكككة بإلغكككاء  كككرار الكككرئ س محمكككود عبكككاس بر ككك يل 

وفل  ين افك المح مة ال  ووال  مس ايصوا الاانون ة ب ي صنة والمح مة الدسرور ة او ح ا با ل
جم ك  المحكاكا اوأ اف  كبانة فك  ب كان صكح  : لن  رمرن  ص ة اال رصا  الاانون ة وال ال رع .

الرككك   كككك نت بعككككد االناكككك ا فكككك    ككككا   ككككزة وز كككت و كككك نت ب سككككاس با ككككل وال يجككككوز الرعامككككل مكككك  
 وأكد  بانة مو   ناابة المحامين الرافد لوفا الح ا. .ام رجارت

 24/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عباس: ألمانيا تستطيع أن تلعب دورًا فاعاًل من أجل السالم .6
محمكككود عبكككاسو مسكككاء يكككوا ال مككك سو لن  ةال نسككك ين  السكككن ة  كككاا رئككك س:  ككك س أبكككو سكككمرة - راا هللا

 ز ارركككت يلمان كككا رككك ر  فككك  ل كككار السكككع  إليجكككاد السكككبل الك ينكككة لصكككن  السككك ا رفككك  ال كككر  ايوسكككالن.
را ايلمان ةو بحسا و الة ايبنكا ووأ  اف عباس ء ف  محا رة ألاااا أماا أسرة أكاد م ة  ونراد أديناو 

 ال نس ين ة الرسم ة اوفااو لن ألمان ا رسر    أن رنعا دوراص فاع ص من أجل الس ا.
 24/3/2017 لألنباء، األناضولوكالة 

 
 إذا صمم ترامب على مخالفة الشرعية الدولية سنقف في وجههنبيل شعث:  .7

ة محمكككود السكككن ة ال نسككك ين  المسر كككار الس اسككك  لكككرئ س و كككاا نبيكككل  كككع  :محمكككد يكككونس -راا هللا 
ال ك ة  : انر د   ة عمل لدعا حا ا  لمواجوة الم رو  االسر  ان و ومحكاوالت لسكرائيل  كاة عباس

الدولرينا. وأ كاف: انر كد الرزامكاص بم كرو  السك ا العربك و ور كيكداص أنكت لكن  وردمير حلة  ووروو د الادس
اكو رئك س أمر  كاو واك  و كاا  كع : اررامكا    ون انكا  ر ب ك  مك  لسكرائيل  بكل انسكحابوا الكامكلا.
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حنيكك  اسككرراريج  إلسككرائيلو وفكك   ككل مككا يرعنككق بالصككرا  مكك  االحككر او نرحككد  اإلدارة ايمر   ككة لفا 
وأ اف: الفا صما رراما عنا م ال ة ال رع ة الدول ةو سكنا  فك  وجوكتو  ال ت ال رع ة الدول ةا. 

 انا. لكن لداررت رراجعت عن نال الس ارةو وأ  اص ف  مو و  االسر  
 24/3/2017 ،الحياة، لندن

 
 أحمد مجدالني ينفي نية القيادة الفلسطينية طرح مشروع جديد على قمة األردن .8

أحمكد مجكدالن و أمكسو ن كة الا كادة ال نسك ين ة ن ا ع و النجنة الرن يف كة لمنزمكة الرحر كر : رد.ا.أن
دوا العرب ة الماررة ف  ايردن ال نس ين ة  رح م رو  جديد لنرسو ة م  السرائيلا عنا  مة جامعة ال

و اا مجدالن  لن ما أعننت ايمين العاا لجامعة الكدوا العرب كة أحمكد أبكو الغك ال  نوا ة ال ور الجاري.
حوا وجكود م كرو  فنسك ين  جديكد لحكل الا ك ة ال نسك ين ة ال أسكاس لكت. وأ كاف انؤ كد عنكا عكدا 

ا أو راد ا   ة جديدة وافا أمر لكا يكرا ناا كت وجود أي رحر  فنس ين  لرعديل المبادرة العرب ة لنس 
مككن أي مسككؤوا فنسكك ين  عنككا أي مسككرو ا. وأكككد مجككدالن  عنككا رمسكك  الا ككادة ال نسكك ين ة بمبككادرة 

وأنوكا سكردعو الكدوا العرب كة  1967الس ا العرب ة عنا أساس حل الدولكة ال نسك ين ة عنكا حكدود عكاا 
 بادرة ورفد أي رعديل لوا.ف  الامة العرب ة المابنة للا الرمس  بالم

 24/3/2017 ،الخليج، الشارقة
 

 بحر: اعتقال االحتالل لنواب التشريعي إفالس إسرائيلي .9
دان النائكككا ايوا لكككرئ س المجنكككس الر كككر ع  أحكككدا بحكككر اعراكككاا االحكككر ا اإلسكككرائين  النائكككا  : كككزة

النكواا ب نوكا الفك س  حمنكة  كدة لبراا ا دحبور النينة بار ة عرابة  كرا مدينكة جنكينو معربكراص رصكعيد ال
و لن ال رككرة اي يككرة 23/3/2017فكك  ب ككان م رككوا يككوا ال مكك س  وو ككاا بحككر لسككرائين  منا كك  النزيككرا.

 را  كككة وو ككك  عمكككل و العمن كككة الد م إلف كككاار كككود حمككك ت اعراكككاا واسكككعة بحكككق النكككوااو فككك  محاولكككة 
 مع  ف  ال  ة الغرب ة.المجنس الر ر ع و والرانيل من ر ثير النواا الس اس  والمجر

 23/3/2017 ،فلسطين أون الين
 
 المشهد العام أقرب لـ"النكبة"و النائب عطون: القدس تعيش الفصل األخير من سيطرة االحتالل  .11

أكد النائا ف  المجنس الر ر ع و الُمبعكد عكن مدينكة الاكدس المحرنكةو : أحمد المصري  - زة  وراا هللا
الممنوجة رجاك المدينة المادسكة ومعالموكا الدين كةو رجعنوكا رعك ش  أحمد ع ونو أن س اسات االحر ا

  عنا أعراا ال صل اي ير من س  رة االحر ا الكامنة عنيوا.
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وبككين ع ككون فكك  حككوار مكك  صككح  ة افنسكك يناو أن الم ككود العككاا فكك  الاككدس المحرنككة ب افككة ر اصككينت 
و كاا: الن حربكاص حا ا ككةص  .1948  عككاا أ كرا مكا   مكس وا كك  الن بكة الرك  رعككرد لوكا  كعبنا ال نسك ين

ن رنوعكاص فك  اكفك الحكرا المن كفة  م روحةص ر كن ب ك ل م  كال وممكنوج رجكاك مدينكة الاكدس وسك انواو وا 
رجكككاك العايكككدة اإلسككك م ةو والركككار ،و والمادسكككاتو والبيكككوتو والرعنككك ا وعنكككا الكككفاكرة الح كككة فككك  عاكككوا 

 ال نس ينيينا.
عدو أن حمنة اسروداف نواا المجنس الر ر ع  ف  ال  ة الغرب ةو لا من جانا ثاٍنو أكد النائا المب

و كاا: لن اجم ك  نكواا  رنكة  .2006ررو   منف فوز  رنة الرغيير واإلصك ح البرلمان كة باي نب كة عكاا 
الرغيير واإلص ح البرلمان ةو را اعراالوا فعن اص فك  سكجون االحكر او وفلك  بعكد اعراكاا النائكا سكميرة 

 ة من مدينة ال نيل جنوا ال  ة الغرب ةو و د حو ا معزموا لدار اص ل ررات مر اورةا.الح  ا
 23/3/2017 ،فلسطين أون الين

 
 خريشة: اعتقال نواب حماس يهدف لتغييب نشاطهم السياسي .11

أككد النائكا الثكان  لكرئ س المجنكس الر كر ع  حسكن  ر  كةو أن : حاورك محمد ع ا هللا - الرسالة نت
حكككر ا اإلسكككرائين  نكككواا ال ككك ة يوكككدف للكككا رغييكككبوا وثنكككيوا عكككن الم كككار ة فككك  أي ن كككا  اعراكككاا اال

و ككاا  ر  ككة فكك  حككدي  لكككاالرسالة نككتا: الن ارر ككا  وريككرة االعراككاالت بال كك ة  س اسكك  أو اجرمككاع .
ورعمكككد اعراكككاا نكككواا  رنكككة الرغييكككر واإلصككك ح؛ لرغييكككا نكككواا حمكككاس عكككن أي ن كككا  س اسككك  وعكككن 

 نر بواا.جمووراا الفي ا
رادة س اس ةو الككن رئك س السكن ة محمكود  وأكد  ر  ة أن ر عيل المجنس الر ر ع  بحاجة للا  رار وا 

 لنوابواا. عباس يرفد ر عينتاو مردفاص االسن ة ف نت ف  أن رصن   يئاص 
وفك  السك ا و أككد النائكا  ر  كة أن لجكراء االنر ابككات المحن كة يجكا أن يكرا فك  بيئكة روافا كة و سككبات 

وأ كاف اايسكباا الرك  الغيكت يجنوكا  نواء االناساا ور عيكل مؤسسكات السكن ة ال نسك ين ة الُمع نكة.ل
االنر ابات ف  العاا الما  و ما زالت  ائمة وا    ير  الادس واالناسااو وم  فل   صر الكبعد 

نوا  انت بالون وأكمل الألس  االنر ابات المحن ة الساباة ألغيت ي عنا لجرائوا باعرباراا  دمار ةا.
 ا ربار لا اس ر بة حماس ف  الم ار ة فيوا وعند موافاروا جر  للغاؤااا.

 23/3/2017 ،الرسالة، فلسطين
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 لجنة إدارة غزة تباشر عملها رسمياً  .12
الر     ت عنوكا  رنكة االرغييكر واإلصك حا البرلمان كة الرابعكة  وف   زة اإلدار ةبا رت النجنة : نرمعاص 

عمنوككككا إلدارة المؤسسككككات الح وم ككككة بعككككد اروككككاا ح ومككككة الروافككككق بعككككدا الا ككككاا  و راص لحر ككككة حمككككاس مككككؤ 
 بمسؤول اروا رجاك   ا   زة.

عكن  و وروفيكق أبكو نعك ا مسكؤوالص م ونة من سبعة أع اء اا: عبد الس ا ص اا رئ ساص  اإلدار ةوالنجنة 
سكككماعيل مح كككو  مسكككؤوالص  لعكككدا وال كككؤون االجرماع كككة عكككن وزارات ا وزارة الدا ن كككة وايمكككن الكككو ن و وا 

عكككن وزارات  عنكككا وزارة الصكككحة وسكككن ة البيئكككةو ورفيكككق م ككك  مسكككؤوالص  و وباسكككا نعككك ا م كككرفاص وايو كككاف
عكككن وزاررككك  الررب كككة والرعنككك ا العكككال  والثاافكككةو  اال رصكككاد والزراعكككة والم كككاكو و مكككاا أبكككو عكككون مسكككؤوالص 

 ين.و وس  الك ال  لإل راف عنا وزارة المال ة وديوان الموز 
 24/3/2017 ،الخليج، الشارقة

 
 أطلقوا صواريخ "داعشـ"أحكامًا بالسجن على مناصرين لتصدر محاكم في غزة : "الشرق األوسط" .13

نا  ين  سرنومون ف ر اداعشاو بعد   زة:   ت محاكا عس ر ة ف    ا   زة بالسجن ال عن   دة 
   ف الا ا    ا اي ور اي يرة. لسرائين ة ف  لدانروا برصن   صوار ، وا    وا بارجاك منا ق

وف ككرت مصككادر  مككن اككفا النككو . واككفك اكك  المككرة ايولككا الركك   صككدر فيوككا الا ككاء العسكك ري أح امككاص 
أ ككورو عنككا  7للككا  5محككاكا   ككت بالسككجن ل رككرات ررككراوح بككين الفنسكك ين ة لكككاال ر  ايوسككالاو أن 

العسكك ر ةو مككا  وككاا الركك  وجوروككا الن ابككةور ككمنت لككوائي االر لرنزكك ا داعككش. ث ثككة معرانككين مناصككر ن
 وص رت بمعار ة اس اسات الثورةاو وفق االاانون الثوري المعموا بتا.

 24/3/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 
 داخلية تقرر تنفيذ أحكام اإلعدام بتجار المخدراتالوزارة غزة:  .14

 كزة أنوكا   كا  يمكن الكو ن  فك  ا: أككدت وزارة الدا ن كة وااإللكررون كةااي كاا  وفكايز أبكو عكون  - زة 
اا أح ككككااو وفلكككك  بعككككد اسككككرن اف سككككربدأ بككككإجراءات لعككككداا  افككككة رجككككار الم ككككدرات الككككفين صككككدرت  ككككدة 

وزارة الدا ن كككة فككك   كككزة النكككواء روفيكككق أبكككو نعككك ا لن أح كككاا و  يكككل  و كككاا اإلجكككراءات الاانون كككة بحاوكككا.
ر الم ككدراتو سككُر بق عنككا أرد اإلعككداا والمؤبككدات الركك  صككدرت مككؤ راص بحككق عككدد مككن  بككار ُرجككا

 الوا   بعد اسرن اف لجراءات الراا   الاانون ة جم عوا.
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اروا مدير عاا ال ر ة بغزة النواء ر سير الب ش جوات مرعكددة عنكا رأسكوا االحكر ا باسكروداف   ما
 لنم رو  الو ن  ال نس ين . وأساساص    ا   زةو ومحاولة ل را ت بالم درات  ونت  مثل رأساص 

 23/3/2017 ،أليام، رام هللاا
 
 الحمد هللا: دعم المخيمات على رأس األولويات ومستمرون في تلبية احتياجاتها .15

رامكك  الحمككد هللا اأن دعككا الم  مككات ورعز ككز صككموداا ورنب ككة  ال نسكك ين ة أكككد رئكك س الككوزراء :راا هللا
 احر اجاروا عنا رأس أولو ات الا ادة والح ومةا.

لت الويئككة الرنز م كككةو وفعال كككات م ككك ا  ننككد او بح كككور محكككاف  الاكككدس عكككدنان جككاء فلككك  عاكككا اسكككرابا
الحسين و ومسر ار رئك س الكوزراء لنصكناديق العرب كة واإلسك م ة ناصكر   كام و اليكوا ال مك سو فك  

 م ربت براا هللاو حي  ا ن  عنا أاا احر اجات الم  ا.
 23/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مليون دوالر جديدة إلعادة إعمار غزة 80الوزير الحساينة يعلن اعتماد  .16

أعنكككن وز كككر اي كككغاا العامكككة واإلسككك ان م يكككد محمكككد الحسكككاينةو فككك  مكككؤرمر صكككح   بغكككزة يكككوا  : كككزة
منيون دوالرو بالرنسيق م  و الة ايونرواو وبرنامج ايمكا  80ال م سو عن منحة لعمار جديدة با مة 

منيون دوالر منحكة سكعود ة ماسكمة عنكا جكزأينو  80اعرماد  و اا لنت راة  ن.UNDPائ  رالمرحدة اإلنم
منيون دوالر بالرنسيق م  و الة ايونروا إلعادة لعمار منازا ال جئين  40اعرماد مبنغ با مة  حي  راة 
 عمككارل منيككون دوالر إلعكادة  40منيكون دوالر مككن أصكل  10اعرمكاد مبنككغ  مسككر يدو  مكا رككاة  1,300لعكدد 

وأككد أنكت فك  حكاا االنروكاء  بالرنسكيق مك  برنكامج ايمكا المرحكدة اإلنمكائ . 274منازا الموا نين لعكدد 
 .%89عمار  زة ما نسبرت ل من مني اإلعمار الاائمةو سربنغ نسبة اإلنجاز ف  من  لعادة 

يون دوالر من 4.5صرف مبنغ  وب صو  المنحة الكو ر ة إلعادة لعمار  زةو أو ي الحساينة أنت راة 
منيكككون دوالر  يكككد االعرمكككاد مكككن الصكككندو   5و وانكككا  دفعكككة جديكككدة يصكككحاا المنكككازا المودمكككة  ن كككاص 

صكرف فك    كا  اإلسك ان مكن المنحكة الكو ر كة مكا  و و صكل مكا ركاة مسكر يداص  667الكو ر  لنرنم ة لعدد 
ون دوالر مكككن  كككمن منيككك 3.5اعرمكككاد مبنكككغ با مكككة  وأعنكككن الحسكككاينة أنكككت ركككاة  منيكككون دوالر. 62.5  مركككت 

 المنحة الكو ر ة لصرف رعو  ات المن آت الصناع ةو و ر با سيرا صرف ايمواا.
 23/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 األحمد يبحث مع مسؤولين لبنانيين آخر المستجدات وأوضاع المخيمات .17
حة النبنان ككة عككزاا ايحمككدو الر ككورات بحكك  ع ككو النجنككة المر ز ككة لحر ككة فككريو م ككود السككا :بيككروت

 العرب ة والا  ة ال نس ين ة وأو ا  الم  مات ف  لبنانو م  رئ س مجنس النواا النبنان  نب ت بري.
وح ككر الناككاء سكك ير دولككة فنسكك ين فكك  لبنككان أ ككرف دبككورو وأمككين سككر حر ككة فككري وفصككائل منزمككة 

 الرحر ر ال نس ين ة فرح  أبو العردات.
بري ف  صورة االرصاالت الر   امت بوا الا كادة ال نسك ين ة والكرئ س محمكود عبكاس  وو   ايحمدو

 مككا بحك  ال رفككان أو ككا  الم  مككات  مك  اإلدارة ايمر   ككة حككوا عمن كة السكك ا فكك  ال كر  ايوسككال.
إلعكادة ر عيكل ور ك يل  م  ا عين الحنوةو والجوود الر  بفلت مؤ راص  و صوصاص  وال نس ين ة ف  لبنان

ة ايمن ككة ال نسكك ين ة الم ككرر ة دا ككل عككين الحنككوةو و  كك  ال ر ككق عنككا  ككل المحككاوالت السككر داا الاككو 
 الم  ا ال نس ين  ل را االسرارار ف  لبنان.     

ور ككر  ال رفككان للككا الناككاء الككفي عادرككت النجنككة الرح ككير ة لنمجنككس الككو ن  ال نسكك ين  فكك  بيككروتو 
الناسككاا ال نسكك ين . وأكككد ايحمككد االرزامنككا مككا رككا االر ككا  والجوككود الركك  بككفلوا بككري   صكك ا إلنوككاء ا

واعربككر ايحمككد لعككادة ر كك يل مككا رسككما النجنككة اإلدار ككة  .ا نعرككت عنككا العابككات الركك  بككرزتأعن ككتو و 
 إلدارة  ؤون  زةو ررنا د وروح ما صدر ف  بيروت.

ال نسكك ين  الموحككد فكك   وأكككد المو كك   مككا الراككا ايحمككدو  ائككد الجكك ش النبنككان  العمككاد جوز كك  عككونو
 دعا ايمن واالسرارار دا ل الم  ماتو والح ا  عنا السنا ايان  النبنان .

 مككككا الراككككا ايحمككككدو المككككدير العككككاا لألمككككن العككككاا النبنككككان  النككككواء عبككككاس لبككككراا ا. وبحكككك  معككككت   ككككر 
 ة والمع   ة  ما بحثا  رورة رحسين الزروف الح ار المسرجدات عنا الساحرين ال نس ين ة والعرب ة.

ل جئككين ال نسكك ينيين فكك  لبنككانو للككا حككين عككودروا يرد و ككنوا فنسكك ينو والمراحككل الركك  وصككنت 
 لليوا لعادة ر  يل الاوة ايمن ة ف  م  ا عين الحنوة.

 23/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 عباس يعزي السيسي بضحايا الجيش في سيناء .18

محمككود عبككاس ببر  ككة رعز ككة للككا نزيككرك المصككري عبككد ال رككاح  لسككن ة ال نسكك ين ةا  ككزة: بعكك  رئكك س
الس س و أدان فيوا الوجوا الفي و   ف   ماا سيناءو واسرودف الاوات المسنحة المصر ة وأد  للا 

و اا ف  بر يرت ارناينا بغ ا  كديد نبك  الوجكوا اإلراكاب  الكفي و ك   والجرحا. الارناساو  عدد من 
أب كككاا الاكككوات المسكككنحة المصكككر ة الكككفي أد  للكككا سكككاو  عكككدد مكككن ال كككوداء  سكككيناء  كككدة فككك   كككماا 
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والجرحكككاو فباسكككا دولكككة فنسككك ين و كككعبواو وباسكككم    صككك اصو نعبكككر لككككا عكككن لدانرنكككا لوكككفا الحكككاد و 
 مؤ دين لكا ول عب ا ولعائ ت ال وداء والجرحاو و وفنا مع ا ف  محاربة اإلراااا.
 24/3/2017 ،القدس العربي، لندن

 
عادة بناء المنظمة .19  "الشعبية" تدعو للقطع مع "نهج أوسلو" وا 

فرازارككت :  ككزة دعككت النجنككة المر ز ككة لنجبوككة ال ككعب ة لرحر ككر فنسكك ينو للككا االا كك  مكك  نوككج أوسككنو وا 
الس اسكككك ة واال رصككككاد ة والثااف ككككة وايمن ككككةو وررجماروككككا عنككككا ايرداو م ككككددة عنككككا  ككككرورة لنجككككاز 

 .المصالحة ال نس ين ة
و البكككت الجبوكككة فككك  ب كككان يكككوا ال مككك سو عاكككا اجرمكككا  لنجنروكككا المر ز كككة العامكككةو بككككاو   الراانكككات 
ال اسرة عنا اسرمرار اسرجداء حاو  وأاداف  عبنا الو ن ة من   ا   ار الم او ات العبث ةو أو 

 الرعنق بواا أن رنعا الوال ات المرحدة ايمر   ة أي دور نز ت فيواا.
اسككرمرار اككفا الراككان واإلمعككان ف ككت مككن االا ككادة المرن ككفةا رفكك  منزمككة الرحر ككرنو لككن و ككددت عنككا أن 

  كككون سكككو  ازد كككاد لنم كككا ر الرككك  رواجكككت   كككيرنا وحاو نكككاو والسكككير فككك  ر كككاا الم   كككات والكككرؤ  
 الوادفة لرص يروا ورجاوزاا.

 مكا أككدت النجنكة  ن كة.  ما دعت للا مواصنة الجوود الو ن ة إلنواء االناسكاا واسكرعادة الوحكدة الو 
المر ز ككة لنجبوككةو رف ككوا الاككا    ككل  الم ككار   والحنككوا والمبككادرات الدول ككة والعرب ككةو الركك  رحككاوا أن 
ررجاوز    ة ال جئين وحاوا ف  العودةو ورادا ماررحات ررساو  والرؤ كة ااإلسكرائين ةا لوكفك الا ك ة 

 الجوار ة.
 23/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم(

 
 ملف منظمة التحرير عنوان مهم لترتيب الوضع الفلسطيني. بغزة. للحربمستعدون  :نافذ عزام .21

ع و الم را الس اسك  لحر كة الجوكاد اإلسك م  فك  فنسك ين ال كي، نافكف عكزةاا ان ال كعا :  اا  زة
ور مككن  كك 92ال نسكك ين  ال  عككوا  ثيككرا عنككا الامككة العرب ككة المابنككةو والماككرر عاككداا فكك  ايردن فكك  

مككارس الجككاريو وفلكك  للككا الحا اككة المككرة الركك  عا ككوا  ككعبنا نريجككة الامككا السككاباة الركك  لككا ركككن عنككد 
  موح ال نس ينيين.
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وجكككدد مو ككك  حر ركككت الكككرافد لس اسكككات السكككن ة الُمربعكككة وعنكككا رأسكككوا س اسكككة الرنسكككيق ايمنككك  مككك  
يمنكك  ومككا زلنككا نرف ككتو سككنةو رف ككنا الرنسككيق ا 92االحككر او و ككاا: امنككف مجكك ء السككن ة  بككل نحككو 

 م دداص أن اسرمرارك بمثابة  دمة مجان ة لكالسرائيلاو وال  ادا أدنا  دمة لن نس ينيينا.
وف ما يرعنق بعاد جنسة المجنكس الكو ن  أكةكد أنكت ال ارصكاالت  ائمكة فك  الو كت الحكال  لبنكورة مو ك  

لرحر كر بك ن االرصكاالت رجكري لعاكد لعاد جنسة لنو ن و ناف اص بفل  مكا ر ناكت   كادة السكن ة ومنزمكة ا
 جنسة  ر بة.

و كاا: الن منك  منزمكة الرحر كر عنكوان موكا لررريككا الو ك  ال نسك ين و ولكفل  جكاءت م كار رنا فكك  
اجرمككا  النجنككة الرح ككير ة لعاككد المجنككس الككو ن  فكك  بيككروت فكك  العا ككر مككن ينككاير الما كك و ونحككن 

ككةو بحيكك  رصككبي أكثككر رمثكك  ص لن ككعا نككدعا باككوة  ككل المسككاع  الركك  روككدف للككا لعككادة ا   نككة المنزمة
 ال نس ين و و جا السع  باوة إلرماا افا الرغييرا.

 ووصكك  ال ككي، عككزةاا ع  ككة حر رككت بمصككر بككك االجيككدةاو الفرككا للككا وجككود رواصككل مسككرمر مكك  الاككاارة.
مكككاا ونكككوك للكككا أن مصكككر أبكككدت اسكككرعداداا لعاكككد لاكككاء عنكككا أرا كككيوا يجمككك  الككككل ال نسككك ين  بغ كككة لر

 المصالحةو ولكن دون رحديد مواعيد لعادك.
و اا: الن محاوالت السرائيلا الرصعيد عنا جبوة  كزة ربمكا ينكفر باكرا ن كوا حكرا عدوان كة جديكدة 

د عنككا أن ال نسكك ينيين ال  سككعون لنحككرا؛ لالة أنوككا ور ككا فككار  الاككوة الكبيككر مكك   عنككا الا ككا ا. و ككدة
 نسكك ين  أو ير كك، لألمككر الوا كك و ومككن حاةككت أن يككداف  عككن السككرائيلا ال  م ككن أن  سرسككنا ال ككعا ال

 ن ست ف  حاا ُفر ت عن ت الحرا.
وحوا النجنة اإلدار ة الرك  أعننكت حر كة احمكاسا عكن ر ك ينوا إلدارة   كا   كزة مكؤ راص؛ رأ  ال كي،  

روافكككق عكككزةاا فيوكككا   كككوة لكككن رعكككالج ايزمكككات الاائمكككة فككك   كككزة أو ُراكككدا أية حنكككواو  ونوكككا نراجكككاص لعكككدا 
 ال نس ينيينو والو   الدا ن  الم زوا.

وعن الرغيير الدا ن  الفي جر  ف  حر ة الجواد اإلس م ؛ أو ي أن انا  ررريبات ررعنق باي ر 
الرنز م ككة مرح زككا عككن الحككدي  حككوا ر صككينواو م ككيراص الككا أن اككفك االررريبككات محككدودةاو وسرسككرمر 

ائر الرنز ا؛ ما س ع   رماس اص أكبر لنحر ة وفعال ةص ف  بارجاك ررسي، المؤسسات الحر  ة ور و ر دو 
 أدائوا.

 23/3/2017، وكالة سما اإلخبارية
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 إعادة االهتمام بالقضية الفلسطينية إلىحماس والجهاد تدعوان  .21
لن رراجكك   وداوود  ككواا اإلسكك م حر ككة الجوككاد  باسككا اإلع مكك  ككاا النككا ق  :محمككد  ككو ي - ككزة

ن ة فكك  المحافككل الدول ككة اككو نريجككة االن ككغاا بايو ككا  الدا ن ككة لوككا  م ككيراص ح ككور الا كك ة ال نسكك ي
 .اإلع مك للا أن انا  رراج  ف  الا  ة ال نس ين ة ف  ال  ة الغرب كة و  كا   كزة عنكا المسكرو  

فك   كزةو اليكوا ال مك س  ايمكةبالرعكاون مك  منركد   اإلعك اجاء فل    ا ندوة حوار ة عادروا وزارة 
 و بعنوان ا انع اسات مؤرمرات ال ارج ف  دعا الا  ة ال نس ين ةا.23-3-2017

مككككن جورككككتو رحككككد  رئكككك س دائككككرة  ككككؤون ال جئككككين فكككك  حر ككككة احمككككاسا عصككككاا عككككدوان عككككن مككككؤرمر 
مؤ كككداص لن  وفنسككك يني  ال كككارج الو  كككائ ص: الن المكككؤرمر لكككت رككك ثير  بيكككر فككك  دعكككا الا ككك ة ال نسككك ين ةا

لح اء    ة ال جئين بعد موروكا ورك مر الجم ك  عنكا حكق  لعادةت او لوفك المؤرمرا ايساس الودف 
 العودةا

منيككون  7وأو ككي عككدوانو أن المككؤرمر أثككار  ككجة  بيككرة عنككا الككر ا مككن أنككت رحككد  باسككا أكثككر مككن 
فنسكك ين   ع  ككون  سككراص  ككارج و ككنواو مسككرغرباص السكك ال الككفي أبدرككت منزمككة رحر ككر ال نسكك ين ة بعككد 

 المؤرمر.
 23/3/2017، الين فلسطين أون 

 
عالنانتخاباتها  إنهاءحماس تقترب من وكالة معًا:  .22  السياسية الوثيقة وا 

 با  الما   فك  انر ابكات أ راكا  -ما رزاا حر ة حماس من غنة منف فبراير: أ من أبو  نا - زة
د م كعل الرنز م ة الدا ن ة الر  رجر  بسر ة رامة ومن المرو ك  انر كاا  ائكد جديكد لنحر كة  ن كا ل الك

  ر با وا ع ن وث اروا الس اس ة الجديدة لنمرحنة المابنة.
وبحسككا الراككار ر والرو عككات فككان حر ككة حمككاس  ككد رنوكك  انر اباروككا الدا ن ككة فكك  ال ككارج نوا ككة ال ككور 

عن انرواء  واإلع ن اإلسرائين ةالحال  أو بدا ة أبر ل المابل بعد انرواء انر ابات أسرااا ف  السجون 
نائبكا  الح كةالحر ة ف    ا   زة والر  أفكرزت  حيكا السكنوار  ائكدا لنحر كة فك   كزة و نيكل  انر ابات

 لت.
و اا حساا بدران النا ق باسا حر ة حماس لمراسكل امعكاا لن الحر كة لكا رنكت انر اباروكا الدا ن كة وأن 

لرك  سكارت عن كت الوث اة الس اس ة الر  سرعنن عنوا الحر ة  ر با ا  ركدو ن وروثيكق لنكنوج الس اسك  ا
لنرعكككرف عنكككا  اي كككر  الحر كككة  ككك ا السكككنوات الما ككك ة واككك  موجوكككة ل كككعبنا أوال ثكككا لككككل اي كككراف 

 موا   الحر ة من م رن  الا ا ا المرعناة بالوو ة وجوانا الصرا  م  المحرلا.
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 كككاا الكككد رور يوسككك  رز كككة المسر كككار الس اسككك  السكككابق إلسكككماعيل ان كككة لن الوث اكككة الس اسككك ة بكككدورك 
الجديدة لحر ة حماس سرو ي  ب عكة الحر كة واو روكا وماايروكا وأنوكا حر كة رحكرر و نك  فنسك ين  

 وأنوا رعمل دا ل ايرا   ال نس ين ة المحرنة ول س لوا أي امرداد أو جماعة ف  العالا ا.
 اإلسككرائين وأ ككاف رز ككة فكك  حككدي  لمراسككل امعككاا  مككا أن الحر ككة سككرحدد  ب عككة الصككرا  مكك  العككدو 

افا الصرا   سروجا الوصوا بت للا ما ير   ال عا ال نس ين  وحق العودة ورحر كر ايرد  وأن
 ال نس ين ةا.

 23/3/2017، وكالة معًا اإلخبارية

 
 وفيتنام قادرتان معا على "إطعام العالم" "إسرائيل"ريفلين:  .23

ا بإم انومكا معكاص ل عكاا اعربر الرئ س اإلسرائين  رؤوفكين ر  نكينو أن السكرائيل وفيرنكا: مجيد الا مان 
 م يين الجوعا ف  جم   أنحاء العالااو عنا حد وص ت.

جاء فل  ف  ماابنة أجرروا معت اإلفاعكة العبر كة ار  كت بيكتاو يكوا ال مك سو بعيكد عودركت مكن ز ارركت 
 .الرسم ة للا فيرنااو برفاة وفد ا رصادي وأمن   بيرو الراا   لوا نزيرك ال يرنام  ومسؤولين   ر ن

للا ارعميق الرعاون م  فيرناا ف    ا  الزراعةا و كاا لنكت  اإلسرائين ةودعا ر  نين ف  حديثت لإلفاعة 
افكك  حككاا جككر  االسككر ادة مككن الراككدا الركنولككوج  اإلسككرائين  فكك  المجككاا الزراعكك و س صككبي الجانبككان 

  ادر ن معاص عنا روفير ال عاا لنم يين ف  العالاا.
 صكككل حجكككا الربكككادا الرجكككاري بكككين لسكككرائيل وفيرنكككااو فككك  السكككنوات الانينكككة  وراكككدر بعكككد المصكككادر أن

 المابنةو للا ث ثة من ارات دوالر.
 23/3/2017، 48عرب 

 
 بعث األمل في قلوب أهالي الضفة غزةيعلون: انسحابنا من  .24

 ككاا وز كر جك ش االحككر ا السكابق مو ك   عنككون لن االنسكحاا مكن  ككزة ا ك ل  ر صككا : الاكدس المحرنكة
لنجككدار الحديككدي الككفي  المككا حافزككت عن ككت لسككرائيل حولوككااو وبعكك  ايمككل فكك   نككوا سكك ان ال كك ة 

 الغرب ة المحرنة بإم ان ة ركرار ما حصل عنداا.
وأ اف  عنون   ا مؤرمر لمعود دراسات ايمن الاوم  اإلسرائين  اليكوا ا  كة االن صكاا مكن  كزة 

د  ال نسكك ينيين بال كك ةو وبالرككال  فاككد دفعوككا لز ككادة والركك   اداككا  ككارون بعثككت بر ككاؤا مبككالغ ف ككت لكك
 العمن اتا.
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وف ر دور السن ة ف  م افحة العمن اتو  ائ ص الن لد  لسرائيل والسن ة أعداء م رر ون واا حماس 
 عنكككا ب نكككت لكككوال الجككك ش لمكككا  عبكككاسووالجوكككاد اإلسككك م و م كككيراص للكككا أن الكككرئ س ال نسككك ين  محمكككود 

 صمدت السن ة بال  ة.
 23/3/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 غطاس بتهمة تهريب هواتف لألسرى النائب في بئر السبع تدين  اإلسرائيلية الصلح محكمة .25

أدانكككت مح مكككة الصكككنيو فككك  بئكككر السكككب و النائكككا العربككك  فككك  الكن سككككت : نزيكككر مجنككك  - ركككل أبيكككا
ركككك  جوالككككة ورسككككائل للككككا أسككككر  رالبرلمككككان اإلسككككرائين ن باسككككل   ككككاسو برومككككة محاولككككة رور ككككا اوا

سكجن ا رسك عوتا الصكحراوي. وصكاد ت عنكا الصك اة الرك  روصكل لليوكا   كاس مك   فنس ينيين ف 
اسككرااا  الن ابككةو وبموجبوككا سكك ح ا عن ككتو بموافارككتو بالسككجن سككنرين ب كك ل فعنكك و وفلكك  بعككدما  ككان  ككد

 من الكن ست.
 24/3/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 بدون نتنياهو بديلةمة : تشكيل حكو "الليكود" .26

ف ككرت راككار ر صككح  ة يككوا ال مكك سو أن حالككة  ن ككان رسككود حككزا الن  ككود فكك  أعاككاا : بكك ا  ككاار
رنو ي رئ س الح ومة اإلسرائين ة بن امين نرن ااوو بحل الح ومة وراد ا االنر ابات العامة عنا  ن  ة 

و حوا ل    عمل ايئة الب  العاا أزمة بينت وبين رئ س حزا ا والنوا ووز ر المال ة مو  ت  حنون 
 وا     سن ة الب .

ووفاككا لصككح  ة امعككار  او فككإن جوككات فكك  الن  ككود حككفرت أمككسو ايربعككاءو مككن أنككت فكك  حككاا حككاوا 
نرن ككااو الروجككت للككا انر ابككات مب ككرةو ر ككا المعار ككة الكبيككرة فكك   رنرككتو فإنككت  ككد  صكك دا بمعار ككة 

ن سككت مككن الن  ككود سكك  نبون الا كاا ب  ككوة يككرا فكك  نوايروككا  كديدة. و الككت الجوككات فاروككا لن أع كاء  
 ر  يل ح ومة بدينة برئاسة وز ر رف   المسرو  من الن  ود ومن دون نرن ااو.

و كككاا ع كككو  ن سكككت مكككن الن  كككود الننكككا ال نكككدر  أي اكككوس د كككل للكككا رأس نرن كككااو ولمكككافا اكككو عنكككا 
نا للا دوامة انر اب ة  بل سنرين من انروا فا أ دا عنا   وة  وفك فإنت س  اد اسرعداد لجرة ء الوال ة. وا 

 فل  نانت صح  ة ايد عوت أحرونوتا عن   ادي ف  الن  ود انراادك لسنو  نرن ااو ف  . ر ييد  رنرتا
اككفا السكك ا و و ككاا لن انرن ككااو يثيككر رككورر مؤسسككة س اسكك ة ب كمنوككا بسككبا نككزوة   صكك ة. ونحككن ال 

 انر ابات بسبا افك الاصةا.نصد  أن نرن ااو يودد بالفااا للا 
 23/3/2017، 48عرب 
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 تفتقر إلى دفاٍع فّعاٍل بوجه قذائف الهاون القصيرة المدى والثقيلة "إسرائيل"سالح الجّو ُيّقر:  .27

أحرونككوتن العبر ةكككةو أنة  تنو الرككاب  لصككح  ة ريككد عو YNETمو ككك  ر ككاا  زايككر أنككدراوس: - الناصككرة
ت مكككن  ككك ا اعربكككارات ُسكككن ا ايولو  كككات ر راكككر الدولكككة العبر ةكككة للكككا سككك ح الجكككوة اإلسكككرائين ة اعركككرفو أنةككك

ككاٍا فكك  وجككت روديككد  ككفائ  الوككاون الاصككيرة المككد  رحرككا   ينككومررنو والثاينككة الككوزن  5ر ككو ر دفككاٍ  فع 
 نككغ مككواد ناسكك ةو مثككل صككاروذ بر ككان الككفي  منكككت حككزا هللانو وأنة مجموعككة الحنككوا لككفل  فكك   100ر

ا ل  ء الس ان من مسرو نات  ال الحدود.الحرا المابنة   يجا أنا ر مل أ  ص
 23/3/2017، رأي اليوم، لندن

 
 تسبب ببث الذعر والهلع في دول عديدة تعتقل إسرائيلياً  اإلسرائيلية الشرطة .28

اعرانكككت ال كككر ة اإلسكككرائين ةو يكككوا ال مككك سو لسكككرائين ا م كككربت بكككت : عبكككد الكككرؤوف أرنكككاؤو  - الاكككدس
ر والونكك  فكك  دوا عديككدةو عبككر ن ككر أ بككار  افبككةو عككن عبككوات ناسكك ة فكك  أمككاكن بالرسككبا ببكك  الككفع

عامة و ر ات  يران. و الت لوبا السمريو المرحدثة بنسان ال ر ة اإلسكرائين ةو فك  رصكر ي م ركوا 
عامكا ومكن سك ان  19أرسنت نس ة منت لو الة اينا كوا لن اإلسكرائين  مكن الوسكال اليوكوديو وعمكرك 

 كككة. ول ركككت للكككا أن االعراكككاا ركككا بعكككد رعكككاون مكككن  بكككل ال كككر ة اإلسكككرائين ة مككك  م ركككا المن اكككة الجنوب
الرحا اات ال درال  راف ب  أين الراب  لوزارة العكدا ايمر   كةو وجوكات أمن كة  كر  ة مكن دوا أ كر  
عديدة بالعالا. ولا رك   السمري عن او ة اإلسرائين و ولكنوا  الت لن االعرااا را بعكد عكدة أ كور 

 ن الررب  والرحا اات المر عبة اوبالرعاون م  جوات أمن ة م رن ة بالعالا ا. م
 23/3/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 الجنسيوالتحرش  رشاوي الحكم على ضابط إسرائيلي بالسجن بتهمة تلقي  .29

ا ككك  أصككدرت المح مككة العسكك ر ة فكك  مدينككة  افككا  ككماا اير :  نككدون مزنككوا -الناصككرة رفنسكك ينن 
عامكككاو عنكككا  كككابال لسكككرائين  أديكككن بعكككدة روكككا أبرزاكككا  11و ح مكككا بالسكككجن لمكككدة 1948المحرنكككة عكككاا 

 الرحرش الجنس و ورنا  الر وة. 
وأفادت صح  ة ايد عوت أحرونوتا العبر ةو ف  عدداا الصادر يوا ال م سو لن الح كا صكدر بحكق 

ل ككك ة الغرب كككةنو بعكككد لدانركككت بكككالرحرش  كككابال فككك  ااإلدارة المدن كككةا رايئكككة ح كككا لسكككرائين ة رعمكككل فككك  ا
الجنس  ورنا  ر وةو باإل افة للا  ر  الثاة وال دا و و كر  الصك ح ات للكا حكد الم كا رة ابك من 

 الدولةا.
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وأ افت أن المح مة أصدرت عنا ال ابال السجن ل ررة أ ر  م  و   الرن يفو وال رد من الج شو 
 س ر ة.ودف  رعو  ات ل حا اك ورجر دك من رربت الع

 23/3/2017قدس برس، 
 

 االحتالل قرب مخيم الجلزون برام هللا برصاصشهيد وثالثة جرحى  .31
صابة ث ثة   ر ن برصا  ج ش  أفاد مراسل الجز رة ف  ال  ة الغرب ة باسر واد فنس ين  وا 

 االحر ا اإلسرائين  عنا مد ل م  ا الجنزون  را راا هللا وسال ال  ة المحرنة.
 ا فنس ين ة عن ب ان مار ا لوزارة الصحة ال نس ين ة أكدت ف ت اسر واد ال اا ونانت وسائل لع

صابة ث ثة   ر ن بجروح   يرة ف  الرأس  20أحمد محمود الح اا ر عامان من م  ا الجنزونو وا 
 والصدرو بعدما أ نات  وات االحر ا النار رجااوا ب  ل مبا ر عند مد ل الم  ا.

 المصابين ُنانوا للا  رف العمن ات بمجم  فنس ين ال ب  بمدينة راا هللا.وأ اف ب ان الوزارة أن 
و اا  وود ع ان لن جنود االحر ا أ ناوا النار رجاك س ارة رال أربعة  بانو فارنت أحداا وأصابت 

 من رباا بجراح   رة جدا  را م  ا الجنزون.
نات النار رجاك ال بان دا ل س ارة من جورواو نانت وسائل لع ا لسرائين ة أن  وة من الج ش أ 
  انوا  سرانونواو عاا للاائوا زجاجات حار ة رجاك مو   عس ري.

 23/3/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بالقدس ويضربه فلسطينياً  شرطي إسرائيلي يهين سائقاً  .31
أزور رسجيل مصور اعرداء عنصر من الوحدات ال اصة الرابعة ل ر ة : الادس - ابة أص ن

 ر ا اإلسرائين  عنا سائق فنس ين  ف  ح  وادي الجوز وسال مدينة الادس المحرنة.االح
وأزور ال يديو الفي أكدك مصورك و حيرت أنت ف  صباح اليوا ال م س  را عنصر من الوحدة 

 اإلسرائين ة المسماة اال سااا السائق الفي  ان  ا  بجانا  احنرت دا ل أحد موا   الس ارات.
ديو ال ر   اإلسرائين  واو  صرذ ف  وجت السائقو ثا  ربت باوة عنا رأست وب نتو و واد ف  ال ي

 ثا اعرد  عنا من  ان ف  الم ان من ال نس ينيين و رموا ب ل ا  ناب ة وموينة.
وأفاد السائق المادس  المعرد  عن ت مازن ال و    ب نت  عان  من صعوبة ف  الرن س و الا بالصدر 

ا أن عنصر الوحدات ال اصة روجت نحوك بعدما اسرال  احنرت و نا منت بعد االعرداءو مو ح
 النزوا منوا.
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عامان ف  حدي  لنجز رة نت لنت بمجرد نزولت من ال احنة بدأ ال ر   بالصراذ  50و اا ال و    ر
 عن تو ومن ثا أ ف   ربت دون أن يرم ن من الدفا  عن ن ست    ة ل    الرصا  عن ت.

لنجز رة نت لن عنصر الاوات ال اصة  را  ل من حاوا الرد ل لو   االعرداء  و اا  ااد ع ان
 عنا السائقو وعندما ح رت  وة من ال ر ة فر وا  ل من  ان ف  الم ان واعردوا عنيوا بال را.

 23/3/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مفتي القدس: الحكومة اإلسرائيلية مشاركة في العدوان على الحرم القدسي .32
لننا ننزر لكل او افادي ابو سعد :  اا م ر  الادس ال ي، محمد حسين لكاالادس العرب  –ا هللا را

ما يرعنق با رحامات المسجد اي صا بعين ال  ورةو فما راوا بت لسرائيل عبر ح ومروا وروفير 
رت من الحما ة لنمارحمين اليوود عبر ال ر ة  عن  م ار روا ف  افك اال رحامات بغد النزر لن أ

 المر رف  ن   أو  يركا.
وأ اف ا الما رسمي ح ومة االحر ا اإلسرائين  با رحاا المسجد اي صا فنحن نعربرك عدوانا عنا 
المسجد ونحفر منت ب  ل مرواصلو ين افك اال رحامات رمس م اعر المسنمين ورؤثر عنا 

رش أو ا رحاا لنمسجد اي صا االسرارار وعدمت ف  الادس والمن اة ب  ل عااا. واعربر أن أي رح
نما عنا  افة المسنمين ف  العالا ين المسجد  المبار  او عدوان ل س عنا ال نس ينيين وحسا وا 
اي صا او لس م  ول س لن نس ينيين فاال وبالرال  فإنت  مس م اعر  افة المسنمين أينما وجدواا. 

اارماا السن ة ال نس ين ة و فل   وأكد ال ي، حسين أن االعرداء عنا المسجد اي صا او محل
الممنكة ايردن ة الوا م ة و ل من يومت أمر ايمن واالسرارارو و ل من يومت لبااء المو و  الدين  

 بعيداص عن الرجافبات الس اس ة ف  فنس ين والمن اة عامة.
 24/3/2017، القدس العربي، لندن

 
 هّجرين الى ديارهمبركة: مسيرة العودة لن تتوقف إال بعودة الممحمد  .33

الر   20رئ س لجنة المرابعة العن ا لنجمااير العرب ة محمد بر ةو أن مسيرة العودة الك  : أكدالناصرة
ردعو لوا لجنة الدفا  عن حاو  الموجر نو وبدعا ورعا ة لجنة المرابعة العن او سرجري  المعرادو 

 .فوفا مو   االجما  الفي يؤ د عنا حق الموجةر ن ف  و نوا
و الر  سرجري ف  20و اا بر ة ف  اعااا رفد ال ر ة مني رر    لمسيرة العودة الوحدو ة الك 

و رعبيرا عن مو   االجما و 1998 ر ة الكابري المدمرةو الن افك المسيرة الر  ان نات ف  العاا 
 موجةر نا.بحق الموجةر ن ف  و نوا وف  ال راتو بالعودة الا د ارااو وا  لن ررو   لال بعودة ال
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يف ر أن ال ر ة االسرائين ة ررفر  ب نوا ال رسر    ر ص    وات من أفراداا لوفك المسيرةو بسبا 
 ايوا اسرا لواا.

و اا بر ة لن افك الحجة سا  ةو وال ررنا د م  الحق الد مارا   ف  الرعبير عن الرأي وعن 
المسيرة ف  افا اليواو لن يؤدي  الروا ة من ناح ةو ومن ناح ة أ ر و فإن اصرارنا عنا رنز ا

 بال رورة لر ر غ رجاا ال ر ة لنعنا ة باسرا لواو الفي او يوا ن برناا.
 23/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 : منظمات "الهيكل" تسعى لترسيخ مكانة األقصى بالوعي اليهودي"القدس الدولية" .34

لن منزمة ا  ا من أجل المعبدا رسعا للا ررسي، م انة   الت مؤسسة الادس الدول ة:  زة
المسجد اي صا المبار  ف  الوع  اليوودي لرعز ز الوجود اليوودي ف  المسجد عن  ر ق مبادرة 
ردعو للا عدا االكر اء بإ امة ح  ت البنوغ عند حائال البرا  بل ل امروا ف  المسجد اي صاو ينت 

 او االمر زا.
ة ف   راءة أسبوع ة حوا ر ورات ايحدا  والموا   بالادس المحرنة أن منزمة وأو حت المؤسس

ا  ا يجل المعبدا أ نات مبادرة رحت عنوان اعدا االكر اء بحائال البرا و وردعو إل امة ح  ت 
 البنوغ ف  اي صاا.

لركون مابولة لوال و الت المرحدثة باسا المنزمة لنة اح  ت البنوغ الر  رااا عند حائال البرا   انت 
أنةوا جزء من  رافة أع ت الحائال م انصا مر ز صا ف  الوع  اليووديو وعنينا أن نسرعيد الرر يز عنا 

وأ افت أن الوا   ل س ليجاب صا رمامصاو ولكن ايمور رغيرت  ن  ص وبارت أبسالو و د راة  جبل المعبدا.
ي صاو ولكن ايمور رعرمد عنا لرادة لبعاد المراب ات عن الم انو ونحن ف    ا صرا  عنا ا

اا.  العائنة وعنا فوموا ب نة ايمور لن ركون سونةو ولكنةوا سركون م جعة وناجحة جدص
وبحسا مؤسسة الادسو فإن افك المبادرة ر ر  ف  موازاة ا رحامات مسرمرة لأل صا يرو   رصعيداا 

 م  ا رراا عيد اال صيا اليوودي.
 23/3/2017، فلسطين أون الين

 
 إعدام الشهيد الفلسطيني محمد الصالحي بقضيةاالحتالل يبدأ التحقيق  .35

 رر المسر ار الاانون  لنح ومة اإلسرائين ة أمر ال ر ة العس ر ة : راا هللا كك محمود السعدي
عامان من م  ا ال ارعة  30اميرسياو ببدء الرحايق با  ة لعداا ال ويد ال نس ين  محمد الصالح  ر
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س  ر   ال  ة الغرب ةو ف  العا ر من يناير/ انون الثان  الما  و وفق ما أكدت جنوا  وبا
 المحام ة ال نس ين ة نائنة ع  ة لكاالعرب  الجديدا.

و الت ع  ة لن اوالدة و ا اة ال ويد الصالح   نبرا رو ينوا بمرابعة رن  الا  ةو وبناء عن ت  نبنا 
 ة ف مر  بل يومينو ببدء الرحايق با  ة لعداا محمد من المسر ار الاانون  لنح ومة اإلسرائين

 الصالح  ميدان ا ف  عار داركو بدا بارد م  سبق اإلصرارا.
 24/3/2017، العربي الجديد، لندن

 
 قبالة بحر السودانية   صيادينبحرية االحتالل تعتقل  .36

رولت عنا مر بوما اعرانت زوار  بحر ة االحر ا اإلسرائين و اليوا ال م سو ص ادينو واس : زة
  بالة بحر من اة السودان ة  ماا  را مدينة  زة.

وأفادت و الة اينباء الرسم ةو نا ص عن أحد الص ادينو ب ن جنود بحر ة االحر ا الحرب ة أ ناوا 
أم اا بحر ة  بالة بحر السودان ةو واعرانوا  4نيران أسنحروا الر ا ة رجاك مراكا الص ادين عنا بعد 

ن رجا  الد أبو ر الة و  ر مروان الصعيد و ورا نانوما ومر بوا للا ميناء أسدود الص ادي
 اإلسرائين  الار ا من  زة.

 23/3/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 لمطبعة بن خلدون في طولكرم ويستولي على محتوياتها مقرينجيش االحتالل يقتحم  .37
راا هللا: ا رحمت  وات االحر ا اإلسرائين  مار ن لم بعة النو ة ف  مدينة  ولكرا و اح ة 
 و  ة للا ال ماا من المدينةو وصادرت  افة الحواسيا وم ار ي ر غيل الم اب  ودفارر  ر ب ة 

  اصة بالم بعة الر  رعود للا موند أبو صالي.
رارحا فيوا  وات االحر ا الم اب  الاد مة والمعروفة  وافك ا  المرة الثان ة   ا أ ل من  ور الر 

ف  مدينة  ولكراو وا  ا ر ة وم بعة النو ةا لن باعة والن ر. ورا اال رحاا عنا  رار اال رحاا 
السابق ل ر ة وم اب  ابن  ندون لن باعة والن ر الفي جر  م ن  ال ور الحال و واو ما اعربر 

 ا االحر ا عنا الم اب  ال نس ين ةا.اساباة   يرة وحربا عنن ة   نو
بدورك  الا و يل وزارة اإلع ا محمود  ن  ة ايمين العاا لألما المرحدةو ومجنس ايمن و افة 
المنزمات الحاو  ة بالرعبير ب  ل وا ي عن رفد اإلرااا والارصنة الر   مارسوا االحر ا 

بالمواثيق واالر ا  ات الدول ة  ل الحدودو وبارت اإلسرائين  الر  رجاوزت ممارسارت الو حة واسرورارك 
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رودد ح اة وأمن واسرارار ومصالي ال نس ين  واسرمرار الارصنة اإلسرائين ة واإلرااا  د المؤسسات 
 الصحاف ةو والر  اسرودفت العاا ال ائت سب  م اب  ف  محافزات الو ن.

 24/3/2017، القدس العربي، لندن
 

 بطيء" يهدد منازل "سلوان" المقدسية زلزال. "الحفريات اإلسرائيلية.. .38
بات رسا ال الُكرل االسمنر ة من جدران المنازاو ورواو  الح  ان االسرناد ة : الادس/أحمد ال نين 

ب  ل م اجئو ف  بندة سنوان جنوا مدينة الادسو أمرا معراداو ب عل الح ر ات اإلسرائين ة المسرمرة 
 ف  الح  ومح  تو بحسا الس ان.

منزالص ي رار مبا رة جراء الرصدعات واالنو اراتو بسبا الح ر ات الر  ن فروا  55رعرد نحو و 
الجمع ات االسر  ان ةو ف  بندة سنوان   ا السنوات الع ر الما  ةو بحسا ما وثات مر ز 

 معنومات ح  وادي الحنوة ر ير ح وم ن.
ي مدير المر زو جواد ص ااو أن عدد المنازا المر رر  ة أ عاف افا الر او  صوصاصو وأن ورجة

وأ اف ص اا لألنا وا:ا  الر ااات ربدأ عادة ب  ل   ي  ال ين ت االنرباكو ورزداد بمرور اي اا.
افك االنو ارات والرصدعاتو أصبحت زاارة مررب ة باسا بندة سنوان المحاف ة اي صاو  ما 

و و ي ص ااو أن اافك الزاارة بدأت م   ةا.اررب ت ساباا بالبندة الاد مة جراء الح ر ات اإلسرائين 
و حي  رحاوا السن ات اإلسرائين ةو لن اء 2007ح ر ات اين ا  ف  ح  اوادي حنوةا بسنوان عاا 

 سنسنة من اين ا و أس ل منازا المادسيينو لنربال بينوا وبين موا   أثر ة وبؤر اسر  ان ةا.
 23/3/2017، لألنباءوكالة االناضول 

 
 غزة تحاكي أحياء "القدس القديمة" فية إنتاج إعالمي أول مدين .39

رحاك  أوا مدينة لنراج لع م و ف    ا   زةو أح اء :  ان يونس ر  ا   زةن/ اان  ال اعر
البندة الاد مة ف  مدينة الادس. ور ود المدينة الر  را لن اءاا عنا أرا    انت ف  السابق 

عمل درام و  حمل اسا ابوابة السماءا. وررب  المدينة مسرو نة لسرائين ة جنوا الا ا و رصو ر 
ل  ائ ة اي صاو الرابعة لحر ة المااومة اإلس م ة احماسا. ومن المرو   أن ُ عرد مسنسل ابوابة 

 السماءا ف   ور رم ان الااداو عبر  ا ة ال  ائ ة. 
رصو ر معاناة الموا نين و اوا زاير اإلفرنج و م رج مسنسل ابوابة السماءاو لن العمل ير ز عنا 

المادسيينو و اصة ف  حارة باا السنسنةو من المسرو نين وال ر ة والبند ة اإلسرائين ة. وأ اف 
 لو الة اينا وا:ا لسرائيل ر يةق عنا الس ان ف  محاولة لسنا بيوروا وروو د المدينة المادسةا. 
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دينةو والمسنسل  حاوا نال معاناة أال بدوركو  اا مدير  ناة اي صا ال  ائ ة محمد ثر او لن الم
الادس من االنرواكات اإلسرائين ة. و اا لو الة اينا وا:ا المسنسل  حاك  ر اصيل الح اة ف  

 حارات الادسو وُ حاك  معانارواو من ل   ات ور ييق وادا البيوتو ورزو ر الحاائق والرار ،ا. 
 23/3/2017، لألنباءوكالة االناضول 

 
 "إسرائيل"التعاون العسكري محور العالقات بين نظام السيسي و: القاهرةسرائيلي لدى السفير اإل .41

 اا الس ير اإلسرائين  لد  الااارةو دافيد  وفر نو أمس : الادس المحرنة كك ن اا محمد ورد
ال م سو لن البعد والرعاون العس ري بين النزاا المصري الحال  وبين لسرائيل  ح ا ع  ة 

نت   و  الع  ة اال رصاد ةو ُمحفراصو ف  الو ت فارتو من أن اسرمرار لدارة الع  ة بين ال رفينو  وا 
ال رفينو بموجا افا النمال من   نت أن يؤدي للا رآكل ف  الس او  اصة لفا لا راا افك الع  ات 

 عنا  دمين اا رصاد ة وعس ر ةاو لف يرا حال اص رغنيا البعد العس ري عنا افك الع  ة.
ول ت  وفر نو   ا  نمة لت ف  مر ز أبحا  ايمن الاوم  اإلسرائين و بمناسبة أربعين عاماص عنا 
لبراا معاادة  اما د  يد؛ للا وجود ع  ة  اصة رربال بين رئ س الح ومة اإلسرائين ةو بن امين 

ا الثاة واالحرراا نرن ااوو والرئ س المصري عبد ال راح الس س و واص اص ل ااا ب نوا امرينة وراوا عن
 المربادلينا.

ف  الماابلو أ ر الس ير اإلسرائين  ف  مدا نرت بوجود رفد مصري  عب  لنس ا م  لسرائيلو 
مسردالص بحادثة اسر اء جموور مصريو   ا عرد مسرح ة بالمسرح الاوم  المصريو ربيةن أنة 

مدير المسرحو لعدا   امت الس ير اإلسرائين   ان من  من الح ورو مما أف ا للا حمنة  د 
 ب رد الس ير.

ف  الماابلو زعا أن انا  رغييراص ف  لوجة اإلع ا المصري ورعامنت م  لسرائيل ورغ يرت لن  ن 
اإلسرائين و لجوة اعرماد ا ال أكثر مو وع ةاو ورراج  المااالت المناا ة لوا.  ما ُرصد رراج  

يل ب نوا معاد ة النسام ةاو ناا   عن رصد بوادر ف  الرسومات الكار  ارور ة الر  رصن وا لسرائ
 رغيير ف  ال ررة اي يرة ف   ل ما يرعنق بال ال المرب  ف  مصر رجاك ار ا  ة الس ا م  لسرائيل.

 24/3/2017، العربي الجديد، لندن

 
 العربية القمة في إسرائيلي لتمثيل وجود ال: األردنية الحكومة.41

 ف  سرنعاد الر  العرب ةو الامة ف  لسرائين  رمثيل وجود  م سوال يوا ايردن ةو الح ومة ن ت
 . ا راص  سيباا أنت  ير سور ةو ماعد وجود اسرمرار مؤ دة الجاريو ال ور أوا ر عمةان العاصمة
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 العرب  االجرما  عاا صحاف  مؤرمر ف  المومن و محمد ايردن ةو الح ومة باسا النا ق و اا
 من لت أساس ال العرب ة الامة ف  لسرائين  رمثيل عن يرردد ماا لن العرب ةو لنامة الرح يري 

 ا.الصحة
 أن المومن  أو ي العرب ةو الدوا بجامعة ماعداا  غل للا سور ة إلعادة ارصاالت وجود وحوا

 ا.الس اس ة العمن ة رنجي حرا  ا راص  سيباا الماعد افا أن لال موجودانو وعنموا سور ة ماعدا
 24/3/2017ندن، ل الجديد، العربي 

 
عادة اليوم حاالتهم أضعف في الفلسطينيون : البخيت.42  الفصائل بيد تعد لم الوطنية وحدتهم وا 

 العن او ايردن ة الو ن ة المصالي أن الب يت معروف الد رور ايسبق الوزراء رئ س عمان: حفةر
 بين ور اود مساومةٍ  محل   رصبي  د والم اكو وايمن والحدود والادس ال جئين بمن ات والمرمثنة
 ايردن ةا.  المصالي ا د فل  معربرا معن ةو  ير عديدة و و   أ راف

 ب عل ر ثراص  ايكثر  ان ال نس ين  المن    أن ايردن ةو الجامعة ف  ألاااا محا رة ف  وأ افو
 عموماصو المن اة ف  ايحدا  ور ورات   ا ا وسائر ال نس ين ة الا  ة بين الع وي  االرربا 
داص   ف  المررال ة الر ورات رن ت ال وأن المر ز ةو الا  ةة   ال نس ين ة الا  ةُ  رباا أن أولو ة عنا م دة
 .ال نس ين ة الا  ة عن واالارماا   النزر   ايوسال ال ر   ف  م ان من اكثر

 االناساا فاسرمرار الجس مةو الرحد ات من جمنةص  اليوا رواجت المحور ة   الا  ة   افك أن وأو ي
 وعنا ال نس ين  الو ن  الم رو  مسرابل عنا  رراص  وأكثراا أ  راا او ال نس ين  – ال نس ين 
 .الو ت فات ف  ايردن ة لندولة العن ا المصالي

 جديد س اس  وا   ن وء للا أد  و زةو ال  ة بين االناساا عنا عاد من أكثر م   بعد أنت وراب 
ا الفي  زة   ا  ف   .اإل ن م ة الدوا بين الس اس ة المنافسة تساحا لحد  للا رحوة

 الرنز مات يد ف  رعد لا ال نس ين و لن عا وس اس اصو جغراف اص  الو ن ةو الوحدة لعادة لن للا وأ ار
 لعادة بارت بحي  المن اةو ف  النوائ ة بالرسو ة مررب ة بارت ولكنوا. ن سوا ال نس ين ة وال صائل

 حدوُثت المرو   من ل س ما واو  بر و ص ااتٍ  وبإ ار ل ن م ٍ  افقبرو  مراونةص  ال نس ين ة الوحدة
 .المنزور بالمد 
 وبمس لة ال نس ين و الو ن  بالم رو  بالغاص  أف  ألحق ال نس ين  –ال نس ين  االناسااُ  لن و اا

 . واإل ن م  العرب  ومح  وا ال نس ين ة الا  ة بين الع  ة بجوار و فل و ال نس ين و الرمثيل
 24/3/2017لندن،  اليوم، رأي
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 الزراعـي اإلقراض بمجال التعاون  لتعزيز فلسطينية أردنية تفاهم مذكرة.43
 الزراعة وو يل الح اري  ع سا محمد الموندس الزراعك  اإل راد مؤسسة عاا عمان: و   مدير

مف رة ر ااا لحنوح  عبدهللا الموندس الزراعك  لإل راد ال نس ين ة المؤسسة أعماا مسير ال نس ين ة
 ال برات ربادا وبودف الزراعك  والرمو ل اإل راد مجاا ف  الرعاون  ور و ر لرعز ز ال م س امس

 المجاالت. افك ف  والز ارات
 24/3/2017عّمان،  الدستور،

 
 القدس أوقاف موظفي عدد سنزيد: األردني األوقاف وزير.44

 ايردن ةو اإلس م ة والمادسات وال ؤون  ايو اف وز ر عرب ات وائل الد رورو المحرنة:  اا الادس
 ا.موز  أل  نحو للا ل صل الادس ف  ايو اف وزارة موز   ز ادة سيرا لنتا

 والمادسات الادس  دمة ف  المبفولة لجووداا ومعنو ة ماد ة حوافز لوا سراداا الوزارة أن وأو ي
 .فل  سين ف مرا  حدد أن دون  واوالمس ح ة اإلس م ة

  حيا ايردن  بالبرلمان فنس ين لجنة برئ س اجرماعت بعد أمسو افا ايردن  الوز ر لع ن وجاء
 .السعود

 23/3/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز

 
 بفكرة يهودية الدولة دوليعلى اعتراف  "إسرائيل": لو نجح اإلخوان لحصلت سعد الحريري .45
و   م  ال جماعة اإل وان  ف أن مصر نجحت  الحر ري سعد  النبنان أكد رئ س الوزراء ا: أ ش أا

 ف لسرائيل  مساع حاا نجحت افك المحاوالت لبررت  ف لرحو ل مصر للا دولة دين ةو  ائ : لنت 
ال  الحال الو ت  ف أنت  الحر ري وأ اف  ب  رة الدولة اليوود ة. الدول الحصوا عنا االعرراف 

 ف رسر    لسرائيل أن رجد مبررا لمساعيوا ل عرراف بيوود ة الدولة بعد انرواء ح ا اإل وان 
 مصر.

لا  ة دين ة..  و ن الا  ة ال نس ين ة ورحو نوا من    ة رحرر  ف وحوا ر ثير د وا حماس 
 اا لن افا ايمر   ع  الا  ة ال نس ين ةو ولكن نحن  عرا بغد النزر عما  حد  بين 

  يرنا ايولاو م يرا للا أن ال     ا فري وحماس يجا أن رزل الا  ة ال نس ين ة  حر ر 
 ع ا إلسرائيل ال رصة لر عل ما رر د.الجس ا الف  حد  باناساا ال  ة و زة أ 

للا أنت  اا لوفد من فري و  ر من حماس لن ا يجا أن ر عنوا مثننا بنبنانو مو حا  الحر ري وأ ار 
وبين العماد م  اا عون   ف  بيرو ولكن من أجل لبنان والموا ن  بين أنت  اا لوا اأنا  ان 
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ر لمصنحة الب دو و جا عنا ال نس ينيين أن   عنوا نحينا   فرنا جانبا و ننا يجا أن ننز النبنان 
 ا.ال  ءن س 

 وا لبنان وسور او  ف من ي نق ايزمات  فو المن اةو  ف و ااا لن لسرائيل رعمل  د المس حيين 
رع ا مبررا ل  رةص الدولة  لك رر د ل راجوا منوا  ا رزعا أنوا صد اة المس حيين بالمن اة بينما 

 اليوود ةا.
يرراج و والرئ س  المس ح المن اة بص ة عامة أن الرواجد  ف أننا ن ح   الحر ري وأ اف 

وايزار ال ر   والسعود ة ولبنان جم عوا  حاولون الح ا  عنا افا الوجود  الس س عبدال راح 
ان ت نسبة المس حيين  60فنس ين سنر  أنت منف  ف بالمن اةو ولكن لو رأينا الو    المس ح  عاما   

روجير اؤالء ال  ف . وأردف مرسائ : افمن رسبا %1اآلن نسبروا ربنغ نحو  %21حوالا  انا 
 المسنمينو ثا أجاا  ائ :ا ال بل لسرائيلا.

 23/3/2017، اليوم السابع، القاهرة

 

 "إسرائيل" إلى كوهين إيلي اليهودي الجاسوس رفات بإعادة روسيا طلباً  ترفض سورية.46
 الجاسوس رفات لعادة سور او من مؤ را  نبت روس ا أن لسرائين ةو لع م ة مصادر  الت :الناصرة
 رفرعت سور ا أن و لال1965 عاا دم ق ف  لعدامت را الفي لسرائيلو للا  واين لين  اليوودي
 للا افا ب نبوا روجوت روس ا لن ال م سو اإلسرائين ةو ااآررسا صح  ة و الت .دفنت م ان بجونوا
:  ولت او رت رحدد لا سرائين ول مسؤوا عن ونانت. ال صو  بوفا لسرائين  روسل بعد سور ا

 .” واين الجاسوس دفن مو    عنمون  ال ب نوا لنروس  الوا السور ون  المسؤولون 
 23/3/2017لندن،  اليوم، رأي

 
 دوالر مليون  26.4 بـ السلطة الفلسطينية موازنة تدعم الجزائر.47

 منيون  26.4 العرب ة واالد لجامعة العامة ايمانة سنمت أنوا يوا ال م س الجزائر الجزائر: أعننت
 الجار ة المال ة السنة من ايوا ال  ر برسا فنس ينو دولة موازنة دعا ف  مساامروا بمثابة دوالرو
  عبناو لن اا دعموا اسرمرار ت عنا العرب ةو الجامعة دا ل ب انوا ف  الجزائر وصرحت .2017

 الادس وعاصمروا فنس ينو دولت ل امة ف  الم روعة م البت لرحايق جانبتو للا الدائا وو وفوا
 .ال ر  

 23/3/2017لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة

 



 
 
 
 

 

 28 ص             4238 العدد:        3/24/2017 لجمعةا التاريخ: 

                                    

 لالجئين المستضيفة الدول لدعم عربي قرار مشروع: األردني اإلعالم وزير.48
 رسر   وا الر  العرب ة الامة لن المومن  محمد ايردن  اإلع ا ل ؤون  الدولة وز ر البحر:  اا

 ااما واجرماع ا ا رصاد ا بعدا لوا ولكن فاالو س اس ة ل ست الجاري  ارسم/  فار 29 يوا ب دك
  درة عنا و نع س الم رر و العرب  العمل منزومة رواجت الر  ايمن ة الرحد ات عنا ينع س
 .رواجووا الر  لنم اكل حنوا ليجاد ف  العرب ة المن اة
 واالجرماع  اال رصادي مجنسال اجرماعات انرواء عاا لت صح   مؤرمر   ا المومن  وأ اف

 ايحد يوا الوزاري  المسرو   عنا المجنس الجرما  لنرح ير اليوا المسؤولين  بار مسرو   عنا
 وأن  اصة والنازحينو ال جئين ب و ا  ي ر  ااما  رار م رو  بح  اليوا اجرما  لن المابل
 .س انوا لعدد بالنسبة العالا ف  ال جئين اسر افة ف  ايكبر الدولة ا  ايردن

 23/3/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 بالضفة الغربيةتجميد البناء خارج الكتل االستيطانية  "إسرائيل"من  طلبتواشنطن "هآرتس": .49
سو أن الاكككدمكككن  عبكككد الكككرؤوف أرنكككاؤو و عكككن 23/3/2017، ، أنقـــرةلألنبـــاء األناضـــولوكالـــة ف كككرت 

  ك تو يكوا ال مك سو أن الوال كات المرحكدة ايمر   كةو  نبكت مكؤ راو مكن   ةصح  ة اآررس اإلسرائين
 لسرائيل رجميد البناء  ارج الكرل االسر  ان ة الكبر  ف  ال  ة الغرب ة. 

ونانككت الصككح  ة عككن مسككؤوا لسككرائين   ولككتو لن مبعككو  الككرئ س ايمر  كك  دونالككد ررامككاو ومسر ككارك 
 كدا اكفا ال نكا للكا رئك س الكوزراء اإلسكرائين  بن كامين نرن كااوو  ل ر ا  ات الدول ة ج سكون  كر نب ت

 ف  محادثاروما ف  الادس الغرب ة ايسبو  الما  . 
ونانت الصح  ة عن المسؤوا الفي لا رك   او رت  ولت لن  كر نب ت أو كي أن ادارة ررامكا ارر كد 

 من لسرائيل و    يود  بيرة عنا البناء ف  المسرو ناتا. 
لمسككؤوا اإلسككرائين  فإنككت  باككا لنصكك غة ايمر   ككة فككإن وا ككن ن سككرابل بصككمت البنككاء فكك  وبحسككا ا

 الادس ال ر  ة والكرل االسر  ان ة  من حدود يرا االر ا  عنيوا ثنائ اا. 
والكرل االسر  ان ة اإلسرائين ة الكبر  ا  امعال ت ادوم ااو  ر  الادسو وا وش عرصيوناو جنكوب  

 ئيلا ف   مال  ال  ة. ال  ة الغرب ةو واأر 
و ككاا:ا الصكك غة الركك   رحوككا  ككر نب ت رر ككمن  نبككا أمر   ككا بكك ن ال ربنكك  لسككرائيل بككالم نق وبككدون 

 اسرثناء  ارج الكرل االسر  ان ة ا. 
للا أن رئ س الوزراء اإلسرائين ا نرن ااو رح   عنا اال رراح ايمر  ك   اصكة اإلعك ن النزر ول ت 

 ارج الكرل والسبا ف  فل  أنت  عراد أنكت سكيجد صكعوبة فك  الحصكوا عنكا الرسم  عن عدا البناء 
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ر ييد عنيوا دا ل ح ومركتو فك   كوء معار كة الكثيكر مكن وزراء حزبكت االن  كودا ووزراء حكزا االبيكت 
 اليووديا. 
 ككاال الجانبككان ايمر  كك  واإلسككرائين  و عككن رو رككرزو أن 24/3/2017القــدس العربــي، لنــدن، وأ ككافت 

 مككك سو لن لدارة الكككرئ س ايمر  ككك  دونالكككد ررامكككا عبكككرت مجكككدداص عكككن م اوفوكككا مكككن اين ككك ة يكككوا ال
االسر  ان ة اإلسرائين ة ف  الو ت الفي انروت ف ت جولكة محادثكات دون االر كا  عنكا الحكد مكن البنكاء 

 مسراب ص عنا ايرا   الر  ير ا ال نس ينيون ف  ل امة دولروا عنيوا.
رك  عاكدت عنكا أعنكا مسكرو  لمكدة أربعكة أ كاا فك  وا كن نو أحكد    كوة مكن ورمثل االجرماعاتو ال

جانكككا مسر كككاري ررامكككا بوكككدف فكككري ال ر كككق أمكككاا الجوكككود الدبنوماسككك ة لرحايكككق السككك ا بكككين لسكككرائيل 
 وال نس ينيين.

 كككرر وفكككد الوال كككات المرحكككدة “وبحسكككا ب كككان م كككرر  أصكككدرك البيكككت ايبككك د فككك   ركككاا االجرماعكككات 
 ”رراما ب  ن اين  ة االسر  ان ة ف  س ا  الرحر  صوا ار ا  س ا.م اوف الرئ س 
أو ي الوفد اإلسرائين  أن عكزا لسكرائيل لنرحكر  للكا ايمكاا اكو لربنك  س اسكة ررعنكق “وأ اف الب ان 

المحادثكككات  انكككت جكككادة “و م كككيراص للكككا أن ”باين ككك ة االسكككر  ان ة ر  كككف رنككك  الم كككاوف فككك  االعربكككار
 ”وبناءة وسررواصل.

 
 تقترب من استئناف العالقات مع فنزويال   "إسرائيل".51

رجكككري لسكككرائيل وفنكككزو   ارصكككاالت رمويكككداص السكككرئناف الع  كككات الدبنوماسككك ةو بعكككد  : مجيكككد الا كككمان 
و عكن   عوكا احرجاجكاص عنكا 2009   عة اسرمرت رس  سكنوات منكف أن أعننكت ح ومكة  راككاسو عكاا 

 العدوان اإلسرائين  عنا   ا   زة.
 االرصككاالتوبحسككا مصككادر صككحاف ة لسككرائين ةو ناكك ص عككن الجال ككة اليوود ككة فكك  فنككزو  و اأصككبحت 

  بت نا جةا وفنزو   ار مل بعودة ع  اروا م  لسرائيل للا سابق عودااا.
وناككل المصككدر  ككوا وز ككرة  ارج ككة فنككزو  و دينسكك  رودر غككزو  كك ا لاككاء لوككا مكك    ككادات فكك  الجال ككة 

عة الما  ةو ا ان ا ررحنا أن نبكدأ أوال مكن االركودداو أي الع  كات الانصكن ةو ثكا ررراك  اليوود ةو الجم
 م  الو ت لررحوا للا ازواجاو أي اسرئناف عمل الس ارة اإلسرائين ةو  ما  انت دائماصا.

وف  الس ا و   ير المصدرو للا أن الرئ س ال نزو ن و ن  كوالس مكادوروو وعنكا لثكر اسكرابالت مكؤ راص 
وفد الجال ة اليوود ة ف  الاصر الح وم و ا رةد عنا رو ررا  ائ ص ا ان يوا حوار جيد لرعز ز الس ا ل

 والرعا ش والحوار بين الح ارات وايد ان من أجل رو يد الر حا بين  عبناا.
 24/3/2017، 48عرب 
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 "إسرائيل"مجلس حقوق اإلنسان يناقش إدانة .51
لألمككا المرحككدة والمنعاككد فكك  مدينككة جنيكك  السو سككر ة فكك  دوررككت  ينككا ش مجنككس حاككو  اإلنسككان الرككاب 

عدة م ار    كرارات لنرصكو ت عنيوكا اليكوا ال مك س و كدا الجمعكةو ررعنكق بحالكة حاكو  اإلنسكان  34الك
فكك  ال كك ة الغرب ككة و  ككا   ككزة والاككدس ال ككر  ة وفكك  ا ككبة الجككوالن المحرنككةو للككا جانككا لدانككة بنككاء 

لرصو ت عنا م رو   رار يدعو للا و    ل ن ا  رجاري مبا ر أو  ير  ما سيرا ا المسرو نات.
 مبا ر م  المسرو نات.

ورسككعا لسككرائيل والوال ككات المرحككدة للككا عر نككة اككفك الاككرارات عبككر ل نككا  العديككد مككن الككدوا بالرصككو ت 
  د م رو  الارار.

 23/3/2017الجزيرة.نت، 

 

 تعديالت "األونروا" للمنهاج لن يتعاملوا معفي غزة حمدونة: المعلمون يوسف .52
حككفر أمككين سككر ارحككاد مككوز   الككك اأونككرواا فكك   ككزة يوسكك  حمدونككةو مككن ر بيككق : نككور الككدين صككالي

الرعد  ت الر  أ رروا ايونروا عنا المنوكاج ال نسك ين  لنمرحنكة ايساسك ةو مو كحاص أن المعنمكين لكن 
 يرعامنوا معوا.

 52وا ال مككك س: الن لدارة ايونكككروا رعمكككل عنكككا لجكككراء و كككاا حمدونكككة فككك  رصكككر ي النرسكككالة نكككتاو اليككك
رعد  ص عنا المنواج دون الرجو  يي جوة م رصة بوفا ايمرو حي  يركون مكن ث ثكة محكاورو اك  

 يرعنق بالادس وفنس ين واالحر ااو مؤ داص رفد االرحاد لفل . ما   ا  ل
سكك ين بجمككل أ ككر و معربككراص فلكك  ارعككٍد وأ ككار للككا أن ايونككروا رر ككد اسككربداا جمنككة الاككدس عاصككمة فن

 سافر عنا الا ا الو ن ة لن  ااو الفراص للا أن لدارة الو الة ررب  الدولة الم   ة ب  ل  امل.
وبكككيةن أن لدارة المنكككااج رربككك  لنسكككن ة ووزارة الرعنككك ا ب ككك ل أساسككك و لكككفل  فكككإن مكككا أ كككدمت عن كككت لدارة 

 ا بتاو وفق  ولت.الو الة ارجاوز  بير وم ال  لننزاا المعمو 
 وف ر حمدونةو أن االرحاد أو   جم   ورش العمل والنااءات المرعناة بوفا ايمر.

وأصككدرت الرئاسككة العامككة لألونككروا فكك  عمككان رسككالةص لنماككر اإل ن مكك  فكك    ككا   ككزة بن ككرات  اصككة 
رب كة رن  عنا  رورة حفف ورعديل مو وعات عكدة فك  منكااج الررب كة اإلسك م ة والر ا ك ات والر

والو ن ككة والنغككة العرب ككة  مرحنككة أولككا لنصكك  ايوا ايساسكك  وحرككا الرابكك  لنعككاا الجككاريو ورعككد  ت 
 أ ر  لنمراحل اإلعداد ة والثانو ة.

 23/3/2017، الرسالة، فلسطين

 



 
 
 
 

 

 31 ص             4238 العدد:        3/24/2017 لجمعةا التاريخ: 

                                    

 

 القاهرة ال تفّرق بين "اإلخوان وداعش".53
اإل كوان المسكنمينا الرك  م كت الاكاارة أمكسو فك  ر كدداا ح كاا جماعكة ا: أحمكد مصك  ا -الااارة 

و عروا ف  بوراة واحدة م  الرنز مات اإلرااب ة الر  رودد بنداناص ف  المن اة. وأكد الرئ س المصري 
عبدال راح الس س  أن ب دك ررصكد  لإلراكاا بكك اوجكت واحكد ال وجوكيناو  بكل أن يكدين ب  كد العبكارات 

بر  ان كككة لنكككدنو م كككرراص دعوركككت المجرمككك  الحكككاد  اإلراكككاب  الكككفي و ككك  أوا مكككن أمكككس فككك  العاصكككمة ال
 الدول  للا ارعز ز الرعاون والرنسيق لنا اء عنا  و  اإلراااا.

و ان الس س   ار  أمس ف  ندوة رثا   ة أ امروا المؤسسة العس ر ة لمناسبة ايوا ال ويداو وح راا 
رور أسكامة ايزاكري  نمكة  بار أر ان الدولةو وألاا عنا اام وا مسر ار الرئ س لن ؤون الدين ة الد 

و كك  فيوككا جماعككة ااإل ككوانا فكك  بوراككة واحككدة مكك  الرنز مككات اإلرااب ككة مثككل اداعككش والااعككدة وبو ككو 
حراا... وال وارج  د ماصاو  بل أن يؤ د الس س  ف  مدا نة أن مصكر ارحكارا اإلراكاا بوجكت واحكد ال 

لحكقو والمعكار  الرك  ر و كوا  كوات وجويناو و دد عنا أن  كوداء الكو ن ااكا الكفين يرفعكون را كة ا
الجككك ش وال كككر ة  كككد اإلراكككاا رثبكككت فلككك   كككل يكككوا...  كككوداء مصكككر اكككا أ كككرف الرجكككااو ينوكككا لكككا 
يككدافعوا عككن الككو ن فحسككاو بككل  ككدموا أرو  الر ككح ات لنرصككدي لإلسككاءات الركك  يرعككرد لوككا الككدين 

نوككككا بككككراءا. وأ ككككار للككككا أن نريجككككة اسككككرغ لت مككككن  بككككل الرنز مككككات اإلرااب ككككة لربر ككككر جككككرائمواو واككككو م
ر ككح ات ال ككوداء احافزككت عنككا ال ككعا المصككري... ال ككوداء ايب ككاا اككا حمككاة ال ككعااو  بككل أن 
يرعود ب ن  عا مصر الا ولن ُيرو  أو ُيدمر أو       المكا زكل أبنكاء مصكر ايوف كاء رافعكين را كة 

 الحق والبناء والرعميرا.
و   ف  العاصمة البر  ان ة أوا من أمسو منبواص للا أن ور ر  الس س  للا الحاد  اإلرااب  الفي 

اإلرااا اأصبي ُيودد العالا ب كمنتا. وأكد أن مصر اردين ب  د العبارات  افة ايعماا اإلرااب ة الر  
 ا.لإلرااارا  ف  م رن  أنحاء العالاا. وأ اف: اال عا المصري ب كمنت يرصد  

  24/3/2017الحياة، لندن، 

 
 سطيني في لبنان وأهمية العمل المشتركالوضع الفل.54

 رأفت مرة
عانا ال جئون ال نس ينيون ف  لبنان من م اكل س اس ة واجرماع ة وا رصاد ةو وواجووا ف  أو ات 

  ثيرة حروبصا واسرودافاتو وصدرت بحاوا  رارات و وانين رمنعوا من العمل والرمن  ورايد حر روا.
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اجرماع ة وس اس ة ف  المن اةو أحدثت صراعات وحروبصا  وف  السنوات اي يرة حصنت مرغيرات
 أان ة واناسامات دا ن ة وفرنصا  ائ  ة.

و ان الارار ال نس ين  ف  لبنان او روحيد العمل الس اس  الم رر و ور  يل  وة أمن ة موحدة بودف 
والنبنان و ومن   حما ة الوجود ال نس ين  ف  لبنانو وروفير ايمن واالسرارار لنمجرمعين ال نس ين 

 اناساا المجرم و ورفد الد وا ف  المحاورو وعدا الرور  ف  العن  والصراعات ال ائ  ة.
ن بايت انا  بعد  ومرت سنوات عنا افك الرؤ ةو وحاق ال نس ينيون نجاحات منموسةو وا 

 لفل  لا رنرت ايمور انا؛ فالم وار  و ل. ايعماا ايمن ة المرفو ةو
نيون ف  لبنان بحاجة للا ايمن واالسرارار والودوء واالبرعاد عن العن و وافا ال يزاا ال نس ي

ير نا العمل الس اس  الو ن  ال نس ين  الم رر و وا عادة بناء ور عيل النجنة ايمن ةو واإلسرا  ف  
 معالجة الر وراتو  اصة ما حصل من ا رباكات ف  مح ال م  ا برج البراجنة.

لمن ردو وفرد ايمن ايحاديو والراان عنا  درات فار ة  اصةو ومحاولة أما الحدي  عن العمل ا
ربال المن ات ال نس ين ة ف  لبنان ببرامج  ارج ةو واسر داا العن  دا ل الم  مات؛ فوو راان فا ل 

 وعاجزو ولن  ادا نريجةو وسيد ل ال نس ينيين والنبنانيين ف  صراعات ال  ائل منوا.
من ف  الم  مات ب  ل من رد مد ل   ري الم  مات عنا صرا و وال يجنا لن الحدي  عن رسنا اي

 ايمن.
ن رسن ة الن س أو ب   ايوااا لنغرا باسروداف  و  المااومة عمل  اسر سن صاو ين المااومة  وا 

 و عبوا أكبر من فل .
  ادة  لاد عمنت حر ة حماس عنا رعز ز الموا   ال نس ين ة الم رر ةو ودعمت الجوود لر  يل

س اس ة موحدةو و ار ت ف  النجان ايمن ةو وعمنت عنا رار ا وجوات النزرو وحفرت _وال رزاا_ 
 من العن  واسر داا الس ح دا ل الم  مات.

ونحن ف  حر ة حماس منرزمون بالعمل ال نس ين  الم رر و ووحدة الارارو ور و ر  ل ات العمل 
 سرارار والمااومة وحق العودة.الر  ر دا حما ة ال نس ينيين وايمن واال

 لررو   اليوا جم   المغامرات الس اس ة وايمن ةو ول ا  المغامرون عند حدوداا.
 والعمل الو ن  الم رر    من لنجم   المصنحة العن ا.

 23/3/2017، فلسطين أون الين
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سرائيلياً "الدولة الواحدة".55  : صيغ متعددة ومتباينة عربيًا وا 
 منسعد عبد الرحأد. 

و و  نوا رحمل معنا واحدا. ولربما   ون السبا ف  فل  «الدولة الواحدة»ينربس عنا الكثير ن معنا 
 امنا ف  برر ص غ الدولة الواحدة عن س ا وا الرار   و و فل  ف   غ ان ال رح المرعدد المااصد 

ال رحو فم ادك  ا الفي يناد  بت افك اي اا أكثر من فر ق من ال مين اإلسرائين . أما جوار افا 
« اسرحالة»لدولة لسرائيلو  اصة ف  زل «!ن يوودا والسامرة»ال  ة الغرب ة رالمبار ة ف  الروراة 

و حي  أصبي الوا   الجديد يؤسس لص غة لسرائين ة م رن ة ال رحملو بالر كيدو «المسرو نات»لزالة 
ة الرحر ر ال نس ين ة ف  العاا فات المعنا والماصد من وراء ال عار ال نس ين  الفي رفعرت منزم

واو ل امة دولة واحدة د مارا  ة عنمان ة ال  ائ  ة عنا أرد فنس ين الرار   ة  ع ش فيوا  1969
اليوود والمس حيون والمسنمون عنا  دا المساواة ف  الحاو  والواجباتو ورمني ف ت الموا نة لكل من 

 ر المروسال. ع ش عنا أر وا الممردة من نور ايردن للا البح
ل ست بالمو و  الجديد. بل لن ال  رة  رحت يوا مرة ف  « الدولة الواحدة»وعن تو ن ح  أن ف رة 

حينما صاغ الحزا ال يوع  ال نس ين  مو  ت بالدعوة لنر ور الد مارا   ل نس ين  1944العاا 
واليوود مرساو ين ف   والرحرر من الر ثيرات ال ارج ة ف  زل دولة واحدةو   ون فيوا الس ان العرا

الموا نة ب امل حاو وا وواجباروا. و رواو و   ال  ف بين ال يوعيين العرا واليوود حوا لن اء 
دولة د مارا  ة عنمان ة أا دولة ثنائ ة الاوم ةو مثنما  مل الرفد ال نس ين  الصارا ل  رة رن  

الدولة » نس ين ة والعرب ة. افاو عن ف رة الدولة الواحدة معزا الا ادات وايحزاا والاو  الس اس ة ال
 فنس ين ا وعرب ا.« الواحدة

بالماابلو ال  م ن الزعا بوجود لجما  لسرائين  عنا ص غة محددة لندولة الواحدةو م  أن   و وا 
ف  زل ح ومة ال مين المر رفو رعن   ا ال  ة لدولة « االسر  ان »العر  ةو حسا البناء 
ال وجود لنعرا فيواو ف ما   رون « نا ة»ر فات. فالبعد ير د دولة يوود ة لسرائيلو م  بعد اال 

و واو ايمر الفي أكدك «أباررايد»ال  مانعون ف  أن ركون دولة واحدة راوا عنا ال صل العنصري 
ر س س »الرار ر الصادر عن لجنة ايما المرحدة االجرماع ة واال رصاد ة لغرا  س ا رلس وانو ب  ن 

نزاا رأباررايدن يو من عنا ال عا ال نس ين  ب جمعت و اسموا للا أرب  فئات ر     ل  لسرائيل
منوا لررريبات  انون ة م رن ةو وأن الو ائ  وايدلة رثبت بما ال يد  لن   مجاال أن لسرائيل بس اساروا 

فع و نر  أكثر من و «. وممارساروا مفنبة بارركاا جر مة رايباررايدن  ما رعرفوا مواد الاانون الدول 
ص غة لسرائين ة لندولة الواحدة. فك رنران ااون عنا سبيل المثاا ال يرحد  عن دولة واحدة د مو را  ة 

 «.نا ة»ر ا ال نس ينيين واإلسرائينيين بل عن دولة يوود ة 
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يوجد  ر ان لدولة »الرن ز ون ة ايمير  ة لنت « MSNBC»و اوا ف  ماابنة أجرروا معت  ب ة 
 ين ة: االعرراف من جانبوا بدولة يوود ة والر ن  عن فن از ة الا اء عنيناو وس  رة أمن ة فنس

 «.لسرائين ة  را النور
الوز ر ال مين  المر رف « البيت اليوودي»ومن أحد  الم ار   اإلسرائين ة   ة رئ س حزا 

دولة »زة للا ل امة و ودف    ا   «ح ما فار ا»من ال  ة  %40رن رال  بينيتن الر  عر ت مني 
 «.فنس ين ة مسرانة
و و من الص غ المرعددة لندولة الواحدةو لا رابل ولن رابل بحل الدولة لن لسرائيل  صة الاوا 

العنمان ة الد مو را  ة أو الدولة ثنائ ة الاوم ة. وا  بالرال  لن رر ا ب ي من الص غ الم روحة 
لد مو را  ة. و بعاو ا  رر  أن افك الص غ رنغ  الم رو  عرب ا وفنس ين ا والاائمة عنا المساواة وا

أرد لسرائيل »الصويون  الفي رس ت رف د مير جابورنس  ن و ربناك افك اي اا أرباعتو أال واو 
 «!الس ادة اليوود ة»الر   ع ش فيوا اليوود ربحاو   امنةن والعرا ربحاو  مبرورةن رحت « الكامنة

 23/3/2017، الرأي، عّمان
 
 تراجع اهتمام اإلعالم اإليراني بالقضية الفلسطينية.56

 عدنان أبو عامر
د ديوناص مرراكمة عنيوا ل ر ات اإلنراج   نةصت ليران ن اات م اربوا اإلع م ةة ف  فنس ينو ولا رسدة
ة ايزمة  ر بث ثة م يين دوالرو ولا رصرف روارا مراسنيوا   ا أ ور  و نةو بحجة و رادة الرن ز ون ة

ال ةة الر  رعانيواو ودعموا حروا سور ة وال من والعرا و ما ا  رة ال ر ات لو   العمل م  الم
وسائل لع ا ليران ةةو بعد رراكا الديون... رن غل الس ور الرال ة ف  معرفة أسباا ايزمة ورو يرواو 

 وما لفا  انت انا  أولو ةات جديدة إلع ا ليران  ير فنس ين.
 

 تخفيض الموازنات 
رمرن  ليران لمبرا ور ةة لع م ةة رنر ر ف  معزا الدوا العرب ةةو ومنوا فنس ينو ورن ق عنيوا أمواالص 
 ائنةو ل ست معروفة بد ةةو ور مل ع رات ال  ائ ةاتو اإلفاعاتو الصح و والموا   اإللكررون ةةو 

العالاو ولديوا م ارا ف  فنس ينو أبرزاا الانوات الرن ز ون ة النبنان ةو  المنار والم ادينو واإليران ة  
و عمل فيوا مئات المراسنين وال نيةين ومنرج  اي بارو والماصود فيوا وسائل لع م ة ليران ة بحرةو 
رب  من  وران مبا رةو أو  نوات  ير ليران ة رصدر من دوا أ ر و  العرا  ولبنان وفنس ينو 

 وررناا  امل رمو نوا من ليران. 
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و حين اندلعت الثورات العرب ةةو ورورة ت ليران ف  حروا 2011 يرةو أي منف عاا لكنة السنوات اي
سور ة والعرا  وال منو رراج  دعا ليران المال  لوسائنوا اإلع م ةة ف  فنس ين  صوصاو من دون 
نرت من أزماٍت مال ةة و أن   مل بندانا أ ر و ربةما بسبا اسرنزافوا المال ة ف  رن  الحرواو وما   ة

 وإلعادة راي موا حجا لن ا وا المال ة عنا رن  الوسائل اإلع م ةة. 
رحدة   ارا افك الس ور م  صحافيةين ومنرج  أ بار ومديري  ر ات لنراج رن ز ون ة ف  فنس ين 
ر أعمالوا  دوك بمعنومات عن مزاار ايزمةو من دون     او ةارواو    ة ر رة يرانو زوة ولبنان وا 

 م  ليران. 
والانوات  ت أزمة اإلع ا اإليران ة المال ةة ف  ل    بعد م اربت ف  فنس ينو  إفاعة ليرانورمثن

الرن ز ون ة مثل الكوت والرافدين و برو وران   ميزان ةات م را  ناة المنارو وفصل موزة ين ف  رن  
جراء رغييراٍت ف  لدارات بعد الانواتو ونال بعد الموز ين للا وسائل  أ ر .  الانواتو وا 

وبعد الانوات الرن ز ون ةة اإليران ةة الر  لديوا م ارا ف  ال  ةة الغرب ةة و  ا   زةةو ان   ت 
موازنروا ال ور ةة للا النص و وبع وا للا أل   دوالرو ر مل أجرة مراسل وفنة  مونراج و دماتو 

ة بايو ا  ال نس ين  ةةو لرصل للا رار ر ن ولج ت م ارا  نوات أ ر  للا ر   د الراار ر ال اصة
 .  أسبوع ةاص فاال بدالص من رار ر يوم ة

سة اإليران ةة الرسم ةةو يرولا رمو ل  و ف ر أن ارحاد اإلفاعات والرن ز ونات اإلس م ةةو واو المؤسة
لفاعة و ناة وصح  ة ومو   للكررون ة و ناة  300دولةو ور اة  34الانوات اإليران ةةو أو الصادرة ف  

ز أامةوا ف  فنس ينو رن ز ون  ةو رسوا  نةوا ف  ررو ج الس اسة اإليران ةة ف  ال ر  ايوسالو و رر ة
 العرا و ال منو ولبنان. 

و وزادتو ف  صورة وا حةو ف  منرص تو ومن 2016و د بدأت ايزمة المال ةة ف  أوائل عاا 
لرن ز ونيرين اإليرانيةرينو مزااراا و    نوات ليران ةة م اربوا ف  فنس ينو مثل  نار  سحر و بر ا

 و ناة المسيرة ال من ةةو و نار  الغدير وال رات العرا يةرين. 
 ما أن مزاار أ ر  لألزمة المال ةة الر  رعان  منوا وسائل اإلع ا الرابعة إليران ف  فنس ين 

د راار ر يوم ةة رمثةنت ف  ر   د الروارا والن اات الر غين ةة لانوارواو وعدا ركني  المراسنين بإعدا
عن فنس ينو ف  ماابل رف  اارماموا بر وةرات حروا سور ة والعرا  وال منو حي  روجد ليران باوةةو 
ت أوةالص للا رن  الحرواو ف  ماابل رراج   ما  عن  أنة أولو ةات الدعا اإلع م ة اإليران ة بارت رروجة

مينو الثال  والراب و ف  ن رات أ بار اارمامت بالمو و  ال نس ين ة الفي بات ررريبت ف  الماا
 الانوات اإليران ةة وراار راا. 

 



 
 
 
 

 

 36 ص             4238 العدد:        3/24/2017 لجمعةا التاريخ: 

                                    

 فلسطين ليست أولوية 
وا فاو فإن انا  ع رات الانوات الرن ز ون ةة والم ارا الصحاف ةة الرابعة إليرانو أو المارةبة منواو 

را  ةةو والنؤلؤة البحر ن ةةو الموجودة ف  ال  ةة الغرب ةة و  ا   زةةو مثل  ناة االرجاك الرن ز ون ة الع
والكوت الكو ر ةةو و نار  الثبات و س ا النبنانيةرينو و ناة عدن الي  ال من ةةو وف ما رانة  ليران ن ااروا 

فبراير/  با  عن ر س س لفاعة نداء البحر ن  16المال ةة عنا لع موا ف  فنس ينو راة اإلع ن ف  
 الر  رنااد النزاا انا . 

ن بعد ال ر ات ال نس ين ةة الر  رعمل م  اإلع ا اإليران ة منف ع ر سنواتو رراكمت وُ ف ر أ
ديونوا عنا الانوات الرن ز ون ةة اإليران ةة ب  ل  ير مسبو و ورحديداص منف ث   سنواتو وررعنةق 

و وحجز اي مار الصناع ةةو ووصنت   مروا للا ث ثة م  ات الب ة الرن ز ون ة يين باسرئجار معدة
دوالر. وعنا الر ا من منا دروا المسؤولين ف  ليران لرسديد المسرحاةاتو لالة أنةوا  منحون وعوداص 
من دون رحا اواو ف  ص عن ر  ةر صرف روارا مراسنيوا لما يز د عن سرةة أ ورو بعدما راة 

 . %20ر   د نسبة أجوراا 
اإليران ةة و يرااو ف  أنةوا ال يو ةعون عاوداص  وررر ز م  نة المراسنين ال نس ينيةين م  وسائل اإلع ا

. وانا  مئات  الف الدوالرات من الديون المسرحاةة  معواو بل  عمنون عبر  ر ات اإلنراج الرن ز ون ة
و وررسل الجوات اإلع م ة المسؤولة ف   وران دفعات  ير  لوفك ال ر ات عنا اإلع ا اإليران ة

 سديد ديونوا المسرحاة بين حين و  ر. منرزمة للا ال ر ات ف   زةو لر
و د  عود السبا ف  أزمة وسائل اإلع ا اإليران ةة ف  فنس ين للا صرا  مرناٍا بين ايئة اإلفاعة 
والرن ز ون والح ومة اإليران ةةو حوا حجا الرمو ل الفي رادمت ايئة اإلفاعة والرن ز ون لوسائل اإلع ا 

ة افا المن ة من ليران ن سواو بإنراجوا ورمو نوا مز داص من الانواتو الرابعة إليرانو أو للا سوء لدار 
دات اي مار الصناع ةةو بمعنا أنت ال ر ثير لوا  لبناء لمبرا ور ةة لع م ةة  ير فعةالةو لالة عنا رردة
عنا ايرد بين الم اادينو باسرثناء أنوا مدرجة عنا اي مار الصناع ة فاال   سماء  نوات 

 ف ائ ة. 
رر اوت الراديرات حوا ن اات ليران عنا لع موا ال ارج و أو الراب  لوا ف   ارج حدودااو ورصل 

منيون دوالر ومن ار دوالر سنو ةاصو و د أجرت الح ومة اإليران ةةو   ا السنوات  900بع وا للا 
سات اإلع م ةة الرابعة لوا العامنة ف  فنس  ينو فارة ي أنة  م ةة الث   اي يرةو راي ماص لحجا المؤسة

الدعا المال ة لوا ال يوازي حجا العائد المعنوية والس اس ة الفي  عود ليجاب ةاص عنا ليران. فوفك الوسائل 
لا رنجي ف  رسو ق الروا ة اإليران ةة يحدا  المن اة بين ال نس ينيةينو عنا الر ا ممةا ين ق عنيوا 
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ت باإلبااء عن ا  ناة العالا الرن ز ون ة واجوة رسم ةة إليرانو وا     من أمواا باازةو و سود روجة
 بعد الانواتو ودمج أ ر  م  بع وا. 

 ما أنة أسبابا أ ر  لرراج  الدعا عن الوسائل اإلع م ةة الرابعة إليران ف  فنس ين والبندان 
 د بعد اي ر و ررمثةل ف  الزروف اال رصاد ةة  ير المر حة الر  رع  وا ليرانو حي  راة ر  

الموازناتو ل افة للا أنة عدا ر ا الح ومة اإليران ةة عنا أداء ايئة اإلفاعة والرن ز ون  د   ون لت 
ر ثير عنا عدا رف  موازنروا المال ة الر  ررسنوا للا وسائل اإلع ا الرابعة إليران ف  ال ارجو بما 

 ينبة  حاجاروا. 
 

 شعارات بدون رصيد 
المر ز العرب ة لألبحا  ودراسة  يران  بالا  ة ال نس ين ة م  ن رويرزامن رراج  اإلع ا اإل

ر العرب ة لعاا  و ورر ز ف  اإلجابة عن سؤاا:  ي  ينزر 2016الس اساتو أ يراو نرائج المؤ ة
 ال نس ينيون للا الس اسات ال ارج ة لناو  اإل ن م ة والدول ة ال اعنةال 

 %70ال نس ين  س اسات ليران ال ارج ة جاء سنب او لف لن المميز ف  المؤ ر أن راي ا الرأي العاا 
من ال نس ينيين مروافاون عنا أن افك الس اسة رجاك المن اة العرب ة سنب ةو وسنب ة للا حد ماو 

  ةمواا ليجاب ةو وأفاد  %6ونص  المجرم  ال نس ين  مر ان من أن افك الس اسة سنب ةو ف  ماابل 
ماو ما  عن  أن نسبة الفين لديوا رأي وا ي و  ع  بإيجاب ة الس اسة ب نوا ليجاب ة للا حد  15%

عبةروا عن رأي  %50و و اابل فل  أكثر من ثمان ة أ عافواو ونسبة %6اإليران ة ف  المن اة ا  
   ع  ف  سنب ة الس اسات اإليران ة. 

سنب ةص من راي ا موا    وف ما يرعنق براي ا الس اسة اإليران ة نحو الا  ة ال نس ين ةو  انت اي ل
من ال نس ينيين عن أن س اسات ليران نحو فنس ين  %52ليران من البندان اي ر و فاد عبر 

ا و %24موا   سنب ةو  أفادوا ب ن الس اسات اإليران ة نحو  %36سيئةو ماابل  %28سيئة جدص
ا أو ليجاب ةو ونسبة من اعربروا أن س اسات  وران نحو  او فنس ين ليجاب ة جدص فنس ين جيدة جدص

 من جم   مسرجيب  فنس ين.  %9ولديوا رأي ليجاب    ع  رجاك موا   ليران نحو فنس ين  مثنون 
 عن  فل   نت أن ا رنا  ال نس ينيين ف  أدنا مسرو ارت لزاء اعربار ال  اا اإليران  رجاك فنس ين 

لسنب  لد  ال نس ينيين لس اسات فا مصدا  ةو وأنت يررجا عنا أرد الوا  و والم ح  أن الراي ا ا
 وران ف  المن اة بص ة عامة مرربال براي موا افك الس اسات ف  البندان العرب ةو  صوصا ف  

 العرا  وسور ة. 
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 ما أن أ نب ة الرأي العاا ال نس ين   عراد أن ليران رسرغل ايزمات ف  المن اةو من أجل روس   
  ال رحو بل أيد نص  المسرجيبين ب دة اسرثمار ليران من ال نس ينيين فل %72ن وفااو لف أيد 

من المسرجيبين عن  %17أزمات المن اةو ف  البح  عن دور ور ثير ون وف أوس و وعبةر 
من ال نس ينيين عبارة أن ليران رغفةي النزعات ال ائ  ة  %68معار روا رن  العبارةو  ما أيد 

عار وااو  ما عار ت أ نب ة  %18  ماابل والعر  ة واالن صال ة ف  البندان العرب ةو ف
 %7العبارة أن ليران رسااا ف  رعز ز أمن المن اة واسرارارااو ف  حين أن  % 68ال نس ينيين 

 وافاوا للا حد ما.  %13وافاوا عنا افك العبارةو و
ا سنب ا رجاك وا فا ر يد النرائج الر  روصل لليوا المؤ ر العرب  ب ن الرأي العاا ال نس ين  ير ف رأ ص 

دور ليران ف  المن اة العرب ةو حي  يجم  ال نس ينيون عنا أن  وران رحاوا االسرثمار ف  أزمات 
المن اةو من أجل لعا دوٍر أكثر فاعن ة ور ثيراو  ما أنوا رسرثمر ف  النزعات ال ائ  ة والعر  ة 

د مارا   ف  الدوا العرب ة الر  ورغفيواو ف  الو ت ن ستو وبالرال و ا   وة مع اة لعمن ة الرحوا ال
  ودت ثورات  عب ةو ر الا بالحر ة والعدالة والكرامة. 

أ يراص...  د ررعارد افك الران صات المال ةة اإليران ةة عنا لع موا الراب  لوا ف  فنس ين م  دعواروا 
كنةوا  د رك   أنة للا دعا ال نس ينيةينو من   ا المؤرمرات الس اس ة الر   ودروا  وران أ يراو ل

لت ف  ارةجاك دعا لع موا ف  منا ق سا نةو مثل سور ة والعرا  ولبنانو حي  يراة  أولو ةات ليران ربدة
و ف ما رحاف  عنا ل     عاراروا العنن ةة بدعا ال نس ينيةينو م   رثبيت وجوداا الس اس ة والعس رية

 ر   د ن ااروا لوا.
 23/3/2017، العربي الجديد، لندن

 
 اليسار الفلسطيني وتاريخ الفشل.57

 نصري حجاج
لو لا رص  أحزاا ال سار ال نس ين  ن سوا بال سار ةو ولو لا ركن برامجوا الدا ن ة راوا لنوا 
أحزاا لن باة العامنةو فن س انا  حاجة لر مل أحوالواو لمعرفة رار ،  سار روا ال ا لو و    

ايحزاا ر مل أساساص الجبورينو ال عب ة والد مارا  ة  أوااموا المعننة وال   ة. المعروف أن افك
و وجبور  الن اا ال عب  والرحر ر ال نس ين ةو واما جبوران لا يفاا بوما الواا فنس ينلرحر ر 

بعيداص ف  ادعاء الص ة ال سار ةو و د ان ارا عنا ن سيوماو للا درجٍة صار من الصعا رؤ روما 
 يوع  ال نس ين  المن ق عنا ن ستو أكثر من مرةو ورحولت للا بالعين المجردة. وأما الحزا ال

حزا ال عاو وان اا تو أو رحوا بع ت للا ص غٍة أ بت بالمنزمات  ير الح وم ةو فاد ا ر ا من 
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ال عل الس اس و وا رصر دورك ف ما رسما المبادرة الو ن ة عنا رنا  الدعا من الدوا الغرب ة 
وزاري ف  السن ة أو رئاسروا. و ارج افك ال صائلو عرفت الحر ة  المانحةو ورويئة زع مت لمنصا

الو ن ة ال نس ين ة ر ارات  سار ة دا ل حر ة فريو أكبر الحر ات ال نس ين ة ف  سنوات السبعيناتو 
فن   ف  افك الحر ة ر اران  سار ان بارزانو ب ربا  ومر دين. ايوا  ان من رموزك ال ويد ماجد أبو 

لنجنة المر ز ة نمر الصالي أبو صالي و  اديون   رونو و انت ررب وا ع  ات  رار وع و ا
وث اة بالنوج السوفيير  الفي  ان  مر ف  مرحنة رآكنت واحر ارك. و د انروا افا الر ار لثر ا ر اا 

و وو و  بعد  وادرك 1983أبو  رارو ثا باالن اا  الفي دبررت الم ابرات السور ة دا ل فري عاا 
ل ، السوري. الر ار الثان  او فل  منربس الوو ة اآليديولوج ةو و ادك ف  حر ة فري منير   يقو ف  ا

ررورس   البدا ات والمرحوا للا الماو ة الحااصو فوصنت ر ثيرارت للا عدد ال ب س بت من الكوادر ف  
و وا من   ات وسال ال  ا  صوصا. وما أن انرصرت الثورة ال عب ة ف  ليران ف  نوا ة السبعينات

هللا عنا السن ةو حرا رحوا منير   يقو ال نس ين  من أصوا مس ح ة وال ساري للا م  ر 
لس م و ما أد  للا انو ار ر اركو م  محافزة بعد  وادرك عنا أف ارك ورؤ رت حوا اإلس او   ارا 

 وح  لنم   ت الو ن ة وال با ة الكبر . 
لا افين الر ار ن ف  افريا الر  ار الفي ُوص  بالر ار ال يرنام  ف  اال رراك ةو والفي لا   را لت وا 

 النجاحو فل  أن فيرناا ن سوا لا   را لوا النجاحو لر ق  ر ااص مسرا ص ف  اال رراك ة. 
ولعل م ز  ال سار ال نس ين   انو منف ن  رتو   من ف  عدا لدراكت المروا   لفارتو وعدا فومت 

الجبوة ال عب ة الر  انبثات من حر ة الاوميين العرا عانتو منف بدايرواو من النزر ة اال رراك ةو ف
ان اا  ر ار رواا مار س ة عرجاءو فان صل ناي  حوارمةو ومعت ثنة من الواامينو وأسسوا الجبوة 

و عنا منوجيروا الرابعة لنمعس ر 1969الد مارا  ة الر  حافزتو ف  زل  يبوبروا ال  ر ة منف عاا 
ير  الوام و ثا ان اتو وزور ما  سما حزا رفدان الفي  ادك  اسر عبد ربتو ومعت راال من السوفي

الكوادر ال بااو والفي انروا بت الم اف مجرد حزا ال ف  العير وال الن يرو  ير محافزرت عنا 
ف   ع و ة النجنة الرن يف ة. و د رعر ت الجبوة ال عب ة ن سوا الا ان اا   د   ون ايكثر ل  ماص 

و و ان ف  زاارك  يديولوج ا وس اس او لكن الوا   أثبت دوراص وا حاص لنم ابرات 1972رار  وا عاا 
فا  ان لر ر ا الاو  ال ارج ة أو انو ار المرجع ات ال  ر ة دوٌر ف  الرار ، ال ا ل  السور ة ف ت. وا 

او و فنا رمرن  رن  لن سار ال نس ين و لالة أن العوامل الدا ن ة ا  ايساس ف   ل فل  الس
ال صائل أي ثاافٍة جمع ٍة معماٍةو رسرند للا درا ة بال  ر اال رراك و ور ورك وم ءمرت لنمجرمعاتو 
بحسا بنااا ال با ة الم رن ة. و د أصيبت دائماص بال  ا  بين الر ارات اال رراك ة العالم ة 
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مر للا أح ان الول  ال ا ت ف  المرصارعة بين موس و وب ينو لينرو  بوا الم اف ف  أرفا الع
  وران.

 24/3/2017، العربي الجديد، لندن
 
 "حل الدولتين".. أو الدمار.58

 أوري أفنيري 
عاماص لنة  ادة لسرائيلو ايردنو ومصر  د الراوا لصن  الس او  نت س زنة أن  50لو  يل ل   بل 

 افا حنا.
ئيل الس ا الكامل ماابل االنسحاا من ولو  يل ل  أ  ا لنة  ادة ايردن ومصر عر وا عنا لسرا

ايرا   المحرنةةو م  ربادا أراٍد صغير وعودة ال جئين ب  ل رمزيو  نت س زنة أنة المس ي 
 المنرزر  د جاء.  نت س بدأ باإل مان باهلل أو ب ل ما ف  السماء.

ئ س الح ومة واا نحن  د عنمنا  بل أساب    نينة أنة  ادة ايردن ومصر  د اجرمعوا سرةا بر 
اإلسرائين  ف  العابةو المدينة الس اح ة الجمينة الوا عة ف  م ان    ل نا ة الرااء  ر بة من الدوا 

 الث  . 
عرد الاادة العراو الفين  عمنون ف  الوا   باسا العالا العرب   نتو عاد لااء  وفا أ  ا. لا  ادا 

 افا ما فعنت المس ي أ  ا. بن امين نرن ااو لجابةو وعاد أدراجت للا لسرائيل.
عندما ُسئل دونالد رراماو المورج الرئ س ف  الوال ات المرحدةو منف مدة  صيرة ب صو  حلة 

ال نس ين  أجااو  ما او معنوا: ل امة دولرينو دولة واحدةو فوفا  عود للا  -الصرا  اإلسرائين  
  ل ما ير ق عن ت ال رفان.

ا راروا لكا ما  -دولرينو دولة واحدةو ث   دواو أرب  دوا   ان بإم انت أ  ا أن يجيا: ل امة
 رر دون.

وبال علو لفا  نرا رع  ون ف  أرد ايح او ال حدود لندواو  م ن أن ر  روا ف  ع ر دوا أو 
 دولة واحدةو  ما  حنو لكا.

وا ف  افا يبدو أن ايمر ير نةا جاا  رماما مثل رراما لُ زور الررةاات الكثيرة الر   م ن  رح
 ال  ن.

و بعد أن احرلة الج ش اإلسرائين  ال  ة الغرب ة و  ا  «اي اا السرةة»ف  اليوا ال امس من حرا 
 زةو ن رُت   ابا عنن ةا لرئ س الح ومةو ل    أ  واو  نبت منت أن  عرد عنا ال عا 
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  ة عاصمة لندولة ال نس ين  فورا ال رصة إل امة دولرت ف  رن  ايرا  و بحي  ركون الادس ال ر 
 ال نس ين ة.

بعد الحرا مبا رة سعا أ  وا للا دعور  لمحادثة  اصة. اسرم  جيدا للا أ وال . ف  النوا ة 
أوريو أي نو  من الرجار أنتال   نا الراجر الجيةد ف  البدا ة الحدة »نزر لل ة نزرة مسن ة  ائ : 

اومة وف  النوا ة ررحاق رسو ة ف  نا ة ما اي صا و عرد الحدة ايدنا. بعد فل  ر ر  مرحنة المس
 «.ف  الوسال. أما أنت فر رح  ل   ء مسباا!

 «.ولكننا نر د صن  الرار ،!»و أجبرتو «افا صح ي لفا  نا نر د ب   س ارة مسرعمنة»
 ف  الحا اةو ف  فل  الو تو لا  صدة  أحد أن لسرائيل سرحر   بايرا   الر  احرنةروا. 

 ت  حاربون دائما الحرا اي يرة. افا صح ي افا أ  ا ب صو  الس اسيين.  ااا لن الجنراال
ن ورد ف ر  ادة لسرائيل ف  اليوا الرال  لكحرا العدوان 1967« راي اا السرةة»ف  اليوا الرال  لحرا 

نو عندما ا  ر الرئ س ايمير  و دوايت أيزنواورو والرئ س السوفيير و ن  والي 1956الث ث  ر
نو دافيد بن  ور ون للا االنسحاا مجن ص بالعار من ايرا   الر  احرننناااو حرا   ر بولكاني
 من مرر.

لفل   ان يبدو أنة ال  ار الوحيد الفي  ان أمامنا او لما لعادة ال  ة الغرب ة لنمن  حسينو  ما 
ر الانينون جدا ا ررحت الغالب ةو أو رسن موا لن عا ال نس ين و  ما ا ررحنا نحنو أصد ائ  وأنا.  ف ة

 ف  ف ررنا فاال.
أرف ر محادثة أ ر . ألاا وز ر الرجارة والصناعةو حاي ا رسدو و واو  انون  ف  و   ابا حماس ةا 

 ف  الكن ست. 
أجاا «! أنت ف  الوا   ال رؤمن ب نمة واحدة مما ف رروا»عند  روجت من  اعة الجنسة  نت لت: 

ا ف  الا ا ا الر  يؤمن بوا. الف اء او الادرة عنا للااء  م ن لكل     أن ينا    اب»مبرسما: 
 «.  اا ف    ا ا ال رؤمن بوا

لفا أجبرونا عنا لعادة  ل ايرا  و سنعيداا. لفا أجبرونا عنا االحر ا  »وحينوا  اا حاي ا جادا: 
ا من ايرا  و أما لفا لا يجبرونا عنا لعا دة   ءو بجزء من ايرا  و فسنحر   بجزء وسنعيد جزءص

 «.فسرباا  ل ايرا   رحت س  ررنا
حد    ء ال  صدة : لا   ن يواة الرئ س ليندون جونسون وال العالا  نت افك الا  ة ببسا ة. بايت 

  ل الغن مة ب يدينا حرا يومنا افا. وافك  ارثة.
 ال  م نن  مااومة ركرار ن رة  د مة.
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رعامنت جيةدا م   عب . لفا  نبت  » ون و اا لت: بعد   اا الدولة زور هللا سبحانت لدافيد بن  ور 
 «.أمن ةو فس سرجيا

أ نا أن ركون لسرائيل دولة يوود ة ود مارا  ةو وأن رمردة عنا  ل الب د من »أجاا بن  ور ون: 
 «.البحر حرا ايردن

 ولكن  م ن  أن ر رار لم انيرين من افك»صاح هللا. «! افا أكثر من ال زا حرا بالنسبة ل »
 «.اإلم ان ات الث  

منف فل  الحين فبإم اننا ا ر ار دولة يوود ة ود مارا  ةو ال رمردة عنا  ل الب دو أو دولة د مارا  ة 
رمردة عنا  ل الب د ولكنوا ال ركون دولة يوود ةو أو دولة يوود ة رمردة عنا  ل الب دو ولكنوا لن 

 ركون د مارا  ة.
او بعد  ل افك السنين.افا او ال  ار الاائا أمامنا   اليوا أ  ص

دولة يوود ة ف   ل الب د معنااا دولة أبارروايد. ف  فل  الو ت  انت رربال لسرائيل ع  ات ودة ة 
م  دولة ايبارروايد العنصر ة ف  جنوا لفر ا او حرا انوارت. ف رة ل امة نزاا  وفا ف  لسرائيل ا  

 ف رة جنون ة.
را   اإلسرائينيين:  اة ال  ة الغرب ة وعدا  اة   ا   زة. بوفك انا   دعة لد  دعاة  اة اي

ا سرسود  %40ال ر اة سركون لدينا دولة وس  ون  من س انوا عربا فاال. ف  مثل افك الدولة أ  ص
 انر ا ة مسرمرة.

ا من الب د منف  ولكن ف  الوا   افا حنا. ال  م ن ال صل بين  زة وفنس ين.  انت  زة جزءص
ا. سركون النريجة دولة فات  الب ة عرب ة العصور ال اد مة. لا   ن انا  منا  من  مةوا أ  ص

 صغيرةو مسنوبة الحاو . سرنمو افك الغالب ة الصغيرة بسرعة.
لن ركون انا  لم ان ة لنس  رة عنا مثل افا النزاا لو ت  و ل. فيوما ما سر  ر لسرائيل للا 

ا.  مني حقة اال ر ار لس انوا العرا أ  ص
سيؤ د المثاليون داعمو المثال ة افا الحلة ب ل سرور.  ا او رائ ! حلة الدولة الواحدة! د مارا  ةو 

 مساواةو ونوا ة الاوم ة. 
عندما  نت صغيرا جداو حنمُت بمسرابل  وفا أ  ا. رعافيت رناائ ا من افا الحنا.  ل من  ع ش 

رة الاوميةران ف  محاربة بع وما عنا اي ل ف  افك الب د  عنا أن ل ست انا  لم ان ة  وفك. سرسرم
  ينة المائة عاا الاادمةو وربما عنا مد  مائر  عاا.

لا أ   برنامجا عمن ةا أبدا ب صو  مبنا مثل افك الدولة و    ة لدارروا. ف ما عدا واحدا: ف  
ر  سراوا بعد ن ر زئي  جابورنس   برنامجا م صة و  ان ينوي راد مت لنجنة الس ا ال 1940العاا 
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الحرا رلجنة لا رجرم  أبدان. لاد ا ررحو مث و أنةت لفا  ان رئ س الدولة يوود او فس  ون رئ س 
 الح ومة عرب او واناة جرةا. بعد مرور أ ور  نينة مات جابورنس  و ومات برنامجت أ  ا.

 من. اا ل سوا  ادر ن  دا الصواينة للا الب د من أجل الع ش ف  دولة يوود ة. افا  ان دافعوا المو
 عنا الر  ير ف  الع ش انا مجددا    ن ة يوود ة. 

ف  مثل افك الحااو سيواجرون ردر ج ا من الب دو  ما ااجر معزا الب د من جنوا لفر ا ا. بل 
لا الوال ات المرحدةو رسير    ة.  منف اآلن انا  اجرة صامرة من الب د للا ألمان ا وا 

ا أن ركون حر ة أحاد ة «. أرد لسرائيل»حاد ة االرجاك: للا  انت الصويون ة حر ة أ بإم انوا أ  ص
 االرجاك وأن رسير ف  االرجاك المعاكس.

 الحا اة ا  أنةت ل س انا    ار أ ا  ان.
يرفد الكثيرون افا الحلو و دعون مرارا وركرارا أنةت  د «. دولر ين ل عب ين»الحلة الوحيد او حلة 
 يرعرد    ال عبين لندمار.مات. ولكن من دونت س

لفاصو  ي  يرعامل اإلسرائينيون م  الوا  ال لنوا  اومون بفل  ب ر اة لسرائين ة نموفج ة: ببسا ة 
 يروربون من الوا  .  ع  ون يوما رنو اآل رو يرجاانون الم  نةو عنا أمل أن رزوا رناائ ا.

 وربما   ر  المس ي اليوودي المنرزر.
 24/3/2017، األيام، رام هللا
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