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 .1نتنياهو يطلب مصادقة قضائية إلبعاد عائالت منفذي العمليات لغزة

نشررر مو ر عــرب  ،2016/3/2 ،48نق ر ع عررن هاشررح دمرردان ،أن رئرريس الدمومررة ائي ررائيلية بنيررامين
نتنيرراهو توج ر  ،يرروح اارب ررا  ،3/2إلررا الميتشررار الق ررائي للدمومررة أفيدررا ،منرردلبلي  ،و ل ر
المصاد ة علا إب اد عرائ

منذر  ،ال مليرا

بها نتنياهو إلا مندلبلي مت

أن ي تقد أن ايتخداح ائب اد يوف يردد ،تقلريج جرد ،فري مرا أيرماه

نتنياهو أن عمليا

منذر ،

"ال مليا

ائرهابية

ال مليررا

هررح أبنررا عررائ

مما مت

يشررار إلررا أن نتنيرراهو ب ر

مثير نذ

في الشهور ااخير من بل أفراد ،م ريذاع أن ب ر

تشررج وتقرردح لهررح الميرراعد فرري أنشر تهح .ومتر
يقدمون المياعد لإلرها

ا غز".

إلا

أنر ي لر

وجهررة ن رره

بهر ه الريررالة إلررا منرردلبلي رغررح علمر بمو ررف ااخيررر .ومرران ااخيررر ررد

ئ اعة الجيش ،بل عد أياح ،أن إب اد عائ

منذ  ،ال مليرا

إلا يورية ،ديبما ا ترح الوزير ييرائيل ماتس في إددى الجليا  ،يتنا
مما يتنا

را غرز  .وفري ريرالة ب ر

د إيرائيل وموا نيها".

بشأن إممانية "إب اد أبنا عائ
صرح في ددي

مرن ال رذة ال ربيرة إلرا

من ر

إلرا

را غرز أو

مر القرانون ائيررائيلي،

م القانون الدولي.

ومان نتنياهو د صرح في جلية لمتلة الليمرود فري المنيير  ،يروح ائثنرين  ،2/29أنر  ،ووز ار مثيررين

في المجلس الوزار ،المص ر ،يديدون إب اد عائ

منذ  ،ال مليا

إلا

ا غز ،إال أن الجها

الق ررائية ال تصررادق علررا لررب ،بديررب  .وأ رراف أن ر م نرري بمواصررلة فدررج الميررألة م ر الجهررا
الق ائية ان ي تقد أن ائب اد إلا غز ييوف يرد منذ  ،عمليا
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وج ررا ف رري الخبـــار ،بيـــروت ،2016/3/3 ،نقر ر ع ع ررن أ.ف ،). .أن المتددث ررة باي ررح من م ررة بتي رريلح
الدقو ية ائيرائيلية ياريي

من ال

ميخائيلي الر " :مرن الوا رن أن رئريس الروز ار يررزح ا ن تدر

و مرن اليمرين ،وخصوصراع مرن الييايريين الر ين يتهمونر بالتيراهل

ائلة" :أ ،شرمل مرن أشرمال ال قرا

وتاب

أ ربا منذ  ،الهجما

المثيرر

رد موجرة الهجمرا ".

الجمراعي غيرر رانوني ،وفري هر ه الدالرة مداولرة م ا برة

ال ين لح يتح اتهامهح بأ ،شي  ،خرق مامل للقانون الدولي والتذا ية جنيف".

 .2عباس يعلن عن جولة جديدة للمصالحة
غز  -أشرف الهور :ال الرئيس مدمود عباس في افتتاح اجتما اللجنة التنذي ية ميا الث ثا
"جر جولتان في ال اصمة الق رية الدودة ،وتددثنا دول البنود المت لقة بتدقيق ه ه المصالدة،

وان شا هللا ييتوج الوفد مر أخرى إلا الدودة لمتاب ة ه ا المو و ".

وأبدى درص علا إنها االنقياح بأ ،شمل وبيرعة صوى ،و ال إن ه ا االنقياح يشمل "وصمة

عار في جبيننا" .وب لب يمون الرئيس الذلي يني د أع ا دف ة جديد تشير إلا إممانية ددو
تقدح في مبادثا

الدودة المقبلة ،التي شمب الب

في إممانية عقدها ،ومنهح يادا

درمة فتن.
ومان

اللجنة التنذي ية لمن مة التدرير الذلي ينية د نا ش

المصالدة الو نية ااخير  ،وأمد

ت تر

ريق و

مبير من

خ ل اجتماعها ااخير جهود دوا ار

تميمها بر "الدوار الو ني وييلة وديد لتجاوز ال قبا

دد ل نقياح اايود ،ال  ،با

يهدد ودد الش

والو ن".

التي

القدس العربي ،لندن2016/3/3 ،

 .3بحضور عباس :بدء أعمال دورة المجلس الثوري الـ 16

راح هللا " -وفا" :افتتن المجلس الثور ،لدرمة فتن ،ميا امس ،أعمال دورت اليادية عشر،
بد ور الرئيس مدمود عباس ،وأع ا اللجنة المرمزية لدرمة فتن .وألقا الرئيس ملمة شاملة
تناول فيها الو

الييايي ال اح ،دي

أمد علا المو ف الذلي يني المرد

بالمبادر الذرنيية ل قد

مدتمر دولي للي ح ،تنبثق عن آلية دولية لدل الق ية الذلي ينية علا غرار ا ليا

لدل أزما

المن قة.

و ال الرئيس ،إن هناب

رور ل قد المدتمر الدولي للي ح ،ئخراج ال ملية الييايية من مأز ها

الدالي ،وندن نجر ،اتصاال

الذرنيي صاد

المبادر .
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وأ اف الرئيس ،م لب ني ا لل ها

إلا مجلس اامن الدولي اليتصدار رار لو ف االيتي ان

في اا ار ي الذلي ينية مافة ،باعتباره غير شرعي ،والمجتم الدولي بأممل بما في الواليا
ااميرمية أمدوا علا عدح شرعيت ومخالذت للقانون الدولي .وأمد أن الجان

ملتزما بتنذي االتذا ا

ما داح الجان

المتدد

الذلي يني لن يبقا

ائيرائيلي غير ملتزح بها ،وندن بانت ار رد الدمومة

ائيرائيلية علا الم ال

الذلي ينية ،وبنا علا ه ا الرد ينددد خ واتنا ال دقة .وجدد الرئيس

وش ا ار

بها الدمومة

التأميد علا رف
ميميا

تد

ائيرائيلية.

القياد الذلي ينية لمل المشاري المشبوهة التي تهدف لتصذية الق ية الذلي ينية
خداعة ،ورف ها الم لق لذمر يهودية الدولة التي ت ال

القدس العربي ،لندن2016/3/3 ،

 .4وزارة الخارجية :تصريحات دانون محاولة بائسة لتبرير االستيطان
أدان

وزار الخارجية الذلي ينية تصريدا

الخارجية ريا

يل ا

يذير إيرائيل لدى اامح المتدد داني دانون

المالمي لدعوات الدول الدتراح التزاماتها بموج

االدت ل علا انتهاماتها الجييمة والمتواصلة ،ود

د وزير

القانون الدولي ،و مان ميا لة

فيها جمي الدول علا مقا ة من ومة

االيتي ان بما فيها من دخول الميتو نين غير الشرعيين إلا أ ار يهح .وأمد الوزار  ،في بيان
أصدرت  ،يوح اارب ا " ،أن تصريدا

دانون تدري ية بامتياز ،وهي جز ال يتج أز من دملة الخدا

والت ليل التي تشنها دمومة نتنياهو لدماية االدت ل االيت مار ،المتواصل لألر

والت ية علا جرائم اليومية

د أبنا الش

الذلي يني .تلب الدملة تقوح علا وهح مياوا انتقاد

االدت ل ائيرائيلي االيت مار ،بم ادا اليامية وتي ا ئيما
ومماريات االيت مارية".
و ال

الذلي ينية

مافة ااصوا

الوزار في بيانها ،إن االدت ل ائيرائيلي االيت مار ،لألر

المناه ة ل دت ل

الذلي ينية وجرائم المتواصلة

د أبنا ش ب نا يمثل تدد ،صارخ وتهديد جد ،لمل مبادئ القانون الدولي ودقوق ائنيان ،ودع

الدول مافة إلا عدح االمتذا بإدانة االيتي ان االيت مار ،،بل ومقا ة من ومات وميت مري  ،مما
البن بدعح الجهود الذلي ينية والدولية لمواجهة ايتهتار إيرائيل ،اليل ة القائمة باالدت ل،

ب الدعوا

الدولية المتواصلة لو ف ه ه المماريا  ،بما في لب ،من خ ل ايتصدار رار من

مجلس اامن يدعو لو ف االيتي ان ،ال  ،من شأن إ ا ما تواصل ،أن يدمر دل الدولتين وم ها

أية افق لتيوية يلمية.
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 .5عباس يوقع على انتهاء مرحلة من كتابة مصحف "القصى"
راح هللا" -وفا" :و

الرئيس مدمود عباس ،يوح اارب ا  ،علا انتها المردلة ااولا من متابة

مصدف الميجد اا صا المبارب ،علا يد الخ ا الذلي يني ياهر الم بي .وجا التو ي في مقر
عبد الرديح ،ونائ

الرئاية بمدينة براح هللا ،بد ور أمين عاح الرئاية ال ي

رئيس الوز ار زياد أبو

عمر ،ومذتي القدس مدمد ديين ،ووزير ااو اف والشدون الدينية يويف ادعيس ،و ا ي الق ا
ا

ميتشار الرئيس للشدون الدينية وال

الشرعية.

ائي مية مدمود الهباش ،وعدد من

ا المدممة ال ليا

و ال الرئيس" :إن ه ا جهد ع يح ومبارب بإصدار المصدف الشريف من الميجد اا صا المبارب،
نيأل هللا أن يدذ نا بدذ

يتنا ،ويياعدنا بالوصول اهدافنا بإ امة دولتنا

ه ا القرآن ،ويدذ

الميتقلة وعاصمتها القدس الشريف".

يتنا الذلي ينية وش بنا ،ان للمر ااولا يمت
و ال الهباش :ه ه لد ة تاريخية في تاريخ
المصدف الشريف بايح الميجد اا صا المبارب ٍ
وبأيد فلي ينية .وأ اف :ه ا ال مل التاريخي تح
بإشراف مامل من ييادت ودعم " ،مو دا أن مراج ة المصدف يتتح من خ ل لجنة مراج ة

المصدف الشريف في اازهر بالقاهر ،وبتوجيها

مباشر من ائماح اامبر أدمد ال ي .

الحياة الجديدة ،رام هللا2016/3/2 ،

 .6فلسطين تستنكر "اإلرهاب" وتعلن وقوفها مع الردن
راح هللا  -مدمود الذروخ – " بت ار" :ايتنمر الدمومة الذلي ينية المخ

ائرهابي ال  ،مان تن يح

"داعش" يداول تنذي ه بدق ااردن .و ال النا ق بايح الدمومة الذلي ينية يويف المدمود في
تصريدا
جان

خاصة لمرايل بترا) في راح هللا إن جمي أ ياف الش

ااردن ملما ودمومة وش با في مواجهة الجماعا

ااردن الشقيق .وامد المدمود درج الدمومة والش

ااردن في مداربة والق ا علا الت رف وائرها .

الذلي يني تقف صذا واددا إلا

ائرهابية التي تيتهدف أمن وايتقرار

والقياد الذلي ينية في الو وف إلا جان

من جهت ندد أمين عاح الهيئة ائي مية  -المييدية لنصر القدس والمقديا

بالمخ

ا

ائرهابية التي تيتهدف امن وايتقرار ااردن .وأمد علا

رور و وف ال ر

والميلمين ،وخاصة الذلي ينيين م ااردن ،م ربا عن ت امن وو وف إلا جان

ودمومة وش با في درب

التاريخ :الخميس 2016/3/3
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 .7منظمة التحرير ترحب بالمبادرة الفرنسية
راح هللا :ردب

اللجنة التنذي ية لمن مة التدرير في بيان لها عق

باافمار الذرنيية الهادفة إلا "إ

اجتماعها ليل الث ثا  -اارب ا

ق عملية ييايية جاد وميدولة للتوصل إلا تيوية ييايية

للص ار الذلي يني –ائيرائيلي تنق دل الدولتين وتصون دقوق ال جئين الذلي ينيين في ال ود إلا
ديارهح وفقاع للقرار ااممي الر ح  ."194و ال ميدولون فلي ينيون إن الجان
بالمبادر الذرنيية ،لمن يريد

والتهويد وا
وأو د

مانا

ق عملية ييايية ا

بمو ف دولي

في الدودة ،وأمد

اغ علا إيرائيل من أجل و ف االيتي ان

م نا.

اللجنة التنذي ية في بيانها أنها نا ش

جهود دوا ار المصالدة الو نية التي ان قد

تميمها بالدوار الو ني وييلة وديد لتجاوز ال قبا

دد "ل نقياح اايود" ال  ،با

الذلي يني يرد

يهدد ودد الش

التي ت تر

والو ن.

أخي اعر

ريق و

الحياة ،لندن2016/3/3 ،

" .8تنفيذية منظمة التحرير" :ال بد من إنهاء إضراب المعلمين بشكل فوري وانتظام التعليم
راح هللا  -فاد ،أبو ي دى :نا ش
إ ار

اللجنة التنذي ية لمن مة التدرير الذلي ينية في اجتماعها ااخير

الم لمين ال  ،دخل أيبوع الثال  ،وما يترت

علا ال ملية الت ليمية وميتقبل ااجيال الشابة ودي

علا ايتم ارره من خيائر فاددة ال تدثر

بل وعلا مجمل منادي الديا في المجتم

الذلي يني ،وااثمان الذاددة التي تدف ها ااجيال بذ ل دالة الشلل التي تصي
ال مل وهو

ا الت ليح .وأعلن

أن الدمومة يتدف بقية ع و

 /فبراير الما ي عن شهر ،يناير /مانون الثاني وشبا وب لب أوف

أدد أهح

بي ة ال مل في رات

اعا

شهر شبا

الدمومة بذتن التدرج الو يذي

وال ا أدنا مربو الدرجة ويتقوح الدمومة بجدولة الديون المترتبة عليها بل نهاية ال اح الدالي .وال

بد من إعاد الديا ال بي ية للميير الت ليمية وانها ائ ار بشمل فور.،

وفي اليياق ،دعا رئيس الوز ار الذلي يني رامي الدمد هللا إلا عدول الم لمين عن إ رابهح وانت اح
ال ملية الت ليمية ،مدمدا أن في دال عود الدواح في مافة المدارس ييتح تدويل رب الميتدقا

المالية للم لمين .جا

لب خ ل ملمت في مدتمر صدافي مشترب م وزير التربية والت ليح صبر،

صيدح في مقر وزار التربية والت ليح في راح هللا .و ال رئيس الوز ار إن الدمومة د أوف

عاح  2013م اتداد الم لمين بالمامل وان يب

اازمة المالية التي ت اني منها الدمومة نتيجة انخذا

إع ا أولوية ليداد ميتدقا
التاريخ :الخميس 2016/3/3
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من جهت ال وزير التربية والت ليح صبر ،صيدح "نيبة االلتزاح بدواح المدارس في ال ذة و ا غز
بل

 %70ون ال

البا ي بال ود إلا الدواح مالم تاد وندن بصدد إعداد خ ة عملية للت وي

ئنقا الذصل الدرايي من ال يا ".

القدس العربي ،لندن2016/3/3 ،

تندد بالتد ّخل اإليراني في الشأن الفلسطيني
 .9منظمة التحرير ّ
راح هللا  -أدمد رم ان :ان م اللجنة التنذي ية لمن مة التدرير إلا الرئاية الذلي ينية في إع ن
رف ها التدخ

ائيرانية في الشأن الداخلي الذلي يني .ودع

الذلي ينية بايتثنا درمة دماس والجهاد ائي مي ،اليل ا

الداخلية الذلي ينية .و ال

اللجنة التي ت ح يائر الذصائل

ائيرانية إلا عدح التدخل في الشدون

اللجنة التنذي ية للمن مة في بيان في ختاح اجتما لها عقدت في راح هللا

برئاية الرئيس الذلي يني مدمود عباس ليلة الث ثا ر اارب ا " :إن الدعح ال ُ ،يقدح للش
اللجنة "التشميب في
الذلي يني يج أن يتح عبر المدييا مل في مجال تخصص " .ورف
نزاهة من مة التدرير" ،مدمد أن "الش

الذلي يني ال ييتجد ،أدداع وأن من مة التدرير

والجردا ومل ما يت لق بداجاتهح في المجاال

مافة".

الذلي ينية الممثل الشرعي والوديد للش

الذلي يني هي الميدولة عن أير الشهدا واايرى

المستقبل ،بيروت2016/3/3 ،

" .11طاقة غزة" :حكومة الوفاق تواصل فرض الضريبة على الوقود
غز  -عبد ال ني الشامي ،زينة ااخرس :اتهم
وزار المالية الذلي ينية بتجاهل الق ار ار

"يل ة ال ا ة والموارد ال بي ية" في

الدمومية القا ية بإعذا ها من

علا ي ر الو ود لمد ة توليد المهربا  ،مما مان م مول ب
وأمد

اليل ة في بيان لها يوح الث ثا  ،أن وزار المالية تذر

ا ن إلا فر

نيبة  %45من

ا غز،

ريبة الر"البلو" المذرو ة

وال ااشهر الما ية.
ال ريبة بني

متزايد دتا وصل

ريبة "البلو" علا و ود المد ة ،ما يمبدها تماليف إ افية باه ة

تصل لدوالي  9مليون شيمل  2.3مليون دوالر) إ افية علا الي ر الم تاد شهرياع .واعتبر أن

إج ار ا

الوزار

دها "تتيب

بايتنزاف عميق لمواد شرمة التوزي وهو ما ين مس يلباع علا تش يل

المد ة وخدمة المهربا للجمهور" ،وفق البيان .و ال

"إن ايتمرار لب ييدد ،ل دح إممانية ش ار

الو ود وبالتالي تو ذها في أ ،و  ،وتتدمل وزار المالية مامل الميدولية عن لب".

قدس برس2016/3/2 ،

التاريخ :الخميس 2016/3/3
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 .11إصابة ثالثة جنود بعمليتي طعن قرب أريحا ومستعمرة "هار براخاه" واعتقال المنفذين

اليام ،رام هللا ،2016/3/3 ،عن مندوبيها وومالة "وفا" ،أن مصادر إيرائيلية ال

نشر

جنديين أصيبا بجروح بزعح عملية

ن نذ ها شابان فلي ينيان ر ميت مر "هار براخاه" جنو

نابلس ميا أمس.
وأ اف

المصادر ائيرائيلية إن منذ  ،ال ملية تممنا من االيتي

واالنيدا

من الممان لمن وب د و

الي ح في ممان ري

علا ي ح أدد الجنود

صير أعلن جيش االدت ل اعتقال الذلي ينيين وعثر علا

من ال ملية .ووصذ

دالة الجنديين بانها ذيذة .فيما أعلن

وا

دالة ال وارئ .والميت مر يالذة ال مر ت ل علا رية بورين ومقامة علا أ ار ي نابلس.
وا

وايتنذر

االدت ل أفرادها وباشر عملية تمشي وم دقة في المن قة تخللها إ

الم يئة ،مما أغلق

وا

إع ن الجيش ائيرائيلي ،عن ت ر

لل ن عند نق ة دراية ر ميت مر "براخاه" جنو نابلس.
و ال يائقون مدتجزون عند داجز دوار إن وا

اليائقين علا إ ذا مدرما

االدت ل أغلق

يياراتهح ومصادر المذاتين منهح.

وجا في الرأي ،عمان ،2016/3/3 ،عن ومالة اانا ول أن أصي
ال ذة ال ربية .و ال

االدت ل

ق القنابل

االدت ل داجز دوار وال رق المددية الا رى مادما وبورين وعوريف

القريبة من ميت مر "براخاه" و لب عق

الخميس ،بجروح ج ار

إن

ن بيمين ،ب د أن تممن

اثنين من جنوده

الداجز بالمامل وأجبر
شر ي إيرائيلي صباح اليوح

من فتا فلي ينية بالقر من مدينة أريدا شرق

ائ اعة ائيرائيلية ال امة الريمية) "هاجم

فتا فلي ينية بيمين شر ي

فأصابت بجروح ذيذة في متذ  ،في رية ال وجا ب ور ااردن" .وأ اف
علا مة التدقيق".

ائ اعة "تح اعتقال الذتا

ولح تدل الشر ة ببيان دول الداد  ،ولح ت لن هوية الذتا وتشهد أ ار ي ال ذة ال ربية ،و ا
غز  ،من ااول من أمتوبر/تشرين ااول الما ي ،مواجها

اندل

تد

بيب

بين شبان فلي ينيين و وا

إصرار ميتو نين يهود متشددين علا مواصلة ا تداح يادا

دراية أمنية إيرائيلية مشدد .

إيرائيلية،

الميجد اا صا،

 .12حماس تعلن رفضها المبادرة الفرنسية لنها تضر بالشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية
غز  :أعلن

درمة دماس عن رف ها للمبادر الذرنيية الرامية ل قد مدتمر ي ح بين الجانبين

الصهيوني والذلي يني المذاو َ ين ،اليتئناف "ال ملية الييايية" بينهما .وعبر درمة دماس ،في

التاريخ :الخميس 2016/3/3
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تصرين صدذي مقت
"ت ر بالش
وأمد

صدر عنها ،يوح اارب ا

الذلي يني ومصالد الو نية".

 ،)3-2عن رف ها للمبادر الذرنيية ،عاد ع أنها

علا أن المبادر الذرنيية تمثل مداولة ئديا المذاو ا

التي وصذتها بر"الذاشلة".

وأشار إلا أن المبادر الذرنيية ترمي إلا االلتذاف علا "انتذا ة القدس" ،وتت من "مخا ر أخرى
متمثلة بتصذية دق الذلي ينيين في مدينة القدس وعود ال جئين".
وجا

المبادر الذرنيية في خمية بنود ،وهي" :مبادئ لدل الص ار علا غرار تثبي

من دزيران /يونيو عاح  1967م تبادل أ ار
الدولتين ،إلا جان

ددود الراب

بين ال رفين ،وج ل القدس عاصمة مشترمة بين

تدديد جدول زمني ئنها االدت ل ،وعقد مدتمر دولي للي ح".

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/3/2 ،

 .13رضوان :حماس أنهت المناقشات الداخلية حول المصالحة ورفعت توصياتها لقيادة الحركة
غز – أشرف الهور :مر القياد ،في درمة دماس الدمتور إيماعيل ر وان أن درمة فتن لب

تأجيل عقد جلية الدوار القادمة في الدودة ،إلا ما ب د عقد اجتما المجلس الثور ،لذتن المقرر
ب د عد أياح في مدينة راح هللا ،من أجل عر

ومنا شة ملف المصالدة .و ال في تصريدا

ما جرى التوصل إلي في الدودة علا االجتما

لر"القدس ال ربي" مان من المذتر

جولة دوار في الدودة من فتر  ،من أجل ايتممال التذاهما
بيب

انش اال

وأمد

رور وجود جولة أخرى من الدوار ،مبدياع ايت ار

التي دصل

في الجولة ااولا ،وان

الرئيس عباس ودرمة فتن جرى التأجيل ،مشي ار إلا أن فتن علل

ب قد اجتما الثور ،من أجل عر
التي صدر مدخرا ،وتددث

أن تمون هناب
ل

التأجيل

دماس مما وصذها بر"التصريدا

الشا "

"التصور ال ملي" في ه ا االجتما .

بيلبية عن ملف االنقياح ودوار الدودة ،مشي ار ب لب إلا تصريدا

جبريل الرجو  ،ع و اللجنة المرمزية لدرمة فتن ،التي أشار فيها إلا عدح وجود جولة جديد ،

والا فشل الجولة ااولا .وعبر القياد ،في دماس عن أمل في أن ت قد الجلية القادمة ،ويتح ت لي
المصلدة الو نية ،ب يدا عن التجا با

الداخلية في درمة فتن .وأمد علا درج درمة دماس علا

ت بيق اتذاق المصالدة وانها االنقياح وايت اد الودد الو نية الذلي ينية.

ومشف ر وان في تصريدات  ،أن درمة دماس وفق ما جرى في الدودة ،أجر نقاشا
بين أ رافها القيادية في

التاريخ :الخميس 2016/3/3
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 .14هنية يهاتف زوجة الشهيد عمر النايف
غز  :هاتف نائ

رئيس الممت

الييايي لدرمة دماس ،إيماعيل هنية ،زوجة الشهيد عمر النايف،

مقدماع لها الت از ،بايتشهاد زوجها وم ب اعر عن ايتنماره لجريمة االغتيال.
وشدد هنية خ ل اتصال الهاتذي ،اارب ا  ،2016-3-2علا

ودمل اليل ة الذلي ينية الميدولية مونها جر

رور مشف م بيا

الجريمة،

داخل اليذار  ،وم لب دمل اليل ا

البل ارية

ميدولية امتشاف الجنا وتقديمهح لل دالة .وأمد هنية ،أن الشهيد النايف منا ل فلي يني و

ليي

ية دزبية وانما

ية و نية ،والمجمو الو ني يتدمل ميدولية تجاه .

من جانبها ،عبر الزوجة عن تقديرها التصال هنية ومو ذ  ،وايت ر
دول الجريمة ،م بر عن ألمها مون الجريمة و

يت

ما لديها من م بيا

داخل اليذار دون توفير أمن ودماية لزوجها.

فلسطين أون الين2016/3/2 ،

 .15نبيل عمرو :الوضع اإلقليمي والدولي غير مهيأ لمؤتمر دولي للسالم في الشرق الوسط
راح هللا :لل ع و المجلس الثور ،في درمة "فتن" ،نبيل عمرو ،من جدية الددي
للي ح في الشرق ااوي
برس" ،أن الو

عن مدتمر دولي

تيت يذ ال اصمة الذرنيية باريس .وأمد عمرو في ددي

م " دس

ائ ليمي والدولي ال ييمن بان قاد مدتمر دول الي ح في الشرق ااوي .

و ال" :الرهان الذلي يني من الددي

عن مدتمر للي ح في الشرق ااوي

تيت يذ ال اصمة

الذرنيية باريس أن تدثر أوروبا علا المو ف اامريمي ،لمن ال يممن تو مدتمر دولي به ا الدجح،

ان ال الو

ائ ليمي وال الو

اامريمي ييمن ب لب".

ودعا عمرو درمتي "فتن ودماس إلا عدح افت ال خ ف دول د
وشب عمرو "الددي

لح يص ده الذلي ينيون ب د".

عن مدتمر دولي للي ح في الشرق ااوي  ،متلب الدعو التي أُ لق

مدتمر أنابوليس ل قد مدتمر دولي للي ح تيت يذ مويمو لمن لب لح يدصل" ،مما ال.

في

قدس برس2016/3/2 ،

 .16شحادة :وفدا فتح وحماس يلتقيان مجدداً في الدوحة السبوع القادم

غز – أشرف م ر :مشف ع و اللجنة التنذي ية لمن مة التدرير الذلي ينية جميل شداد  ،أن

وفد ،فتن ودماس ييلتقيان مجدداع بالدودة اايبو المقبل اليتممال ملف إنها االنقياح وانجاز

المصالدة .و ال شداد لر"الشرق" إن اللجنة التنذي ية لمن مة التدرير الذلي ينية برئاية الرئيس

التاريخ :الخميس 2016/3/3
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خ ل االجتما التي عقدت الليلة بل الما ية بما تح التوصل إلي في اللقا

مدمود عباس ،ردب

ااول ال  ،جم بين وفد ،فتن ودماس في الدودة ،فيما يت لق بإنها االنقياح وانجاز المصالدة.
ونا ش أع ا اللجنة التنذي ية جهود دوا ار
وأمد

المصالدة الو نية ،التي ان قد

تميمها بالدوار الو ني وييلة وديد لتجاوز ال قبا

اايود ،ال  ،با

يهدد ودد الش

والو ن.

وأ اف أن اللقا المقبل في الدودة ،ييبد

التي ت تر

مدخ ار في الدودة،

ريق و

دد ل نقياح

آلية تنذي ما تح االتذاق علي خ ل االجتما ااول،

ال  ،عقد في فبراير الما ي ،ب د مراج ة ياد الدرمتين ،خاصة ما يت لق بملف تشميل دمومة

الودد الو نية ،واج ار االنتخابا

الرئايية والتشري ية ،واعاد بنا المجلس الو ني ،وتذ يل من مة

التدرير الذلي ينية .وأمد شداد أن الجمي  ،يريد ي صذدة االنقياح إلا غير رج ة ،وان يتوصل
ال رفان التذاق نهائي ئنجاز المصالدة ،ل لب ننت ر ه ه المر أن يتح ائع ن في اللقا الثاني عن

الوصول إلا اتذاق نهائي بتشميل دمومة الودد الو نية وبا ي التذاصيل ااخرى.

الشرق ،الدوحة2016/3/2 ،

 .17قبها :حمالت االعتقال وقود الستمرارية انتفاضة القدس
راح هللا  -خلدون م لوح :رأى وزير اايرى اليابق ،والقياد ،في درمة دماس ،وصذي بها ،أن
االدت ل ائيرائيلي في صذوف الشبا

االعتقال اليومية التي تُنذ ها وا
دم
المدتلتين "ت مس دالة من التخب وعدح االتزان لدى االدت ل".
بال ذة ال ربية ومدينة القدس
ْ
و ال بها ،في ددي

لترهي

لر " دس برس" ،اارب ا  ،إن وا

االدت ل تيتخدح "فزاعة" االعتقاال

عن مبر ار

النتهامات " .وأو ن أن اعتقاال

مدمدا أن االدت ل "ال
وييايا المدتل".
ع
االدت ل ائيرائيلي ت ال مختلف الشرائن

والذصائل وااد از

الذلي ينية "وتشمل مختلف الذئا

ال مرية للموا نين" .وأ اف" :االدت ل ي ن

يبد

الموا نين لمن الشبا

من "ف ن مماريا

الذلي يني

مشددا علا أن دم
خائبا أن بإممان مير شومة االنتذا ة وتدجيمها من خ ل االعتقاال ".
ع
ع
االعتقال والقتل الميتمر "و ود اليتم اررية انتذا ة القدس".

قدس برس2016/3/2 ،

 .18لجنة التحقيق الوطنية :انتهاء المرحلة الولى حول اغتيال النايف وهناك ألغاز ما زالت قيد البحث
غز – أشرف الهور :أعلن عمر شداد ع و المجلس المرمز ،لمن مة التدرير الذلي ينية ،ع و
لجنة التدقيق الو نية في

التاريخ :الخميس 2016/3/3
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ال  ،وجد مقتوال في بادة يذار فلي ين في ال اصمة البل ارية صوفيا ،أن المردلة ااولا التمهيدية
من التدقيق في عملية االغتيال ،انته
رور ايتدعا مدققين جنائيين.

ميا أمس ،مشي ار إلا وجود "أل از" يد البد  ،مدمدا علا

وأرج شداد في تصرين صدافي تلق

"القدس ال ربي" نيخة من أيبا

عدح االنتها المامل

للتدقيق ،واع ن أية نتائج أو ايتخ صا  ،إلا عدح االنتها من إعداد تقرير التشرين من م هد
ال

الشرعي البل ار ،،وانت ار زوجة الشهيد وشقيق ماشف ،وال ائلة في صوفيا وداخل الو ن

وخارج  ،ايت ح نيخ من ه ا التقرير .وأ اف أن التأخير ي ود م لب إلا عدح انتها التدقيقا
الجنائية التي ت مف علا إنجازها الشر ة البل ارية وبقية ااجهز ا

التدقيق أثنا لقائها ،أول من أمس ،م النائ

الصلة ،وفق ما تح إب غ لجنة

ال اح البل ار ،،المتاب لملف الق ية.

و مر شداد أن رغح أن مل الخيو التي بات

في متناول لجنة التدقيق الذلي ينية ،تقود إلا

لو أ ر االدت ل ومدييات اامنية في تنذي جريمة االغتيال ،إال أن ال "إن هناب أمو ار مثير

يت لبها التدقيق ،وأل ا اعز ما زال

يد البد

والتد يق وبداجة ماية لمواصلة ال مل المهني من و،

االختصاج في ال رفين م اللجنة الو نية" .وأو ن أن "ميرح الجريمة" مان علا اا ار ي

البل ارية وفي داخل اليذار الذلي ينية ،في ل روف أمنية مزرية خارج ودول وداخل اليذار .

وأمد علا الداجة الماية لوجود مدققين جنائيين فلي ينيين ،اليتممال التدقيق الشامل وصوالع

للدقيقة الماملة ،وتدمل مل اا راف الم نية ميدولياتها بما ي ني لب من ميا لة.

القدس العربي ،لندن2016/3/3 ،

" .19إسرائيل" تمنع عضوين في "ثوري" فتح من غزة التوجه إلى رام هللا
غز  :من

يل ا

االدت ل ائيرائيلي أمس ،ع وين من المجلس الثور ،لدرمة "فتن" من

غز  ،التوج إلا راح هللا عبر م بر بي

الر" "16التي عقد

ا

دانون "ايرز" شمال الق ا للمشارمة في دور المجلس

برئاية الرئيس مدمود عباس لمنا شة الو

الييايي والو ني والدرمي.

و ال د .أيامة الذ ار ع و المجلس الثور ،للدرمة ،إن إيرائيل من ت والقياد ،عبدهللا أبو يمهدانة
من التوج إلا راح هللا للمشارمة في دور المجلس.
وأ اف الذرا ،أن

دح لبا عبر المجلس الثور ،للم ادر لمن تح إب غ بالرف

من بل الجان

ائيرائيلي ،مشي ار إلا أن بل شهر مان ادما من راح هللا ولح توجد أ ،إشماليا .

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/3/3 ،
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 .21إطالق نار تجاه دورية للشرطة اإلسرائيلية جنوب نابلس
نابلس :ت ر

دورية لشر ة االدت ل ئ

لما زعح مو واال ائخبار ،ال بر.،
و ال المو  ،إن إ

ق النار و

نابلس ،م يذا ،أن وا

ق نار لح يتيب

بو و إصابا

أثنا مرور الدورية بالقر من ميت مر رديلح المقامة جنو

من جيش االدت ل وصل

التدقيق في الهجوح.

لمو الهجوح وبدأ

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/3/3 ،

يتوعد حماس و"حزب هللا" بـ"دفع ٍ
ثمن أكبر مما دفعاه حتى اآلن"
 .21يعلون ّ
أ ر وزير اامن ائيرائيلي موشري ي لرون ،للمرر ااولرا ،برأن إيرران هاجمر
ااخيرر علررا

الليلة الما ية ،وفقا

ررا غررز ،عبرر "اليررايبر" ،باعتبرراره أدررد مجرراال

"إيررائيل" ،خر ل الدرر

القترال .وأ رراف ،خر ل ملمررة ألقاهررا

أماح مدتمر "الهايتب" ،في تل أبي  ،أن "أف ل ريقة للدفا هي الهجوح" ،مدمداع أن "إيرائيل تيرت د
لو

يتح في يدق الرد  ،يوا في الشمال أو الجنو ".

ٍ
ثمن أمبر مما دف اه ،دتا ا ن.
م لب توعد دز هللا ودرمة دماس بدف

وت رق ي لون إلرا االتذراق النروو ،مر إيرران برالقول إن "إيرران داليراع هري فري مردلرة تأجيرل المشررو ،
ول ررح تتخ ررل ع ررن الذم ررر  ،ولر ر لب ف ررإن هر ر ا اام ررر ال ير رزال أمامن ررا" .ورأى ي ل ررون أن "جمير ر مد رراوال

اا راف ،المختلذرة ،فري المن قرة لشر ار رد ار نوويرة عيرمرية برا

بالذشرل ايربا

مختلذرة" .ولذر

إلا أن "إيران لرح تتو رف عرن تمويرل ائرهرا  ،وااليرت داد ليروح اامرر ،علرا الررغح مرن تو ير االتذراق

النوو ،م ها" ،مشدداع علا أن "إيران ال تزال بالنيبة إلا إيرائيل التهديد ر ح وادد".
علررا ص ر ٍيد آخررر ،وفرري مررا يت لررق بق ررا غررز  ،ررال ي لررون إن درمررة "دمرراس" تدرراول إعرراد بنررا
رردراتها ،لمنه ررا ل ررح ت ررنجن ،دت ررا ا ن ،بي ررب

ائيرائيلي عدح تنذي دماس تهديداتها

صر ر وبة عملي ررا

التهرير ر

إل ررا الق ررا  .وعر ر از ال رروزير

د "إيرائيل" إلا و الرد لدى الجيش ائيرائيلي.

الخبار ،بيروت2016/3/3 ،

يربون على السالم
يربون على الكراهية واإلسرائيليين ّ
 .22يعلون :الفلسطينيين ّ
تدرير ب ل اهر :زعح وزير الردفا ائيررائيلي موشري ي لرون أن الذلير ينيين يربرون علرا المراهيرة
بينما ائيرائيليين يربون علا الي ح .وتأتي ه ه التذوها

بالرغح من أن ي لرون مرتهح بارتمرا

دررر ويمتن ر عررن زيررار عرردو دول أوروبيررة خوف راع مررن اعتقال ر  ،إ ررافة إلررا أن ر ي ررف

التاريخ :الخميس 2016/3/3
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الذلي ر ينيين ديرربما أمررد فرري متررا
الينوا

الما ية.

و ال ي لون خ ل دذل تخريج

عديررد فرري ه ر ا اليررياق أ لقهررا فرري

مررن تأليذ ر وفرري تص رريدا

با في ي ح البدرية جررى فري ديذرا ميرا يروح اارب را  ،3/2إن

" ار البدرية هو بالنيبة للجيش ائيرائيلي ودولة إيرائيل خر ايتراتيجي بالغ القو ".

لح تتقبل وجودها ،وهح

واعتبر ي لون بديماغوغية صهيونية ،أن "دولة إيرائيل تواج اليوح عد جها

ي ملررون دون ه رواد مررن أجررل الم ررس بهررا وتشررويش ديررا موا نيهررا .ونش ررهد لررب مررن خ ر ل الموج ررة
ائرهابية الدالية ،التي يداولون من خ لها تلنا فق بيب

وترراب أن " لررب نتيجررة تدرري

ما نمون".

شررديد فرري أويررا الجيررل الشررا

يربون علا المراهية وندن نربي علا الي ح".

فرري اليررل ة الذلير ينية" ،زاعمراع "إنهررح

و ال ي لون إن علرا الجريش ائيررائيلي أن يمرون ميرت دا فري مافرة الجبهرا
مداوال

إيران تذ يل أنش ة إرهابية

رو

"وخصوصراع علرا

دنا من جهة ددودنا الشمالية والجنوبية".

عرب 2016/3/2 ،48

 .23هرتسوغ :كان يتوجب علينا االنفصال منذ مدة عن مخيم قلنديا
ترجمة خاصة :مت

ع و المنيي

مو ر تررويتر "مرران يتوج ر

ائيرائيلي رئيس الم ار ة إيردق هرتيروغ ،علرا ديراب علرا

علينررا الخررروج مررن لنررديا من ر فتررر ويلررة ،مررن اجررل المداف ررة علررا أمررن

إي ررائيل ،وبرردالع مررن أن ن ر فاص ر ع بيننررا وبيررنهح ايررتمرينا باالمتذررا بالقليررل الترري يرروف يتيررب
بالموار ".

لنررا

ومن جانبر صررح رئريس مرا ييرما برر"درمة إنقرا القردس" الروزير اليرابق دراييح ارمرون "إننرا نردعو إلرا

فصل لنديا وجمي القرى والمخيما

التي تح

مها للقدس "اليهودية" بالخ أ".

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/3/2 ،

 .24جيش االحتالل يتسلم منظومة "العصا السحرية" تمهيداً لدخولها الخدمة

ترجمة خاصة :مر المو ائلمتروني لصو ائ اعة ائيرائيلية بالل رة ال ربيرة ،أن اادا اامريميرة
 -ائيرائيلية المشترمة للمشرو الخاج بت وير الويائل الدفاعيرة الم راد للصرواريخ ،بردأ

بتيرليح

ي ر ح الجررو فرري جرريش االدررت ل أج ر از ع مررن المن ومررة اليرردرية الم رراد للص رواريخ متوي ر ة المرردى
تمهيدا لدخولها الخدمة ال ملية.

التاريخ :الخميس 2016/3/3
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وأفاد ال قيرد افررايح ديرون مرن إدار المشررو فري وزار جريش االدرت ل ،ان هر ه المن ومرة رادر علرا
اعت ار

الق ائف الصاروخية الثقيلة والد يقة ،ويتمون ادر علا اعت ار

صاروخ "مروز".

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/3/2 ،

 .25الزعبي" :إسرائيل" تريد ترويضنا وبأن نقبل باندثار هويتنا
واشررن ن -ي ر يد عريقررا  :ال ر

ع ررو "المنيي ر " ائي ررائيلي عررن القائمررة ال ربيررة المشررترمة دنررين

الزعبرري إن إيررائيل تريررد أن تج ررل مررن الذلير ينيين ال ررر الر ين يدملررون الجنيررية ائيررائيلية ويزيررد
عددهح علا  1.7مليون نيمة مجموعة بشرية مدجنة ال تدرتج وال ت الر

بدقو هرا الو نيرة أو دقروق

المياوا والموا نة ،شامرين لمجرد وجودهح علا أر هح .وأشار النائبة الزعبي في دوار في "مرمز
ال ربرري" فرري واشررن ن الث ثررا  2016/3/1إلررا أن لجنررة القررانون والديررتور فرري الر ر "منيي ر "

اابدررا

ائير ررائيلي ص رراد

االثن ررين  2016/2/29عل ررا " ررانون ائ ص ررا " الر ر  ،ب ررادر و ردر ر رئ رريس وز ار

إيرائيل بنيامين نتنياهو بدق ث ثة نروا

عرر فري المنيير

شهدا فلي ينيين من القدس المدتلة تلوا علا ايد ،وا
و ال

الزعبي ،في م ر

مانر

هري أدردهح بيرب

االدت ل ائيرائيلي.

زيرار عرائ

ردها علا يدال وجهت لها "القدس" دو موح برأن رئريس وز ار االدرت ل

بنيررامين نتنيرراهو "يي ر ا لتدديررد هررامش تدرررب ودريررة ااع ررا ال ررر فرري المنيي ر " ،و لررب ب رردما
رر لجنة ا دا

و ال ر

وائيا

في "المنيي " إب اد النوا

الزعب رري "إن نتنيرراهو يق ررول لنررا يجر ر
والددي  ،مأننا ندن الدخ

الث ثة.

أن تمون روا ش ررامرين موننررا ني ررمن لمررح ب ررالتدرب والر ر ها

علا أر نا التاريخية".

وأشررار الزعبرري إلررا ترراريخ إي ررائيل ال ريررق بالمماريررا

ال نص ررية الممنهجررة

ال ين تريدهح أن ي ترفوا بيهودية الدولة "مون إيرائيل تريد لنا أن ننردثر وال نتدرد

ررد الم روا نين ال ررر
عرن هويتنرا ..انهرا

تريد إرجاعنا إلرا مرا منرا علير عنرد يراح الدولرة ال درول لنرا وال رو  ،لريس لردينا مرا ننتمري إلير  ،ولريس
لرردينا الدررق فرري التواصررل م ر أهلنررا فرري اا ار رري المدتلررة أو دتررا عبررر ال ررالح" الفتررة الررا عش ر ار
القر روانين الت رري تي ررتخدمها إير ررائيل لإلبق ررا عل ررا دال ررة الش ررتا

االيررتي

والتش ررت

الذلير ر يني و"اي ررتمرارها ف رري

عل را أ ار ررينا ودرماننررا مررن ا ،ميررتقبل فرري بلرردنا" .وأشررار النائبررة ال ربيررة فرري المنيي ر

ائيرائيلي إلا أن إيرائيل تواصل يياية الت هير ال ر ي فري اا ار ري الذلير ينية التري ادتلر

 1948دي

أمر با ت

التاريخ :الخميس 2016/3/3
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 .26تجميد جميع أوامر الهدم للبيوت غير المرخصة في أراضي 48

ترجمة خاصة :مر ويائل ائع ح ال برية ان ترح التوصرل اليروح إلرا اتذراق برين وزيرر الداخليرة فري
الدمومة ائيرائيلية آريير درعري ورديرا المجرالس ال ربيرة داخرل من قرة ال ر  ،48بتجميرد جمير أوامرر
الهردح الصرادر بدررق المبراني غيرر المرخصررة ،شرري ة ان ال يررتح بنرا أ ،مبنرا جديررد بردون ترررخيج،

و لب إلا أن يتح دل المشملة ج ريا .وأشار المصادر إلا أن الددي
منزل مان

مهدد بالهدح ،بدجة عدح الترخيج.

يدور عن امثر مرن  50الرف

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/3/2 ،

 .27السفير اإلسرائيلي في موسكو ُي ِ
عرب عن خشية إسرائيلية من تعزيز إيران سيطرتها في سورية
أعررر اليررذير ائي ررائيلي فرري مويررمو تيرريذي ديذررتس ،خ ر ل لقائ ر م ر رئييررة مجلررس اللرروردا فرري
البرلمان الرويي فلنتينا متذاينمو ،عن الخشية ائيرائيلية من ت زيز إيران ليي رتها في يورية .ووفق

ومالة ااخبار الرويية" ،إنترفامس" ،رأى اليذير ائيرائيلي أن تل أبي
رويريا فري يرورية ،لمنهرا "ترغر

م يذاع أن "إيرائيل" بات
ان

تدرب الخ وا

التري تتخر ها

فري منر تبلرور و ر يمرون فير هنراب د رور ئيرران فري الجروالن"،

م نية بمن دصرول "أعمرال عدائيرة" مرن الجانر

اع من اا ار ي اليورية .م لب فإن إيرائيل ،بدير

ائي ارنري،

رد "إيررائيل"،

ديذرتس ،م نيرة أي راع برأن ال يصرل ير ح

رويي إلا إيران عبر يورية ،مما أن "من غير الميموح ،أي اع ،انزالق الي ح ندو لبنان".

الخبار ،بيروت2016/3/3 ،

 .28إصابة  20شخصاً جراء انقالب حافلة جنوبي الجليل
أ) :أص رري

القرردس المدتل ررة – د

 20شخص ررا بي ررنهح اثنرران دالتهم ررا خ ي ررر  ،جرر ار انقر ر

بالقر من بلد زرزيرر جنروبي الجليرل بشرمال إيررائيل ،بدير

ميا اارب ا  .ولح تشر الصديذة إلا يب

الداد

دافل ررة

مرا مرتر صرديذة يردي و أدرونرو

أو مزيد من التذاصيل.

القدس العربي ،لندن2016/3/3 ،

 .29ترحيب إسرائيلي بالقرارين الخليجي والعربي بخصوص إعالن "حزب هللا منظمة إرهابية"
يديررا دبرروق :ردب ر

إي ررائيل أمررس ،عبررر إع مهررا ،بق ررار مجلررس الت رراون الخليجرري ومجلررس وز ار

الداخلية ال ر إع ن دز هللا من مة إرهابيرة .وفيمرا وصرذ

صرديذة "م راريف" القررار بأنر "إنجراز

ئيررائيل" ،أشررار وزيررر الخارجيررة ائي ررائيلية اليررابقة ،ع ررو المنيي ر

التاريخ :الخميس 2016/3/3
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تيرريبي ليذنرري ،إلررا أن "الق ررار مهررح ود يررق ،إ إن ايررت ل درمررة دمرراس ودررز هللا للديمق ار يررة ال
ي ني مندهما الدصانة في اليادة الدولية".

القنا ال برية ااولرا نوهر

بردورها برالق اررين ،وأشرار إلرا أن ال رالح ال ربري يقترر مرن خر ل موا ذر

د دز هللا من المو ف ائيرائيلي ،و"صردين أن القررار رد يمرون مذاجئراع ،إال أننرا رأينرا فري ا ونرة

ااخيررر إشررا ار دف فرري ال

ررا  ،بررل جرررى التررداول بأنبررا تدرردث

عررن زيررار رراح بهررا وفررد ير ود،

ئيررائيل مرردخ اعر" ،فري إشررار إلررا الخبررر الر  ،أورده مو ر "يرربوتنيب" الرويرري ،عررن زيررار يررية لرروزير
الخارجية الي ود ،عادل الجبير ئيرائيل برفقة رئيس جهاز االيتخبا ار الي ود ،خالد الدميدان.
القنا القرار بالمهح جداع ،وأن يأتي في يياق الدملة التي تقودها الي ودية

ووصذ

د دز هللا.

الخبار ،بيروت2016/3/3 ،

 .31تعليمات الشرطة لقانون التحسس :تفتيش جسدي دون االشتباه
ال ي

غنايح :أصدر الشر ة ائيرائيلية ت ليما

لتنذي " انون التديس" ال  ،ينت دمومة اليمرين

الدالية فري الثراني مرن شربا  /فب اريرر الما ري ،تق ري باليرماح افرراد الشرر ة القيراح بتذتريش جيرد،
علا أشخاج غير مشتب بهح.

ونش ررر ص ررديذة "يير ررائيل هي رروح" ،الص ررادر ص ررباح ي رروح اارب ررا  ،ت ليم ررا

الش ررر ة المددث ررة بهر ر ا

اليررياق ،والترري تررنج علررا أن ر يممررن للشررر ة ائعر ن عررن من قررة م ينررة ممن قررة يممررن القيرراح فيهررا
بتذتيش جيد ،علا أشخاج ،دتا لو لح يمونوا مشربهوهين ،و لرب فري درال االشرتباه بادتمرال و رو

عملية في المنق ة اتها .ووفق ه ه الت ليما  ،تذير الشر ة ائيرائيلية انون التديس وفق التأويل
منايبا لها" :في من قرة م لنرة ،يخرول الشرر ي برإج ار تذتريش جيرد ،علرا جيرح إنيران،
ال  ،ترتئي
ع
بأدوات أو بم بي دتا دون اشتباه عيني ب  ،شري ة أن يمون هدف التذتيش ال ثور علا ي ح".
ووفررق الت ليمررا

اعتبارات للم بيا

الجديررد " :يممررن ايررتخداح الص ر دية
والممان والزمان".

ررد مررل إنيرران ،ي رراه الشررر ي م لوبررا ،وفررق
عرب 2016/3/2 ،48

" .31الوزارية للتشريع" تناقش اقتراح قانون يمنع رفع اآلذان في المساجد
هاشررح دمرردان :مررن المقرررر أن تنررا ش اللجنررة الو ازريررة ائيررائيلية للتشرري  ،اادررد القررادح ،مررا إ ا مانر

يررتدعح ا ت رراح ررانون يمن ر ايررتخداح ممب ر ار الصررو فرري الميرراجد ،الترري تيررتخدح عرراد لرف ر اا ان

والص .
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أال تمون عام يمس بجود الديا ".

ويت ر المبادرون ال تراح القانون بأن "درية ال باد يج

ممررا يرردعي المبررادرون أن اال ترراح يهرردف "لمنر المررد نين مررن الرردعو إلررا الصر  ،ومررن نشررر ريررائل

دينية أو ومية ،وأديانا تدري ية".
وزعح ع و المنيي

أن "مئررا

مو ي يوغيف ،من دز "البي

آالف الم روا نين فرري الجليررل والنق ر

تذييره ال ترراح القرانون

اليهود ،"،في م ر

والقرردس ويافررا وتررل أبي ر  ،وأمررامن أخرررى فرري مرم ررز

الب د ،ي انون بشمل يومي من ال جيج الناجح عن دعو المد نين إلا الص

وان ررح إلررا يوغيررف فرري تقررديح اال ت رراح ،مررل مررن ميمرري زوهررر ونوري ر

المنيي

ميراف بن آر ،من دز "موالنو".

في المياجد".

مررورن مررن "الليمررود" ،وع ررو

ممررا ادعررا المبررادرون ل ت رراح أن "ال ررجيج النرراجح عررن ايررتخداح ممب ر ار الصررو يق ر

الموا نين عد م ار في اليوح ،بما في لب خ ل ياعا

الذجر والليل".

م ررج

عرب 2016/3/3 ،48

 .32االحتالل يعيد  1,700دونم لصحابها الفلسطينيين بعد  40عاماً على مصادرتها لغراض عسكرية

ائ اعة ائيرائيلية إن الجيش ائيرائيلي رر إعاد أمثر من  1,700دونح في

القدس – "ااياح" :ال

ال ذة ال ربية إلا أصدابها ب د مصادر ايتمر ندو  40عاما .وأشار إلا أن اا ار ي تق في
ريتي جالود ومخماس وأعلن الجيش ائيرائيلي عن و

ائع ن عنها مأ ار

عيمرية .ولذت

اليد عليها في أواخر اليب ينيا

إلا أن ه ا القرار جا في أعقا

بد

التماس دم أصدا

اا ار ي الذلي ينية إلا المدممة ال ليا ائيرائيلية .و ال " ،جا في رد الجيش علا االلتماس أن
الجيش لح ي د ييتخدح ه ه اا ار ي وعلي ال مان من إعادتها إلا أصدابها".

اليام ،رام هللا2016/3/3 ،

 .33نادي السير 46 :أسي ارً في معتقل "عتصيون" يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام
ال

مدامية ناد ،اايير جاملين فرارجة ميا اارب ا  ،إن  46أيي اعر في م تقل "عتصيون"

ييشرعون اليوح الخميس ،بإ ار

مذتوح عن ال اح ،للم البة بنقلهح من الم تقل نتيجة لل روف

الدياتية المأياوية التي ي يشونها .وأشار فرارجة التي ام

بزيارتهح ،إلا أن اايرى اشتموا من

ال اح المقدح لهح ،إ افة إلا عدح توفر أدنا االدتياجا

اايايية ،وعدح توفر ال ج ال زح

يل ا

االدت ل علا ادتجازهح في الم تقل،

للمر ا منهح ،مما أن غالبيتهح لح ي تيلوا من  15يوماع .وأو د
أوامر اعتقال إدارية بدقهح من أمثر من أيبو أبق
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بيب

عدح در اليجون ااخرى علا ايتي ا

االدت ل بتنذي دم

المزيد من اايرى في

اعتقال يومية بدق الموا نين الذلي ينيين .وأ اف

ل ايتمرار يل ا
أن با ي اايرى

تجاوز مد وجودهح في الم تقل  15يوماع وهي فتر ويلة خاصة أن م تقل "عتصيون" غير ُمهيأ

اليتقبالهح.

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/3/3 ،

" .34نار التوراة" تقترب من المسجد القصى
الناصر  -ودي عواود  :علا ب د ندو مئة متر من الميجد اا صا غر يادة البراق تقاح عمار
تهويد المدينة .ويرى المرمز ائع مي

ايتي انية جديد يشارف بنادها علا االنتها  ،وترمز ل مليا

لشدون القدس واا صا "ميوبرس" أن ه ه ال مار الميما بر"إيش هتو ار " نار التو ار ) تقر فمر
المشرو الصهيوني لبنا الهيمل المزعوح علا ديا

دارتي الشرف والم اربة.

ترتذ ه ه ال مار ال م ة لثمانية

الميجد اا صا ،في المو

وابق وتجيد االدت ل في أبش صوره من دي

الذاصل بين
هدح البنا

وال مران ائي مي ود ارت  ،وبنا مرمز توراتي يمرر الرواية التلمودية ويداول التأييس لمردلة

بنا الهيمل المزعوح .وتح إنجاز المبنا ب د  15ينة من ال مل المتواصل وبميزانية عشرين مليون
دوالر أغلبها من تبرعا

مايمل دوغ س.
بدي

ينوا

أثريا اليهود في الواليا

المتدد  ،ومن الممثلين ميرب دوغ س وابن

من االفتتاح الريمي ين ح المرمز "نار التو ار " ف اليا

تقتر شيئاع فشيئا ندو الميجد اا صا ومدي
من البرنامج الممتو

القري  ،ملها تمجيد لذمر الهيمل الثال

الم تمد .تشمل ه ه الذ اليا

مما ييتدل

مرافقة الزائرين اليهود من مل ال الح في جولة

في "دار اليهود" وبيوتها وأز ة القدس القديمة ،جوال
وال

واي ة ب اب ييادي توراتي،

جماعية من مة ومنيقة ميبقاع لل ائ

الثانويين والجنود ،زيار لما ييما بدار اليهود –دي الشرف المصادر والمهدوح من بل

إيرائيل ب د ادت لها عاح  .1967مما تشمل زيار البيو

والت رف علا يامنيها اليهود وهح

المرشدون عمليا فيها فيتددثون عن أنذيهح ومأنهح أصدا

إليهح

ولشرودا

الممان ااصليون ،وااليتما

عن دياتهح ،والتاريخ القديح ،الدا ر والميتقبل ،وال يش الذريد والخاج داخل ه ه

الدار القريبة من الميجد اا صا ومن قة البراق والموا

يهود ،في المو  .وتن ح الجولة مل أياح الينة.
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 .35إحباط محاولة اقتحام مستوطن مسلح لـلمسجد القصى
القدس :أدب أدد دراس الميجد اا صا المبارب ،أمس مداولة ا تداح ميتو ن ميلن لبادات  ،في
الو

ال  ،ا تدم

ميتو ن مت رف.

مجموعا

من الميتو نين الميجد علا أرب مجموعا

بما يزيد عن 100

و ال ميدول الدرس في اا صا إن أدد الدراس أدب مداولة تيلل الميتو ن عبر با

وهو يدمل الي ح .و ال

اليليلة

مصادر مقديية إن ندو  98ميتو ناع مت رفاع ،ا تدموا أمس الميجد

اا صا المبارب من جهة با

الم اربة ،وي

الخاصة .وأ اف إن الميتو نين نذ وا جوال
الميجد.

دراية مشدد من بل وا

وشر ة االدت ل

ايتذ اززية في الميجد والتق وا الصور ل د أمامن في

وشهد الميجد تواجد للمصلين ال ين تصدوا ال تداح الميتو نين وأجبروهح علا م ادر البادا  ،في

دين يواصل االدت ل من مجموعة من المراب ا

من دخول الميجد.

عمان2016/3/3 ،
الرأيَّ ،

 .36نقابات فلسطينية تدعو لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية
غز – "اانا ول" :دعا تجم "النقابا

ا

المهنية الذلي ينية" ،في

غز  ،أمس إلا مقا ة

الب ائ ائيرائيلية ،في فلي ين ،ودول ال الح .و ال يائد عايش ،في ملمة ألقاها بايح "النقابا

الذلي ينية" ،خ ل مدتمر صدذي ُعقد في غز " إننا من من لق مشروعية دقنا في مقاومة االدت ل
ندعو إلا دملة شاملة لمقا ة المنتجا ائيرائيلية في جمي دول ال الح" .وأ اف" الدملة تأتي
بيب

المماريا

الهمجية اليومية التي تماريها اليل ا

ائيرائيلية في ال ذة ال ربية و ا غز،

المقا ة يتمبد االدت ل

بدق أبنا ش بنا من تل وهدح للمنازل وتشريد لألبريا " .وتاب " دم

ائيرائيلي خيائر ا تصادية مبير  ،ال ييما أن مدننا الذلي ينية تمثل يو ا خصبة للمنتجا
ائيرائيلية".

عمان2016/3/3 ،
الرأيَّ ،

 .37غزة :اتحاد المقاولين يحذر اللجنة القطرية من نتائج ق ارراتها التعسفية
غز  -عبد الهاد ،عومل :أعلن اتداد المقاولين الذلي ينيين في

ا

غز عن "تو ف تد ير"،

لل مل في مشاري اللجنة الق رية يوح الخميس ادتجاجاع علا اررتها الت يذية المنافية للت ا دا
اامر ال  ،يدف  %22من ال مالة الذلي ينية في مداف ا
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الراف ة الدقيقية ل تصاد الذلي يني .واعتبر االتداد في بيان صدذي وصل مرايل

ائنشا ا

الديا الجديد نيخة من تد ر أن ار ار
المقاولين ت د تجاو از لإلج ار ا

اللجنة الق رية غير ال ادلة والمنافية لل قود المو ة م

الم هود بين المدييا

المش لة واتداد المقاولين الذلي ينيين لدل

أ ،ن از بين اا راف.

والويائل

وهدد االتداد بأن عدح االيتجابة لم الب ال ادلة ييدف إدارت إلا ايتخداح مافة ائج ار ا

بداية من ف ن إع مي مرو ار باالعتصاح والمقا ة وصوال إلا و ف ال مل في مافة مشاري اللجنة
الو نية عامود اال تصاد الدامي لصمود غز والمقاوح

الق رية ودشد الرأ ،ال اح للدفا عن الشرما

ليياية الترمي .

ووصف االتداد ار ار

شرما

المقاوال

اللجنة في ا ونة ااخير بر "االيتهتار وعدح الميئولية" ،والتجني علا
لها

الو نية وانتهاب دقو ها بدال من ت وي ها عن الخيائر الذاددة التي تت ر

بذ ل الدصار والدر .

ومشف االتداد أن اللجنة اتخ

ار ار

ت يذية تمين بجر لح دقوق المقاولين وتبتزهح وترتهن

ميتدقاتهح لدف هح ندو أزمة مالية تدف هح للتنازل عن دقو هح من خ ل منج ت امل جديد يدد ،الا

تدمير شرما
ب مل

البيان.

الو نية من خ ل تقليل ال وا ح الذنية المشرفة علا تنذي المشاري واليماح

المقا وال

وا ح بخب ار

وصف

يذة ،مما ييدد ،إلا تدمير من ومة ائشراف الهنديي ،دي

الحياة الجديدة ،رام هللا2016/3/2 ،

 .38غزة :إدانة فلسطينية الستهداف أمن واستقرار الردن
غز  -أمجد الشوا" -بترا" :ايتنمر ممثلو وى ييايية ومدييا
غز بشد  ،مداوال

وأمدوا في ددي

دقو ية وا تصادية في

ايتهداف ااردن الشقيق ،وأمن من بل مجموعا

لمرايل بترا) في غز  ،و وف الش

مواجهة ه ه المداوال
الثاني ،في دعح الش

والقدس الشريف.

مجرمة إرهابية تمذيرية.

الذلي يني إلا جان

التي تيتهدف ااردن .وأشاروا إلا موا ف ااردن بقياد

شقيق ااردني في
الملب عبد هللا

الذلي يني ومياندت في دعح الق ية الذلي ينية وبخاصة دماية المقديا

و ال ميدول درمة المبادر الو نية في

ا غز الدمتور عائد ياغي ،إننا ندين بشد أ ،مداولة

للمياس بأمن وايتقرار ااردن الشقيق ال  ،ادت ن
الدواح داعما ومياندا في مختلف المرادل والجوان .

التاريخ :الخميس 2016/3/3
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من جهت ال نائ

رئيس مجلس إدار مرمز التجار الذلي يني بال تريد فيصل الشوا ،إننا في الو

ال  ،ندين في ه ه المداولة ائرهابية للمياس بأمن أردننا الدبي
نريل ريالة د

فإننا في

ا غز المداصر

ودعح اهلنا واخواننا في ااردن الشقيق ،بقياد الملب عبد هللا الثاني ال  ،عرفت

فلي ين بموا ذ الشجاعة الداعمة لدقوق ش بنا.

و ال مدير مرمز الميزان لدقوق ائنيان عصاح يونس ،إن ه ه المداولة ائرهابية البائية تأتي
اليتهداف ااردن ودوره الرياد ،في دعح الق ايا ال ربية وائي مية وفي مقدمتها الق ية الذلي ينية

وجهوده المبير في الدذا علا المقديا

ائي مية والمييدية في القدس ودمايتها.

عمان2016/3/3 ،
الرأيَّ ،

 .39دقائق ثقيلة لعائلة دوابشة أمام قتلة ثالثة من أفرادها حرقاً

مدممة إيرائيلية يوح اارب ا  ،إلا  ،2016/3/14جلية مداممة

راح هللا  -مهند ال دح :أرجأ

الميتو نين ال ين نذ وا جريمة درق عائلة دوابشة في رية دوما
وي غ

ا نابلس ،الصيف الما ي،

وايتيا ال ائلة التي د ر أول جلية في الق ية .و ال والد الشهيد ريهاح ديين

دوابشة في ددي

لر"القدس" دو موح" :مان

الصدمة مبير  ،والش ور ال يوصف وانا أشاهد من تل

ابنتي ودذيد ،وزوجها يبتهج أماح القا ي ،ويتبادل ال دما
أصد ائ وعائلت  ،دي

مان

واشا ار

التأييد وائعجا

م

م اهر الذخر وا دة علا وجوه من د ر م المجرمين" .وأ اف:
من

المتهَمين الرئيييين بالجريمة في اعة مدممة اللد ،بممان ري
"يل ا االدت ل و
عائلتهح ،دي لح يمذوا عن ال دب واليخرية منا ومن مشاعرنا ..القهر ال  ،ش رنا ب أماح القتلة
وعائلتهح الي يد ب لب ال يممن وصذ  ..إنها جريمة أخرى بدقنا" .ووصف دوابشة ما جرى في

المدممة اليوح بان "مهزلة" و ال" :تيقنا اليوح أن ال يممن الت ويل علا المدممة ئنصاف أرواح
ال دايا ،بإصدار دمح يتناي

م الجريمة البش ة التي ارتمبوها".

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/3/2 ،

 .41إقفال مقر الونروا في عين الحلوة
صيدا  -مدمد صالن :لح ت

ف الهمة ولح تتراج ائراد الذلي ينية وال "خلية اازمة" عن م البة

وفي يياق تص يد التدرما

د الومالة ،أ دح ناش ون فلي ينيون أمس ،علا إ ذال مقر "ااونروا"

ااونروا بال ود عن ار ار تقليج خدماتها.
في مخيح عين الدلو م م أر
التاريخ :الخميس 2016/3/3

الييا ار  .وأصدر
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المخيما

إلا المشارمة في إغ ق المقر الرئييي للومالة في بيرو

بئر دين)؛ اليوح الخميس

و لب ادتجاجا علا يياية "ااونروا".
ووجه

اللجان الش بية الذلي ينية في من قة صيدا  -لجان ااديا والقوا

فلي يني للمشارمة في عملية ائغ ق لمق ار

ااونروا وفي مافة التدرما

ندا إلا "مل إنيان
واالعتصاما " .وجا

في الندا " :ثقررتنا بمح مبير وندن خلذر ررمح وم ررمح خدمررة لش بنا ودفاعا عن دقو ائنيانية دتا

تيق تقليصا

ااونروا".

السفير ،بيروت2016/3/3 ،

 .41جرافات االحتالل تنفذ سلسلة من عمليات هدم المنازل والمنشآت في عدة مناطق
"ااياح" -وماال  :نذ
فقد هدم

جرافا

يل ا

االدت ل ائيرائيلي ،امس ،يليلة من عمليا

الهدح في ال ذة.

تاب ة لبلدية االدت ل في القدس ،ترافقها و م زز من جنود االدت ل ،في ياعة

الم ل علا القدس القديمة
مبمر من صباح أمس ،بناية يمنية يد ائنشا في دي جبل الزيتون ُ
بدجة البنا دون ترخيج .وتتألف البناية الميتهدفة من ث ثة وابق بوا ي شقق يمنية .و ال
شهود عيان ،إن وا

االدت ل

رب

دون يابق إن ار ودون وجود أصداب .
وهدم

جرافا

و ا عيمريا مدمما في مدي المن قة ،وهدم

االدت ل ائيرائيلي ،صباح أمس ،عددا من ميامن وخياح وبرميا

خربة انا شرق مدينة نابلس.

المبنا

الموا نين في

اليام ،رام هللا2016/3/3 ،

 .42االحتالل يعتقل  25فلسطينياً من الضفة والقدس

الخليل  -يويف فقي  ،زينة ااخرس :اعتقل جيش االدت ل ائيرائيلي ،فجر يوح اارب ا 25 ،

فلي ينياع في أندا متذر ة بال ذة ال ربية والقدس المدتلة ،ب د ا تداح منازلهح وتذتيشها وال ب
بمدتوياتها .و مر جيش االدت ل ائيرائيلي في تقرير صادر عن  ،أن وات اعتقل

 23فلي ينياع

ممن يصذهح بر"الم لوبين" في منا ق ال ذة ال ربية؛ من بينهح يب ة متهمين بممارية أنش ة تت لق
بمقاومة الجنود والميتو نين ائيرائيليين.

من جانبهح ،رصد مرايلو " دس برس" ا تداح وا

االدت ل لمنازل عدد من اايرى المدررين في

الخليل؛ عرف من بينهح ،اايير مدمد عبيد وي د القوايمي وعبد المريح القوايمي ،ف

التاريخ :الخميس 2016/3/3
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بلد "بي

ريما" في راح هللا ومنا ق في بي

لدح وتيليح عدد من الشبان ب غا

المخاب ار ائيرائيلية ال امة "الشاباب".

لمقابلة جهاز

قدس برس2016/3/2 ،

 .43أسير فلسطيني يواصل إضرابه عن الطعام منذ  12يوماً

ا

الخليل  -يويف فقي  ،زينة ااخرس :يدخل اايير الذلي يني ،مدمود الذيذوس ،من دو ار

الخليل ،يوم الثاني عشر في إ راب المذتوح عن ال اح ،للم البة بو ف اعتقال ائدار ،من رابة

عاح ونصف.

وأو ن خالد الذيذوس ،في ددي

الصدي لشقيق مدمود  26عاما)

لر" دس برس" ،أن الو

يشهد تدهو اعر ميتم اعر ،مو داع أن فقد ندو عشر ميلوغراما

من وزن  ،ف

في الم د وفقر بالدح ومير في الجمجمة والذب ،نتيجة ت ر

اعتقال يابق لدى االدت ل.

وأشار إلا أن شقيق أبلغ إدار م تقل "النق

ائفراج عن  ،دي

للت ي

ع عن م انات من ردة

خ ل عملية التدقيق في

الصدراو "،بق ارره عدح فب إ ار

أن يقب في يجون االدت ل بموج

المذتوح إال ب د

انون "االعتقال ائدار "،دون تهمة أو

مداممة) من تاريخ  30تشرين أول /أمتوبر  ،2014وتح تجديد اعتقال ائدار ،أرب ة م ار .
وبين أن مدممة االيتئناف يتن ر ب د يومين في ل

ائدار،؛ دي

مدامي شقيق بائفراج عن وو ف اعتقال

ي د الذيذوس ثاني أ دح أيير م تقل إداريا في م تق

االدت ل.

قدس برس2016/3/2 ،

 .44البرلمان المصري يسقط عضوية النائب عكاشة بعد لقائه السفير اإلسرائيلي
القاهر  :مدمد عبده دينين :أيق
توفيق عماشة في أعقا

مجلس النوا

المصر ،البرلمان) أمس ال

وية عن النائ

لقائ اليذير ائيرائيلي بالقاهر داييح مورين بل ندو أيبو  .و ال رئيس

المجلس د .علي عبد ال ال إن ائج ار تح ب د امتمال النصا

القانوني الم لو

وية

ئيقا ال

صو أمثر من  400بالموافقة.

نائبا) دي
عن النائ وهو ثلثا أع ا المجلس  396ع
وشمل مجلس النوا اادد الما ي لجنة للتدقيق م عماشة ب د ايت افت اليذير ائيرائيلي في
منزل بمداف ة الد هلية اامر ال  ،أثار ردود ف ل مندد من بل النوا

و ر النائ

ولدى عموح الرأ ،ال اح.

ممال أدمد خ ل جلية اادد عماشة بر"الد ا ".

التاريخ :الخميس 2016/3/3
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و ال مدمد ال رابي وزير خارجية مصر اايبق وع و البرلمان لر"الشرق ااوي " إن "إيرائيل يوف
تيت ل أمر إيقا
ال ربية بنق

ال

د مصر ا صا دد ،و لب بالترويج لدى الدول

وية بشمل ييايي

مصر لم اهد الي ح المو ة بين البلدين عاح  1979وايتمرار م اداتها "إيرائيل" في

من قة الشرق ااوي ".

الشرق الوسط ،لندن2016/3/3 ،

 .45الردن يتهم "إسرائيل" بعرقلة إدخال صادراته الزراعية إلى الضفة
ال ييا :أ هر

عمان -إيها

م يا

ريمية ،تو ف دخول الصاد ار

منا ق اليل ة الذلي ينية ،من م ل ال اح الما ي ،في الو

إلا اا ار ي المدتلة عاح  ،1948ندو  25ألف ن.

من جانب  ،أمد مياعد اامين ال اح للتيويق والم لوما
ائيرائيلي ي يق درمة المنتجا

أن "الجان

ال راونة لر" دس برس" إن "اليل ة الذلي ينية

ااردن؛ إال أن الجان

ٍ
ائيرائيلي رف

الزراعية ااردنية إلا

ال  ،بلغ في دجح تلب الصاد ار

في وزار الزراعة ااردنية ،ص ح ال راونة،

الزراعية ااردنية إلا اا ار ي الذلي ينية" .و ال
لب

الشهر الما ي ايتيراد ماد ال ما ح من

اليماح بدخولها بدجة وجود فايرويا

بداخل أصناف من

ماد ال ما ح ااردنية" .وأو ن الميدول ااردني ،أن وعلا الرغح من المخا با
تجريها اليل ة م الجان

ادتياجا

ائيرائيلي ،بهدف زياد دجح التبادل التجار ،الزراعي م ااردن؛ لتلبية

اليوق الذلي يني من الخ ار والذوام  ،إال أن الجان

بدخول المنتجا

المتمرر التي

ااردنية ب دح م ابقتها للمواصذا

ائيرائيلية.

ائيرائيلي ي لل رف

اليماح

وكالة قدس برس2016/3/3 ،

 .46نواف الزرو :الصراع مع الكيان الصهيوني صراع وجود وجذري واستراتيجي
عمان :ن م

دائر ائع ح في دز الودد الش بية ندوتها الشهرية ب نوان "االنتذا ة الذلي ينية

وآفاق ايتم ارريتها" ،تدد

فيها مل من نواف الزرو الباد

ومدمد البشير رئيس جم ية مد قي الديابا

المختج في الشدون "ائيرائيلية"،

اايبق والدمتور ي يد يا

أمين عاح دز الودد

الش بية ،و دمها وياح الخ ي .

وأمد الزرو أن الص ار م الميان الصهيوني ص ار وجود وج ر ،وايتراتيجي ،ما يذرز في يياق
الزمن المثير من المواجها

الثالثة في الديابا

والهبا

الذلي ينية من دي

التاريخ :الخميس 2016/3/3
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وعر

الزرو للتداعيا

الييمولوجية علا المجتم ائيرائيلي ،مشي اعر إلا أنها ميتمر ومان

روتها في الشهرين ااولين ل نتذا ة ولمن م تراج ال مليا

المدتل  48بدأ
هناب نهو

الداخلي لل دو.

اادوال اامنية ت ود لتيتت

وتص يد فلي يني في المواجها

الذلي ينية في الداخل الذلي يني

تدريجياع ،ولمن هناب داال
وال مليا  ،تزداد داال

مد وجزر ،فدين يمون

القلق والخلل في اامن

الدستور ،عمان2016/3/3 ،

 .47الحص :قرار "التعاون الخليجي" باعتبار "ميليشيات حزب هللا إرهابية" يخدم "إسرائيل"
أثار رار "مجلس الت اون الخليجي" باعتبار "ميليشيا

دز

هللا إرهابية" عدداع من ردود الذ ل

الييايية المندد  .واعتبر رئيس الوز ار اايبق يليح الدج أن "القرار يهدد ودد اللبنانيين وايتقرار
اليلح ااهلي في لبنان ،ويشمل خ اعر وتهديداع لصي ة لبنان التوافقية" .وأشار في بيان أمس ،إلا أن

"الدز ممون لبناني مممل للممونا
رار مرفو

المت دد التي يتمت بها لبنان ،و رار اعتباره من مة إرهابية هو

وجائر" ،مشدداع علا أن "ال يجوز لمن دعح الق ية الذلي ينية ودق الش
لها الديا

الذلي يني،

ملدقاع الهزيمة بال دو ائيرائيلي ،ولمن أصبن و رادعة ُيدي
أن يوصف بائرها " .واعتبر أن "مثل ه ا القرار ال يخدح إال عدو اامة وعدو فلي ين ،ويزيد الهو
والثقة التي تتدمح في أمتنا ال ربية".

بوج ال دو ائيرائيلي،

السفير ،بيروت2016/3/3 ،

 .48الحوثيون :تصنيف حزب هللا منظمة إرهابية يخدم "إسرائيل"
صن ا  -اانا ول :اعتبر المجلس الييايي لدرمة "أنصار هللا" الدوثيين) ،رار مجلس دول
الت اون الخليجي ،تصنيف "دز هللا" اللبناني ،ممن مة إرهابية ،بأن يقدح "خدمة مجانية ئيرائيل".
وأمد المجلس أرف جهة ييايية للدوثيين) في بيان أ اعت نا الميير  ،ت امن المامل م "دز

هللا" بوج ما وصذ بر "الهجمة اامريمية ائيرائيلية الي ودية".

القدس العربي ،لندن2016/3/3 ،

 .49مسؤول في البنتاغون المريكي محذ ارً لبنان :تجنبوا الخطأ جنوباً ..ال نضمن "إسرائيل"!
نبيل هيثح :يقول ميدول في البنتاغون اامريمي أماح زواره اللبنانيين ان ب ده مان

تتمنا لو أن

مان للبنان رئيس جمهورية من نهاية والية الرئيس اليابق" ،لمان لب يهل الت امل بين بلدينا،

التاريخ :الخميس 2016/3/3

العدد3861 :

ص

28

والييما علا ص يد دعح الجيش اللبناني" .ثح اتب ها بر"نصيدة للبنان" و ال" :الو
وعلا اللبنانيين ان يمونوا د رين امثر من ا ،و
يرتم

م ا ،يج

في ا ،خ أ ،ندن نتواصل دائما م ايرائيل ونداول

ايرائيل ا ،خ أ يممن ان يدصل ،وتقوح ب مل ما

م قد ومقلق،

ان يبقا جنو لبنان هادئا ،واال
ب ها ا اننا نخشا أن تيت ل

د لبنان ،ميت لة المردلة االنتقالية بين عهد

أمريمي ينتهي وعهد جديد لح تتبلور م الم ب د" .ويمشف الميدول اامريمي لزواره ان زار مدخ ار
ايرائيل ،وخ ل دديث م الميدولين االيرائيليين ،رمز علا الخ ر الداعشي واالرهابي .و ال

لإليرائيليين" :انتح ما ا تذ لون ،انتح تقاتلون رجال اللدا القصير اصدا "دز هللا") ،الخ ر عند

رجال اللدا ال ويلة .داعش والمجموعا

االرهابية)".

السفير ،بيروت2016/3/3 ،

 .51االحتالل يمنع وفداً برلمانياً بلجيكياً من دخول غزة
القدس :أصدر يتة نوا

ائيرائيلي دخولهح لق ا

بلجيمين صباح أمس في راح هللا ،بياناع يدينون في من يل ا
غز  ،بترتي

من ومالة االونروا لزيار

ا

االدت ل

غز وااللتقا بمن ما

المجتم المدني .وجا في البيان ال  ،صدر بايح االع ا وال ين يمثلون مختلف القوى الييايية
الممثلة في البرلمان البلجيمي ،من ائت ف ااغلبية التي تدمح مملمة بلجيما والم ار ة ،أن الوفد

موجود في فلي ين بدعو من المجلس التشري ي لقيح فلي ين في مجموعة بلجيما ل تداد البرلماني
الدولي ،إن مان مقر ار في إ ار مهمة ال مل للوفد وال  ،شمل لقا ا
ا غز.

ييايية وجوال

ميدانية زيار

الرأي ،عمان2016/3/3 ،

 .51جو بايدن يزور "إسرائيل" في  8آذار/مارس
أ.ف :). .يصل نائ

تيت رق يومين ،بدي

الرئيس اامريمي جو بايدن إلا "إيرائيل" في  8آ ار /مارس في زيار

ما أعلن

بايدن "إيرائيل" في فتر يبد

دمومة االدت ل ائيرائيلية في بيان اارب ا  .2016-3-2ويزور

فيها البلدان تجديد المياعدا

ال يمرية اامريمية لدولة االدت ل.

ولح يصدر أ ،إع ن أمريمي أو فلي يني دول ما إ ا مان بايدن ييزور اا ار ي الذلي ينية أي اع.

فلسطين أون الين2016/3/3 ،
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 .52منهاج التعليم اإلسرائيلي :عنصرية لليهود وأسرلة للعرب
صديذة هآرتس ال برية ،في تقرير لها دول الت ليح في إيرائيل،

الناصر  -برهوح جراييي :مشذ
أن وزار الت ليح ائيرائيلية توصي
يت من ردى عنصرية

المدارس اليهودية ،في المردلة ائعدادية بم ال ة متا

د ال ر  ،وايت ئية يهودية ،ما ي زز نتائج أبدا

يابقة تدمد أن منهاج

الت ليح ائيرائيلي ملي بالم امين ال نصرية ،في دين أن منهاج الت ليح المخصج لل لبة

الذلي ينيين في أ ار ي  48ملي بم امين اايرلة وتشوي الهوية ودقائق التاريخ.

هررآرتس فرري تقريهررا تمشررف ب ررد يرروح وادررد مررن تقريررر إي ررائيلي يررزعح أن م ررامين الت لرريح فرري منهرراج
د إيرائيل" ،باعتباره يتدد

اليل ة الذلي ينية" ،تدر

عن فلير ين التاريخيرة والدقروق الو نيرة

للش

الذلي يني.

و الر

صررديذة "هررآرتس" إن وزار الت لرريح ائيررائيلية أصرردر فرري اايرراح ااخيررر ،ائمررة جديررد لمتر

الم ال ررة الترري توصرري بهررا الرروزار ل ر
للمرردارس اليهوديررة ،متررا

المرردارس بشررمل عرراح ،وتبررين مررن ائمررة المتر

المخصصررة

"م ررام ار ممتبررة ريمررونيح" ،مررن تررأليف الداخرراح المت رررف يامهي ر

روزيررن.

وممررا جررا في ر أن "ااغيررار ال ررر ي يشررون بقرررى خاصررة بهررح ،وال توجررد لرردينا أ ،رغبررة بررأن يشرررعوا
برالتجوال بيننرا ،وانهررح خر ل هر ا لربمررا ييميرون بنرا أو يتجييررون علينرا" .وملمرة "ااغيررار" هري لمررل
من هو ليس يهوديا ،وهح في مرتبة متدنية عما ييما "ش
ويقول المتا

هللا المختار"

في فقر أخرى ،إن "ال ر لن يقذوا ممتوفي اايد .،لن يقبلوا دترا برالتو ف عرن مدرو

مررل بلررد ومررل نق ررة يهوديررة علررا الخار ررة" ،ال يررمن هللا" .فلت لم روا :ال ررر يملمررون خ ررة وا رردة
ل نق ررا

علررا مررل بلررد الدت لهررا ،ودرررق مررل بيوتهررا "،وال يررمن هللا" ،إلقررا جمي نررا فرري البدررر".

و ال

الصديذة ،إن المتا

ومانر

البادثررة ائيررائيلية التقدميررة ،البروفييررور نورير

بدثا أمد

في أن المت

يت من مقا

أخرى ت ر

ال ر بشمل يلبي.

بيلررد الدنرران ،ررد أصرردر

بررل يررنوا

ليلررة،

المدريية الت ليمية في جهاز الت ليح ائيرائيلي تربي علا ال نصررية ون راح

اابرتهايررد ،وتدمررد علررا التمييررز

ررد فلي ر ينيي  .48وترمررز البد ر

علررا المت ر

المدريررية مررن ال رراح

 1996ودت ررا ال رراح  ،2009بم ن ررا ب ررل التصر ر يد ااش ررد ف رري عنصر ررية ائير ررائيلية ،الت رري ر ر أر ف رري

الينوا

وخلصر

ااخير .

البادثررة فرري بدثهرراأن جهرراز الت لرريح يرمرري إلررا إعررداد الشرربا

الجر رريش ،مر ررن خ ر ر ل تبير رري ت قير رردا

لتبريررر ااعمررال ائجراميررة فرري

الن ر ر از ائي ر ررائيلي الذلي ر ر يني .و ال ر ر

إن الجهر رراز الت ليمر رري

ائي ررائيلي يد ررا المررر تلررو ااخرررى بالمقرراييس التلميديررة بالجهرراز الت ليمرري ال ر  ،يرراد فرري الن رراح
النرراز .،وشرردد

علررا أن "اابرتهايررد ائيررائيلي لرريس فقر يليررلة روانين عنصررية ،بررل ريقررة تذميررر
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عررن ال ررر " .وأ رراف " :يرروح ال ر مرى هررو اليرروح ال ر  ،نررر ج في ر علررا دمائنررا ،ر صررة دح ل دتذررال
بالدح ،وندن غير ميت دين ان يدخل إلا ادتذال دمنا دح آخر".

الج َمل ،بلباس علي بابا .يوصذون
وتقول بيليد إن ال ربي في مت الت ليح ائيرائيلي ي هر دائما م َ
مأنر ال ،مندررفين ومجررمين ،أنرراس ال يردف ون ال ررائ  ،ال يريردون ان يت رروروا .تمثريلهح الوديررد هررو

م جئين ،مزارعين متخلذين وارهابيين" .وتشير أي ا إلا أن المو ف من فلي ينيي  48هو مرالمو ف
مررن مشررملة ديم رافيررة يممنهررا أن تتير إلررا ان تصرربن تهديرردا ديم رافيررا .وهرري تدمررد أنر "عنرردما تر مر

م بدة عر  ،ي ال

اامبر".

الت مي بأن يرروا مرا و ار الدالرة المدردد المديرذة) للمرو فري صرالن الصرور

وفرري المقابررل فررإن منهرراج الت لرريح ائي ررائيلي المخصررج لذلي ر ينيي  48يرتمررز علررا تشرروي الهويررة،
وانتزاعهح من هويت ال ربية الذلي ينية ،ومد ور علا ال

ال ر فري مداريرهح ،أن يت لمروا عرن

النمبرة الذلير ينية ،وال دتررا مررر مصر لن النمبررة .ممررا يد ررر علرريهح د اريررة أدبهررح المدلرري الررو ني،
وأيما بارز غائبة عن منهاج الت ليح مثل توفيق زياد ومدمرود درويرش ويرمين القايرح .وفري المقابرل

ي ج المنهاج بالمثير من المزاعح الصهيونية عما ييما بر"أدقية اليهود" بذلي ين ،وعن جرائح النازية،
م دج

مامل لجرائح النازية

د مل الش و ااوروبية.

ه ر ه الصررور تتجيررد أمثررر فرري مت ر

المردلررة االبتدائيررة ،فمررث ال يوجررد عررر  :بررل أديرران و وائررف:

ميلمون ومييديون ودروز وبدو .أو في أديان أخرى يتح مر مصر لن "ال رر والردروز" أو "ال رر

والدروز والبدو".

وتتصرردى اا ررر الو نيررة ومروادر الم لمررين ال ررر  ،خاصررة فرري الم اردررل الثانويررة ،لهر ا المنهرراج ،مررن
خ ر ل الب ررامج ال منهجيررة فرري المرردارس ال ربيررة ،الترري تبقرري دي ر از

الذلي ينية وااد

ومان ر

الذلي يني.

القنررا ائخباريررة فرري ائ اعررة ائي ررائيلية ال امررة ،ررد بث ر

ررئي  ،يترراح في ر عررر

الروايررة

أول مررن أمررس ،تقري ر ار ال ر

في ر إن

المنهاج الت ليمي في اليل ة الذلي ينية ،ال  ،تلتزح ب غالبية المدارس في القدس المدتلرة منر ال راح

 ،1967إ افة إلا مدارس ال ذة والق را "يدرر

علرا إيررائيل" ،إال أنر مرن عرر

أن ايررتنتاج ائ اعررة جررا الن المنهرراج ي لررح ال ر

عررن فلير ين التاريخيررة ،وعررن النمبررة الذلير ينية

وج ررائح ال ص ررابا

الص ررهيونية واي ررائيل

"المدر ة اليهودية" في فتر النازية.
وفرري يررياق متصررل ،فقررد أعلن ر

شرع

ررد الشر ر

الذلي ر يني .وأن المنه رراج الذلير ر يني ال ير ر مر

عصررابة صررهيونية عنص ررية مت رفررة ترردعا "شررو ار هررادين" ،أنهررا

فري ا ونرة فري ااخيرر فري إعرداد شرموى لمدممرة الجنايرا
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بزعح أن يدر

علا ما ييما بر"ال نف" ،وأن الشموى يتوج عينيا

الذلي يني ريا

الدين وأدمد عياف.

ودي ر

د الميدولين في يل ة الب

مررا أوردت ر إ اعررة الجرريش ائي ررائيلي فررإن ه ر ه ال صررابة مررن ب رين مررا ترتمررز علي ر هررو تمجيررد

ائعر ر ح الذلير ر يني الري ررمي للش ررهدا الذلير ر ينيين .وش رررع
الصهيونية في أندا ال الح ،في مداولة لتشميل

ال صابا

ال ص ررابة بتجني ررد آالف الش ررماوى م ررن
علا المدممة.

عمان2016/3/3 ،
الغدّ ،

 .53هل تكون الحرب آخر الدواء؟
يوح أمس دخل
اليررجاال
يج ر

الهبة الش بية في اا ار ي الذلي ينية المدتلة شهرها اليادس ،في و

الترري أثارتهررا فرري الميرران الصررهيوني ت مررس ارتبرراب القيررادا

عوني صادق
ال تزال فير

"ائيررائيلية" وتخب هررا إ از مررا

ف ل ر ئخمادهررا ،مررا يممررن أن يج ررل القيرراد الييايررية تلجررأ إلررا آخررر ااوراق لررديها وهرري ور ررة

الدر .

مان االنتقاد ال  ،وجه رئيس أرمان الجيش ،الجنرال غاد ،إيزنمو للودشية المذر رة التري أ هرهرا

الجنود في عمليا
علا عمليا

ائعداح التي يقدمون عليها في الت امل م الذتيا

والذتيان الذلي ينيين مرد ف رل

ال رن والردهس ،وعلرا الشربهة أي راع ،يربباع فري اتيرا اليرجاال

الردائر درول الت امرل

م الهبة الش بية .لقد أعر إيزنمو عن "عدح رغبت " في أن يذررغ الجنرد ،مشر رشاشر فري صربية

فرري الثالثررة عشررر مررن عمرهررا ،لمن ر لررح يجررد غ ا ررة فرري أن يصرردر ر ار اعر ييررمن للجنررود أن يدمل روا
أيلدتهح أثنا

لقررد يررمد

ا إجازاتهح.

تص رريدا

ائررد الجرريش "ائي ررائيلي" بتوجي ر مزيررد مررن االنتقررادا

للميررتويين ،الييايرري

واامني ،وبالتأميد علا أن ما يجر ،في اا ار ي الذلير ينية المدتلرة هرو "انتذا رة ثالثرة" ،والتدر ير

م ررن تص رراعدها إ ا م ررا اي ررتمر "ااف ررق اليياي رري مي رردوداع" .وف رري مق ررال لر ر نشر ررت ص ررديذة ه ررآرتس

 ،)2016/2/24مت
عمليررا

المدلل ال يمر ،للصديذة عاموس هرئيل" :علا الرغح من وتها المددود  ،فإن

ااف رراد رراهر يص ر

االمتذررا بت ريذهررا بوصررذها موجررة إرهابيررة فق ر " .وب ررد أن تو ررف عنررد

تأثيراتهررا فرري "اامررن الشخصرري لإلي ررائيليين" ،ررال :مشرري اعر إلررا "الترروتر" ال ر  ،تخلق ر بررين الميررتويين

الييايي وال يمر" ،أدد االن مايا

المدتملة التي بردأ

مدشرراتها ت هرر فري الوا ر هرو بدايرة تروتر

بررين الميررتوى الييايرري و يرراد الجرريش" ،وأعرراد هرئيررل اليررب

اليياي ر رري وال المي ر ررتويا
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الذلير ينيين فري شرملها الجديرد" .وأ راف هرئيرل منهيراع مقالر برالقول :إن إيزنمرو
صر رريدة ،إنر ر ال يوج ررد د ررل عي ررمر ،للو ر ر  ،وانر ر ملم ررا الر ر

ولم ررن ليير ر

ا

داياها ،فإن التوتر في ال

رال ب ريقرة ميرة،
دور ال ن ررف وت ازي ررد

بين ائد الجيش والميتوى الييايي ييتصاعد.

مررن جانب ر  ،جررا فرري مقررال للم لررق فرري التلذزيررون "ائي ررائيلي" ،أمنررون إبراهيمرروفيتش ،نش ررت صررديذة

يدي و ) :إن ما يجر ،في اا ار ي الذلي ينية هو انتذا ة ثالثة ،مدمداع أن "الجيش ائيرائيلي لن

ينتصررر فيهررا" ،مثلمررا لررح ينتصررر فرري دروبر ااخيررر فرري لبنرران وغررز ،ومشرري ار إلررا أن مررل رراد الجرريش
"ائيرائيلي" البارزين في تاريخهح ،توصلوا في أواخر دياتهح بأن "أمن إيرائيل يقت ي االنذصال عن
الذلي ينيين".

وفرري ه ر ه ااثنررا  ،تررزداد عزلررة رئرريس الرروز ار بنيررامين نتنيرراهو داخلي راع وخارجي راع .وبينمررا تتي ر درمررة
المقا ة ،بالرغح من ب
ميرمل ،التي أعلن

أن الو

التي يدققها نتنياهو وآخرها مو ف الميتشار االمانية أنجي

االخت ار ا

غير م ئح للددي

عن "دل الدولتين" ،وهي ب لب تردد ملما

نتنياهو

نذيررها ،ومو ررف رئرريس الرروز ار البري رراني ديذيررد مرراميرون ال ر  ،أصرردر دمومت ر ر ار اعر يجرررح مقا ررة
الميان الصهيوني .وبملما

الصدذي "ائيرائيلي" جدعون ليذي في هآرتس ،)2016/2/28 -فإن لح

ي د لدى نتنياهو ما يقول لل الح "إال الم

واله يان" .في

و ه ا الو ر  ،لجرأ نتنيراهو مردخ اعر إلرا

ررار ييررمن بإصرردار  30ألررف) تص ررين عمررل جديررد للذلي ر ينيين فرري ال ررذة وغررز ،علررا أيرراس أن

الهبة الش بية يببها ال ائقة اال تصادية وال ع ة لها بمو و االدت ل وانهائ  ،و د نقل عن وزير
ال رردفا موش رري ي ل ررون ولر ر  :إن "اي ررتمرار عم ررل ال م ررال الذلير ر ينيين ف رري "إير ررائيل" خ ررو يممنه ررا

الميراعد فري الق را علرا ائرهرا
صدف.)2016/2/16 -

في الو

نذي  ،مثر الددي

الددي

وي ع وعالياع عن مخ

ويقصررد المقاومرة" ،وأ راف" :ويمنر ان رماح آالف آخررين إلير "

مردخ اعر عرن درر ينت رهرا ويتخروف منهرا "ائيررائيليون" ،ورأى الرب

أنهررا يررتمون علررا الجبهررة اللبنانيررة بينمررا رأى الررب

دترا يررل إن ب

ا

ا خررر أنهررا يررتمون مر

ررا غررز ،مر لب مرران

درمة دماس) ،وعن "إعاد ترميح اانذاق" وبنا أنذراق جديرد ،

رها وصررل إلرا مررا تدر

تررل أبير  ،ف ر ع عررن الدردي

الممرررر عرن ت رروير أيررلدة

دمرراس) و الجهرراد ائير مي) ايررلدتهما الصرراروخية .وب بي ررة الدررال فررإن المبال ررة فرري ررو ب ر

الذصررائل الميررلدة فرري غررز ،تمشررف عررن بي ررة التذميررر الر  ،ييررود الميررتوى ال يررمر" ،ائيررائيلي"،

بررالرغح مررن القررول إن "إي ررائيل ودمرراس ال تذم رران فرري الدررر أو التص ر يد" ،وفرري ه ر ه ااج روا  ،برردأ
الجرريش "ائي ررائيلي" يرروح اادررد الما رري منرراو ار عيررمرية فرري غ ر ف غررز ،بق روا

غز " ،و لرب جنرو عيرق ن ومرا ييرما ميرتو نا
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عن تقارير أمنية ،أن المناو ار تدامي ييناريوها

رد الق را  ،وأن التردريبا

انردال درر جديرد

يتشتمل أي اع علا مناور لهجوح بر ،في المن قة.
ب

الم ار بين يتو شن ه ه الدر علا غز في شهر أيار المقبل ،إ ا مرا ايرتمر الهبرة الشر بية

الذلي ر ينية .ويبرردو ه ر ا التو ي ر

وأف ررلها "اي ررتئناف المذاو ررا

منايررباع لنتنيرراهو ،فهررو مررن جهررة ال يذمررر ف ري ت ييررر موا ذ ر الم لنررة،
م ررن دون ش رررو مي رربقة" ،وهر ر ا ي ن رري أن "ااف ررق اليياي رري" ي رري ل

ميدوداع ،وليس أف ل مرن هر ا الو ر
اليرراعة ااخيررر مررن يررباق انتخابررا

ويذر

رد غرز بينمرا ائدار اامريميرة فري ربر

ئشر ال درر جديرد

الرئايررة ،و ررد ي تقررد نتنيرراهو أنر بشرن هر ه الدررر ينهرري عزلتر ،

علا "خصوم " في الداخل والخارج االندياز إلي .

الخليج ،الشارقة2016/3/3 ،

 .54أين أنتم يا أعضاء المجلس المركزي؟
إ ا مرران غيررا

المجلررس الررو ني الذلي ر يني عررن مجريررا

الذلير ينية لمررد عشررين عامراع جريمررة ،فررإن غيررا

اادرردا

د .فايز أبو شمالة

الييايررية والدياتيررة فرري اليررادة

المجلررس المرمررز ،عررن مجريررا

الدررد

لمررد يررنة

وادررد لهررو فادشررة ييايررية ،وجريمررة تن يميررة ،وال يرريما أن المجلررس المرمررز ،ررد عقررد دورت ر ال اديررة

الياب ة وال شرين بل عاح بالتماح والممال بتاريخ  2015/3/4وفري مقرر الرئايرة بمدينرة راح هللا ،و ررر

ما يلي:

البند الثاني عشر :رر المجلس المرمرز ،انت راح دور اجتماعاتر مرر مرل ث ثرة أشرهر ،وتتراب اللجنرة

التنذي ية تنذي ه ه الق ار ار وتقدح تقريرها ل جتما القادح للمجلس المرمز.،

فما هي الق ار ار التي توج

تنذي ها في غ ون ث ثة أشهر؟

-1تدميررل يررل ة االدررت ل إي ررائيل) مي ردولياتها مافررة تجرراه الش ر
المدتلة ميل ة ادت ل وفقاع للقانون الدولي.

الذلي ر يني فرري دولررة فلي ر ين

-2و ررف التني رريق اامن رري بأش ررمال ماف ررة مر ر ي ررل ة االد ررت ل ائير ررائيلي ف رري
باالتذا يا

ررو ع رردح التزامه ررا

المو ة بين الجانبين.

اليروح يصرادق مرررى مررور عراح علررا ر ار ار المجلرس المرمررز ،،ولرح ي برق منهررا شري  ،فلمرا ا؟ وأيررن
الخل ررل؟ لم ررا ا ل ررح ي ررد ُ المجل ررس المرم ررز ،ل جتم ررا ب ررد ث ث ررة أش ررهر ،وف ررق القر ررار ،وبت رراريخ ش ررهر
 ،2015/6ومن ال  ،يج أن يدعو المجلس المرمز ،ل جتما  ،ولما ا التيويف؟ وهرل ال يوجرد برين
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أع ا المجلس المرمز ،من ي مر بالقرار؟ أال يوجد بين أع ا المجلس المرمز ،أغلبية تدعو ل قرد
جلية؟ لما ا تقبلون علا أنذيمح ال يا ؟.
لقد عقد

اللجنة التنذي ية عش ار االجتماعا

من لرب اليروح الر  ،اتخر فير المجلرس المرمرز ،ر ارره

بترراريخ  2015/3/4ودتررا اليرروح ،فمررا ال ر  ،أنجزت ر علررا ه ر ا الص ر يد؟ وا ا مان ر

اللجنررة التنذي يررة ررد

عجررز عررن ت بيررق ررار المجلررس المرمررز ،،فلمررا ا ال ت يررد اامانررة اصرردابها؟ واليرريما أن اللجنررة
جملة من الق ار ار الذجة في ه ا المجال ،وأ مر منها:

التنذي ية د اتخ

رار بتاريخ  2015/11/4دي

الييايررية المت لقررة بتدديررد ال
التي أمد

اعتمد
ررا

اللجنة التنذي ية لمن مة التدريرر الذلير ينية ،توصريا

اللجنرة

اامنيررة والييايررية واال تصررادية م ر يررل ة االدررت ل ائي ررائيلي،

عدح إممانية ايتمرار ااو ا علا ما هي علي .

المررا ررد اعتمرردتح توصرريا

 2015/11/19وال  ،يقول:

اللجنررة الييايررية ،فمررا الررداعي للق ررار الصررادر عررن اجتماعرراتمح بترراريخ

اي رتنادا إلررا ررار المجلررس المرمررز ،الذلي ر يني ،فقررد رررر اللجنررة التنذي يررة تمليررف اللجنررة الييايررية
وم ها اد ااجهز اامنية والجهرا

مدييا

الم نيرة بو ر خ رة مذصرلة لت بيرق و رف التنيريق اامنري مر

االدت ل.

إن تلب الق ار ار الصادر عن اللجنة التنذي ية ،والتي فقد

م انيها ،رد أفقرد

شر بنا الذلير يني الثقرة

نا ش ر

اللجنررة التنذي يررة بترراريخ

باللجنة التنذي ية ،وبقدراتها ،وبق ارراتها ،واجتماعاتهرا الوهميرة ،واليريما رارهرا ااخيرر الر  ،اتخ تر يروح

أمررس ،وفرري مرررى مرررور عرراح علررا ررار المجلررس المرمررز ،،دي ر

 2016/3/3خ وا

وآليا

تنذي رار المجلس المرمز ،الذلي يني الخاج بتدديد ال

رة مر يرل ة

االدت ل.

فميف تنا شون يا أع ا اللجنة التنذي ية ار ار تح اتخا ه بل عاح من ه ا التاريخ؟ هل منتح في غذلة

من الشأن الذلي يني؟ هل منتح في يبا
وميف تنا شون خ وا

عميق علا مدار عاح؟.

تنذير ررار المجلرس المرمرز ،،وأنرتح ت رفرون أن وفرداع أمنيراع فلير ينياع رد توجر

إلا القدس بتاريخ  2016/2/23بهدف إب غ ائيرائيليين بقرار و ف التنييق اامني؟.

الذلي يني إال أع را المجلرس المرمرز ،،يتردارمون المو رف بجليرة عاجلرة ،ويتخر ون

يبق للش
لح َ
ر ر ار ار مص رريرية ،تت ل ررق بآلي ررة عم ررل اللجن ررة التنذي ير رة نذي ررها ،وتددي ررد صر ر ديا

ومي ررئوليا

ي رراد

الي ررل ة الذلير ر ينية ،ودون ل ررب ،ف ررالقرار الذلير ر يني يتخ ررب  ،واليياي ررة تائه ررة ب ررين اجتم ررا ئدان ررة

ال دوان ،واجتما لشج
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 .55فلسطين وايران ..أحالم وكوابيس
نبيل عمرو
إيران ليي

دولة عدو  ،مما أنها في الو

ما هي بال ب ؟

ات  ،وبمدصلة يياياتها وش اراتها ،ليي

صديقة ،إ ن

باي ر ا ب ررين ي ررد ،الق ررارئ المر رريح دمايتن ررا مر ر الث ررور
لررن أب رردأ بائجاب ررة ع ررن هر ر ا الير ردال م ررن ا خ ررر ،ع
ائي مية التي ادها الخميني ،والتي ال تزال تدمح وتتدمح بإيران.

أمثر من جيل فلي يني ال ي رف إال بال ناوين ربما دقائق الدور الذلي يني في دعح الثور ائيرانيرة،

دين مان

م زولة في ال الح ،فلقد م ا علا تلب المردلة

عالميرا ،مب ثر رهران علرا
ميا ،والرا درد مبيرر
ع
عد عقود ،مان دعح الثور المتدذ عليها عر عبيا واير ع
مد ال مق الثور ،الذلي يني ،مما ال عرفا في دين من
لبنان إلا خرايان.

مشرردد لمماتبنررا المنتشررر فرري جمي ر أندررا ال ررالح ،بررأن تدررول نذيررها إلررا

مان ر

ررد صرردر ت ليمررا

ممات

ويدب
للثور ائي ميةُ ،

آالف البنادق من ميتودعاتنا في

زمن المذاح الميلن الخصي  ،ليبدأ بها تيلين درس الثور ائي ارنري ،وانتزعنرا خيرر

ربا نا ومردربينا

وأريلناهح إلا إيران لنوفر علا أصد ائنا عنا التدر ب د

يررذر ويررل مررن ه رران ،وديثمررا منررا ودي ر مرران لنررا م رراب و اعررا  ،فقررد يررخرناها جمي عررا ادبيررا
الثور ائي مية وادتماالتها ،دتا إننا ،وليلة عود الخميني من
باريس ،و د انتصر الثور  ،أنتجنا ااغنية ااولا لها ومانر

المردوح يويف القزاز ،وأداها عزفعا وغناع المردوح
يويف ديون "داد ،فلي ين" ،ويلمها المردوح يايرر عرفرا
مردوما
ب د شهور ييمون شهر ال يل الذلي يني ائيراني
ع

ب نروان " ،در الخمينري" ،و ر فمرتهرا
للمردروح الخمينري ،دون أن يردر ،أنر

م لب.
مان

ااد ح الذلي ينية بشأن ال مق ائيراني تيبن في ف ا مرن ديرن النيرة ومبيرر ال شرح ،وخيرل

لنا أن ريق الشوب ال  ،مان يلي أ داح الثور الذلي ينية

الدافية ،ييتدول إلا ريق درير يقودنا بي ية وفي أ ل ااو ا

مان ر

الصررذ ة ااولررا الت ري افتتد ر

إلا القدس.

ردلررة التدررول مررن ااد ر ح إلررا الم روابيس ،رررح الثررور الدليذررة

ش ار تصدير الثور  ،مما أدخلها في ن از مبمر م مدي ها
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ال ربي وائي مي ،ومن أجل إنقا الدلح والرهان أصي

ياير عرفا

بآالح مزمنة في ال هر واليدين

وهو يتنقل عب ار بين هران وب داد من أجل درف فوهة
البند يررة لتجيررد دمايررة خ اريرران .ال أعتقررد أن الذلي ر ينيين ميرردولون عررن ه ر ا االنهيررار فرري ال
والرهان ،فما ا لديهح من إممانيا

ررة

ودائما ما يمون الميدول هو اامبر
تدد ،إلا أمر مه ا ،ع

واا رروى واامثررر إممانررا وثررروا وميررادة ودتررا ت ارثعررا ،فمررن أيررن لنررا  ندررن الذلي ر ينيين  إممانيررة
ادعا وراثة ائمب ار وريا ال ربية أماح و ادعا إيران بوراثة
ائمب ار وريررة الذاريررية .وفرري زمررن الخر الن الر  ،مررا صررر فير صررديق أو شررقيق ،ابتررد الذلير ينيون
يمامين النموج عنهح وو

عنوان "إما م نا واما

هح أماح خيار في غاية المرار ،

دنا" .وان لح تج

أو إن أجب

يقيح مرشد الثور  ،ويده علا بند ية ،بإعدامب ،وان و ذ

ف رري ررابور متلق رري الم ررنن وال اي ررا ،فأنر ر

بما ال ي ج  ،فأن

ع ررو نص ررير أو م ار ر ر

"خائن دقير" تيتدق أن

ف رري د ررز ب ر ر

ائمب ار وري ررة

الذاريية ،و لب لح يمن علا مدى الينوا الما ية تصنيذعا ن رعيا وال
دايرما برل وأن يمرون مقيراس الذررز الوديررد
اتيجيا ع
هبيا وال دترا يياي عريا ،برل بلرغ درد أن يمررون ايرتر ع
مر ع
لب والنتمائب ودتا لو نيتب ،وال مقياس غيره.

هادئررا ل ر عنرراوين مدرردد تتصررل
وا ن يجررر ،نقرراش فلي ر يني دررول إي رران ،فيمررا م ررا مرران نقاعشررا ع
بموا ف إيران ويياياتها في زمن الربي ال ربي ،ومنا نتداول وْان
بصرو مررنخذ

ع رة إيرران بدمرراس مرن زاويررة "هرل يرردف ون أو ال يرردف ون؟" ،أمرا ا ن ،فقررد فررر

أم ار ال ندب وال
علينا نقاش أمثر
ع
صخبا وارها عا ،ان أدخل ع
ندترمر ر إل ررا بيتن ررا ،أال وه ررو و ر ر تير ر ير لل رردح ..ي ررب ة آالف دوالر لم ررل ش ررهيد م ررن ش ررهدا الهب ررة

الدالية ،وصرف ث ثين ألف دوالر اصدا مل بي ُينيف ،ويا أيها
الذلي ر ينيون عرردوا مررح نذعيررا بش ررية عنرردمح ال ت رزال علررا يررد الديررا  ،ومررح بيتعررا بنيتمرروه بررال رق بررل
الدجار ،واديبوا ما ا يتأخ ون؟
دين لنا" :در الخميني" ،و لنا :عمقنا وصل إلا خرايان ،لح يمن في ديابنا أن الخ صا

هم ا ،ولمن ه ه هي دال الدنيا عندما تمون فلي ين

عنوانها ،وما دون ال نوان ال صلة ل بذلي ين ،وبمرل مرا فري داخلنرا مرن ديرن نيرة صرن

المشر ة ،فإن رجا نا في إيران أن تمون صديقة لنا يي ل عائما،

يتمون

البردايا

والبرمة في غالبية ش بية إيرانية م لوبة علا أمرها ،إال أنها تدمن ب لب.

الشرق الوسط ،لندن2016/3/3 ،
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 .56قانون قانوني
عميره هاس
يبرردو أنر يجر

علينررا أن نبرردأ بررالت ود علررا المنيير

مررن دون ممثلينررا أع ررا القائمررة المشررترمة .مررن

دون عايد وجمال ،من دون دنين ودوف ،من دون ادمد وأيمن .ه ا ليس يره ان وجرودهح هنراب

مان بار ة أمل من الي مة وفي إ ار المممن .ي مة الدولة من اجل جمي موا نيها دتا لرو مرانوا
ينتمون لمجموعتين وميتين.
ررانون التندي ررة الر ر  ،تمر ر

المص رراد ة علير ر االثن ررين ب ررالق ار االول ررا ي رريذت ل المش ررامل ب ررين "ال ررر

الجيدين" وبين "الييئين" .ت ليق ع وية اع را "بلرد" فري جليرا

المنيير

واخرراج الجنراح الشرمالي

للدرمة االي مية خارج القانون مانر

فصرول اخررى فري مجموعرة مرن االجر ار ا

نيبية .ولمن مما ال ع و المنيي

أيمن عود  ،ا ا تح ايرتب اد اع را بلرد "اليريئين" بشرمل نهرائي

فييمون من الص

علي البقا في المنيي

ي تبرهح اور ،اريئيل وافي دور ليبرمان واييل
انون رد اع ا المنيي

ال ر موج

التري مرر بيرهولة
لمرن

وييمتن ناخبوهح ،ال ر واليهرود ،عرن التصروي

شميد "جيدين".

د الييار اليهود ،وال ربي) .وهو ييزر الخر ف لريس

بررين ال ررر "اليرريئين" و"الجيرردين" فق ر  ،بررل اي ررا بررين الييررار والليب رراليين .يممررن أن ه ر ا القررانون لررن
ي ر بالمنا

مرن اجرل دقروق المر أر فري درز ال مرل .فهرن در ار جردا فري ا روالهن فري شردون

الدح ،ليس مثل غز والميتو نا  .فهن د ار من دون انون.
لن يتح ين انون يمن "التدري

لل ررام

"

د رديا اتدادا

أو

د اصدا

شرما

تردف اجرور متدنيرة

 .النق رراش ائير ررائيلي يقب ررل أ ر روال مهر ر ه الم ررا أن ااج ررر بق رري مت رردنيا وردي ررا االتد ررادا

يدصرلون علررا تخذي را

رريبية مبيرر .أي ررا ممثلرو ميررتس يممرنهح االيررتمرار فري تمثيررل مصررالن

اللهتافيين وال لمانيين في إيرائيل بذخر ومن دون ازعاج .ولمن ليس م رمونا أن زهيرر بهلرول يممنر

رب ليان الا اابد وأن عييا فريج ييرمز فق علرا تويري المن قرة الصرناعية فري مذرر ايرح مرن

اجل الدصول علا ختح الص دية من يموتريتش.
ع رو المنيير

اع ررا المنيي ر

رفيتررال يرويد ،مررن الم يرمر الصررهيوني ،الر

وبدررق إن "مراهيرة ال ررر تذرتن عيررون

الررا أن يررتح يررن ررانون ال يديررده أ ،ميتشررار ررانوني" .ه ر ا صرردين .فالميتشررار

القانوني للدمومة افيدا ،مندلبلي

ال  ،مان في اليابق نائبا عيمريا عاما ال :إن القانون اشمالي،

لمنر أو ررن اي ررا أن القررانون ال اشررمالية تشرري ية فير  .باختصررار ،القررانون ررانوني مثلمررا أن هرردح أح
الديران و رد يمانها انوني ،مثل عدح توفير المياه والمهربرا للقررى الذلير ينية "غيرر الم تررف بهرا"
علا جانبي الخ االخ ر) انوني و وانين مصادر ا ار يهح.
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دي

التقارير ،ال

يويد اي ا لرئيس لجنة الديتور ،ع و المنيي

اليوح يمون في ه ا القانون

دب .في يوح ما يرتمون هنرا اغلبيرة تقررر أن مرن ال ينردد بشربان الرت ل

ويدي رد مملمررة إي ررائيل ،ي مررل
يت ا ح مر

التندية يج

نييان يلوميانيمي" :ييأتي

ررد دولررة إي ررائيل مدولررة يهوديررة وديمق ار يررة .فمررا ا يررتذ ل؟" .عنرردما

علينا تهيئة أنذينا لمردلة أمثر يمينية وأمثر م يرة .رانون تنديرة ال رر

يهرردف الررا افشررال مجرري اليرروح الر  ،يرريذهح فير المجتمر اليهررود ،ائيررائيلي أن االيررتي ان خ يررر

علا اليهود وال ر م ا.

القائمررة المشررترمة ،ورغررح وبيررب

الترروتر فرري داخلهررا ،إال أنهررا تمثررل فرري دولتنررا ثنائيررة القوميررة اممانيررة

الت بي غير المزيف .ن ح ،رغح وجود التنا

الذرو ا

في وجها

ورغح المشم

ا

الن ر .دقيقة أن اع ا منيير

لررو مررانوا لررة) وع ررو منيي ر

التي لرح يرتح دلهرا ب رد ورغرح وجرود

فلير ينيين يمثلرون نراخبين يهرود اي را دترا

يهررود ،يمثررل نرراخبين فلي ر ينيين ،و ر

ومممن .ا ن يبدو أن ه ا الميتقبل خياليا أمثر.

الخ ررو لميررتقبل مختلررف
هآرتس

الحياة الجديدة ،رام هللا2016/3/3 ،

 .57فصل الحياء العربية في القدس غير قابل للتطبيق وليس قانونياً وال أخالقياً
"تمييز

د الرجال" ،هم ا صرخ نداميا شتريلر في أعقرا

م ار رة ع روا

زهافا غلئون
المنيير

يديمروفيتش

وأورلرري ليذرري أبررو يرريس وأنررا علررا رف ر يررن التقاعررد للنيررا بشررمل تلقررائي "هررآرتس" .)2/26 ،لمنرري

وزمي تي ال ن ار

أبدا رف يرن التقاعرد للنيرا  .برل ندرن ن ار ر برل أن تقروح الدمومرة بإصر ح

التمييررز فرري يرروق ال مررل ،االمررر ال ر  ،يتيررب

بررأن  20فرري المئررة مررن النيررا يخرررجن منهررا بررل يررن

الي ررتين .إن رفر ر ي ررن التقاع ررد لهر ردال الني ررا ه ررو خ ررو عمي ررا و اي ررية وت ن رري المزي ررد م ررن الني ررا

ال ا

عن ال مل ورف

دقهن بالمخصصا  .إ ا ما هو الدل ال  ،يقترد شتريلر ،أن ي هبن

إلا الها ،تب؟ أو يذتشن في القمامة؟.

شتريلر اختار ال ريقة االيهل ،تجاهل وجودهن .وفي اليياق فان يتجاهل عدد مرن الدقرائق اي را.

فالرجررال دي ر

ا وال ر ي ملررون بشررمل أ يررا مررن النيررا  :فرري الصررناعة واليررد

واي ررا يقرردمون أروادهررح فرري مناص ر
عمررس لررب .فدير

االدار الرفي ررة ويت ر ررون لليررمتا

والقيرراد والموايررير.

القلبيررة .إال أن الوا ر هررو

تقريررر مرمررز "أدوه" ،فرران مهررن "الرجررال" الخمررس هرري الهنديررة والتصررميح والقيرراد

وهنديررة وتقنيررة الدايررو والمهربررا والهنديررة االلمترونيررة واالدار رفي ررة الميررتوى .وفرري ائمررة مهررن
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"النيررا " فرران المهررن أ ررل ميررتوى :الرعايررة وال ر ج والت لرريح وادار الديررابا
واليمرتاريا.

إن متوي أجر النيا في ه ه المهن هو  920.5شريمل فري الو ر

ون افررة الم رربخ وال يرريل

الر  ،يصرل فير أجرر الرجرال فري

نذس المهن  700.7شيمل في المتوي  .متوي أجر الرجال في المهن "الرجالية" هرو  220.13شريمل
أما النيا في ه ه المهن فيصل أجرهن إلا  500.9شيمل .في  2014مان االجر الشهر ،للنيا في

يوق ال مل  67في المئرة مرن أجرر الرجرال .أمرا المهرن "النيرائية" فأجرهرا أ رل دائمرا دترا عنردما نقروح
بالمقارنة بين المهن المتآملة مثل الن افة عند "النيا " وأعمال اليممر عند "الرجال.
إن ل

المياوا في ين التقاعد هو ل

الو ر  .مررن الصر

غري

في ال الح ال  ،يميرز

رد النيرا فري ال مرل رول

عرردح االيرت ار  ،فررأين مران مدرراربو الميراوا بررل نقراش يررن التقاعرد؟ أيررن مررانوا

عنرردما دصررلن النيررا علررا أجررر أ ررل وعنرردما خرررجن مررن يرروق ال مررل فرري جيررل صر ير .لمررا ا لر

المياوا يأتي فق في مردلة التقاعد وايتدقاق المخصصا ؟.

يبرردو أن شتريررلر يتميررب بموا ررف مداف ررة و ديمررة فيمررا يت لررق بهر ا المو ررو اي ررا .دقيقررة أن وزار

المالية ت بر عن االنذتاح وت مل بالت اون م نا عند أ ،ت يير في ين التقاعد ،ت تبر "خ و للنيرا
اللرواتي ي ررالبن بالميرراوا " .مررن اليررهل تصرروير م لر

يروق ال مرل ،من ررال مصرلدة للنيرا  .واالمررر االصر

اشررت ار رفر يررن التقاعررد بتقلرريج الذروارق فرري
هرو و ر دلرول فري الوا ر الر  ،يرزداد فير

عمر االنيان ،لمن ممانة النيا في يوق ال مل ال تتدين.

ندن نقترح دلول في صي ة جديد منا بتقديمها لوزار الماليةُ ،متب
تذصل خ وا

لتهيئة اال تصاد ل مل ال مال وال رام

من بل عد من ما  .الصي ة

المبيررين فري اليرن ،وتدردد االعمرال التري ال

يممن فيها رف ين التقاعد ،وتيمن الولئب ال ين يريدون ال مل فيها ب د ين الر .67

هآرتس 2016/3/2

القدس العربي ،لندن 2016/3/3

التاريخ :الخميس 2016/3/3

العدد3861 :

ص

40

 .58كاريكاتير:

موقع صحيفة القدس ،القدس2016/3/3 ،

التاريخ :الخميس 2016/3/3

العدد3861 :

ص

41

