
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 النائب العام في غزة يحظر النشر في قضية اغتيال فقهاء
 رياض المالكي: الفلسطينيون سيحصلون على كل ما يريدون من القمة العربية

 رمضانشهر اء الكنيست بدخول "األقصى" بعد نتنياهو يسمح لوزرائه وأعض
 "يديعوت": الجيش يطور منظومة قنابل بحرية مضادة لألفراد لمواجهة كوماندوز حماس

 حماد لـ"فلسطين": "القسام" ستبدع في الرد على اغتيال "فقها"

 :ءفقها ل ردا  على اغتيالحتال لالمشعل 
رى ال ما الجواب ما تو  قبلنا التحدي

 تسمع
 

 4... ص 

 

 4242 28/3/2017 الثالثاء



 
 
 
 

 

 2 ص             4242 العدد:        3/28/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 5 النائب العام في غزة يحظر النشر في قضية اغتيال فقهاء  2.
 6  ينفيمصدر رسمي ء... و على اغتيال فقها تعاون مع الشاباك لمنع أي رد  يشير إلى  ماجد فرج  3.
 6 فقهاءقضية بدأ في التشويش على إجراءات التحقيق في  االحتالل :لـ"األيام" في غزة مصدر أمني  4.
 7 رياض المالكي: الفلسطينيون سيحصلون على كل ما يريدون من القمة العربية  5.
 8 في مؤتمر صحفي مع موغريني: ملتزمون بصنع السالم العادل والشامل عباس  6.
 8 بأحداث رام هللا وبيت لحم وتوصياتها حكومة "الحمد هللا" تتسلم تقرير لجنة التحقيق  7.
 11 لصالح "الحكم المحلي" مشروع قريبا   500خالل تدشين مبنى بلدية رام هللا:  الحمد هللا  8.
 11 إسرائيليا  دخل سعير عن طريق الخطأ الفلسطيني يسلم االحتالل جنديا   مناأل  9.

 
  المقاومة:

 11 حماد لـ"فلسطين": "القسام" ستبدع في الرد على اغتيال "فقها"  10.

 12 حتالل: تهديدات ليبرمان باغتيال هنية دليل على إرهاب االحماس  11.

 12 سامي خاطر: نتطلع لموقف عربي في قمة األردن ينهي االحتالل والحصار واالنقسام  12.

 13 تخرج القمة العربية بقرارات ترتقي إلى حجم التضحيات الفلسطينيةقيادي بفتح: نتمنى أن   13.

 14 لقوى الوطنية واإلسالمية تدعو القمة العربية لإلبقاء على مركزية القضية الفلسطينية لألمةا  14.

 14  تفتيت األمن واالستقراربستلالل المخيمات يزور المرجعيات الدينية اللبنانية: ال الاألحمد عزام   15.

 15 تها لالنتخابات المحليةفتح تعلن اسم كتل  16.

 15 بركة يستقبل األمين العام لحركة األمة اللبنانيةعلي   17.

 15 حاول الهرب لـ"إسرائيل" مصادر عبرية: حماس تعتقل شابا    18.

 16 تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس تهمحاولبدعوى  االحتالل يعتقل فلسطينيا    19.

 16 حماس بلبنان تنظم مسيرا  كشفيا  بمناسبة أسبوع الشهداء  20.
 

  الكيان اإلسرائيلي:
 17 تبقى في حالة تأهب واستعداد للقتالسنتنياهو: "إسرائيل"   21.
 17 رمضانشهر يسمح لوزرائه وأعضاء الكنيست بدخول "األقصى" بعد  نتنياهو  22.
 18 بالعفو عن رئيس الوزراء السابق أولمرت ريفلين يرفض طلبا    23.
 18 السفير اإلسرائيلي بواشنطن: هناك تنسيق كامل بين "إسرائيل" والواليات المتحدة  24.
 18   األحزاب الدينية تبلغ نتنياهو عدم موافقتها على تبكير االنتخابات  25.
 19  مليون دوالر للمستعمرات في الضفة 15ل لجنة المالية بالكنيست تحو     26.
 19 صر وتركيا واألردنهيئة مكافحة اإلرهاب تحذر اإلسرائيليين من زيارة م  27.
 20 "الصناعات الجوية" تنتج طائرة استطالع مخصصة للزة لتنفذ مهمات ُوصفت بالـ "خطيرة"  28.
 20 "يديعوت": الجيش يطور منظومة قنابل بحرية مضادة لألفراد لمواجهة كوماندوز حماس  29.
 21  اء الغتيال فقه "إسرائيل": قادة ومختصون عسكريون يتوقعون عملية نوعية انتقاما    30.



 
 
 
 

 

 3 ص             4242 العدد:        3/28/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 21 جيش اإلسرائيلي وتتهمه بالكذبالعائلة "شاؤول آرون" تقاضي   31.

 22 سية ضد نساء وأطفال"متشددا " ارتكبوا جرائم جن يهوديا   20الشرطة اإلسرائيلية توقف   32.
 

  :األرض، الشعب
 22 أطفال يتحدثون عن اعتداءات وحشية خالل اعتقاالتهم: هيئة شؤون األسرى  33.
 22  بجائزة خليفة التربوية فلسطينيَّتْينفوز باحثتين : إنجاز فلسطيني جديد  34.
 23 : العمالء داء يسري في األمةءوالد فقها  35.
 23  االحتالل يهدم منزلين في القدس  36.
 24 الميكانيكية الهندسة علماء أبرز يفقد العالم نايفة: الدكتور رحيل  37.
 24 عما  لألسرى وتنديدا باغتيال فقهاءمظاهرة أمام الصليب األحمر في غزة د  38.
 24  "ج"لدعم منطقة  ا  متخصص ا  أوروبي ا  وفديلتقي  وليد عساف  39.
 25 ونروااأل االتحاد األوروبي بدعم " تطالب شاهد"مؤسسة   40.
 25 في الضفة اللربية فلسطينيا   17قوات األمن اإلسرائيلية تعتقل   41.
 25 األقصى من منازلهم بالقدسالمسجد من حراس  أربعةالشرطة اإلسرائيلية تعتقل   42.
 26 زراعة أعشاب طبية عالية الجودة في غزة  43.

 
  : ثقافة
 26 بحث عن األطفال في المناطق النائيةمكتبة متنقلة بلزة ت  44.

 
  : مصر
 27 وزير الخارجية المصري: ال بديل عن تسوية شاملة ومنصفة تفضي إلقامة الدولة الفلسطينية  45.

 
  األردن: 

 28 اءالسلطات األردنية تمنع استمرار إقامة بيت عزاء للشهيد مازن فقه  46.

 28 "المركزية"ولوياتنا باعتبارها أالطراونة: القضية الفلسطينية تتصدر سلم   47.

 28 في المحافل الدولية "إسرائيل"تطالب بتجميد عضوية  "فلسطين النيابية"  48.
 

  لبنان: 
 29 المتورطة في جرائم االحتالل "جي فور أس"تنهي عقدها مع شركة  نقابة األطباء في لبنان  49.

 
  عربي، إسالمي:

ك  وزراء الخارجية  50.  29 مركزية قضية فلسطين على وتأكيد بمبادرة السالم العربيةالعرب: تمس 

 30 اعدات إلى غزةجمعية جزائرية: مصر توافق على مرور قافلة مس  51.
 



 
 
 
 

 

 4 ص             4242 العدد:        3/28/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

  دولي:
 31 والقدس الشرقية عاصمة لها يةموغريني: ملتزمون بإقامة دولة فلسطين  52.
 31 النيابة الفرنسية تطلب السجن المؤبد لكارلوس  53.
 32 اإلسرائيلي هو الحل -بلير: التطبيع العربي  54.
 33 غرينباليت يستقبل وزير االستيطان وشخصيات سياسية إسرائيلية  55.
 33 "تقريع إسرائيل ى زمنأمام إيباك: "ولَّ  السفيرة األميركية لدى األمم المتحدة  56.
 34 كارهة لإلسالمتقرير يرصد تمويل منظمات يهودية للجماعات ال  57.

 
  حوارات ومقاالت:

 34 فايز أبو شمالة د.... لنقرأ المكتوب األمريكي من عنوانه  58.

 36 ماجد كيالي... تسوية إقليمية وطبخة بحص للفلسطينيين  59.

سرائيل  60.  39 ساري عرابي... الخفية اغتيال فقها.. معارك حماس وا 

سرائيليا  "الدولة الواحدة"  61.  43 سعد عبد الرحمنأد. ... : صيغ متعددة ومتباينة عربيا  وا 

 44 يوسي يهوشع... جــــدار غـــــزة سيـشـعـل حـــربــــا  جـــديــــدة  62.

 46 تسفي برئيل... ظار التقاريربانت  63.
 

 48 :كاريكاتير
*** 

 
 الجواب ما ترى ال ما تسمعو  قبلنا التحدي :ءفقهاال حتالل ردا  على اغتيلالمشعل  .1

رئررريل المكترررا السياسررري لحركرررة حمرررال،  الرررد ، أن 27/3/2017موقـــع حركـــة حمـــاس، غـــزة، نشرررر 
كررة ابنررد تحرردي الحررتالل لهررا بت ييررر اواعررد النعبررة وال رررا  وا تيررال مشررعل، شرردد عنرري أن ايرراد  الحر 

ل كنمررة لرر  فرري حفررل ترر بين واررال مشررعل متحرردياال الحررتالل،  ررال فرري  ررز . ءالقائررد القسررامي مررازن فقهررا
 في  ز ، مساء يوم اإلثنين، إن "الجواا ما ترى ل ما تسمع". ءفقهاالشهيد 

ا وهي تعرف ما تفعل واادر  عني موا نة مسيرتها، مردفاال: وأكد أن اياد  حمال تقف عند مسؤولياته
 إرادتنا أاوى من سالحهم وسننت ر عنيهم في النهاية.

وتابع: الحتالل يقول لنا بهذه الجريمة لقد انتزعد بطال من أبطالكم من أرض  ز  وأ نقرد الحسراا 
 ين في أعناانا.مع محرر من محرري  فقة التبادل األ ير ، مردفاال: هذا تحٍد كبير ود  

ولفررد إلرري أننررا نعرريض حالررة نوررال مسررتمر ومواجهررة مفتوحررة مررع الحررتالل اإلسرررائيني، مؤكرردا أنرر  ل 
 ن ر بدون الشهداء ول تحرير بدون جهاد ومقاومة.
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الكبرررى واألولرري،  اسررتراتيجيتهاونبر  مشررعل عنرري أن حمررال ت ررر عنرري  يررار المقاومررة والجهرراد، فهررو 
 تفرط بثوابتها الوطنية وحقوق شعبنا.مشددا عني أن حمال ل 

و اطا مشعل األسرى كافة: إنكم توا نون هذا الطريرق المبرار ، فنتبرق  العزيمرة واإلراد  فري أوجهرا، 
ولتبررق  اليق؛ررةح فررنحن فرري حرررا مفتوحررة مررع الحررتالل، مشرريدا فرري الواررد ذاترر  ب هررل  ررز  ومقاومتهررا 

 الباسنة التي احتوند المجاهدين.
وجة الشهيد اال: ف ر ل  أن يكون زوج  شهيدا، هرو شررف ع؛ريم لر  ولر  ولطوبرال وفي رسالت  لز 

 التي أنجبت ، ولكل حواور فنسطين وأروها واراها.
 أن الطبيعرري مررن اررال إنرر  ، مررن  ررز ، أن مشررعل،27/3/2017لإلعــالم،  الفلســطيني المركــزوأورراف 

 .ومةمقا فهنا  احتالل وجد فطالما مفتوحاال، المحتل مع ال را  يكون

 السياسررية مكوناتهررا بكررل الحركررة فقيرراد  ال رررا  اواعررد ي يررر العرردو كرران إذا أنرر  كنمترر ، فرري وأورراف،
 واألرض األسررى تحريرر عنري وا  ررارها الشرهداء لردماء وفاءها وتوا ل مسئولياتها تتحمل والعسكرية
 .والقدل

 الحرررتالل إراد  مرررن أاررروى حركتررر  إراد  أن عنررري مشررردداال  القرررو ، مررروازين برررا تالل حركتررر  مبرررال  ونفررري
 مرا ل تررى مرا والجرواا النهايرة فري عنريهم وسننت رر ونقرتنهم يقتنوننرا سرجال الحررا: "وارال وسالح ،

 .أفعال من ويترجم  وااع من يعكس  ما الكالم ايمة أن عني مؤكداال  ،"تسمع

  يررار عنرري ت ررر ولكنهررا والعمررل الحرررا  ألرروان وكررل والدبنوماسررية السياسررة تمررارل الحركررة أن وبررين
 .الوطنية ثوابتها عن تت ني ل لكنها السياسي وأداءها فكرها تطور حمال أن وأووح المقاومة،

 
 يحظر النشر في قضية اغتيال فقهاء غزةالنائب العام في  .2

منررع بموجبرر  نشررر التحقيقرراد المتعنقررة بقوررية ا تيررال  أمررراال   ررز   ررز : أ رردر النائررا العررام فرري اطررا 
ن فقهاء، وذل  في أعقاا تداول الكثير من األ بار  ا ة تن  التي م درها القيادي في حمال ماز 

الجانرررا اإلسررررائيني حرررول الحادثرررة. وبموجرررا اررررار الح؛رررر الرررذي جررراء بعرررد ثالثرررة أيرررام عنررري حادثرررة 
ال تيررررال، أمررررر النائررررا العررررام فرررري  ررررز  إسررررماعيل جبررررر، بح؛ررررر النشررررر وتررررداول أي تفا رررريل تتعنررررق 

 ل  بهدف الحفا؛ عني سرية التحقيقاد وعدم الت ثير عني مجرياتها.بالتحقيقاد في القوية، وذ
وأشررار القرررار الجديررد إلرري أن النيابررة العامررة ووزار  الدا نيررة هرري الجهررة الوحيررد  الم ت ررة بالت ررريح 

وأكررد عنرري ح؛ررر النقررل عررن الم ررادر المجهولررة أو وسررائل اإلعررالم العبريررة.  حررول تفا رريل القوررية.
 كافة وسائل اإلعالم ونشطاء اإلعالم الجديد. واال إن القرار يشمل
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وكنف النائا العام المكتا اإلعالمي الحكومي كر"جهة ا ت اص" لمتابعة اللتزام برالقرار ور رد أي 
حالتهرررا لننيابرررة العامررة لت ررراذ المقتوررري القررانوني حسرررا األ رررول، وأن كررل مرررن ي رررالف  ،م الفرراد وا 

 لقانونية".القرار يعرض نفس  لنمسؤولية الجزائية وا
 28/3/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 ينفيمصدر رسمي ء... و على اغتيال فقها تعاون مع الشاباك لمنع أي رد  يشير إلى  ماجد فرج .3

والررذي  اإلسرررائيني،ذكرترر  القنررا  العاشررر  لنتنفزيررون  نفرري م رردر رسررمي فنسررطيني النينررة مررا :وكررالدال
 فري السرنطة الفنسرطينية، رئريل الم رابراد العامرة ،فرر من أن يكرون النرواء ماجرد  أ رى،نقنت  جهاد 

واال  ".أفكارهم"م تنق من بناد  األمردير شبي ل. واكد الم در أن  األلمانيةلقاء مع المجنة  أجرى
عنرري  اإلسرررائينيةإلرري أن الحمنررة  مشرريراال  ،"األوراقتهرردف ل نررط  المررزور  األ بررار"مررن الواوررح أن هررذه 

 زيارت  لواشنطن" حسا الم در. فر  ت اعدد بعد ما نتج عن
نقند عن النواء ماجد فر  اول  إن هنا  تعاوناال بين جهاز الشابا   األلمانيةوكاند مجنة دير شبي ل 

إسرررائينية، رداال عنررري  أهرررداف لمنررع أي عمرررل انتقررامي فنسرررطيني وررد   اإلسرررائيني والسررنطة الفنسرررطينية،
  ة الماوية في  ز .، الجمعءا تيال األسير المحرر الشهيد مازن فقها

دلرري بت ررريحاد لمجنررة ديررر شرربي ل األلمانيررة، اررال فيهررا إن أن فررر  إ اإلسرررائينيةواالررد القنررا  العاشررر  
وارررال فرررر  أن  السرررنطة لرررن تسرررمح لحركرررة حمرررال بتنفيرررذ تهديرررداتها إلسررررائيل بالنتقرررام لنشرررهيد فقهرررا.

د لمنع رد الفعل في الوفة ال ربية. الشابا ، جنباال إلي جنا مع اواد أمن السنطة، يعمنون بشكل جا
مويفاال أن  وفقاال لسياسة التنسيق األمني، فإن  لن يسمح ألي أحد، كسر هذا التعاون مهما كران. وفرق 

 المجنة األلمانية.
 27/3/2017 ،وكالة سما اإلخبارية

 
 فقهاء قضيةاالحتالل بدأ في التشويش على إجراءات التحقيق في  :لـ"األيام" غزة في مصدر أمني .4

" اإللكترونيرة رز  لرر"األيام  اطرا  منري مطنرع فريأ": ارال م ردر اإللكترونيرة"األيرام  ،حسن جبر - ز  
التحقيرررق التررري  إجرررراءادبررردأد فررري التشرررويض عنررري  األمنيرررة وأجهزتهرررا اإلسررررائينيارررواد الحرررتالل  إن

  مال.حد كواد حركة حأفي  ز  بجريمة ا تيال الشهيد فقهاء  األمنية األجهز تجريها 
مررل،  ررور  جويررة ل ررز  مررع سررهم يشررير إلرري حرري تررل أمررن  أولوأورراف: إن اررواد الحررتالل نشرررد 

ن منفرذي الهجروم عنري  رز  جراؤوا مرن البحرر فري محاولرة لنتشرويض  بر لإليحراءالهوى اادما من البحر 
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والبحريرة  يام": إن الحردود البريرةواال الم ردر لرر"األ عني سير التحقيقاد الجارية في حادثة ال تيال.
 لنتشويض عني نتائج التحقيق. إسرائينية، منوها إلي وجود محاولد آمنةلقطا   ز  

 28/3/2017 ،األيام، رام هللا
 

 ن سيحصلون على كل ما يريدون من القمة العربيةورياض المالكي: الفلسطيني .5
دد فرري البحررر الميررد:  ررادق مجنررل وزراء ال ارجيررة العرررا فرري جنسررة م نقررة عقرر - عنرري ال ررالح

بنرردا،  27فنرردق كيمبينسرركي عنرري البحررر الميررد، بعررد ؛هررر أمررل، باإلجمررا ، عنرري جرردول أعمررال مررن 
 التي ستعقد  دا في الفندق نفس ، لنم اداة النهائية عني . 28سيعرض عني القمة العربية الر 

ذي وترددد أنباء عن محاولرة مرن بعرض األطرراف إجرراء تعرديل فري أحرد بنرود المشررو  الفنسرطيني الر
كنمة، ي ص وعد بنفور، لكن في النهاية تمد الموافقة عنير  بالكامرل حسربما  4,279يبنغ عدد كنمات  

ارررال وزيرررر ال ارجيرررة الفنسرررطيني ريررراض المرررالكي لرررر"القدل العربررري". ووفقرررا لنمرررالكي فرررإن الفنسرررطينيين 
 سيح نون عني كل ما يريدون من هذه القمة.

 ح ند "القدل العربي" عني ن  : ومن أهم بنود المشرو  الفنسطيني الذي
الت كيد مجدداال عني مركزية اوية فنسطين بالنسبة لألمة العربية جمعاء، وعنري الهويرة العربيرة لنقردل 
عراد  الت كيررد عنري حرق دولرة فنسررطين بالسرياد  عنري كافررة  الشرراية المحتنرة، عا رمة دولررة فنسرطين. وا 

لقدل الشرراية، ومجالهرا الجروي، ومياههرا اإلانيميرة، ، بما فيها ا1967األرض الفنسطينية المحتنة عام 
 وحدودها مع دول الجوار.

بنيرامين  اإلسررائينيومن أهم نقاط المشرو  الفنسطيني أيوا وما يشركل رفورا لمطالرا رئريل الروزراء 
نتنياهو وردا عني تنميحاد أمريكية، الت كيد عني أن اوية الالجئين الفنسطينيين هي جروهر القورية 

ينية، وعنرري التمسرر  بحررق الالجئررين الفنسررطينيين فرري العررود  ورفررض محرراولد الترروطين بكافررة الفنسررط
أشركال ، ورفررض أي تحركرراد مررن أطرراف دوليررة مررن شرر نها إسررقاط حرق العررود ، ودعررو  األمانررة العامررة 
والدول األعواء إلي موا نة وتكثيف جهودها عني الساحة الدوليرة، وفري األمرم المتحرد ، لت كيرد هرذا 

ووفقررا لمبررادر  1948لعررام  194لحررق وفقررا لقررراراد الشرررعية الدوليررة و ا ررة ارررار الجمعيررة العامررة راررم ا
، وت كيررد مسررؤولية إسرررائيل  القررو  القائمررة بررالحتاللو القانونيررة والسياسررية  2002السررالم العربيررة عررام 

 واأل الاية عن نشوء واستمرار مشكنة الالجئين الفنسطينيين.
لعوروية مجنرل األمرن  "إسررائيل"رى التري شرمنها المشررو  الفنسرطيني رفرض ترشريح ومرن النقراط األ ر

، لعررردم انطبررراق مقومررراد الترشرررح بموجرررا ميثررراق األمرررم المتحرررد ، حيررر  أنهرررا ارررو  2020-2019عرررامي 
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احررتالل ذاد سررجل طويررل مررن النتهاكرراد الجسرريمة ألحكررام ميثرراق األمررم المتحررد ، واررراراد الشرررعية 
 قانون الدولي، وحقوق اإلنسان.الدولية، ومبادئ ال
لمشرررو  القرررار الفنسررطيني، اررراراد المجنررل المركررزي لمن؛مررة التحريررر الفنسررطينية،  وترردعم القمررة وفقرراال 

 القو  القائمرة  "إسرائيل"بش ن إعاد  الن؛ر في العالااد السياسية والات ادية واألمنية الفنسطينية مع 
تفاايراد المواعرة والقرانون الردولي وارراراد الشررعية الدوليررة. برالحتاللو، بمرا يورمن دفعهرا لحتررام ال

وفي رسالة موجهة لمن يقفون وراء محراولد الطعرن فري الشررعية الفنسرطينية ووحدانيرة التمثيرل، يؤكرد 
القرراد  العررررا عنررري احتررررام الشرررعية الوطنيرررة الفنسرررطينية برئاسرررة محمررود عبرررال، وتثمرررين جهررروده فررري 

الفنسطينية، واللتزام بوحد  التمثيل الفنسطيني واألرض الفنسطينية، مؤكدين مجال الم الحة الوطنية 
عنرري أن الوحررد  الوطنيررة الفنسررطينية فرري إطررار من؛مررة التحريررر الفنسررطينية، الممثررل الشرررعي والوحيررد 

 لنشعا الفنسطيني، تشكل الومانة الحقيقية لنحفا؛ عني الحقوق الوطنية الفنسطينية.
 28/3/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 في مؤتمر صحفي مع موغريني: ملتزمون بصنع السالم العادل والشامل عباس .6

محمرود عبرال التزامر  ب رنع السرالم العرادل والشرامل والردائم  يةفنسرطينال السنطةجدد رئيل  :بروكسل
نهرراء ال حررتالل مررع اإلسرررائينيين، وفررق المرجعيرراد واررراراد الشرررعية الدوليررة ومبررادر  السررالم العربيررة، وا 

فرري مررؤتمر  عبررالواررال  ."القرردل الشررراية"، بعا ررمتها 1967ألرض دولررة فنسررطين المحتنررة منررذ عررام 
 حفي مشتر  مع الممثل األعني لنسياسة ال ارجية واألمنية في التحاد األوروبي فدريكا مرو ريني، 

تجنررا األمررن ، إن موا ررنة السياسرراد القمعيررة والحتالليررة لررن 27/3/2017 فرري بروكسررل يرروم اإلثنررين
 عن أمن  ب ن ل توي ع الحكومة والشعا اإلسرائيني الفر ة المواتية من أجل السالم. والسالم، معرباال 

: "نوا ل المشاوراد من أجل إنجاح الجهود األمريكية والدولية، واد أكدد لنرئيل تراما عبال واال
 أننا جاهزون لعقد  فقة سالم".

 27/3/2017 ،نية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
 

 بأحداث رام هللا وبيت لحم وتوصياتها حكومة "الحمد هللا" تتسلم تقرير لجنة التحقيق .7
مررل، تقريرر التحقيررق أرامرري الحمرد هللا،  الفنسرطيني ": تسررن م رئريل الرروزراءاإللكترونيرة"األيرام  -رام هللا 

، مررن النجنرررة 12/3/2017م فررري فرري األحرردا  التررري جرررد أمرررام "مجمررع المحررراكم" فرري البيررر  وبيرررد لحرر
المكنفة بالتحقيق، المكونة من وكيل وزار  الدا نيرة النرواء محمرد من رور، ومردير عرام الهيئرة المسرتقنة 

 لحقوق اإلنسان عمار دوي ، ونقيا المحامين حسين شبانة.
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والط رال  وشدد رئيل الوزراء عني اللتزام بتنفيرذ كافرة التو رياد التري  رر  بهرا التقريرر بعرد دراسرت  
عني ، مجدد الت كيد عني أن ل أحد فوق القرانون، ومثمنرا فري السرياق ذاتر  الجهرود التري برذلتها النجنرة 

  في عمنها بكل مهنية وم دااية، وفق وكالة األنباء الرسمية الفنسطينية  وفاو.
د عبررر أشررارد لجنررة التحقيررق إلرري أن الوافررة الترري ن؛مررد كانررد وافررة سررنمية، دعررد إليهررا عررد  جهرراو 

وسررائل التوا ررل الجتمرراعي، لكررن دون تقررديم إشررعار إلرري الشرررطة أو المحاف؛ررة حسررا القررانون، ولررم 
وأوورحد النجنرة  ينج  المشاركون فيها إلي است دام العنف أو ت ريا الممتنكاد العامة أو ال ا رة.

لمحاف؛رة الرذي كران الوافرة برالقو  مرن ابرل مردير شررطة ا فض   ومن ثم   ، ر ات اذ ارار بفتح الشا أن  تم  
موجرررروداال حينهررررا، فرررري المقابررررل فقررررد أبرررردى اائررررد األمررررن الرررروطني الكثيررررر مررررن المرونررررة فرررري التعامررررل مررررع 

 المت؛اهرين.
وفي سياق آ ر، أوورحد النجنرة أن مرا جررى فري بيرد لحرم فري ذاد اليروم، هرو تحرول مسرير  كونهرا 

لقرراء الحجررار  والزجاجرراد  سررنمية إلرري تجمهررر  يررر مشرررو  لجرر  فيرر  عرردد مررن المشرراركين إلرري العنررف وا 
الفار رررة والحارارررة واألكررروا  المتفجرررر  عنررري مقرررر الشررررطة، مرررا سررربا أورررراراال ماديرررة وأوارررع عررردداال مرررن 
اإل رراباد فرري  ررفوف الشرررطة واألمررن الرروطني، مشررير  إلرري أن أجهررز  األمررن فرري محاف؛ررة بيررد لحررم 

 ما تعرود ل  من هجوم.م مر بالأبدد مستوى عال من وبط النفل والمهنية ولم تنجر إلي العنف 
احترامهرا لسرتقالل القوراء، وعردم الترد ل فري اراراتر ، إل أنهرا  مرن ر مبرالواالد لجنة التحقيق أنهرا و 

حرو نترى أن محكمة ال نح لم ترا  طبيعرة منرف القورية وحساسريت  وتوايرد الجنسرة التري جررد بعرد 
رركد بررإجراءاد شرركنية ح يرر  تمررد المنررادا  عنرري اسررم الشررهيد أسرربو  مررن استشررهاد باسررل األعررر ، وتمس 

وزمالئرر  األسرررى فرري سررجون الحررتالل فرري بدايررة الجنسررة، واإل رررار عنرري تبنيررغ المتهمررين عنرري آ ررر 
معرفة المحكمة بوجودهم في سجون الحرتالل، كرذل  ت جيرل المحكمرة إلري  من ر معني العنوان لهم 

، فرري حررين كرران بمقرردور المحكمررة حرراال األمررر الررذي يتررر  المنررف مفتو  2017 / أبريررلنهايررة شررهر نيسرران
 إنهائ  في تن  الجنسة.

وأو ررد لجنررة التحقيررق مجنررل الرروزراء بمراجعررة الالئحررة التنفيذيررة لقررانون الجتماعرراد العامررة بحيرر  
، ومرررع أحكرررام التفاايررراد الدوليرررة لحقررروق 1998ت ررربح متوافقرررة مرررع ارررانون الجتماعررراد العامرررة لسرررنة 

قرروق السياسرية والمرردني، ومتابعرة إ رردار ارانون لنشرررطة، يتروائم مررع  ا رة العهررد الردولي لنح اإلنسران
، مرررع الت كيرررد عنررري طبيعرررة جهررراز الشررررطة كجهررراز مررردني ن؛رررامي، اإلنسرررانالمعرررايير الدوليرررة لحقررروق 

واإلسرررا  فررري إ ررردار ارررانون حرررق الو ررول إلررري المعنومررراد لمرررا لررر  مررن دور فررري تن؛ررريم العالارررة برررين 
 عالميين.المؤسساد الرسمية وال حفيين واإل
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بإ دار تعميم فوري وواوح لكافة منتسبي أجهز   كما أو د وزير الدا نية، وهو هنا رئيل الوزراء،
األمن باحترام ال حفيين في الميردان وكيفيرة التعامرل معهرم وتسرهيل عمنهرم، وعردم التعرر ض لهرم بر ي 

الميرردان بات رراذ بحررق اررواد األمررن فرري  اإل رراللسرروء، حترري لررو كرران التجمهررر  يررر مشرررو ، مررع عرردم 
توجي  تعنيماد لن حفيين بما يومن سالمتهم، وتشكيل لجنرة مرن وزار  الدا نيرة والهيئرة  أو إجراءاد

 اإلرشرادادونقابة ال حفيين ونقابة المحرامين مرن أجرل  ريا ة مسرود  هرذه  اإلنسانالمستقنة لحقوق 
 ورفعها لوزير الدا نية لنم اداة.

العتررداء عنريهم أمررام مجمرع المحرراكم فرري رام هللا  فيين الررذين ترم  وطالرا النجنررة الروزير بتعررويض ال رح
إنشاء  ط سا ن بين الدا نية ونقابة  عن الورر الذي لحق بمعداتهم  كاميرا مراسل فنسطين اليومو،
 في تعامنهم مع اوى األمن. أوال حفيين لمعالجة أية إشكالد تواج  ال حفيين في الميدان 

األمنيرة عرن و؛يفرة  األجهرز الدا نيرة، ف رل و؛يفرة النراطق الرسرمي باسرم ومن بين التو ياد لروزير 
 المفوض السياسي العام.

وترررى النجنررة أن مرردير شرررطة محاف؛ررة رام هللا والبيررر ، واائررد وحررد  الشرررطة ال ا ررة فرري الميرردان اررد 
بشرر ن  2009لسررنة  192ارتكبررا م الفررة انوررباطية مررن الدرجررة األولرري، وفقرراال لقرررار وزيررر الدا نيررة راررم 

الم الفاد النوباطية لمنتسبي اوى األمن الفنسطينية، وعني ، تو ي النجنة بات اذ اإلجراء القانوني 
مررن مدونررة اواعررد اسررت دام القررو ،  23المالئررم بحقهمررا، عمررالال ب حكررام القرررار المررذكور، وب حكررام المرراد  

دا نيرة التري ي ردرها اراد  اروى والتي تنص عني "كرل مرن ي رالف أحكرام هرذه المدونرة أو التعنيمراد ال
فرري إيقررا  العقوبرراد  اإل رراللاألمررن أل ررراض تنفيررذها، يعااررا جنائيررا وفررق أحكررام القررانون، مررع عرردم 

 اإلدارية في حق  وفق األ ول".
وطالبرررد النجنرررة بات ررراذ إجرررراء انورررباطي حسرررا األ رررول بحرررق عن رررر األمرررن برررالزي المررردني الرررذي 

لرردى النجنررةو، مررع أن ت رردر تعنيمرراد بالت كيررد عنرري  ألسررماءااعترردى بالورررا عنرري أحررد المررواطنين  
 المسيراد. أوالعت اماد  عدم ايام عنا ر األمن بالزي المدني بالتد ل في فض  

وتؤيررد النجنررة مررا ورد مررن تو ررياد  ررادر  عررن لجنررة التحقيررق الدا نيررة فرري جهرراز الشرررطة والمتعنقررة 
 إنرزال عقوبرة بثالثرة ورباط وورباط  رف  فررادواألبإنزال عقوباد انوباطية بحق عدد مرن الورباط 

سرنةو، وتو ري بالم راداة عنري هرذه التو رياد  إلريتترراوح برين تر  ير الرتبرة مرن سرتة شرهور  وأفراد
وتنفيذها، مع الت كيد عني ورور  التناسا فري اسرت دام القرو ، وعردم جرواز العترداء عنري أي مرواطن 

 ..بعد تقييد حركت .
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ل رراص بمجنررل القورراء األعنرري، فكرران أبرزهررا تكنيررف رئرريل دائررر  التفترريض وفيمررا يتعنررق بالتو ررياد ا
القوائي بالتحقيق في إجراءاد و؛روف جنسة محاكمة الشهيد باسل األعرر  وزمالئر  المعتقنرين لردى 

 .12/3/2017سنطاد الحتالل، والمنعقد  يوم األحد الموافق 
 28/3/2017 ،األيام، رام هللا

 
 لصالح "الحكم المحلي" مشروع قريبا   500مبنى بلدية رام هللا: خالل تدشين  الحمد هللا .8

نرر  إد. رامرري الحمررد هللا  الفنسررطيني ": اررال رئرريل الرروزراءاإللكترونيررة"األيررام  ،سررائد أبررو فرحررة –رام هللا 
بالمقابرررل حركرررة  مشررررو  ل رررالح هيئررراد الحكرررم المحنررري، داعيررراال  500سررريتم  رررالل أيرررام اإلعرررالن عرررن 

 النت اباد المحنية في اطا   ز . إجراءكافة القيود التي تحول دون  إزالةحمال، إلي 
جاء ذل   الل حفل ن؛مت  بندية رام هللا في مقرهرا بالمدينرة، تحرد رعايرة الحمرد هللا، لمناسربة تدشرين 
دار البندية بحنتها الجديد ، بمشاركة محاف؛ة رام هللا والبير  د. ليني  نام، والرئيل التنفيذي لمجموعة 
الت الد عمار العكر، ونائا رئيل بعثة الوكالة األمريكية لنتنمية الدوليرة جوناثران كرامين، ومردير 

 عام مؤسسة "مجتمعاد عالمية" لنا أبو حجنة، ورئيل البندية موسي حديد.
 27/3/2017 ،األيام، رام هللا

 
 خطأدخل سعير عن طريق ال ا  إسرائيلي الفلسطيني يسلم االحتالل جنديا   األمن .9

، أن األمرررن الفنسرررطيني تمكرررن مرررن 27/3/2017 ذكررررد القنرررا  العبريرررة الثانيرررة، مسررراء الثنرررين :رام هللا
 .إ را  جندي إسرائيني د ل بند  سعير في ال نيل بشاحنت  العسكرية بال ط 

 28/3/2017 ،القدس، القدس
 

 حماد لـ"فلسطين": "القسام" ستبدع في الرد على اغتيال "فقها" .11
اال عوو المكتا السياسي لحركرة المقاومرة اإلسرالمية حمرال فتحري حمراد، : اليعقوبي يحيي - ز  

ن المقاومرة سرتبتكر  إن كتائا القسام سرتبد  فري عمنيرة الررد عنري ا تيرال القائرد الشرهيد مرازن فقهرا، وا 
 طراا لنحد من جرائم الحتالل ود المقاومين.

مررررد اورررية ا تيرررال القائرررد فقهرررا، دون  وأوررراف حمررراد، فررري ت رررريح ل رررحيفة "فنسرررطين"، أمرررل، "إذا
عقرراا، فررذل  سرريفتح شررهية الحررتالل ل تيررال المزيررد مررن القرراد  والمقرراومين .. لررذل  ل بررد مررن ووررع 

 اواعد لنرد ب ساليا جديد ".
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وتررابع: "عنرردما يكررون هنررا  محتررل ومقاومررة، فررإن المعركررة كررر وفررر .. الحررتالل شررعر بالهزيمررة عقررا 
 ة، ولذل  حاول الت طية عني فشن  با تيال القائد مازن فقها".نشر تقرير مرااا الدول

وأشار إلي أن الحتالل لج  إلي طريقة "ال تيال الهادئح ألنر  ل يريرد حربرا، بحير  ل يعطري ذريعرة 
 لنمقاومة ب ن تنتقم بإطالق ال واريخ".

 رز  "متطرور ، وا تبررد  وفي السياق، أكرد وزيرر الدا نيرة األسربق، أن اردر  األجهرز  األمنيرة فري اطرا 
سابقا، ونجحد في كثير من المحطاد، ول زالد تؤدي عمنها بنجاح متقدم"، مشددا أن األمر يحتا  

 إلي تواف لستنباط وعمل تقييم لمرحنة جديد .
ن األجهرز  األمنيرة اعتقردد أن الحرتالل لرن يعرود لهرا إ فالهراواال حماد، إن "هنا  أمورا كثير  تم  ، وا 

ج   أن  عاد لهذه الطريقة القديمة"، مشددا عني ورور  أن "يكون هنرا  توعيرة وتعراون بشركل .. المفا
 دائم بين أبناء شعبنا عني م تنف المستوياد مع أجهز  األمن لنبقاء عني أراي مستوى من الحذر".

 27/3/2017، فلسطين أون الين
 

 ل: تهديدات ليبرمان باغتيال هنية دليل على إرهاب االحتال حماس .11
اررال عورررو مكتررا الشرررؤون السياسررية لحركرررة حمررال، والنررراطق باسررم الحركرررة، سررامي أبرررو زهرررري، إن 
ا تيال الحتالل اإلسرائيني لنشهيد مازن فقها وتهديداد ليبرمان با تيال هنية هي أدلرة إورافية عنري 

 أن الحتالل هو كيان إرهابي بامتياز.
شررعوا العررالم إلرري التوحررد فرري مواجهررة اإلرهرراا ودعررا أبررو زهررري فرري ت ريررداد لرر  عنرري مواررع تررويتر، 

 اإلسرائيني ون ر  الشعا الفنسطيني لندفا  عن نفس  والت نص من هذا اإلرهاا.
 27/3/2017ة، غز  ،موقع حركة حماس

 
 عربي في قمة األردن ينهي االحتالل والحصار واالنقسام لموقفسامي خاطر: نتطلع  .12

لعرررا المشرراركين فرري القمررة العربيررة المرتقبررة بعررد  ررد دعررد حركررة حمررال الزعمرراء ا: عمرران ،الدوحررة
فرري األردن، إلرري ن ررر  الشررعا الفنسررطيني بإنهرراء ح ررار  ررز  والمسرراعد  عنرري ووررح حررد  األربعرراء

 لالنقسام بما يقوي من تمسك  بثوابت .
، "ارردل برررل"سررامي  رراطر فرري حرردي   رراص لررر  ،مررالحوأكررد عوررو المكتررا السياسرري فرري حركررة 

 ق العربي واإلسالمي لنقوية الفنسطينية.تمس  حركت  بالعم
اليوم تنعقد القمة العربيرة والوورع الفنسرطيني ل ي فري عنري أحرد، فالح رار ال؛رالم بحرق  رز  "واال: 

 ."مازال متوا ال، وحرا  العدو ال هيوني ود أهننا في الوفة اائم
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  والجبانررة، باسررتهداف  ألحررد ثررم إن هررذه القمررة تنعقررد أيامررا انينررة بعررد عمنيررة الحررتالل ال ررادر "وأورراف: 
رموز المقاومة الشهيد مازن فقها، وهي رسالة واوحة الدللة، ب ن العدوان ال رهيوني متوا رل عنري 

 ."الر م من وجود اتفاق عني واف إطالق النار
وأشررررار  رررراطر إلرررري أن المطنرررروا مررررن القمررررة العربيررررة أن تكررررون لهررررا وافررررة واوررررحة لن ررررر  الشررررعا 

ر عررن  ررز  والمسرراهمة فرري فرر  ؛رراهر  النقسررام ال ريبررة عررن شررعبنا، وواررف الفنسررطيني، وفرر  الح ررا
 ."الستيطان الذي يهدد بابتال  القدل بالكامل

أن  إذا كاند هنا  أي نية لتحر  سياسي عربي ن مل أن يركز عني ورور  كبح جماح "وأكد  اطر 
لسرررتيطان والتهويرررد بشررركل عرررام، و ا رررة ا الفنسرررطينيالحرررتالل ال رررهيوني المتوا رررل عنررري شرررعبنا 

اامرة دولرة  لنمقدساد وعني رأسها المسجد األا ي المبار  والتمس  بالثوابد، وهي: إزالة الحرتالل وا 
 ، عني حد تعبيره."كامنة السياد ، وت مين حق العود  لالجئين الفنسطينيين

 27/3/2017قدس برس، 
 

 حجم التضحيات الفلسطينية تخرج القمة العربية بقرارات ترتقي إلىقيادي بفتح: نتمنى أن  .13
القادمرة اال القيادي في حركة فتح رأفد عنيان إن الشعا الفنسطيني ين؛ر إلي القمة العربية رام هللا: 

كباراة أمل، متمنيا أن ت ر  هذه القمرة بقرراراد ترتقري إلري حجرم التورحياد الفنسرطينية، في األردن، 
 وااع.وأن تعمل الدول العربية عني تطبيقها عني أرض ال

وأكررد أن الفنسررطينيين ذاهبررون إلرري القمررة العربيررة متسررنحين ب ررمود الشررعا الفنسررطيني أول وبقرررراراد 
ما نتمناه من الدول العربية الشرقيقة هرو "دولية وأممية ل الح اويتنا وتدين الحتالل ثانيا. وأواف: 

الواارع ودعرم  رمود شرعبنا  ووع استراتيجية عربية شامنة لتنفيذ القراراد األممية والدوليرة عنري أرض
 ."الحتاللالفنسطيني في مواجهة ومقاومة 

ورأى أن الثوابررد الفنسررطينية معروفررة جيرردا، فررال يمكررن الحرردي  عررن أي مبررادر  جديررد  لحررل القورررية 
الفنسطينية تتنافي مع الثوابد الوطنية الفنسطينية التي اردمنا مرن أجنهرا آلف الشرهداء واألسررى، كمرا 

نسرررطينية لرررن تكرررون نافرررذ  الررربعض لتطبيرررع عالاررراتهم مرررع الحرررتالل، وأن مبرررادر  السرررالم أن القورررية الف
العربية التي رحبنرا ومرا زلنرا نتمسر  بهرا تتحرد  بووروح عرن النسرحاا اإلسررائيني أول مقابرل تطبيرع 

 العالااد وليل العكل.
 28/3/2017القدس العربي، 
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 لإلبقاء على مركزية القضية الفلسطينية لألمةالقوى الوطنية واإلسالمية تدعو القمة العربية  .14
دعررد القرروى الوطنيررة واإلسررالمية الفنسررطينية، يرروم الثنررين، القرراد  العرررا، العمررل : ولء عيررد - رام هللا

عنرري إبقرراء القوررية الفنسررطينية، كقوررية مركزيررة لألمررة، مؤكررد  فرري الواررد ذاترر  عنرري تمسرر  الشررعا 
 راراد الشرعية الدولية التي تومن إنهاء الحتالل.الفنسطيني بحقوا  الثابتة، وتطبيق ا

آذار/  29واالد القوى فري رسرالة مشرتركة، وجهتهرا لنقمرة العربيرة الثامنرة والعشررون، التري سرتعقد فري 
ررران، إن هرررذه "المفاووررراد فشرررند طررروال السرررنواد الماورررية، وأعطرررد  مرررارل بالعا رررمة األردنيرررة عم 

يرد وارائع عنري األرض، يعمرل مرن  اللهرا لنحينولرة دون إاامرة الحتالل مزيداال من الواد لمحاولة تثب
 دولة فنسطينية مستقنة ومتوا نة".

وشرررددد القررروى عنررري أهميرررة الررردعو  إلررري مرررؤتمر دولررري تحرررد رعايرررة األمرررم المتحرررد ، لتطبيرررق ارررراراد 
 الشرررعية والقررانون الرردولي، بمررا يوررمن إنهرراء وجررالء الحررتالل واسررتيطان  السررتعماري وجدرانرر ، عررن

 أراوينا المحتنة التي ينطبق عنيها القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني واتفااياد جنيف.
 27/3/2017، قدس برس

 
 تفتيت األمن واالستقراربستلالل المخيمات اللبنانية: ال ال الدينيةيزور المرجعيات األحمد عزام  .15

، كررالال مررن البطريررر  األحمررديررة عررزام مفرروض السرراحة النبنان "فررتح"زار عوررو النجنررة المركزيررة لحركررة 
المررراروني الكاردينرررال بشرررار  بطررررل الراعررري، ومفتررري الجمهوريرررة النبنانيرررة الشررريخ عبرررد النطيرررف دريررران 

ارربالن، يرافقررة سررفير فنسررطين أشرررف  األميرررالشرريعي األعنرري الشرريخ عبررد  اإلسررالميورئرريل المجنررل 
 طينية فتحي أبو العرداد.وف ائل من؛مة التحرير الفنس "فتح"دبور وأمين سر حركة 

ورررور  اطررع الطريررق عنرري كررل المحرراولد ال بيثررة، الترري تجرررى "عنرري  ررالل لقاءاترر  األحمررد  وشرردد
لسررت الل الم يمرراد الفنسررطينية وورررا الفنسررطيني بالنبنرراني، والنبنرراني بالفنسررطيني مررن أجررل تفتيررد 

 ."لتي تجرى لتفتيد أمتنا العربيةأمتنا، وتفتيد األمن والستقرار في لبنان امتداداال لنمحاولد ا
محراولد إثررار  الفرتن متوا ررنة وهنرا  تركيرز فرري السرنواد األ يررر  عنري لبنرران، "أن  إلرري األحمردولفرد 

  و رراال فرري ؛ررل األووررا  المحيطررة برر  سررواء فرري سرروريا أو  يرهررا مررن أاطارنررا العربيررة ومحاولررة 
اني والشعا الفنسطيني ب رض الن؛رر عرن ورا الستقرار في لبنان، وهنا  اوى معادية لنشعا النبن

الم الح النبنانية والفنسطينية ب نة لتفجير أوورا  الم يمراد  إليهويتها وانتماءاتها، لكنها ل تمد 
الت ررردي باسرررتمرار لهرررذه المحررراولد، والمحاف؛رررة عنررري أمرررن الم يمررراد "، مؤكرررداال وجررروا "واسرررت اللها

 ."لست اللهادي المشبوهة واستقرارها واطع الطريق عني كل ال رباء واألي
 28/3/2017المستقبل، بيروت، 
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 لالنتخابات المحلية كتلتهافتح تعلن اسم  .16
كشررفد حركررة فررتح يرروم الثنررين، عررن اسررم كتنتهررا الترري سررت وض النت ابرراد البنديررة المزمررع  :رام هللا

ة تنمية" معا تحدي  مود شراك -المقبل، تحد اسم "كتنة التحرر الوطني والبناء  أيار 13عقدها في 
 من أجل الستقالل والحكم المحني الرشيد.

ت روض هرذه النت ابراد لتعمريم  أنهراوأكدد حركة فتح في بيان  در عرن مفوورية التعبئرة والتن؛ريم 
الحكم المحني الرشيد، وحماية األرض  إليالديمقراطية في المجتمع و دمة أفول لنمواطن ولنو ول 

 والتطوير.من  الل  مود المواطن والت طيط 
 27/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لحركة األمة اللبنانية العامبركة يستقبل األمين علي  .17

استقبل ممثل حركة حمال في لبنران، عنري بركرة، األمرين العرام لحركرة األمرة النبنانيرة الشريخ عبرد هللا 
بركررة، عوررو القيرراد  السياسررية فرري الحركررة وحوررر النقرراء إلرري جانررا  الجبررري برفقررة وفررد مررن الحركررة.

 مشهور عبد الحنيم، ومسؤول العالااد السياسية زياد حسن.
 .وشدد بركة أن دماء الشهيد فقها لن تذها هدراال وأن هذه الجريمة لن تذها من دون حساا

نهج المقاومة بدوره، أكد الشيخ جبري أن ارتقاء الشهداء لن يزيد المقاومة إل عزيمة وا  راراال وتمسكاال ب
ووجرر  الجانبرران التحيررة ألبنرراء شررعبنا الفنسررطيني الررذين يواجهررون  حترري تحريررر القرردل وكررل فنسررطين.

الحرررتالل، مؤكررردين عنررري وررررور  دعرررم انتفاورررة القررردل التررري ي وورررها الشرررعا الفنسرررطيني المجاهرررد 
مشرراريع  وحررذر الجانبرران مررن  طررور  إد ررال الم يمرراد الفنسررطينية فرري دفاعرراال عررن القرردل واألا رري.

 الفتنة الدا نية والمذهبية، مؤكدين حر هما عني السنم األهني في لبنان والم يماد الفنسطينية.
 27/3/2017ة، غز  ،موقع حركة حماس

 
 حاول الهرب لـ"إسرائيل" شابا  مصادر عبرية: حماس تعتقل  .18

نرة الماورية شرابا أفادد م ادر عبرية، أن اواد الوبط الميداني "التابعة لحركة حمرال" اعتقنرد الني
 حاول الهرا من اطا   ز  إلي أراوي الدا ل المحتل بالقرا من معبر  وفا شرق مدينة رفح.

ر المبعد إلي اطا   ز ، مساء الجمعة  وي تي اعتقال هذا الشاا بعد تعر ض األسير الفنسطيني المحر 
  الكرائن فري منطقرة ترل الماوية، لعمنية ا تيال بإطالق الر اص عني  من ابل مجهولين، أمام منزل

 الهوى جنوا مدينة  ز ، مست دمين "كاتم  ود"
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وكانرررد وزار  الدا نيرررة ب رررز  أعننرررد عرررن إ رررالق جميرررع منافرررذ القطرررا  وتشرررديد إجراءاتهرررا األمنيرررة عنررري 
 الحدود، في إطار عمنية التحقيق في جريمة ا تيال فقهاء.

بررين اطرا   ررز  و إسرررائيلو، وتشررديد  بيررد حرانون"، الوا ررل-وشرمند اإلجررراءاد، إ ررالق معبرر "إيرررز
 الحراسة عني طول الحدود البرية والبحرية.

 27/3/2017، الرسالة، فلسطين
 

 تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس محاولتهبدعوى  االحتالل يعتقل فلسطينيا   .19
 اعتقنرد اررواد الحررتالل اإلسررائيني،  ررباح اإلثنررين، شرابالا فنسررطينيالا برردعوى:  نرردون م؛نرروم -نرابنل 

 محاولت  تنفيذ عمنية طعن عني حاجز "حوار " العسكري جنوبي مدينة نابنل  شمال القدل المحتنةو.
" العبررري، أن اررو  عسرركرية إسرررائينية أوافررد شررابالا فنسررطينيالا بعررد الشررتباه برر ، عنررد 0404وذكررر مواررع "

 ااتراب  من محطة لنركاا ارا حاجز "حوار ".
ل، العثررور عنرري سرركين كانررد بحرروز  الشرراا المعتقررل، لفتالررا وزعررم المواررع المقرررا مررن جرريض الحررتال

 الن؛ر إلي أن الحادثة لم ُتسفر عن واو  إ اباد في  فوف اإلسرائينيين.
رراو، وهررو مررن مدينررة نررابنل  لررم يررذكر هويترر و، إلرري الجهرراد  22وأشررار إلرري أنرر  تررم نقررل المعتقررل   عامال

 األمنية الم ت ة لستكمال التحقيق مع .
 27/3/2017قدس برس، 

 
 كشفيا  بمناسبة أسبوع الشهداء مسيرا  حماس بلبنان تنظم  .21

ن؛مررد حركررة حمررال فرري م رريم الميررة وميررة لالجئررين الفنسررطينيين فرري لبنرران، مسرريراال كشررفياال بمناسرربة 
 أسبو  الشهداء القاد  وت نيدا لدماء الشهيد مازن فقها.

ح حيررر  جالرررد أرجررراء الم ررريم عيالجتمرررااألا ررري  مجمرررعوانطنرررق المسرررير، يررروم اإلثنرررين، مرررن سررراحة 
 ومن تشكيالد استعراوية كشفية مميز .

وأثنرري ايررادي بالحركررة فرري منطقررة  رريدا،  ررالل كنمررة لرر ، عنرري دور الشررباا فرري القوررية الفنسررطينية 
والتحرير، مؤكداال أن وحد  الف ائل الفنسطينية هي السبيل لن الص من التحدياد كافة التري يتعررض 

 لها شعبنا الفنسطيني.
 27/3/2017ة، غز  ،موقع حركة حماس
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 تبقى في حالة تأهب واستعداد للقتالس "إسرائيل"نتنياهو:  .21
اال  رئيل الحكومة اإلسرائينية بنيامين نتنياهو، أن هاشم حمدان، عن 27/3/2017، 48عرب ذكرد 

في واشنطن،  "إيبا  –لجنة الشؤون العامة األميركية اإلسرائينية "في كنمة مسجنة لنمؤتمر السنوي لر
تبقي في حالة ت ها واستعداد لنقتال، كما طالا السنطة الفنسطينية بواف تمويل من سإن إسرائيل 

، وادعي أن  منتزم بالعمل مع اإلدار  "دولة يهودية"، والعتراف بإسرائيل كر"اإلرهابيين"أسماهم 
 األميركية لنتو ل إلي اتفاق سالم.

نما في ساحة "عن نفسها  واال نتنياهو إن إسرائيل سوف تدافع ليل فقط في ساحة القتال المادي، وا 
 ."سندافع عن أنفسها من التشهير والمقاطعة"، عني حد تعبيره، مويفا "القتال األ الاي أيوا
زمة بالعمل مع الرئيل األميركي، دونالد تراما، من أجل التو ل إلي اتفاق نتوأواف أن إسرائيل م

إسرائيل ستبقي مت هبة، "ل جيران إسرائيل العرا. وفي الواد نفس  فإن سالم مع الفنسطينيين، ومع ك
 ."وجاهز  دوما لندفا  عن نفسها
 ."واف تمويل اإلرهابيين، والعتراف بإسرائيل كدولة يهودية"وطالا السنطة الفنسطينية بر

دار  تراما الذي عبر عن دعم  إلسر  ائيل. وأشار إلي وأشاد نتنياهو بالعالااد مع الولياد المتحد  وا 
أن اتفااية المساعد  األمنية التي تم التوايع عنيها مع إدار  أوباما ل تزال كما هي ر م التقني اد 

 في الميزانية التي عروها تراما.
، بالعالااد الحميمة بين أشادنتنياهو ، أن .أا.د عن، 27/3/2017، رأي اليوم، لندنونشرد 
دار حكومت   الد تراما، واال إن  منتزم بالعمل مع تراما لنتو ل إلي ونلجديد دالرئيل األمريكي ا وا 

 اتفاق سالم مع الفنسطينيين.
أن اشكر الرئيل عني دعم  القوي إلسرائيل.. ل ة البيد األبيض ستترجم إلي عمل  أريد"وأواف 

. ولم "سياساد إليالتزامها بتحويل تن  الكنماد  أ؛هردمن ش ن  أن يفيد إسرائيل، وأن اإلدار  
 يتطرق نتنياهو إلي اوية الستيطان في كنمت .

 
 رمضانشهر بعد  "األقصى"بدخول  الكنيستنتنياهو يسمح لوزرائه وأعضاء  .22

ارر رئيل الوزراء اإلسرائيني بنيامين نتنياهو، مساء يوم الثنين، السماح : سعيد عموري - القدل
بعد انتهاء شهر رموان المبار ، في  لوزراء حكومت  وأعواء الكنيسد، بد ول المسجد األا ي،

 حال الحفا؛ عني الهدوء  الل الفتر  الحالية.
وذكرد وسائل إعالم إسرائينية، من بينها  حيفة "يديعود أحرنود" والقنا  الثانية، أن نتنياهو أجرى 

من بعد ؛هر اليوم مشاوراد أمنية مع وزير األمن الدا ني جنعاد أرادن، ورئيل الشابا   جهاز األ
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الدا نيو نداف أر مان، واياداد أمنية أ رى، بش ن السماح مجددالا لنوزراء وأعواء الكنيسد بد ول 
 المسجد األا ي.

ثر تن  المشاوراد، ارر نتنياهو رفع الح؛ر بعد انتهاء شهر رموان في يونيو/ حزيران المقبل،  وا 
 شريطة أن ل تحد  مناوشاد وتوتر دا ل المسجد حتي ذل  الواد.

 27/3/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولالة وك
 

 ن رئيس الوزراء السابق أولمرتعبالعفو  ريفلين يرفض طلبا   .23
رفض الرئيل "اإلسرائيني" رؤوبين ريفنين اليوم الطنا الذي ادم  رئيل الوزراء : الدا ل المحتل

 أولمرد لمنح  العفو واإلفرا  عن  من السجن. إيهودالسابق 
هذا ب ن المبرراد التي طرحها أولمرد في طنب  كان اد طرحها فيما موي عني وعنل ريفنين اراره 

 المحاكم الم تنفة وتم رفوها.
وزعمد اإلذاعة العبرية العامة أن  من المقرر أن تبح  النجنة المعنية باإلفرا  المبكر عن السجناء 

 في طنب  لتق ير مد  محكوميت .
 27/3/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 والواليات المتحدة "إسرائيل"هناك تنسيق كامل بين  السفير اإلسرائيلي بواشنطن: .24

ألول مر  منذ عقود، هنا  تنسيق كامل "تل أبيا: اال سفير إسرائيل لدى واشنطن، رون دريمر، إن  
 في "إيبا "اإلسرائيني  . وكان دريمر يتحد  في مؤتمر النوبي"بين إسرائيل والولياد المتحد 

الولياد المتحد ، عني  نفية المحادثاد األ ير  التي جرد في واشنطن، ل يا ة تفاهماد حول 
 البناء في المستعمراد.

 28/3/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 األحزاب الدينية تبلغ نتنياهو عدم موافقتها على تبكير االنتخابات .25
رؤساء األحزاا الدينية اليهودية ممثنين  أن، الرسمية يوم الثنين اإلسرائينية اإلذاعةذكرد  :رام هللا

 اإلسرائيني"ارية درعي"، ابن وا رئيل الوزراء  بزعيم يهودود هتورا  "موشي   فني" وزعيم حركة شال
 نتنياهو بعدم موافقتهم عني تقديم موعد النت اباد العامة.
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  مع وزير المالية موشي  الدينية لنتنياهو بعد انتهاء اجتماع األحزااعن رؤساء  اإلذاعةونقند 
جراء انت اباد مبكر ، وانهم  كحنون، إنهم ل يؤيدون ولن يدعموا مطنقا ارارا بحل الكنيسد وا 

 سيؤيدون حكومة بدينة بدون نتنياهو في حال أ ر  عني الذهاا لالنت اباد.
 27/3/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 للمستعمرات في الضفة ردوال مليون  15ل تحو   بالكنيست لجنة المالية  .26

 7حوالي   لكمنيون شي 27رام هللا:  اداد لجنة المالية البرلمانية اإلسرائينية عني تحويل مبنغ 
عني شكل هبة لمجالل المستعمراد اليهودية الوااعة في الوفة ال ربية. كما أارد  منيون دولرو

ل رض زياد  الحماية في دولرو منيون  8حوالي  ل كمنيون شي 30النجنة ت  يص مبنغ آ ر ادره 
الناطق  إسرائيلحافالد المستوطنين التي تست دم لنسفرياد في مناطق الوفة، وفق ما أعنن راديو 

 بالعربية.
 28/3/2017القدس العربي، لندن، 

 
 سرائيليين من زيارة مصر وتركيا واألردناإلهيئة مكافحة اإلرهاب تحذر  .27

اام اإلسرائيني لمحاربة اإلرهاا"، أمل، من سفر المواطنين في حذر "الط: برهوم جرايسي -النا ر  
إسرائيل إلي العديد من دول العالم، فيما شدد عني عدم زيار   حراء سيناء، وشمل التحذير زيار  كل 
 من تركيا وم ر بشكل عام واألردن، بسبا القرا الج رافي من مناطق يتركز فيها تن؛يم داعض.

بن دافيد إن إسرائيل ل تنوي إ الق معبر طابا في هذه المرحنة، إل أن  أكد  واال رئيل الطاام إبتان
واال  أن  في حال تقرر ات اذ مثل هذه ال طو  فستتم بالتعاون والتنسيق التام مع السنطاد الم رية.

ض بيان الطاام اإلسرائيني، "تسعي تن؛يماد تنتمي إلي تيار الجهادية العالمية وعني رأسها تن؛يم داع
وتن؛يماد تدور في فنك  في الفتر  الراهنة إلي تنفيذ عمنياد إرهابية في كل أنحاء العالم،  ا ة في 
دول الشرق األوسط القريبة من مناطق يدور فيها اتال وهي تركيا واألردن وم ر  حي  أ درد 

يا والهند بش نها تحذيراد سفرو، وأيوا في دول  ربية وعني رأسها روسيا وفرنسا وبنجيكا وألمان
 والولياد المتحد  وذل  عني  نفية الهجماد التي يتعرض لها "داعض" في سورية والعراق".

 28/3/2017، اللد، عم ان
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 "خطيرة" ُوصفت بالـلتنفذ مهمات  طائرة استطالع مخصصة للزة"الصناعات الجوية" تنتج  .28
  جديد  من نو  "جولف استريم"، أنتجد شركة ال ناعاد الجوية  اإلسرائينيةو، طائر  استطال:  ز 

 م   ة لقطا   ز ، وهي طائر  م هولة، تنفذ مهماد است باراتية و فد بر نها " طير ".
وكشفد وسائل اإلعالم العبرية، أن الطائر  المذكور  أمريكية الت ميم و إسرائينيةو الت نيع والتجهيز 

  طير  التي تقوم بتنفيذها.طائر  متقدمة جداال اياساال بالمهماد ال د  والتطوير، وتع
كينو متر، وتنفذ العديد من المهماد الست بارية  12وتستطيع الطائر  التحنيق في الجو لمسافة 

والتجسسية، وتتمثل بر د الت الد ومكالماد الجوال، والتن د عني األجهز  الالسنكية "الم شير 
 وا ل الم تنفة "تويتر وفيسبو ".والسيناو"، باإلوافة إلي مراابة الحساباد عني موااع الت

وتتمتع الطائر  الجديد  بوجود ن؛ام اإلنذار المبكر ود ال واريخ الموجهة، ويمكن لها الت ال 
 .GPSباألامار ال ناعية بشكل مباشر، وتستطيع أيواال تحديد الموااع عن طريق 

وافة لقدرتها عني كم، باإل 370هدف جوي في واد واحد حتي مسافة  100وتستطيع الطائر  تتبع 
 توجي  عمنياد جو أرض، كما تحوي عني حزمة الكترونية لتونيل ال واريخ المعادية.

ومن عيوا طائر  "جولف استريم" سرعتها القنينة، ما يجعنها معروة لالستهداف بال واريخ 
 المواد  لنطائراد، لذل  دائماال ما تحنق ب حبة مقاتالد حربية أ رى من أجل الحماية.

 27/3/2017، سالة، فلسطينالر 
 

 لمواجهة كوماندوز حماس يطور منظومة قنابل بحرية مضادة لألفراد "يديعوت": الجيش .29
كشفد  حيفة "يديعود احرونود" العبرية، عن أن اواد الحتالل ترااا بداة : الدا ل المحتل

 البحرية.تطوير ادراتها و  و ا وحذر التنامي اليومي المتزايد لقدراد حمال العسكريةح 
واالد يديعود، في عددها ال ادر الثنين، "إن تطوير حمال لوحد  الكوماندوز البحرية القسامية ل 
يقت ر عني التدريباد اليومية لمئاد الجنود عني طول الشاطئ، بل إن األمر يتعدى ذل  إلي 

وص، وذل  الت نيع الذاتي والمحني لمن؛وماد ال وص، بما في ذل  أجهز  التنفل وبدلد ال 
 بسبا تدمير أنفاق التهريا عني الحدود مع م ر".

، المسؤول عن حماية الحدود 916وذكرد أن أبرز األسنحة التي يست دمها جنود سرا الدورياد 
البحرية الجنوبية مع اطا   ز  لنتعامل مع تهديد ال وا ين عند الشتباه بااترابهم من الحدود 

اد  لألفراد تنتج موجة انفجارية عني مسافة عشراد األمتار، البحرية شمال اطا   ز ، انابل مو
كم، منيئة بالمواد  28أوعاف من القنابل البرية، باإلوافة إلي انبنة تزن أكثر من  7وأاوى بر

 المتفجر ، ت نق موجة انفجارية هائنة.
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الزورق،  وأشارد يديعود إلي أن الجنود ينقون هذه القنابل بشكل يدوي إلي المياه من عني متن
 وتتسبا بتمزيق األعواء الدا نية لن وا ين المتواجدين في مدى الموجة النفجارية.

 27/3/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 اءالغتيال فقه قادة ومختصون عسكريون يتوقعون عملية نوعية انتقاما  "إسرائيل":  .31
، ءل عني ا تيال القيادي مازن فقهاحماحركة تواع ااد  وم ت ون عسكريون في إسرائيل أن ترد 

 في إطار عمنياد محدود  لكنها نوعية، دون أن تذها بعيدا في مواجهة واسعة مع إسرائيل.
شابا و يارون بنوم أن حمال معنية بالهدوء الونقند  حيفة "معاريف" عن المسؤول السابق في  

لتنفيذ عمنياد محدود   ا ة في حاليا، ألنها  ير جاهز  لمواجهة عسكرية جديد ، لكنها ستذها 
 الوفة ال ربية باتجاه إسرائيل، من  الل  اليا اائمة بالفعل.

بمواع "أن.آر.جي" إن عدم  -الذي شار  في حرا  ز  األ ير  -واال الجنرال رونين إيتسي  
مسارعة حمال لنرد عني ا تيال فقها اد يكون بسبا ت طيطها لتنفيذ عمنية كبير ، وهي تنت؛ر 

ة ال فر إل راجها إلي حيز الوجود، ألن عمنية من هذا النو  تتطنا تحويرا، وربما تنت؛ر ساع
 حمال ان فاض وتير  الت ها اإلسرائيني.

أما ال بير العسكري في  حيفة "إسرائيل اليوم" يوآف ليمور فقال إن ا تيال فقها سيوع  عوباد 
 در عنها ل يد  مجال لنش  في  جاد  عني اياد  حمال كي تحاف؛ عني وبط النفل، ألن ما

 أن الرد عني ال تيال اادم ل محالة.
وفي ذاد السياق اال ال بير األمني اإلسرائيني في  حيفة "معاريف" يوسي مينمان إن حمال تريد 

 ، لكنها في الواد ذات  ل تر ا في الذهاا لمواجهة واسعة مع إسرائيل.ءالنتقام ل تيال فقها
عسكري اإلسرائيني في  حيفة "يديعود أحرونود" رون بن يشاي أن حمال ستبح  ويرى ال بير ال

عن النتقام من إسرائيل، مشيرا إلي أن التجربة عنمتهم أن الحركة ستحور لتنفيذ هجوم دام عني 
 األ نا ود جنود إسرائيل أو شرطتها.

 27/3/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 وتتهمه بالكذب سرائيلياإلجيش العائلة "شاؤول آرون" تقاضي  .31
ادمد عائنة الجندي "اإلسرائيني" األسير في  ز  "شاؤول آرون"، يوم الثنين، : الدا ل المحتل

التماساال إلي المحكمة العنيا، ود ااد  جيض الحتالل، مطالبة إياهم بتسنيمهم دليالال عني أن نجنهم 
 اتل في معار   ز ، كما يدعي جيض الحتالل.
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لعبرية الثانيةح فإن الشكوى مقدمة ود رئيل األركان، ورئيل شعبة القوى البشرية، ووفق القنا  ا
والحا ام األكبر في الجيضح إللزامهم بتسنيم ما يثبد أن ابنهم اتل  الل المعار  التي دارد في 

 اطا   ز   الل العدوان األ ير عني .
 27/3/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ارتكبوا جرائم جنسية ضد نساء وأطفال "متشددا  " يهوديا   20توقف  يةئيلسراالشرطة اإل .32

، "متشدداال "يهوديا  20سعيد عموري: أوافد الشرطة اإلسرائينية، أمل اإلثنين، أكثر من  -القدل 
لالشتباه بارتكابهم جرائم جنسية،  الل العامين الماويين، حسا إعالم محني. جاء ذل  بحسا 

 نقال عن بيان رسمي لنشرطة اإلسرائينية. "د أحرونوديديعو "مواع  حيفة 
عاما، وهم يعيشون في أوساط اليهود  60و 20المواوفين تتراوح أعمارهم بين "وبحسا البيان فإن 

 بيتار  مستعمر المتشددين في القدل وبيد شيمض، ومنطقة بني برا  ارا تل أبيا، باإلوافة إلي 
ولفتد  ."جرائم جنسية بحق نساء وشبان وأطفال في مجتمعاتهم عينيدو في الوفة ال ربية، وارتكبوا

الشرطة إلي أن التحقيق جار مع المشتب  بهم ويحتمل أن يحالوا إلي النيابة، دون مزيد من 
 التفا يل.

 28/3/2017القدس العربي، لندن، 
 

 يتحدثون عن اعتداءات وحشية خالل اعتقاالتهم أطفال: هيئة شؤون األسرى .33
": كشفد هيئة شؤون األسرى والمحررين، أمل، عن شهاداد جديد  اإللكترونية"األيام  -رام هللا 

لعدد من األسرى األطفال الذين يقبعون في سجون الحتالل، تعرووا لنتنكيل والمعامنة المهينة 
  الل اعتقالهم وااتيادهم إلي مراكز التحقيق والتوايف.

 28/3/2017، رام هللا، األيام
 

 بجائزة خليفة التربوية فلسطينيَّتْينفوز باحثتين : جديدني إنجاز فلسطي .34
ن فوز الباحثتين التربويتين د.شهناز الفار، ودعاء محمد وهبة، بجائز  إالحكومة الفنسطينية، االد 

 نيفة التربوية بدورتها العاشر  في دولة اإلماراد العربية المتحد ، إنجاز فنسطيني جديد عني 
 المستوى التربوي.



 
 
 
 

 

 23 ص             4242 العدد:        3/28/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

ال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي، إن فوز الباحثتين الفنسطينيتين بالجائز ، التي تعد األرفع وا
في مجال البحو  التربوية عني مستوى الوطن العربي، إنجاز فنسطيني يواف إلي سنسنة 

 اإلنجازاد التي حققها طنبة ومعنماد وباحثون ومدارل فنسطين  الل الفتر  الماوية.
نجاز الباحثتين الفار ووهبة، ل يقل أهمية عن إنجاز المعنمة حنان الحروا التي فازد وأواف أن إ

بجائز  المعنمة األولي عني العالم، ومدرسة طالئع األمل التي فازد بالمرتبة األولي بمسابقة تحدي 
 ألف مدرسة مشاركة. 30القراء  من بين 

 27/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يسري في األمة داء: العمالء ءوالد فقها .35
، أن "أكبر رد" عني ا تيال نجن  األسير المحرر ءوالد الشهيد مازن فقها : رأىنبيل سنونو - ز  

مازن، هو القبض عني عمالء الحتالل اإلسرائيني "الذين ااموا بهذه الجريمة"، مويفالا أن العمالء 
 "مرض وداء يسري في األمة".

أن  لم يكن يتواع أن تكون عمنية ال تيال سريعة وبهذا الشكل، منوها في الواد نفس  إلي وأووح 
بوا نجن  جسما فقط، "وأما العقنية والروح فهما ل يزالن موجودين معنا أن منفذي عمنية ال تيال  ي  

 وفي الشار  الفنسطيني.
ر كالم  ب ن "اإلنسان هو عقيد  ومواف، فهذا الرجل كان د عقيدت   حيحةال، ومواف   حيحا، وفس 

 فاآلن هذه العقائد تبقي مع الشعا، والشباا جميعا".
 27/3/2017، فلسطين أون الين

 
 في القدس منزليناالحتالل يهدم  .36

هدمد جرافاد تابعة لبندية الحتالل اإلسرائيني، اليوم الثالثاء، منزلين في بند  العيسوية، بمدينة 
 اء دون تر يص.القدل المحتنةح بحجة البن

وكاند او  معزز  من جنود وآلياد الحتالل ااتحمد البند ، وفرود طواا عسكريا محكما عني 
 محيط المنزل، الذي يعود لنمواطن أحمد أبو الحمص، ابل أن تشر  آلياتها بهدم .

وفي واد لحق، هدمد جرافاد الحتالل، منزل آ ر في العيسوية، يعود لنمواطن رياض محيسن، 
 ذاد الذريعة "البناء دون تر يص".ل

 28/3/2017، القدس، القدس
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 رحيل الدكتور نايفة: العالم يفقد أبرز علماء الهندسة الميكانيكية .37
األردني عني حسن نايفة، في إحدى  -الفنسطيني سور ي يا المود الثنين، العالم والبرف

 عاما. 83المستشفياد ال ا ة بعم ان، عن عمر يناهز 
حد أبرز عنمائها عني المستوى العالمي كان عاد ابل أالهندسة الميكانيكية و  أستاذنايفة  والمرحوم

 أستاذاسنواد انينة إلي األردن من الولياد المتحد  األميركية، ليتطو  في التدريل بالجامعة األردنية 
ها أكبر الجوائز والطنبة بعد رحنة عنم طوينة، ح د في األساتذ وعالما كبيرا ينهل من عنم  زمالءه 

 العنمية العالمية.
 27/3/2017، عمان، اللد

 
 في غزة دعما  لألسرى وتنديدا باغتيال فقهاء األحمرمظاهرة أمام الصليب  .38

ع أهالي أسرى  ز  في سجون الحتالل وحشد كبير من النشطاء أمام مقر النجنة الدولية تجم  
طالبة بإطالق سراح األسرى، حي     د لن نيا األحمر، في إطار الحتجاجاد األسبوعية الم

 الفعالية لنتنديد بعمنية ا تيال األسير المحرر مازن فقهاء.
وفاء "لألسرى والمحررين، في كنمة ل   الل الوافة، إنها ت تي  "واعد"ة يواال عبد هللا انديل من جمع

رف بر الشهيد عُ  وأكد أن ."لدماء األسير المحرر فقهاء وثباتا عني ذاد الدرا الذي موي عني 
 في سجون الحتالل و ارجها. "موااف  الوطنية المشرفة"

 و الل الوافة دعا األسير المحرر أيمن الشراونة، المقاومة الفنسطينية لنرد عني ا تيال فقهاء.
وحمل أهالي األسرى  ورا ألبنائهم األسرى، ولفتاد تطالا بإطالق سراحهم من سجون الحتالل. 

جديد  من أهالي أسرى اطا   ز  من زيار  أبنائها المعتقنين في السجون  واد تمكند دفعة
اإلسرائينية، وذل  بتنسيق من ابل النجنة الدولية لن نيا األحمر، بعد تمكنها من اجتياز معبر بيد 

 ."إيرز"حانون 
 28/3/2017، لندن، القدس العربي

 
 "ج"لدعم منطقة  ا  متخصص ا  أوروبي ا  وفديلتقي  وليد عساف .39

استقبل وليد عساف رئيل هيئة مقاومة الجدار والستيطان في رام هللا، وفدا من التحاد األوروبي 
م عساف شرحاال مف الال لنوفد عن طبيعة عمل الهيئة . واد  " "المسؤول عن تنفيذ المشاريع في منطقة 

 ذل  الجانا التوثيقي.واألاسام التي تتكون منها الجانا القانوني ودعم ال مود والمقاومة الشعبية وك
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 إسرائيلد عساف أعواء الوفد بكافة المعنوماد التي ت ص المواويع المطروحة وركز عني أن وزو  
 است ند وجود تراما بت عيد عمنياد الهدم ور ص بناء المستعمراد وسن اانون التسوية لألراوي.

 28/3/2017، لندن، القدس العربي
 

 ونروااأل روبي بدعم االتحاد األو  تطالب" شاهد"مؤسسة  .41
المؤسسة الفنسطينية "تسنمد نائا سفير  التحاد األوروبي لدى لبنان جوليا دوبيولي، من وفد من 

 شاهدو تقريراال تف ينياال تومن عرواال لمعانا  الالجئين الفنسطينيين في لبنان، ومنها  "لحقوق اإلنسان
عنيمية واإل اثية وواف برنامج الطوارئ الستشفائية والت "أونروا"المرتبطة بتقنيص  دماد وكالة 

وموا نة الدولة النبنانية حرمان الالجئين الفنسطينيين من حقواهم المدنية "ال اص بم يم نهر البارد 
 ."والجتماعية والات ادية

بورور  الستمرار بدعم أونروا كي تتمكن من موا نة  دماتها "وطالا الوفد التحاد األوروبي 
 "طينيين في لبنان والالجئين الفنسطينيين النازحين من سوريةلالجئين الفنس

 28/3/2017الحياة، لندن، 
 

 في الضفة اللربية فلسطينيا   17تعتقل  اإلسرائيليةقوات األمن  .41
فنسطينيا في الوفة ال ربية،  17اعتقند اواد األمن اإلسرائينية : عبد الرؤوف أرناؤوط - القدل

  الل ساعاد النينة الماوية، بينهم ثالثة حرال في المسجد األا ي، بمدينة القدل. 
 14رسل نس ة من  لوكالة األناوول إن  اعتقل واال الجيض اإلسرائيني في ت ريح مكتوا أُ 

 ن اإلسرائينية". فنسطينيا لالشتباه فيهم بممارسة "نشاط إرهابي شعبي ود مواطنين واواد األم
من المعتقنين نشطاء في حركة "حمال"، دون توويح التوجهاد السياسية لبااي   مسةوذكر أن 
 المعتقنين. 

 27/3/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 األقصى من منازلهم بالقدس المسجد من حراس أربعةتعتقل  اإلسرائيليةالشرطة  .42
طة اإلسرائينية، مساء اإلثنين، أربعة فنسطينيين، من حرال اعتقند الشر : سعيد عموري - القدل

 المسجد األا ي، من منازلهم في مدينة القدل، كما أفادد م ادر  حفية محنية.
حرال آ رين، من دا ل باحاد المسجد  ستةواعتقند اواد الشرطة، في واد سابق  باح اليوم، 
 ة في شؤون المسجد.األا ي، بعد اعتراوهم عني تد ل السنطاد اإلسرائيني
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 اآل رين.ربعة واد أفرجد الشرطة عن اثنين من الحرال المعتقنين  باحاال، ومددد اعتقال األ
واالد دائر  األوااف اإلسالمية في القدل، في ت ريح  حفي، و ل وكالة األناوول، إن "توتراال 

حجار المسجد"، واع بعد أن حاول أحد مو؛في سنطة اآلثار اإلسرائينية  حكوميةو أ ذ أحد أ
 مويفة: "ت دى حرال المسجد ل  ومنعوه من أ ذ الحجر". 

وأوافد أن المو؛ف في سنطة اآلثار عاد لحقاال برفقة وابط كبير من الشرطة اإلسرائينية، وحاول 
ولفتد دائر  األوااف اإلسالمية إلي أن  تم منع المو؛ف في سنطة . الد ول إلي الم ني المرواني

 الم ني المرواني أيوا  فتم اعتقال عدد من حرال المسجد.اآلثار من د ول 
 28/3/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 طبية عالية الجودة في غزة أعشابزراعة  .43

في أحد البيود الزراعية المحمية برفح في اطا   ز  ينش ل مزارعون بح د ": رويترز" –رفح 
 الوكالة األميركية لنتنمية الدولية.أعشاا تست دم في أ راض طبية ُزرعد بمساعد  

الذي دشنت  الوكالة األميركية لمساعد  المزارعين في  ز  عني التوسع في  "مشرو  كومبيد"وُ مم 
إنتا  أعشاا طبية، األمر الذي يوفر فرص عمل لسكان محنيين ويساعد المنتجاد الفنسطينية عني 

 المنافسة في الساحة العالمية.
اعي أحمد أبو النجا، الذي يعمل مع مزارعين آ رين في ال وبة الزراعية، إن واال المهندل الزر 

جود  ن؛ام الزراعة في  ز  تطابق المعايير الدولية واألميركية، األمر الذي يسمح لهم بالت دير 
 لنعالم.

لمطنوبة درجة الجود  عندنا عالية جداال. مطابقة لكل الموا فاد األوروبية والعالمية ا"واال أبو النجا: 
لإلنتا . من ناحية األمان في است دام المبيداد الزراعية  الباال ما نست دم مقاوماد عووية وتسميداال 
عووياال نستوردها من أميركا   ي اال لزراعة األعشاا. أما األجواء عندنا فهي مالئمة جداال إلنتا  

 ."هذه األعشاا. لكن كل مشاكننا في العمنياد النوجستية والتسويق
 28/3/2017ياة، لندن، الح

 
 تبحث عن األطفال في المناطق النائية بلزةمكتبة متنقلة  .44

ينت؛ر أطفال المناطق الحدودية بقطا   ز ، بش ف كبير، ادوم حافنة   ير  بيواء النون عنيها 
رسوماد جذابة لتقدم لهم كتباال ل يمكنهم الو ول لها ب ير هذه الطريقةح لُبعد مناطقهم عن مركز 

 نة.المدي
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وتقول لنا مطر، مدير دائر  اإلعالم بمركز الطفل والمنسق العام لهذه المكتبة، لر"هافين تون بوسد 
عربي"، إن فكر  المكتبة المتنقنة تقوم عني تحويل مركبة تتحر  لت بح مكتبة م  ر ، من  الل 

لي شاشة تزويدها بالرفوف الالزمة التي تووع عنيها ا ص وكتا ثقافية وترفيهية، إوافة إ
 سينمائية لعرض المواويع الترفيهية والتعنيمية وال حية.

كتاا متنو ، لتو يل المعرفة ونشر حا القراء  في األماكن  1,500وتحتوي المكتبة عني أكثر من 
 النائية والمهمشة دا ل القطا ح لتشجيعهم عني المطالعة واإلبدا  وتنمية ادراتهم الذاتية والعقنية.

عاماال، من المتعطشين  15و 4طفل تتراوح أعمارهم ما بين  500ة أسبوعياال ما يقارا وتستهدف المكتب
إلي القراء  والتعنمح لتوسيع مساحة المعرفة لديهم ول نق جيل عني درجة كبير  من الثقافة والمعرفة 

 والتمي زح ولنمساهمة في تنمية المجتمع ثقافياال، تووح لنا مطر.
 28/3/2017، عم ان، اللد

 
 : ال بديل عن تسوية شاملة ومنصفة تفضي إلقامة الدولة الفلسطينيةالمصريير الخارجية وز  .45

أكد وزير ال ارجية الم ري سامح شكري، أن  ل بديل عن تسوية شامنة  :وفا -البحر الميد
 ومن فة لنقوية الفنسطينية تفوي إلاامة الدولة الفنسطينية المستقنة. 

رجية العرا بمنطقة البحر الميد اليوم الثنين، ابيل انعقاد القمة واال في كنمت  أمام وزراء ال ا
العربية األربعاء برئاسة الممنكة األردنية الهاشمية، إننا نجتمع اليوم والقوية الفنسطينية ل زالد 
اامة  تراوح مكانها، ول زلنا بعيدين عن تحقيق السالم الشامل والعادل عني أسال حل الدولتين وا 

 وعا متها القدل الشراية.  1967فنسطينية عني األراوي المحتنة عام الدولة ال
واووح شكري، أن البديل لستمرار هذا الجمود هو الفووي والمزيد من السنواد الوائعة في عمر 
المنطقة التي اد تتحول، بفعل الي ل و ياا األمل في سالم شامل وعادل يعيد الحقوق أل حابها، 

 رهاا.إلي حاونة لنتطرف واإل
وأواف، أن م ر منتزمة تماما بتحمل مسئولياتها التاري ية في اياد  مسار السالم والتسوية الشامنة 
في المنطقة، ودعم القوية الفنسطينية، وذل  في إطار متابعتها لنمبادر  التي أطنقها الرئيل عبد 

 الفتاح السيسي في شهر مايو من العام الماوي إلحياء المفاوواد.
 27/3/2017ة، رام هللا، الجديدالحياة 
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 السلطات األردنية تمنع استمرار إقامة بيت عزاء للشهيد مازن فقهاء .46
: منعد السنطاد األردنية، أول أمل األحد، استمرار إاامة بيد عزاء لنشهيد "القدل العربي"لندن ر 

 "اليرمو " مازن فقهاء، الذي ا تيل في اطا   ز ، الجمعة الماوية، بحسا ما أوردد انا 
 الفوائية.

محاف؛ إربد  رووان "، إن "فيسبو "واالد القنا ، عبر  فحتها عني مواع التوا ل الجتماعي 
العتومو، منع استمرار بيد عزاء الشهيد مازن فقهاء في موافة آل طوبال في م يم الح ن 

 ، دون ذكر األسباا."شمال البالدو – لالجئين الفنسطينيين في محاف؛ة إربد 
 28/3/2017، لقدس العربي، لندنا

 
 "المركزية"ولوياتنا باعتبارها أالطراونة: القضية الفلسطينية تتصدر سلم  .47

جدد رئيل مجنل النواا عاطف الطراونة الت كيد عني أن القوية الفنسطينية تت در  :بترا –عمان 
لية هو الحل الوحيد سنم أولوياتنا باعتبارها القوية المركزية، وحنها ومن اراراد الشرعية الدو 

 لومان استقرار المنطقة.
وشدد، لدى لقائ  وفدا من رؤساء التحرير ومدراء القنواد العربية المرافقة لرؤساء الوفود المشاركين 
في مؤتمر امة عمان التي تعقد  دا األربعاء، عني حتمية ايام الدولة الفنسطينية عني التراا الوطني 

 ود  وتعويض الالجئين.الفنسطيني وعا متها القدل وع
 28/3/2017، الدستور، عم ان

 
 في المحافل الدولية "إسرائيل"تطالب بتجميد عضوية  "فلسطين النيابية" .48

طالبد لجنة فنسطين النيابية  الل بيان ا درت  امل الثنين برلماناد العالم  :الرأي وبترا -عمان 
دولية لما اامد وتقوم ب  من ااتحاماد تجميد عووية  اسرائيلو في كل المحافل والبرلماناد ال

 لنمسجد األا ي الشريف.
في ؛ل الت بط ال هيوني، وتنقي   فعاد دولية  فعة تنو ال رى "ولفتد النجنة  الل بيانها ان  

من المجتمع الدولي، من العن رية والنازية واألنانية، اام هذا العدو ال اشم  باح امل الثنين 
ر وفاجر وااتحاماد يندى لها جبين النسانية لنجامع األا ي القديم باعتداء  اد 27/3/2017

مدعوماال بقو  أمنية وعسكرية من شرطة الكيان ال هيوني ال ا ا مع فريق من ال ت ا يين في 
اآلثار وااموا بالتسنسل عبر أبواا المسجد األا ي وسراة أحجار   ير  من أحد األعمد  األثرية 
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حد الرواق الوسط كما ااموا باعتقال مجموعة من حرال المسجد األا ي في الا ي القديم من ت
 ."المبار  في محاولة منهم لتفريغ المسجد من حراسِ   ير ابهين ألي حرمة دينية ول مواثيق دولية

 28/3/2017، ، عم انالرأي
 

 تاللالمتورطة في جرائم االح "جي فور أس"نقابة األطباء في لبنان تنهي عقدها مع شركة  .49
: رحبد النجنة الوطنية الفنسطينية لنمقاطعة، وهي أوسع ائتالف في "القدل العربي" –رام هللا 

عالمياال، بإعالن الحمنة النبنانية لمقاطعة داعمي إسرائيل في  BDSالمجتمع الفنسطيني واياد  حركة 
 الحتالل.األمنية المتورطة في جرائم  G4Sلبنان حول أحد  نجاح لها ود شركة جي فور ال 

و رحد الحمنة النبنانية: أن  ومن اإلنجازاد المتواوعة لكن المهم ة لحمنة مقاطعة داعمي 
 "جي فور ال"ارر عدم  تجديد عقده مع الشركة األمنية  "بيد الطبيا"إسرائيل في لبنان، نعنمكم أن  

مؤسساد أ رى في  واد امتنعد   المتعاونة مع الستيطان ال هيوني  الفالا لنقانون الدولي نفس .
ومن؛مة  "البن  العربي"لبنان  الل الشهور الماوية عن تجديد عقدها مع الشركة المذكور  ومنها: 

ب ض الن؛ر عن أن أيًّا من هذه المؤسساد لم يجهر بسبا  "الدون فردان"اليونيسيف ومجمع 
 "في التجاه نفس . المتنا . وتتعه د الحمنة بموا نة عمنها في هذا المجال ومحالد أ رى ت ا  

 28/3/2017، القدس العربي، لندن
 

ك  وزراء الخارجية .51  مركزية قضية فلسطين على وتأكيد بمبادرة السالم العربيةالعرب: تمس 
أكد وزراء ال ارجية العرا تمس  الدول العربية والتزامها مبادر  ": الحيا " –البحر الميد  األردنو 

، كما أكدوا أن السالم العادل والشامل  يار 2002بيرود عام  السالم العربية كما ُطرحد في امة
استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيق  هو إنهاء الحتالل اإلسرائيني لكامل األراوي الفنسطينية 

وتمكين الشعا الفنسطيني من ممارسة حقوا   ير القابنة لنت رف،  1967والعربية التي احُتند عام 
طالق جميع األسرى من بما فيها حق تقرير ال اامة دولة فنسطين المستقنة كامنة السياد ، وا  م ير وا 

سجون الحتالل، وحل اوية الالجئين الفنسطينيين استناداال إلي القانون الدولي، واراراد الشرعية 
 الدولية، واراراد القمم العربية المتعاابة، ومبادر  السالم العربية.

ماعاال ل  في منطقة البحر الميد عني مستوى وزراء ال ارجية وجدد مجنل الجامعة الذي عقد اجت
، ت كيده في مشاريع اراراد ُترفع إلي 28العرا، برئاسة األردن، لنتحوير لنقمة العربية في دورتها الر

، عني مركزية اوية فنسطين بالنسبة إلي األمة "الحيا "القاد  الذين يجتمعون  داال وح ند عنيها 
عاد  الت كيد العربية جمعاء، وع ني الهوية العربية لنقدل الشراية المحتنة، عا مة دولة فنسطين، وا 
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، بما فيها القدل 1967عني حق دولة فنسطين بالسياد  عني جميع األرض الفنسطينية المحتنة عام 
 الشراية، ومجالها الجوي، ومياهها اإلانيمية، وحدودها مع دول الجوار.

لعدم انطباق مقوماد  2020-2019عووية مجنل األمن عامي ورفض الوزراء ترشيح إسرائيل ل
الترشح بموجا ميثاق األمم المتحد ، إذ إنها او  احتالل ذاد سجل طويل من النتهاكاد الجسيمة 

 ألحكام ميثاق األمم المتحد ، واراراد الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وحقوق اإلنسان.
مرور مئة عام عني وعد بنفور المشؤوم في بريطانيا، وطالا الحكومة وندد المجنل بإحياء مناسبة 

البريطانية بالعتراف بدولة فنسطين عني اعتبار أنها تتحمل المسؤولية التاري ية عن معانا  الشعا 
 الفنسطيني.

 28/3/2017، ، لندنالحياة
 

 جمعية جزائرية: مصر توافق على مرور قافلة مساعدات إلى غزة .51
أعنن أكبر تجمع لعنماء الدين بالجزائر، اليوم اإلثنين، التحوير : بد الرزاق بن عبد هللاالجزائر/ ع

إلرسال اافنة مساعداد إلي اطا   ز  نهاية إبريل/ نسيان القادم، بعد "موافقة" السنطاد الم رية 
 عني مرورها عبر معبر رفح البري. 

، التي تن؛مها جمعية "العنماء المسنمين واال التهامي مجوري، عوو النجنة المشرفة عني القافنة
الجزائريين"   ير حكوميةو، لألناوول، إن  كان من المقرر تسيير القافنة منذ أشهر، "لكن ال؛روف 

 السياسية في م ر حالد دون ذل "، من دون توويح. 
ة لمرورها وأواف "تنقينا ابل شهر ات الال من السفار  الم رية بالجزائر تعنن أن هنا  موافقة رسمي

عبر معبر رفح نحو اطا   ز "، من دون  دور أي ت كيد رسمي من الجانا الم ري بش ن تن  
 الموافقة حتي ؛هر اليوم. 

وأووح أن القافنة ستتوج  إلي اطا   ز  نهاية إبريل/ نيسان القادم والتحويراد عني ادم وساق 
طبية ومالبل ومستنزماد منزلية إلي  وأشار مجوري إلي أن القافنة عبار  عن مساعداد إلنجاحها. 

جانا أدواد مدرسية موجهة لتالميذ القطا  المحا ر تم جمعها في إطار حمنة تبرعاد شعبية في 
الجزائر. وحسا عوو النجنة المشرفة عني القافنة فإن الجمعية سبق وأن ن؛مد عد  اوافل 

ي كل مر  عني عدم إشرا  . واال "نحرص ف2015مساعداد نحو اطا   ز  وكاند آ رها العام 
طرف معنا لتفادي أي تو؛يف سياسي أو حتي إيديولوجي لنعمنية بشكل اد يؤثر عني أهدافها 

 وسيرها الحسن". 
 27/3/2017 ،لألنباءوكالة االناضول 
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 موغريني: ملتزمون بإقامة دولة فلسطين والقدس الشرقية عاصمة لها .52
ية واألمنية في التحاد األوروبي فدريكا مو ريني، جددد الممثل األعني لنسياسة ال ارج: بروكسل

، محمود عبال يةفنسطينال السنطةفي بروكسل يوم اإلثنين، في مؤتمر  حفي مشتر  مع رئيل 
، تكون القدل الشراية 1967عني حدود العام  يةت كيدها عني اللتزام بإاامة دولة فنسطينجددد 

 عا مة لها ومن الحل السياسي.
اف التحاد ودعم  لهذه الفكر ، مع الت كيد عني اعتبار المستوطناد المقامة عني وأعربد عن مو 

 أرض فنسطينية،  ير شرعية و ير اانونية.
وأوافد أنها نااشد مع الرئيل مواويع أ رى فيما يتعنق بالووع السياسي واإلجراءاد التي تجرى 

 لهذا النقاء والجهود لتحقيق السالم. اآلن، والجهود المبذولة لتحقيق السالم، وأعربد عن امتنانها
وعبرد مو ريني عن الموااف القديمة الجديد  في هذه المس لة والموااف المشتركة بين الجانبين بش ن 

 الحل السياسي.
كما أعربد عن شكرها لنقياد  الفنسطينية عني التزامها بمنع العنف والتحريض، وعمنها من أجل 

بعمنية السالم تحد اياد  الرئيل محمود عبال. وأكدد التزام التحاد ت كيد التزام الشعا لفنسطيني 
 األوروبي بدعم  لنسنطة الوطنية الفنسطينية، ولنرئيل وجهوده في التو ل لنسالم.

 27/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 النيابة الفرنسية تطلب السجن المؤبد لكارلوس .53
حكم ثال  بالسجن المؤبد عني  بإنزالالنيابة العامة الفرنسية امل الثنين  طالبد: أ ف ا -باريل 

الثوري الفنزويني إينيتض راميريز سانشيز المعروف باسم  الحركي كارلول، بعد ادانت  بارتكاا 
 .1974اعتداء دام واع في باريل في 

ى الي مقتل ش  ين عاما، تورط  في الهجوم عني متجر في باريل اد 67وينفي كارلول البالغ 
، وهو يموي حكمين بالسجن المؤبد في فرنسا منذ أوافت  1974أينول  15ا رين في  34وا ابة 

 .1994األجهز  الفرنسية في السودان في 
و الل المحاكمة التي استمرد أسبوعين اال كارلول أن  يجا أن ل يطنا من  الشهاد  ود نفس ، 

التي شن باسمها عمنية  طف رهائن من أعواء  "نسطينيةكقيادي في المقاومة الف"مويفا أن  
، اد يواج  المود في حال كشف معنوماد 1975من؛مة الدول الم در  لننفط  أوب و في فيينا في 

 عن هذه العمنياد.
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 ."ربما أكون أنا، ولكن ل دليل عني ذل "وبعد الحاح من القاوي فرانسوا سوتيد، اال كارلول 
إعداماد أكثر مني في المقاومة الفنسطينية. لكنني الوحيد الناجي. في جميع لم يقم أحد ب، "أواف

 ."المعار  يقع وحايا عرويون، وهذا مؤسف
بيدي ،  80ش ص ل الح من؛مت  و 1500بمسؤوليت  عن مقتل  "ابن آوى"ويقر كارلول المنقا ا

 لكن  ينفي تحمن  اي مسؤولية في العتداءاد التي واعد في فرنسا.
 28/3/2017، عم ان ،الرأي

 
 اإلسرائيلي هو الحل -بلير: التطبيع العربي .54

دعا رئيل الوزراء البريطاني السابق، توني بنير، يوم األحد، أمام النوبي اليهودي األميركي  ايبا و، 
إلي تبن ي حل إانيمي أشمل بين إسرائيل والدول العربية، من ش ن  أن يسهم في إاامة ال؛روف 

 ن إسرائيل وفنسطين.لتحقيق السالم بي
وركز بنير، ابيل انعقاد القمة العربية في البحر الميد باألردن، عني ورور  ايام إسرائيل بالتسوية 
والتفاهم والتطبيع مع الدول العربية أول، ألن الحل مع الفنسطينيين سيكون بعد ذل  سهال، وهو ما 

 ء اإلسرائيني، بنيامين نتنياهو. يتطابق بشكل تام مع المواف الذي يسعي إلي  رئيل الوزرا
بنير، الذي سبق ل  أن ش ل من ا مبعو  السالم لنرباعية الدولية لنشرق األوسط، تابع مووحا 
كالم : ب ن  توجد حاجة منحة "لتبن ي مقاربة م اير  ألجل التو ل إلي السالم بين اإلسرائينيين 

يتمثل اليوم في رأيي، في نوعية عالاة إسرائيل  والفنسطينيين"، ابل أن يردف: "المفتاح لهذه المقاربة
 مع دول المنطقة".

كما لفد زعيم حزا العمال السابق، المعروف بانحيازه الكبير لم نحة دولة الحتالل، إلي أن  
"اليوم توجد م الح استراتيجية مشتركة، وأهداف موحد  تجمع إسرائيل والدول العربية"، في تنميح من  

 شتركة بش ن أنشطة إيران في المنطقة وتد التها. إلي الم اوف الم
وموي بنير في توويح مواف  الجديد اائال: "ما أشت ل عني  يت سل عني هذا العتقاد األساسي: 
المفتاح لتحقيق الت يير في الشرق األوسط، وبالتالي تحقيق سالم أكبر يتمثل في إاامة عالااد بين 

وفوق الطاولة، ومعترفا بها، وتفوي إلي القبول بالعتراف بحق  اإلسرائينيين والعرا، تكون منفتحة،
 إسرائيل في الوجود مقابل تعاون إسرائيل بشكل وثيق مع الدول العربية".

إلي ذل ،  كما شدد عني ورور  البح  عن التو ل إلي حل الدولتين "بطريقة تومن أمن إسرائيل".
ن إسرائيل والدول العربية، مشددا عني أن  ل يمكن لفد بنير إلي وجود بوادر تطو ر في العالااد بي

تجاهل المنف الفنسطيني، إذا ما كاند إسرائيل تر ا في تطوير تن  العالااد. واال في هذا 
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ال دد: "ل يمكن أن تتو ل إلي هذه العالاة الجديد  إل إذا تم تدبير المنف الفنسطيني، والتعاطي 
لكن  استدر  اائال إن مقاربة "من ال ار  نحو الدا ل"  ة".مع  وووع  عني سكة التو ل إلي تسوي

 يمكن أن توفر األجواء لتوايع اتفاق  عا المنال.
 27/3/2017، ، لندنالعربي الجديد

 
 غرينباليت يستقبل وزير االستيطان وشخصيات سياسية إسرائيلية .55

ددا من الش  ياد استقبل المبعو  األميركي لعمنية السالم، جيسون  رينباليد، ع تل أبيا:
، نفتالي "اليهودي البيد"اإلسرائينية في واشنطن، في مقدمتهم وزير التعنيم ورئيل حزا المستوطنين 

بيند، وتباح  مع  حول التفاهماد المقرر التو ل إليها بين الحكومتين اإلسرائينية واألميركية لكبح 
 البناء في المستوطناد.

في واشنطن، مع النائبة في الكنيسد  البرلمان اإلسرائينيو،  وكان  رينبالد اد التقي يوم الجمعة
السابقة التي كان لها دور  تسيبي ليفني  المعسكر ال هيونيو، وسمع منها عن جولد المفاوواد

فيها. وعرود ليفني أمام  رينبالد، العبر التي است ن تها من تجربتها والطريقة التي تعتقد أن  
 السنمية. يجا سنوكها لدفع العمنية 

، كتا فيها أن  نااض مع بيند "تويتر"من جهت ، نشر  رينبالد سنسنة ت ريداد عني حساب  في 
والفنسطينيين. وكتا أيوا:  العالااد بين إسرائيل والولياد المتحد  والعمنية السنمية بين إسرائيل

لنسالم والطريق تحدثنا عن أهمية تحسين الووع الات ادي لنفنسطينيين ورؤية الرئيل ترما "
 ."األفول لتحقيق 

 28/3/2017، ، لندنالشرق األوسط
 

 "ى زمن تقريع إسرائيلإيباك: "ولَّ  أمام السفيرة األميركية لدى األمم المتحدة .56
أكدد السفير  األميركية لدى األمم المتحد  نيكي هالي، أمام أكبر لوبي مؤيد : .ف.اأ -محمد وتد

 ."ول ي"إسرائيل  "تقريع"ن زمن إلسرائيل في الولياد المتحد  أ
اإلسرائينية  إيبا و، أكبر لوبي -واالد هالي أمام المؤتمر السنوي لنجنة الشؤون العامة األميركية

داعم إسرائيل في الولياد المتحد ، إن هذا القرار الذي  در في نهاية العام المن رم كان بمثابة 
كل ما يمكنني "وأوافد عني واع ت فيق الحوور  شعرد بها الولياد المتحد . "ركنة في البطن"

وتابعد  ."2234اول  لكم هو إن الجميع في األمم المتحد  ي افون من الحدي  معي عن القرار 
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زمن تقريع اسرائيل "، مشدد  عني أن "أريدكم أن تعرفوا إن هذا األمر ح ل طبعا، ولكن  لن يتكرر"
 ."ول ي

 28/3/2017، 48عرب 
 

 يل منظمات يهودية للجماعات الكارهة لإلسالمتقرير يرصد تمو  .57
في حين أن الواوف مع المجتمعاد المسنمة ود الفوبيا من اإلسالم : يوسف ناجي، ترجمة ر د

أكثر أهمية اآلن من أي واد موي، إل أن هذه الكنماد ل ايمة لها إل إذا تم دعمها بطرق حقيقية 
 ء حمالد الكراهية وتدعمها بالمال.في مواجهة الجمعياد والمؤسساد التي تقف ورا

ونشرد أمل " ود اليهود لنسالم" وشبكة مناهوة لفوبيا اإلسالم تقرير بعنوان " واف تمويل فوبيا 
 اإلسالم: كيف يمول ال ندوق اليهودي المتحد الجماعاد الكارهة لإلسالم".

كره إل أن   الل أعوام وأووح التقرير أن  بالر م من أن ال ندوق يدعو لنواوف ود كل أشكال ال 
 دفع مئاد من آلف الدولراد لنجماعاد المناهوة لإلسالم.  2011-2014

وتووح سياساد ال ندوق أن لديها حذر بش ن توزيع أموال التبرعاد، حي  أن السنطة تقع في 
قييم القائمين عنيها لنقيام بتقديراد المنح لنمحتاجين مووحين أنهم يوعوا معايير إوافية لت أيدي

 تذها لها هذه التمويالد.  التياألموال الممنوحة والجهاد 
 إلي 2014و 2011دولر في الفتر  ما بين  ألف 759و 648وذكر التقرير ان ال ندوق دفع ما بين 

 منتدى الشرق األوسط.
عن اإلرهاا  استق ائيألف دولر لمشرو   26دفع ال ندوق حوالي  2012وأشار التقرير أن في 

 والذي تم ت نيف  عني أن  متطرف مناهض لإلسالميين. 1995نش ه ستيفن ايمرسون في والذي أ
من  2013منيون دولر في  5.1ما يقرا من  استنمعالو  عني ذل  أووح التقرير أن ال ندوق 

  ندوق مانحي رأل المال وهو يعتبر مساهم كبير لشبكة مناهوي اإلسالم في أمريكا.
 27/3/2017موقع رصد، القاهرة، 

 

 لنقرأ المكتوب األمريكي من عنوانه .58
فايز أبو شمالة د.  

سرائيل حول تجميد الستيطان في البؤر النائية، مع  أربعة أيام من المفاوواد ال ا ة بين أمريكا وا 
استمرار التوسع الستيطاني في الكتل الستيطانية، ومع ذل  لم يتم التو ل إلي اتفاق كامل بين 

نما تم  التفاهم عني ال طوط العريوة لنتوسع الستيطاني، وهذا ما أشار إلي  سفير الطرفين، وا 
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إسرائيل لدى واشنطن رون دريمر، حين اال: ألول مر  منذ عقود هنا  تنسيق كامل بين إسرائيل 
وأمريكا، هذه الشهاد  ادمها السفير اإلسرائيني أمام مؤتمر النوبي اليهودي "ايبا "، وهي شهاد  

السفير اإلسرائيني شار  في المحادثاد األ ير  حول البناء في المستوطناد، ول يمكن معتمد ح ألن 
 أن يقدم لهذا المحفل اليهودي المتابع لنش ن اإلسرائيني شهاد  زائفة.

لقد تفاوض الفريق األمريكي مع الفريق اإلسرائيني حول الستيطان ب ياا الطرف الفنسطيني، ولهذا 
ٍن سياسية كثير ح أانها اإلهمال والتجاهل األمريكي لنقياد  الفنسطينية، أو الت ييا الفنسطيني معا

تساوي  ياا القياد  الفنسطينية مع حوورها في القرار األمريكي، ولهذا فوود أمريكا أطقمها 
ال ا ة لمفاووة أطقم اإلسرائينيين في مووو  ي ض األرض الفنسطينية، وهي تعنم أن القياد  

 متن  حق الرفض لما تقبل ب  أمريكا!.الفنسطينية ل ت
لقد أكدد الحقيقة السابقة تحركاد المندوا األمريكي في المنطقة جيسون  رينبالد، حي  تجاهل 
في لقاءات  القياد  الفنسطينية اياساال بنقاءات  مع كل ألوان الطيف السياسي في إسرائيل، حي  التقي 

التقي جيسون  رينبالد مع سفير إسرائيل في الرجل مع نتنياهو لمد   مل ساعاد، بعد ذل  
أمريكا، ثم التقي مع رئيل الدولة رؤوبين ريفنن، ثم التقي مع زعيم المعاروة إتسحق هرت وغ، ثم 
التقي مع ااد  المستوطنين اإلسرائينيين في الوفة ال ربية، وهذا لقاء  طير يحمل معاني العتراف 

التقي  رينبالد مع منسق شؤون المناطق يوآف مرد اي،  بالستيطان حقيقة اائمة عني األرض، ثم
ولهذا النقاء دللد تشير إلي العتراف األمريكي بالجهة  احبة القرار في الوفة ال ربية، ثم التقي 

 جيسون  رينبالد ثانية مع نتنياهو.
ع ل  جيداال، أما في واشنطن فقد التقي جيسون  يرنبالد مع زعيم البيد اليهودي نفتالي بيند، واستم

 ثم التقي  رينبالد مع تسفي ليفني، ونااشها في فكر  الستيطان.
مقابل كل تن  النقاءاد الموسعة مع اإلسرائينيين، التقي المبعو  األمريكي مع محمود عبال مر  

 واحد  فقط، ولمد  ساعة ون ف الساعة فقط!!!
 نية أم اإلهمال لنقياد  الفنسطينية؟فهل جمنة النقاءاد السابقة تعني الهتمام بالقوية الفنسطي

لقد فسر ذل  مبعو  السالم إلي الشرق األوسط، توني بنير، الذي أكد أمام من؛مة إيبا  اليهودية، 
عني ما ادم  جيسون  رينبالد من مقترحاد، فقال بنير: "نحن لن نتو ل إلي السالم وفقا لنطريقة 

م"، وأواف توني بنير: عمنية التسوية بين اسرائيل القديمة، نحتا  إلي طريقة جديد  من أجل التقد
والدول العربية، والتي يشار  فيها، تتقدم بشكل جيد، فنحن نعمل عني التو ل إلي تفاهماد مع 
الدول العربية السنية المحيطة بإسرائيل أولال، ومن ثم السعي لنتو ل الي اتفاق مع الفنسطينيين، وهو 

 ن نتنياهو!المواف الذي يسعي الي  بنيامي
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بعد هذه المفاوواد األمريكية اإلسرائينية، وبعد هذه الزحمة في النقاءاد األمريكية اإلسرائينية، وبعد 
هذا الت ريح ال ريح من توني بنير، هل يمكننا اراء   ريطة التحركاد السياسية لنمرحنة القادمة؟ 

 وهل يمكننا اراء  المكتوا األمريكي من عنوان ؟
 27/3/2017، ينفلسطين أون ال

 
 تسوية إقليمية وطبخة بحص للفلسطينيين .59

  ماجد كيالي
لتسوية فنسطينية ر  "و فت "تتواتر األ بار بش ن اعتزام الرئيل األميركي دونالد تراما تمرير 

إسرائينية، عبر مفاوواد تستمر ستة أشهر، وهو ما تبي ن بإرسال  مبعوث  ال اص جيسون 
لتسويق تن  الو فة بين الطرفين المعنيين،  الل لقائ  الرئيل   رينبالد، أواسط هذا الشهر،

 الفنسطيني محمود عبال ورئيل الحكومة اإلسرائينية بنيامين نتانياهو، كالال عني حد .
ووفق التسريباد ال حافية، فإن الو فة التي طرحها  رينبالد عني الفنسطينيين تتومن شروطاال 

، وأكثر مما تتومن تسوية تكفل لهم الحد األدني من حقواهم. ثقينة الوط  ، أكثر من كل سابقاتها
تومند هذه الشروط د ول الفنسطينيين في إطار تسوية إانيمية توم دولال عربية  م ر والسعودية 
ودولة اإلماراد العربية واألردنو، وهذا لفد جداال ويتناسا مع رؤية اإلدار  األميركية الجديد  

ست فافها بحل الدولة الفنسطينية. كما تومند موافقة الفنسطينيين عني ألووا  المنطقة، وومن  ا
طي  فحة األنشطة الستيطانية السابقة، عني أل تقام مستوطناد جديد ، ما يعني إوفاء شرعية 
فنسطينية عني وجود حوالي ن ف منيون مستوطن إسرائيني في مستوطناد تقطع أو ال الوفة، 

بالمئة من مساحة الوفة. وفوالال عن هذا وذا  فقد  40إانيمي يقدر بروتعطيها السيطر  عني مجال 
تومند الشروط ت يير الن؛ام التعنيمي، بما يتساوق مع الرواية اإلسرائينية لن را ، وتاليا لذل  واف 
أي م؛هر لنتحريض عني إسرائيل وممارساتها، وووع حد ألعمال المقاومة ومن يقف وراءها 

ووارررف دفرررع رواتا ألسر الشهداء واألسرى، وعدم تحويل األموال لقطا   ز  والمعاابة عنررريها، 
 و."حمال" بدعوى واف دعم 

المشكنة أن المقابل لكل هذه الشروط المهينة، والتي ل تعترف ب ي حقوق لنفنسطينيين، أو تحط  من 
مجرد فكر ، ل أكثر من ايمتها، يتمثل فقط بدعم إدار  تراما فكر  دولتين لشعبين، أي مجرد دعم ول

 ذل .
يستنتج من ذل  أن أي مراهنة عني اإلدار  األميركية الحالية في  ير محنها، فهي تبدو  ير مستعد  
لتقديم أي شيء لنفنسطينيين، ول إبداء أي نو  من الو ط عني إسرائيل، بل إنها فوق هذين تحم نهم 
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السياساد اإلسرائينية الستعمارية والعن رية هم، أي الوحايا، المسؤولية عن كل شيء بما في ذل  
 والقمعية تجاههم!

هذا يحد  من الجهة اإلسرائينية، أيواال، إذ أطنق إسحق هرتسوغ، زعيم حزا العمل، ما أسماه 
واليمين اإلسرائيني، التي ت  ذ إسرائيل  "ليكود"، التي يرى فيها بديالال لسياسة " طررررة الرنقاط العرشرر"

ر، بحسا تعبيره. ولعل ما ينب ي إدراك  هنا أن منطنق هرتسوغ في ذل  ليل حقوق إلي النتحا
نما لعتباره أن مشرو  الستيطان  و ل إلي مستوى يهدد وجود إسرائيل "الشعا الفنسطيني، وا 

استمرار البناء في جميع المستوطناد طوال الواد سيؤدي إلي استبدال دولة ". وألن "كدولة يهودية
ليهودية إلي دولة أ نبية عربية... السيطر  المستمر  عني شعا آ ر و ند إلي نقطة األ نبية ا

 طير  تهدد طابع إسرائيل األ الاي وهويتها كدولة ديمواراطية... ل م ادر  ول وم لماليين 
والمعني هنا أن هذه الفكر  تت سل عني  "الفنسطينيين، الذين سيطالبون بحقوق مدنية كامنة.

، وأن  يرى أن وجود الفنسطينيين واستمرار السيطر  عنيهم "القنبنة الديمو رافية"ا يسمي الم اوف مم
يهدد طابع إسرائيل األ الاي والديمواراطي ل م ادرتها لحقواهم التاري ية في أروهم، وهيمنتها 

 عنيهم وممارساتها ودهم.
ي إلي السالم وحل الدولتين السع"و، أن 22/2  "هآرتل"في العموم فقد تومند  طت  المنشور  في 

فتر  من عشر "، لكن ذل  برأي  سيحتا  إلي " مع واف الستيطانو... هو الحل الوحيد الممكن
و، هذا إذا افترونا 1993عاماال عني اتفاق أوسنو   34ح أي بعد 2027، يعني حتي العام "سنواد

عباد اإلسرائينيين وتمن اتهم حسن النية، ولم ن  ذ في العتبار التجربة المرير ، المتومنة تال
 ومحاولتهم تكريل الحتالل ك مر وااع عني األ عد  كافة، كما جرى طوال الفتر  الماوية.

يتم تثبيد المنطقة في  را "وعند هرتسوغ، في  طت  تن ، ففي  وون السنواد العشر المقترحة 
ي نو  من اإلرهاا والتحريض معاابة أ"... و "نهر األردن كمنطقة  الية من العنف بجميع أشكال 

بال هواد ... وتتوج  األطراف في هذه الفتر  نحو تطبيق حنم الدولتين. إسرائيل تستمر في عمنية 
النف ال عن الفنسطينيين من  الل استكمال الجدار الذي سيدافع عن القدل والكتل الستيطانية، 

اامة حاجز بين القدل والقرى الفنسطينية المحيطة بها.. في العمل ". الجيض اإلسرائيني سيستمر وا 
في جميع أرجاء الوفة حتي نهر األردن وفي محيط اطا   ز . التعاون األمني مع السنطة 

. في مقابل ذل ، تقوم إسرائيل بإعطاء  الحياد أ رى لنفنسطينيين "الفنسطينية يستمر وبشكل أكبر
تجميد البناء  ار  "، و " "المناطق  في الميدان، بما في ذل  ال الحياد المدنية في أجزاء من

. أيواال "الكتل الستيطانية... باستثناء الحتياجاد األمنية من أجل التمكين من تحقيق حنم الدولتين
يتم تسريع النمو الات ادي لنفنسطينيين... ب دواد إانيمية ودولية، بما في ذل  تطوير المدن "
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لنبقاء... الطرفان يعمالن عني إعمار  ز ، بما في  وا عمار م يماد الالجئين و نق اات اد اابل
مرور الواد المحدد... يتم البدء بالمفاوواد ". هكذا وبحسا هرتسوغ، مع "ذل  إاامة ميناء

المباشر ، ب طاء من دول المنطقة والمجتمع الدولي... من أجل السير باتجاه اتفاق السالم الكامل 
نهاء ا نهاء المطالا وا   ."ل را والنهائي... وا 

بيد أن الفكر  الجوهرية، أو المؤسسة هنا في نقاط هرتسوغ هذه تتمثل في ما تومنت  بش ن فكر  
دول المنطقة بدعم هذه ال طواد بشكل عنني وبقو ، كجزء من "، المتعنقة بقيام "السالم اإلانيمي"

ية مشتركة تعمل  طو  إانيمية واسعة ودراماتيكية، وتبادر إسرائيل إلي إاامة مؤسساد شرق أوسط
عني التطوير اإلانيمي والتعاون في مجالد م تنفة، من ومنها األمن والات اد والمياه وانتقال 

. ولعل هذا يذكرنا بمشرو  "البوائع والعمال، وتقترح أن تكون القدل مركزاال لهذا الووع اإلانيمي
أوائل التسعيناد، والذي  ، الذي طرح  شمعون بيريز، معنم هيرتسوغ، في"الشرق األوسط الجديد"

هكذا يمكننا أن ننقذ الكتل الستيطانية واإلبقاء عنيها تحد سياد  إسرائيل. هذا سيكون "ي تم اائالال: 
 و.22/2 "هآرتل"  "النت ار الحقيقي لن هيونية

رداال عني هذه الطروحاد التي تنطوي عني سذاجة، وعني است فاف واوح بمعاني التجربة 
الفنسطينية، فقد س ر الكاتا اإلسرائيني جدعون ليفي، المعروف بمنا رت   -ائينيةالتفاووية اإلسر 

و إلي تن  ال طة، 11حقوق الفنسطينيين، من تن  األطروحاد، مقترحاال إوافة نقطة أ رى  الر
ومفادها تواجد هرتسوغ ذات  في افص لعشر  سنواد، مشبهاال إياه، في دعوت ، كمن يوع الفنسطينيين 

طالبهم بالسير نحو تطبيق حل الدولتين. ويقترح ليفي بالمثل تسريع التطور الات ادي في افص وي
لنقفص ال اص بهرتسوغ، وتحسين شروط حيات  بإوافة حنوى لطعام  بين سنة وأ رى، وا عمار 
القفص، بل وووع أرجوحة في  وفق موا فاد أمنية مشدد ، واإلعالن عن اف   كدولة في حدود 

ند مرور المد  الزمنية  هذا إذا بقي هرتسوغ عني ايد الحيا و، شريطة أن يكون وع"مؤاتة، وفقط 
سنوك  مالئماال  اللها، يقوم السجانون بإجراء مفاوواد مباشر  مع من يسكن القفص وب طاء من 

إذا وافق عني هذا "ويتابع ليفي:  "دول المنطقة والمجتمع الدولي... باتجاه اتفاق سالم كامل ونهائي.
سيكون باإلمكان حينها المبادر  إلي تنفيذ ال طة... بدلال من  طة العشر  –ولماذا ل يوافق؟!–د البن

نقاط لهرتسوغ إليكم  طة من نقطة واحد : إنهاء الحتالل. أمل. اليوم. فوراال. ليل هنا  شيء 
 و.26/2، "هآرتل"  "آ ر

إسحق هرتسوغ زعيم المعاروة وبا ت ار، وبناء عني أطروحاد الرئيل دونالد تراما، ومقترحاد 
حقيقية لتسويقها لنتسوية مع الفنسطينيين، وكل ما  "بواعة"وتيار الوسط في إسرائيل، ل يوجد البتة 
، مقابل تنازلد كبير  من الفنسطينيين، عني "طب ة بحص"هو مطروح مجرد إعالناد نوايا، أو 
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مرار عني ذاد األوهام، التي ل تفيد حساا حقواهم وكرامتهم، وهذا ما يفترض إدراك ، بدل الست
 سوى في الحفا؛ عني امتيازاد طبقة سياسية معينة واستمرارهاح هذا أولال.

ثانياال، ل توجد أووا  مؤاتية لتسوية مع الفنسطينيين، ل دولياال ول إانيمياال ول عربياال، تو ط عني 
دفعها لفرض األمر الوااع، ومجرد إسرائيل في هذا التجاه، بل عني العكل إذ األووا  السائد  ت

إجراءاد التعامل مع الفنسطينيين ومع سنطتهم، بو فها سنطة حكم ذاتي ل أكثر، حتي لو  "تحسين"
 كان اسمها دولة.

ثالثاال، األووا  الراهنة، وومن  تزعز  استقرار منطقة المشرق العربي، دولال ومجتمعاد، مع توجهاد 
تسوية إانيمية من دون أي ثمن حقيقي يتعنق بالستجابة لحقوق إدار  تراما، تدفع نحو نو  من 

الفنسطينيين، سيما أن ثمة عالااد طبيعية مع أكبر دولتين عربيتين تمنكان أطول حدود مع إسرائيل 
  م ر واألردنو.

 وهكذا، ل تسوية ول  را ، وطبعاال ل حرا، هو مفهوم استمرار األمر الوااع عند إسرائيل.
 28/3/2017، دن، لنالحياة

 
سرائيل الخفية .61  اغتيال فقها.. معارك حماس وا 

 ساري عرابي
مارل/آذار ا تيل القيادي في كتائا القسام، الجناح العسكري لحركة حمال، مازن  24مساء الجمعة 

محمد فقها بعدد من الر ا اد أ ابد رأس  والجزء العنوي من جسم ، بالقرا من منزل  في 
ا اد كاند مكتومة ال ود، ودل  ذل  عني  طور  العمنية وطابعها اطا   ز ، ايل إن الر 

سرائيل، فمن هو الفقها؟ وما هي دللد هذا الحد ؟  الجديد في ال را  بين حمال وا 
 من هو مازن فقها؟

عاماو ايادي عسكري في حمال، من مدينة طوبال بالوفة ال ربية، شار  في  38مازن فقها،  
ال بالوفة ال ربية في انتفاوة األا ي، واعتقل لدى السنطة الفنسطينية اياد  العمل العسكري لحم

عد  مراد أثناء النتفاوة، اتهم  الحتالل بالمشاركة في اياد  عدد من العمنياد العسكرية ال طير  
 أثناء انتفاوة األا ي وأدد إلي مقتل عشراد اإلسرائينيين.

، وحكم عني  بالسجن المؤبد 2002  في أ سطل/آا حاول الحتالل اعتقال ، وطارده إلي أن اعتقن
تسع مراد، واد ؛ل في العتقال دا ل سجون الحتالل إلي أن أفر  عن  وأبعد إلي اطا   ز ، 
ومن  فقة تبادل األسرى التي أفرجد فيها إسرائيل عن عدد كبير من المعتقنين الفنسطينيين، 

 جنعاد شاليط. مقابل إفرا  حمال عن الجندي اإلسرائيني األسير
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مثند تن  ال فقة إنجازا سياسيا كسرد ب  حمال إراد  الحتالل، وكرسد ب  إراد  المقاومة، وذل  
حينما تمكند من اإلفرا  عن عدد من معتقني النتفاوة بعد بوع سنواد فقط من اعتقالهم، بالر م 

 هم.من محكومياتهم التي كان يفترض الحتالل أن تبقيهم في السجن إلي ممات
عود  بعض هؤلء األسرى لقياد  المقاومة من جديد، تشك ل وربة إوافية توجهها حمال لالحتالل، 

 وتفتح بها المزيد من أبواا المواجهة مع .
والحتالل يتهم مازن فقها بالواوف  نف تشكيل عدد من ال اليا العسكرية لحمال  2013منذ العام 

ية أوا ر ذل  العام  ريطة لنهيكل القيادي لنجناح في الوفة ال ربية، ونشرد ال حافة العبر 
 العسكري لحمال في الوفة ال ربية، جعند فيها مازن فقها من اادت  المركزيين.

أسرد مجموعة من حمال في ال نيل ثالثة مستوطنين، اتنوا فيما بعد، وتردد  2014في أواسط العام 
 طيط لتن  العمنية، وفي العام المن رم وحده، في الم ادر اإلسرائينية اسم مازن فقها شريكا في الت

 عمنية في الوفة ال ربية. 400ادعي الحتالل إحباط  أكثر من 
نعد حمال الشهيد في بيان مشتر  مع جناحها العسكري، واتهمد في  الحتالل با تيال ، ثم 

العدو ثمن جريمت ،  انفردد القسام ببيان آ ر أكدد في  دور الشهيد القيادي فيها، وعزمها عني تدفيع
 وا  رارها عني كسر المعادلة الجديد  التي يحاول العدو فروها بهذا النمط الجديد من ال تيالد. 

في اليوم التالي شاركد كل اياداد حمال في تشييع الشهيد، بما في ذل  اائدها الجديد في  ز  
م  إسرائيل بالمشاركة في اياد  يحيي السنوار، وسنف  إسماعيل هنية، وعبد الرحمن  نياد الذي تته

 ورا  ا ة لنشهيد بالعتاد  -ألول مر -جهاز حمال العسكري بالوفة، ونشرد كتائا القسام 
 العسكري، وك ن حمال تريد تكريم  بكل مستوياتها، والت كيد عني دوره الجهادي فيها.

 
 لماذا االغتيال؟

محل -ر  المقاومة بالوفة انطالاا من  ز  بالن؛ر إلي ذل  التاريخ لنشهيد، ومواع  ال اص في إدا
يكون الهدف من ا تيال  هو الت نص من الشهيد نفس ، فالحتالل عمني في  -إاامت  الذي أبعد إلي 

ن لم ت ل بعض عمنيات  من ر بة في الستعراض أو النتقام أو تو يل  أدائ  األمني، حتي وا 
وابل أي شيء آ ر، مع أن كل هذه األهداف  الرسائل السياسية، ولكن الهدف األمني هو األسال

 متحققة في حالة الشهيد مازن فقها.
يعني ذل  أن حمال اد تمكند، وبالر م من ؛روفها القاسية في الوفة ال ربية، من أن تتحول إلي 
عامل مزعج لالحتالل في الوفة، وأن الحتالل لم يعد اادرا عني المتنا  عن الستهداف الدموي 

فاعني حمال في هذا الميدان ممن يعيشون  ار  الوفة ال ربية، وأن محولد استئناف لبعض أهم 
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المقاومة في الوفة ال ربية اد بن د حد ا أرهق الجهاز األمني اإلسرائيني ودفع  إلي محاولة تثبيط 
ن كان في اطا   ز .  الم در التن؛يمي لتن  المحاولد، حتي وا 

ة في ال را  المفتوح بين ال  مين، إسرائيل وحمال، فالحرا وبطبيعة الحال، تندر  هذه العمني
ن كاند معاركها الكبرى مؤجنة، أما المعار  ال فية فهي ش ل الساعة لكال  بينهما اائمة، حتي وا 
الطرفين، ويسعي كل منهما فيها إلي كسا الواد، واست الل الث راد، وكبح جهود ال  م، وتسديد 

 األهداف ادر اإلمكان.
مال أ يرا عددا من األهداف في هذا التجاه، ففي الواد الذي ما تزال في  اادر  عني حققد ح

الحتفا؛ بعدد من الجنود اإلسرائينيين أسرى إليها، وبعدما تمكند من ا تراق واستدرا  عدد من 
جنود الحتالل عبر تطبيقاد  ا ة لنهاتف الجوال، وتفكي  العديد من شبكاد التجسل دا ل 

، وبينما استمرد تعزز من ادراتها العسكرية، كشف تقرير مرااا الدولة اإلسرائيني عن اطا   ز 
 عني اطا   ز . 2014عجز است باراتي إسرائيني فاوح أثناء عدوان العام 

في المقابل تمكن الحتالل من الو ول إلي أحد القياداد الفنية والعنمية العربية في كتائا القسام، 
لزواري، مهندل طائراد حمال بدون طيار، في عمنية مسبواة فيما يتعنق وهو التونسي محمد ا

سرائيل  ار  ج رافيا فنسطين، فقد سبق وأن ا تالد إسرائيل اياداد عسكرية  ب را  حمال وا 
لحمال في دمشق ودبي، واآلن ي تي الحتالل لترميم  ورت  األمنية بعد إاراره في تقرير مرااا 

 تي في  راع  مع حمال ب ز .الدولة بعجزه الست بارا
فباإلوافة إلي الهدف المركزي المتمثل في الت نص المستعجل من مازن فقها، تعيد المؤسسة األمنية 

 -عني األال-اإلسرائينية اآلن تقديم نفسها إلي المجتمع اإلسرائيني، في عمنية تبدو في ؛اهرها 
اطا   ز ، ومن ناحية ثانية هي رسالة  بال ة التعقيد والحترافية، وت يا حمال في انبها دا ل

تحد  لحمال في  ز ، تتجاوز من؛ومة حمال األمنية ولكنها تكشف عن واائع جديد  فروتها 
  البة المقاومة دا ل القطا .

 حيح أن عمنية من هذا النو ، تستند لوجستي ا وأمني ا، إلي شهور من الت طيط والمراابة، وتحتا  
لجوية، والتن د عني الت الد، إلي عمالء عني األرض، وهو ما يعني، باإلوافة إلي الراابة ا

من جهة ما،  راا واوحا لمن؛ومة حمال األمنية، إل أن النجوء إلي هذا األسنوا المعقد والم امر 
ن تحققد هذه األهداف تنقائي ا في  لم يكن ألهداف دعائية استعراوية دا نية و ارجية، حتي وا 

نما دفع  د حقائق جديد  عني األرض إسرائيل إلي هذا األسنوا.السياق، وا 
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 معادلة جديدة
من بعد سيطر  حمال عني اطا   ز ، نف ذد إسرائيل العديد من عمنياد ال تيال ا فا عن بعد، 
لكن هذه هي المر  األولي منذ ذل  التاريخ الذي ت تال في  أحدا دا ل القطا  من المسافة  فر 

الفيزيائي الشديد من أي كادر من حمال في  ز ، م اطر  عالية سواء عني وبالر اص، فالاتراا 
 عمالء الحتالل، أو عني جنود الحتالل واوات  ال ا ة.

بالر م من الم اطر  العالية، فإن تنفيذ الحتالل لعمنية كهذه عبر فرا  ال ا ة، ل عبر عمالئ ، 
لين، وهو ما يطرح السؤال مر  أ رى، عن السر  ي؛ل احتمال اائما، مع عدم استبعاد أي من الحتما

الذي يدفع نحو م اطر  اد تكنف الحتالل بعض جنوده، أو تؤدي إلي كشف المزيد من عمالئ  في 
 بيئة أمنية ل تميل ل الح .

 مود حمال في اطا   ز ، واستعدادها لندفا  عن ااعد  المقاومة التي أسستها هنا ، وتطور 
تمرار، ومثابرتها عني مراكمة ادراتها العسكرية، بالر م من الح ار والحرا أدائها العسكري باس

األمنية ال فية مع الحتالل، وا  فاااد الحتالل في حروب  المتتابعة معها، دفع الحتالل لنبح  
عن معادلد جديد  تحقق أ راو  األمنية، وتوف ر الرد  المطنوا، دون أن تتيح لحمال ذريعة 

 الرد .
 ر ح رئيل أركان الجيض اإلسرائيني  ادي آيزنكود، أن تعامل إسرائيل مع  2014را العام بعد ح

اطا   ز  سي  ذ منحي آ ر، يتطنا أدواد جديد ، تشب  األدواد الست باراتية التي يست دمها 
الحتالل  ار  نطاا  الج رافي، كما في عمنياد ال تيال ال اموة التي ينفذها  ار  فنسطين، 

 يعني أن  مود حمال كر ل حقائق جديد . وهذا
لجوء الحتالل إلي أسنوا  امض ل يدين  مباشر ، ويسحا من حمال ذريعة الرد  المباشر 
والمكشوف، ويجعنها في ووع حر  في حال افتعند رد ا يقود إلي الحراح اد يريد ب  تجنا الحرا، 

كل األحوال وبالورور  كان يستعد  أو تحميل حمال المسؤولية عنها في حال واوعها، ولكن  في
لنحرا، ويوع احتمال رد  حمال بعين العتبار، فنم تتواف مناورات  عني حدود اطا   ز  في الفتر  

 األ ير .
الحقائق التي رس تها حمال، وبقدر ما هي إنجاز لها، فرود بدورها معادلد جديد ، يبدو فيها 

الل تمن  ادر  است باراتية وأمنية عالية. يفرض ذل  عني العدو متفواا حتي النح؛ة، بما هو او  احت
حمال تعزيز ادراتها وفق المعادلة الجديد  التي تتطنا تطوير موافها األمني في مواجهة الحتالل، 
ل بمراجعة موافها األمني الدا ني فحسا، ولكن أيوا، بتطوير ادرتها عني رد مماثل من جنل هذا 

 ة، والتي لن تتواف في حال ؛ند حمال عاجز  إزاءها.النو  من العمنياد األمني
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 را  جذري ل يهدأ كهذا ال را ، يحمل الحتالل عني الو ول إلي أي كادر يزعج  مهما كاند 
الج رافيا التي يعيض فيها، ويجعل ذل  الحرا احتمال اائما باستمرار، بل إن هذا ال تيال اد يكون 

مير ادراد الوفة ال ربية عني إسناد  ز  في أي حرا اادمة في سياق التمهيد لنحرا، وذل  بتد
 عني  ز .

ولكن المطنوا من المقاومة تطوير األدواد الست باراتية المكافئة، لسيما وأن الحتالل ل ي في 
نواياه تجاه األسرى المحررين، وتجاه م ادر الت طيط لنمقاومة في الوفة ال ربية، أو م ادر دعم 

سناد ادراد   المقاومة في  ز .وا 
 27/3/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
سرائيليا  "الدولة الواحدة" .61  : صيغ متعددة ومتباينة عربيا  وا 

سعد عبد الرحمنأد.   
، وك نها تحمل معني واحدا. ولربما يكون السبا في ذل  "الدولة الواحد "ينتبل عني الكثيرين معني  

ا التاري ي، وكذل  في ط يان الطرح المتعدد المقا د كامنا في بتر  يغ الدولة الواحد  عن سيااه
الذي ينادى ب  هذه األيام أكثر من فريق من اليمين اإلسرائيني. أما جوهر هذا الطرح، فمفاده وم 

إزالة  "استحالة"!و لدولة إسرائيل،  ا ة في ؛ل "يهودا والسامر "الوفة ال ربية  المباركة في التورا  
ح الوااع الجديد يؤسل ل ي ة إسرائينية م تنفة ل تحمل، بالت كيد، ذاد ، حي  أ ب"المستوطناد"

 1969المعني والمق د من وراء الشعار الفنسطيني الذي رفعت  من؛مة التحرير الفنسطينية في العام 
وهو إاامة دولة واحد  ديمقراطية عنمانية ل طائفية عني أرض فنسطين التاري ية يعيض فيها اليهود 

ون والمسنمون عني ادم المساوا  في الحقوق والواجباد، وتمنح في  المواطنة لكل من يعيض والمسيحي
 عني أروها الممتد  من نهر األردن إلي البحر المتوسط.

ليسد بالمووو  الجديد. بل إن الفكر  طرحد ألول مر  في  "الدولة الواحد "وعني ، نالح؛ أن فكر  
ي الفنسطيني مواف  بالدعو  لنتطور الديمقراطي لفنسطين حينما  اغ الحزا الشيوع 1944العام 

والتحرر من الت ثيراد ال ارجية في ؛ل دولة واحد ، يكون فيها السكان العرا واليهود متساويين في 
المواطنة بكامل حقواها وواجباتها. واتها، واع ال الف بين الشيوعيين العرا واليهود حول إنشاء 

م دولة ثنائية القومية، مثنما شمل الرفض الفنسطيني ال ارم لفكر  تن  دولة ديمقراطية عنمانية أ
الدولة "الدولة الواحد  مع؛م القياداد واألحزاا والقوى السياسية الفنسطينية والعربية. هذا، عن فكر  

 فنسطينيا وعربيا. "الواحد 
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لواحد ، مع أن  طوطها بالمقابل، ل يمكن الزعم بوجود إجما  إسرائيني عني  ي ة محدد  لندولة ا
في ؛ل حكومة اليمين المتطرف، تعني وم الوفة لدولة  "الستيطاني"العريوة، حسا البناء 

ل وجود لنعرا فيها، فيما آ رون  "نقية"إسرائيل، مع بعض ال تالفاد. فالبعض يريد دولة يهودية 
، وهو األمر الذي أكده "دأبارتاي"ل يمانعون في أن تكون دولة واحد  تقوم عني الف ل العن ري 

ت سيل "التقرير ال ادر عن لجنة األمم المتحد  الجتماعية والات ادية ل را آسيا  إسكواو، بش ن 
إسرائيل ن؛ام  أبارتايدو يهيمن عني الشعا الفنسطيني ب جمع  ويقسمهم إلي أربع فئاد ت وع كل 

بما ل يد  لنش  مجال أن إسرائيل بسياساتها  منها لترتيباد اانونية م تنفة، وأن الواائع واألدلة تثبد
. وفعال، نرى أكثر من "وممارساتها مذنبة بارتكاا جريمة  األبارتايدو كما تعرفها مواد القانون الدولي

 ي ة إسرائينية لندولة الواحد . فر  نتانياهوو عني سبيل المثال ل يتحد  عن دولة واحد  ديمواراطية 
 ."نقية"رائينيين بل عن دولة يهودية توم الفنسطينيين واإلس

يوجد شرطان لدولة "التنفزيونية األميركية إن   "MSNBC"ويقول في مقابنة أجرتها مع  شبكة 
فنسطينية: العتراف من جانبهم بدولة يهودية والت ني عن فنطازية القواء عنينا، وسيطر  أمنية 

 ."إسرائينية  را النهر
الوزير اليميني المتطرف  نفتالي  "البيد اليهودي"نية  طة رئيل حزا ومن أحد  المشاريع اإلسرائي 

دولة فنسطينية "، ودفع اطا   ز  إلي إاامة "حكما ذاتيا"من الوفة  %40بينيدو التي عرود منح 
 ."مستقنة

، وومن ال يغ المتعدد  لندولة الواحد ، لم تقبل ولن تقبل بحل الدولة إن إسرائيل ال ة القول  
ية الديمواراطية أو الدولة ثنائية القومية. وهي بالتالي لن تروي ب ي من ال يغ المطروحة العنمان

عربيا وفنسطينيا والقائمة عني المساوا  والديمواراطية. وطبعا، هي ترى أن هذه ال يغ تن ي المشرو  
إسرائيل  أرض"ال هيوني الذي رس    فالديمير جابوتنسكيو ويتبناه هذه األيام أتباع ، أل وهو 

 !"السياد  اليهودية"التي يعيض فيها اليهود  بحقوق كامنةو والعرا  بحقوق مبتور و تحد  "الكامنة
 27/3/2017، ، لندنرأي اليوم
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 يوسي يهوشع
؛هره من نفذ الت فية، الكبير، مازن فقهاء، والعمل المهني الذي أ "حمال"حولد ت فية مسؤول 

، الذي  طط من  ز  "الرهابي"النتباه العام نحو اطا   ز . ولكن ر م ال دى الذي أثارت  ت فية 
لعمنياد في الوفة، فان الحد  الستراتيجي المهم الذي ينب ي الن؛ر الي  هو ذا  الذي لم يح ل 
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في  جدا أن تكون بسبا الت فية بعد: إذا اندلعد حرا أ رى في الجبهة الجنوبية، فمن المشكو  
ح المشرو  تحد الروي الهائل لت فية "العائق"إلسرائيل، بل بسبا  "حمال"الحالية التي تعزيها 

 تهديد األنفاق.
أن يوفر الجواا  "يديعود احرونود"، الذي نشر عن وجوده ألول مر  في "العائق"يفترض بمشرو  

دي  يدور عن سور واق، بعو  فوق سطح الرض الذي ل لبل في  عني مشكنة النفاق. فالح
ولكن  أشهروبعو  تحد األرض، عني طول الجدار في حدود  ز . واد بدأد الش ال ابل بوعة 

عني طول مئاد المتار فقط وبشكل مووعي. في ال يف من المتواع لالش ال أن تنقي ز ما 
راسة متشدد  من الجيض السرائيني كبيرا: مئاد اآللياد الهندسية ال ا ة التي تستدعي من؛ومة ح

حولها، ستعمل في أكثر من أربعين نقطة. وكما افاد رئيل الركان،  ادي آيزنكود، في نقاض 
الجرف "نقاض عني بالتقرير الحاد لنمرااا عن  –جرى، السبو  الماوي، في لجنة راابة الدولة 

منيار شيكل استثمرد في  1.2فة الي منياراد شيكل، اوا 3فان كنفة المشرو  تبنغ نحو  – "ال امد
تطوير حنول تكنولوجية لنعثور عني النفاق. والتقديراد هي أن الن ا النهائي لمشرو  العائق بعد 

كينومترا من الجدار الفا ل سيومن بشكل كبير منع تسنل النفاق.  65نحو سنتين حول نحو 
مها: كيف تعمل عندما تفقد القدر  أمام معونة لم يسبق لها أن وافد أما "حمال"وهكذا ستقف 

الستراتيجية التي تبنيها عني مدى السنين ل رض ت طية القدر  الهجومية لنجيض السرائيني، فتت ير 
 اواعد النعا تماما؟

لن تسنم باألش ال المكثفة وستحاول عرانتها منذ بدايتها لمنع ااامة  "حمال"يمكن التقدير بحذر أن 
  الي جولة أ رى حيال إسرائيل. من زاوية ن؛ر محمد ويف ويحيي العائق حتي بثمن ال رو 

السنوار، فان الحرا بدون أنفاق  ير وارد ، وعني  فر م الاوال المبرر  في جهاز األمن اإلسرائيني 
جولة  إلمكانية، فان عني الجيض السرائيني أن يستعد "الجرف ال امد"عن الرد  الذي يعمل منذ 

يا القادم. وعني مثل هذا التقدير أن يتم في ؛ل است الص عموم الدرول ا رى في ال يف القر 
التي طرحد في تقرير المرااا، مع التشديد ليل فقط عني معالجة األنفاق بل وأيوا عني الجبهة 

 بان  البطن الطرية إلسرائيل. "حمال"الدا نية في ال الف الذي حددت  
تال اريبة ر م المعطياد التي تفيد بفتر  هدوء نسبي. فمنذ جولة ا بإمكانيةوت تي التقديراد المتعنقة 

أح ي الجيض السرائيني نحو أربعين حادثا. وحتي بعد ت فية فقهاء، نهاية  "الجرف ال امد"حمنة 
وان كاند ستحاول ان ترد  "حمال"إلسرائيل، فان التقدير هو أن  "حمال"السبو ، والتي تعزى في 

ل أنها تمتنع وستمتنع عن الرد من  الل إطالق ال واريخ من اطا  من  الل عمنية في الوفة، ا
 تفول الحفا؛ عني الهدوء في القطا  من أجل تثبيد استقرار حكمها. "حمال" ز . فر
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وبعد كل هذا، وعني الر م من النجاح المتواع لنعائق في احباط النفاق القائمة وا الق تن  التي 
ؤل هل يتعين عني دولة اسرائيل والجيض السرائيني أن يستثمرا ستحفر في المستقبل، ينب ي التسا

منيار شيكل حيال تهديد النفاق الذي و ف  رئيل الركان ب ن   طير، ولكن  تكتيكي وليل  4.2
استراتيجيا. ألم يكن بوسع الجيض ان يست دم هذا المبنغ الهائل بطريقة ا رى كالتحسين الدراماتيكي 

ادر  الذرا  البرية التي اهمند؟ أوليل من ال ح الستثمار في الدواد  في الست باراد او في
في التح ين، في مستوى نجاتها وادراتها الفتاكة؟ في تدريا اواد الحتياط؟ فالتحدياد  –القتالية 

كثير ، ويوجد المزيد فالمزيد من القدراد التي ستكون ذاد  نة بجبهاد اتالية ا رى ومهمة، وليل 
 ز .فقط في  

 "يديعوت"
 28/3/2017، األيام، رام هللا
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 تسفي برئيل
في شهر آذار/مارل من كل سنة تبدأ حمنة زعماء الدول العربية من اجل التحوير لنقمة العربية. 
ومثنما في كل سنة سيتبين هذه السنة ايوا أن القمة العربية ليسد الساحة التي يمكن أن يتم حل 

القمة العربية، والتحويراد لهذه القمة تم  األردنطقة فيها. هذه المر  سيستويف مشكالد المن
استكمالها. والعمل السياسي والدبنوماسي يتم من وراء الكواليل في المكالماد الهاتفية وارسال 

مشتر  يوافق عني  الجميع. الوحد   بإعالنالمبعوثين و يا ة التفاهماد كي تتمكن القمة من ال رو  
 عربية في هذا الحد  الحتفالي، يجا أن تكون واوحة عني األال.ال

موووعا في القمة عني جدول العمل، بدء من الحرا في اليمن التي ل يهتم بها أحد  30سيتم طرح 
آلف انسان هنا ، ومرورا بالحرا السورية التي اتل فيها في  10بالفعل، عني الر م من اتل أكثر من 

 ألف انسان وانتهاء بال را  اإلسرائيني الفنسطيني. 450ر  350وية السنواد الستة الما
في هذه المر  يقول مع؛م المتحدثين بنسان الحكوماد إن المووو  الفنسطيني سيكون في مركز 
النقاض، وك ن هذا ال را  كان هامشيا في السنواد الماوية. إن  ال را  الوحيد الذي تعبر في  الدول 

ء، باستثناء الستعراواد التي كان معمر القذافي يقدمها وهو يهزأ من التق ير العربية عن اللتقا
في هذه المر  اد تكون هنا  مفاج  : المين العام لنجامعة العربية احمد أبو  العربي تجاه الفنسطينيين.

ال يط، الذي كان رئيل الحكومة الم رية في عهد مبار ، اال إن  يتواع أن يطرح الفنسطينيون 
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اتراحا سياسيا جديدا. فما هي التفا يل وهل يوجد بالفعل ااتراح كهذا، ل أحد يعرف، بما في ذل  ا
 الم ادر الفنسطينية التي ل تعرف من أين جاء أبو ال يط بهذا العتقاد. 

المحنل الم ري سعيد ادري ادم في السبو  الماوي تواعا لفتا حي  اال إن الجامعة العربية اد 
بمعادلة ت ييد ااامة الدولة  "الرض مقابل السالم"فا جديدا من ال را  ُتستبدل في  معادلة تتبني موا

إن تقدير أبو ال يط تعتمد عني العتراف العربي ب ن  الفنسطينية مقابل التطبيع العربي مع إسرائيل.
ائيل والدار  األمريكية المعادلة السابقة التي استندد اليها مبادر  السالم العربية لم تنجح في اانا  إسر 

عني العمل، ألنها كاند طموحة جدا وشمند هوبة الجولن واطا   ز . هنا  محننون عرا تحدثد 
إسرائيل تستمر في "معهم ال حيفة يعتقدون أن  حان الواد لتبني سياسة جديد  مالئمة لنوااع الحالي. 

، كتا  حافي لبناني في "فنسطينيةالبناء في المستوطناد وتعمل عني منع فر ة ااامة الدولة ال
ليل هنا  لندول العربية رافعة "البريد اللكتروني، واال  حافي اردني يعمل في  حيفة رسمية: 

الدولة الفنسطينية ولم يعط الووء ال ور  بإاام و ط عني إسرائيل، لكن إذا تمس  دونالد تراما 
بعد  ."بتبني الفكر  ومنحها الشرعية إلاناع  ة لتوسيع البناء اإلسرائيني في المناطق فستكون هذه فر 

نيسان يتواع أن يكون لقاء بين الرئيل الم ري عبد  2مرور بوعة ايام عني انتهاء القمة العربية في 
الفتاح السيسي والرئيل تراما لفتح  فحة جديد  في عالاة م ر والولياد المتحد ، بعد عهد اوباما. 

ف العربي ابل هذا النقاء من اجل المفاوواد مع الفنسطينيين. إل أن  وسيطنا السيسي التسنح بالموا
، م ر  ير مت كد  من 2002في العام  باإلجما في مقابل المبادر  العربية التي تمد الموافقة عنيها 

سوريا التي كان لها ابل  أن السعودية ستوافق في هذه المر ، وذل  بسبا التوتر السائد بين الدولتين.
ة مواف اساسي في القمة، مطرود  منها اآلن، ر م وجود كرسي فارغ ووع عني  عنم سوريا، سن 15

دول ال نيج في هذه السنة عندما  إ وااالسيسي في نجح وأي ممثل سوري لن يشار  في القمة. واد 
أيد مبادر  روسيا في المم المتحد  حول سوريا، وايوا عالات  مع الرئيل الفنسطيني محمود عبال 

في السبو  الماوي و ل أبو مازن إلي القاهر  لاللتقاء مع السيسي ألول مر  منذ عشر    ليسد جيد .
من اجل التعرض إلي وجبة و ط ا رى وااناع  بتنيين شروط  لنبدء في المفاوواد مع  أشهر

ام هللا ممتاز . الم ري ب ن العالاة بين القاهر  ور  اإلعالنإسرائيل. ويبدو أن الزيار  انتهد بالفشل ر م 
وي مم أبو مازن عني أن تتواف إسرائيل عن البناء في المناطق كشرط لستئناف المفاوواد وأن 

هو رسم الحدود. والسؤال المطروح اآلن هو كيف سترد إسرائيل عني تراما إذا  األوليكون المووو  
 نية.الدولة الفنسطي إاامةطرح عنيها  يار التطبيع مع العالم العربي مقابل 

 27/3/2017هآرتس 
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