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" .1يديعوت" :إدارة ترامب تبحث خطوات الستئناف المفاوضات اإلسرائيلية  -الفلسطينية
بالل ضاهر :تبحث إدارة الررئي

األمركير د دالالرد ت ارمريد ير

يعيرة إحرادة تحركرض المعااضرا

بري

إسرائيل االعلسطينيي د ييما قال مقربون م اإلدارة إله تجري دراسة إميالية حقرد مرمتمر سرالق إقليمر
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ي األردن أا مصر بمشار ة تراميد حسبما قالت صحيعة "يردعوو أحرالرو " اليروقد األحرد .اكر ت
ذلض ي أحقاب محادثة هاتعية بي ترامي االرئي

العلسطين د محمود حباسد أال م أم

الجموة.

اأضايت الصحيعة أله ايقا لهمالء المقربي د يإن ترامي قال لمستشاركه إله ي حال لجحت المساح

لوقد ممتمر هذا ااتضح أله ل عيون إحالميا يقط اإلما سيقود إلى لتائج يوليةد يإله سييون مستودا
للمج ء إلى الشرق األاسط االمشار ة ييه.

اتابوررت الصررحيعة أن البيررت األبرريت عحرراال تجنيررد السرروودعة إلررى دحررا الوقرراد مررمتمر هررذاد إذ ين ررر

ترامي إلى السوودعة ألها شركض هاق.

اأضايت الصحيعة أله م الجهة األخرى يبحث مستشارا ترامي االكتعاء بوقد لقاء قمة ثالث عجمر
الرئي

األمركي احباس ارئي

الحيومرة اإلسررائيليةد بنيرامي لتنيراهود اأن يرتا خاللره اإلحرالن حر

بدء حوار مباشر بي إسرائيل االعلسطينيي "بمرايقة" أمركييرة .اكويرع حلرى إخرراك إمياليرة هرذ إلرى

حيررا التنعيررذ رئرري
تعاهما

لرراقا البيررت األبرريت اصررهر ت ارمرريد جررارد وشررنرد م ر خررالل محاالترره لتحقي ر

بي الجالبي تسمح بإلجاح خطوة هذ .

اريت ميتي لتنياهو التوقيي حلرى هرذ االحتمراال د ييمرا قالرت ا اارة الخارجيرة اإلسررائيلية إلره لري

مولوما لديها ح أعة خطوا

هذ .

اكذ ر أن ترامي دحا حباس ي ختاق محادثتهما أال م أم

إلى اكارة البيت األبيت.

احقي الواكر اإلسرائيل اليمين المتطرفد اأحد أكثر المقربي م لتنياهود ائيع إلكي د برالقول إلره

"آمررل أن عسررمح أبررو مرراان ي ر ااشررنط م ر ال ررئي

إسررائيلد ااقرع الحررب ضرد إسررائيل ير الممسسررا

األمركي ر مطلبررا ااضررحا بلجررا التح رركت ضررد

الداليرةد اإللراء دير الرااتري المرتعورة للمخرربي

اإللاء القالون الموادي للسامية بعرض حقوبة اإلحداق حلى م يبي أرض لليهود".

عرب 2017/3/12 ،48

" .2يديعوت" :أي وريث لعباس سيكون أقل راحة لـ"إسرائيل"
الناص ررة  -ا رراال  :أيرراد
رئي

صررحيعة يرردعوو أحرالررو د أم ر د ب لرره لرري

ااضررحا بوررد م ر سرريخلع

السلطة العلسطينية محمود حباس اب الر  82حاماد لك م األكيد أن أي اركث له سييون أقل

راحة بالنسبة لر"إسرائيل".

اقال الكاتي أليئرور ليعر إن السرر المتمثرل بموريرة خليعرة "حبراس" ال عوريره أحرد بر جهاة االسرتخبا ار

اللربيررةد اال حتررى اللرررف المللقررة بمدينررة راق أ "حتررى أن أبررو مرراان لعسرره ال عمتلررض اإلجابررة حر هررذا

السمال" ي ظل أن هناك الوديد م أسماء المرشحي لخاليته.
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امما ياكد توقيد المشهد العلسطين أن حباس يتقلد الوديد م المناصي بصعة حصرركةد يهرو الررئي
ااحيا ل م من مة التحركر العلسطينية احر ة يتحد ل هذ المواق االمسماليا
ااحدد ابا

يتقلردها ير اقرت

ااضحا لدى العلسطينيي أن أي احيا سي ت بود ل عحوا لوحد ل هذ المسميا .

ارغا أن محمود الوالول تا التخابه الشهر الماض مساحدا لررئي

السرلطة ير حر رة يرتحد لكر هرذا

ال عوطيه احدا بش ءد رغا أله مر الناحيرة الرسرمية عوتبرر المسراحد الوحيرد لوبراس ير جمير مواقوره

الت يترأسها اليوق.

اأشار الكاتي إلى أن الوالول عوتبر م الشخصيا

المتطرية ي يتحد ممرا عونر أن أي احريا جديرد

للحر ة خلعا لوباس سيتخذ مواقع أقل أركحية إلسررائيل ير أحسر األحروالد اربمرا ع خرذ العلسرطينيي
لمواجهة تاحاع االستقرار السائد بصورة لسبية بي الجالبي ي أسوأ األحوال.

ارغا أن التنسي األمن الوثي القرائا بري "إسررائيل" االسرلطة العلسرطينية عوتبرر مقدسرا بالنسربة لهمراد

يررإن الوررالول عوتبررر أن هنرراك الوديررد مر أداا
كل حالقا

الضررلط حلررى "إسررائيل"د االبررد ير النهاعررة مر اختبررار

العلسطينيي موهاد م أله عولا أن حباس عصع هذا التنسي األمن ب له مقدس.

كمررا عول ر مسرراحد حبرراس الجديررد دحمرره للمقاامررة الشرروبيةد ابوررث رسررائل ب لرره عجرري مقاامررة إس ررائيل

بصورة أكثر قسوةد لكنه عحايظ حلى ضبابية تصركحاتهد اربما عقصرد مرا يرذ ر اإلسررائيليون مر أعراق

م لمررة حاشرروها بداعررة الوقررد السرراب حرري الرردلوت "الومليررا
االلتعاضة العلسطينية الثالية أااخر حاق .2000

االلتحاركررة" أاائررل حرراق  2001بوررد برردء

ارغررا أن الوررالول عوررارض تعكيررض السررلطة العلسررطينيةد يإلرره يرررى أن السررلطة عجرري أن تكررون لتومي ر

المقاامة ضرد "إسررائيل"د امر أن هرذ السرلطة لر تتعكرضد لكنهرا قرد تنهرار بسربي الحصرار المعرراض
حليها ااقع تحوكل األموال إلى خاالتها ألسباب حديدة.

اكوتبررر الوررالول أن حررل الرردالتي قررد ال عيررون الوحيررد أمرراق العلسررطينيي ااإلسررائيليي د اهررو بررذلض أال

احيا ي يتح عول رسميا بصورة ااضحة أله قد عقبل اكرحي بحل الدالة الواحدة.

السبيل ،عمان2017/3/12 ،

 .3عباس يستقبل القنصل األمريكي العام في رام هللا
راق أ :اسر ررتقبل ال ر ررئي

محمر ررود حبر رراسد مسر رراء ير رروق السر رربتد بمقر ررر الرئاسر ررة ي ر ر راق أد القنصر ررل

األمركي الواق دالالد بلوق.
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اجرررى خررالل اللقرراءد متابوررة مررا جرررى م ر حررديث خررالل الميالمررة الهاتعيررة الت ر جررر برري ال ررئي
حبر رراسد اال ر ررئي

األمركي ر ر دالالر ررد ت ارمر رريد إضر رراية إلر ررى اإلحر ررداد لالتصر رراال

األمركيية االقيادة العلسطينية.

القادمر ررة بر رري اإلدارة

القدس ،القدس2017/3/11 ،

 .4اتصال هاتفي بين عباس والعاهل األردني للمرة الثانية خالل  24ساعة
راق أ :جرررى يرروق السرربت اتصررال هرراتع برري رئرري

الملض حبد أ الثال د للمرة الثالية خالل  24ساحة.

دالررة يلسررطي محمررود حبرراسد االواهررل األردل ر

لوقرد القمرة الوربيرة لهاعرة الشرهر الجراري ير الواصرمة

اتا خالل االتصرال الحرديث حر االسرتودادا

األردلية حماند االجهود الوربية إللجاحها لتوحيد الصع الورب ادحا القضية العلسطينية.

كم ررا اضر ر الر ررئي

حب رراسد الواه ررل األردلر ر ير ر ص ررورة الميالم ررة الهاتعي ررة التر ر ج ررر مر ر الر ررئي

األمركي دالالد تراميد خاصة ييما يتول بحل الدالتي االتااق الرئي

اتا االتعاق حلى استمرار التشاار االتنسي بي الجالبي .

ترامي بوملية سالق حقيقية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2017/3/11 ،

 .5اشتية :اللقاء الفلسطيني  -األمريكي المرتقب بواشنطن يبحث تحريك العملية السلمية
حمرران  -لادعررة سررود الرردي  :قررال حضررو اللجنررة المر اكررة لحر ررة "يررتح"د محمررد أشررتيةد إن لقرراء الررئي

األمركي ر د دالالررد ت ارمرريد المرتقرري بررالرئي

محمررود حبرراسد ي ر ااشررنط د يهرردف إلررى "يررتح مسررار

للتواصل ااستطالع اآلراء حول سبل تحركض الوملية السلمية بي الجالبي العلسطين ااإلسرائيل ".

اأض رراف اش ررتيةد لر رر"اللد" مر ر يلس ررطي المحتل ررةد إن "مبووث ررا مر ر البي ررت األب رريت س ررياار األ ارضر ر
المحتلةد األسبوع القادقد حيث سيلتق الرئي

حباس به لالسرتماع مر اإلدارة األمركييرة حرول راكتهرا

للوض الراه د ام ثا بناء الموقع العلسطين ".

اأاضررح ب ر ن "الميالمررة الهاتعيررة برري الرئيسرري ت ارمرري احبرراسد الت ر اسررتمر  25دقيقررةد جرراء

ير

رويدي الوالق ررة الثنائي ررة االوملي ررة
مياله رراد مر ر لاحي ررة التواص ررل السياسر ر ااس ررتمرار الوالق ررة حل ررى ص ر ن
السياسية" .اأشار إلى أن "اإلدارة األمركيية جديدة اتركد أن تستطل اآلراء حول حملية السالقد لييون
لها موقع ااضح"د مبينا أن موحد اكارة حباس للوالعا

الحقررا" .اأيرراد ب ر ن "الجالرري العلسررطين ألل ر
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بمحتوى المحادثة الهاتعيةد ي إلار التنسي العلسطين – الورب المسرتمر"د مرا "سرب ذلرض ميالمرة
مشابهة م جاللة الملض حبدأ الثال لتنسي المواقع".

اأاض ررح إن "موض رروع لق ررل الس ررعارة األمركيي ررة للق رردس المحتلر رة عش رريل أالوك ررة ير ر أي حر رراك سياسر ر
يلسطين د أمال ي إغرالق هرذا الملرعد الرذي مرا يبردا لرا ينتره"د اليترا إلرى "اكرارة ايرد مر الكرولجرس

لعلسطي المحتلةد ممخ ارد لدراسة هذا الموضوع م الجالي اإلسرائيل ".

الغد ،عمان2017/3/12 ،

 .6عريقات :ترامب أكد سعيه لصفقة سالم تاريخية
راق أ – قنا :كشع أمي سر اللجنة التنعيذعة لمن مرة التحركرر العلسرطينيةد الرد تور صرائي حركقرا
اليوقد تعاصيل جديدة بش ن الميالمة الهاتعية الت تمت مسراء أمر

حباس ااألمركي دالالد ترامي.
اقال حركقا

بري الرئيسري العلسرطين محمرود

ير حرديث إلذاحرة "صرو يلسرطي "د إن ت ارمري أكرد خرالل ميالمتره مر حبراس" الت اامره

بالوصررول إلررى سررالق دائررا احررادل مر خررالل صررعقة تاركخيررة" مضرريعا أن الررئي

األمركير أحرررب حر

رغبته ي " إلهاء موالاة الطريي اإلسرائيل االعلسطين ".
اأاضح أن الرئي

حبراس رد بوجروب إقامرة دالرة يلسرطينية حلرى حرداد ال اربر مر يوليرو حراق 1967د

باحتبارها ضمالة لألم ااالستقرار اخدمرة لمصرالح األلرراف ايرةد الرو بالردحوة التر قردمها الررئي
األمركي للرئي
اذ ر حركقا

العلسطين لاكارة ااشنط ي أقرب اقت ممي .

أن مبووثا خاصا للرئي

تراميد سيصل إلى األراض العلسرطينية يروق الثالثراء المقبرل

للتحدث م القيادة العلسطينية حول ترتيبا

اكارة حباس لواشنط القائه م ترامي

الشرق ،الدوحة2017/2/11 ،

 .7زملط :اتصال ترامب بعباس شكل بداية تحرك اإلدارة الجديدة على مسار الحل السياسي للصراع

راق أ  -محمررد يررول  :قررال مسررمالون يلسررطينيون إن الميالمررة الهاتعيررة األالررى برري الرئيسرري دالالررد
ت ارمري امحمررود حبرراس ليررل الجموررة  -السرربتد شرريلت بداعررة تحرررك اإلدارة األمركييررة الجديرردة لحررو مررا

سما ترامي "الصعقة الكبرى"د أي التسوكة السياسية للصراع العلسطين  -اإلسرائيل .
ن
قررال السررعير العلسررطين الجديررد ي ر ااشررنط حسرراق املررطد مولقررا حلررى الميالمررة الهاتعيررة األالررى برري

الرئيسرري دالالررد ت ارمرري امحمررود حبرراس ليررل الجموررة – السرربتد "شر نريل اتصررال ت ارمرري بوبرراس بداعررة
تحرررك اإلدارة الجديرردة حلررى مسررار الحررل السياس ر للص رراع"د مضرريعا" :االتصررال يم ررد أاال أن اإلدارة
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األمركييررة توتبررر حبرراس شرركيا ير الومليررة السياسرريةد اثاليررا أن ال شر ء عمير حملرره مر أجررل الحررل

السياس مر دان هرذا الشرركض العلسرطين " .اتراب " :حنردما قررر ت ارمري التحررك لصرن السرالقد بحرث
حر حنروان الشرروي العلسررطين اهررو الررئي

حبرراسد لررذلض لوتبررر ذلررض بداعررة صررحيحة"د اليتررا إلررى أن

"حب رراس س ررياار اآلن البي ررت األب رريتد اس رريقدق الراك ررة العلس ررطينية للح ررل السياسر ر الق ررائا حل ررى دال ررة
يلسطينية حلى حداد حاق 1967د إلى جالي إسرائيل".

الحياة ،لندن2017/3/12 ،

 .8انتخاب فلسطين عضوا مراقبا في منظمة دول الكاريبي
هايالررا – قنررا :أحلر ااكررر الخارجيررة العلسررطين ركرراض المررالك هنررا اليرروق أن دالررة يلسررطي أصرربحت
حضوا مراقبا ي من مة دال الكاركب .

اأشار إلى أن الضماق يلسطي تا خالل اجتماع من مة دال الكاركب حلرى مسرتوى المجلر

الروااري

الذي حقد ي الواصمة الكوبية هايالا اأقر هذ الوضوكة.

اأاضح المالك د ي تصركح له حقي االجتماعد أن هرذ الوضروكة ستسراها ير تثبيرت دار يلسرطي

حلى الخارلة الداليةد اتمينها م استكمال جهودها ي تواكا دارهرا الردال د بمرا عسراها ير تحقير
إقامررة الدالررة العلسررطينية المسررتقلة ذا

السرريادة حلررى حررداد ال ارب ر م ر يوليررو حرراق  1967احاصررمتها

القدس الشرقيةد احودة الالجئي إلى النها ادعارها.

اأضرراف أن حضرروكة يلسررطي تمينهررا م ر المسرراهمة ي ر جهررود الرردال األحضرراء االرردال االمن مررا

الشرركية ير تحقير األهررداف اإللمائيررةد الورري دار الشرركض ير البررامج التر تخرردق أهررداف المن مررةد
اأعضا االستعادة م األلشطة المدرجة حلى برلامج حملهاد بما ييه ما يتول بقطاحا

تنموكة حيوكة.

الشرق ،الدوحة2017/2/11 ،

 .9هنية يتابع التطورات في "برج البراجنة" ويدعو لتعزيز العالقات مع لبنان وتجنيب الجانبين العنف
غراة :دحررا إسررماحيل هنيررة لائرري رئرري

الميترري السياسر ير حر ررة حمرراسد إلررى تجنيرري العلسررطينيي

اإخوالها اللبناليي أشيال الونعد اتواكا الوالقا

الثنائية.

اأكد هنية خالل اتصال هاتع مر قيرادة حر رة "حمراس" ير لبنران المر ن خاللره حلرى األاضراع ير

مخ رريا ب رررك البراجن ررة امحيط رره بو ررد االش ررتباكا
الوالقررا

الممس ررعة التر ر اقو ررت أمر ر

الجمو ررةد أهمي ررة تواك ررا

العلسررطينية اللبناليررةد داحيررا إلررى الرروح ي ر هررذ ال رررافد اتجنيرري العلسررطينيي اإخ روالها

اللبناليي جمي أشيال الونع.
التاريخ :األحد 2017/3/12

العدد4226 :

ص

8

اشرردد هنيررةد اير بيرران صررادر حر ميتبررهد حلررى احرردة الموقررع العلسررطين ير هررذ ال ررراف مرردخال
أساسرريا امهمررا لحماعررة الوجررود العلسررطين ي ر لبنرران بالتنسرري م ر جمي ر الجهررا

الرسررمية االحابيررة

االشوبية اللبنالية .اأكد التااق العلسطينيي بالقضية العلسطينية الجاموة االمقاامة اح الوودة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/11 ،

 .11علي بركة يطالب بمالحقة المجموعات المسلحة المجاورة لمخيم برج البراجنة
دحررا ممثررل حر ررة حمرراس ير لبنرران حلر بر ررة السررلطا
مخرريا برررك البراجنررةد امالحقررة المجموحررا

بإلالق النار حلى المخيا ألسباب لي

اللبناليررة لعرررض األمر ااالسررتقرار ير جروار

المسررلحة المجرراارة للمخرريا االتر تقرروق برري العينررة ااألخرررى

لها أي خلعيا

سياسية.

اجدد إدالته لألحداث الممسعة ي مخيا برك البراجنرةد مم ردا ألهرا أحرداث يردعرة بري حائلرة يلسرطينية

م المخيا احائلة لبنالية م الجوار تطور إلى خالف ااشتباكد الي
اأكد حرص حر ة حماس حلى حعظ األم ااالستقرار ي المخيما
مشددا حلى أهمية الومل المشترك م أجل تواكا الوالقا

لها أي بود سياس أا حاب .

العلسطينية ام الجوار اللبنال د

األخوكة اللبنالية العلسطينية.

ا ان المسمال السياس لحر ة حماس ي مخيا برك البراجنرة قرد أصريي أثنراء محاالتره اقرع إلرالق

النار ضم الجهود الت بذلتها جها

سياسية لبنالية ايلسطينية الحتواء االشتباكا  .اقال بر ةد إن

قاسا تلقى رصاصة قنراص مر خرارك المخريا أصرابته ير ظهررد اأن إصرابته أقرل مر متوسرطة اهرو

اآلن يتلقى الوالك بمستشعى المقاصد ي بيرا .

موقع حركة حماس ،غزة2017/3/11 ،

 .11اجتماع فلسطيني الحتواء إشكال مخيم برج البراجنة
شر نري مخرريا برررك البراجنررة ي ر ضرراحية بيرررا الجنوبيررة أم ر د القتيررل أبررو هيررثا األسررمر الررذي سررقط
برصاصرة قررنال خرالل االشررتباكا التر دار أال مر أمر ير المخرريا اتر ررا ير حر البولبييررة
المجرراار لرره برري شرربان مر آل جوعررر اآخررك يلسررطينيي مر أبنائرره .ااسررتواد

المنطقررة أمر

بحررذر

دارتها الوادعةد بود تدخل األحااب اللبنالية المتواجدة إلرى جالري المخريا االعصرائل العلسرطينية لتهدئرة
الوض د ييما تعقد أهال الشوارع المواجهة لمنطقة االشرتباكا

األضررار التر أصرابت شرققها السرينية

ردخل قروة منره حملرت حلرى إحرادة يررض األمر اير
امحالها التجاركة .اكواصل الجيش اللبنرال بورد ت ن
بيان ااحه أال م أم د "البحث ح مطلق النار لتوقيعها اإحالتها حلى القضاء".
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احقد

العصائل العلسطينية ي المخيا اجتماحا للتنسري ير مرا بينهرا ااحترواء اإلشريال منورا لتكررار .

اجرردد أم رري سررر تح ررالع القرروى العلس ررطينية محع ررول المنررور ت كي ررد ألرره ح ررادث يرررديد مش رري ار إل ررى أن

"العصررائل ااألح رااب السياسررية المتمثلررة بحر ررة أمررل احرراب أ االقرروى األمنيررة اللبناليررة حملررت حلررى
تهدئة الوض ".

الحياة ،لندن2017/3/12 ،

" .12فتح" :مؤتمرات دحالن غير شرعية وال تمت للحركة بصلة

غاة  -خلدان م لوق :قالت حر ة "يتح"د إن الممتم ار الت عوقدها ألصار القيرادي المعصرول محمرد
دحالند غير شرحية اال تمت للحر ة بصلة.

اشدد القيادي ي "يتح"د إبراهيا أبو النجاد ي حديث لر "قدس برس" يروق السربتد حلرى أن "أي تعكيرر

أا إجراءا

أا سلوك ال ينطل م راكة األلر الشرحية لعتحد تحر ا

الع ررت الن ررر إل ررى أن "الش رررحيا

ال حالقة للحر ة بها".

موراي ررة ير ر حر ررة ي ررتحد االتر ر أص رربحت هييلياته ررا موراي ررة بو ررد

ممتمرها الواق الساب (حقد ي راق أ بتاركخ  29تشرك ثرال

اآلن".

لرويمبر  )2016اأيررا قيادتره المورايرة

ااستطرد أبو النجا" :لح لن ر إلى أي حمرل ال ينسرجا مر ألرلرا الشررحيةد اال ع خرذ بوري االحتبرار

قائد الشرحية الرئي

محمود حباسد الذي التخي مباشرة م الممتمر الساب د ب له خراك ح يتح".

قدس برس2017/3/11 ،

 .13قيادي بـ"التيار اإلصالحي لحركة فتح" :نسعى إلى إعادة بناء أطر فتح حتى تستعيد مجدها

غ رراة  -خل رردان م ل رروق :ق ررال القي ررادي ير ر م ررا عس ررمى "التي ررار اإلص ررالح لحر ررة ي ررتح"د حب ررد الحمي ررد
المصررريد أن تحر ررا

التي ررار المنتم ر ل رره ب لهررا تس رروى إلررى إحررادة بن رراء ألررر "ي ررتح"د "حتررى تس ررتويد

مجدهاد اأن تكون حنصر ياحل اأساس لريوة المجتم العلسطين ".
العى المصري (اهو حضو مجل

ثوري ساب ي يتح)د ي تصركحا

لر "قدس برس"د ب ن ما عقوق

به "التيار اإلصالح " الشقاق ح حر ة يتح.

مسررتطردا" :عيررون الشررقاق لررو ابتورردلا ح ر الن رراق الررداخل للحر ررةد لح ر لرردحو إلررى تطبي ر الن رراق
الداخل لعتح الومل حلى ترسيخ الومل بهد ابالتال ال لسوى ألي الشقاق أا غير".

اشدد حلى أن ما عسرمى ب ر "التيرار اإلصرالح "د عسروى إلحرادة بنراء حر رة يرتحد ()...د يلرا عورد لردينا

متس م الوقت لماكد م المناكعا "د اي تصركحاته.
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اأضاف" :اآلن هو اقت للومل اإحادة بنراء حر رة يرتح اتجسريد القريا ااألهرداف للحر رة"د اليترا الن رر
إلررى أن التيررار الررذي ينتم ر لرره سرريقود ماكرردا م ر المررمتم ار د "اهنرراك اسررتودادا
لسوي ي قطاع غاة خالل أسبوع".

جاركررة لوقررد مررمتمر

قدس برس2017/3/11 ،

 .14روحي فتوح يتسلم مهام عمله مفوضا للعالقات الدولية في فتح
راق أ :تس ررلا حض ررو اللجن ررة المر اك ررة لحر ررة ي ررتح راحر ر يت رروحد ي رروق الس رربتد مه رراق حمل رره معوض ررا

للوالقررا

الداليررة بحر ررة يررتحد خلعررا للمعرروض السرراب لبيررل شرروثد اذلررض بحضررور حبررد أ حبررد أ

الاقا المعوضية .بدار ثم يتوحد ما قامت به معوضية الوالقا

الدالية أثناء العترة السرابقةد مشرددا

حلى أهمية البناء حليها لماكد م اإللجاا احشد الدحا لقضيتنا الولنية الوادلة.
يذ ر أن يتوح ترولى منصري رئاسرة السرلطة الولنيرة بويرد ايراة الررئي

رئي

المجل

التشركو سنوا .

عاسرر حريرا د اشرلل منصري

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/3/11 ،

 .15االحتالل يعتقل فلسطينيا بالخليل بزعم نيته تنفيذ عملية طعن
الخليل :أحلنت قوا

االحتالل الصهيول د مساء يروق السربتد احتقرال شراب يلسرطين بالخليرل جنروب

الضعة المحتلة؛ باحا ليته تنعيذ حملية لو .

اقررال موق ر  0404الوبررريد إن قرروة م ر جرريش االحررتالل أاقعررت الشرراب حلررى أحررد الح رواجا بالخليررلد
مدحية الوثور حلى سيي بحواتهد األه ان عوتاق تنعيذ حملية لو .

الع ررذ حشر ر ار العلس ررطينيي حملي ررا
2015؛ ردا حلى احتداءا

لور ر من ررذ الط ررالق التعاض ررة الق رردس مطلر ر أكتوبر تشر ررك أال

االحتالل االمستولني امخططا

تقسيا المسجد األقصى.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/11 ،

 .16دافيد بيتان :نتنياهو ال ينوي االستقالة حتى لو وجهت إليه تهم فساد
قال داييد بيتان رئي

االئتالف الحيوم اإلسرائيل د يوق السبتد إن رئي

ل عستقيل م منصبه.

الواراء بنيامي لتنياهو

ضد يإله ل
القل موق ااال ح بيتان قوله خالل لداة ثقاي جعوتاعا "حتى لو اجهت الئحة اتهاق ن
عستقيل م منصبه".
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الواراء باالستقالةد األا أقول للجمي ل عيون هناك أي لوائح اتهاق

اأضاف "ال توجد أي لواعا لرئي
ضد بيب ألله ال يوجد ش ء".

وكالة سما اإلخبارية2017/3/11 ،

" .17إسرائيل" تتراجع عن مقاطعة مبعوث االتحاد األوروبي لعملية السالم
الناصرة م سليا تاعهد تحركر إيهاب الويسى :كشعت مصادر إحالمية حبركة النقاب ح تراج

إسرائيل ح تهديدهاد بقط الوالقة م مبووث االتحاد األاراب لوملية السالقد يرلالدا جنتلين د
الذي تا تمديد يترة مهمته قبل حدة أعاقد أماق اإلصرار األاراب حلى ريت مطالبها.

القلت صحيعة "هآرت " الوبركة حلى موقوهاد ح مسمالي اصعتها بر "الكبار" ي ا اارة الخارجية

اإلسرائيلية ادبلوماسيي أارابيي د أن سبي هذا التهديد هو إجراء تليير لعيع ي
االذي شمل التذ ير بقرار مجل

2016د اكشجي المستولنا

األم الدال  2334الذي صدر ي

اإلسرائيليةد اريضته إسرائيل ي

أااخر الون الثال

حينهد ارد

دبلوماسية ضد بوت الدال الت صوتت ضد اضد األما المتحدة.

تاب التويي د
يناير

حليه بعرض حقوبا

اقال النال بلسان الخارجية اإلسرائيليةد حمالوئيل لحشوند موقبا إن إسرائيل تشور بخيبة األمل

إااء شراط التويي الجديد لمبووث االتحاد األاراب للوملية السلمية.

اأضاف "إسرائيل تت سع ألن تاب التويي يذ ر القرار  2334التائج ممتمر بارك  .هذ

حقبا

أماق استئناف المعااضا

المباشرة بي األلراف.

اأضاف أن إسرائيل ستومل م المبووث األاراب يقط ايقا لما عشبه ي
ارد ي

الهدف.

لها تخل

تاب التويي الجديد ما

تاب التويي القدعاد االذي عمينه دي السالقد ال لتواان م إجراءا

تتوارض م هذا

قدس برس2017/3/11 ،

 .18استطالعات الرأي :تعاظم قوة "اليمين" االستيطاني واضمحالل "اليسار"
هاشا حمدان :اختلعت لتائج استطالحي للرأي الواق اإلسرائيل د لشر لتائجهما تباحاد يوق الجموة

اكوق السبتد حول قوة حاب اللييود اائتالف أحااب اليمي الذي عقود د يإن النتائج توايقت ييما
عخال تراج قوة "اليسار" الصهيول اتحطا حاب الومل.

التاريخ :األحد 2017/3/12
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اأشار استطالع اإلذاحة اإلسرائيليةد "ركشت بيت"د إلى هبوط الموسير الصهيول م

 14إلى 12

مقوداد ييما هبط ي

استطالع القناة الثالية إلى  11مقودا يقطد ليتراج م المرتبة الثالية إلى

بالمقابل ظهر التعاا

جليا بي استطالع اإلذاحة اإلسرائيليةد الذي أشار إلى أن ائتالف لتنياهو

الخامسةد أي بود حاب "عش حتيد" ا"البيت اليهودي" ا"القائمة المشتر ة".

سيحايظ حلى قوته م  67مقوداد م هبوط لعيع للييود م  30إلى  26مقوداد اارتعاع للبيت

اليهودي م  8إلى  13مقوداد ابي استطالع القناة الثالية الذي أياد ب ن األحااب الت يتشيل منها
ائتالف لتنياهو ل

تتمي

م

تجااا سقع الر 60حضو نيستد المطلوب الستمرار تشييل

الحيومةد اأن حاب اللييود سيهبط م  30إلى  22مقوداد أي بعارق  8مقاحدد ييما سيهبط حاب
"كواللو" المنش ح اللييود م  10إلى  7مقاحد .ابالرغا م ارتعاع حاب البيت اليهودي م

8

إلى  11مقودا ا"عسرائيل بيتينو" م  5إلى سبوة مقاحد يإن ائتالف لتنياهو سيخسرد اي استطالع
القناة الثاليةد سبوة مقاحدد اكهبط م  67إلى  60مقوداد األمر الذي عون يقداله األغلبية المطلوبة

الستمرار بالحيا بدان شر اء.

ي ضوء تلض النتائج يرى المتعائلون إميالية لتشيل جسا مال م  60حضو نيستد عحول دان
تميي

لتنياهو م

الصهيول
اميرت

تشييل الحيومة القادمةد اهو يت لع م

عش حتيد ( 26مقودا)د الموسير

( 11مقودا)د االقائمة المشتر ة ( 13مقودا)د احاب موشيه عوالون الجديد ( 4مقاحد)

 6مقاحدد ي حي يذهي المتشائمون إلى االحتقاد بذهاب عوالون ي النهاعة م لتنياهود

الذي سيتوير له حينها  66حضو نيست.
الو صدقت تلض االستطالحا

يإن "اليسار" الصهيول م حاب لبيد سيشيل  41مقوداد بود إخراك

القائمة المشتر ة احاب عوالون .أما إذا ما أخرجنا حاب لبيدد الذي ال عوتبر أحد اال عوتبر لعسه
عساراد يسيبقى 15حضو نيست يقط .اإذا ما ااصلنا حملية االختاال سنبقى م  6أحضاء ها لواب
"ميرت " يقطد خاصة اأن هرتسوغ سب اااي حلى االلضماق إلى حيومة اليمي الحالية الت يرأسها

لتنياهود ااألخير هو م ريت ذلض.

عرب 2017/3/11 ،48

 .19الشرطة اإلسرائيلية تسعى للتحقيق مع ثري أسترالي له عالقة بنتنياهو
كشعت القناة الواشرة الوبركة مساء أم

الثري األسترال جيم

الجموةد ح أن الشرلة اإلسرائيلية تسوى إلجراء تحقي م

باكير لوالقته م رئي

الواراء بنيامي لتنياهو.

احسي القناةد يإله عشتبه ب ن باكير منح لتنياهو اأبناء حائلته هداعا امناي أخرى خاليا للقالون.

التاريخ :األحد 2017/3/12
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اايقا للقناة يإن الشرلة توجهت إلى السلطا

ي

أستراليا بطلي السماح لها بإجراء التحقي م

باكير.

القدس ،القدس2017/3/11 ،

" .21حروب يهودا" هدية بوتين لنتنياهو
مجيد القضمال  :حصل رئي
الرئي

الحيومة اإلسرائيليةد بنيامي

لتنياهو حلى "هدعة شخصية" م

الراس د يالدعمير بوتي د خالل لقائهما األخير ي موسيود يوق الخمي د ه حبارة ح

لسخة لادرة م تاب "حراب يهودا ضد الرامان" أا ما ُعورف باختصار "حراب يهودا"د عوود
تاركخه إلى القرن األال الميالدي اهو م ت ليع الممرخ اليهوديد يوسعوس يالييوس.
القل ح لتنياهو قولهد إله ُ"دهش حندما تسلا هذ الهدعة الت تود جاءا مهما م التراث التاركخ
ُ
لبوت ي
لدى الشوي اليهودي" .االمميا ي هذ النسخة ألها تُود م أقدق النسخ المورايةد ا ُ

إعطاليا ي الواق .1526

اكرجح أن يالييوس أنلع هذا الكتاب ي
ُ
اإلمبرالوركة الرامالية ي المنطقة.

الواق  73قبل الميالد .اكتحدث ييه ح

الحراب م

عرب 2017/3/11 ،48

 .21مفتي القدس :قرار حظر األذان عنصري واعتداء على حرية العبادة
قال معت

القدس االدعار العلسطينية الشيخ محمد حسي د إن مصادقة الكنيست اإلسرائيلية حلى

مشراع قالون ح ر األذاند هو احتداء حلى حركة الوبادة احركة المسلمي بإقامة شوائرها الدينية.
اأضاف معت

القدسد ي

تصركحا

له حلى هامش الممتمر الدال

الساب االوشرك

اإلسالمية لنشر ثقاية السالق امواجهة اإلرهابد الذي الطلقت أحماله يوق السبت ي

للشمان

القاهرةد إن

األذان إحدى شوائر اإلسالق اهو لإلحالن ح دخول اقت الصالة الت ه يركضة اأحد األر ان

الخمسةد اه أها األر ان ي اإلسالق.

ادحا المعت الوالا أجم ااألمة الوربية إلى تحمل التااماتها اتسخير ل إميالياتها للتصدي إلى

هذ الق ار ار

التوسعية ضد أبناء الشوي العلسطين د مم دا "ألنا ال لسمح ألحد أن يتدخل ي شمان

حباداتنا اإلسالميةد امن األذان هو قرار حنصري مدان بيل الموايير االمقايي ".

الحياة الجديدة ،لندن2017/3/11 ،

التاريخ :األحد 2017/3/12
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 .22الشيخ صبري يدعو لدعم القدس أمام منع األذان
أكد الشيخ حيرمة صبريد رئي

الهيئة اإلسالمية الوليا ي القدسد حلى ضرارة التر يا ي هذ

المرحلة الحساسة االخطيرة حلى دحا ممسسا

الصهيولية الساحية إلى إسيا

القدس اتجار المدينة ي

ظل التوجها

األذان االتورض الساير لحرمة المسجد األقصى بالتدلي

االقوالي

االهدق.

اجدد صبري المطالبة بتخصيال صنداق للقدس عسها ي
ن
بديال ما ح الطرف اآلخر لمواجهة سياسة حصار المدينة ايصلها احالها ح محيطها الطبيو د
استقاللية االقتصاد ي

المدينة اكقدق

ااستهدايها لجمي مناح الحياة ي المدينة المقدسة م استهداف التوليا بسويها لحو تليير المناهج

التوليمية االتدخل ي تعاصيل الحياة اليومية للمقدسيي .

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/11 ،

 .23زياد العالول :نظام تسجيل جديد لمؤتمر فلسطينيي الخارج
لندن

غاة  -أحمد المصري :كشع المتحدث باسا "الممتمر الشوب

لعلسطيني

الخارك" اكاد

الوالولد ح قرب االلتهاء م تدشي موق إلكترال د إلتاحة المجال أماق تسجيل العلسطينيي م

دال الوالا ي الجموية الومومية لممتمر يلسطيني الخارك.

اقال الوالول لصحيعة "يلسطي "د أم  :إن الموق سياكد م أحداد المنتسبي لممتمر يلسطيني

الخاركد اسييون متاحا لجمي م يرغي ي التسجيلد مشي ار إلى أن اإلحالن ح بدء حمل الموق

اإللكترال سييون خالل األعاق القركبة القادمة.
اتوق الوالول تسجيل حش ار

اآلالف م العلسطينيي ي الموق لييولوا أحضاء جددا ي الممتمرد

اليتا إلى أن التجااب الكبير بصورة حامة م الممتمر م يلسطيني الخارك يدلل حلى اجود يراغ

اتهميش بير لمن مة التحركر تجاهها.

فلسطين أون الين2017/3/11 ،

 .24أهالي الشهداء المقدسيين :جثامين الشهداء ليست ورقة للمساومة
رام حيدر :ريت ذاا الشهداء المحتجاة جثامينها استخداق أبنائها ورقة للمساامة م قبل سلطا

االحتالل اإلسرائيل د ادحوا إلى التحرك الجماهيري يوق  22آذار مارس لتحركر الجثامي د مم دي

أن هذ الممارسا

تتنايى االقالون الدال .

التاريخ :األحد 2017/3/12
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جاء ذلض خالل الممتمر الصحاي

الذي حقدته اللجنة الولنية إلسناد ذاي الشهداء المحتجاة

جثامينها لدى االحتالل اإلسرائيل د يوق السبتد أماق جدار العصل الونصري حلى مدخل مدينة بيت
لحا الشمال د للحديث ح تطو ار الملع.

اتحدث المحام محمد حلياند االد الشهيد بهاء حلياند حول آخر التطو ار
القالولية لمتابوة ملع الجثامي

المحتجاةد موضحا أن القضاء اإلسرائيل

االحتاللد االتوجه له إجراء قالول أال د ضم سلسلة إجراءا

قالولية.

القالولية باسا اللجنة
جاء م

من ومة

اأشار إلى أن القضاء اإلسرائيل يت ثر بالحراك الجماهيريد داحيا إلى أن عيون يوق الثال االوشرك

م الشهر الجاريد اهو اليوق الذي ستن ر ييه المحيمة اإلسرائيلية الوليا بقضية الجثامي المحتجاةد
يوما جماهيركا إلسناد أهال الشهداء المحتجاة جثامينها.

عرب 2017/3/11 ،48

 .25آالف من فلسطينيي 48يتظاهرون ضد قانون حظر األذان
شارك آالف م

يلسطيني 48د مساء يوق السبتد بم اهرة حاشدةد تنديدا بمصادقة الكنيست

عقيد ري األذان.
اإلسرائيل بشيل تمهيديد حلى مشراع قالون ن
اقالت اإلذاحة اإلسرائيلية الوامة (رسمية)د إن المشار ي ي الم اهرة الت احتضنتها بلدة ابول

(شمال)د ريووا شوا ار

منددة بالسياسا

الت

الموالني الوربد احملوا األحالق العلسطينية.

اصعوها بر"الونصركة" الت

ااصع المت اهران قالون تقييد األذان بر"الونصري"د احملوا اليتا

ظلميا"د ا"ل تسيت المآذن"د اقاموا بري األذان رد حلى القالون.

تنتهجها إسرائيل ضد

تي حليها "األذان أقوى م
الشرق ،الدوحة2017/3/12 ،

" .26هيئة شؤون األسرى"" :إسرائيل" تعاقب الشهداء في "مقابر األرقام"
احدة الدراسا

غاة  -رائد الي  :قال رئي

االتوثي بهيئة شمان األسرى االمحررك حبد الناصر

يراالةد إن "إسرائيل" ه الوحيدة ي الوالا الت تخاف م الشهداء بود رحيلهاد يتلج لاللتقاق منها

بود موتهاد اتواقي ذاكها باحتجاا جثامينها لسنوا قد تمتد حقوداد ييما ُعسمى بر"مقابر األرقاق".
اأاضح يراالة ي تقركر أصدر بمناسبة الذ رى الر 39الحتجاا االحتالل جثمان الشهيدة دالل

الملرب د الت

استشهد

التاريخ :األحد 2017/3/12
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الشهداء منذ 1967د اال تاال تحتجا مئا

م جثامي الشهداء العلسطينيي الذي استشهداا ي

يت ار متعااتة اظراف مختلعة.

اأكد أن سياسة احتجاا جثامي الشهداء ااحدة م أكبر اأبش الجرائا اإللسالية االدينية االقالولية

ااألخالقية الت
اتوذيبهاد اه

ترتكبها إسرائيل متومدةد بهدف االلتقاق منها امواقبتها بود موتها اإيذاء ذاكها

ممارسة منايية لكل األحراف االمواثي

االقوالي الداليةد الت

بتسليا الجثث إلى ذاكهاد امراحاة الطقوس الدينية الالامة خالل حمليا
الموتىد اتسهيل اصول ذاكها إلى قبورهاد ااتخاذ الترتيبا

تلاق دالة االحتالل

الدي ؛ بل احماعة مداي

الوملية الالامة لتنعيذ ذلض.

الخليج ،الشارقة2017/3/12 ،

 .27االحتالل يقمع مسيرات وينفذ عمليات دهم
القدس المحتلة  -امل إبراهيا ا اال  :الدلوت مواجها

ظهر ام

الجموة خالل قم قوا

االحتالل اإلسرائيلية مسيرة جماهيركة ي قركة الولجة قرب بيت لحا جنوب الضعة اللربية المحتلةد
للمطالبة بتسليا جثمان الشهيد باسل األحرك.

االطلقت المسيرة حقي صالة الجموةد اجابت شوارع القركة اصوال إلى بيت االد الشهيد حلى

المدخل الرئي
العذ

قوا

للقركة.

االحتالل حمليا

خمسة شبان بالغا

تقض

دها لالت حدة منال ي بيت لحا يجر الجموةد اسلمت خاللها
بمراجوة المخاب ار

اإلسرائيلية.

االحتالل اقتحمت مخيا حايدة لالجئي شمال بيت لحا.

إلى ذلض الدلوت مواجها

اأياد

مصادر أمنية أن قوا

ي قركة ارلاس جنوب بيت لحاد رش خاللها حدد م الشبان جنود

االحتالل بالحجارة ييما ألل الجنود القنابل المسيلة للدموع لحو مناال الموالني ي القركة ما أدى

إلصابة حدد م الموالني بحاال

اختناق.

كما أصيي حش ار العلسطينيي بجراح احاال

اختناقد ام د إثر تعرك الجيش اإلسرائيل مسي ار

مناهضة لالستيطان االجدار العاصلد ي الضعة اللربية.

التاريخ :األحد 2017/3/12
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" .28المكتب الوطني للدفاع عن األرض" :نتنياهو يخطط لعقد اجتماعات حكومته في مستوطنات
الضفة

لابل

 -م سليا تاعهد تحركر محمود قدعح :حذر تقركر يلسطين رسم د م حقد رئي

الواراء

اإلسرائيل بنيامي لتنياهو اجتماحا احتعاليا للحيومة اإلسرائيلية ي إحدى المستولنا د بمناسبة ما

عسمى اليوبيل العض حلى "تحركر" (احتالل) الضعة اللربية المحتلة.
ارأى الميتي الولن

للدياع ح األرض امقاامة االستيطاند ي

بمثابة قرار ضا حتى لو لا تول حيومة إسرائيل ذلض بصعة رسمية.

بيان له يوق السبتد أن ذلض

اأكد أن حقد مثل هذا االجتماع بود  50حاما حلى احتالل الضعة اللربية بما ييها الشطر الشرق
م القدس المحتلةد سواء ي

القدس أا ي

مدينة الخليل أا إحدى التجموا

االستيطالية الكبيرة

بالضعة اللربية يبوث برسالة ااضحة إلى الوالا حول موقع إسرائيل م الضعة اللربية االقدس

االجوالن السوري المحتلد اموقعها م القالون الدال اق ار ار

الشرحية بما ييها قرار مجل

الدال رقا ()2334د الذي يندد باالستيطان اإلسرائيل اكوتبر غير قالول .

األم

ا شع التقركرد ح مسار تهوكدي جديدد بإقامة "حدعقة النية"د تبدأ م بر ة السلطان إلى بئر

أيوب ي الجنوب اللرب م البلدة القدعمة بالقدس المحتلة االمسجد األقصى بطول  800متر حلى

مساحة  37دالماد ي منطقة "اداي الرباب"د الستخدامه ي تمركر الرااعة التلمودعة.

قدس برس2017/3/11 ،

" .29مصيدة ابن آوى" تقود كاتبة فلسطينية إلى معتقل االحتالل
أ.ف.ب :احتقلت قوا
منالها ي القدس.
اذ ر

االحتاللد أم

السبتد الكاتبة الراائية العلسطينية خالدة غوشة م أماق

ا الة األلباء العلسطينية (ايا) أن "قوا

االحتالل اقتاد

الكاتبة غوشة إلى أحد مراكا

التحقي ي المدينة" .ارنجحت الو الة أن عيون سبي االحتقال راايتها "مصيدة اب آاى"د الت
صدر ممخ ار.

اتتحدث الكاتبة ي راايتها ح الومالء االمتخابرك م "إسرائيل"د حيث لشر ييديو حلى صعحتها

حلى موق التواصل االجتماح "ييسبوك" تحي ييه ح راايتها الجديدة "مصيدة اب آاى"د االت

خصصتها للحديث ح لركقة "االحتالل" ي إسقاط الشباب العلسطين إلجبارها لييولوا حمالء له.
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ابينت غوشةد ي ييديو مدته تتجااا  16دقيقةد أن هذ الرااعة تحي ح تجربتها الشخصية م
أحد حناصر جهاا الشاباك "اإلسرائيل " ي مدينة القدسد اح استدراجها له لجم أكبر حدد ممي

م المولوما

الت عمي أن تمينها م تحذير الشباب م لرق االحتالل ي استدراجها.

الخليج ،الشارقة2017/3/12 ،

 .31غزة :أكاديمي فلسطيني يفوز بجائزة دولية في مجال الطب

غاة  -م حبد اللن الشام د تحركر خلدان م لوق :ياا أكادعم يلسطين م غاة بجائاة دالية
ي الطيد لدار بنشر ثقاية "الطي المسند بالبراهي " ( )CEBHبالرغا م ال راف الصوبة الت

عويشها القطاع.

اأاضحت جاموة "أكسعورد" البركطالية حبر موقوها اإللكترال د أن الطبيي خمي

ي

لية الطي بالجاموة اإلسالمية) ان األال م

ااإلبداع م

ثالثة أكادعميي

مم

اإلس (محاضر

ياااا بجائاة اإللجاا

لية "كيلوك وليج" ي الجاموة.

ابينت "أكسعورد" أن التكركا جاء لر "جهود اإلس بنشر ثقاية الطي المسند بالبراهي ي قطاع غاةد
ن
ي ظل ال راف القاسية ااإلميالا المحدادة تحت الحصار".
ع هران التااما بإشراك المجتم

الذي

اأضايت" :الجائاة تُمنح للمتسابقي
األكادعم ؛ ال سيما لشر األبحاث ي المدارس االموارضد اللبا

االجتماحية".

المحل

االتعوق

المنحد ااستخداق اسائل اإلحالق

قدس برس2017/3/11 ،

" .31اإلفتاء المصرية" :قانون تقييد األذان تجسيد للعنصرية ومساس بمقدسات المسلمين
القاهرة :ريضت دار اإليتراء المصرركةد ير بيران لمرصرد "اإلسرالمويوبيا" التراب لهراد أمر د المصرادقة

حلى مشراع "قالون األذان" اإلسرائيل ااحتبرتره تجسريدا للونصرركة "اإلسررائيلية" التر تجرااا األبوراد

السياسررية لتتحررول إلررى اسررتهداف المقدسررا

المسراس بحركرة الموتقردا  .اأكرد

الدينيررةد مررا ينررذر برردخول المنطقررة لهررا حربررا دينيررة بسرربي

اإليتراء أن القررالون عر ت ضرم مسراح االحرتالل الحثيثرة لطمر

الهوكررة الوربيررة ااإلسررالمية لمدينررة القرردسد احرمرران الشرروي العلسررطين م ر أداء شرروائر الدينيررةد بمررا
يتنررايى م ر جمي ر الق روالي االدسرراتير االمواهرردا

االمخططا

الداليررة ..محررذرة م ر تصرراحد اتك ررار االلتهاكررا

الت عقوق بها االحتالل ير المسرجد األقصرى المبراركد مرا يرمجج مشراحر مليرار الصرع
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المليار مسلا حلى مسرتوى الورالاد اهرو مرا يم رد أن "إسررائيل" تومرل حلرى إثرارة القالقرل ااالضرطرابا
ي المنطقة االوالا م خالل التهاكاتها المستمرة لمقدسا

المسلمي الدينية.

الخليج ،الشارقة2017/3/12 ،

 .32اإلفراج عن الدقامسة بعد انقضاء محكوميته
حمان :أيرجت األجهاة األمنية ح الجندي أحمد الدقامسة ليل السبت األحد.

ا الرت األجهراة األمنيرة لقلرت ليرل السربت األحرد الجنردي الدقامسرة بورد أن ألهرى محيوميتره ير مر را

إصالح ات هيل أق اللولو ي محاي ة المعرق إلى سج باب الهوىد باربدد قبل أن تسلمه إلى محايظ
إربررد رض روان الوترروقد لتسررليمه إلررى حائلتررهد ااتصررل الوترروق بومرره الل رواء المتقاحررد محمررد عحيررىد حنررد

الساحة  1يجرا .اتوجه الجندي الدقامسة بريقة حمه إلى منالهد ي منطقة ابدر بمحاي ة اربد.
اجال ررت حشر ر ار الس رريا ار ير ر شر روارع القرك ررةد ابتهاج ررا بو ررودة الدقامس ررةد إض رراية إل ررى هتاي ررا

األهال تحي بطولته.

ردده ررا

الرأي ،عمان2017/3/12 ،

أردنيين من مقبرة صور باهر
 .33االحتالل يستخرج رفات شهيدين َّ
القرردس  -ا ر ابررو الحررالاة :اسررتخرجت سررلطا

االحررتالل ريررا

جنررديي أردليرري د استشررهدا خررالل

حرررب حاك رران حرراق  1967ي ر قركررة صررور برراهر جنرروب القرردسد اتررا لقررل الجثم رالي لموهررد أبررو بيررر

للطي الشرح إلجراء العحوصا
اأحل ح الوثور ح ريا

االت كد م هوكتهما خصوصا.

الجنرديي د خرالل تجركعرا

قامرت بهرا بلدعرة االحرتالل ير القردسد ضرم

أحمال تهيئة منطقة موق حسيري عوود لواق  1948اسمه "موسرير الجررس" الرذي ران يرمم المنطقرة
الجنوبية للقدس.

القدس ،القدس2017/3/11 ،

 .34الجيش اللبناني :ستة زوارق إسرائيلية تخرق المياه اإلقليمية اللبنانية

أحلنررت مديركررة التوجيرره ي ر قيررادة الجرريش أن سررتة ااارق حربيررة للورردا اإلس ررائيل أقرردمت حلررى خرررق

الميا اإلقليمية اللبنالية قبالة رأس الناقورة .اتجري متابوة الخراق بالتنسي م قوا

"اليوليعيل".

النهار ،بيروت2017/3/11 ،
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" .35هآرتس" :مجلس الشيوخ األمريكي يصادق على تعيين فريدمان سفي ار لواشنطن لدى "إسرائيل"
الناصررة :قالررت صررحيعة "هررآرت " الوبركررةد إن لجنررة الوالقررا
سعير للوالعا
ا
صادقت حلى تويي دععيد يركدمان

الخارجيررة ير مجلر

الشرريوخ األمركير

المتحدة لدى "إسرائيل".

اأاضررحت الصررحيعة أن التصرروكت حلررى تويرري يركرردمان جرررى لهاعررة األسرربوع الماض ر ؛ حيررث ح ر
بت ييد ل أحضاء اللجنة م الحاب الجمهوريد ابدحا سيناتور ااحد م الحاب الدعمقرال .
اهذ ه المرة األالى منذ حش ار السنوا

"إسرائيل" بشيل ااضحد ايقا للصحيعة.
اكناط تنعيذ القرار بمصرادقة مجلر

التر ينقسرا ييهرا تصروكت الحرابي حلرى تويري سرعير ير

الشريوخ حلرى التويري د حيرث يتوقر أن عح رى يركردمان بت ييرد رل

أحضاء الحاب الجمهوري الذي عشيلون غالبية ي المجل .

ايركدمان هو حالا اقتصادد ايياكائ د امداند ا اتيد اأستاذ جامو د حرف أله "ربيي االستيطان"د
اشلل منصي مستشار ي الحملة االلتخابية للرئي

ترمي.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/11 ،

 .36مبعوث ترامب يزور "إسرائيل" واألراضي الفلسطينية هذا األسبوع
ااش ررنط  :أي رراد مص رردر دبلوماسر ر أن مس ررماال بير ر ار ير ر اإلدارة األمركيي ررة اه ررو "جيسر ر غ ررركنبال "
سيس رراير مر ر ااش ررنط إل ررى إسر ررائيل االثن رري المقب ررل إلجر رراء محادث ررا

سيلتق الثالثاء بالرئي

ا ان غركنبال

م ررا

مر ر مس ررمالي إسرررائيليي

محمود حباس ي راق أ.

عومل مستشا ار للرئي

ت ارمري لشرمان إسررائيل خرالل حملتره باإلضراية إلرى المستشرار

القالول لترامي امجموحته التجاركة قبل تويينه ممثل الوالعرا

المتحردة األمركييرة للمعااضرا

ي يناير الماض .

الداليرة

الدستور ،عمان2017/3/11 ،

 .37األمم المتحدة تدعو "إسرائيل" إلى ضرورة احترام الحقوق الدينية

القاهرة :دحت األما المتحدة "إسرائيل" إلى ضرارة احتراق الحقوق الدينية للجمي د بورد إجرااة الكنيسرت

"اإلس ررائيل " بررالقراءة األالررى مشررراع قررالون عقيررد األذاند يقررد دحررا يرحرران ح ر لائرري المتحرردث باسررا

األمرري الورراق لألمررا المتحرردة ألطوليررو غرروتيرك د السررلطا

"اإلس ررائيلية" إلررى ضرررارة احت رراق الحقرروق

"عقيررد ري ر األذان" .اأضرراف ح ر للصررحعيي أم ر
الدينيررة للجمي ر د ي ر توليقرره حلررى مشررراع قررالون ن
السبت" :يتوي ضمان احتراق حقوق الجمي اكشمل ذلض الحقوق الدينية".
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ا ان "الكنيست اإلسرائيل " قد صادق بالقراءة التمهيدعة حلى مشراع "قالون األذان" الذي ينال حلرى
منر اسررتخداق ميب ر ار الصررو للصررالة ي ر العتررة مررا برري السرراحة الحادعررة حش ررة لرريال احتررى الس رابوة

صباحاد ما ععرض غراما

حلى ل م عخالعه.

الخليج ،الشارقة2017/3/12 ،

 .38األ ونروا تعلن عن استمرار دعمها لالجئين الفلسطينيين
(بن ررا) :أك ررد المستش ررار اإلحالمر ر باس ررا ا ال ررة األال رررااد ح رردلان أب ررو حس ررنةد أن الو ال ررة مس ررتمرة ير ر
حملياتها ادحمها لالجئي العلسطينيي

ما ان.

اأضرراف أبررو حسررنة ير تص رركحد أن األالررراا لررا تومررل حلررى تلييررر ب ررامج حملهررا اهر ملتامررة تمامررا
بالتعوكت الممنروح لهرا مر األمرا المتحردة .اأحلر حر الترااق األالرراا بهرذا التعروكت اإللسرال ابرالقيا

الممنوحة م األما المتحدة ام الصروي أن عحردث أي اخترراق للقريا التر تومرل بهرا الو الرةد اأشرار

إلى ألها حلى اتصال دائا بالمالحي ي دال االتحاد األاراب .

اأاض ررح أن األمر روال التر ر تحص ررل حليه ررا هر ر مر ر دال الخل رريج الوربي ررة االوالع ررا

المتح رردة ااالتح رراد

األاراب االدال االسيندلايية االيابان اتر يا.

اشدد حلى أن م يركد إللاء األالراا حليه اللجوء إلى الجموية الوامة لألمرا المتحردةد اكحصرل حلرى

تصوكت باإلجماع حلى ذلض.

الخليج ،الشارقة2017/3/12 ،

 .39االستقاللية الفلسطينية وبنادق اإليجار
أحمد جابر
حندما التقل ثقل القضية العلسطينية إلى داخل يلسطي د اضرطرب اضر الشرتا

العلسرطين حمومراد

يلررا ينتقررل الرروح بداهررة إلررى اسررتيواب التحررول الكبيررر الطررارمد ابرردال م ر أن عويررد المقيمررون خررارك
الكبررى حلررى صرويد مسر لتها الولنيررةد اسرتمر ليررع

يلسرطي ترتيري أاراقهررا بمرا يرتالءق االمسررتجدا

كبير منها ير مسريرة احيره "الخارجيرة" ذاتهراد ثرا الحررف بهرذا الروح تباحرا بسربي قصرور القردرة حر

استيواب النقلة السياسيةد ابسبي الصووبا

الكبرى الت ااجهت ل حملية التسوكة التر

ران اتعراق

أاسلو حنوالا لها.
لقررد قرراد الشررتا

العلسررطين حر ررة لهرروض شرروبهد بخاصررة منررذ 1965د ا رران لحر ررة التحركررر الررولن

العلسررطين "يررتح"د الرردار األال ااألبرررا ي ر إلررالق ش ر اررة االسررتنهاضد اي ر قيررادة "الحرك ر الثرروري"
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الحقا .الطالق الثورة العلسطينية مر الخرارك ران توبير ار حر حقيقرة ال رراف الموضروحية العلسرطينية
الت جولت الثورة إميالية خارجيةد ا ان توبي ار أعضا ح حقيقة أن األل مة الوربيرة التر ُهامرت ير
حررب  1967أمراق آلرة االجتيراح اإلسررائيليةد الرت ير حاجرة إلرى شررحية شروبية توينهرا حلرى مواجهرة
الحسار حوامل شرحيتهاد يكان أن غطرى النهروض العلسرطين المقاترل حلرى مشراحر المر اررة االخرذالن

الت الدتها الحرب الوربية  -اإلسرائيلية .الوجه اآلخرر لثرورة الخراركد أا اجره االستوصراء ييهراد ران

ألهررا ثررورة خررارك أرضررهاد لررذلض يررإن أهميررة اتعرراق أاسررلو تمثلررت أساسررا ي ر لقررل القضررية العلسررطينية
االص رراع حولهررا ام ر أجلهرراد إلررى الررداخل العلسررطين د أي إلررى التمرراس المباشررر م ر بنيررة االحررتاللد

ابويرردا م ر ترردخال

األل مررة الوربيررة الت ر تلطررت بلطرراء الكعرراح المسررلح العلسررطين لعت ررة ضررراركة

اضررط ارركةد ثررا حملررتد مجتموررة امنعررردةد حلررى توركررة الجسررد العلسررطين األالررت برره أيرردح األض ررار
اأصابته ب ح ا الجراح ااآلالق.

حالة التدخل الوربية أمي دائما تقليا أظايرها مر خرالل سياسرة االسرتقاللية الولنيرة العلسرطينية التر
قادتهر ررا حر ر ررة ير ررتحد االت ر ر حر رررص حليهر ررا ارسر ررخها عاسر ررر حرير ررا د القائر ررد االسر ررتثنائ ي ر ر المسر رريرة

العلسطينيةد ابديال م أن عيون التدخل الرسم الوربر حنصرر تالحري برالقرار العلسرطين المسرتقلد
إلررى مررادة "دعموقراليررة يلسررطينية" حع ررت التنرروع اقننررت الترردخلد احرصررت حلررى

حولرره عاسررر حريررا
ن
صرريالة احرردة الشرروي العلسررطين  .اسررتمر الحررال حلررى مررا هر حليرره إلررى محطررة 1982د حرراق خررراك

من مة التحركر م بيرا د أي التاركخ الذي ااد ييه الشتا
المتلي ر ار األبرررا جرراء

شتاتا.

حلررى حاملررة الرردار اإلقليم ر اإلي ارل ر د يهررذا بوررد أن أحل ر ليترره ي ر تصرردير

الثورةد اتخذ مر القضرية العلسرطينية مرادة ترراكج لهرذا التصرديرد اير السرياق قامرت حر را
حربية ايلسطينية اجد

الردحا االتشرجي لردى القيرادة اإليراليرةد التر لجر

توسي الشراخ السياسية بي الداخل العلسطين اخارجه اإلى منااأة السياسا

تباح رراد بر ررا

جر رراء ااس ر ر مر ر الشر ررتا

إسرالمية

مر جالبهرا إلرى سياسرا

االستقاللية العلسطينية.

العلسر ررطين حبئر ررا حل ررى قضر رريتهد اتولر ررت العصر ررائل "الجهادعر ررة

االحماسررية" بخاصررةد اكررادة اان هررذا الورريء حنرردما ارتضررت أن تكررون للتهررا ابنادقهررا مررادة موراضررة
لإلعجررار ير أسرواق الترردخال د ت ارير ذلررض مر صررمت التن يمررا

اليسرراركة العلسررطينيةد احجاهررا حر

ابتكرار الللرة السياسرية الجديردة التر توبرر حر حقيقرة القضرية العلسرطينية اااقوهرا ير لسرخته الراهنررةد

ام ر الوجرراد الحري رت الللررة اليسرراركة لتتمرراهى م ر العذلكررة الشررواركة "الجهادعررة"د يسرراهمت أعضررا ي ر
توسرري صررعوف الملتحقرري بسياسررة الترردخل الخارجيررةد مثلمررا سرراهمت ي ر تميرري هررذ السياسررا

مر

خررالل توظيررع المصرراحي التر يواجههررا الوضر العلسررطين ضررد مصررالحهد ابرررا مررا عشرربه التحررالع
بي "ثوركتي " لع يتي تقودان المس لة العلسرطينية إلرى ميران اضر اليرد حليهراد تمهيردا لبيوهرا بر بخ
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األثمان الخارجية .لقد حملت األلباء أخي ار خبررك حر أشريال التردخلد أحردهما جراء مر لهرران التر
استضررايت مررمتم ار لرردحا يلسررطي د أمو ر ييرره الخطبرراء ي ر هجرراء "اسررتقاللية يلسررطي "د بلسرران حرب ر

اخلعيررة غيررر حربيررةد اجرراء الخبررر األخيررر مر مخرريا حرري الحلرروةد حيررث قالررت بنررادق االلتحرراق التتمررة
المنطقيررة لمررا لطقررت برره األلس ر المنبركررة .خب رران قررال م ر صرراغهما م ر خلررع السررتارد أن ال حررداد
للتالحرري بالقضررية العلسررطينيةد حلررى الضررد مر سياسررا

أبنائهررا الررذي مررا االروا ير موقر الرردياع حر

رايتها المستقلةد االذي ديووا اما االوا يديوون ضركبة المواجهة م بنادق اإلعجار.

الحياة ،لندن2017/3/11 ،

 .41مفاجآت ترامبية في الموضوع الفلسطيني؟
لا عي العلسطينيون يتوقوون الكثير م االتصال الهاتع الذي أجر ار الررئي
م ر ال ررئي

العلسررطين محمررود حبرراس مسرراء أم ر

اإلسرائيل بنيامي لتنياهو ي ااشنط ممخ ار.

رأي القدس

األمركير دالالرد ت ارمري

اخصوصررا بوررد لقرراء ت ارمرري م ر رئرري

ال ررواراء

لكر ر العلس ررطينيي ال ررذي تونلمر روا أن عيولر روا مس ررتودي دائم ررا لحص ررول األسر روأد اال ررذي استش ررورااد مر ر

صرروود موجررة ت ارمرري الاليحررة احلولرره الوجيرري ي ر البيررت األبرريتد بمخررالر داهمررةد يرجررل األحمررال

الشهير االشوبوي الرذي تحعرل آراا بونصرركة ياضرحة ق نردق خرالل حملتره االلتخابيرة الكثيرر مر الوحرود
التر سررارع لمحاالررة تطبيقهررا حالمررا اسررتلا منصرربهد امر ذلررض ح ررر المسررلمي د امطرراردة المهرراجرك د
ابناء سور م الميسيض… القل سعارة ااشنط م تل أبيي إلى القدس المحتلة.

األغلي أن المواجهة المعتوحة الت خاضتها "االستابلشمنت" األمركييةد م السياسيي د ااإلحالميي د

االقضاةد ا رذلض الحرراك الشروب الرذي خاضرته النسراء بورد يرومي يقرط مر اسرتالمه المنصريد ا نأد
إلرى اقررع قررار التنعيررذي الخرراص بح رر دخررول مروالن سررب دال مسررلمةد ارداد العورل الداليررة التر
جابهترره ي ر الكثيررر م ر دال الوررالا الواالررةد الصرري األماليررا اأسررترالياد ا ررذلض م ر جارترره الميسرريضد

يولت نلها يولها ير "يرملرة" األجنردة الخطيررة التر

ران ت ارمري ع مرل ير تطبيقهراد امر بينهراد رنبمراد

رغبته ي تسليا اية تعاصيل ملع النااع الورب ر اإلسررائيل إلرى ااك ابنتره جاركرد وشرنر الرذي هرو

م لائعة اليهود األرثوذ

رئيسا لمستشاركه.

حينره
(اقد احتنقت إععالكا ترامي أعضا اليهودعة قبيرل اااجهرا بره)د الرذي ن

إضرراية إلررى المول رروق م ر أن وش ررنر اأبررا يتبرحرران ب ررالماليي لممسسررا

إسرررائيلية عضرراف أن اال ررد

اسرج برتها التهررب الضرركب االتالحري بالشرهود االتموكرل غيرر القرالول
ياحش اللنرى ران قرد أدير ُ
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لحمررال

سياسرريةد ابوررد سررج الوالررد تررونلى االب ر تسرريير أحمالررهد اإضرراية للثررراة الهائلررة مر الوقررا ار

(كمررا هررو حررال ت ارمرري) يررإن وشررنر لر نرور حالقررة برراإلحالق ياشررترى جركرردة "ليوكررورك أاباريررر" اجولهررا
خالل حملة ترامي االلتخابية خط دياع أال ي مجال التها المتولقة بالالسامية.
مر جهررة أخرررىد يررال عمير تجاهررل أعضررا أن حالقررة ت ارمرري بالممسسررا

اليهودعررة النايررذة ير الوالعررا

حبررر ت ارمرري ح ر ذلررض بطركقترره "المتمي راة" ي ر لقرراء م ر
المتحرردة األمركييررة لررا تك ر حلررى مررا ي رراقد اقررد ن
شخصرريا يهودعررة أمركييررة مررمثرة بقولرره إلهررا ال يمكدالرره أللرره غن ر "اال عميررنها ش رراا "د األرره ت ارج ر
ن
خ ررالل حملت رره االلتخابي ررة حر ر اك ررارة إسر ررائيل م ررا اح ررد ب ل رره "لر ر ينح رراا ألح ررد الطر رريي " (ير ر النر رااع
العلسطين اإلسرائيل )د لاهيض ح موجة الوداء لليهود الت تثيرها سياساته الداخلية ي أمركيا االتر

الونص رركة الت ر تكررر المسررلمي االسررود… االيهررودد

تتوجرره للناخرري األبرريت التقليرردي ذي التوجهررا
ن
اأخي ار ما قيل ح تراج لعوذ وشنر حليه مقابل ارتعاع أسها مستشار "االستراتيج " ستيع بالون.

هررذ الخلطررة لنتررائج اصررطداق أيكررار ت ارمرريد رجررل األحمررال الشرروبويد م ر الوقررائ الصررلدة ي ر أمركيررا
أعضرا ير محرااال

الكنهرا تب نرد
االوالاد الويست ير هجمرا مرتردة حلرى الصرحاية اأجهراة األمر د ن
المستمرد لجبها ت ارمري
للت قلا م أحياق القالون (األمركي االدال )د اي التراج د الوشوائ الك
ن
ن
ععسررر الورردالد حا نليرراد ح ر يك ررة لقررل السررعارة األمركييررة إلررى
المعتوحررة م ر الوررالاد اهررو األمرررد الررذي ن
القدسد ما عحتسي ضم ذلض هذ المهاتعة لوباس اإرسال المبووث األمركير للمعااضرا الداليرةد
جيسون غركنبولتد للقائه غدا أا بود غد.
الميالمة تمخضت ح دحوة الرئي

األمركير لمحمرود حبراس لاكرارة البيرت األبريتد اهرو أمرر ععروق

ما ان العلسطينيون يتوقوولهد اهو بالمقايي

النسبية لرئي

أمركي

ان يت هري لقلري الطاالرة حلرى

العلسطينيي أمر مهاد ابحسي مراسل "القدس الورب " يإن ت ارمري قرال لوبراس إلره حران الوقرت لوقرع

موالاة حمرها  70حاماد يهل لتوق ماكدا م معاجآ
حليها أن يبقوا مستودي لألسوأ

ترامي ي الموضوع العلسطين ؟ حلى األرجرح
القدس العربي ،لندن2017/3/11 ،

 .41بانتظار ما سيفعله ترمب!
صالح القالب

مما قاله دالالد ترمي للرئي

العلسطين محمود حباس (أبو ماان) ي ميالمتره الهاتعيرة األخيررة موره

"أن السالق م إسرائيل يوجي التعااض المباشر" ا لهد أي الرئي

األمير د ال عورف أن التعااض

المباشررر اغيررر المباشررر برري العلسررطينيي ااإلس ررائيليي قررد إسررتمر اهرراء رب ر قرررن ابرردان التقرردق الررو
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خط رروة ااح رردة ابخاص ررة بو ررد اغتي ررال رئ رري

ال ررواراء اإلسر ررائيل األس ررب إس ررح ارب رري ال ررذي عقتضر ر
لوكلة.

حد لصراع موقد مر حليه سنوا
اإللصاف االحتراف ب له ان جادا بل ا"متحمسا" لوض ن
كرران اغتيررال إسررح اربرري اغتيرراال لومليررة السررالق المت رجحررة التر تلقررت الضرربة القاضرريةد أاال بتنررااب
اليمي حلى الحيا ي إسرائيل بي آركيل شراران ابنيرامي لتنيراهو اثاليرا باغتيرال الررئي

الراحل عاسر حريا

العلسرطين

(أبو حمار)  ..اهيرذا يقرد اصرلت األمرور إلرى االستوصراء النهرائ اإلرى حرد أن

رئرري الررواراء الحررال د الررذي بررا عسررتند إلررى تحر نقرول عمين ر متشررددد قررد أغل ر األب رواب لهررا اأصرربح
يتحدث حما عسمى أرض اليهود التوراتية "الموحودة" م البحر إلى النهر.
"عخت" لب هذا الصراع الموقد بدان أي لتيجة اال إلجاا حلرى
ُّ
ثمالية أحواق حجاف بق باراك أاباما

اإللالق االموراف أن ااكر خارجيته جون يري قد مل هذ المنطقة اه ملته لكثررة مرا ترردد حليهرا
ي اكا ار

لها الت حبثية االتهت إلى ال ش ء اذلض ألن همالء الذي ال االروا عحيمرون ير إسررائيل

حتى اآلن قد اغتالوا اتعاقيا

أاسلو ااغتالوا حملية السالق االمعااضا

المباشرة اغير المباشرة حندما

اغتالوا إسح رابي ي الراب م تشرك الثال (لويمبر) حاق .1995

لقرد تحرردث ترمرري ير "ميالمترره" الهاتعيررة مر (أبررو مراان) حر الت اامرره بخطرروة تقررود إلررى "سررالق حقيقر "
بي العلسطينيي ااإلسرائيليي ابالطب يإن الرد م راق أ قد جاء إعجابيا اأن حباسد حسي النال

الرسم باسا الرئاسرة العلسرطينية لبيرل أبرو ردينرهد قرد أبلرس الررئي
لصن السالق ي المنطقة اي حل الدالتي .

األمير ر ب لره يلتراق بالتوراان موره

االسمال هنا هو :هال يوال عا ترى أن ترمي ٌّ
جاد ي هذا الذي قاله ْأق أن "كالق الليل سيمحو النهرار"
اأن هررذ اإلدارة مثله ررا مث ررل اإلدا ار الس ررابقة سررتبقى توطر ر أله ررل ه ررذ المنطقررة الو رررب إبر ر ار مس ررينة
ااحررودا ب ارقررة بررال تنعيررذ بينمررا يتواصررل الونرراد اإلس ررائيل اكواصررل بنيررامي لتنيرراهو تنعيررذ مررا جرراء ي ر

كترراب االررد "ميرران تحررت الشررم " الررذي يبرردا ألرره أصرربح ير هررذا الوهررد اإلسررائيل "مااميررر" المواقررع
االسياسا

اإلسرائيلية ؟ .

اآلن ابورردما شررطي برراراك أابامررا هررذ المنطقررة مر حسرراباته حلررى احتبررار ألهررا لررا توررد منطقررة مصررالح
لر ر

حيوكررة ااسررتراتيجية أمير يررة يررإن الواضررحد حتررى اآلن أ أحلرراد أن هررذ اإلدارة الجمهوركررة حرراد

"إعقرراف" الموادلررة الشرررق أاسررطية حلررى أقرردامها بورردما الررت اإلدارة السررابقة قررد أاقعتهررا حلررى أرسررها..
اهررذا عجولنررا لررردد م ر "األخ أبررو مرراان" تعرراءلوا بررالخير تجرردا اكبقررى ألرره سررييون للقمررة الوربيررة الت ر
سيستضيعها األردن بود أعاق رأي أساس ي هذا المجال .
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 .42احتالل بكل معنى الكلمة
ب .ميخائيل
كلمة "احتالل" تلضي دالة إسرائيلد لي

بسبي المونى الونيع االقوة ااالغتصاب الت تكمر ييهرا.

يه ررذ المو ررال ال تق ررت مض رراجوهاد ب ررل الحق رروق يق ررط هر ر التر ر تق ررت مض رراجوها ال س رريما حق رروق

اإللسر رران .أللر رره لر ررو الر ررت إس ر ررائيل ه ر ر "احر ررتالل" ال سر ررمح أ حسر رري القر ررالون الر رردال د ير رران أبنر رراء
الكولولياليررا

هرراد ال سررمح أد سرريان محميررون .احسرري هررذا القررالون الرردال د يرران لهررا الكثيررر م ر

الحقوق .عح ر سرقة أمالكها أا االحتداء حلى أراضيهاد أا "ترتيي" أمالكها أا لردها أا قتلها دان
محاكمة أا األضرار براتي حياتها اما أشبه .امح ور أعضا اض السيان المحتلي قركبا منها مر
اجل خل ااق دعملراي جديد .ا ل م يتجااا هذ القوالي عوتبر مجرق حرب.

باختصارد حدد م الحقوق الت قد تصوي حلى تحقي هذعان إسرائيل المسيحال اأبوادها ح قمة

الشيطنة االع اظة االقبحد هذ األمور الواكاة حليهاد ا ل ذلض بسبي "االحتالل".

هررل مر اللركرري أن إسررائيل قامررت بتجنيررد أيضررل األدملررة ير اليمرري لمحاربررة هررذ الكلمررة الماحجررة؟

قضاة اسعراء اسياسيون اصحاييوند جمي هرذ األدملرة المميراة لرا ترنجحد أقروال غبيرة ادعماغوجيرا.

التعسرير األساسر الرذي لرديها (ال رراا إلرى لجنرة ليعر ) هرو أن االحرتالل لري

احرتالل أبرداد أللره ير

الورراق  1967لررا عي ر سرريد ي ر المنررال الت ر تررا احتاللهررا" .اذا لررا عي ر هنرراك سرريد" يم ر الررذي قمنررا
باحتالل األرض منه؟

للوهلة األالى يبدا هذا منطقيا .الك د لألسعد هذا الق يارغ .توركف "منطقة محتلة" حسي القالون
الدال عحتاك يقط الرى اجرود شررلي  :ترا االسرتيالء حلرى المنطقرة حلرى أيردي الجريشد اهر تخضر

للحيا الوسيري .هذا هو ل ش ء .ام اجرل حردق الشرضد سرارع الصرليي األحمرر الردال (المسرمال
حر التعسررير االحعررال حلررى قروالي الحرررب اإللسررالية) الررى لشررر إحررالن يررتها ييرره لجنررة ليعر ب ر "تشرروكه

الحقائ " ا"التضليل" .اأكد

هذ المن مة حلى أن المنال ه "منرال محتلرة" بيرل مونرى الكلمرةد

اأن مسر ر لة اج ررود أا ح رردق اج ررود "س رريد" س رراب ير ر المن ررال المحتل ررةد ال ص ررلة ل رره بتحدي ررد ميالته ررا

("هآرت "د .)2012 11 4

إسرائيل تستمر ي تسوك هذا اللباء الكاذبد رغا أله حتى اآلن ال يوجد م عشتركه خارك حدادها.
حضررو الكنيسررت شررول مولررا قرردمت شرريئا م ر ال ارحررة .يبابتسررامة مسررتولنة متواليررة بشررر قبررل يت ررة

قصيرة ي مقابلة تلعاكولية قائلة" :إسرائيل لا توترف أبدا ألها دالة محتلة".

صحيح أن المحاكا مملوءة ب شرخاص "لرا عسرب لهرا أن احتريروا بر لها مجرمرون" .ارغرا ذلرضد القضراة

ال عوتبران هذا سبي للتبرئة العوركة .اهذا أمر غركي.
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هناك مبرر آخر للدالة اهو أن األردن هو الذي احتل الضعة اللربية اضمها إلى المملكة .لذلض يان
"م عقوق باالحتالل م ُمحتلد هو موع " ا"م عقوق بضا ما هو مضموقد هو موع ".
إلررييا بوررت الحق ررائ المنسررية :لق ررد تررا الض ررا لررألردن بوررد لقاش ررا م ر شخص رريا يلسررطينية حام ررة
ابموايقتها ("ممتمر أركحا"د الون األال )1948د ااالها م ذلرضد ير يروق الضرا ترا إحطراء الموالنرة

األردلية الكاملة لجمي سيان الضعة اللربية الت تا ضمهاد بما ي ذلض ح االلتخاب.

إذا الت إسرائيل تركد التخلال م صعة "دالرة محتلرة" يهنراك لركقتران أمامهرا :مرنح الحقروق المدليرة
الكاملة لم ها تحت االحتاللد أا االلسحاب الكامل م جمي المنال المحتلة.

االررى حرري أن تعوررل ذلررض سررتبقى إس ررائيل "دالررة محتلررة"د اسررتبقى المنررال "منررال محتلررة"د اجمي ر

المستولني ي هذ المنال المحتلة (بما ي ذلض مساحداها االقضاة الذي عويشرون ير ااسرالها)

سيوتبران "مجرم حرب" .حسي القالوند ابيل مونى الكلمة.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/3/10 ،
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