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 .1ليبرمان :الواليات المتحدة حذرتنا من فرض السيادة اإلسرائيلية على الضفة
الناصرة  -برهوم جرايسي :قال وزير الحرب اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تقريره الدوري أمام اللجنة
البرلماني ةةة اإلسة ةرائيلية للش ةةاون اجمني ةةة وال ارجي ةةةن إن إدارة الة ةرئيو دونال ةةد ت ارم ةةب حة ة ر الح وم ةةة

اإلسةرائيلية مباشةرةن مةةن أن أي ومةةل يقةةود إلة فةةرا السةةيادة فةةي ياةةودا والسةةامرة ياليةةفة ن سةةيادي
إل ة نشةةوب أزمةةة .إننةةي أريةةد أو أوي ة مةةوقفين وهةةو أن ولينةةا اعنفصةةال وةةن الفلس ة ينيينن ووةةدم
استيعابام في منا قنا .

وت ةةابي ليبرم ةةان ق ةةائال أم ةةام اللجن ةةة البرلماني ةةةن يج ةةب فا ةةم أن سة ةريان السة ةيادة اإلسة ةرائيلية ولة ة يا ةةودا

والسامرةن يعني يم  2.7مليون فلس ينين وحت اآلن ع أت لم ون القانون الدولين وون اعنع اسا

السياسةةية ول ة المجتمةةي الةةدولي .فةةنحن لةةن نمةةنحام يللفلس ة ينيين حةةق التصةةوي  .إننةةي أت لةةم وةةن

القةةانون اإلسةرائيلي فقة ن فبموجبةةهن يسةةتحقون الحصةةول ولة الحةق اجدنة مةةن حقةةوق اإلقامةةةن تلة

التي للفلس ينيين في القدو يالشرقية المحتلة من وام  . 1967ما يعني أنه سةي ون ولة إسةرائيل أن
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تةةدفي لاةةم  20مليةةار شةةي ل ي 5.4مليةةار دوعر ن يةةمانا
وتأمينةةا

اجتماويةةةن ول ة ش ة ل م صصةةا

صةةحية وأوعدن وع حاجةةة للحةةديا وةةن ميزانيةةا

ب الةةة

ار الدا ليةةة والصةةحة والس ة ن  .وقةةال
وز ا

ليبرمانن إن من يريد اليمن فييةمن لنةا مةن جيبةه  5.4مليةار دوعر سةنويا .وقةالن إن ولة اعئةتال
واي من يم اليفة.

الحا م أن ي ون له موق

وفةةي مةةا يتعلةةق بق ةةاع ةزةن زوةةم ليبرمةةان أنةةه ع توجةةد أزمةةة إنسةةانيةن مةةدويا أن ح ومتةةه تةةد ل يوميةةا

 800شةةاحنة إل ة ق ةةاع ةزة محملةةة بالبيةةائي واج يةةةن وانةةه فةةي العةةالم المايةةي  2016تعةةالف فةةي
المشةةافي اإلسةرائيلية  18ألة

فلسة يني مةةن ق ةةاع ةزةن بحسةةب اعدوةةاء .وقةةالن ألقة مسةةاولية أزمةةة

ال ارباء والمياه في الق اع ولة حر ةة حمةاون وقةال زاومةا إن حمةاو تنفةق مئةا

ول حفر اجنفاقن و ان بإم اناا أن ت صص ه ه اجموال إلقامة مح ا

البحرن بحسب زومه.

ماليةين الةدوع ار

وليد ارباء وتحليةة ميةاه
عمان2017/3/7 ،
الغدّ ،

" .2الزيتونة" يضع ثالثة سيناريوهات لألوضاع بـ"عين الحلوة"
ويي مر ز الزيتونة للدراسا

واعستشا ار ثالثة سيناريوها

لما هو متوقي أن تاول إليه اجمور في

م يم وين الحلوة لالجئين الفلس ينيينن بعد اجحداا واعشتبا ا

اج يرة فيه.

وقال مر ز الزيتونة في تقدير استراتيجي وصل المر ز الفلس يني لإلوالم نس ة ونه مساء
اعثنينن إن أول سيناريو متوقي هو بس الجيش اللبناني سي رته ول م يم وين الحلوةن وهو ما

استبعده التقدير لعدة أسباب.
وو از المر ز ل

اعستبعاد إل

ياب اإلرادة الدا لية اللبنانية في السي رة ول الم يمن وصعوبة

الحصول ول تأييد إقليمي ودولي؛ نظ اًر لحساسية القيية الفلس ينية ومستقبل مل

العودة .

أما السيناريو الثاني -حسب التقدير -فاو موق
موق

وحق
الالجئين ّ

فلس يني قوي يناي اجزمةن ويتل ص ل بة بروز

سياسي فلس يني قوي يناي الصراع بالقوة أو التفاهم .

حد للصراع دا ل وين الحلوةن وأ لق
وقال تقدير الزيتونة  :حاول جاا فلس ينية ويي ّ
الفصائل الفلس ينية مبادرة موحدة في آ ار /مارو  2014لمني العن ن وش ل لجنة أمنية اصة

حل دون استمرار العن ن فشاد الم يم أومال تفجير
من  250ونص اًر في وين الحلوة .ل ن ل لم َي ْ
وا تيال وا الق نارن ان أشدها في صي سنة 2014ن ما شاد الم يم ومليا تصفية ال
وناصر محسوبة ول
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وفي معرا تويي السيناريو؛ قال المر ز إن محاوع
لم تصل للنجاح الم لوبن و ل بسبب تعقيدا

شبا  /فبراير المايي.

فلس ينية ثيرة ب ل

اجوياع السياسية واجمنية في وين الحلوةن وتعدد

الالوبينن واتساع نفو القوى الماثرةن واستمرار ال الفا
اللجنة اجمنيةن واتساع ال ال

لمني العن

إع أناا

الفلس ينيةن وتردد المساولين القائمين ول

دا ل حر ة فت ن ما أدى عنسحاباا من اللجنة اجمنية المشتر ة في

و لص المر زن في ه ا السيناريو إل

أنه ع يبدو أن هنا

دا لياً في وين الحلوةن ول الر م من محاولة جاا
ظاهرة الم لوبين.

قدرة فلس ينية ول

حسم اجوياع

فلس ينية ثيرة معالجة الصراع المسل وانااء

وويي المر ز الم تص بالدراسا واعستشا ار سيناريو ثالثًا؛ هو استمرار اجزمةن وبقاء الويي في
م يم وين الحلوة ول ما هو وليه من انقساما وصراع وون مسل ن وهو ما رجحه المر ز في

المستقبل القريب.

وقال إن استمرار اجزمة هو المرج في المستقبل القريبن وازياً ل

عرتبا

قيية م يم وين

وحق
الحلوة بعدد من الملفا السياسية المحلية واإلقليمية والدوليةن ومستقبل القيية الفلس ينية
ّ
العودةن والصراوا في المن قةن ومل م افحة اإلرهاب .
و لص المر ز في تقديره اعستراتيجي ب صوص اجوياع في م يم وين الحلوة إل

التوصيا

ودد من

أبرزها السعي لتعاون فلس يني لبناني لحل اجزمةن وا الق حوار لبناني فلس يني شامل

ومشتر  .ما أوص المر ز بيرورة فصل م يم وين الحلوة ون جميي الملفا
المن قةن والتعامل مي الم لوبين بح مة وحزمن وايجاد تسويا

لقياياهم.

السياسية وتعقيدا

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/6 ،

 .3بحر يحذر االحتالل من أي حماقات تجاه غزة
زة :ح ر د .أحمد بحر النائب اجول لرئيو المجلو التشريعي الفلس ينين اعحتالل اإلسرائيلي مةن

اإلقةدام ولة أي حماقةةة تجةةاه ق ةاع ةزة .وأ ةةد بحةةرن ةةالل افتتةاح معةةرا ت ارثةةي أقامتةةه و ازرة الثقافةةة
بعنوان ريحة بالدي ن ول أن المقاومة الفلس ينية ستقار ه ا اعحتالل .وقال :لن نقبل جي متآمر

ول ق اع زةن وشبعنا الفلس ينين وول اعحتالل أن يرحةل وةن أريةنان واننةا لةن نفةر بة رة تةراب
مةةن مناةةا وع نقبةةل المسةةاومة وع نقبةةل التنسةةيق اجمنةةي  .مةةا اسةةتن ر الحمةةال

التةي يشةةناا اعحةةتالل

عوتقةةال ن ةواب الشةةروية اإلسةةالمية فةةي اليةةفة الغربيةةةن ومالحقةةتام وحجةةز أبنةةائام وتفتةةيش منةةازلام
ومنام النائبين ال ين تم اوتقالام صباح يوم اإلثنين أنور الزبون و الد افش.
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وِأشاد بحر بنشا و ازرة الثقافة في الحفةاظ ولة تةراب أجةدادنان ميةيفاً ولينةا أن نحفةظ تةراا أجةدادنا
ونحةةتفظ بقيةةيتنا الفلس ة ينيةن ون لةةد وراقتنةةا اإلسةةالمية حت ة تحريةةر فلس ة ين والمسةةجد اجقص ة مةةن

دنو اعحتالل اإلسرائيلي .

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/3/6 ،

 .4برلماني فلسطيني يدعو لتفعيل "التشريعي" ردا على اعتقاالت النواب
رام هللا  -مةةن محمةةد من ة ن تحريةةر لةةدون مظلةةوم :رأى ويةةو المجلةةو التش ةريعي الفلس ة يني أحمةةد
و ةون أن ومليةةا

اوتقةةال النةواب مةةن قبةةل سةةل ا

اعحةةتالل تاةةد

إلة إسة ا

وتغييب دورهم الفاول في في جرائم اعحةتالل .وقةال و ةون فةي تصةري

اإلثنين 2017/3/6ن إن اوتقال النائبين الد افش وأنور زبون؛ من بية
ويلة من اعستادا

صةةوتام واشةةغالامن

ةاص ل ة قدو بةرو يةوم

ماع لحلقةة
لحةمن يةأتي اسةت ً

ال ي ال أوياء البرلمان الفلس يني من انت ابام سنة .2006

المبعد من قبل اعحتالل لليةفة الغربيةةن بةأن حمةال
وأفاد النائب المقدسي ُ
الن ةوابن تةةأتي فةةي ظةةل تغييةةب دا لةةي للمجلةةو التش ةريعين ووةةدم وجةةود إرادة لةةدى القيةةادة الفلس ة ينية
بتفعيةةل دوره  .ولفة

اعوتقةال التةي تسةتاد

إلة أهميةةة أن ي ةةون هنةةا رد ولة سةةلو اعحةةتاللن بالةةدووة إلة وقةةد وتفعيةةل

المجلو التشريعي للقيام بالدور الم لوب منه .

وكالة قدس برس2017/3/6 ،

 .5شعث :أبلغنا الواليات المتحدة أن نقل سفارتها للقدس سيلغي دورها في أي عملية سالم

نشر القدس ،القـدس2017/3/6 ،ن مةن رام هللان أن د .نبيةل شةعان مستشةار الةرئيو محمةود وبةاو

للشاون الدوليةن قةال يةوم اعثنةين 2017/3/6ن إن الجانةب الفلسة يني أبلةل الوعيةا

المتحةدة اجمري يةة

أن إقداماا ول نقل سفارتاا في إسرائيل من تل أبيب إل القدو يلغي دورهةا فةي أي ومليةة سةالم.
وأي ةةا

بإجراءا

ش ةةعان ف ةةي ح ةةديا إل او ةةة ص ةةو فلسة ة ين الرس ةةميةن أن التص ةةدي لاة ة ه ال
مناا ال هاب إل مجلو اجمن الدولي .

ورداً ولة تصةريحا

أدلة باةةا أويةةاء مةةن مجلةةو الشةةيو اجمري ةةي زاروا إسةرائيل لمناقشةةة مسةةألة

نقةةل سةةفارة بالدهةةم إل ة القةةدو قةةال شةةعا نحةةن نتةةابي تل ة التص ةريحا
تنفي ها م ال

ةةوة س ةةي ون

للقانون الدولي وق ار ار مجلو اجمةن والت ازمةا

الوعيةا

ال

ي ةرة ن مشةةدداً ول ة أن

المتحةدة اجمري يةة المتعاقبةة

باإليةةافة إلة الحقةةوق الو نيةةة الفلسة ينية فةةي القةةدو  .وأ ةةد شةةعا أن القيةةادة الفلسة ينية ستتصةةدى

لمثل ه ه ال

وة ب ل ما أوتي
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األيام ،رام هللا2017/3/7 ،ن نقةالً وةن م ارسةلاا فةي القةدون وبةد الةراو

أرنةااو ن أن شةعا

قال لة اجيام إنه م لوب من القمة العربية المرتقبة في اجردن نااية الشار الجاري موق

حاسم وجاد

من مويوع نقل السفارة اجمري ية إل القدو والقيةية الفلسة ينية بشة ل وةام .وأشةار شةعا إلة أنةه

ول الر م من ودم ات ا ترامب ق ار اًر بشةأن نقةل السةفارة حتة اآلن إع أن اجمةر مةا زال قائمةاً وقةال:
يم ن توقي أي شيء من الرئيو اجمري ي ترامبن فما حدا حت اآلن هو

وة إل الوراء بعد أن

وود نتنيةاهو بةاإلوالن وةن قةرار نقةل السةفارة فةي اليةوم اجول مةن تنصةيبه ول ةن حةدا حة ار سياسةي

فلسة يني واسةةي بمةةا فيةةه صةةدور إوةالن وةةن  70دولةةة شةةار
ي الب أمري ا بعدم نقل سفارتاا إل القدو جن ل ي ال

فةةي مةاتمر بةةاريو يتيةةمن بنةةداً اصةاً

القانون الدولي .

وروى شعا قصة انت ابةه نائبةاً لةرئيو اعشةت ار ية الدوليةةن مشةي اًر إلة أن هة ه هةي المةرة اجولة التةي

يتم فياا انت اب فلس يني نائباً لرئيو اعشت ار ية الدولية.

 .6عدنان الحسيني" :إسرائيل" تنوي تخفيض عدد فلسطينيي القدس إلى %12
رام هللا  -محمة ةةود السة ةةعدي :أ ة ةةد وزية ةةر شة ةةاون القة ةةدو ومحافظاة ةةا وة ةةدنان الحسة ةةينين ية ةةوم اإلثنة ةةين
2017/3/6ن أن سةةل ا

اعحةةتالل اإلسةرائيلي تسةةع لت فةةيا وةةدد الفلسة ينيين فةةي القةةدو إلة

12

فةةي المائةةة مةةن مجمةةوع الفلس ة ينيين الحةةالين ال ة ي يبلةةل  40فةةي المائةةةن وبةةر جملةةة مةةن الممارسةةا
واعنتاا ةةا

اليومي ةةة ولة ة اجرا  .وأوية ة الحس ةةينين ف ةةي م ةةاتمر ص ةةحافي وق ةةده ف ةةي مق ةةر و ازرة

اإلوةةالم الفلسة ينية بةرام هللان أن  550ألة

مسةةتو ن يعيشةةون فةةي القةةدو بشة رياان مقابةةل  350ألة

فلس يني يعيشون في المدينة المقدسة ي %40من الس ان ن وهو ما تسع
ولفة ة

إسرائيل لت فييه.

إلة ة أن بل ةةدة الق ةةدو القديم ةةة الت ةةي تبل ةةل مس ةةاحتاا نح ةةو  900مت ةةر مرب ةةين يع ةةيش فيا ةةا  4آع

مسةتو ن بمةا يعةر بةالحي الياةودي الة ي أقةيم ولة أنقةاا الحةي اإلسةالمين ومةنام مةن يعةيش فةةي

محي البلدة القديمةن في حين يعيش في البلدة القديمة  3500فلس يني فق .
ووفق الحسيني فإن إسرائيل

رد

من سنة  1967إبان احتاللاا للقدون  50ألة

مقدسةي مةنام 14

ألفاً أفقدتام إقامتام بقرار من وزير دا لية اعحتالل جسباب تعجيزية .وقال وزير القةدو إن سةل ا

اعحةةتالل هةةدم منة م لةةي العةةام الجةةاري  65منةةزعً فةةي القةةدون تُةةر أصةةحاباا فةةي الشةوارع والعةراءن
حيا ع توجد إنسانية .
العربي الجديد ،لندن2017/3/6 ،
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 .7أسعد عبد الرحمن يدعو لتفعيل منظمة التحرير ومراجعة التزامات السلطة
تفعيةل بنةاء منظمةة التحريةرن

ومان :دوا ويو المجلو الةو ني الفلسة يني أسةعد وبةد الةرحمن إلة
ّ
بمش ةةار ة حر ت ةةي حم ةةاو والجا ةةاد اإلس ةةالمين تزامن ةةا م ةةي إو ةةادة النظ ةةر ف ةةي اعلت ازم ةةا اعقتص ةةادية
ّ
واعجتماويةةة واجمنيةةة للسةةل ة  .وقةةال وبةةد الةةرحمنن فةةي محاي ةرته وةةن القيةةية الفلس ة ينية ..إل ة
أيةةن بةةالمر ز المجتمعةةي المس ة وني ال يمةةة التةةابي لل نيسةةة اللوثريةةةن إن التةةد ل اإلقليمةةي مةةاثرن
ّ
ّ
بحيةةا لةةم يعةةد هنةةا ق ةرار فلس ة يني مسةةتقل بمعةةزل وةةن التةةأثي ار ال ارجيةةة  .واوتبةةر أن التحةةال

اجميةةري -اإلس ةرائيلي يعةةد أحةةد العوامةةل المعيقةةة والمتح مةةة بالمفاويةةا

والمسةةيرة السةةلمية ن مرجحةةا

ميل الرئيو دونالد ترامب لتسةوية م تلفةة تقةوم ولة أسةاو ف ةرة الح ةم الة اتي الفلسة يني الموسةي ن

قد تأ

اسم الدولة ن بما ينسجم مي راية اعحتالل لحل الصراع العربي  -اإلسرائيلي.

عمان2017/3/7 ،
الغدّ ،

 .8قرار رئاسي بتعيين ناصر قطامي مستشا ار لرئيس الوزراء للصناديق العربية واإلسالمية
رام هللا :أصةةدر رئةةيو السةةل ة الفلسة ينية محمةةود وبةةاو قة ار اًر بتعيةةين ناصةةر ق ةةامي مستشةةا اًر لةرئيو
الةةوزراء للصةةناديق العربيةةة واإلسةةالمية بدرجةةة وزيةةرن وممةةثالً لفلس ة ين فةةي اللجنةةة اإلداريةةة لصةةندوقي
اجقص والقدو.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/6 ،

 .9حماس :ملحمة الشهيد األعرج تأكيد على استمرار المقاومة
أش ةةاد

حر ةةة حم ةةاو بالص ةةمود والثب ةةا

اجسة ة وري الة ة ي جس ةةده الش ةةايد الب ةةل باس ةةل اجو ةةر ف ةةي

معر ت ةةه م ةةي اعح ةةتالل اإلسة ةرائيلي واصة ة ارره ولة ة مواجا ةةة الجن ةةود ومق ةةاومتام واعش ةةتبا معا ةةم حتة ة

استشااده .وقال النةا ق باسةم الحر ةةن فةوزي برهةومن فةي تصةري صةحفين إن هة ه الملحمةة الب وليةة
تأ يد ول أن المقاومة مستمرة ومتصاودة دفاوا ون شعبنا وأرينا ومقدساتنا.

من جاته قال حسام بدرانن النا ق أيياً باسم الحر ة إن ما جرى بحق الشايد اجور ورفاقه ي ّ ر
ةاردا بعةد
ببشاوة سياسة التنسةيق اجمنةي التةي تنتاجاةا السةل ة ن مشةي اًر إلة أن الشةايد باسةل بقةي م ً
اإلفة ار ونةةه مةةن سةةجون السةةل ةن فيمةةا اوتقلة قةوا اعحةةتالل رفاقةةه بعةةد اإلفة ار وةةنام بأيةةام .ودوةةا
بدران إل وجود جاد و ني مشتر من قبل الفصائل والماسسا الو نية افةةن لويةي ح لةد للتنسةيق
اجمني ال ي تمارسه السل ة مي اعحتالل وهو ما يادي في النااية إل تسليم المقاومين.

موقع حركة حماس ،غزة2017/3/6 ،
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 .11الفصائل الفلسطينية تندد باغتيال األعرج وتطالب بوقف التنسيق األمني
ة ةزة :ن ةةدد

الفص ةةائل الفلس ة ة ينيةن بجريم ةةة ا تي ةةال الشة ةةاب باس ةةل اجو ةةر مةةةن قب ةةل وح ةةدة اليمةةةام

اإلسرائيلية ال اصةن فجر يوم اإلثنين 2017-3-6ن في مدينة البيرة يشمال القدو المحتلة .

التنسةيق اجمنةي مةي

ردا ولة استشةااد اجوةر ن بوقة
و الب في بيانا وتصريحا منفصةلة لاةان ً
اعحتالل وحماية الشعب الفلس ينين مشددة ول أن دماء الشاداء ستشعل اعنتفاية ولن توقفاا.

وأشار القيادي في حر ة حماو ن إسةماويل ريةوانن إلة أن استشةااد اجوةر تأ يةد ولة أن جة وة
المقاومة مستمرة حت استعادة التحريرن وهي دووة إل تصعيد المقاومة وانتفاية القدو في اليفة.

ةاوم اسةتثنائين
بدورهن قال القيةادي فةي حر ةة الجاةاد اإلسةالمي ن يةر وةدنانن إن الشةايد باسةل مق ،
بامته ل شاب فلس يني يت لي لزوال اعحتالل .
مثّل ّ
وشدد
ّ
جاء

الجباة الشعبية لتحرير فلس ين ن ول أن جريمة ا تيةال الناشة الفلسة يني باسةل اجوةر

ثمرة عستمرار التنسيق اجمني المقي

مي أجازة اعحتالل اإلسرائيلي.

وأشار في بيان لاان يوم اإلثنينن إل أن الشةايد اجوةر سةبق وتعةرا لم ةاردة ومالحقةة مةن قبةل

أجا ةزة أمةةن السةةل ة الفلس ة ينيةن قبةةل أن تةةتم ن مةةن اوتقالةةه وةةدة شةةاورن وتسةةبب ه ة ا اعوتقةةال فةةي

م اردة اعحتالل له حت استشااده .
ولفت ة ة

لجة ةةان المقاومة ةةة فة ةةي فلس ة ة ينن إل ة ة أن دمة ةةاء الشة ةةاداء تاسة ةةو ل وفة ةةان اقة ةةتالع المشة ةةروع

الصايوني من فلس ين  .وتابع

المجاهةد باسةل اجوةر ن تأ يةد

في بيان لاا استشااد الثائر المثقة

ول أن شبابنا وشعبنا ول واد الشاادة والمقاومةن ولن تن سر اريةتام ولةن ت ةور وةزائمام فةي قتةال

العدو الغاشم .

فلسطين أون الين2017/3/6 ،

 .11سعدات :الشهيد األعرج اشترى فلسطين بوقت باعها بعض السماسرة
اليةةفة المحتلةةة :نع ة اجمةةين العةةام للجباةةة الشةةعبية لتحريةةر فلس ة ين أحمةةد سةةعدا ن الشةةايد المثق ة
والمقةةاوم  /باسةةل اجوةةر ن الة ي ترجةةل وارتقة شةةايداً ةةالل تصةةديه لالحةةتالل بعةةد أن أفنة ومةره فةةي
دمة قيية فلس ين.

وقال

الجباة بالسجون في بيةان لاةا لقةد صةني المقاتةل الشةايد اجوةر بف ةره ووويةه وثقافتةه وحفاظةه

ولة هويتنةةا الو نيةةة جسة اًر ثابتةاً نحةةو فلسة ينن ولةةم يتزحةةزح قلمةةه فةةي دمةةة المبةةاد والقةةيم اجصةةيلة

المغايرة والميادة ل ل اجف ار المشوهة والمشبوهةن ممتشقاً سالحه في يد وقلمه في اليد اج رى.
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لقد اشترى باسل فلس ين بحياتهن فةي الوقة

ق عة ق عة.

الة ي يواظةب فيةه بعةا السماسةرة ولة بيعاةا

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/3/6 ،

 .12باسل األعرج ...المثقف الفدائي قاوم االحتالل لساعتين متواصلتين واستشهد بعد نفاذ ذخيرته
رام هللا :يةةج

مواقةةي التواصةةل اعجتمةةاوين باسةةم المثق ة

الفةةدائي باسةةل اجوةةر ن ال ة ي اشةةتب مةةي

اعحةةتالل لسةةاوتين متواص ةةلتينن واستشةةادن أمةةو اعثن ةةينن بعةةد أن نفةةد

بالرصاص وق يفة إنير ا ما أدى إل استشاادهن وسحل جثمانه وقد ا ت

يرت ةةهن ورشةةقه اعح ةةتالل

.

الشةةايد باسةةلن يعرفةةه الناش ة ون والصةةحافيون والمثقفةةون الفلس ة ينيونن وهةةو يعتبةةر موسةةووة ولميةةةن

ومرجعاً تاري يا وثقافياًن ملما بتاريخ القيية الفلس ينيةن وبجغرافيتاا وثوراتاا و فاحاا.

اجستا الجامعي صال مشةارقةن ل ةص سةيرة باسةل فةي بيةعة أسة ر تباةا وبةر حسةابه فيسةبو :
ا تةةالوا منظ ة اًر ومف ة اًر ل المةةا تةةب وةةن القتةةال الفةةردي بةةديل وةةن يةةاب اعنتفايةةا

الجماويةةة..

ا تالوا باحثاً محاربا ان باإلم ان أن ي ون من أوائل اج اديميين الفلس ينيين في ه ا الت صص..

ا تةةالوا أول منف ة لف ةرة اع تفةةاء و المقاومةةة الف ريةةة  ..ا تةةالوا معاريةةا ش ةريفان اق ال ة

والجةةرح

واعوتقة ةةال السياسة ةةين ولة ةةم ي ة ة ّةون أو ياة ةةن أو ي ازية ةةد ول ة ة أحة ةةد ..ا تة ةةالوا مقة ةةتحم متجة ةةر ارمة ةةي ليفة ةةي
اعستي اني وجندي المسي ار والتظاه ار الملتزم ..ا تالوا محرياً ومحر ا ومحو ار شبابيا ياق ل

الفصةةائل وةةن اسةةتق ابه ..ا تةةالوا اسةةما مةةا زال صةةغي ار ول ة الةةدم والف ةةر السياسةةي والبحةةا والثةةورة..
رحمة هللا ولي يا باسل اجور .

العربي الجديد ،لندن2017/3/7 ،

 .13حماس :الدعوى اإلسرائيلية ضد هنية قلب للحقائق

زة  -نور أبو ويشة :اوتبر حر ة حماو في ق اع زةن يوم اعثنينن رفي معاد إسرائيلين دوةوى

إل المح مة الجنائية الدوليةن في عهاين يد نائب رئيو م تباا السياسين إسماويل هنيةةن تشةويااً

لصورة المقاومة في المجتمي الدولين و قلباً للحقائق .

وقةةال حةةازم قاسةةمن المتحةةدا باسةةم حمةةاو فةةي تص ةري لو الةةة اجنايةةول  :اعحةةتالل اإلس ةرائيلي

يواصةل جاةده لتشةةويه صةورة المقاومةة فةةي المجتمةي الةةدولي ويسةع لقلةب الحقةةائق و لة اجوراق أمةةام
الجاةةا

الدوليةةة  .وتةةابي :إن المقاومةةة الفلسة ينية مقاومةةة يةةد اعحةةتالل اإلسةرائيلين مشةةرووة وفةةق

ةةل الق ةوانين واجو ة ار
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الةةدووىن بمثابةةة جةةزء مةةن الحةةرب النفسةةية التةةي تشةةناا إس ةرائيل يةةد حمةةاو  .وقةةال إن قيةةادة حر ةةة
حماو ع تُلقي باعً لا ه اجساليب .
وأيا  :اعحتالل هو المجرم الحقيقين وهو من ارت ب مجازر يةد المةدنيين العةزل فةي ةزة ةالل
2014ن إ قتةةل ةةالل الحةةربن حةوالي  578فةالً  .و الةةب الماسسةةا

الحةةرب اج يةرة صةةي

بة المساروة في تقديم قادة إسرائيل للمح مة الدولية بدووى أنام مجرمي حرب .

الدوليةةة

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/3/6 ،

 .11مشير المصري :دحالن عدو لحماس وللشعب الفلسطيني ولن ننسى دوره اإلجرامي
ةزة :نفة القيةةادي فةةي حر ةةة حمةةاو مشةةير المصةةرين تصةريحا

بين حماو والقيادي الفتحاوي المفصول محمد دحالن.

لةةه حةةول وةةدم وجةةود وةةداء

نسةةب

وأ ةةد المصةةري فةةي تص ةري صةةحفي يةةوم اإلثنةةينن أن صةةومة دحةةالن لةةيو مةةي حمةةاو فق ة بةةل مةةي

الشعب الفلس يني وع يم ن نسيان دوره اإلجرامي بحق حماو.
و ان

وسائل إوالم محلية أورد

تصريحاً نسبته للقيادي في حماو مشةير المصةري جةاء فيةه لةيو
مي تيار دحالن في فت .

بيننا وبين دحالن أي وداء ولدى الحر ة لقاءا

الرسالة نت ،فلسطين2017/3/6 ،

 .15محمد أبو شمالة :مؤتمر ألنصار دحالن في باريس منتصف الشهر الجاري
السبيل :ش

محمد أبو شمالةن أمين سر إقليم بلجي ةا ولو سةمبورب بحر ةة فةت ن أن مةاتم اًر ل

القيادية لحر ة فت

في أوروبا سيعقد في باريون يوم السب

وأشةةار أبةةو شةةمالة فةةي حةةديا لة ة سبوتني

المقبل.

أن المةةاتمر سيحي ةره وةةدد مةةن قيةةادا

حر ةةة فةةت أبةةرزهم

النائب ون حر ة فت محمد دحالنن والقيادي في الحر ة سمير المشارواين والقيةادي يوسة

مفوا ساحة أوروبان ونحو  200من وادر الحر ة في أوروبا.
ويتيمن جدول أومال الماتمر ال ي حصل
ودد من الييو

وليه سةبوتني

ةر

ويسة

جلسةتينن اجولة صةباحية وسيحيةرها

الفرنسيين والعرب والفلس ينيين في أوروبان والثانية جلسةة مسةائية وسةت ون اصةة

ب وادر حر ة فت ن حيا سيتم اللاا تش يل لجان لتنظيم العمل في ساحة أوروبا.
وأ د أبو شمالة أن دحالن سيلقي لمةة بةالماتمرن مةا سةت ون هنةا وةدة لمةا
أبرزهمن السيانتور أن وان عفييرن وسمير تويني ال ي سيلقي لمة الجاليا
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 .16حماس :نقل السفارة األمريكية ٍ
تحد للعرب والمسلمين
ةزة  -محمةةد جمةةال :وصة

المتحةةدا باسةةم حر ةةة حمةةاون حةةازم قاسةةمن نقةةل السةةفارة اجمري يةةة إل ة

مشددا ولة أن هة ه
مدينة القدو بة صب الزي ول نار الصراع المشتعلة مي اعحتالل اإلسرائيلين
ً
ومومةةا والشةةعب الفلس ة يني
ال ةةوة ستيةةي أمري ةةا فةةي مويةةي المعةةادي ل مةةة العربيةةة واإلسةةالمية
ً
بش ل اص.

وشدد قاسةم فةي تصةري ل ة الشرق ولة أن مةن الواية وجةود تصةاود فةي درجةة اعنحيةاز اجمري ةي

ةر نقةةل السةةفارة تحةةديا لمشةةاور
لل يةةان الصةةايوني اصةةً بعةةد فةةوز رئةةيو أمري ةةا الجديةةد ت ارمةةب ن معتبة ًا

ال ل الفلس يني وهو ترجمة لإلوالم اجمري ي المتزايد فةي الفتةرة اج يةرة وتأييةده للمشةروع اإلسةرائيلي
اجمري ةةي  .وقةةال إن سةةلو الوعيةةا

المتحةةدة تجةةاه القيةةية الفلس ة ينية ثاب ة

الةةدولي الواي ة أمةةام مةةا تعانيةةه المقدسةةا

ولةةم يتغيةةر إع لصةةال

إل ة جانةةب حلفةةاء اعح ةتالل

المحتةةلن ما ة ًةدا أن الصةةم
يشجي في تمرير المشاريي اعستي انية في ل المدن الفلس ينية المحتلة.

و الةةب المتحةةدا باسةةم حمةةاو اجمتةةين العربيةةة واإلسةةالمية وأح ةرار العةةالم بالتصةةدي لا ة ه المحاولةةة

اإلسرائيلية المزوومة أمري ًيا بتصفية القيية الفلس ينية.

الشرق ،الدوحة2017/3/6 ،

 .17العالول :جهود كبيرة للتواصل مع اإلدارة األمريكية الجديدة ومطالبتها بالكف عن دعم االستيطان
ق ةةال وي ةةو اللجن ةةة المر زي ةةة لحر ةةة ف ةةت محم ةةود الع ةةالول إن القي ةةادة الفلسة ة ينية تبة ة ل جا ةةوداً بية ةرة
للتواصةةل مةةي اإلدارة اجمري يةةة الجديةةدةن وم البتاةةا بةةال

ال ر ونه.

و الب العالول  -في تصريحا

وةةن سياسةةاتاا الداومةةة لالسةةتي ان و ةةا

إل اوةة صةو فلسة ين ب اإلسةراع فةي إنجةاز

ول العمل السياسي الداوب في مجلو اجمن والجمعية العامة والمنظما
الشق اآل ر من ه ه ال

ةة ومليةة ترت ةز

الدولية  .ودوا إل تر يز

ة ول المقاومة الميدانية .والتق ويو في ال ونغرو اجمري ي مسةاولين

إسرائيليين وبحا معام إم ان نقل السفارة اجمري ية من تل أبيب إل القدو.

الخليج ،الشارقة2017/3/7 ،

 .18هنية يستقبل النائبين عن حركة فتح شامية وجمعة
استقبل نائب رئيو الم تب السياسي لحر ة حماو إسماويل هنيةن في م تبه بمدينة زة النائبين في

المجلو التشريعي ون حر ة فت يحي شامية وأشر جمعة.
التاريخ :الثالثاء 2017/3/7
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ودار ةةالل اللقةةاء نقةةاش معمةةق حةةول آ ةةر المسةةتجدا

والت ةةو ار السياسةةية والتحةةديا

التةةي تواجةةه

القيية الفلس ينية وسبل تجاوزها.

وبحةةا هنيةةة مةةي النةةائبين العديةةد مةةن الوسةةائل لتجةةاوز مرحلةةة اعنقسةةام ومةةن بيناةةا العمةةل ول ة إنجةةاز

المصالحة المجتمعية وتقوية الجباة الو نية وتحقيق التماس الدا لي.

موقع حركة حماس ،غزة2017/3/6 ،

 .19حلس :بدأنا جهودا الستنهاض فتح في غزة ولم نلتق بعد مسؤولي حماس الجدد
ةزة  -أشةةر الاةةور :شة

أحمةةد حلةةو يأبةةو مةةاهر ويةةو اللجنةةة المر زيةةة لحر ةةة فةةت ن ل ة القةةدو

العربةةي ن أن حر ت ةه شةةرو

دا ليةةة مةةن أجةةل اسةةتنااا أ ةةر الحر ةةة فةةي الق ةةاع لة ة

بجملةةة ترتيبةةا

أبنائاةةا الملتةةزمين ببرامجاةةان و لة حةةين سةةئل حةةول مةةا يتةةردد حةةول تشة يل يجماوةةة دحةةالن هيئةةا

قيادي ةةة جدي ةةدة لا ةةم ف ةةي ق ةةاع ة ةزة .وق ةةال إن قي ةةادة الحر ةةة س ةةتعقد لق ةةاءا

الفلس ينيةن واناا نف

ثنائي ةةة م ةةي ةةل الفص ةةائل

وددا مناةا ةالل اجيةام المايةيةن ل ناةا لةم تعقةد حتة اللحظةة لقةاء مةي قيةادة

حماو الجديدةن داويا إل يرورة إنااء حالة اعنقسام القائمة لمواجاة التحديا

وأجر

القةدو العربةي لقةاء مةي القيةادي حلةون الة ي أو لة

المقبلة.

لةه مامةة مفويةية التعبئةة والتنظةيم فةي

ق اع زة ما ران أجاب فيةه ولة وةدة أسةئلة لاةا والقةة بالويةي الةدا لي لحر ةة فةت ن ووالقتاةا مةي
حماون والت و ار الحادثة في المن قة وأثرها ول القيية الفلس ينية.

القدس العربي ،لندن2017/3/7 ،

 .21حماس :ترتيبات نهائية لبدء مهام القوة األمنية المشتركة بمخيم عين الحلوة
بيرو  -أحمد المصري :أ د المسةاول السياسةي لحر ةة حمةاو فةي لبنةانن أرفة
والقوى الفلس ينية في لبنان في ور ويي الترتيبا

م يم وين الحلوة لالجئين بمدينة صيدا.
وقةةال م ةرة فةةي تص ةريحا

مةرةن أن الفصةائل

الناائية لبدء ماام القوة اجمنية المشةتر ة دا ةل

لصةةحيفة فلس ة ين ن أمةةو :إن القةةوة اجمنيةةة المشةةتر ة جةةاء

نتةةا لق ةرار

فلس يني موحد بعد فشل قوة سابقة في ماام منو ة باا لحفظ اجمةن دا ةل م ةيم وةين الحلةوةن ومنةي

وقوع أي توتر أمني ان .وتوقي أن تباشر ه ه القوة وملاا فةي يةون أيةام اجسةبوع الجةارين مشةي ار
في ا

اشتبا ا

الوق

إل أن القوة تتمتي بصالحيا

أ بر ودور فعال من شأنه أن يوق

مسلحة جديدة وتحقق مي أي أش اص وتحاسبام.
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ولفة

إلة أن القةوة اجمنيةة تشةار باةا وناصةةر مةن افةة القةوى والفصةائل الو نيةة واإلسةالميةن بعةةدد

 100ونصرن فيما يرأساا الرائد في قوا
من تحال

اجمن الو ني الفلس يني بسام السعدن ولة أن ي ةون نائبةه

القوى الفلس ينية.

فلسطين أون الين2017/3/7 ،

" .21فدا" :إلغاء حماس عطلة  8آذار /مارس يكشف أنها ال تعترف بحكومة الوفاق
رام هللا :أدان اعتح ةةاد ال ةةديمق ار ي الفلسة ة يني ف ةةدا ن قة ةرار م ةةا تس ةةم

اللجن ةةة اإلداري ةةة العلي ةةا التابع ةةة

لحر ة حماون والقايي بعةدم اوتبةار يةوم الثةامن مةن آ ار يةوم المةرأة العةالمي و لةة رسةميةن الفةا
لما قررته ح ومة الوفاق الو ني في جلستاا اج يرة.

وأ ةةد فةةدا فةةي بيةةان صةةحفي يةةوم اإلثنةةينن أن هة ا الموق ة

المسةةتاجن ي ش ة

ال ي ع يعتر بح ومة الوفاق الو نين الفا لما تعلنه الحر ةةن وبأناةا تقة

حقيقةةة موق ة

حمةةاون

مع ةال لعمةل الح ومةة

في ق اع زة وتنصب نفساا حا ما فعليا للق اع وتلقي الالئمة ول ح ومة الوفاق الو ني بأناةا ع

تقوم بمساولياتاا تجاه أبناء شعبنا هنا .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/6 ،

 .22جبهة النضال :قرار حماس بإلغاء إجازة الثامن من آذار خطوة جديدة نحو االنفصال
زة :اوتبر جباة النيال الشعبي الفلس ينين قرار حر ةة حمةاو بإلغةاء إجةازة الثةامن مةن آ ار فةي

ق اع زةن ورفا اعلتزام بقرار ح ومة التوافق الو نين ت ريسا لالنقسامن و ةوة جديةدة نحةو فصةل
زة ون الدولة الفلس ينيةن تمايداً لتنفي مشروواا اعنفصالي إمارة زة .

وقال

الجباة في بيان صةحفي صةادر وةن لجنتاةا اإلوالميةة بق ةاع ةزة يةوم اعثنةينن إن اسةتحداا

حر ة حماو منفردة ما يسم

اللجنة اإلدارية العليا لق اع زة للب

في شاون وقيايا ق ةاع ةزةن

هو تمرد وانقالب جديد ول قرار اإلجماع الو ني بتش يل ح ومةة توافةق و نيةة ت ةون مامتاةا تقةديم

ال دما

للموا نين وتوحيد الماسسا

و الب

الجباة حر ة حماو بالتراجي الفوري ون قرارها اعنقسامين وتم ين ح ومة التوافق من أداء

مااماا وتنفي ق ارراتاا.
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فلسطينيين من األغوار الشمالية بتهمة "حيازة السالح"
 .23االحتالل يعتقل
ّ
اج وار الشمالية  -لدون مظلوم :قالة مصةادر وبريةةن إن قةوا اعحةتالل اإلسةرائيلية اوتقلة

يةوم

اإلثنةةينن فلس ة ينيين اثنةةين مةةن من قةةة اج ةوار الشةةمالية يشةةرق القةةدو المحتلةةة ن بةةزوم العثةةور ول ة

سالح بحوزتاما .وأفاد موقي  0404العبرين بأن قوة من جيش اعحتالل اقتحم
حس ةةن ن بمن ق ةةة اج ة ةوار الش ةةماليةن و ةةالل وملي ةةا

ي M16ن ووش ار ال لقا

منزع في قرية بني
ً

التفت ةةيش دا ل ةةه وث ةةر ولة ة س ةةالح م ةةن ن ةةوع

النارية.

ينيين يشتبه بحيازتاما للسةالح والة ائرن
وأيا الموقي المقرب من جيش اعحتالل تم اوتقال فلس ّ
ونقلام إل الجاا اجمنية الم تصة للتحقيق معام .
وتنفّ ة ق ةوا

اعحةةتالل ومليةةا

دهةةم

اوتقةةال مسةةتمرة ت ةةال ال ثيةةر مةةن الفلس ة ينيينن ةةالل ومليةةا

المنازل في ساوا الليلن ودا ومليا اعوتقال التي تنفّ ها ول الحواجز الثابتة والمفاجئة المنتشةرة
المحتلتين.
بين مدن وبلدا اليفة الغربية والقدو
ْ
قدس برس2017/3/6 ،

 .21نتنياهو :إيران هي المسؤولة عن تفجير السفارة اإلسرائيلية باألرجنتين
محمةةد وتةةد :قةةال رئةةيو الح ومةةة اإلس ةرائيليةن بنيةةامين نتنيةةاهون إن إس ةرائيل تواصةةل فةةي ه ة ه اجيةةام
المبةةادرة لعمليةةا

اسةةتباقية إلحبةةا أي محةةاوع

وصةةفاا بة ة العدائيةةة ن زاومةةا أن إي ةران تعتبةةر ال

اج ب ةةر ولة ة اجم ةةن الق ةةومي اإلسة ةرائيلي وانا ةةا وراء البي ةةة المش ةةا ل والتح ةةديا
نتنيةةاهون يةةوم اإلثنةةينن ةةالل الم ارسةةيم التةةي أقيم ة

ةةر

اجمني ةةة الت ةةي تواج ةةه

إس ةرائيل .ورد

تص ةريحا

وقال :ومليا

اإلحبا التي نقوم باا تستمر أييا في ه ه اجيام .العنةوان ةان وايةحا لنةا منة أول

اإلسرائيلية بال رى الة  25لعلميةة التةي اسةتادف
لحظة بأن إيران هي التي تق
وأيا

بمقةةر و ازرة ال ارجيةةة

السةفار اإلسةرائيلية فةي بةوينو آيةرو فةي اجرجنتةينن

وراء تل العملية اإلرهابية .

نتنياهو في لمته :إيران بةادر لاةا و

ة

لاةا وبفيةل تبعاةا حةزب هللا هةي نفة تاا .وان

ه ا لم ي ن افيا تلقينا سنتين بعد ل دليال آ ر ول العدوان اإليراني ير المتوق

.

عرب 2017/3/6 ،48

 .25شاكيد تعلن عزمها الترشح لرئاسة حكومة االحتالل
الدا ل المحتل :قال

وزيرة القياء في ح ومة اعحتالل إيلي

مرشحة لرئاسة وزراء إسرائيل في المستقبل القريب .
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يشةةار إل ة أن شةةا يد تنيةةم لمجمووةةة مةةن السياسةةيين اإلس ةرائيليين ال ة ين أولةةن بعيةةام وةةن تش ة يل
أح ةزاب سياسةةية جديةةدة للمنافسةةة فةةي اعنت ابةةا
بنيةةامين نتنيةةاهو .وتص ةريحا

القادمةةة ول ة رئاسةةة الةةوزراءن وات ةةا ق ةرار بمنافسةةة

شةةا يد ه ة ه تةةأتي بعةةد سةةاوا

قليلةةة مةةن وةةزم وزيةةر جةةيش اعحةةتالل

اإلسة ةرائيلي الس ةةابق موش ةةيه يعل ةةونن أول أم ةةو الس ةةب ن و ةةن نيت ةةه تأس ةةيو ح ةةزب سياس ةةي جدي ةةد ف ةةي
إسرائيل .

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم – غزة2017/3/6 ،

" .26الكنيست" يصادق على "قانون عزمي بشارة"
القةةدو المحتلةةة ة ة نيةةال محمةةد وتةةد :صةةادق ال نيسة
والثالثةةةن ول ة قةةانون سةةحب الجنسةةيةن بنةةاء ول ة

اإلسةرائيلين مسةةاء اإلثنةةينن بةةالقراءتين الثانيةةة

لةةب المحةةا م أو وزيةةر الدا ليةةةن والمعةةرو

باسةةم

القةةانون إل ة تم ةةين وزيةةر الدا ليةةة

قةةانون وزمةةي بشةةارة ن بأ لبيةةة  51صةةوتًا ومعاريةةة  .17وياةةد
اإلسرائيلي من تقديم لب لسحب الجنسية ون المف ر العربي وزمي بشارة.

أقر رئيو لجنة الدا لية فةي ال نيسة ن ويةو ال نيسة ن دافيةد أمسةاليمن ونةد وةرا القةانونن أن
وقد ّ
مدويا أنةه ع يةأتي وفًةا مةن المف ةر وزمةي بشةارة؛
صيصا لعزمي بشارةن
القانون بصراحة مفصل
ً
ً
انتقاما لل رامة القومية إلسرائيل.
وانمان ما قال بالحر ن
ً

العربي الجديد ،لندن2017/3/6 ،

" .27الكنيست" يصادق على قانون منع دخول من يدعو لمقاطعة "إسرائيل"
هاشم حمدان :صادق ال نيس ن يوم اإلثنينن بالقراءتين الثانية والثالثةةن ولة اقتةراح قةانون يمنةي مةن
تأشيرة د ول إل البالدن أو تصري م وا في البالدن لموا نين أجانب يدوون لمقا عة إسرائيل.
وولم أن اقتةراح القةانون جةاء بمبةادرة ويةو ال نيسة

بتسةلئيل سةموتريتش مةن تلةة البية

الياةودي ن

وروو ةةي فو لم ةةان م ةةن تل ةةة وعن ةةو ن و لة ة ف ةةي إ ةةار محارب ةةة حر ةةة المقا ع ةةة إلسة ةرائيل وس ةةحب
اعستثما ار مناا وفرا العقوبا

ولياا . BDS

وبحسب اقتراح القانون فإنه يمني الد ول إل البالد في حالتين :اجولة فةي حةال دوةا مةوا ن أجنبةي

بشة ة ل واع وصة ةري إلة ة مقا ع ةةة إسة ةرائيل؛ والث ةةاني ف ةةي ح ةةال ةةان المة ةوا ن مم ةةثال لمنظم ةةة ت ةةدوو
للمقا عة .ويستند اقتراح القانون إل القانون من العام  2011ال ي يعر

التاريخ :الثالثاء 2017/3/7
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ٍ .28
يدعي ضد هنية بـ"الجنائية الدولية" بتهمة ارتكاب جريمتي حرب ضد "الفلسطينيين
محام إسرائيلي ّ
في غزة"
القةةدو  -وبةةد الةةراو

أرنةةااو  :تقةةدم محةةام إس ةرائيلين يةةوم اإلثنةةينن بةةدووى إل ة المح مةةة الجنائيةةة

الدوليةةةن فةةي عه ةةاين يةةد نائةةب رئ ةةيو الم تةةب السياس ةةي لحر ةةة حمةةاو ن إس ةةماويل هنيةةةن بتام ةةة

ارت اب جريمتي حرب يد الفلس ينيين في ق اع زة.
ْ
وقال معاد القدو للعدل ي ير ح ومي في بيان صحفي حصل

و الة اجنايول ولة نسة ة منةهن

إن ماسو المعاد مي ائيل مايرزن قدم الدووى اليوم إل المح مة الجنائية الدولية.

وأشةار إلة أن الةدووى تةتام هنيةةةن بصةفته زويمةا لحر ةة حمةاون فةةي ق ةاع ةزةن ب ة اعنتاا المنسةةق

والوحشي لحقوق اإلنسان الفلس يني في ق اع زة الل وملية الجر الصامد في وام . 2014

وتتر ز دووى المحامي اإلسرائيلين ول اتاام هنية بانتاا حقوق الفلسة ينيينن ولةيو اإلسةرائيليينن

حيا يتام حر ته حماو ن بارت اب جريمتي حرب يد الموا نين الفلس ينيين.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/3/6 ،

 .29الجيش اإلسرائيلي 227 :ضابطا وجنديا إسرائيليا متهمون بمخالفات جنسية خالل تسع سنوات
الناصرة :ش

في إسرائيل أمو ون اتاام  227مجندا في جيش اعحتالل بارت اب م الفا

جنسةية

الل السنوا

إمةرتامن وحسةب مةا يسةتدل مةن مع يةا

جمعاةا

التسي اج يرة بحةق مةن ةدموا تحة

الجةيش بةةين سةةنة  2008وسةةنة  .2016ويسةةتدل مةةن المع يةةا

ان  %65مةةن لةوائ اعتاةةام تةةم تقةةديماا

يد جنود دموا فةي الجةيش النظةامين بينمةا تةم تقةديم بقيةة اللةوائ يةد يةبا وقةادة ومةدنيين وملةوا

فةي الجةيش .مةةا يتبةين بةأن  205ملفةةا

وصةل

إلة الحسةةم القيةائين وتمة

إدانةةة اليةالعين بنسةةبة

 %95مناا .من مجموع المتامين – بةالتحرش الجنسةين العمةل المشةينن م الفةا
أو الم الفا

اسةتراق النظةر سة ار

اج رىن ان حوالي  %16يبا ن من بينام ثالثة برتبة ولونيل أو وقيد.

القدس العربي ،لندن2017/3/7 ،

 .31اشتباكات باأليدي بين أنصار عباس ودحالن في جامعة القدس المفتوحة
قوا

من الشر ة في ق اع

في
ّ
المفتوحة من أنصار الرئيو محمود وباو و ريمه النائب محمد دحالن.
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وقال

لمني ت ور اعشتبا

لبة في الجامعةن إن الشر ة تد ل

بين ال لبةن ال ي حدا وقب

فعالية نظماا أنصار دحالن في الجامعة .ووقب الحادثةن قرر إدارة الجامعة تعليق الدوام منعاً

لتفاقم اجمور.

المرة اجول التي يشتب فياا أنصار ال رفين في زة.

وه ه ليس

الخليج ،الشارقة2017/3/7 ،

 .31تقرير في يوم المرأة العالمي :قوات االحتالل اعتقلت  15ألف امرأة فلسطينية منذ 1967

سرد تقرير جديد لايئة شاون اجسرى والمحررينن قصصا مالمة لعدد من اجسي ار
سجون اعحتالل اإلسرائيلين حيا يعانين ثي ار جراء ظرو

في

الفلس ينيا

اجسر المالمةن وما يوا باا من حرمان

من راية أ فالان الصغار .و ر الايئة في تقريرها بمناسبة الثامن من آ ار /مارو ال ي يمثل

يوم المرأة العالمين أن قوا

اعوتقال في صفو

 15أل

اعحتالل اوتقل

النساء مستمرة ومتواصلةن وأناا تصاود

وأشار

الايئة في تقرير جديد لاا إل

موزوا

بين سجني الشارون والدامون .وقال

اجسي ار المصابا

امرأة فلس ينية من وام 1967ن وأن حمال

والجريحا

أن سل ا

أ ثر في العامين السابقين.

اعحتالل ع تزال تعتقل  56أسيرة فلس ينية

إن من بينان  16أسيرة قاصرة في حين بلل ودد

واللواتي يعانين من مشا ل صحية  11أسيرة.

القدس العربي ،لندن2017/3/7 ،

 .32عائلة الشهيد األعرج ترفض استقبال تلفزيونات فلسطين و"العربية" و"معا"
لحم  -فادي أبو سعدى :ا تال

بي

الولجة في محافظة بي
ول

بعد أشار

قوا

لحمن بعد اشتبا

في شقته في مدينة رام هللا استمر حت

ويلة من الم اردة بحجة أنه م لوب جسباب أمنية .وأثار

يب الشارع الفلس يني ول

نفد

يرتهن

وملية اع تيال

السل ة التي اوتقلته سابقان بسبب مواصلة التنسيق اجمني مي

اعحتالل.
وسجل

اعحتالل فجر أمو الفدائي باسل اجور من قرية

أسرة الشايد موقفا سياسيا وندما رفي

استقبال واقم ل من تلفزيون فلس ين وفيائية

العربية وو الة معا المحلية بسبب سياساتام المناهية للمقاومة بحسب تعبير العائلة.

القدس العربي ،لندن2017/3/7 ،
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 .33الهيئات المقدسية تح ّذر من إجراءات االحتالل التنفيذية لتهويد المسجد األقصى
قال تجمي الايئا

المقدسية في ومانن إن قرار مح مة البداية اإلسرائيلية في القدو ال ي يا د
المبار يع ي المت رفين الصااينة وجمعياتام الم تلفة الحق في

مل ية الياود للمسجد اجقص

اتام

اعستيالء ول اجقص ن ما فعلوا في منا ق أ رى في القدو مثل سلوان و يرها لتنفي م
التاويدية.
وأيا

التجمي في بيان صحفين أن ه ا القرار جاء بعد موافقة مجلو الوزراء اإلسرائيلي ول

استباحة اجرايي الفلس ينية العامة وال اصة وحرية اعستي ان.
وندد البيان با ه اإلجراءا

التي تجري في ظل صم

رسمي فلس يني ووربي واسالمي ودولي مما

يتي للعدو الصايوني أن يصعد من إجراءاته التاويدية التي يواجااا الشعب الفلس يني بمقاومة
شرسة للدفاع ون حقوقه الو نية الثابتة وتمس ه بحق العودة وتقرير المصير واقامة دولته الفلس ينية

وواصمتاا القدون ه ه المقاومة التي تت لب المزيد من التحر والدوم الشعبي العربي واإلسالمي

والدولي لا ه المقاومة.

عمان2017/3/6 ،
السبيلّ ،

" .31عين الحلوة"  ..شهية المصالح الفتحاوية تتفوق على أمن سكانه
زة –محمد هنية :واد الادوء ال م يم وين الحلوة لالجئين الفلس ينيين في مدينة صيدا جنوب
لبنانن بعد اشتبا ا

دامية دار بين وناصر من حر ة فت من جاةن ومسلحون ينتمون للف ر

المتشددن أسفر ون مقتل ش ص واصابة آ رين.

الفصائل الفلس ينية عتفاق بعد جاود مينية قادتاا حر ة حماو في لبنانن لترتيب

وتوصل

الويي اجمني بالم ميا ن حيا اجتمع القيادا السياسية ببيرو ن واتفق
وس رية لحماو م يم وين الحلوة والتعامل مي أي م لل باجمن.
ما أجمع

الفصائل ول

ول

إصدار بيان للقيادة السياسية ترفا وجود أي م لوبين مصنفين

إرهابيين في وين الحلوةن وشدد

ول يرورة إ راجام من الم يم.

وقال نائب ممثل حر ة حماو في لبنان أحمد وبد الاادين إن الفصائل ش ل
توجا

وأيا

للم يم وتوزو

ول ماحور وين الحلوة لتثبي

وق

س ان الم يم وترميم اجيرار التي نتج
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وأوي وبد الاادي أن زيارة رئيو السل ة محمود وباو للبنان والتي تزامن
برتو وليةن وتفاجئنا بتصريحا

الم يمن ان

وسحب السالح ن ول حد تعبيره.

مي اعشتبا ا

حول ودم وجود ماني لد ول الجيش إل الم يما

الفلس ينية ماجد فر اجتمي مي مدير الم اب ار

وبين أن مدير الم اب ار
ّ
العامن وتوصلوا عتفاق بالويي اجمني بالم يما ن ولم يتم ال ش

اللبناني ومدير اجمن

ون بيعة اعتفاق.

من جاتهن أ د محسن صال الباحا الفلس ينين ومدير وام مر ز الزيتونة للدراسا

أن هنا

اصة باان وه ا قد يادي ال احت ا ا

وقال صال في حديا اص لشاابن إن ه ه اج ار

م يم وين الحلوةن في ظل الظرو

الم يما

دا ل الم يما .

بيرة وا تناقا

عتجاها

مستفيدة من معاناة الشعب الفلس يني دا ل

اعقتصادية الصعبةن فيستغل الظرو

لتجنيد بعا

أن بعا العناصر ال ارجة ون القانون اللبناني والم لوبة للسل ا

اللبنانية تد ل

الفلس ينيينن مما يزيد حالة اعحتقان.
وأوي

واعستشا ار ن

أ رافاً بعياا فلس ينية وبعياا لبنانين تر ب في التصعيد دا ل الم يما

معينة وأجندا

في

وناا ع ت يي مباشرة للسل ا

اللبنانيةن وهنا ينتف احت ا أمني يزيد الظرو

وبين أنه معالجة ه ه اجمور ع ينبغي أن تتم بمعاقبة الم يم بش ل املن جن هنا
ّ
مشتر ة فلس ينية ولبنانية ويجب أن تتم بالتفاهم.

تعقيداً.

مساولية

وكالة شهاب لألنباء ،غزة2017/3/4 ،

 .35سكان غزة يتوقفون عن زراعة الزهور بعد أن منعت "إسرائيل" الصادرات
زة /رف

الصعوبا
وفي السنوا

– رويترز :يقول مزاروون فلس ينيون في

زة إنام توقفوا ون زراوة الزهور بسبب
ار الق اع.

التي يواجاوناا ول الحدود اإلسرائيلية وند التصدير إل

متر

اج يرة ان مزاروو زة يزروون الزهور ول مساحة حوالي  700دونم ي 700أل

مربي ويصدرون ما بين  50و 60مليون زهرة إل اجسواق ال ارجية.
ول ن المزاروين ه ا العام زرووا معظم أراييام بال يروا

الزهورن ولم تبلل العائدا
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 .36االحتالل يداهم منازل  20أسي ار محر ار في الخليل
شن

قوا

اعحتالل اإلسرائيلي ن فجر اليوم الثالثاءن حملة دهم واسعةن شمل

أسي ار محر ار بال ليلن إل جانب مداهما
فقد شاد

مدينة ال ليل وملية اقتحاما

في م تل

واوتقاع

اقتحام منازل 20

منا ق اليفة.

واسعة نف ها جيش اعحتاللن وت للتاا مداهما

أسرى محررين وتفتيشاا وت ريب محتوياتاا.

منازل

الرسالة ،فلسطين2017/3/7 ،

" .37مجموعة العمل" :أوضاع قاسية تعيشها العائالت الفلسطينية النازحة من جنوب سورية
رام هللا  -اجيام اعل ترونية  :أ د
العائال

مجمووة العمل من أجل فلس ينيي سوريةن أن وش ار

الفلس ينية النازحة ون تجمي جلين جنوب سوريةن تعاني من ظرو

صوصاً مي ان فاا درجا

الح اررة وارتفاع وتيرة اجومال العس رية بين تنظيم داوش ومجمووا

المعارية المسلحة .

و ر تقرير للمجمووةن يوم اعثنينن أن العائال

المن قة إثر أومال القص
و ان
نزح

وش ار

العائال

معيشية اية بالقسوةن

واعشتبا ا

تعاني من نقص حاد بالمواد الغ ائية وال بية في

المت ررةن وفرا حصار ول المن قة.

الفلس ينية والسورية من س ان قرى حوا اليرمو بري

دروا الغربين قد

اجسبوع المايي ون منا ق س نام بسبب اشتداد المعار بين تنظيم الدولة  -داوش

وفصائل المعارية المسلحة.

في يون ل ن قال

مصادر ميدانية في م يم اليرمو المحاصر :إن قصفاً ونيفاً بالمدفعية

تعرا له الم يم ومن قة التيامنن أول من أمون ال أحياء حيفان صفوريةن ولوبيةن وشار
مجمووا

من جيش التحرير الفلس يني والمجمووا

اجحياء الس نية دا ل الم يم برصاص القناصا .

فيه

الفلس ينية الموالية للنظامن ما تم استادا

وفي سياق آ رن تستمر حواجز الجيش النظامي بمني الالجئين الفلس ينيين من العودة إل منازلام
في م يم السبينة لالجئين الفلس ينيين بري

للمعارية السورية المسلحة.
وتشير تقدي ار

شاود العيان إل

دمشقن و ل

بالر م من لو الم يم من أي وجود

أن أ ثر من  %80من الم يم مدمر تدمي اًر شبه امل وتحديداً

المن قة الممتدة من جامي معا بن جبل وحت فرن الم يم المعرو
المد ل الغربي للم يم.
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 .38مؤسسات حقوقية :سلطات االحتالل اعتقلت  498مواطنا خالل شهر شباط /فبراير 2017

ر ماسسا

حقوقية أن سل ا

الل شار شبا  /فبراير المايين

اعحتالل الصايوني اوتقل

 498فلس ينيا من اجرايي الفلس ينية المحتلةن من بينام  108أ فالن و 19سيدة وصحفي واحدن
باإليافة إل استشااد المعتقل محمد الجالد.

ويبلل ودد المعتقلين الفلس ينيين في سجون اعحتالل نحو 7000ن منام  61سيدةن بينان  12فتاة

قاصران فيما بلل ودد المعتقلين اج فال في سجون اعحتالل نحو  300فلن ووصل ودد المعتقلين

صان وارتفي ودد الصحفيين المعتقلين إل  23صحفيًّا.
اإلداريين إل  516ش ً
المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/6 ،

 .39وزارة الشؤون االجتماعية %59 :من األسر الالجئة لغزة تعاني من الفقر المدقع
ي

أصدر اإلدارة العامة للتنمية والت

في و ازرة الشاون اعجتماوية بيانا صحفيا وريته وبر

ماتمر صحفي لتويي نتائف دراسة أجرتاا حول الظرو

دول النزاع العربي لق اع زةن حيا أويح
الو ازرة أنه من سنوا

من الاجرة مناان آثر

العملن ل ا أجري

اعجتماوية واعقتصادية للعائدين من

أ .اوتماد ال رشاوي مدير وام التنمية والت

ي في

مو ونتيجة للنزاع الدائر في ثير من البلدان العربية لم يجد الفلس ينيون بداً
ثير من اجسر العودة إل ق اع زة المحاصر وال ي ت اد تنعدم فيه فرص

ه ه الدراسة والتي هدف

لتقييم أوياوام وتحديد أولويا

احتياجاتامن حيا

استادف الدراسة افة اجسر والبالل وددها حوالي  460أسرة و أظار نتائف الدراسة أن ُ مو أفراد
ه ه اجسر تعاني من اجمراا المزمنة وأن ما يقرب من  %50ع يعملون ويبحثون ون وملن وأما

ون الس ن فإن  %75من اجسر العائدة ع تمل مس ناً.
ما أن  %66من ه ه اجسر مازال

مساودا

تعتمد ول

من و الة وا الالجئين بينما يتلق

المساودا

بش ل املن وأن  %65تتلق

ما يقرب من  %81مساودا

من و ازرة الشاون

اعجتماوية.
ومن أ

ر النتائف التي أبرزتاا الدراسة أن ما يقرب من  %52من اجسر بال اد تست يي الصمود في

حياتاا حت شارينن حوالي  %4.5مناا أسر تعيلاا امرأة.

أما ب صوص النتائف المتعلقة بالفقر فإن  %59من اجسر تعاني من فقر مدقين وحوالي %15

تعاني من الفقر.
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 .11اشتية :قرابة  129ألف فلسطيني يعملون في "إسرائيل" والمستعمرات
قال محمد اشتية رئيو المجلو اعقتصادي الفلس يني للتنمية واإلومار إن ماش ار
الفلس يني للعام المايي مقلقة جدان ويجب الوقو

وندها ومناقشتاا و نيا والبحا ون م ار

وحلول ول المستويين القريب والبعيد .وأشار إل أن أشد الماش ار
إسرائيل والمستعم ار

سوق العمل

ورة ارتفاع ودد العاملين في

بنسبة  %15مي نااية وام  2016ون العام ال ي سبقهن ليصل العدد إل

128,800وامل وواملة في إسرائيل منام نحو  24,200في المستعم ار .

اعحتالل للايمنة ول اعقتصاد الفلس يني

واوتبر أن زيادة العاملين دا ل إسرائيل هو أحد أدوا

وجعله تابعا عقتصادهن ففي حال قرر إسرائيل اعستغناء ون العمالة الفلس ينيةن سيتحول آع
العمال الفلس ينيين إل

وا لين ون العمل بين ليلة ويحاها بما يرفي نسبة الب الة باليفة من

 %17إل  %32ونسبة الب الة في اجرايي الفلس ينية بالمجمل من  %26إل .%36

القدس العربي ،لندن2017/3/7 ،

 .11مؤتمر "العين السخنة" يبحث تجديد الخطاب الديني ..ويوضح دور مصر من القضية الفلسطينية
ماتمر لدوم القيية
ًا
فتحية الد ا ني :استياف مدينة العين الس نةن ول مدار يومينن
الفلس ينيةن شار فيه مجمووة من الشباب الفلس ينيين من ق اع زةن معظمام من المستقلين
ال ين ع ينتمون جي فصيل سياسي فلس يني.

وألق الد تور أسامة اجزهرين مستشار رئيو الجماوريةن والد تور وبدالمنعم سعيدن رئيو مجلو

وددا من المحاي ار
إدارة المصري اليوم ن والد تور مص ف الفقين ال اتب والمف ر السياسين ً
أمام الحيور حول تجديد ال اب الدينين والقيية الفلس ينيةن والعالقة بين مصر وفلس ين.
وقال الد تور مص ف الفقين لة المصرى اليوم ن إن الماتمر استاد

تجايز اججيال الجديدة من

مشددا
الفلس ينيين لي ون لديام فام حقيقي ل بيعة المش لة واد ار للدور المصري في دوم القييةن
ً
ول أن الماتمر لم ي ن هدفه ول اإل الق دوم ر

لدوم القيادي الفلس يني محمد دحالنن بل تسع إل
وأيا

الفقي أن الاد

ول حساب آ رن وأن مصر ع تسع

لق قيادة جديدة يجمي ولياا الفلس ينيون.

اجساسي للحيور في الماتمر ان فت

الحيور أشار إل ما تردده بعا المح ا

ما استاجنه الحيورن وتابي الفقي :قل

معبر رف ن حت

إن أحد

التليفزيونية من أنه وار ول مصر لق المعبرن وهو

للشباب إنام السبب وراء لق المعبر ن مويحا أن ومل

المعبر ان يح مه اتفاق رباوي ل ن السل ة الفلس ينية انسحب

من اعتفاقن مشددا ول أن مصر

تحارب اإلرهاب في سيناءن ومن مساوليتاا تأمين الحدودن لحماية  90مليون مصري.
التاريخ :الثالثاء 2017/3/7
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من جانبهن قال الد تور وبدالمنعم سعيدن لة المصرى اليوم ن إن مصر تسع من الل ه ا الماتمر
إل فت صال

مي الشعب الفلس يني في زةن وتويي الموق

المصري من القييةن واوادة بناء

الجسور مي الدولة التي تقي ول حدودها  .وقال إنه أ د الل المحايرة أن دولة فلس ين فشل
قبل أن تقومن وحالة اعنقسام الحالية تدفعنا للحديا ون حل  3دول أو  4بدع من حل الدولتين.

المصري اليوم ،القاهرة2017/3/5 ،

" .12العربي الجديد" :مصر تفتح معبر رفح لتسهيل مؤتمر جديد ألنصار دحالن
القاهرة ة العربي الجديد  :قال
السل ا

مصادر فلس ينية رسمية في القاهرةن لة العربي الجديد ن إن قرار

المصرية بفت معبر رف لمدة ثالثة أيامن بدءاً من أمو اعثنينن وحت يوم د اجربعاءن

جاء بعد م لب من القيادي المفصول من حر ة فت محمد دحالنن بالسماح لعدد من الشباب

المناصرين له بالمشار ة في فعاليا

ل
تابي له من المقرر وقده بمدينة العين الس نة في
ماتمر ل

حشده يد جباة رئيو حر ة فت والسل ة الفلس ينية محمود وباو.
محافظة السويون في إ ار ْ
وأشار المصادر ا ال ابي الرسمين إل أن السفارة الفلس ينية في القاهرة أُبلغ بفت المعبر
بش ل مفاجئن و ل

ال

بتسايلاا مرور ودد بير من الشباب للمشار ة في ماتمر بعنوان تجديد

اب الديني والقيية الفلس ينية ن في مدينة العين الس نة الساحلية.

العربي الجديد ،لندن2017/3/7 ،

السرية
قمة العقبة ّ
" .13هآرتس" :التوتر بين السيسي وعباس سببه ّ
الناصرة ة القدو العربي من وديي وواودة :تقول مصادر في إسرائيل أن التوتر الراهن بين الرئيو
الفلس يني محمود وباو والرئيو المصري وبد الفتاح السيسي مرده ال ال
التي ش

وناا ما را .ونقل

ون مصادر فلس ينية م لعة لم ت ش

حول قمة العقبة السرية

ون هويتاا أن الرئيو

وباو وارا قمة العقبة التي أريد لاا أن ت ون من لقا لمبادرة إقليمية لتسوية الصراع الفلس يني ة

اإلسرائيلين مما تسبب في توتر حال دون د ول القيادي في السل ة الفلس ينية جبريل الرجوب

اجرايي المصرية.

وحسب ه ه المصادر فإن الرئاسة الفلس ينية واري

القمة جناا ان

مقتنعة بأن رئيو ح ومة

اعحتالل بنيامين نتنياهو ير معني بالمشار ة في مبادرة حقيقيةن وأنه وافق ول قمة العقبة أمال

في ممارسة يغو ول الفلس ينيين لتقديم تنازع

التاريخ :الثالثاء 2017/3/7
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الم ورة رفا الرئيو وباو المشار ة با ه اللعبة عسيما أن جون يري ال ي شار
وعيته ر ب بتحقيق أي إنجاز .

ول إنااء

القدس العربي ،لندن2017/3/7 ،

 .11معارضون مصريون :السيسي يسعى لـ "كامب ديفيد  "2مع "إسرائيل"
القاهرة ة تامر هنداوي :قال وبد العزيز الحسيني القيادي في تحال
اللجنة الشعبية للدفاع ون سيناء لة القدو العربي ن إن العالقا

الصايونين انتقل
السادا

من مرحلة معاهدة

مي إسرائيلن إل

مرحلة

التيار الديمق ار ين وأحد ماسسي
بين النظام المصري وال يان

امب ديفيد  1التي وقعاا الرئيو المصري الراحل أنور

امب ديفيد  2التي ستشاد تعميق المعاهدة اجول

ما و يفان

بحيا تيم اجردنن ودول ال ليف وول رأساا السعوديةن وتتيمن تنسيقا استراتيجيا وت بيعا ول
ل المستويا .

وأيا

أن ما يجري من لقاءا

يتماش مي تصريحا

ول

ل المستويا .

واتفاقا

الرئيو المصري وبد الفتاح السيسين بشأن السالم الدافئن وت بيي العالقا

من جانبهن قال مدح

العربي ن إن موق

سريةن بين النظام المصرين وسل ة اعحتالل اإلسرائيلين

الزاهدن القائم بأومال رئيو حزب التحال

الشعبي اعشت ار ين لة القدو

النظام المصري من إسرائيلن في واد الرئيو وبد الفتاح السيسين شاد تدهو ار

أ بر مما ان وليه في واد الرئيو اجسبق حسني مبار .

أما محمد البسيونين أمين وام حزب ال رامةن فقال لة القدو العربي ن إن العالقا
المصري واعحتالل اإلسرائيلي التي تت ش

محاوع

ل يومن تثب

السرية بين النظام

بما ع يدع مجال للش ن أن هنا

لتصفية القيية الفلس ينيةن وأن اجنظمة العربية تتجه إل مرحلة جديدة من العالقا ن هي

اجسوأ في تاريخ الصراع العربي اإلسرائيلي .
وأيا

أن النظام المصري با

اجنظمة السابقة التي ان

بتعامل مي إسرائيل باوتبارها بوابته جوروبا وأمري ان ول و و

تتعامل مي إسرائيل من باب إرياء اجمري ان ن مشي اًر إل أنه ع يم ن

فصل وثيقة البيان ال ي شف

ونه وسائل إوالم إسرائيليةن ون القمة التي وقد

 2016في مدينة العقبة اجردنيةن وجمع
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 .15الحملة األردنية "غاز العدو احتالل"" :البوتاس العربية" تستقبل أولى دفعات "الغاز اإلسرائيلي"
ومان :شف

الحملة الو نية اجردنية إلسقا

اتفاقية الغاز مي ال يان الصايوني ي از العدو

احتالل أن م لي العام الحالي شاد بدء يخ الغاز الفلس يني المسروق من قبل ال يان الصايوني
بش ل سري إل شر ة البوتاو العربية  .وأشار الحملة إل أن بدء يخ الغاز جاء تنفي ا لعقد
وقعته شر ة البوتاو عستيراد الغاز من العدو الصايوني بقيمة  500مليون دوعر في شار شبا من

وام  .2014وأويح

الحملة في بيان أصدرته أمو انه لم يتم اإلوالن ون ه ا اجمرن وبقي

م توما يبنفو ال ريقة التي ت تم فياا الح ومة صفقة العار ال اصة بشر ة ال ارباء الو نية .

وأشار صحافة العدو الصايوني إل أن السعر التقديري للغاز المستورد من العدو يبلل  5.5دوعر

ائيليةن وقرر
ل ل مليون وحدة ح اررية بري انيةن وهو ا السعر ال ي رفيته شر ة ال ارباء اإلسر ّ
المسال من شر ة بريتيش بيتروليوم العالمية جنه أر ص
بدع منه أن توقي اتفاقية عستيراد الغاز ُ
 4.8دوعر ل ل مليون وحدة ح اررية بري انية.

عمان2017/3/7 ،
السبيلّ ،

 .16جنبالط ملمحا لدحالن :يجب منع رموز الفتنة وزوجاتهم من دخول لبنان
– القدو العربي ة من سعد الياو :في وق

بيرو

واد الادوء إل م يم وين الحلوة وأولن ون

تش يل قوة أمنية مشتر ة برئاسة الياب الفتحاوي بسام سعدن فإن رئيو اللقاء الديمق ار ي النائب
وليد جنبال ال ي ورا قيية الدفاع ون القيية الفلس ينية ون والده المعلم مال جنبال ن أ لق

شدد فياا ول يرورة إبعاد الفتنة ون م يم وين الحلوة.
سلسلة تغريدا في اجيام القليلة المايية ّ
وأ لق آ ر ه ه التغريدا أمو حين قال في إشارة يمنية إل زيارة زوجة ويو اللجنة المر زية

المفصول ون حر ة فت ن جليلة محمد دحالن الم لوب إبعاد الفتنة ون وين الحلوة ومني بعا
الرموز وزوجاتام من د ول لبنان .
وأيا

اعشتبا ا

ع نريد أن ندفي ثمن حسابا

إقليمية ودولية  .و ان الزويم الدرزي ح ّ ر من استمرار

في م يم وين الحلوةن وقال قبل أيام ع تجعلوا من وين الحلوة موصل ثانية وارحموا

أ فال فلس ين ونساءها من مغام ار اعنقالبيين .
إل

ل ن ووشية اعحتفال بال رى السنوية الة  40ع تيال مال جنبال في  16آ ار/مارو ان

ناش ون اشت ار يون انتقدوا ودم قيام الرئيو الفلس يني بزيارة الم تارة ويري

ومم
حمل راية الدفاع ون فلس ينن إع أن قيادة الحزب التقدمي اعشت ار ي ّ
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التي أ

ه ه التعليقا

مواقي التواصل اعجتماوين حفاظاً ول

جدعً ول

المتينة مي جباة التحرير الفلس ينية والشعب الفلس يني.

العالقة التاري ية

القدس العربي ،لندن2017/3/7 ،

 .17مجلس األمن الفرعي في الجنوب اللبناني يطالب "عين الحلوة" بتسليم المطلوبين
بيرو

– الحياة  :حا مجلو اجمن الفروي في الجنوب اللبناني ال ي انعقد في سراي صيدا

الح ومية برئاسة محافظ الجنوب منصور يو وحيور قادة اججازة القيائية والعس رية واجمنيةن
اإل وة الفلس ينيين ول اإلسراع في تش يل اللجنة اجمنية في م يم وين الحلوة والعمل ول تسليم

الم لوبين اللبنانيين الفارين إليه إل السل ا

اللبنانية .

الحياة ،لندن2017/3/7 ،

" .18آلية رقابة" روسية  -إسرائيلية على "الجماعات الشيعية" في سورية
يجرياا

موس و  -رائد جبر لندن – الحياة  :ست ون سورية ه ا اجسبوع محو اًر أساسياً في محادثا

الرئيو الروسي فالديمير بوتين مي رئيو الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو ال ميون والرئيو

التر ي رجب

ويي آليا

يب أردو ان الجمعة .وفيما أفاد

معلوما

في موس و بأن نتانياهو يسع

مشتر ة مي الروو لفرا رقابة دقيقة ول نشا القوا

بشار اجسد ن في إشارة إل الجماوا

التي تعمل بإش ار

الشيعية الحليفة لة يالرئيو

إيرانن يبدو وايحاً أن محادثا

ستتناول أزمة منبف في شمال سورية والتي تُصر أنقرة ول
اجمري يين مناا.

إل

رد ميليشيا

أردو ان

ردية متحالفة مي

ومن المقرر أن ُيجري رئيو الوزراء اإلسرائيلي محادثا مي القيادة الروسية ال ميو ترّ ز ول
توسيي التعاون اجمني بين موس و وتل أبيب في سورية .ونقل صحيفة إزفيستيا القريبة من

الح ومة الروسية ون مصدر ديبلوماسي -وس ري روسي أن نتانياهو يت لي إل

تعزيز آليا

مشتر ة للرقابة والرصد في المنا ق القريبة من الحدود الشمالية إلسرائيلن باإليافة إل
المساودا

اإليافية التي ستقدماا موس و إل تل أبيب لمواجاة أي تحر ا

مناقشة

في المن قة .

و ر المصدر أن تل أبيب تر ب في توقيي بروتو ول تعاون إيافي حول ه ه النق ة ُلييا

إل

اتفاق التعاون ال ي توصل إليه ال رفان بعد بدء التد ل العس ري الروسي المباشر في سورية نااية

أيلول يسبتمبر  .2015وتسع

تل أبيب إل

المنا ق القريبة من الحدودن وويي آليا
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الشيعية الحليفة لبشار اجسد ن إيافة إل مناقشة مسائل التعاون العس ري بين دمشق و اران .وقال
المصدر إن موس و ع تعترا ول تحر ا

السورين إيافة إل ومليا

برية للوحدا

ائ ار

إسرائيلية من دون يار في منا ق الجنوب

ال اصة اإلسرائيلية تتم باد

يمان أمن إسرائيل .

الحياة ،لندن2017/3/7 ،

 .19مشروع قرار عربي ضد نقل السفارات إلى القدس
القاهرة  -سوسن أبو حسين :ولم
قرار بق ي العالقا

الشرق اجوس

أن وزراء ال ارجية العرب سيناقشون مشروع

مي الدول التي ستنقل سفاراتاا لدى إسرائيل من تل أبيب إل

اجتماوام في القاهرة اليوم.
وش

القدون الل

المندوب السوداني لدى الجامعة وبد المحمود وبد الحليم موافقة اجتماع المندوبينن أمون

ول مشروع قرار فلس يني لق ي العالقا

مي ل الدول التي تنقل سفارتاا إل القدو  .وأيا

أن ه ا القرار سبق أن تبنته قمة ومان في وام 1980ن وسيقدم إل وزراء ال ارجية اليوم عوتماده.

الشرق األوسط ،لندن2017/3/7 ،

 .51عضو في الكونغرس األمريكي :ترامب قد يصدر ق ار ار في شهر أيار /مايو بنقل السفارة للقدس
محمد وتد :قال ويو في ال ونغرو اجمري ين إنه يأمل بصدور قرار من الرئيو اجمري ي دونالد
ترامبن بنقل سفارة بالده من تل أبيب إل القدو في شار أيار/مايو المقبل.

وقال رئيو اللجنة الفروية لشاون اجمن القومي في ال ونغرون رون دي سانتيون في

محادثا
ولف

تام

مي مساولين إسرائيليين في القدو المحتلةن حول نقل السفارة :أت لي إل شار مايو/أيار .

دي سانتيون في ماتمر صحفي وقده في القدو المحتلة مساء اجحدن إل أنه بحلول شار

أيار سينتاي التعليق ال ي ويعه الرئيو اجمري ي السابق با ار

أوبامان ول

نقل السفارةن ما

يتزامن ل الشار مي احتفال إسرائيل بمرور  50واما ول ما أسماه تحرير القدو ن في إشارة إل
احتالل المدينة وام .1967

وقال دي سانتيو :أوتقد أن ترامب سينتظر انتااء التعليق  .وأيا  :أنا أور الرئيون إنه ينف
وودهن وع أوتقد انه سيقوم بنفو الشار ال ي يحتفل فيه الناو هنان في القدون باعحتفال بيوم

القدو بالتوقيي ول

السفارة .

قرار تعليق نقل السفارةن أراهن ول
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 .51مسؤول أمريكي" :ترامب يتوقع تصرفا إسرائيليا بشكل منطقي في الشأن الفلسطيني"
هاشم حمدان :قال مساول أمري ي اليوم اإلثنينن إن الرئيو دونالد ترامب يتوقي أن تتصر إسرائيل
بش ل من قي في الشأن الفلس ينين وأن تتي

للوعيا

إلجراء

المتحدة ما ي في من الوق

مشاو ار بشأن ال ريق اجفيل للتقدم في ما يسم بة وملية السالم في الشرق اجوس .
جاء

تصريحا

لفية ادواءا

المساول اجمري ي ه ه لصحيفة هآرتو ن ول

اإلسرائيلين أفيغدور ليبرمانن اليومن والتي جاء فياا أن اإلدارة اجمري ية بعث

مفادها أن إجراءا
ولم ين

وزير اجمن

برسالة إل إسرائيل

يم اليفة الغربية إلسرائيل ستادي إل أزمة.

المساول اجمري ي أقوال ليبرمان اليومن في بداية جلسة لجنة ال ارجية واجمن التابعة

لل نيس  .وشدد المساول ول أن إدارة ترامب م لعة ول تصريحا
الت رق والنية إل المحادثا

ليبرمانن مييفا أنه ع ينوي

ال اصة التي تجرياا واشن ن مي الح وما

اج رى.

وأوي المساول نفسه أن اإلدارة اجمري ية ير معنية بأن تقوم إسرائيل أو الفلس ينيون بإجراءا

من

ر

واحد يم ن أن تسيء للجاود اجمري ية في تحري

محادثا

الرئيو ترامب ملتزم بالعمل مي اإلسرائيليين والفلس ينيين للتوصل إل

لل رفين العيش بما يستحقانه من سالم وأمن .

السالم مجددا .وقال إن

اتفاقية سالم شاملة تتي
عرب 2017/3/6 ،48

 .52دعم مالي ألماني لصفقة الغواصات اإلسرائيلية
الجزيرة ن -برلين:

ر أسبووية دير شبيغل اجلمانية أن ح ومة المستشارة أنجيال مير ل تعتزم

تقديم دوم مالي بقيمة  570مليون يورون لتسايل شراء البحرية اإلسرائيلية ثالا واصا
راز دولفين فائقة الت ور .ونقل

ألمانية من

المجلة ون متحدثة باسم و ازرة الدفاع اجلمانية قولاا إن ه ا الدوم

سيقدم بواقي ثالثين مليون يورو في العام الجارين و 540مليون يورو في الفترة بين وامي 2018

و2027ن ال ي سيتم فيه اعنتااء من تسليم آ ر الغواصا

الثالثة إلسرائيل.

ويعد ه ا الدوم ثاني تسايل مالي تقدمه ألمانيا إلسرائيل إلتمام صفقة الغواصا
ّ
قيمتاا  1.5مليار يورو.
و ان

تقارير صحفية

الجديدة التي تبلل

ر سابقا أن ت فيا ح ومة المستشارة مير ل سعر الغواصا

الثالا

بقيمة أربعمئة مليون يورو يعني تحميل دافعي اليرائب اجلمان نحو ثلا قيمة ه ه الصفقة.
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وحول مزايا ه ه الغواصا ن

ر تقارير ألمانية أن محر اتاا تعمل بال صو

ال اتي فائقة ال ت ورن وهو ما يحول دون تحديد م اناان ويم ناا الغوص تح

دون حاجة للتزود بالوقود.

وب اليا اعحتراق
الماء أسابيي ويلة

الجزيرة نت ،الدوحة2017/3/6 ،

 .53المفوض األممي األمير زيد يدعو لمقاطعة المستوطنات
الناصرة -برهوم جرايسي :دوا مفوا اجمم المتحدة لحقوق اإلنسان اجمير زيد بن رود إل مقا عة
في اعرايي الفلس ينية المحتلةن وفق مسودة تقرير أوده مي اقتراب ال رى ال مسين

المستو نا

لعدوان حزيران 1967ن ونشر صحيفة يديعو
ما أثار يب إسرائيلن التي زوم

أحرنو

مسودة القرار ول موقعاا في اإلنترن ن

أن مسودة القرار أحادية الجانب .

ويدين التقرير إسرائيل الساوية إل يم فعلي للمنا ق المحتلة من العام  .1967ويدوو التقرير الدول
اجوياء في اجمم المتحدة للعمل ول

المستو نا

وق

في اليفة والقدو المحتلةن ومرتفعا

أي والقا

اقتصادي مي

تجارية أو نشا

الجوعن السوري المحتلة.

عمان2017/3/7 ،
الغدّ ،

مغن بريطاني يغني للفلسطينيين في فندق مالصق لجدار الفصل" :لستم وحدكم"
ٍّ .51
لندن ة ولي الصال  :ن الم رب البري اني المشاور سير ألتون جون في حفل افتتاح فندق وولد
او

هوتيل ال ي بناه صديقه الرسام البري اني الشب

والمالصق لبر المراقبة العس ري وند مد ل بي

بان سي مالصقا لجدار الفصل العنصري

لحم الشمالي.

ور م أنه لم ي ن حاي ار ش صيان فتحدا و ن وبر رسالة مسجلة إل جماور الحايرين .وقال
م ا بام

ن

اتمن أنني بين م في ه ه الليلةن ول ن و ما تعلمون لم ي ن هنا

الفندق يمازحا  .وأيا

رفة شا رة في

أنه لمن دواوي سروري العظيم أن أ ني في فلس ين ه ا المساء…

والرجاء أن تعلموا أن م لستم وحد م في ه ا العالم… وأن م لستم منسيين .

وبني الفندق ال ي سيفت أبوابه أمام الزبائن اجسبوع المقبلن ول نحو ت ل ل نواف

رفه التسي

ول جدار الفصلن اصة إحدى الغر لت ون ول ش ل رفة في قاودة وس رية .وتزين قاوا

الفندق و رفه وممراته بأومال بان سي الفنية التي تحمل في ثناياها رسائل سياسية.
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وي م بان سي وهو الفنان مجاول الش ل ولم تنشر له أي صور ر م مرور أ ثر من  13واما ول
أوماله الفنية التي يرسماا ول الجدرانن في أن ي ون الفندق ال ي استغرق بنااه  14شاران م ان

لقاء بين الشباب الفلس يني واإلسرائيلي لبحا قياياهم.

القدس العربي ،لندن2017/3/7 ،

يفصل آخر مستجدات اإليواء في قطاع غزة
 .55تقرير لألونروا ّ
زة :فصل تقرير لمنظمة ياجونروا ن اليوم اعثنينن آ ر مستجدا
التمويل للمسا ن المدمرة ليان وم صصا
وأورد التقريرن ال ي جاء تح

المساودا

ونوان النشا ا

المصروفة.

اإليواء في ق اع زةن وويي
المنجزة ن أنه تم اعنتااء

في فبراير -2017الحاع

من إوادة إومار  130منزع مدم ار بش ل لين واعنتااء من أومال اإلصالحا
وفيما يتعلق بصر الدفعا

دوعر مساودا

إصالحا .

النقديةن جاء في التقرير إن اجونروا صرف

لة 378منزع متيررا.

إجماع حوالي  3.8مليون

لإليواءن وتيمن المبلل 1.7 :مليون دوعر إوادة إومارن و 1.2مليون دوعر أومال
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/6 ،

 .56تجارة دبي من الذهب  33مليار دوالر في 2016

دبي  -الحياة  :حقق
تحديا

التقلبا

المعادن الثمينة م اسب نسبتاا  11.71في المئة الل وام 2016ن ول ر م

اعقتصادية وودم اعستقرار السياسي في ال ثير من منا ق العالمن ولماً أن قيمة

ه ا الق اع تتجاوز  300مليار دوعر ول الصعيد العالمي.
ل ن ول ر م ل ن فإن التوقعا

لا ه السنة بالنسبة ال المعادن الثمينةن ع تزال معقدة .وه ا ما

ستبحثه النس ة السنوية السادسة من ماتمر دبي للمعادن الثمينة في  8و 9نيسان يإبريل المقبل.

وأ د مر ز دبي للمعادن والسلي أن قيمة تجارة ال هب وبر إمارة دبي تجاوز  31.6مليار دوعر مي

نااية اجشار التسعة اجول من وام 2016ن ما يجعلاا ثاني أ بر مساهم في تجارة دبي ال ارجية
ير النف ية .وقدر واملون في الق اع أن ت ون تجارة دبي من ال هب تجاوز  33مليار دوعر في

نااية وام .2016

وتوقي منظمو الحدا أن يستق ب شر ا

ال دما

تعدين ومستثمرين وماندسين ومديري أصول وممثلي

المانية من ق اع المعادن الثمينةن من أجل مناقشة المواييي اج ثر صلة با ه الصناوة.
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ويعقد الماتمر تح

شعار رب

اجسواق ن وتر ز المناقشا

العالميةن و يفية تأثير الجغرافيا السياسية المتغيرة ول التدفقا

فيه ول

الصورة الجديدة للتجارة

التجارية من المعادن الثمينة.

ومن المرج أن ت ون ه ه السنة مثيرة لالهتمام في يوء الشعور الجيوسياسي المتغير .وتعتبر دبي

مر اًز لتجارة ال هب والمعادن الثمينةن ل ا فإن الماتمر يش ل منصة جصحاب المصلحة الرئيسيين
وبر سلسلة القيمة في وق

في ه ه الصناوة للتواصل وتعزيز العالقا

حاسم .ويجمي الماتمر

ن بة متميزة من المندوبين والمتحدثين ال ين سيقدمون راى فريدة في شأن السوق ويعززون النقاش

في شأن أفيل سبل اعستعداد لل وا في بيئة اجومال الحالية .وفقاً للرئيو التنفي ي لمر ز دبي

للسلي المتعددة جاوتام ساشيتال.
وع تزال التوقعا

لمستقبل ال هب أحد أهم المواييي التي تتم مناقشتاا حالياً في اجسواق العالمية.

وفي ظل اجحداا ير المتوقعة واليبابية التي تارج اجسعارن وبينما تيي ووامل مثل ارتفاع

أسعار الفائدة وارتفاع سعر الدوعر يغو اً نحو اجسفلن سيقوم ال براء في ه ا الحدا بتقويم

ال ريقة المتوقعة جداء المعدن الثمين ه ه السنة.
وتشير توقعا

مجلو ال هب العالمي إل

الصين والاندن وهما البلدان الل ان ان

المايي.

أن أسعار ال هب سترتفي بسبب ال لب المتزايد من

حصتماا أ ثر من نص

ال لب العالمي في العام

وقال ساشيتال من الل اعستفادة من الموقي الجغرافي إلمارة دبي وبنيتاا التحتية المت ورة وبيئتاا
التنظيميةن رب مر ز دبي للسلي المتعددة اجسواق بين الشرق والغرب .وما يدل ول الدور ال ي

يلعبه اليومن أن تجارة ال هب وبر اإلمارة بلغ

 31.6مليار دوعر الل اجشار التسعة اجول من

وام  .2016ونحن نت لي إل مواصلة العمل في ش ل جماوي مي ه ه الصناوة من أجل دوم نمو
ه ا الق اعن ونعتقد بأن فعاليا

الاد

.

مثل ماتمر دبي للمعادن الثمينة تق ي شو اً ويالً نحو تحقيق ه ا

و ان تقرير أصدرته دائرة التنمية اعقتصادية في دبين أشار ال أن تجارة المجوه ار

والمصو ا

من ال هب والفية تستحو ول النسبة اج بر من تجارة سوق ال هب في دبين بما نسبته  65.6في
المئةن تلياا تجارة ال هب والمعادن ير المشغولة.
وأ د

الدائرة أن ودد الر ص التجارية العامةلة فةي سوق ال هةب في دبين وصل

ر ةصة في نااية الربي اجول من وام .2016
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 .57مؤتمر فلسطينيي الخارج في اسطنبول :تركيا لم تتدخل وبيروت مقر دائم
منير شفيق
جاء انعقاد الماتمر الشعبي لفلس ينيي ال ار في اس نبول يومي  25و 26شبا المنصرم شافاً
لما تواجاه الساحة الفلس ينية من الفا

وانقساما ن ولما يسود من مناهف في معالجة اجحداا.

وبر ون اتجاهه
تم ن الماتمر من أن ينعقد بحوالي مسة آع مشار ومشار ةن وأن ُيصدر بياناً ّ
العامن وأرس هيا ل ما يفعل ل تنظيم أو جمعية أو ماتمر يريد جهدافه أن تنزل إل الت بيق.

قوبِل الماتمرن بسبب ي امة المشار ة فيهن بمواق

تأييدية واوتراييةن وحظي باهتمام واسي .وان

ان التأييد قد فاق اعوتراا ثي اًر وع سيما مي صدور بيانهن ومي انجالء أهدافه ومراميه .صدر

يد منه تش يل
اوتراا سريي و ايب من سل ة رام هللا ومن أنصارهان اوتبر أن انعقاد الماتمر أُر َ
موازيةن أو بديالً للتمثيل الفلس يني .وه ان لم ي ار ببال أحد فيهن ع قبل الماتمر وع
م. .
التي أ اح باا اتفاق

يد فيما أُريد من الماتمر أن يساهم في اليغ إلوادة بناء م. .
بعده .بل أُر َ
أوسلو .وهو موق يتفق من ه ه الزاوية مي مواق الفصائل المعبَّر وناا من العام  2005في

القاهرة .فاعوتراا هنا ع أساو له ودا اوتبار اليغ ول ال ين بيدهم إوادة المجلو الو ني

موقفاً ممنوواً أو ومالً مشبوهاً .لا ا فإن ل اوتراا ع يستند إل ما جاء في البيانن بال تأويلن
يد ل في باب التش ي

تحر
ُّ

واجوهامن وسيجد نفسه ول

قاروة ال ريق وقد

اش

ساامه .فالماتمر

شعبي هدفه تفعيل فلس ينيي ال ار إلو اء دفي جديد للقيية الفلس ينية والنيال

الفلس يني فليو من حق أحد من الفلس ينيين أو العرب أو المسلمين أو أحرار العالمن أن يعتبره

منافساًن أو يعترا وليهن ويرى فيه ومالً سلبياً موجااً يده .وقد أوي

ل من اجس ر اجول

فليق أر البيان امالً فليو فيه من با ن .ومن يبحا ون با ن ويبني وليه فقد
في بيانه الشعبيُ .
بالحجة .صدر اوتراا آ ر تناول الماتمر من زاوية أ رىن إ اوتبر مجرد
الحجة
وجز أن يقارع
ّ
ّ
تشديد بيان الماتمر ول حق الشعب الفلس يني في فلس ين من النار إل البحرن وول حقه في

تحريرها واقامة دولته الفلس ينية ول

امل التراب الو ني وواصمتاا القدو بأنه صيغة إنشائية

بال ية وا فية انتحارية  .واوتبر ه ه ال لما

تتساوى مي ف رة أن الفلس ينيين ع يريدون السالم

تقدم مجاناًن ووصفة سحرية عستمرار اعحتالل والدفي بالحصول ول
وما هي إعّ هدية الية الثمن ّ
مبار ته من القوى الدولية وادانة مجانية للشعب الفلس يني بأنه ع ير ب بالسالم  .ه ا اعوتراا
يئته قبل ه ه التجربة .أما

ان يم ن أن ُيقال قبل تجربة اتفاق أوسلو وتداوياته .و ل بالر م من
المجرب .ويا لاول من ع يتعلم من التجربةن
أن يقال بعد تجربة اتفاق أوسلو فيد ل من باب تجريب
ّ

التاريخ :الثالثاء 2017/3/7

العدد4221 :

ص

34

التوجه راح ين ر في بعا وقول القيادا
وع سيما حين تأتي النتائف ارثية وأ ثر .ه ا
ّ
بعد ال رو من اجردن وام .1971

الفلس ينية

حجة اإلظاار للقوى الدولية أن الشعب
و ان واحداً من اجسباب لمسلسل التنازع ن تح
ّ
الفلس يني ير ب في السالم حت ت افئه بإو ائه دولة .وها هو ا راح ين ر من جديد بالر م من
رايا

التجربة المريرة التي انتا إلياا الويي الفلس يني تح

السالم والتسوية السلميةن حت وصلنا

إل أن ُي لب من الشعب الفلس يني أن يعتر بياودية الدولة ليقدم ورقة اوتماد جديدة بأنه محب
للسالم وير ب فيه ن أي الت لي ون سرديته الفلس ينية للمش لة وللحقوق والثواب في فلس ين ويسلّم
بالسردية الصايونية التي تعتبر فلس ين هي أرا إسرائيل وقد ا تصباا المسلمون والمسيحيون

العرب من آع السنين .وبا تصارن إن الماتمر الشعبي لفلس ينيي ال ار إ ُي ر مثل ه ه
الجواهر من م نونا ه ا اعوتراا يجب أن ُيرى ناجحاً وفي م انه وزمانه وأوانهن وع حاجة إل
اي ْين السابِقَْينن فقد جاء من جانب
لتوجه اعوتر َ
قول المزيد هنا .أما اعوتراا الثالان والمناقا ّ
المرة لم يصيبوا الاد بدليل أن
ودد من اجصدقاء ال ين نحترم شجاوتام ومواقفام .ول نام في ه ه ّ
ل ما تيم نه بيان الماتمر وم رجاته جاء ول و و ما بنوا وليه اوتراياتام .اجمر ال ي يوجب

بداية ت يرهم بمقولة لفريدري أنجلز تقول إن الم او
و ل بمعن أن ال ي يبني موقفه ول م او

ليس

برهاناً نظرياً .

وش و أو ول تقدير ع يقوم ول حقائق ملموسةن

أمر
يفتقر إل البرهنة ول صحته .بعاً ع أحد يست يي أن يت ل ون الم او والش و ن ف ل
،
مفر منه في العقل اإلنساني .ول ن يجب أن ي ون ح اًرن صوصاً إ ا أصدر ح ماً أو ات
ع ّ

موقفاً .البعا وارا الماتمر وحرمه من مشار ته اإليجابية بسبب انعقاده في تر يا .وحجته أن
تر يا تعتر

بإسرائيل وهي ويو في الناتو ن فيالً ون سياساتاا وموماً .وهو اوتراا له ما
في الماتمر وفري

يسو ه لو أن تر يا تد ل
ّ
أو لو حت ظار مساول واحد في جلساته .فتر يا سمح
ول من يحيره ياج لبية جاء

وصايتاا وليهن أو فري

بياناً ير ال ي صدرن

بعقد الماتمر من دون أن تيي أي شر

بال تأشيرة ن ويشار فيهن أو ول ق ارراته أو بيانه .ومن يدقق في
ابا

بيان الماتمر وم رجاته الم تلفةن وما أُلقي من

أو ما جرى في ورش العملن فلن يجد أث اًر

جي تد ل أو إمالء ارجين أو محاولة تد ل في شأن الماتمر .وبا ا ت ون التامة قدم

لتر يا وليو ولياا .وليلحظ مثالً ي

يادي الموق

ال ا ئ المبني ول الم او

شاادة

والش و إل

ب في احونة من يعتبره صماً .وا ا تر نا ل ل فما ا سيقول ال ين اوتريوا ول
الح ّ
أن ييي َ
الماتمر بسبب م ان انعقاده حين يقرأون أنه أوص بجعل مقره الدائم في بيرو  .وأول جلسا

الموسعة اجول بعد الماتمر في بيرو
أمانته
ّ
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الماتمر سيجدون بيانه قد حصر نفسه بالشأن الفلس يني في ما يتعلق بقراءة أساو القيية
الفلس ينية باوتبار الشعب الفلس يني هو صاحب الحق في فلس ينن وفي تقرير مصيرها وفي

تحريرها واقامة دولته ول

امل تراباا من النار إل البحرن ما حقه باست دام ا تيار أي ش ل من

شدد الماتمر ول
مر أوالهن ّ
أش ال النيال ياعستراتيجية والت تي لتحريرها والعودة إلياا .و ما ّ
إوادة بناء منظمة التحرير وتش يل مجلو و ني بما يلتقي مي مواق ل الفصائل.
ما ر ز ول

نقد اتفاق أوسلو وادانتهن والم البة بالت لص من آثاره وتداوياته ونتائجه يأي ع

مفاوية وع اوت ار
الفلس ينيةن ول

والمواثيق اجول ن وال التجربة

وع صل  .وأ د الماتمرن استناداً إل المن لقا

يرورة النأي ون المحاور العربية والدولية المتصاروة أو التد ل في الشاون

الدا لية للدول العربية والدول افة .وه ه المويووة ان
في تقريرها ما في ت بيقاا .والماتمر انحاز إل

دائماً في الساحة الفلس ينية نق ة الفية

تأ يد اعلتزام باا .وع سل ان له ول من يأ

بالرأي اآل ر وي بقه .والح م الفيصل دائماً بالنتائف المترتبة ول

ل سياسةن وع سيما في ساحتنا

الفلس ينية .وان المعيار هنا َم ْن يجعل بوصلته فلس ين ونياله المباشر يد من يحتل فلس ين.
وحر في العالم
وأ ي اًر إن الماتمر يفت راويه ل ل فلس يني ي ن أتمن لو ل ل وربي ومسلم ّ
يوافقه ول بيانه أن يشار فيه .وهو مفتوح ل ل من اوترا ثم وجد في بيانه وتوجااته صواباً.

فعندنا انتفاية في القدو واليفة الغربيةن ووندنا مقاومة جبارة في ق اع
وتواجه أ

ار ل
حرب جديدة.

زة وتعاني حصا اًر

ه ا وينتظرنا ترامب بتاديداته ووويدهن اجمر ال ي يفرا ول الماتمر الشعبي لفلس ينيي ال ار

أن ُيسام في تفعيل فلس ينيي ال ار في دوم فلس ينيي الدا ل جنباً إل
والح ار ا الشبابية و ل من يحمل تفاً في المواجاة الراهنة والقادمة.

جنب مي الفصائل

النهار ،بيروت2017/3/7 ،

 .58لماذا يرفض نتنياهو خطة كاتس؟
ما انف يعرا إسرائيل اتو وزير المواصال

د .فايز أبو شمالة

ته القائمة ول اعنفصال ون ق اع زة من

أ ثر من وامن وما برح نتنياهو يرفا مناقشة مجلو الوزراء لا ه ال
وائمة ميناء في ورا البحرن تح

إش ار

ة التي توصي بإقامة جزيرة

إسرائيلي ودولين ورفي الحصارن والسماح بتأهيل

البن التحتية لق اع زة.
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لقد واود الوزير اتو
ول

رح

زة واستمرار الحصارن ل ل

ته اوتماداً ول تقرير مراقب الدولة اج يرن ال ي رب بين الحرب
الب الوزير

ته

اتو من رئيو الوزراء نتانياهو ورا

للنقاش ول مجلو الوزراءن جن الواقي في زة يت لب ات ا ق ار ار ن ودون ل ن فق اع زة يتجه
نحو أزمة إنسانية أو جولة حرب أ رىن أو الهما معاً.
ور م التأييد العلني من ودة وزراء ل

ة الفصل ون زة التي يقترحاا الوزير اتون ور م ل ما

جاء في تقرير مراقب الدولةن إع أن نتانياهو يرفا حت

ة ول

اللحظة ورا ال

مجلو

الوزراءن و ل من من لق الدراية بما يجري وراء ال واليو السياسيةن وال ي يتمثل بالتالي:

1ة سي رة ف رة الحل اإلقليمي ول السياسة اإلسرائيلية العامةن حيا مثل ماتمر قمة العقبة اج ير
رأو الجبل الجليدي ال ي يجال فاياه الوزراء اإلسرائيليون أنفسامن لقد أو
مامة ون تنسيق المواق

إشا ار

ماتمر العقبة ودة

السياسية بين إسرائيل وبعا الدول العربيةن التي ع ترى في ف

الحصار ون زة مصلحة استراتيجيةن وه ا ما وبر ونه بجالء قيادة السل ة الفلس ينيةن التي
ح ر من إقامة ميناء في زة دون وجود سل ة واحدة في زةن وقانون واحدن وسالح واحد؛ هو

سالح السل ة الفلس ينيةن وما دون ل تشجيي ول ناف المقاومة.
 2ة تجربة الحرب اج يرة ول

زةن وتعثير مفاويا

وق

إ الق النار أ ثر من مرةن حيا رفي

السل ة الفلس ينية ومصر واسرائيل المشار ة في ماتمر باريو لوق
ول

وقد ماتمر وق

إ الق النارن و ان اإلصرار

إ الق النار في القاهرةن برئاسة وزام اجحمد و النه من أوياء الوفدن
المقاومةن فاوتريوا والنية ول ف رة الميناء والم ارن وف الحصار

وال ين أحرجام انتصار

ون زة بعيداً ون وجود فعلي للسل ة الفلس ينية في ق اع زة.

 3ة من يدقق في تقرير مراقب الدولة يصل إل نتيجة تا د أن إ الة أمد الحرب ول

زة لمدة 51

يوماً لم ي ن بإرادة إسرائيلية صرفةن ووليه فإن ف الحصار ون زةن واقامة ميناء وائم في البحر ع
ي يعان إلرادة إسرائيلية صرفةن فانال شر اء استراتيجيون إلسرائيل في المن قة ع يسم نتانياهو

تحقيق ف رة الحل اإلقليمي من اللامن ويرى فيام اليامن الوحيد لحفظ

بإ يابامن ويت لي إل

اجمن اإلسرائيلين وه ا ما ع يدر ه ال ثير من الوزراء اإلسرائيليين بما فيام وزير المواصال
ورا

ة انفصال منفصلة ون محي اا السياسي.

وللت يرن فقد رفا نتانياهو قبل الحرب اج يرة ول

ال ي

زة مقترح مجلو اجمن القومي اإلسرائيلي

ال ي الب بمناقشة الويي اعقتصادي والحياتي لس ان ق اع زة.
فإ ا أيي

إل المشاد العام حالة الترقب دا ل المجتمي اإلسرائيلي عنت ابا

مارو  2018ن فمعن

ل أن
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إسرائيلن وحت ي تمل ترتيب اإل ار العام لماتمر إقليمي يسع إليه نتانياهون ويرى فيه مال اً في

حالة اإلفال

من عئحة اعتاام بالفساد.

فلسطين أون الين2017/3/6 ،

يعد لحرب جديدة
 .59الكيان ّ

د .فايز رشيد

إن تماثل الموقفين اجمري ي و اإلسرائيلي حول الصراع الفلس يني العربي  -الصايونين ال ي برز

في اللقاء اج ير بين نتنياهو وترامبن هو شي
الحقوق الفلس ينية والعربيةن ول ل ال

وا

أمري ي ول

بياا ل ل ما سيفعله ال يان تجاه

التاويدية للقدو واجرايي الفلس ينية المحتلةن وتسويل

قانون التسوية الصايوني اج ير.

اج

ر من ل ل ن التبرير المستقبلي عوتداءين بيرين محتملين يحيرهما ال يان يد لبنان

وق اع زة .فمن يق أر تصريحا

القادة الصااينةن اصة ليبرمان وبيني

صحافة العدو يومياًن يتلمو التحيي ار

وايلي ش يد و يرهمن ويتابي

الجدية لقادة العدو للحربين العدوانيتين .بدايةن فإن السمة

الرئيسية للوجود اإلسرائيلي ن هي ارت اب العدوان.
إسرائيل تسع

يوه ه المرة برواية رسمية أمري ية لتقرير مصير المن قةن وتفصيل واقعاا

الجيوسياسي بما يتناسب مي تصوراتاان وقول ال لمة الفصل في مستقبلاان وفرا جدول اجومال
ال ي يناسب مصالحاا ومشروواتاا الجديدةن وول رأساا بال بي تصفية القيية الفلس ينيةن بعد أن

يسم ب حل الدولتين .
تم دفن ما ّ
لا ا لم ت ن تصريحا الرئيو اللبناني ميشيل وون لمح ة سي .بي .سي المصريةن وفوية حول
أهمية مواجاة الم

ا

اإلسرائيلية واستعداد لبنان بإم اناته المتوايعة لمواجاة ال يان في حال

تعرا لعدوان جديدن اجمر ال ي أثأر حفيظة قادتهن ودفي مندوبه في اجمم المتحدة إل تقديم لب
ّ
إل مجلو اجمنن إلدانة تصريحا وونن والزام لبنان تنفي الق ار ار الدوليةن وجاء رد ميشال وون

سريعاً من الل تصري لهن بالقول :لقد ولّ الزمن ال ي ان فيه إسرائيل تُ ِ
مارو سياستاا
العدوانية يد بلدنا من دون رادعن وأي محاولة إسرائيلية للنيل من السيادة اللبنانية أو تعريا
تتحمل مساولية أي ودوان
اللبنانيين لل رن ستجد الرد المناسب .وأيياًن بالقول :إن إسرائيل
ّ
محتمل يستاد لبنان.
للعلمن ما قلناه سابقاًن ين بق بش ل وام بالنسبة للعدوان المحتمل يد ق اع زة .ه ا في واقي

فلس يني ونوانه اعنقسامن وودم توفر اإلرادة السياسية لدى ال رفين إلناائه .بالتالين نشاد تراجعاً
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ماسفاً للمشروع الو ني الفلس يني وش ار

السنين إل

الوراء .أيياً يأتي ل ن في ظل انسداد

اآلفاق السياسية أمام السل تين في رام هللا وق اع زةن إما بافتقاد اجرايي التي يم ن أن تقام ولياا

ال يان تجاه إقامتاا .أما في زةن فإن سل ة حر ة حماون واص دام

بتعن
دولة فلس ينيةن أو ّ
وتفردها في ح م الق اع
مشروواا الادنوي مي ال يانن وتبعيتاا للتنظيم العالمي لإل وان المسلمينن ّ
بعد استيالئاا القسري وليهن ل ل ييعاا أمام مأزق حقيقي.
الويي الرسمي العربي ل س ن أصب ونوانه التمزق واعنغماو في الق ريةن والحروب الدا ليةن

التي ستادي في معظم الحاع

إل تمزيق الدولة الق رية.

لمن يتابي قراءة العدو الصايونين يرى أن هنا أسباباً أ رى لعقيدة العدوان الصايونيةن لعل أهماان
ه ا المويوع المام ولو با تصارن وهو المتغي ار

اعستراتيجية اجمنيةن ومن المفيد الت ّرق إل
قدم الباحثان اإلسرائيليان ألي و مينيتو وشااول شاي
المستجدة في العقيدة اجمنية الصايونيةن لقد ّ
ورقة بحا إل

تفرا ول

ماتمر هرتسيليا الرابي وشر 2014ن بعنوان التغيي ار

الجيوسياسية في المن قةن

إسرائيل إوادة صيا ة وقيدتاا اجمنية  .اجول رئيو معاد السياسا

واعستراتيجية .

هو ديفيد بن وريونن رئيو الوزراء ووزير الدفاع في أوائل ال مسينا ن وأصبح

فيما بعد نظرية

أن ال ي صاب العقيدة اجمنية الصايونية

والثاني رئيو فرقة اجبحاا في المر ز الم ور .معرو

تعتمد ولياا إسرائيل .

وفقاً لا ه العقيدة فإن من اليروري إقناع الدول العربية دوماً بالتسليم بالوجود اإلسرائيلي  .وأن تدفي
إسرائيل العالم العربي إل اعستنتا ن أنه ع سبيل وملياً لتدمير دولة إسرائيل ن ل ل يتم وبر

تحقيق انتصا ار متتالية تادي إل تيئيو القيادا
مثلما رأينا بالتجربة فإن ه ه ال

ترجمتاا إل مباد

العربية.

و العامةن التي ومل

أ رى من صلب ال

وع تزال تعمل باا الدولة الصايونية جر

و اعستراتيجية ل بن وريون ن ولعل أبرزها :الحروب

اعستباقيةن الردعن نقل المعار إل أرا العدون إنااء الحروب العدوانية بالسروة المم نة .ل ه ا
ّبقه العدو الصايوني في اوتداءاته وحروبه ول
ه ه اللحظة.
ل المحاوع

يت ّرق البحا إل
هرتسيليا  15و16ن الل ين أجريا تغيي ار أبق

افة الدول العربيةن من إنشاء دولة ال يان حت

السابقة والجديدة لتحديا وقيدة إسرائيل ن التي جر في ماتمري
ول المباد اجمنية اجساسيةن وش ّ ص

أوداء جدداً

في المرحلة القريبة القادمة .ل ل يا د باليرورة اإلم انية ال بيرة عحتمال شن ودوان جديد ول

ق اع زة أو لبنان.
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 .61غــــــزة إلـــــــى أيـــــن؟
د .موشيه إلعاد*
انت اب يحي السنوار قائداً لحر ة حماو في زة رافقه تحليل وحيد تقريباً يدوي أن الق اع يسير
نحو تعاظم القوة العس ريةن وتصعيد في العالقا

مي السل ة الفلس ينيةن ومواجاة جديدة مي

ي

سيجر الم رب ال اريزماتي الق اع إل جولة

إسرائيل .إن ه ه التوقعا
ون

قاسيةن استند

ال ارثية التي وصف

إل تقدي ار

لش صيته وتغريداته ول تويتر وتصريحاته في المايي .وهي

تتجاهل حقيقة أساسيةن هي أن زوماء زمننان ومنام ال غاة والمتشددونن ليسوا أقوى من شعوبام
ومن بيئتام.

لقد مي زمن الزويم القوي القادر ول

ل شيء .فال ا ية صدام حسينن ومعمر الق افين وولي

صال في اليمنن سروا مناصبام من زمن .و الل زمن قصير جداً فام اجصولي اإلسالمي محمد
مرسي المصري قواود اللعبة .وحت

المنظما

رسي بشار اجسد السوري لم يتوق

اإلرهابية الدرون فقد ا تيل بن عدنن ومن

ل

الوق

ون اعهتزاز .وتعلم زوماء

أصبح

القاودة أقل فاوليةن

والبغدادين زويم داوش ن يلفظ تنظيمه اجنفاو اج يرةن وزويم حزب هللا ن حسن نصر هللان يغرد

سأرد ول إسرائيل رداً ونيفاً ن ويارب لال تباء في م بئه.
من وشر سنوا :
ّ
زويم حماو يحي السنوار ع يتحر هو أيياً في فراب .ومن أجل أن يت ق ار اًر بمااجمة إسرائيلن
يجب أن تحدا ت و ار
في الوق

يرة تبين بصورة قا عة أنه ليو لديهن وع لدى زةن ما ي سرانه  .ل ن

ال ثير مما يم ن أن ي سره وي سره الغزيون .وندما أ بره أنصاره أن 613

الراهن هنا

مليون دوعر فق من أصل  3,875مليار دوعر من اجموال الم صصة إلوادة إومار الق اع بعد
زةن فام السنوار أن الدول المانحة ليس

وملية الجر الصامد وصل

إل

دون أن تحصل ول يمانا

بأن سل ة حماو ستر ز فق ول البناء واإلومار .وحت البن

الدولي ال ي تعاد بت وير الق اع قدم أقل من نص
جنه يريد التأ د من أن أموال اإلومار لن توظ

مستعدة للمساودة من

المبلل ال ي وود بهن وهو  5.3مليار دوعرن

في زيادة القوة العس ريةن أو ع سم هللا سيبتلعاا

د ان مواجاة جديدة.

نعمن يوجد للغزيين ما يم ن أن ي سروه .صحي أن الب الة ما تزال مرتفعة وت ال نحو  %50من

الس انن وليو هنا

مصدر د ل ثاب ن وهنا

 65000وائلة لم ترمم منازلاا من المواجاة سنة

 .2014ل ن ول الر م من ل فانا حر ة بناء وت وير لم نشاد مثيالً لاما من فت ار
وتصل يومياً إل معابر الق اع نحو  300 - 200شاحنة إسرائيلية تفرب ميا

البناء والسلي اعستاال ية.
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في حي الزيتون الراقي افتت في الفترة اج يرة مجمي تجاري انيم إل
التجارية التي ظار أ ي اًر في الق اعن ما يشير إل

والمجمعا

آع

نر ب أن نعيش حياة واقلة  .إن وش ار

الفلس ينين حت تح

توجه لدى الناو :نحن أيياً

الفلس ينيين ال ين يعملون في إسرائيل ويتقايون ما

بين  200إل  300شي ل يومياًن بالمقارنة مي نص

إن وجدوا ومالًن هم دليل بارز ول

ودد من م ار ز الترفيه

الت لي إل

المبلل ال ي يم ن أن يتقايوه في الق اع ه ا

العودة إل

روتين الحياة العادية .إن الشعب

ح م حماو ن يفيل ال بز بدعً من السالح.

ة جديدة من أجل تحديا الق اعن لنفترا أناا قائمة

ل ان قبل أن يحاول يحي السنوار تقديم

ول إ الق الصواريخ ول إسرائيلن سي ون وليه التغلب ول ودة ووائق ليس

ي Syndromنصر هللا حين قال ي لو ن

أور ما ا سي ون حجم اليرر لما ن

 2006فاو بلم البصر أواد لبنان وش ار

السنين إل

الوراء؛ ما ول

بدأ

بحرب

السنوار التغلب ول

تاديدا

الدول المانحة والبن الدولي بوق

تح ي ار

مصر واجردن وق ر التي تقول له ولناً إن جولة مسلحة إيافية ستقيي ول

ويمثل ه ا ال ثير حت بالنسبة إل

تدفق اجموال إ ا نشب

سالة :متالزمة

مواجاة مسلحة جديدة؛ وول
ح مه.

زويم اريزماتي محبوب ويحب اعنتقام مثل يحي السنوار.

* محاير في ال لية اج اديمية في الجليل الغربي ورئيو سابق لجااز التنسيق مي السل ة

الفلس ينية.

"يديعوت"

األيام ،رام هللا2017/3/7 ،

 .61أنفاق غزة ال تشكل تهديدا استراتيجيا إلسرائيل
د .مئير ألر

الصامد ودداً ع بأو به من النقا

المامةن

تيمن تقرير مراقب الدولة بشأن وملية الجر
ّ
و اصة تل المتعلقة بإدارة المستوى السياسي لا ه العملية .وول الر م من ل ن فإن تر يز المراقب

ول تاديد اجنفاق والنقاش العام المحتدم ال ي نشأ حول ه ه النق ة بال ا ن ألحق بحد اته ير اًر

استراتيجياً بدولة إسرائيل.

هنا ساال يجب أن ي رح مسبقاً هو :ما هو التاديد اعستراتيجي وما هو التاديد الوجودي .و ما
يبدون ثمة أهمية بيرة لتحديد مناجي لسلم التاديدا

ومثل ه ا التحديد لسلم التاديدا

في البيئة المعقدة والمتغيرة في دولة إسرائيل.

من جانب المستوى السياسي اجول ن ان من الواجب أن يوي

ل جازة اجمنية ما هو سلم أولوياتام في بناء القوة واست داماا.
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يادد تفعيله جوهر وجود دولة
معين تاديد وجودي من النوع ال ي ّ
ووليهن فإن تعري مويوع ّ
وا بعيدة المدى .أما التاديد اعستراتيجي من النوع ال ي يم ن أن
إسرائيلن يستوجب ات ا
يادي إل

التسبب بأيرار بيرة ول

ووسائل أقلن بينما تصني

تاديدا

أصغر .وه ا السلم من التاديدا
أقل حيوية.

حساب مجاع

المدى البعيد لمصال

الدولة الحيويةن فإنه يت لب أدوا

بأناا تنظيمية وت تي ية يت لب ردوداً مناسبةن ل ن من حجم
اجساسين وفي بعا اجحيان ول

والردود يتي التر يز ول

لم ي ن هنا ن وع يوجد في دولة إسرائيل بنية مناجية ومتفق ولياا للتاديدا

والردودن وع حت ول

المستوى الحيوي ل من القومي .إن ودم الويوح والغموا هما اسم اللعبة .وي ون ل ل انع اسا
وملية مصيرية وندما يجد الجيش نفسه من دون توجياا

وايحة من المستوى السياسي .وه ا ما

اشت

منه رئيو اجر ان ولناً في ال تيب المام استراتيجية الجيش اإلسرائيلي ال ي صدر في آب

هنا

من

 .2015ومن الواي حالياًن في ما يتعلق بقيية اجنفاق قبل وملية الجر
تفسير سياسي واي حول مويعاا في سلم اجولويا

يدوي وون ير حقن بأنه ان يجب ول
ّ
اجولويا ن وويي أنفاق حماو يمن ه ا اإل ار.

العس رية تحديد سلم

اجمنيةن الفاً للمايين لم تعد دولة إسرائيل تواجه تاديدا

معن ال لمة .ربما يم ن تعري

وجودية ب ل

يدوي
استمرار النزاع مي الفلس ينيين بأنه تاديد وجودين وثمة من ّ

أن تحقيق البرنامف النووي اإليراني يم ن أن يش ل
ه ين المويووين.
باإليافة إل

القومي والعس ري .اآلن هنا

الجيش أو رئيو اعست با ار

فيما يتعلق بالتاديدا

الصامد ن أنه لم ي ن

ل ن ثمة عئحة ويلة من تاديدا

اًر وجودياً .ويدور جدل إسرائيلي وام حول

استراتيجية تواجه إسرائيل لن أوددها هنا .ومي

ل ن ففي رأيي ع تش ل اجنفاق  -سواء في الجباة يد حماو أو في الجباة يد حزب هللا -

جزءاً من ه ه الفئة .من الواي أن منظومة اجنفاق الاجومية تن وي ول
وجااا منظومة دفاوية مناسبة .ويجري حالياًن ربما بعد فوا
معقدن ول قاودة السيا ال ي يغل
هل ه ا هو الاد

اجوان بناء منظومة تتأل

من وائق

ق اع زةن بت لفة تتعدى  3مليا ار شي ل .وهنا ي رح الساال:

الصحي إلنفاق ه ا المبلل الي م وهل في إم ان ل أن يمني بصورة مح مة

تاديداً مباش اًر ول المستو نا

المحا ية للسيا

أش في ل  .وهل قص

الشمال أو في الجنوبن تاديد وجودي أو استراتيجي الجواب ون ل
صحيحاً لتاديد المستو نا
وند بدء اعشتبا ا

ر إ ا لم تق

في

ه ه المستو نا

في

هو :ال .إن حالً مناجياً

القريبة من السيا هو مزيف من وجود وس ري مي إ الء مدنيين مناا

العس رية.
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إن التر يز ول مش لة اجنفاق الاجومية التي حر اا من جديد تقرير المراقبن يسيء إل مصال
اعستراتيجية

يحول انتباه المساولين السياسيين والجماور ون التاديدا
حيوية لدولة إسرائيل .وهو ّ
اًر بأن الحل التقني لمش لة اجنفاق سيحل مش لة
الحقيقية واج ثر ورةن ويم ن أن يش ل وهماً
زةن التي ستبق معنا قنبلة موقوتة استراتيجية

رة فعالً .والوة ول

بشأن مش لة اجنفاق التي تش ل بالتأ يد تحدياً مباش اًر لس ان
اإلسرائيلي ويشجي العدو ول المبادرة إل شن هجما
ل ا أل ص :أنا مي التعا ي الجدي والمتوازن مي

وجودي .والوة ول

زة ن ي ش

يع

موجاة يد قلب العمق المدني.

الجماور

ر اجنفاقن ويد تصويرها تاديد استراتيجي أو

ل ن يجب أن نت ر وأن ن ّ ر بعدم وجود درع مادي يوفر دفاواً مح ماً

للمدنيين في مواجاة ودو مصممن ول ا يجب أن نيي
استثما ار

ال

ل ن فإن استمرار الاستيريا

إل

الدفاع المادي من ل اجنواع

في مجال ت وير المناوة اعجتماويةن بحيا يتعلم موا نو إسرائيل ي

ويعودون إل أداء منتظم شامل بعد تعريام ليربة محتملة.

يستعيدون قوتام
"يديعوت"
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 .62صورة:

وصية الشهيد باسل األعرج.
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