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 صواريخ ذات قدرات تفجيرية هائلةطورت  حماساإلعلم اإلسرائيلي:  .1

ة العبرية الثانية، ذكرر  مسراء القنا، من رام هللا، أن 29/3/2017موقع صحيفة القدس، القدس، ذكر 
نرارو  جديرد يحمر  علر  تنرني   كتائب القسام الجنرا  العسركري لحركرة حمراد أ ردم أن الثالثاء، 

 كميا  كبيرة جدا من المتفجرا .
كجرم مرن المتفجررا  وكري كميرا  كبيررة تعنري  200إلر   160وحسب القناة، فرنن النرارو  يحمر  مرن 

يرررة كائلرررة. إفترررة  إلررر  أنررره يشرررك  تحرررديا لمن ومرررة القبرررة الحديديرررة أن النرررارو  سررريكون لررره رثرررار تدمير 
 خانة  وأنها تعم  عل  اعتراض النواريخ طويلة المدى.

وأشررار  إلرر  أن النررارو  الجديررد كدفرره اسررتهدا   رروا  الجرريق والمسررتوطنا  القريبررة جرردا مررن حرردود 
قن  المنراط  القريبرة مرن ب 2014غزة ومحاولة تعطي  أي عملية برية، واإستفادة من درود حرب 

 الحدود بقذائ  الهاون كما جرى في نهاية الحرب وأثر عل  عمليا  الجيق.
 و ال  القناة أن حماد تستفيد من درود تلك الحرب وتستعد جيدا للمواجهة المقبلة.

ة القنراة السرابع، من القردد المحتلرة، أن 28/3/2017، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعلموجاء في 
 ال  إن حماد طور   دراتها، ووسائلها القتالية عل  المدى القنير، من أج  تهديد سكان ، العبرية

 مستوطنا  غال  غزة، وطور  نرواريخ ذا   ردرا  تفجيريرة كبيررة، ولرديها عشررا  مرن كرذا النرو .
ورة أكثرر، ممرا وزعم  القناة أن كذه النواريخ من النو  الجديد مختلفرة كثيررا  عرن النرو  القرديم، ومتطر

 يجع   درا  حماد متساوية م   درا  حزب هللا الناروخية.
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وتعقيبرررا  علررر  كرررذا الخبرررر الرررذي أوردتررره إذاعرررة الجررريق اسسررررائيلي  رررا  رئررريد مجلرررد عسرررقالن  نحرررن 
و ال  إذاعة الجيق  الحديث يدور عرن نرواريخ تحتروي علر  كميرا  كبيررة  مستعدون ألي سيناريو .

 ممكن أن تهدد في حا  حدوث حرب سكان مستوطنا  غال  غزة .من المواد المتفجرة، 
العبريررة إن حمراد تمكنرر  مررن إنترراج نوعيرا  جديرردة مررن النررواريخ ال ررخمة،  20بردوركا  الرر  القنرراة 

مما يثب  أنها تمكن  من إدخا  مواد لنرن  األسرلحة لةرزة علر  الررغم مرن الحنرار المفرروض علر  
لما ري ترم إحبراط العديرد مرن محراوإ  تهريرب المرواد الكيميائيرة وزعم  أنه خرال  العرام ا  طا  غزة.

 لةزة التي يمكن أن يتم بواسطتها إنتاج نواريخ ذا  مدى كبير.
وذكرررر  أن التقرررديرا  تشرررير إلررر  أن حمررراد تمكنررر  مرررن إنتررراج كميرررة نرررةيرة نسررربيا مرررن النرررواريخ 

 ال خمة الخطيرة لكن م  مرور الو   ستكث  حماد من إنتاجها.
 

 بتطبيق مبادرة السلم العربية بدون تعديلومتمسكون  جديدة مبادراتس: ال خطة سلم وال عبا .2
رر نرره  إ توجررد خطررة سررالم إمحمررود عبرراد  ةالفلسررطيني السررلطة  ررا  رئرريد: ناديررة سررعد الرردين - انعم 

ار جديرردة وإ مبررادرا  جديرردة ، م"كرردا   التمسررك بتطبيرر  مبررادرة السررالم العربيررة برردون تعرردي  ، واسررتمر 
  التنسي  م  الملك عبد هللا الثاني، وم  ك  من منر والسعودية، في كذا الشأن.

ان ، اليوم، ان، التي ونلها أمد للمشاركة في   مة عم  وأكد عباد، في حديث خاص لر الةد  في عم  
حر   اإستعداد لعقد اتفا  سالم وح  جمي    ايا الحر  النهرائي، بننهراء اإحرتال  اسسررائيلي وتنفيرذ 

وأ ا  عباد بأن  ما تقوم به إسرائي  من استيطان، ومنادرة أراض،  د أونر  الو ر   الدولتين .
 لوا   الدولة الواحدة بن امين، بمعن  ن ام  األبارتهايد .

وحررو  القرررارا  المتو عررة مررن القمررة العربيررة بخنرروص الق ررية الفلسررطينيةا  ررا  عبرراد:  لقررد نررا ق 
ين مشاري  القرارا  الخانرة بفلسرطين، حيرث ت"كرد القمرة العربيرة علر  وزراء الخارجية عل  مدى يوم
وأ ررا  كمررا  ت"كررد علرر  تمسررك الرردو  العربيررة بمبررادرة السررالم العربيررة،  مركزيررة الق ررية الفلسررطينية .

، وأن الشرررط المسررب  لتطبيقهررا كررو إنهرراء اإحررتال  اسسرررائيلي، وتحقيرر  2002كمررا طرحرر  فرري العررام 
حريته واسرتقالله، واعتبرار القرانون اسسررائيلي ل رم القردد إغيرا  وبراطال ، والردعوة الشعب الفلسطيني ل

دانررة  لعرردم إنشرراء أي بعثررا  دوليررة فيهررا . وأ ررا   كررذا باس ررافة إلرر  دعررم القرردد ونررمود أكلهررا وا 
اإسررتيطان والمطالبررة بررنطال  سرررا  األسرررى، كمررا ستنرردر القمررة تشررديد دعررم موازنررة دولررة فلسررطين 

 ، ودعم نمود المسجد األ ن  المبارك والقدد .1/4/2017يدة اعتبارا  من لسنة جد
 لقرد  لنرا  :وحو  لقائه المرتقب م  الرئيد األمريكي دونالد ترامب منتن  الشرهر القرادما  را  عبراد

 للررئيد ترامرب بأننرا ملتزمرون بالتعراون معره مرن أجر  السرالم، ونحرن علر  اسرتعداد لعقرد اتفرا  سرالم،
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  ررايا الحرر  النهررائي، وكمررا كررو معلرروم فررنن مو فنررا كررو تطبيرر  حرر  الرردولتين علرر  حرردود  جميرر  وحرر   
  .1967العام 

جررراء اإنتخابررا  العامررةا  ررا   وحررو  مو ررو  المنررالحة الفلسررطينية واسررتحقا ا  تشرركي  الحكومررة وا 
قيرر  عبرراد  نعمرر  ليرر  نهررار مررن أجرر  توحيررد شررعبنا وأر ررنا، ون"كررد علرر  أكميررة إنهرراء اإنقسررام وتح

المنالحة، و د وافقنا في الدوحة عل  إنشاء حكومة وحدة وطنية، والذكاب لالنتخابا  العامة بأسرر  
اإتفرا  عليره مر  سرمو أميرر دولرة  طرر، الشريخ  ما يمكن، ونحن بانت ار الرد من حماد عل  مرا ترم  

 تميم بن حمد بن خليفة ر  ثاني .
 29/3/2017 ،الغد، عّمان

 
 تر في العلقات: مصر زعيمة األمةتو عباس نافيا  وجود  .3

محمرود عبراد إن  منرر كري أم الردنيا، وأم الردو  العربيرة  يةفلسرطينال السرلطة را  رئريد  :البحر المي 
ونفر ، فري  وزعيمة الدو  العربية، وإ يوجد أي خال  معهرا، وإ أحرد يسرتطي  أن يسرتةني عرن منرر .

، وجرود أي 28/3/2017 البلد  المنرية، الثالثاء تنريحا  لبرنامج  عل  مس"وليتي ، عل   ناة  ندى
إلرر  أنرره   ررد يحرردث خررال  فرري وجهررا  الن ررر، وكررو أمررر الن ررر ترروتر فرري العال ررا  مرر  منررر، إفتررا  

 طبيعي، وموجود في ك  مكان، ولكن إ يتم السما  للتوتر بأن يسود بين فلسطين ومنر . 
 28/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 غزةعن لحماية الفلسطينيين ورفع الحصار  العربيةبحر يدعو القمة أحمد  .4

ان دعا النائب األو  لرئيد المجلد التشريعي أحمد بحر القمة العربيرة المقررر انعقادكرا فري عم ر :غزة
 ،وأكرد بحرر األربعاء إل  توفير الحماية لشعبنا الذي يتعرض إل  القم  والبطق واسركاب اسسرائيلي.

سررناد   رريته الوطنيررة فرري  رر    ،28/3/2017فرري بيرران نررحفي يرروم الثالثرراء   أن ننرررة شررعبنا ودعررم وا 
كمرا دعررا  التحرديا  والمخططرا  الخطيررة الراكنرة ينبةري أن تو ر  علر  رأد أولويرا  القمرة العربيرة.

 رر   القررادة العرررب إلرر  تنفيررذ القرررار النررادر عررن الجامعررة العربيررة برفرر  الحنررار عررن  طررا  غررزة فرري
 سنوا .  10المعاناة الهائلة واألزمة اسنسانية الكبرى التي يرز  فيها منذ ما يزيد عن 

 28/3/2017 ،فلسطين أون الين
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 ستئناف المفاوضاتال ةجهود األمريكيلللستيطان تشويش ل الرسمي: الدعم الفلسطينية الخارجية .5
، إن الدعم المالي 28/3/2017 ، يوم الثالثاءفي بيان نحفي الفلسطينية  ال  وزارة الخارجية :رام هللا

 الرسررررمي لالسررررتيطان اسسرررررائيلي تشررررويق مقنررررود علرررر  الجهررررد األمريكرررري إسررررتئنا  المفاو ررررا .
 27أ رر  تحوير   اسسرائيليةوأ اف  الوزارة في بيانها، أن ما تسم  بر)لجنة المالية( التابعة للكنيس  

بحجرة حمايرة  ، كمليرون شري 30إلر  لةربية، باس افة ا  في ال فة اعمر   لمجالد المستكمليون شي
الحررافال  الترري تقرر  المسررتوطنين، منوكررة إلرر  أن ذلررك يررأتي فرري إطررار محاوإتهررا لعر لررة الجهررد الررذي 
يبذلرره الرررئيد األمريكرري دونالررد ترامررب، سحيرراء عمليررة السررالم والمفاو ررا  بررين الجررانبين الفلسررطيني 

اسررتفزازية تهررد  إلرر  تعكيررر األجررواء اسيجابيررة الترري تركتهررا زيررارة  واسسرررائيلي، وفرري خطرروة اسررتيطانية
 المنطقة. إل جايسون غرينبال ، مستشار ترامب لش"ون المفاو ا  الدولية 

 28/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الفلسطينية في الضفة الغربية البلديةنتخابات لل فتح باب الترشح  .6
، ابترداء  مرن نربا  2017اإنتخابا  المركزية عن فتح براب الترشرح لالنتخابرا  المحليرة أعلن  لجنة 
، حيرررث يرررتم اسرررتقبا  طلبرررا  ترشرررح 6/4/2017ولةايرررة مسررراء يررروم الخمررريد  28/3/2017يررروم الثالثررراء 

 القوائم خال  الفترة المذكورة، في مكاتب اللجنة المنتشرة في إحدى عشرة محاف ة بال فة الةربية. 
 28/3/2017 ،لجنة االنتخابات المركزية_ فلسطينقع مو 

 
 التفاقية "أغادير" انضمام فلسطين رسميا   .7

علررر  ان رررمام دولرررة   رررا  وكيررر  وزارة الخارجيرررة تيسرررير جررررادا ، إنررره جرررر  الموافقرررة رسرررميا   :رام هللا
كرررد وأ فلسرررطين إلررر  اتفا يرررة أغرررادير التجاريرررة، مرررن خرررال  التو يررر  علررر  مح رررر التونررريا  السرررابقة.

جررررادا ، للوكالرررة الرسرررمية، أن دولرررة فلسرررطين أنررربح  رسرررميا ع ررروا فررري اإتفا يرررة، بعرررد أن دخررر  
 اإن مام حيز النفاذ.

 28/3/2017 ،وكالة معا  اإلخبارية
 

 هللمخاطرة أمام قدرات ةبدو مستعدتال  "إسرائيلوَبحرية " يتطور حماس البحري كوماندوز"يديعوت":  .8
يلي يرور  زيترون لنرحيفة  يرديعو  أحرونرو   إن حركرة حمراد توانر   ا  الخبير العسكري اسسرائ

تقوية  دراتها العسكرية من خال  الوحدا  البحرية، وبذلها مقدرا  تسليحية فيها تجع  أفرادكا  ادرين 
 عل  الةوص عدة كيلومترا  دون أن يتركوا رثارا خلفهم.
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ذه القدرا  البحرية لحماد، ألنه يتو   أن وأ ا  أن سال  البحرية إ يبدو مستعدا للمخاطرة أمام ك
يخوض مواجها  في عرض البحر عبر القرذائ  والقنابر ، عقرب ونرو  شربها  أو إنرذار بتنفيرذ أي 

 عمليا  مسلحة.
كما بدأ سال  البحرية تزويد  طعه البحرية بوسائ  تحنين، م  ا تراب المنطقة الفانلة بين شواطئ 

التي شهد  تنفيذ عملية تسل  بحرية في حرب غزة األخيرة الجر   غزة الشمالية وشاطئ مدينة زيكيم
 .2014النامد 

وأشررار زيتررون إلرر  أن تعررا م القرردرا  العسرركرية البحريررة لحمرراد يتررزامن مرر  زيررادة التقررديرا  بنمكانيررة 
اندإ  حرب جديدة في الجبهة الجنوبية م  غزة، مما يرف  من وتيرة  ل  الجيق اسسرائيلي من زيادة 

جاحرررا  حمررراد العسررركرية، ألنررره بجانرررب إنتررراج المزيرررد مرررن القرررذائ  النررراروخية والطرررائرا  المسررريرة ن
واإنتحاريين وحفر األنفا ، فنن وحردا  الكومانردوز البحريرة التابعرة لحمراد توانر  التطروير والعمر  

غرزة،  من خال  موانلة المئا  من أفرادكرا لتردريباتهم البحريرة علر  مردار السراعة فري شرواطئ  طرا 
ليكونوا  ادرين عل  الةوص تح  الميراه مسرافا  طويلرة تقردر بعردة كيلرومترا  دون أن يتركروا خلفهرم 

 إشارا  تد  عليهم.
وأو ح أن جنود البحرية اسسرائيلية يسارعون إل  استخدام وسائ   تالية فتاكة عندما يخشون ا ترراب 

الم ررادة لرفرراد الترري تتررك رثاركررا علر  بعررد بحراري حمرراد مرن الحرردود اسسررائيلية البحريررة، كالقنابر  
كلر  للواحردة، وكرذه الوسرائ  القتاليرة كفيلرة بتقطير   28عشرا  األمتار، و ناب  في أعما  البحر بوزن 

 أع اء أي إنسان يقترب من الحدود البحرية اسسرائيلية.
بالرة  طرا  غرزة عقرب وأشار الخبير العسكري إل  أن سرال  البحريرة زاد مرن اسرتنفاره علر  الشرواطئ  

انتهاء حرب غزة األخيرة، نا ال عن  ابط كبير من سرال  البحريرة أن تعرا م  ردرا  حمراد البحريرة 
بررا  أمرررا وا عررا ولرريد متخرريال، لكررن سررال  البحريررة أعررد  ائمررة األكرردا  الخانررة برره الترري تمكنرره مررن 

القو  إن إسرائي  تخش  أن وختم  النحيفة ب تدمير البن  التحتية البحرية لحماد إن تطلب األمر.
تسرتخدم حمراد فرري الحررب القادمررة نرواريخ كورنيرر  سطال هرا باتجرراه سرفن البحريررة اسسررائيلية، ممررا 

 يعم  عل  تقييد حركتها باتجاه اإ تراب من شواطئ غزة.
 28/3/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 ا فتعاهدوا على أمر ال تخرقوهستنقل سفارته الواليات المتحدة: العربيةقمة ال أبو مرزوق لقادة .9

غرد الدكتور موس  أبو مرزو  نائب رئيد المكترب السياسري لحركرة حمراد : محمد جما  -الدوحة 
يقولروا  إ اسدارة األمريكية ستنق  السفارة ، نانحا القرادة العررب فري  مرة البحرر المير  برأن ائال:  إن 
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رفعرره وزراء الخارجيررة العرررب للقررادة بشررأن رفررض  شرريئا لررن يفعلرروه، فرري إشررارة إلرر  مشرررو  القرررار الررذي
العرب نق  السفارة األمريكية إل  القدد. و ا  أبو مرزو  للقادة عشية القمة:  تعاونوا وتعاكردوا علر  

 أمر وإ تخر وه، فكبر مقتا عند هللا أن تقولوا ما لم تفعلوا .
أي تناز  أو تطبي  يعني مزيدا  إ مبادرا  جديدة، ب  موا   بوجه الن  النهيوني. إنوأ ا :  

 من الطم ، فه"إء إذا أوتوا ننيبا من الملك إ يأتون الناد نقيرا .
 29/3/2017الشرق، الدوحة، 

 
 حماس: ثلث قضايا ورسائل أساسية للقمة العربية في األردن .11

ي األردن وجهرر  حركررة  حمرراد ، العديررد مررن الرسررائ  إلرر  مرر"تمر القمررة العربيررة المنعقررد حاليررا فرر: غررزة
 في دورته العادية الثامنة والعشرين.

وأو ح القيادي في حركة حماد ومس"و  مل  العال ا  الخارجية، أسرامة حمردانا أن  كنراك ثالثرة 
   ايا ورسائ  أساسية تخص الق ية الفلسطينية .

مرر    ا بررر و   التطبيرر 21وفرري رسررالة حركترره األولرر  للقمررة العربيررةا طالررب حمرردان فرري حررديث لررر عربي
اإحررررتال  اسسرررررائيلي ودعررررم نررررمود الشررررعب الفلسررررطيني، وعرررردم اإنجرررررار وراء الرررردعوا  األمريكيررررة 
والنهيونية الداعية إل  تطبي  العال ا  العربية م  الكيان النهيونيا عل  أم  أن يثمرر ذلرك اتفا را 

 أو تفاكما فلسطينيا نهيونيا .
عيد الق رررية الفلسرررطينية مو عهرررا فررري رأد سرررلم وأ رررا :  وأمرررا الرسرررالة الثانيرررةا فرررنحن نرجرررو أن تسرررت

أولويا  المنطقةا وكذا مطلروب ، مبينرا أن  اإسرتعادة تعنريا خرروج المنطقرة مرن الكثيرر مرن أزماتهرا، 
 أو أن تعم  بشك  جاد عل  الخروج من الكثير من أزماتها .

ا مهمررا فرري اكتمررام وتمنرر  حمرردان فرري رسررالة  حمرراد  الثالثررةا أن  تحترر  مدينررة القرردد المحتلررة عنوانرر
القررادة العرررب وفرري مرروا فهم العمليررةا وإ سرريما أن القرردد مهررددة ومسررتهدفة بشررك  كبيرررا أكبررر مررن أي 

 و   م   .
 28/3/2017"، 21موقع "عربي 

 
 اءأوراق جريمة اغتيال فقه لخلطهنية: "إسرائيل" تسعى  .11

لحركررة حمرراد، إن  سرري   ررا  إسررماعي  كنيررة، نائررب رئرريد المكتررب السياسرري : طررال  النبيرره - غررزة
غررا   المعلوما  النهيونية حو  جريمة اغتيا  الشهيد القائد مازن فقهرا، تهرد  إلر  خلرط األورا ، وا 

 الساحة اسعالمية بكالم إ أساد له من النحة .
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وأو ح كنية في كلمة له، بح ور مراس   المركز الفلسطيني لإلعالم ،  بي  بدء حف  ترأبين الشرهيد 
اإثنررين، أن اإحررتال  النررهيوني يحرراو  تشررتي  التحقيقررا ، بنلقائرره  نابرر  دخانيررة كثيفررة فقهررا، مسرراء 

اسعرررالم العبرررري حرررو   ترررداولهاعلررر  مسرررر  الجريمرررة )فررري إشرررارة إلررر  كرررم المعلومرررا  المةلوطرررة التررري 
 الجريمة(،  من مساعيه لزيادة تعقيد المشهد األمني.

س"و  ر م واحد عن جريمرة اغتيرا  فقهرا، بهرد  النير  وجدد كنية تأكيده عل  أن العدو النهيوني الم
 من أحد  يادا  القسام،  الذي عاق مقاوما ومطاردا وأسيرا ومبعدا ثم شهيدا .

وحررذر كنيررة األكررالي والمررواطنين مررن تنرراو  الشررائعا ، والترري يتررردد كثيررر منهررا علرر  موا رر  التوانرر  
:  المطلرروب كثيرررا مررن الهرردوء والنررم  اإجتمرراعي، ومنرردركا األساسرري اسعررالم النررهيوني، و ررا 

بقررراء المسرررائ  فررري دوائرررر اإختنررراص، وسنكشررر  خيررروط الجريمرررة، وسرررنبتر كررر  يرررد امترررد  علررر   وا 
وأكرررد أن عمليرررة اغتيرررا  المجاكرررد فقهرررا، تعكرررد طبيعرررة  المجاكرررد مرررازن فقهرررا فررري عقرررر دار المقاومرررة .

 المعركة م  العدو والتي في جوكركا معركة أمنية.
 28/3/2017، طيني لإلعلمالمركز الفلس

 
 فعلهاردة على غزة سيكون للمقاومة  عدوانأسامة حمدان: أي  .12

بةرض الن رر عرن مسرتواه  إسررائيلي ا  القيادي في حركة حمراد أسرامة حمردان، إن أي عردوان : غزة
عل   طا  غزة، لرن يكرون لالحرتال  فيره كرو فقرط مرن يحردد  واعرد اإشرتباك، ولكرن سرتكون للمقاومرة 

وأ ا  حمدان خال  لقاء عبر ف ائية القدد، أن تداعيا  اغتيا  الشهيد مازن فقهاء  وفعلها. ولها 
ستكون أسوأ بكثير مما كان ي ن اإحتال ، مشددا  عل  أن الررد كرو أمرر مترروك للكتائرب، وأن الثقرة 

كرو أمرر  وأو رح أن محاولرة فرتح  واعرد اشرتباك جديردة مر  المقاومرة بالقسام والمقاومة لم تخرب يومرا .
 متو   في سلوك اإحتال ، ولكن ك  سيتحم  تداعيا  ذلك؟.

 29/3/2017، فلسطين، الرسالة نت
 

 من أرض فلسطين إفلس سياسي %22البردويل: مطالبة عباس بـ .13
د. نرررال  البردويررر  النائرررب عرررن كتلرررة حمررراد البرلمانيرررة ي"كرررد أن  :محمرررد جمرررا  - القررردد المحتلرررة

مررن أرا رري فلسررطين التاريخيررة فقررط تعبررر عررن حالررة إفرررالد  %22مطالبررة الرررئيد محمررود عبرراد بررر
 سياسي، وكي تنريحا  إ تمث  الشعب الفلسطيني الذي ينر عل  ني  كام  حقو ه.
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و ررا  البردويرر :  إ يحرر  سنسرران أن يسررتحوذ علرر   رررار الشررعب الفلسررطيني، وإ يجرروز ألي بشررر أن 
مقدسرراته، وبالتررالي كررذا كررالم إ يعبررر عررن يتنرراز  عررن حقررو  الشررعب الفلسررطيني فرري كامرر  أر رره و 

 الشعب الفلسطيني .
 29/3/2017الشرق، الدوحة، 

 
 بركة يطالب القمة العربية بوضع قضية األسرى على جدول أعمالهاعلي  .14

طالررب ممثررر  حركرررة حمررراد فررري لبنررران علررري بركررة، القمرررة العربيرررة المنعقررردة فررري عمررران بو ررر    رررية 
  رارا  تاريخية لدعم   يتي األسرى وفلسطين.األسرى عل  جدو  أعمالها واتخاذ 

وناشرررد بركرررة خرررال  اسرررتقباله األمرررين العرررام لمركرررز الخيرررام لتأكيررر   رررحايا التعرررذيب محمرررد نرررفا، يررروم 
الثالثراء، الم"سسررا  الدوليرة واسنسررانية التحررك العاجرر  مرن أجرر  اسفرراج عررن األسررى والمعتقلررين فرري 

ة السياسررية فرري الحركررة مشررهور عبررد الحلرريم، ومسرر"و  وح ررر اللقرراء ع ررو القيرراد سررجون اإحررتال .
 العال ا  السياسية زياد حسن.

 .وجرى خال  اللقاء بحث أو ا  األسرى الفلسطينيين والعرب في سجون اإحتال  اسسرائيلي
 .وعزى نفا ممث  حركة حماد بالشهيد األسير المحرر القائد  مازن فقهاء 

 28/3/2017، غزة ،موقع حركة حماس
 

 وتجنيد عملء مزدوجين أمنيةقدرة حماس على تنفيذ مخططات ": خشية إسرائيلية من واال" .15
غزة: عل  خال  المررا  السرابقة التري أبرد  فيهرا إسررائي  خشريتها مرن تعرا م  روة حمراد العسركرية، 
واسررتةال  كررذه القرروة فرري أي كجمررا  مقبلررة  ررد تنرردل  علرر  غرررار الحررروب السررابقة، أبررد  كررذه المرررة 

ر اسررتخبارية إسرررائيلية خشرريتها مررن أسرراليب جديرردة تنتهجهررا الحركررة فرري إطررار النرررا  الرردائر، منرراد
 . عمالء مزدوجين عل  تنفيذ مخططا  أجهزة أمن رسمية وتجنيد   حماد تتمث  في  درة 

العبررري المعرررو  بقربرره مررن دوائررر األمررن فرري ترر  أبيررب أن كنرراك   والررال وفرري كررذا اسطررار ذكررر مو رر  
لرردى أجهررزة إسرررائي  المعنيررة مفادكررا أن حمرراد تعمرر  علرر  السرريطرة علرر  العمررالء المجنرردين اعتقررادا 

 للعم  لمنلحة المخابرا  اسسرائيلية، والحنو  منهم عل  معلوما  أمنية كامة.
التقرير الجديد يشير إل  أن عمالء إسرائي  الذين تندر لهرم سرلطا  اإحرتال  تنراريح للمررور مرن 

شما  القطا ، يخ عون عند العودة إستجواب من  ب  حماد، وأنره جررى   إيرز معبر بي  حانون 
رند خاص لطبيعة أنشطة القوا  األمنية التابعة لحماد من  ب  فري  إسرائيلي مختص، أشار إلر  
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إلر  إسررائي  وال رفة الةربيرة   إيررز أن الحركة تحراو  مرن خرال  المسرافرين الرذين يتنقلرون مرن معبرر 
   اإستخبارية، ونق  الرسائ  إل  ناشطي حماد في ال فة الةربية.جم  المعلوما

وحسب المو   اسسرائيلي فنن أجهزة األمن في ت  أبيب لجأ  إلر  الحرد مرن إنردار تنراريح دخرو  
 لسكان غزة، خانة تلك التي تعط  لرجا  األعما  والحاإ  اسنسانية.

ا  أرجمرران األسرربو  الما رري، حررين  ررا  إنرره إ نررد  الشرراباك واسررتد  التقريررر بمررا  دمرره رئرريد جهرراز 
توجد نية لحماد للذكاب إل  الحرب  د إسرائي ، ولكنها مهتمة اآلن بزيادة  درتها العسركرية، حيرث 

 ستعم  بعد إعادة بناء  وتها عل  استفزاز الجيق اسسرائيلي.
د لتهريرررب وفررري كرررذا السررريا  أو رررح التقريرررر أنررره جررررى الكشررر  مررر"خرا عرررن محررراوإ  نشرررطاء حمرررا

تجهيزا  ممنو  دخولها إل  غزة من خال  معبر كرم أبو سالم المخنص للب ائ ، وذلرك فري إطرار 
 إحباط عملية التعا م العسكري لحماد.  الشاباك محاولة جهاز 

وأشار إل  أنه جرى من أج  من  عمليرا  التهريرب كرذه تشركي  طرا م خراص ي رم ممثلرين عرن وزارة 
 لية وغيركا من الجها  الحكوميةالجيق والجمارك اسسرائي

 29/3/2017القدس العربي، لندن، 
 

 "إسرائيل"أوكراني إلى  مهاجر 200وصول قيادي بفتح يستنكر  .16
اسررتنكر أمررين سررر حركررة فررتح فرري القرردد وع ررو المجلررد الثرروري عرردنان غيررث،  :وكرراإ  –رام هللا 
نندو  الندا ة ر ما يسم  ب مهاجر أوكراني إل  إسرائي  عل  متن رحلة خانة ن مها 200ونو  

ماليرين مرن أبنراء شرعبنا الفلسرطيني  6وا عطرائهم كافرة اإمتيرازا ، فري الو ر  الرذي يعريق   اسسرائيلي
 في مخيما  الشتا  يذو ون ويال  وعذابا  القهر واللجوء والحرمان.

 29/3/2017، الخليج، الشارقة
 

 سجد األقصى وحراسهعلى الم اإلسرائيليةتصاعد االعتداءات  حماس تحذر من .17
إن تشررديد  رروا  اإحررتال  مررن كجمتهررا علرر  المسررجد ، حسررام برردران، النرراط  باسررم حركررة حمرراد  ررا 

األ نرر  المبررارك سررتواجهه المقاومررة بالتنررعيد، فمقرراومو ال ررفة الةربيررة المحتلررة لررن يتركرروا األ نرر  
 وحيد ا يواجه اسجرام النهيوني.

عل  شن حملة اعتقاإ  في نفو  حرراد المسرجد األ نر ، إل  خطورة إ دام  وا  اإحتال   ونوه
 في    تنامي الدعوا  النهيونية إل  اإ تحاما  المتكررة.
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حملرررة اإعتقررراإ  تلرررك تزامنررر  مررر   ررررار رئررريد وزراء اإحرررتال  بنيرررامين نتنيررراكو بالسرررما  وأكرررد أن 
ه منررذ انرردإ  انتفا ررة ألع رراء الكنيسرر  النررهيوني باسررتئنا  ا تحررام األ نرر ، والررذي كرران  ررد أو فرر

حذ ر من خطورة الدعوا  التي تروج لهرا من مرة  نسراء مرن أجر  الهيكر   النرهيونية الراميرة و  القدد.
إ تحررام المسررجد األ نرر  وتدنيسرره وبنرراء الهيكرر  المزعرروم، حيررث ترردعو المن مررة للتنررعيد با تحامررا  

 بوعين.المسجد األ ن  خال   عيد الفنح العبري  الذي تبق  له  رابة أس
 28/3/2017، غزة، موقع حركة حماس

 
 بـ"المهزلة" عبد الستار قاسمتصف محاكمة  حماس .18

أجلرر  محكمررة نررلح نررابلد محاكمررة البروفيسررور عبررد السررتار  اسررم، أسررتاذ العلرروم السياسررية، : نررابلد
 عل  خلفية رأيه السياسي، إل  أبري / نيسان المقب .

ركررة  حمرراد  محاكمررة  اسررم بأنهررا  مهزلررة ،  ررائال : ونرر  حسررام برردران، النرراط  باسررم حمررن جهترره، 
وطنية وأكاديمية مث  د. عبد الستار  اسم، مهزلة وتنر  معيب يقوم به بعض  شخنيا  محاكمة 

 الق اة في ال فة الةربية .
وأ ررا  برردران فرري تعليرر ح عبررر نررفحته علرر   فسرربيوك :  ربمررا )تعقررد المحاكمررة( ب ررةط مررن السررلطة 

 األمنية، لكن م  ذلك فهذا يسيء للنورة الفلسطينية العامة أمام العالم . السياسية والم"سسة
وأشار إل  أنه سب  ذلك محاكمة الشهيد باس  األعرج واإستمرار في محاكمة أسررى فلسرطينيين وكرم 

 في سجون اإحتال ، متسائال : ك  من عقالء ليراجعوا كذه الحا  عندكم؟!
 28/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعلم

 
 دولة تقيم علقات متبادلة مع "إسرائيل" 160نتنياهو:  .91

أعلن رئيد الوزراء اسسرائيلي بنيامين نتنياكو، أمد، نية إحدى الدو  لتأسيد عال ا  دبلوماسية 
م  إسرائي . و ا  في خال  حف  في مقر الرئاسة اسسرائيلية إن لدولته عال ا  متبادلة م  أكثر من 

لعدد سيزيد، إذ في خال  األسبو  المقب  ستعلن دولة إ افية تأسيد عال ا  م  وكذا ا دولة،  160
. ورفض نتنياكو الكش  عن كوية كذه الدولة، لكن تقارير إعالمية إسرائيلية  ال  إن  إسرائي 

المقنود دولة نيكاراغوا. وكان  نيكاراغوا  د أعلن   ط  العال ا  الدبلوماسية م  إسرائي  عام 
عقاب القرننة اسسرائيلية  د سفينة المساعدا   مرمرة  التي كان  متوجهة إل   طا  في أ  2010

 غزة و ت  فيها تسعة ناشطين أتراك.
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اسخباري اسسرائيلي إل  أن نتنياكو سيلقي كلمة أمام م"تمر القمة لدو    360مو    إل  ذلك، أشار 
 ECOWAS   مر بعد نحو شهرين في العانمة دولة غرب أفريقية. وسينعقد الم"ت 15الذي ي م

 الليبيرية، وسيكون نتنياكو أو  زعيم غير أفريقي يخطب أمام الم"تمر.
 29/3/2017، ، بيروتاألخبار

 
 67إلى حدود عام  ننسحب أبدا   لننائب وزير الخارجية اإلسرائيلي:  .02

تنسحب أبدا إل   ال  نائب وزير الخارجية اسسرائيلي تسيبي حوتوبيلي، إن إسرائي  لن  :ت  أبيب
وأ اف  حطوبيلي في م"تمر عقد في واشنطن دعما لالستيطان، أنه يجب زيادة  .1967حدود عام 

 عدد سكان المستوطنا  في ال فة ليبل  ميلونا، بحسب ما أورد  اسذاعة اسسرائيلية.
 28/3/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 وسط مع كحلونمستعد لحل  "الليكود"رئيس االئتلف الحكومي:  .09

 ا  رئيد اإئتال  الحكومي دافيد بيتان، إن حزب 'الليكود' عل  استعداد للذكاب : مجيد الق ماني
إل  'ح  وسط' م  وزير المالية موشيه كحلون في   ية كيئة البث العام، التي تهدد بتفكك 

 وله إن 'الليكود' مستعد  ونقل  منادر إسرائيلية عنه اسئتال  والتوجه إل  انتخابا  برلمانية مبكرة.
للتخلي عن  انون تن يم وسائ  اسعالم،  إذا كان وزير المالية موشيه كحلون، مستعدا  للموافقة عل  

وأ ا  بيتان 'عندكا سيكون  تأجي  إطال  بث كيئة البث العام ، في نهاية نيسان/أبري  المقب .
 و '.بمقدور نواب الكنيس  تطوير  انون جديد بشأن كذا المو 

وكرر  وله إن الذكاب إل  انتخابا  مبكرة، متعل  بما سيقرره الوزير، موشه كحلون، وأنه  في حا  
 اختار عدم التون  إل  اتفا  معنا، سو  يتم اسعالن عن الذكاب إل  انتخابا  مبكرة .

د' وكو واعتبر بيتان أنه إ يح  'للشريك األنةر في اإئتال  الحكومي فرض أجندته عل  'الليكو 
 الذي منحه الشعب التفويض بالحكم'، عل  حد ونفه.

 28/3/2017، 48عرب 
 

لى األبد "إسرائيلـ"بتوجيه االنتقادات لفيها المتحدة مهووسة  األمماأليام التي كانت دانون:  .00  قد ولت وا 
امة عبد الحميد نيام: في كلمة أمام م"تمر اللجنة ألمريكية اسسرائيلية للعال ا  الع -نيويورك 

ترامب  د الرئيد دونالد ، داني دانون، أن إدارة باألمم المتحدة )إيباك(، أعلن الممث  الدائم سسرائي 
إننا  غير   وانين اللعبة في األمم المتحدة، وأن كذا التةيير بدأ ي هر عل  كافة المستويا . و ا  
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. وأكد أمام  يا  المتحدة األمريكيةنعم  عل  إجراء تةييرا  حقيقية وفعلية م  أند ائنا في بعثة الوإ
بتوجيه فيها معا  نرس  رسالة وا حة أن األيام التي كان  األمم المتحدة مهووسة  الم"تمر: 

ل  األبد  . اإنتقادا  سسرائي   د ول  وا 
 29/3/2017القدس العربي، لندن، 

 
 "األقصى"ضد حظره من اقتحام  العليا غليك يقدم التماسا  للمحكمة .02

زعم مو   واإ العبري أن اليميني المتطر  يهودا غليك،  دم يوم الثالثاء، التماسا :   المحت الداخ
أمام ما تسم  بالمحكمة العليا  اسسرائيلية   د حالة الح ر المفرو ة عل  الوزراء وأع اء 

 الكنيس  من  ب  رئيد الوزراء بنيامين نتنياكو عل  عمليا  ا تحام المسجد األ ن .
غليك خال  التماسه أن  رار نتنياكو للشرطة بمن  ا تحام األ ن  للوزراء وأع اء الكنيس  وادع  

ليد من اختنانه ونالحياته،  ائال   إن نتنياكو ليد مس"وإ  عن الشرطة وإ يسمح له بنعطائهم 
 التعليما  التنفيذية .

 28/3/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعلم
 
 لبيت اليهودي" لإلطاحة ببينيتحراك في "ا": 48"عرب  .02

ذكر  تقارير إعالمية أن حراكا جاريا في كتلة  البي  اليهودي  من أج  اسطاحة : بال   اكر
بوزير التربية والتعليم اسسرائيلي نفتالي بيني ، من رئاسة كذه الكتلة وانتخاب وزيرة الق اء أييلي  

 ن المنوتين.شاكيد، مكانه، ألنه بنمكانها أن تجلب عدد أكبر م
من أج  تحقي  ذلك، استدع  نشطاء بارزون في  البي  اليهودي  استطالعا من معهد 
اإستطالعا  برئاسة رافي سميث. وتبين من كذا اإستطال  أنه في حا  أنبح  شاكيد رئيسة 
لكتلة  البي  اليهودي  فنن عدد المقاعد التي ستحن  عليها كذه الكتلة في اإنتخابا  المقبلة 

لكن زميلهما في  سيكون أكثر بثالثة مقاعدة من النتيجة التي ستحن  عليها الكتلة برئاسة بيني .
الكتلة، الوزير أوري أريئي ،  ا  سذاعة الجيق اسسرائيلي اليوم، الثالثاء، إنه  إ توجد إمكانية كهذه، 

 لرئاسة الكتلة وسنرى .  وأييلي  لن تنافد  بيني . وأ ا  أريئي  أنه  فليقنعوكا كي ترشح نفسها 
 28/3/2017، 48عرب 
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 غالبية أعضاء الكنيست تستعد لتشريع قوانين لضم مستوطنات"هآرتس":  .02
أفاد  نحيفة كآرتد اسسرائيلية أمد بأن الةالبية المطلقة لليمين : أسعد تلحمي –النانرة 

ل م مستوطنا  يهودية، وأن اسسرائيلي في الكنيس  الحالي ترى أن الفرنة مواتية لتشري   وانين 
 التنافد بين أع اء المعسكر المتشدد ارتف  ليثب  أع ا"ه، ك  بطريقته، وإءه للمستوطنين.

وأ اف  أن عددا  من النواب يعد العدة لطر  مشاري   وانين فورا  م  عودة الكنيس  من إجازة 
الذي تم تأجي    معاليه أدوميم الربي ، أواخر الشهر المقب ، في مقدمها مشرو   انون  م مستوطنة 

طرحه بطلب من رئيد الحكومة بنيامين نتنياكو  ب  أسبوعين تفاديا  سحراج الموفد األميركي 
غفعا   و   معاليه أدوميم الخاص للمنطقة. ويطر  أع اء اليمين ا ترا   انون ب م مستوطنا  

ما سيحق  أي ا  غالبية  سرائيلية للقدد، إل  منطقة نفوذ البلدية اس  بيتار علي  و   افرا  و   زئي 
، التي يعيق فيها أكثر من ثالثمئة أل  فلسطيني )في القدد الشر ية  يهودية مطلقة في المدينة

المحتلة التي تم  مها إل  الشطر الةربي بقانون إسرائيلي م  احتاللها  ب  نن   رن(. وأفاد  
 ي"يدون ا ترا  القانون.  يكودل النحيفة أن وزراء بارزين من الحزب الحاكم 

عن شما  ال فة الةربية وا عادة المستوطنين إل    اإنفنا  وثمة مشرو   انون رخر يق ي بنلةاء 
 في موازاة إخالء مستوطنا   طا  غزة. 2005المستوطنا  األرب  التي تم إخال"كا عام 

 29/3/2017الحياة، لندن، 
 
 المستوطنات ونهب األراضي "بل رقيب" البيوت في انخفاض أسعار: مركز اقتصادي .02

 ا  بحث جديد لمركز  ماكرو  لربحاث اإ تنادية، والذي من  من : بركوم جرايسي - النانرة
البيو  في  أسعاراختناناته، مالحقة الميزانيا  التي تدف  عل  اإستيطان والمستوطنين، إن 

، بشك  عام، ما يعني أن 48سطين عن معد  أسعار البيو  في فل %8المستوطنا ، تق  بنسبة 
الكبرى والقدد المحتلة، وفي  أبيبأسعار البيو  في المستوطنا  أ   بكثير مما كي في منطقة ت  

البيو  في  إيجارا من معد   %13الشهري ا   بنسبة  اسيجارمجا  تأجير البيو ، تبين أن معد  
مالية كبيرة، ن را لقربها  جدوىا ، ذا البلدا  اسسرائيلية. وك  كذا يجع  السكن في المستوطن

الحكومي في  اسسكانيالجةرافي من منطقتي ت  أبيب والقدد.  كما تبين من البحث ذاته، أن البناء 
مما كو  ائم  %15.6البناء السكني، مقاب  نسبة  إجماليمن  %37المستوطنا ، يشك  نسبة تقارب 
 في البلدا  والمدن اسسرائيلية. 

رى،  ا  تقرير لنحيفة  كآرتد  اسسرائيلية، إن حكومة اإحتال  تتجاك  تونيا  من ناحية أخ
  ائية  ائمة منذ أكثر من عامين، لفرض ر ابة عل  شعبة اإستيطان في الوكالة النهيونية، 
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المكلفة بتوزي  األرا ي الفلسطينية المنهوبة في ال فة الفلسطينية المحتلة، عل  عنابا  
أنها توان  العم  من دون ر ابة حكومية، ما يد  عل  حالة انفال  في نهب المستوطنين، إذ 

 األرا ي الفلسطينية.
 29/3/2017، الغد، عّمان

 
 تستغل صعود اليمين من أجل قوننة االستيطان "إسرائيل"مدار": " .02

إن  أفاد  دراسة أندركا  المركز الفلسطيني للدراسا  اسسرائيلية  )مدار(: )أ   ب( - رام هللا
نعودا لليمين اسسرائيلي الجديد تقاط  م  بروز اليمين األميركي  2016إسرائي  شهد  في العام 

 الرسمي . األجما اإستيطان والمستوطنا   في  سدخا الجديد وتم استةالله 
المتشددة دينيا والمستوطنين وأع اء  األحزابويتمث  اليمين اسسرائيلي المتشدد، حسب الدراسة، في  

 نيس  متطرفين في حزب الليكود والجماعية القومية المتطرفة المن وية  من حزب إسرائي  بيتنا .ك
وجاء في الدراسة ان نعود اليمين في المجتم  اسسرائيلي بر إيدلوجيته المعادية للفلسطينيين خانة، 

 إل للةرباء، تقاطع   وللمسلمين عامة، وتمجيد الهوية القومية للدولة اليهودية، واإيدلوجية المعادية
 حد بعيد م  عننرية اليمين األميركي الجديد الذي دعم ترامب لسدة الحكم .

واليمين المتطر  في  وأميركياان  كذا التقاط  الزماني بين اليمين الجديد في إسرائي   وأ اف 
 اإحتال  . إنهاءأوروبا ي"ثر عل  سياسا  إسرائي  تجاه الشعب الفلسطيني، وعل  فرص 

 ترسيخ مكانة المستوطنين والمستوطنا   2016وتو ف  عند موانلة الحكومة اسسرائيلية في العام 
كانون الثاني)يناير( وتننيب الرئيد األميركي دونالد ترامب،  20ومنذ  الرسمي . األجما  من 

شر ية أعط  إسرائي  ال وء األخ ر لبناء أكثر من ستة رإ  وحدة سكنية استيطانية في القدد ال
 وال فة الةربية المحتلتين.

 29/3/2017، الغد، عّمان
 
 استطلع: تراجع تأييد اإلسرائيليين لمبدأ "األرض مقابل السلم" .02

أ هر  نتائج استطال  للرأي في إسرائي  تراجعا  في نسبة الم"يدين لمبدأ 'األرض : مجيد الق ماني
 بقة.مقاب  السالم' مقارنة باستطالعا  أجري  في سنوا  سا

، حيث بين  استطالعا  مشابهة عن تأييد 2005مقارنة م  عام  %36وكبط  نسبة الم"يدين إل  
 من 'الجمهور اليهودي' لمبدأ 'األرض مقاب  السالم' كمنطل  للتسوية السياسة. %60حوالي 
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لساب  كذا ما يقوله 'مركز القدد للش"ون العامة والدولة'، الذي يرأسه، دوري غولد، المدير العام ا
 لوزارة الخارجية اسسرائيلية، في استطال  للرأي ُنشر  نتائجه، اليوم الثالثاء.

'إنهم يرف ون التخلي عن  السيادة اسسرائيلية  عل  الحرم القدسي في أي تسوية  %80و ا  
 عن استعدادكم 'للقبو  بمث  كذه الخطوة'. %10سياسية، فيما عب ر 

يجب أن تبق  في و عها اسداري الحالي كاملة في حدود دولة أن 'مدينة القدد  %79كما اعتبر 
 'إ تولي األمر مث  كذه األكمية'. % 15اسرائي '، مقاب  

 %60عن تمسكهم بالسيادة اسسرائيلية كاملة، واعتبر  %81وبخنوص مستقب  غور األردن، عبر 
لسيادة اسسرائيلية، في أي أنه 'إ يجوز اإعتماد عل  أي  وة دولية' تنتشر في المنطقة كبدي  ل

 من المشمولين في اإستطال ، أن 'األمر ليد مهما '. %8تسوية سياسية. في حين رأ  ما نسبته 
 28/3/2017، 48عرب 

 
 صفقة صواريخ إسرائيلية للهند بقيمة مليار دوالر .01

عل    ال  منادر إسرائيلية إن الحكومة الهندية، سو  تناد ، بنورة نهائية: مجيد الق ماني
 نفقة شراء نواريخ  خمة من إسرائي  تن   يمتها إل  مليار دوإر أمريكي.

سرائي  تونلتا، عام  ، إل  اتفا  بخنوص كذه النفقة، ولكنها تعثر  2014وأ اف  أن الهند وا 
 إثر تدخ  أمريكي أعا  تنفيذكا.

 28/3/2017، 48عرب 
 
 "يلإسرائـ"يهود متدينون يتظاهرون ضد التجنيد اإلجباري ب .22

شهد  مدينة القدد الثالثاء م اكرة آلإ  اليهود المتدينين احتجاجا عل  الخدمة العسكرية 
 اسجبارية في الجيق اسسرائيلي، معتبرين أنها تدف  بالشبان إل  اإنحرا  عن الدين.

وحم  المت اكرون إفتا  تندد بالتجنيد اسجباري، حيث كتب عل  إحداكا  التجنيد اسجباري كو 
لمحر ة بالنسبة لليهودية حسب الكتاب المقدد ، في حين رفع   وا  األمن اسسرائيلية درجة ا

 التأكب حو  المت اكرين.
وارتدى غالبية المت اكرين ثياب رجا  الدين اليهود المعروفة بلونها األسود، ونقل  وكالة النحافة 

ف   تلقي رنانة بدإ من عاما(،  وله  من األ 45الفرنسية عن أحدكم، ويدع  كارون رو  )
 الذكاب إل  الجيق .
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وجاء في خطبة ألحد المتحدثين أثناء الم اكرة  لقد نجونا من محر ة كتلر، وسننجو من النهيونية 
عبر البقاء أوفياء لتعاليم الرب . ويرى المتدينون اليهود أن التجنيد يفتح الباب أمام طالب المدارد 

 ب تركهم للنالة والدرود الدينية لالكتمام بالحياة العسكرية.    الدينية اليهودية لالنحرا  بسب
 29/3/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 غزة .. مرعبة آبارنسبة الكلور في مياه : سلطة المياه .31

 : طالب  سلطة المياه بةزة المجتم  الدولي، وخانة اسلكترونية األيام  -فايز أبو عون  -غزة 
 ،بال ةط عل  اإحتال  اسسرائيلي ،األمم المتحدة والجها  المعنية مجلد األمن الدولي ومن مة

المستنز  من  ب  اإحتال  اسسرائيلي، وبو   سر ته  ،سلزامه بنعادة ح  الفلسطينيين في المياه
 للمياه الفلسطينية.

، أن سر ة ثاءالثال وأو ح  سلطة المياه خال  اختتام فعاليا  إحياء  اليوم العالمي للمياه  بةزة، يوم
ب  إسرائي  واستنزا  الخزان الجوفي، أدى إل  زيادة نسبة األمال  وارتفا  ملحو  في المياه من    

 معدإ  وغير مسبو  في معدإ   الكلورايد والنترا   في المياه المستخدمة بقطا  غزة.
دإ  بما إ وحذر  سلطة المياه عل  لسان رئيسها في غزة ياسر الشنطي، من ارتفا  كذه المع

 يتناسب وموانفا  من مة النحة العالمية.
ملةم/ لتر، في حين أنها يجب أن  4,000و ا  الشنطي: إن نسبة الكلور في مياه اآلبار بةزة تن  لر

 كحد أدن . 250تكون 
 28/3/2017، رام هللا، األيام

 
 مفتي القدس: ملحقة حراس األقصى هدفها فرض واقع جديد .32

لديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين إن اإحتال  يسع  لتةيير الو   بالمسجد  ا  مفتي القدد وا
، وخل  و   جديد يستند إل  الو ائ  التي يخطط 1967األ ن  الذي كان  ب  احتالله عام 

 لفر ها فيه.
كو محاولة  يومْي اسثنين والثالثاءوأ ا  في حديث للجزيرة ن  أن اإعتداء عل  حراد المسجد 

 ا   جديد أساسه تركيب الحراد ومنعهم من أداء مهمتهم في حراسة األ ن .لفرض و 
بال رب عل  اثنين من حراد المسجد، وذلك بعد يوم  الثالثاءوكان جنود اإحتال  اعتدوا نبا  

 حارسا إثر منعهم خبير رثار إسرائيلي من أخذ حجارة من المنل  المرواني. 11من اعتقا  
 28/3/2017. نت، الدوحة، الجزيرة
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 مدير المسجد األقصى لـ"األناضول": التصعيد اإلسرائيلي غير مسبوق .33
ون  الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد األ ن ، اعتقا  : عبد الر"و  أرنا"وط - القدد

 من حراد المسجد نهار ولي  أمد، بأنه  تنعيد غير مسبو  .  عشرةالشرطة اسسرائيلية 
الثالثاء:  ما جرى من اعتقا  لحراد المسجد األ ن  يوم األنا و  و ا  الشيخ الكسواني لوكالة 

 من داخ  المسجد، ومن منازلهم كو تنعيد إسرائيلي غير مسبو  . 
حراد في الساعا  األخيرة و د كلفنا محامين بمتابعة   ايا با ي  خمسةوأ ا :  تم اسفراج عن 

 الحراد من أج   مان اسفراج عنهم . 
 حراد من منازلهم في أحياء القدد الشر ية.  أربعةالشرطة اسسرائيلية وإحقا اعتقل  

و ا  الشيخ الكسواني:  ما جرى كي محاولة إسرائيلية لتركيب حراد المسجد األ ن  عن القيام 
 بواجبهم في حراسة المسجد، 

 28/3/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 صىاألقيستنكر اعتقال حراس المسجد  الطيبي .34
استنكر أحمد الطيبي، النائب العربي في  الكنيس  ، اعتقا  الشرطة : أحمد الخليلي - القدد

من حراد المسجد األ ن ، بعد منعهم أحد مو في سلطة اآلثار )حكومية( من  عشرةاسسرائيلية، 
 أخذ حجر من ساحا  المسجد.

وأعرب الطيبي، وكو رئيد لجنة القدد في القائمة العربية المشتركة، في بيان له الثالثاء، حنل  
األنا و  عل  نسخة منه، عن رفض  ائمته لهذا  التنعيد اإستفزازي غير المسبو   من   ب  

 السلطا  اسسرائيلية.
واإعتداء عل  رخرين  و ا  النائب العربي إن اعتقا  الحراد من داخ  ساحا  المسجد األ ن 

منهم جاء رد ا عل    يامهم بواجبهم والحفا  عل  ُحرمة المسجد ومن  مو في سلطة اآلثار من 
 المد بها .

وأكد الطيبي أن  محاوإ  التركيب، التي تقوم بها الشرطة اسسرائيلية، لن تفلح ولن تثني حراد 
 لة للمد بحرمة المسجد .المسجد األ ن  عن القيام بواجبهم ومن منعهم ألي محاو 

 29/3/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 "إسرائيل"منظمة أهلية فلسطينية تدعو القمة العربية لـ"اتخاذ تدابير" تعاقب  130أكثر من  .35
من مة أكلية فلسطينية يوم الثالثاء، القمة العربية  133دع  : م"من غراب، كداية النعيدي - غزة

األربعاء في األردن، إل   اتخاذ التدابير  لفرض عقوبا  عل  إسرائي ،  لتنكركا  يوم المقرر انعقادكا
 للقانون الدولي والشرعية الدولية .

من مة(  133جاء ذلك في رسالة وجهتها شبكة المن ما  األكلية الفلسطينية )ت م في ع ويتها 
 إل  القمة العربية ونل  األنا و  نسخة منها.

مة العربية  عل  التمسك بحقو  الشعب الفلسطيني وف   رارا  األمم المتحدة وحث  الشبكة الق
والقانون الدولي اسنساني وبما ي من ح  الشعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المنير وا  امة الدولة 

  .19 67المستقلة عل  حدود عام 
 28/3/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 ليا  عن حفرياته العملقة تحت بلدة سلواناالحتلل يصدر تقريرا  أو  .36

أندر  ما تسم  بر  سلطة اآلثار اسسرائيلية  يوم الثالثاء، تقريرا  أوليا  عن الحفريا  أسف  بلدة 
سلوان متجهة نحو المسجد األ ن  وأورد  فيه بعض التفاني ، المتعلقة بهذه الحفريا ، وذكر  

 ةربية للمسجد األ ن .أنها تن  إل  أسف  الزاوية الجنوبية ال
وبين التقرير أن  سلطة اآلثار  تقوم بحفريا ، بتموي  من جمعية  إلعاد  اإستيطانية، عل  طو  
الكت  الةربي له بة سلوان، تح  األرض، أسف  بلدة سلوان، في الطري  المتدرجة التاريخية، التي 

ن 2004تمر فو  النف  المائي المحفور منذ عام  منطقة القنور  إل حفرياتها تن   وحت  اليوم، وا 
 األموية جنوب األ ن .

وت هر النور وبعض الرسوما  التو يحية في التقرير، عن حفريا  عري ة في طري  سلوان 
السفلي التاريخي، الوان  بين عين سلوان، وسط البلدة، وبين المسجد األ ن  المبارك، والتي ُيطل  

 الطر  واألنفا ، علما  أن علماء رثار وباحثين يعتقدون أن كذه عليها اإحتال   الطري  الهيرودياني 
ن وطو ر بناءكا  العنر األموي  إحقا  فيالمائية، كي في األن  طر  و نوا  يبوسية كنعانية حس 

المتقدم، في الو   الذي شهد فيه المسجد األ ن  والبلدة القديمة بالقدد المحتلة تطورا  عمرانيا  
 ملحو ا .

 28/3/2017، غزة، لرأي الفلسطينية لإلعلموكالة ا
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 االحتلل يهدم ثلثة منازل قيد اإلنشاء شرق أريحا .37
أ دم  سلطا  اإحتال  اسسرائيلي،  هر يوم الثالثاء، عل  كدم ثالثة مناز   يد اسنشاء في 

 منطقة  المطار  شر  أريحا، بحجة عدم الترخيص.
لمجلد الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، الممارسا  وون  محاف  أريحا واألغوار، أمين سر ا

اسسرائيلية بأنها استمرار لنهج وسياسة حكومة يمينية تعاني من أزما  داخلية، وتسع  باستمرار كي 
ومن سبقتها من حكوما  متطرفة إل  كسب الشار  اسسرائيلي بأفعا  عننرية وتدمير و ت  

 وحنار أو اغتيا  كنا وكناك.
 28/3/2017، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 

 
 بيت لحم: شركة إسرائيلية تحاول االستيلء على أراض في قرية الولجة .38

وأفاد ممث   تحاو  شركة إسرائيلية اإستيالء عل  أراضح في  رية الولجة، شما  غرب بي  لحم.
ة إسرائيلية تدع   يوئي  ، وتح  كيئة الجدار واإستيطان في بي  لحم حسن بريجية لر وفا ، بأن شرك

حماية جنود اإحتال  اسسرائيلي، يرافقهما مو فون من أمالك الةائبين من  بي  إي  ، و عتنيون ، 
وكذلك مدير  الطابو  اسسرائيلي، ا تحم  جب  الرويسا  الذي ي م منطقتي  السرج، وخلة النفلة 

 618فيهما، وتبل  مساحتها  األرا يعل   شر ا، وشرع  بو   عالما  حدودية، بهد  اإستيالء
 دونما.

وأشار بريجية إل  أن أنحاب األرض برفقة ناشطين من كيئة الجدار واإستيطان والمحامي غياث 
كافة األورا  الثبوتية من طابو، يفند ك  ادعاءا  اإحتال  بامتالكهم  إبرازنانر تندوا لهم، م  

 ألرا يهم.
 28/3/2017، الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات 

 
 للجالية الفلسطينية الموحدة بالنمسا المهندس ماهر زعيتر رئيسا  انتخاب  .39

أنجز  الجالية الفلسطينية الموحدة في النمسا انتخاباتها األول  بعد عم  شا  دام أكثر من ستة 
 النمسا.استطاع  خاللها عقد اجتماعا  موسعة م  أطيا  الجالية الفلسطينية في  أشهر

ع و. و د ترشح  600ن  أع وا استوفوا شروط الع وية من  324 اإنتخابا وشارك في 
ماكر زعيتر انُتخب المهندد و د اسدارية. للهيئة  أع اء تسعةع وا  إختيار  12لع وية الهيئة 

 . بالنمساة للجالية الفلسطينية الموحد اسداريةلهيئة لرئيسا 
 28/3/2017، وكالة معا  اإلخبارية
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 وزير الخارجية المصري: نعمل للحفاظ على صدارة القضية الفلسطينية .41

التق  وزير الخارجية المنري سامح شكري، عل  كامق  : الحياة  –البحر المي  )األردن( 
اإجتماعا  التح يرية للقمة العربية في منتج  البحر المي  ألردني، الممث  الخاص للرئيد 

  الدولية جيسون غرينبال ، وتم البحث في مستجدا  الق ية األميركي لش"ون المفاو ا
 الفلسطينية ومستقب  عملية السالم في الشر  األوسط.

ونق  بيان وزعته وزارة الخارجية المنرية عن شكري تأكيده في مسته  اللقاء أن منر  تسع  بك  
فاع  في شك  إيجابي م  جهد إل  الحفا  عل  ندارة الق ية الفلسطينية عل  الساحة الدولية، وتت

ك  المبادرا  والتحركا  التي تهد  إل  إيجاد ح  شام  وعاد  لها . وأشار إل  أن المل  
الفلسطيني  سيكون مطروحا  بقوة خال  الزيارة المقبلة للرئيد عبدالفتا  السيسي لواشنطن )األسبو  

ا تم التنسي  والتشاور في شأنه المقب ( ، وأن الطر  المنري للق ية الفلسطينية سيكون  وفقا  لم
فلسطينيا  وعربيا  وبناء  عل  مبادرة السالم العربية ، منوكا  بما تم اإتفا  عليه م  الجانب الفلسطيني 

 خال  الزيارة األخيرة للرئيد محمود عباد للقاكرة.
حلحلة  وأكد شكري أن منر  ستستمر في التوان  م  الشركاء الدوليين الذين لديهم القدرة عل 

األو ا  إستعادة الزخم والدعم الدولي إستئنا  عملية السالم وتشجي  الطرفين اسسرائيلي 
 والفلسطيني عل  العودة إل  المفاو ا  .

 29/3/2017، الحياة، لندن
 

 العدوانية حيال لبنان "إسرائيل""كتلة المستقبل" تحّذر من نيات بيروت:  .41
برئاسة الرئيد سعد الحريري في بي  الوسط وأندر   أمدماعها عقد   كتلة المستقب   النيابية اجت

بيانا تاله النائب زياد القادري تو ف  فيه امام الذكرى الثانية عشرة إنتفا ة اإستقال  في الراب  
 .2005عشر من رذار 

يلي تجاه واستنكر  الكتلة  استنكارا  شديدا  التهديدا  التي أطلقها بعض المس"ولين لدى العدو اسسرائ
لبنان ودولته وم"سساته، وبناه التحتية. والكتلة إذ ترى أن  العدوَّ اسسرائيليَّ إ ينت ر مبررا  لالعتداء 
عل  لبنان بسبب أطماعه وتاريخه العدواني، تلف  في الو   ذاته إل  أكمية الحذر من نيا  العدو 

و  مناسبة  د تتا  له لشن  اإعتداءا  الذي يستمر في العم  جاكدا  لالستفادة من أية ذرائ  او  ر 
 عل  لبنان .

 29/3/2017، النهار، بيروت
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 باستمرار دعم موازنة السلطة الفلسطينية لمدة عام القمة العربية ستصدر قرارا   .42

دعا وزراء خارجية الدو  العربية في  راراتهم التي اعتمدوكا أمد، : القدد/عبد الر"و  أرنا"وط
مليون دوإر، ودعم موازنة  500دة رأد ما  نندو ي  األ ن  والقدد ، بمبل  الدو  األع اء، لزيا

 .2002وفقا  لآلليا  التي أ رتها  مة بيرو   1/4/2017دولة فلسطين لمدة عام، تبدأ من 
 28/3/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 يحذران من المس بوضع القدس السعودية واألردن .43

ين الملك سلمان بن عبدالعزيز والعاك  األردني الملك عبدهللا الثاني، بحث لقاء ب : الحياة  –عمان 
والذي عقد في  نر الحسينية في عمان مساء أو  من أمد، في رفا  تعزيز العال ا  التاريخية 

 بين البلدين ورليا  توسي  رفا  التعاون، وتطورا  األو ا  عل  الساحة اس ليمية.
والق ايا اس ليمية الراكنة، وفي مقدمها الق ية الفلسطينية، إذ أكد كما ركز اللقاء عل  المستجدا  

العاك  األردني  رورة تكثي  الجهود لتحريك عملية السالم بما يقود إل  إعادة إطال  مفاو ا  
جادة وفاعلة بين الفلسطينيين واسسرائيليين استنادا  إل  ح  الدولتين ومبادرة السالم العربية و رارا  

ة الدولية، ونوإ  إل  إ امة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعانمتها القدد الشر ية. وفي كذا الشرعي
اسطار، تم التأكيد عل  أكمية الحفا  عل  الو   التاريخي القائم في القدد وعدم المد به، لما 

 ستكون له من انعكاسا  عل  أمن المنطقة برمتها واستقراركا.
 29/3/2017، الحياة، لندن

 
 زيارات "تطبيعية" كويتية لألراضي المحتلة تحت الفتات دعم الفلسطينيين .44

رغم المو   الشعبي والرسمي الكويتي المعادي للكيان النهيوني والمقاط  : الكوي  رر خالد الخالدي
ل  سسرائي ، والرافض لالعترا  بالدولة العبرية، إإ أن العديد من  السيا   الكويتيين بدأوا بالتوافد إ

رسا   رام هللا والقدد، تح  إفتا   دعم الق ية الفلسطينية  و اإطمئنان إل  أحوا  المحانرين  وا 
رسائ  إل  الفلسطينيين  إننا معكم ، بحسب من يقوم بهذه الزيارا . وتقوم مكاتب سياحية، بين 

القرارا  العربية الكوي  واألردن، بترتيب كذه الرحال  التي يمنعها القانون الكويتي المنسجم م  
الراف ة للتطبي  م  الكيان النهيوني. وتناعد الجد  أخيرا  في أعقاب زيارة مجموعة من األطباء 
والنشطاء إل  ال فة الةربية، و يامهم بزيارة المسجد األ ن  بحجة اإطمئنان إل  أو ا  

  .المستشفيا  الفلسطينية والقطا  الطبي بشك  عام والنالة في المسجد األ ن
 29/3/2017، العربي الجديد، لندن
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 القنصل التركي في القدس: المدينة المقدسة لم تشهد أي ضرر خلل الحقبة العثمانية .45

 ا  القنن  العام التركي في مدينة القدد، غورجان تورك أوغلو، إن : القدد/ تورغ  ألب بويراز
ة الحكم العثماني، ب  كان  أف   المدينة المقدسة لم يلح  بوحدتها أو  دسيتها أي  رر خال  فتر 

 حقبة لحمايتها.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية لم"تمر حو  مدينة القدد ن مه المعهد الثقافي التركي  يوند إمره  في 
جامعة القدد، اليوم الثالثاء، بح ور رئيد الجامعة  عماد ابو كشك ، إل  جانب أكاديميين أتراك 

لرس  في يومنا كذا بات  القدد في و   إ يلي  بمكانتها وأ ا  تورك أوغلو:   وفلسطينيين.
 المقدسة .

وفي تنريح لرنا و ،  ا  منطف  أوزتورك، ع و كيئة التدريد في  سم التاريخ بجامعة  دجلة  
التركية،  عند البحث في األرشي  العثماني نرى أن ادعاء كون القدد عانمة أبدية سسرائي  وأنها 

وتاب  عل  كامق مشاركته في  يستند ألسد علمية وأنه مجرد شعار سياسي .مدينة يهودية، إ 
 كم الفلسطينيين . الحقيقيينالم"تمر:  تكش  الوثائ  التاريخية بو و  أن أنحاب القدد 

 28/3/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 محكمة إسرائيلية تقرر مواصلة حبس ممثل "تيكا" التركية بغزة .46
 رر  محكمة  بئر السب   اسسرائيلية، موانلة حبد ممث  وكالة التعاون : را بئر السب / أسعد ف

 فبراير/ شباط الما ي. 12والتنسي  التركية  تيكا  في  طا  غزة، محمد مرتج ، المعتق  منذ 
مايو/ أيار المقب ،  8وحدد  المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم الثالثاء، بح ور مرتج ، يوم 

 حاكمته المقبلة.موعدا لجلسة م
وكان جهاز األمن الداخلي اسسرائيلي  شاباك ، أندر بيانا األسبو  الما ي، اتهم فيه مرتجي بر 

واتهم البيان مرتج    دعم اسركاب  عبر أنشطة المساعدا  اسنسانية التي يقوم بها في  طا  غزة.
لجنا  المسلح لحركة حماد( بتوزي  المساعدا  اسنسانية في غزة عل  أع اء  كتائب القسام  )ا

ويعم  الفلسطيني مرتج ، ممثال  وعائالتهم، إستخدامها ألغراض عسكرية، وكو ما نفاه مرتج .
 .2012لوكالة التعاون والتنسي  التركية في غزة منذ العام 

 28/3/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 غزة ألف درهم منحة الحتواء قسوة الشتاء في قطاع 400: الشارقة .47
أبرم  م"سسة القلب الكبير اتفا ية منحة م  م"سسة التعاون في فلسطين، بقيمة تن  إل  : الشار ة

من األطفا  األيتام وأمهاتهم في  طا  غزة،  2200أل  دركم، بهد  توفير مالبد شتوية لر  400
 دية.الكهربائي وتو   وسائ  التدفئة التقلي تخفيفا  من معاناتهم نتيجة انقطا  التيار

 29/3/2017، االتحاد، أبو ظبي
 

 ا  : عملية سياسية قريبة جد"إسرائيلـ"ترامب في رسالة ل .48
أفاد تقرير للقناة التلفزيونية اسسرائيلية الثانية، نشر مساء اليوم الثالثاء، أن الوإيا  : كاشم حمدان

 المتحدة تنوي الدف  بر'عملية سياسية' إزاء الفلسطينيين.
ن البي  األبيض بعث برسالة إل  الحكومة اسسرائيلية مفادكا أن الرئيد وبحسب التقرير فن

 األميركي، دونالد ترامب، ينوي الدف  بعملية سياسية إزاء الفلسطينيين.
وجاء أن الرسالة األميركية سسرائي  تفيد أن ترامب 'جدي جدا بشأن الدف  بعملية سياسية بين 

 ا'.إسرائي  والفلسطينيين في و    ريب جد
إل  ذلك، تجدر اسشارة إل  أن مبعوث ترامب إل  المنطقة، جيسون غرينبال ، سو  يجتم ، يوم 
 غد األربعاء، م  رئيد السلطة الفلسطينية محمود عباد، في لقاء كو الثاني خال  أسبو  ونن .

 28/3/2017، 48عرب 
 

 "إسرائيل"نيكاراجوا تقول إنها استعادت العلقات الدبلوماسية مع  .49
 ال  نيكاراجوا يوم الثالثاء إنها  رر  استعادة العال ا  الدبلوماسية م  إسرائي ، بعد  :)رويترز(

 ، عل  أن يتم ذلك عل  الفور.2010تعليقها في 
و ال  وزارة خارجية نيكاراجوا في بيان  تولي الحكومتان أكمية كبيرة إستئنا  العال ا  بهد  تعزيز 

 عبين واسسهام في الكفا  من أج  السالم في العالم. النشاط المشترك لرفاكية الش
احتجاجا عل   2010كان رئيد نيكاراجوا دانيي  أورتيجا عل  العال ا  الدبلوماسية م  إسرائي  عام 

  يام  وا  إسرائيلية بمهاجمة أسطو  يحاو  كسر الحنار المفروض عل   طا  غزة.
 29/3/2017، وكالة رويترز لألنباء
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 مؤسسات مالية فرنسية تمول االستيطان الصهيوني خمسةولي: تقرير د .51
أكد  الفدرالية الدولية لحقو  اسنسان في تقرير األربعاء أن خمد م"سسا  مالية فرنسية، : باريد

كي أربعة منار  وشركة تأمين، تمو   اإستيطان النهيوني في األرا ي الفلسطينية المحتلة عن 
 كا  نهيونية تعم  في المستوطنا .طري  مشاركتها في منار  وشر 

و ال  الفدرالية في تقرير بعنوان  النال  الخطرة بين المنار  الفرنسية واإستيطان اسسرائيلي ، 
نشره مو    ناة العالم نقال عن فراند برد، إن منار   بي ان بي باريبا  و سوسيتيه جنرا   و بي 

عمها  المستمر  للمنار  والشركا  النهيونية بي سي ايه  وشركة  أكسا  للتأمين ومن خال  د
 العاملة في المستوطنا   تساكم بنورة مباشرة في ديمومة وتطور  كذه المستوطنا .

 29/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعلم
 

 جمعية فرنسية: مجموعة لـ"أصدقاء يهودا والسامرة" في البرلمان األوروبي .51
فلسطين للت امن ، التي تعن  بالدفا  عن  -ة  فرنسا أندر  جمعي: باريد رر محمد المزديوي

الق ية الفلسطينية في فرنسا وأوروبا، والت امن م  الشعب الفلسطيني، وُمقاطعة منتوجا  
المستوطنا  في األرا ي الفلسطينية المحتلة، بيان ا، اليوم الثالثاء، تف ح فيه وجود ما يسم  

 ألوروبي. أند اء يهودا والسامرة  في البرلمان ا
وأك د بيان الجمعية، التي تلق  في اآلونة األخيرة تهديدا  جد ية من  ب  من ما  نهيونية مقربة 
من حكومة رئيد الوزراء اسسرائيلي، بنيامين نتنياكو، وتنشط في فرنسا، أن مجموعة  الندا ة ، 

نا  اسسرائيلية في األرا ي المتأل فة من عدد من النواب األوروبيين، تقوم بالترويج والدعاية للمستوط
وكش  البيان أنه كان من  الفلسطينية المحتلة، والتي تعتبر غير  انونية في ن ر القانون الدولي.

المقرر أن يعقد ك"إء  األند اء  للمستوطنا  اسسرائيلية لقاء اليوم داخ  أرو ة البرلمان األوروبي، 
 من أج   تذو  منتجا  المستوطنا  . 

نائب ا برلمانيا  أوروبيا ، من اليسار  34فلسطين ، فنن كذا الحدث دف  بنحو  -ية فرنسا وحسب  جمع
والخ ر، إل  مساءلة رئيد البرلمان األوروبي، أنطونيو تاجاني، حو  المو و ، مذك رين إي اه 

ر مجلد ، وأكَّده  را2004بالطاب  غير القانوني للمستوطنا ، الذي أ  رته محكمة العد  الدولية، سنة 
را ، في ديسمبر/كانون األو  الما ي.2334األمن ر م   ، والذي تم التنويُ  عليه م"خَّ

 28/3/2017، العربي الجديد، لندن
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 "إسرائيل"مهاجر يهودي من أوكرانيا إلى  200وصول  .52
مهاجر يهودي من أوكرانيا،  200ون  إل  إسرائي ، اليوم الثالثاء، : القدد/عبد الر"و  أرنا"وط

 سب اسذاعة اسسرائيلية العامة )رسمية(. بح
وذكر  اسذاعة أن المهاجرين الجدد ونلوا عل  متن رحلة خانة، ن مها نندو   الندا ة 
سسرائي  ، وتم استقبالهم في مراسم خانة من  ب  وزيرة اإستيعاب، سوفا إندفير. و ال  اسذاعة 

 من شر  أوكرانيا، كربوا من المعارك الدائرة كناك . اسسرائيلية:  العديد من القادمين الجدد إجئون 
 27وكان  الوكالة اليهودية ووزارة الهجرة واإستيعاب اسسرائيلية،  د  ال  مطل  كذا العام إن نحو 

 . 2015ألفا كاجروا اليها في العام  31بالمقارنة م   2016أل  يهودي، كاجروا إل  إسرائي  في العام 
مليون في الوإيا   5.8مليون، من بينهم  14ودية أعداد اليهود في العالم بنحو وتقدر الوكالة اليه

ألفا في أمريكا الجنوبية ومليون ونن   329ألفا في أمريكا الوسط  و 54المتحدة األمريكية وكندا، و
ألفا في  119ألفا في رسيا و 40مليون في إسرائي  و 5.9ألفا في إفريقيا و 75المليون في أوروبا و

 استراليا.
 28/3/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
دلب ي  اتفاق "تهجير طائفي" بين ريفَ  .53  دمشق وا 

أكد  منادر مطلعة أمد إنجاز نفقة بين  جيق الفتح  الذي ي م  : الحياة  –لندن، نيويورك 
يران من جهة ثان ية فنائ  إسالمية بينها  فتح الشام  )الننرة سابقا ( من جهة، و  حزب هللا  وا 

دلب، في و    ست"دي لدى تنفيذكا إل  حنو  أكبر عملية تباد   تهجير طائفي  في ريفي دمش  وا 
أبل  األمين العام لرمم المتحدة أنطونيو غوتيريق مجلد األمن أن  جبهة فتح الشام  توان  خوض 

لسالم مواجها  م   لواء شهداء اليرموك  الموالي لتن يم  داعق  في منطقة عمليا   وة حف  ا
الدولية في الجوإن السوري )أندو (، وأنهما يسيطران عل  جزء كبير من منطقة عم  القوة )راج  

 (.4ص
وأفاد  المرند السوري لحقو  اسنسان  أمد، بأنه  تم التون  إتفا  كدنة وو   إطال  نار يتراف  

جالء مدنيين وعنانر مسلحة من م ايا والزبداني ومخي م اليرموك )وكم من م  عمليا  تهجير وا 
السنة في ري  دمش ( وكفريا والفوعة )اللتين ت مان شيعة مدعومين من إيران في ري  إدلب( ، 
مو حا :  يتو   أن يسري تطبي  لو   النار في كذه المناط ، عل  أن يبدأ تنفيذ العملية في الراب  

رإ  مدني من  8ول  إجالء من نيسان )أبري ( حيث سيتم التنفيذ عل  مرحلتين ت م المرحلة األ
الفوعة وكفريا مقاب  تهجير عدد مماث  من المدنيين والمسلحين وعوائلهم من م ايا والزبداني، عل  
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أن يتم في المرحلة الثانية إجالء عدد مماث  من المدنيين من الفوعة وكفريا، مقاب  العدد ذاته من 
 نوب دمش  .المسلحين وعوائلهم والمدنيين من مخيم اليرموك في ج

وتو    المرند  في تقرير  نق  المدنيين من الفوعة وكفريا إل  مناط  سيطرة القوا  الن امية في 
العانمة وريفها، في حين سيخيَّر الخارجون من مخيم اليرموك وم ايا والزبداني بين التوجه إل  

مقاتلة والقوا  التركية محاف ة إدلب أو منطقة جرابلد الوا عة تح  سيطرة الفنائ  اسسالمية وال
العاملة في عملية  در  الفرا   بري  حلب الشمالي الشر ي . كما سيتم تنفيذ اإتفا  بر  التزامن م  

معتق  وسجين في معتقالتها وسجونها، عل  أن يستمر  1500 حواليإفراج السلطا  السورية عن 
الشمالي الةربي، وببيال وبي   أشهر في م ايا والزبداني بري  دمش  9و   إطال  النار لمدة 

سحم ويلدا بري  دمش  الجنوبي، ومخيم اليرموك والت امن بجنوب العانمة دمش ، والفوعة وكفريا 
ومناط  أخرى  ريبة منها في ري  إدلب . و ا   المرند  إن  اإتفا  تم بعد مفاو ا  بين جيق 

  طرية . الفتح من جهة، وحزب هللا واسيرانيين من جهة أخرى برعاية
وأشار مو    كلنا شركاء  السوري المعارض، إل  أن  العنانر الن امية وحزب هللا يفر ون حنارا  

عننرا  معار ا  في مدينة الزبداني، كما يحانرون بشك ح منفن ح بلدتي م ايا وبقين  170عل  
  بلدتي الفوعة اللتين ت"ويان عشرا  رإ  المدنيين . في المقاب ، يفرض  جيق الفتح حنارا  عل

مقات ح في نفو  الميليشيا  التابعة  1500أل  نسمة بينهم  30وكفريا شما  إدلب، اللتين ت"ويان 
 سيران .

في نيويورك،  ا  غوتيريق في تقرير تناو  عم   أندو   سلمه إل  مجلد األمن، إن اإشتباكا  
حة. وأشار إل  ارتفا   التفاع  مستمرة أي ا  في منطقة الفن  بين الجيق السوري ومجموعا  مسل

بين جنود من الجيق اسسرائيلي وأفراد عل  الجانب السوري من المنطقة الفانلة . وأبل  عن 
عمليا  نق   ب ائ  غير معروفة  من الجيق اسسرائيلي إل  أفراد عل  الجانب السوري في منطقة 

ية. وأعرب عن القل  من تزايد كذه جب  الشيخ عل  متن عربا  وبةا  خال  األشهر الثالثة الما 
التفاعال  بسبب  األكمية اإستراتيجية لمجم  جب  الشيخ . ونسب إل  الجيق اسسرائيلي أن طبيعة 
تلك  التفاعال  إنسانية وطبية ، عل  رغم أنه أشار إل  أن بع ا  ممن أجرى كذه التفاعال  م  

ن ذلك  يزيد من مخاطر اندإ  اشتباكا  بين الجيق اسسرائيلي كانوا من  المسلحين ، معتبرا  أ
 الجماعا  المسلحة والجيق السوري في جب  الشيخ .

و ا  إن إسرائي  شن  غارا  عل  تن يم  خالد بن الوليد  التاب  لر  داعق  بهد  ردعه عن تنفيذ 
 كجما   دكا، إ افة إل  كجما  أخرى لم تعط إي احا  في شأنها. ودعا غوتيريق الدو  ذا 
النفوذ إل   توجيه رسالة  وية وعاجلة إل  جماعا  المعار ة المسلحة في منطقة عم  أندو  
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ب رورة و   أي أعما  تشك  انتهاكا  إتفا  فض اإشتباك، ولمنح جنود  وة حف  السالم الدولية 
 الحرية الكاملة في الحركة بأمن وسالمة .

 29/3/2017، الحياة، لندن
 

 ثمن العربي البخس!مرة أخرى.. فلسطين ال .54
 ساري عرابي
سو  تنشر كذه المقالة يوم انعقاد القمة العربية باألردن، ولكنها تكتب  ب  يوم من نشركا، ولذلك 
وبنر  الن ر إن كان ثمة مبادرة عربية جديدة للسالم م   إسرائي   ستطر  في القمة العربية كما 

، أم إ كما رد عليه نائب عريقا  أمين سر زعم أحمد أبو الةيط أمين عام جامعة الدو  العربية
اللجنة التنفيذية لمن مة التحرير، فنن الم"كد، أن الدو  العربية، وفي طليعتها منر، تتبن  الر"ية 
نما تسع   اسسرائيلية اليمينية للح ، وإ تكتفي بال ةط عل   يادة السلطة الفلسطينية للر و  لها، وا 

 ية، باسم الفلسطينيين!لتقديم تلك الر"ية، ويا للسخر 
ولمن إ يعلم، فنن أحمد أبو الةيط زعم أن الفلسطينيين سيقدمون مبادرة في القمة العربية التي ستعقد 
باألردن، ولكن  يادة السلطة عبر عدد من الشخنيا ، أبرزكا نائب عريقا ، نف  ذلك، وكذا إ 

دة السلطة  ةوطا لتقديم تلك المبادرة يعني إإ شيئا واحدا، وكو أن بعض العرب، يمارسون عل   يا
 باسمها! وأن كذه القيادة حت  تنريح نائب عريقا  عل  األ  ، ما تزا  راف ة.

وذلك يعني أي ا، أن عبد الفتا  السيسي استقب  الرئيد محمود عباد، في التاس  عشر من الشهر 
طينيين، وذلك من بعد ما يشبه الجاري، ألج  ال ةط عليه لتبني تلك المبادرة وتقديمها باسم الفلس

القطيعة بين الطرفين، وبعدما سب  لمنر وأن رحل  أواخر شباط/ فبراير الما ي، من مطار 
القاكرة، جبري  الرجوب، أمين سر لجنة فتح المركزية، وبعدما تأزم  العال ة بين تيار حركة فتح 

 ة ما بين عباد ودحالن!الرسمي بقيادة عباد ون ام السيسي بسبب سعي األخير لفرض منالح
  في الشهرين الما يين، 21والح  أنه إ جديد في األمر، فقد كتب  مقالتين كنا في نحيفة  عربي

عن نفقة إ ليمية يجري اسعداد لها، كي في األساد ر"ية اليمين اسسرائيلي الحاكم، والتي من 
 ذا أنها ر"ية جاكزة وناجزة.الممكن أن تتبناكا إدارة ترامب بتعديال  معينة، دون أن يعني ك

لكن ما كو ناجز، ومتف  عليه إسرائيلي ا في كذه الر"ية، كو جر  العرب إل  مرب  التطبي ،  ب  ح   
الق ية الفلسطينية، وعل  كذا األساد يتحرك توني بلير، رئيد الوزراء البريطاني الساب ، وكو 

 بطبيعة الحا . األساد الذي لن يكون لدى إدارة ترامب أي مشكلة إزاءه
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والح  أي ا، أن كذا األمر ليد جديدا، وإ مستجدا م  إدارة ترامب، فلنتذكر فقط أنشطة التطبي  
العلنية، شبه الرسمية، في اآلونة األخيرة، و ب  فوز ترامب، بين دو  وشخنيا  عربية، و إسرائي   

التنريحا  اسسرائيلية، من بعد التي يفترض أنها إ عال ا  لها م  تلك الدو ، ولنتذكر أي ا سي  
الحرب األخيرة عل  غزة، عن الحل  اسسرائيلي العربي في مواجهة اسركاب )الذي يعني في 

 األساد حسب التنني  اسسرائيلي المقاومة الفلسطينية(، أو في مواجهة إيران!
غير مسبو ة،  إ متس ، في كذه المقالة، إستعراض ما  هر وبدا، من عال ا  إسرائيلية عربية

أ وى ما تكون، م  ن ام عبد الفتا  السيسي، ولكن المهم، أن اسعداد للنفقة اس ليمية الشاملة بدأ 
م  العرب أنفسهم،  ب  أن يكون م  إدارة ترامب، التي جاء  و د  ط  بعض العرب شوطا في 

 كم في مهب  الريح اسيرانية!الترتيب م   إسرائي  ، إسيما حينما بدا لهم أن إدارة أوباما تركتهم وحد
، 2013دعونا ن   حوادث كثيرة في السيا ا اشتداد الهجمة عل  المسجد األ ن  منذ العام 

وانقالب عبد الفتا  السيسي في العام نفسه، و هور تسريبا  من ذلك الو   وحت  اللح ة حو  
عرب رسميين أو شبه رسميين مقتر  دولة )غزة + أجزاء من سيناء(، ولقاءا  التطبي  المطردة بين 

و إسرائي  ، ومحاوإ  فرض محمد دحالن عل  الرئيد محمود عباد، وزيادة الو و  اسسرائيلي 
عن نفقة  -منذ مجيء ترامب–بخنوص المقترحا  المعد ة لل فة الةربية، ثم علنية الحديث 

خيرا محاولة تقديم مبادرة جديدة إ ليمية تنجز تطبيعا عربي ا إسرائيلي ا  ب  ح   الق ية الفلسطينية، وأ
 باسم الفلسطينيين كي بال رورة أوطأ من المبادرة العربية.

المبادرة الجديدة  د تت من مباشرة أفكارا كلية تنز  عن السق  الذي تتمسك به القيادة الفلسطينية 
الجئين أو الرسمية، بمعن  أنها  د تحوي اعترافا بيهودية  إسرائي   أو تنازإ نريحا عن ح  ال

تنازإ  أخفض من سق  عرفا  في كامب ديفيد بخنوص المسجد األ ن  والقدد، أو  د تكون 
 أفكارا عملية تنفيذية ت"دي في النهاية إل  تلك التنازإ  الكلية، وككذا..

الثاب  أن فلسطين كي الثمن الدائم، الذي يدفعه العرب، إستمالة اسدارا  األمريكية المتعا بة، وم  
ا بدا خطرا محد ا بسبب سياسا  أوباما التي أشعر  ك"إء العرب بالوحدة في مواجهة الخطر م

ويا -اسيراني، بدأ بع هم يبحث في إمكانية اإستقواء بقوة إ ليمية يتفو ون بها عل  إيران، وكي 
ح  إسرائي  ! وذلك ف ال عن أن مة عربية ذا  دور و يفي في خدمة المنال -للسخرية مرة أخرى

 اسسرائيلية، مث  ن ام عبد الفتا  السيسي!
في كذا السيا ،  د يجدر أن نذك ر بقوة أخرى، ليس  دولة، ولكنها حركة مقاومة محانرة، تمكن  
من عر لة المخططا  التنفوية للق ية الفلسطينية أكثر من مرة. إنها حماد، المحانرة بالجةرافيا 

م"امرة دولة غزة، أو دولة )غزة + سيناء(، والتي لم يك   والحروب، واأللن  بسيناء، واأل رب إل  
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توني بلير عن اإجتما  بقياداتها في السنوا  األخيرة، إذ ثمة محاولة لحشركا في  ر  استدراج 
بالحيلة أو التركيب، لكن الوعي والنمود كو ما يعو  عليه ليكون لها مساكمة أساسية في عر لة 

 مث  كذه الم"امرة.
 28/3/2017، "21ي موقع "عرب

 
 خطوة على طريق حل الدولة الواحدة "اإلسكوا"تقرير  .55

 حسن نافعة 
واجه  األمم المتحدة مو فا  عنيبا  نا  من سمعتها عقب ر و  أمينها العام، أنطونيو غوتيريق، 

الممارسا  اسسرائيلية تجاه  إسرائيلية منسقة دفعته سندار أوامره بسحب تقرير  -ل ةوط أميركية
الذي أندرته اللجنة اإ تنادية واإجتماعية لةرب رسيا   لشعب الفلسطيني ومسألة األبارتايدا
. وألن تنر  األمين العام، والذي إ يستند إل  أي مبرر أخال ي أو مهني، و   السيدة  إسكوا 

ريما خل ، األمين التنفيذي لإلسكوا، في مو   نعب فرض عليها اإختيار بين منالحها 
ية وبين القيم والمبادئ التي ت"من بها، فقد رثر  اإستقالة، وكو مو   نا  إعجاب وتقدير الشخن
 الكثيرين.

غير أن تركيز األ واء اسعالمية عل  كذا البعد وحده، عل  أكميته، جاء عل  حساب أبعاد أخرى 
 إ تق  أكمية.

را ، بما شهدته ساحة الجمعية سدراك دإلة كذه األبعاد، يتعين ربط ما شهدته ساحة اسسكوا أخي
العامة في منتن  سبعينا  القرن الما ي، وبما شهدته ساحة محكمة العد  الدولية في منتن  
العقد األو  من القرن الحالي. فهذه المشاكد الثالثة تشك  حلقا  مترابطة ع ويا  في مسلس  اسدارة 

ثة من أكم األجهزة الرئيسة لرمم المتحدة اسسرائيلي، شارك  في ننعه ثال -األممية للنرا  العربي
كي: الجمعية العامة، ومحكمة العد  الدولية، والمجلد اإ تنادي واإجتماعي )والذي تعد اسسكوا 

يعتبر النهيونية شكال  من  أندر  الجمعية العامة  رارا   1975إحدى لجانه الو يفية(. ففي عام 
أندر  محكمة العد  الدولية فتوى  انونية ت"كد  2004م (، وفي عا3379)القرار   أشكا  العننرية

، ومنذ أيام أندر  اسسكوا تقريرا  يدين الن ام اسسرائيلي باعتباره ن اما   الجدار العاز  عدم شرعية 
، والذي يعد من من ور القانون الدولي جريمة  د  األبارتايد يقوم عل  الفن  العننري أو 

،  عننرية المشرو  النهيوني الثالث  اسم مشترك أع م، كو   الوثائ  اسنسانية. يجم  بين كذه 
بك  ما يمثله: أيديولوجيا  وسياسيا  وبنيويا . وألنها وثائ  ندر  في سيا ا  وموازين  وى إ ليمية 
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بطا   ودولية مختلفة، فقد تباين  األساليب واألدوا  المستخدمة من جانب إسرائي  للتعام  معها وا 
 عل  رغم اسدراك التام لخطورتها ليد فقط عل  مستقب  إسرائي  ولكن عل  وجودكا ذاته.مفعولها، 

 73فقرار الجمعية العامة، والذي ساوى بين النهيونية والعننرية، ندر بعد فترة وجيزة من حرب 
التي مكن  الدو  العربية ليد فقط من تحقي  إنجاز عسكري ملمود ولكن أي ا  من استخدام النفط 

ال  في المعركة وكأداة لعز  وحنار إسرائي  ديبلوماسيا ، أي في مرحلة مال  فيها موازين القوى كس
لةير منلحة إسرائي . ومن الطبيعي أن يشك   رار يرى في النهيونية والعننرية وجهين لعملة 
واحدة، ندمة كبرى سسرائي  خشي  معها أن يساكم في فتح طري  يف ي إل  المنير نفسه الذي 

عارا  عل   انته  إليه جنوب إفريقيا، وكو ما يفسر إنرار إسرائي  عل  المطالبة بنلةائه باعتباره 
. غير أن إسرائي  لم تنجح في مسعاكا كذا، والذي حشد  في سبيله ك  طا اتها، إإ بعد  اسنسانية

أ دم  1977أن تمكن  من تنفية نتائج حرب أكتوبر، وبمساعدة من بعض القادة العرب. ففي عام 
، فاطمأن  1979السادا  عل  زيارة القدد ثم  ام بنبرام معاكدة سالم منفنلة م  إسرائي  عام 

إسرائي  إل  استحالة اندإ  حرب عربية شاملة في مواجهتها وشعر  بأن يدكا أنبح  طليقة في 
 العدوان عل  أي دولة عربية ترفض إبرام اتفا ية مماثلة معها.

كما أنبح يطل    جدار الفن  العننري ، أو  الجدار العاز  عد  الدولية  د أما فتوى محكمة ال
عليه إحقا ، فندر  في سيا  مختل  بد  فيه موازين القوى مختلة لمنلحة إسرائي  التي تبن  
مو فا  شديد التعن  وبد  راف ة من الناحية الفعلية لح  الدولتين الذي  بلته الدو  العربية في  مة 

انتنارا  مهما  مكنها من تحرير  2000. وألن المقاومة اللبنانية كان   د حقق  عام 2002ام بيرو  ع
جنوب لبنان من دون  يد أو شرط، األمر الذي شد من أزر المقاومة الفلسطينية التي راح  تنشط 

  ، فقد أدرك جدار عاز  من جديد، ورد  إسرائي  بمحانرة عرفا  في المقاطعة والشرو  في بناء 
مع م الدو  العربية أنها ونل  إل  مأز  ولم يعد أمامها من خيار رخر سوى طلب فتوى من 
المحكمة الدولية حو  مدى شرعية بناء الجدار. وعل  رغم إدراك إسرائي  التام لعدم إلزامية فتاوى 

خال ي محكمة العد  الدولية، فننها كان  تدرك في الو   نفسه أكميتها القنوى عل  النعيدين األ
والقانوني، وكو ما يفسر إنراركا عل  إجهاض كذا المسع . وانته  األمر بهزيمة مدوية لها. فقد 
ندر  الفتوى بةالبية أربعة عشر نوتا  ومعار ة نو  واحد فقط، كو نو  القا ي األميركي 

لقانون توماد بورغنتا ، وجاء  تاريخية بك  معن  الكلمة. فلم تكن الفتوى مجرد تفسير للمو   ا
نما أنل  حيثياتها للحقو  الوطنية الفلسطينية التي استند  إليها للتأكيد  الدولي من بناء الجدار وا 
عل  عدم شرعية بناء الجدار، ولمطالبة إسرائي  بهدم ما بني منه، ولتعويض الفلسطينيين عن 

 األ رار التي لحق  بهم بسببه.
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تح  عنوان:   اسسكوا أندرته   تقرير   كذه المرة شك  بقي أن نشير إل  الوثيقة الثالثة، والتي أخذ
. وتنب  أكمية كذا التقرير، والذي  الممارسا  اسسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة األبارتايد 

نفحة، من طابعه العلمي الذي يعكد المستوى األكاديمي الرفي   74ندر باللةة اسنكليزية في 
جينيا تيلي. فريتشارد فولك يعد من أكم أساتذة القانون الدولي اسنساني عل  لكاتبيه ريتشارد فولك وفر 

مستوى العالم، وسب  له أن شة  منانب أكاديمية مرمو ة في عدد من أكم الجامعا  األميركية، 
من بينها كارفارد وبرنستون وكاليفورنيا )سانتا بربرا(، وندر له أكثر من خمسين كتابا ، من تأليفه أو 

يره، وو   عليه اختيار األمم المتحدة منذ سنوا  ليكون مقررا  للفري  المكل  ببحث أو ا  تحر 
. أما فرجينيا تيلي، والتي تعم  حاليا  1967حقو  اسنسان في األرا ي الفلسطينية المحتلة بعد عام 

دراسة كأستاذة للعلوم السياسية في جامعة جنوب إلينوي، فتعد من أكم الخبراء المتخننين في 
اسسرائيلي،  -أو ا  ون م األبارتايد في العالم ومن الملمين في الو   نفسه بد ائ  النرا  العربي

. وفي تقديري أن أكم ما ت منه كذا  ح  الدولة الواحدة عن  2005ولها كتاب شهير ندر عام 
طينيين المقيمين التقرير تأكيده أن السياسا  العننرية التي تمارسها إسرائي  إ تقتنر عل  الفلس

نما تمد جمي  الفلسطينيين أينما وجدوا، بمن فيهم عرب 1967في األرض المحتلة بعد   48، وا 
وفلسطينيو الشتا ، أي أنها سياسا  تمارد  د الشعب الفلسطيني بك  مكوناته، وباعتباره كذلك، 

 لقوانين اسسرائيلية نفسها.و يامه بدعم النتائج التي تون  إليها بأسانيد علمية مستمدة من الوثائ  وا
عل  رغم تقديري وا عجابي الشديد بالمو   النزيه والشجا  الذي اتخذته السيدة ريما خل ، حين 
رثر  تقديم استقالتها عل  تةطية المو   المخزي لرمين العام، إإ أنني أعتقد أن م"لفي التقرير 

، وأ ن أنهما لن يسلما أبدا  من التجريح يستحقان تقديرا  أع م، خنونا  ألنهما مواطنان أميركيان
والنقد ومن طعنا  إسرائيلية حادة إ أشك أنها ستوجه لهما بقسوة في المستقب . وأود أن أنوه كنا إل  
أن ولوج مثقفين وخبراء دوليين، من أمثا  ريتشارد فولك وفرجينيا تيلي، ساحة الن ا   د 

ة، ي"ذن بعنر جديد يمهد لتسوية تقوم عل  بناء النهيونية، بونفها شكال  من أشكا  العننري
دولة موحدة يتعايق فيها العرب، مسلمين ومسيحيين، إل  جانب اليهود غير النهيونيين. وإ أعتقد 
أنني أبال  إن  ل  كذا التقرير سيساكم في إعادة إحياء ح  الدولة الواحدة بعد أن نجح نتانياكو في 

 دفن ح  الدولتين.
 29/3/2017 ،الحياة، لندن
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 القمة العربية: ال مشروع فلسطينيا  وضغط مصري بطلب أميركي .56
 معن البياري
يشتم  البيان الختامي للقمة العربية الثامنة والعشرين، الذي كتبه مو فون مختنون في جامعة 

ان الدو  العربية ويندر اليوم األربعاء في ختام أعما   مة، عل  بعض التعديال  الالزمة عل  البي
. وم  إعالن وزير الخارجية األردني، 2016الختامي الذي ندر عن القمة العربية في يوليو/تموز 

أيمن النفدي، تبن ي وزراء الخارجية العرب مشرو  البيان الذي أ ر ه المندوبون في جامعة الدو  
اشتم  عل   بندا ، 17مارد/رذار الحالي، و د ت من نحو  27العربية، في اجتماعهم التمهيدي يوم 

 ثواب   تقليدية معهودة، بشأن المل  الفلسطيني، و ثواب   أخرى استجد  في السنوا  القليلة 
الما ية، بشأن ما يحن  في سورية واليمن والعرا  وليبيا، لجهة التأكيد عل   رورة األمن واألمان 

المنطقة، ومحاربة والحلو  السياسية في كذه البالد، ف ال  عن رفض التدخ ال  اسيرانية في 
 اسركاب. 

ومن الجديد في البيان المرتقب ندوره اليوم، رفض ترشيح إسرائي  لع وية مجلد األمن عام 
ما  الترشح بموجب ميثا  األمم المتحدة، إذ إنها  وة احتال  ذا   2019-2020 لعدم انطبا  مقو 

سيشتم  عل  تكلي  جامعة  سج  طوي  من اإنتهاكا  الجسيمة ألحكام الميثا . كما أن البيان
الدو  العربية بو   رلية محددة لمساعدة الدو  العربية الم يفة لالجئين السوريين، وكو األمر الذي 
ألح  الحكومة األردنية عل  إ افته بندا  في مداوإ  القمة، وتسع  منه إل  تأمين دعم مالي 

الالجئين والنازحين السوريين، وكو ما  لمساعدتها في توفير ال رورا  اللوجستية واسغاثية آلإ 
 تتكف  بقدر كبير منه األمم المتحدة. 

وم  الفش  العربي المعلوم في الملفا  السورية والليبية والعرا ية، وم  تعقيد الجهود بشأن إعادة 
نهاء اإنقالب فيه، بدا أن  وة دف  خانة ستح   بها الق ية الفلسطينية،  اليمن إل  اإستقرار وا 

ألمر الذي  هر من التنريحا  العربية التي تواتر  حولها في أجواء اإستعدادا  لعقد القمة ا
العربية، وخنونا  من األمين العام لجامعة الدو  العربية، أحمد أبو الةيط، ومس"ولين فلسطينيين 

 وأردنيين.
ينية بالنسبة لرمة وبينما سيشتم  البيان الختامي للقمة اليوم عل  تأكيد مركزية الق ية الفلسط

العربية، وعل   تفعي  مبادرة السالم العربية  والتزام الدو  العربية بها، وم  تأكيدا  تواتر  من رام 
هللا وعمان والقاكرة أن إ مشرو  جديدا  سيتم طرحه في القمة في الشأن الفلسطيني، بعد أن تم نفي 

دة أبو الةيط نفسه مجددا  إل  إشاعة تنريحا  أدل  بها أبو الةيط في كذا الخنوص، فنن عو 
أ واله نفسها كذه، م   تعديال   كالمية فيها، توحي بأن أمرا  رخر يجري اسعداد له مختل  عما 
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سيتم ت مينه في البيان الختامي اليوم للقمة. فقد نقل  نحيفة  الوطن  السعودية، أو  من أمد، 
ي    التعن  اسسرائيلي، والتوس  في اإستيطان، عن األمين العام لجامعة الدو  العربية، أنه  ف

وتراج  المساندة الدولية لح  الدولتين، فنن السلطة الفلسطينية سو  تطر  رليا  جديدة للتعام  م  
 الق ية، وكيفية الونو  إل  إ امة الدولة الفلسطينية المستقلة . 
ة البحر المي ، يو ح شيئا  منه، ما كذا الةموض الذي تعم ده أبو الةيط،  ب  يومين من اجتما   م

أوردته وكالة  أنباء الشر  األوسط  الرسمية المنرية، من أن وزير الخارجية المنري، سامح 
شكري، أكد في لقاء م  مبعوث الرئيد األميركي إل  القمة العربية، جايسون غرينبال ، أن بالده 

  الساحة الدولية، وتتفاع  إيجابيا  م  تسع  بك  جهد للحفا  عل  ندارة الق ية الفلسطينية عل
ك  المبادرا  والتحر كا  التي تهد  إل  إيجاد ح  شام  وعاد  لها، وأن المل  الفلسطيني سيكون 
مطروحا  بقوة خال  الزيارة المقبلة للرئيد المنري عبد الفتا  السيسي إل  واشنطن. وكي الزيارة 

ق  خاللها إل  الرئيد األميركي، دونالد ترامب،  أفكارا  التي كان أبو الةيط  د نر  أن السيسي سين
فلسطينية جديدة ، والتي أفاد  تقديرا  بأن البي  األبيض سيبني عليها  تنورا   لدف  مفاو ا  
السالم الفلسطينية اسسرائيلية التي يتحمد ترامب وفريقه سحيائها. وفي كذا الخنوص، سم  

هما أمد، أن القاكرة  ستستمر في التوان  م  الشركاء مبعوث ترامب من شكري، في اجتماع
الدوليين الذين لديهم القدرة عل  حلحلة األو ا  إستعادة الزخم والدعم الدولي إستئنا  عملية 

 السالم وتشجي  الطرفين اسسرائيلي والفلسطيني عل  العودة إل  المفاو ا  . 
مساعد لجامعة الدو  العربية، حسام زكي، عن عدم ليد مفيدا  اإكتراث بما  اله األمين العام ال

وجود مشرو  عربي بشأن الق ية الفلسطينية، وإ بنفيه، مجددا ، أحاديث ألبو الةيط في كذا الشأن، 
فاألكم كو اإلتفا  إل  ما لن يكون مننونا  عليه في بيانا   مة البحر المي ، ب  في الذي تجهد 

اعدة األمين العام لجامعة الدو  العربية، لل ةط عل  الطر  به وزارة الخارجية المنرية، بمس
 الفلسطيني، من أج  أخذه إل  مفاو ا  م  إسرائي ، يلح  عل  طلبها دونالد ترامب.

 29/3/2017، العربي الجديد، لندن
 

 حماس تريد االنتقام لكنها حذرة .57
 موشيه العاد

فية القائد مازن فقها، ونية إسرائي  إ امة إن تعيين يحي  السنوار رئيسا لحماد في  طا  غزة، وتن
جدار يحرم الحركة من ذخركا اإستراتيجي الذي كو اإنفا ، ك  ذلك يرف  مقياد التنعيد ويرسم 

 نورة المواجهة القريبة. ولكن ك  نوجد من جديد عل  أعتاب مواجهة عنيفة ونعبة؟
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م من إسرائي . ولكن بدون غطاء دولي أو يمكن أن يبدو السنوار  ائدا عنيدا وبشعا يرغب في اإنتقا
عربي سيتردد في الدخو  ال  مةامرة حربية م  إسرائي . لهذا يمكن القو  إن السنوار اي ا سيكون 
ديكتاتورا عقالنيا. إن اختفاء ديكتاتوريين مث  ندام حسين العرا ي والقذافي الليبي ونالح اليمني 

أن ك  ديكتاتور بقي حت  اآلن عل  كرسيه يقوم  ومبارك ومرسي المنريين كو مثا  وا ح عل 
بفحص خطواته بحذر كي إ يجد نفسه يسير في طريقهم. وخالفا للقاعدة وداعق فنن حماد تريد 

ذاأن تنبح دولة. فقد انشأ  ن ام حكم وكي تقوم ببناء دولة وترغب في تعزيز حكمها.  لم يكن  وا 
، وأن السعودية و طر ستقومان بدعمه ا تناديا، فننه السنوار متأكدا من أن ك"إء سيقفون من ورائه

 لن يختار المواجهة الواسعة والشاملة.
بلةة عسكرية بسيطة، ما يحدث بين إسرائي  وحماد كو الرد . حماد تعني اإحر  اإول  

 ، حركة المقاومة تعني المقاومة والخو  في نفد الو  . حركة المقاومة اإسالمية لر
من مة كو العمليا  اسركابية واإعتداء عل  مواطني العدو ومحاولة استنزافه. إن جوكر كذه ال

حماد تتخو  منذ ثالث سنوا ، وكذه فترة طويلة بالمعايير اإ ليمية. وحزب هللا الذي كو المقاومة 
سنة. ومن كنا فنن لدى حماد من  11اللبنانية، يحذر من اإنجرار ال  مواجهة م  إسرائي  منذ 

 منه.تتعلم 
يمكن القو  اآلن إن حماد ليس  فقط مرتدعة، ب  إن حماد ومن ي"يدونها مرتدعون. الدو  

القطا  بمبل   بنعمارالمانحة ر الوإيا  المتحدة والدو  األوروبية والدو  العربية الةنية التي وعد  
يجب أن   أزمةأزمة ر اعمار ر  مليار دوإر ر تتحدث باستمرار م   ادة القطا  بأن معادلة  3.3

 تتو  .  لة التبرعا  بعد الجولة الما ية تم استيعابها بشك  جيد لدى  ادة حماد.
ما زال   2014ينب  الرد من عدة اسباب. اإو  كو أن نور الدمار لعملية الجر  النامد في العام 

  المهدمة موجودة. الحركة اإنولية دفع  ثمنا باك ا للمةامرة التي تسبب  بعشرا  رإ  المناز 
 وغ ب السكان وازمة ا تنادية شديدة أ ر  بهم جميعا.

الثاني كو أنه في كذا الو   بالذا ، حيث بدأ  طا  غزة يعود ال  الحياة، والحنار الذي بسببه 
كان  اإزمة اإخيرة، تم رفعه، ويوميا تدخ  ال  القطا  شاحنا  كبيرة محملة بالمواد اإستهالكية. 

مبادرة ال  احداث ازمة؟ حيث يعم  بعض الةزيين في إسرائي ، والبناء المحلي في فه  من الجدير ال
غزة يتم أكثر مما في الساب ، وك  ذلك بدون تدخ  من تركيا أو تهديد أو  ةط، ب  انطال ا من 
التعاون الفعلي بين إسرائي  وحماد. ك  كذا كو الو   للت حية بك  ذلك؟ السنوار اي ا يعر  أن 

 كو الو  .كذا ليد 
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الثالث كو أن التةييرا  التي تم  في  يادة حماد تجع  القادة يزعمون أنهم غير مستعدين لمواجهة 
 ب  اتخاذ القرار حو    دراسة المادة اخرى م  إسرائي . كنية والسنوار اي ا وال باط يجب عليهم 

 الخطوا  الفعلية.
لجدير أن تنجر حماد ال  مواجهة إن تو   وجود ني  ساخن كو تو   طبيعي، لكن ليد من ا

عنيفة في كذه المرحلة. ورغم ذلك  د ترد حماد بأدوا  وسب  لم نعرفها. في ال فة الةربية اي ا 
كذه المن مة  وية بما يكفي من اج  القيام بعدة عمليا ، شريطة عدم توريط  طا  غزة في نرا  

ب هللا الذي رد أكثر من مرة عل  عمليا  جديد. و د تقوم المن مة بنق  نشاطها ال  الخارج مث  حز 
إسرائي  من خال  العمليا   د إسرائيليين أو يهود في أرجاء العالم، في سيناء أو في ك  مو   

 سياحي يوجد فيه تواجد كثي  لإلسرائيليين.
 28/3/2017إسرائيل اليوم 

 29/3/2017القدس العربي، لندن، 
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