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 .1جركنبالت قدم لعباس حال وسطا بإبطاء االستيطان وفرصة إلطالق المفاوضات بعد لقاء ترامب
نشررر وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية وفــا  ،2017/3/14 ،مررن رام هللا ،أن رئرري

الفلسر يةية محمرروع اسررال ،اليوررا ثرروم ال

الس ر م جيسررون ج ررلةس

رراء  ،2017/3/14فرري رام هللا ،مررو الموفررك األمرليرري لعمليررة

 .وجرركع ال رفرران التيررك الي رزام السررل ة الفلس ر يةية والو ررا

الس م الحويوي والكائم ين "إسرائيل" والفلس يةيين.
وقال الرئي

اسال إنه ثؤمن بلنه مين اليوصل إلرا سر م ارارلبي بويراع الررئي

شلنه اعزلز األمن في جميو أنحاء المة وة .وأضاف أنه ثي لو لةواش إميانيا

مررو ال ررئي

السررل ة

الميحررك رركفو
مرن

ا ارمري ،الر

صةو الس م مساشرر

ا ارمرري ا ر ل للارارره الموسلررة إلررا واشررة ن .كمررا أتررك اسررال الي ازمرره المامررل ببلررء أج رواء

م ئمة لصةو الس م ،وأتك أن البيار ا سيراايجي للفلس يةيين هو احويء حل الكوليين.
وأتررك ج ررلةس

المفاوضا

الي رزام ا ارمرري للعمررل مررو ااس ررائيليين والفلس ر يةيين ليحويررء الس ر م الرركائم مررن ا ر ل

المساشر  .وشكع الا أهمية أن اعمل كل األطراف الا ابفيض اليوار واليحرلض.

ون رراقا اس ررال وجر ررلةس

ا ررد الةل ررو

للفلس يةيين ،اليي من شلنلا اعزلز فر
الا اليصميم المشيرك للو ا

با قيص رراع الفلسر ر يةي وأهمي ررة ا رروفير ف ررر

الس م الشامل والعاعل .كما أااع اسال وجرلةس

الميحك والسل ة الفلس يةية لميافحة العةف واارهاب.

اقيص رراع ة
اليلتيك

وقررال الةرراطء الرسررمي باسررم رئاسررة السررل ة الفلسر يةية نسيررل أ ررو رعثةررة إن لورراء اسررال مررو جررلةس

ت رران إ جا ي ررا ومش ررجعا .وأض رراف أ ررو رعثة ررة أن رره س ررييم السة رراء ال ررا هر ر ا اللو رراء ،م ررن ار ر ل اس رريمرار
ا اصا

 ،واساعل اآلراء من أجل الحفاظ الا األمل بالس م وا سيورار.

وأض ررافت الحيــــاة ،لنــــدن ،2017/3/15 ،نور ر ا ررن م ارس ررللا ف رري رام هللا ،محم ررك ث ررون  ،أن مص رراعر

عثسلوماسررية بربيرة قالررت لرر"الحيا " إن اسررال وجررلةس
وان الموفك األمرليي قكم اقيراحا

بح ررا نورراا البر ف الفلسر يةية وااسررائيلية،

ليضييء اللو ين م الي ال رفين من أجرل إاراع اطر

العمليرة

السياسرية ،اصوصرا فرري مرا ثيعلررء بم لري اجميرك ا سرريي ان .وأضرافت أن ا قيرراا األمرليري ثررة
عمر واكم طرا مشارلو ةاء جكثك في أ ةاء المفاوضا .
الا "إب اء" السةاء في المسي ا
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وقالرت المصرراعر إن جررلةس

أ لررع اسرال أنرره

ميةره أن ثيوقررو ا سريجابة إلررا جميرو م السرره قسررل

رركء العملي ررة السياس ررية ،م ررل اليجمي ررك المام ررل ل س رريي ان ،واحكث ررك س رروف لمة رري للمفاوض ررا  ،وق رركم

اعلكا

بمواصلة الكام األمرليي ل قيصاع الفلس يةي والسل ة الفلس يةية.

وأشار مسرؤولون فلسر يةيون إلرا أن اسرال أ لرع جررلةس

اة لء من وقف ا سيي ان ،مؤككا م ار ار ا ل اللواء ،ال

أن أ امليرة سر م تا
اسيمر أت ر من

مىرزح حري أن

ث سااا  ،أن الحل

الوحيك الممين والوا ل للي سيء هو حل الكوليين ،وأن السكثل الوحيك لل ا الحل هو الكولة الواحك .

وقرال السرفير الفلسر يةي الجكثررك فري واشرة ن ع .حسررام لملرد لرر"الحيا "" :نحرن فرري مرحلرة اليشراور مررو

الجاني األمرليي في شلن فر

العمليرة السياسرية" ،مضريفا" :الجانري األمرليري سريمو

إااع اط

إلا ال رفين قسل أن شيل رؤلة ارامي للعملية السياسية".

واافء الجانسان الفلس يةي واألمرليري الرا بحرف افاصريل ا قي ارحرا

الومررة ال ر

اليري قركملا جررلةس

فري لوراء

سرريجمو ا ارمرري واسررال فرري واشررة ن م لررو الشررلر الموسررل .وقالررت مصرراعر عثسلوماسررية

بربية إن ااعار األمرليية اعك لإلا ن ان إااع اطر

العمليرة السياسرية رين الجرانسين الفلسر يةي

وااسرائيلي احت رااثيلا اوي لواء ارامي  -اسال الموسل.

واوقعت مصاعر عثسلوماسية بربية أن ثةجح ا ارمري فري إاراع إطر

في األسرا يو الوليلرة الموسلرة اسريةاعا إلرا اركم وجروع ايرا ار

لل رفين الفلس يةي وااسرائيلي بالعوع إلا طاولة المفاوضا

العمليرة السياسرية رين الجرانسين

كثلرة لل ررفين .وقالرت ان هةراك مصرلحة

بسرسي اركم وجروع ركائل .ورجحرت أن

وسل الجاني الفلس يةي ح وسر ا فري شرلن م لرسلم اجميرك ا سريي ان بسرسي اضراؤل الركام المرالي

للسل ة الفلس يةية.

وأشرار وكالــة األناضـول لألنبـاء ،2017/3/14 ،نور اررن م ارسرللا فرري رام هللا ،قري

أ ررو سرمر ،إلررا

ركر ف رري ميي رري اس ررال ق ررال لألناض ررول ،مفضر ر ا رركم تك ررر اس ررمه ،أن اس ررال أ ل ررع المسع رروث
أن مص ر ا
األمرليي امسيه وقف ا سيي ان وإط

للعوع للمفاوضا

مو "إس ارئيل".

سراا المعيولين الوكاما ،واليمسك بحل الكوليين ،كشرروا

 .2أسعد عبد الرحمن :ترامب يسعى لتسوكة أقرب لمصالح االحتالل بدون تجاهل الفلسطينيين
ام ران  -ناع ررة سررعك الرركثن :قررال اضررو المجل ر

الرروطةي الفلس ر يةي أسررعك اسررك الرررحمن إن "ال ررئي

األمرليي ،عونالك ارامي ،سيسعا ح ي ا من أجل الوصول إلا اسولة سلمية في الكه" .وأضاف اسك
الرررحمن ،ل رر"الىك" ،إن "ا ارمرري سرريكفو بااجرراه إ جرراع "اسررولة" أقرررب إلررا مصررالح ا حرري ل ااس ررائيلي،
كون اليجاهل الملي للفلس يةيين ،بما جعللرا اسرولة "مةووصرة" فري جميرو األحروال" .واايسرر أن تلرك
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" عيمررك الررا مواقررف األط رراف الفلسر يةية والعربيررة ااسر مية ،واألوروبيررة ،فضر اررن مرروقفي روسرريا
والصين ،والموقف العالمي ،إتا أجمعت الا رفو السوف ال

األمرليي اجاه قكر أقل

ثسيىيه الرئي

من ا نحيال ل حري ل ،موا رل ا قيرراب قركر ااميران مرن الم الري الفلسر يةية" .وقركر ربسرة "ا ارمري
فرري عاررول اليررارله بصررفيه الررئي

الر

حويررء اليسررولة السررلمية ،وربمررا لمررل ،أ ضررا ،الحصررول الررا

جائز "نوبل" للس م ،بحيم ما عرف ان شبصييه بيونه ميولي ورجل أامال طموا وصاحي اولية
اجارلررة ،حيررف ثيحرركث اررن "صررفوة" كسرررح ،وهر ه اوامررل تاايررة اصرري فرري نرجسررييه اليرري سرريووعه إلررا
ل الجلك الوو بااجاه لوغ اسولة ،أما نوالا ف لك مرهون بمواقف األطراف المعةية" ،بحسسه.

الغد ،عمان2017/3/15 ،

 .3جبركل الرجوب يصف محتجي رام هللا بـ"المرتزقة"
بز  :وصف أمين سر اللجةة المركزلة لحركة فيح جسرلل الرجروب المحيجرين الر ثن ارجروا فري مسرير

ضررك السررل ة واليةس رريء األمةرري ،ا ة ررين ،بررلنلم "مجموا ررة مرازقررة لل ررم أجةرركا

اارجي ررة الرركف إل ررا

ااطاحررة بالسررل ة وبالمشررروو الرروطةي" .وااطرري الرجرروب ،فرري مةشررور لرره اسررر صررفحيه الرسررمية فرري
فيسسوك ،ال

اء ،رئي

الولراء رامي الحمك هللا بلن ثوقف ما وصرفلا رر"حالة الفليران" فرو ار ،قرائ إنره

عااي للملةية الزائك اسر اشييل لجةة احويء ،وفء اعسيره.

السبيل ،عمان2017/3/15 ،

 .4والد الشهيد باسل األعرج ومحامون يشتكون الضميري وقادة أمنيين

رام هللا :اورركم والررك الشررليك باسررل األاررر ،،ومحررامون ،بشرريوح ضررك الةرراطء باسررم أجلررز السررل ة الل رواء
ا رركنان الض ررمير  ،وقي رراع الش رررطة واألم ررن ال رروطةي ،ببص ررو

الماضي ،وا ايكاء والضرب ال

اعر

قم ررو المس ررير الس ررلمية ث رروم األح ررك

له المشاركون ،واليشلير والوكا ال

مورل ضكهم.

واورركم والررك األاررر ،وارركع مررن المحررامين بالشرريوح للةائرري العررام العسررير بالضررفة الىربيررة المحيلررة.
واضررمةت الشرريوح :ا ايرركاء الررا مشرراركين فرري مسررير سررلمية ،وفررض اجمررو سررلمي بررالوو  ،إضررافة

لليلكثك واليشلير من ا ل وسائل ااا م المبيلفة ،وال م والوكا واليشلير.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/14 ،
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 .5الحكومة الفلسطينية تدين إغالق االحتالل "مكتب الخرائط" في القدس واعتقال مديره
رام هللا :أعانررت الحيومررة الفلس ر يةية إب ر
جمعيررة الك ارس ررا

سررل ا

ا حرري ل ااس ررائيلي ،مييرري قسررم الب ررائد فرري

العربي ررة ف رري يررت الش ررر  ،ش ررمال الو رركل المحيلررة ،واايو ررال م رركثره الي ررل اليفمج رري،

وا سيي ء الا ملفااه ومعكااه المبيصة رصك الةشاا ا سيي اني في الوكل والضفة الىربية.

وقر ررال الميحر رركث الرسر ررمي باسر ررم الحيومر ررة ثوسر ررف المحمر رروع إن ه ر ر ه الب ر ررو ار ررلاي ضر ررمن اليصر ررعيك

ا حي لرري ضررك "المؤسسررا

الموكسررية وضررك مكثةررة الورركل الش ررقية المحيلررة بشرريل اررام ،احررت حج ر

وت ارئ ررو واهي ررة اس رروقلا الحيوم ررة ااسر ررائيلية ليسرل ررر اص ررعيكها واةفير ر مب

الشرقية المحيلة ،والمواطةين الموكسين في إطار محاو

إطار طم

اال ررا ض ررك مكثة ررة الو رركل

الجيررهم وإحر ل المسريوطةين ميرانلم وفري

واشوله الوجه الحويوي العربي وااس مي لمكثةة الوكل".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/3/14 ،

 .6الخارجية الفلسطينية :إغالق "مكتب الخرائط" تصعيد خطير في عمليات تهوكد القدس
الوكل المحيلة  -رهوم ج ار سي :قالت ولار البارجية الفلسر يةية إن إبر
صارخ ل افاقيا

الموقعة واصعيك في امليا

"مييري البررائد" انيلراك

الولك الوركل .وأضرافت أن حيومرة ا حري ل اواصرل

حربلررا العكوانيررة الشرراملة الررا الوجرروع الفلس ر يةي فرري الورركل الش ررقية المحيلررة ومحي لررا ،فرري مسررعا

اسرريعمار ثلرركف إلررا الولررك الورركل وموكسرراالا ،واليضررييء الررا مواطةيلررا الفلس ر يةيين وعفعلررم إلررا
الرحيل اةلا ،وصو إلا فصللا اماما ان محي لا الفلس يةي.

الغد ،عمان2017/3/15 ،

 .7عشراوي تدين إغالق مكتب "الخرائط العربية" في القدس
رام هللا :أعانررت اضررو اللجةررة اليةفي ررة لمةامررة اليحرلررر الفلس ر يةية حةرران اش رراو إب ر
ا حي ل ااسرائيلي مييي قسم البرائد في جمعية الكراسا

سررل ا

العربية في يت الشر بحي يت حةيةرا

شمال الوكل المحيلة ،واايوال مكثره اليل اليفمجي ،وا سيي ء الا ملفااه ومعكااه المبيصة رصك

الةشرراا ا سرريي اني فرري الورركل والضررفة الىربيررة .وطالسررت اش رراو  ،فرري يرران صررحفي ثرروم ال
باافرا ،الفور ان اليفمجي ،وإااع فيح المييي وإرجاو الو ائء اليي صوعر مةه.

رراء،

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/3/14 ،
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 .8النتشة :لم تقدم للهيئة أي شكوى ضد عباس
رام هللا  -مةيصررر حمرركان :نفررا رئرري
ضك رئي

هيكررة ميافحررة الفسرراع رفيررء الةيشررة وجرروع أ قضررية لرركح الليكررة

السل ة الفلس يةية محموع اسال ،موضحا أن حكثف بعض الجلا

فساع مرفواة ضك الرئي

ارن وجروع قضرية شرسه

لاي في اطار محاو الم لإلساء له ضمن مب د لضررب المشرروو الروطةي

والةيل من مواقف الرئي  .وقال الةيشرة ،فري موا لرة حصررلة لرر"الحيا الجكثرك "" :لرم نيلرء أ رة قضرية لر ا

البصو

وأن ا عااء لك هو محض افيراء واضليل للجملور واسيبكام اةاولن م ير".

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/3/15 ،

 .9المحمود يحذر من بيانات وق اررات مزورة يتم تناقلها وتروكجها باسم الحكومة
رام هللا :ح ر الميحكث الرسمي باسم الحيومرة الفلسر يةية ثوسرف المحمروع ،ثروم ال

راء ،مرن يانرا

وق ار ار مزور ثيم اةاقللا وارولجلا باسم الحيومة .وعاا الميحكث الرسرمي إلرا ارواي الكقرة واليحورء

مرن صركقية أ رة يانرا

أو قر ار ار أو و رائء ثريم اركاوللا ،المرا أن كافرة يانرا

نشرها اسر وكالة وفا واسر الوكا

اةلا اسر ااتااة واليلفز الرسمية.

الحيومرة وق ارراالرا ثريم

والصحف ووسائل ااا م المعروفة بمصكاقييلا ،وليم ااا ن
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/3/14 ،

 .11فتح التسجيل لموظفي غزة غير المسجلين لالستفادة من مشاركع اإلسكان
بررز  :أالررن رئرري

سررل ة األ ارضرري فرري ب رز كامررل أ ررو ماضرري اررن فرريح برراب اليسررجيل االميرونرري

لمررويفي بررز ال ر ثن لررم سررجلوا سررابوا بررل مرحلررة ،ا ر ل األسررا يو الوليلررة الواعمررة ،والوسررائم سرريمون
مولا ررة ال ررا كاف ررة محافا ررا

ق رراو ب ررز  .وأت ررك أ ررو ماض رري ف رري اصر ررلح مويض رري لوكال ررة "الر ر أر "

الحيوميررة ،وجرروع اراقيررل أمررام الجلرروع اليرري اس ر ل لرركف إنلرراء كافررة ااج رراءا
للمرحلة األولا من مشارلو ااسيان للمسيفيكثن مةلا.

واليسررولا

الم لوبررة

الرسالة ،فلسطين2017/3/14 ،

 .11الحية :على حكومة الوفاق القيام بواجبها تجاه غزة

طالري اضررو المييرري السياسرري لحركررة حمررال ،اليررل الحيررة حيومررة الوفررا الرروطةي بالويررام واجساالررا
الماملة اجاه ق او بز وأ الوي بالمصائي الا الو او واىرقه في المشاتل.
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وقررال الحيررة فرري كلمررة لرره ار ل ملرجرران امررلم الصررحفيين الفلسر يةيين الحاصررلين الررا جروائز عوليررة
ثوم ال

اء في فةك الموموعور ،ما للةا نؤمن أن ق او بز مسؤول من حيومة الوفا اليي احولت

إلا حيومة أمر واقو واليلا الويام واجساالا ومسؤولييلا كاملة.
واسرراءل الحيررة :هررل ثيلر تون الررا ار ابااةا ولرلرركون مةررا إبمررا

أايةةررا اررن اليفميررر فرري أسررلوب أو

طرلوة ليحسين ه ا الواقو؟! وااطي الفصائل الفلس يةية وقوح المجيمو المكني "إتا كةيم راضين ان
ه ا الواقو فلماتا احملونةا المسرؤولية ،نحرن سرلمةا الحيومرة الرا طسرء مرن فضرة ،والرا ارمري الحمرك

هلل أن ثيسررلم السل ررك ولح ررل مش رراتللا" ،م الس ررا المجلر ر
والمحاسسة للجلا

الحيومية بلتمللا.

اليش ررلعي بالوي ررام واجس رره ف رري اليشر ررلو والرقاب ررة

منظمة التحركر
وقررال اضررو المييرري السياسرري لحمررال إن الحركررة مصررر الررا اسرريممال مررا اررم رركؤه فرري العاصررمة
اللسةانيررة يرررو قسررل شررلرلن مررن لورراءا

وطةيررة واليرري اورركمت ا ررو إلررا األمررام الررا قااررك افعيررل

مةامة اليحرلر الفلس يةية وا ولرها واشييل مجل

وطةي جكثك وفء اافا الواهر .

وأضاف الحية ،نؤمن أن مةامة اليحرلر الفلس يةية هي وابة الجميو ،ميسائ في الوقت تااره كيرف

للا أن اسوا قائك للشعي الفلس يةي وهي

ازال مؤصك أمام أ ةائلا وشعسلا.

وح ر من أن سياسية اليفرع وااقصاء لن اجرك مرو الشرعي الفلسر يةي ،وسريكفعه إلرا اليفميرر برللف

وسريلة ليم ررل نفسره ولواصررل الصرراو ،عاايرا إلررا ا افررا الرا اسرريراايجية وبرنرام وطةري اورروعه قيرراع
واحك اورر آليا

الصراو مو ا حي ل واووعها معا.

وأشررار إلررا أن الشررعي الفلسر يةي فرري الشرريا

قررك ناررم مررؤامره الشررعسي ليحررل مشرراتله بعرركما اوااسررت

المؤسسة الرسمية ان تلك ولم اليم بوضا اهم ولم ام للم ام ي حويويا.
وامةا الحية من المةامة أ اب ئ فري جمرو المجلر

الروطةي فري رام هللا كمرا كران مب

را لره فري

شلر ع سمسر واكم ا تيرراث بمرن حضرر أو ثيىيري ،مسيةرا أن هر ا انوسرام جكثرك ثؤكرك الرا ا نوسرام
ولم ل انو با الا مور ار لواء يرو ال

اوك قسل شلرلن.

وأعان الحيررة اايرركاء أجلررز السررل ة فرري مكثةررة رام هللا الررا مسرير ارركثن محاتمررة الشررليك باسررل األاررر،

ورفاقه البمسة.
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االنتخابات
ووصف الوياع في حمرال الركاو إلرا إجرراءا

ا نيبابرا

فري يرل اركم اروفير السيكرة المةاسرسة للرا

ضربا من العسف والجةون .وأتك الا أن حركة حمرال لرم اررفض ا نيبابرا  ،رل وافورت اليلرا العرام

الماضي ،لمةلا احيا ،إلرا أمررلن لضرمان إجرائلرا وهمرا إ جراع يكرة أمةيرة احيررم الحرلرا

فري الضرفة

وبيكة قانونية ميوافء اليلا .واابو :لوك اانا كواعرنا في الضفة األمرلن فري اليجربرة السرابوة و ثرزال

بعضلم معيولين في سجون السل ة الا الفية اااكاع ل نيبابا  ،ف
هر ه الاررروف .واسرراءل :هررل سرريويم إجرراء انيبابررا

مين أن نمرر مشاركيةا في

محليررة فرري يررل حالررة كسررت الحرلررا

والم حوررة

اليي اعاني مةلا الضفة الىربية؟ مشي ار إلا أن السل ة الفلس يةية لرم احيمرل مسرير لمكرا

المرواطةين

فلل احيمل إجراء انيبابا

محلية ثيةاف

اليلا الةال؟

التلوكح بالحرب
وفيمررا ثيعلررء برراليلولح بررالحرب ،شرركع الحيررة الررا أن الحركررة ليسررت مررن ه روا الحررروب ،مرعفررا :نحررن
شعي ميلوم وضحية إرهاب العكو ال

وقررال إن قيرراع حمررال والوسررام والفصررائل

سةواال كاألسوع واألب ال.

حيل أرضةا ولشن الحروب اليةا ،ونحن نكافو ان شعسةا.

اسررعا إلررا الحرررب ،لمررن فرري حررال شررةت اليةررا الحررروب

واوجه باليحية إلا الجةك األرعنري المحررر أحمرك الكقامسرة وهةرله بالحرلرة ،وأشراع بانيصراره لفلسر ين

ووقوفره فرري وجره قضررية الي سيرو مررو ا حري ل ،كمررا وجره اليحيررة إلرا األسرريات اليرل اليفمجرري صرراحي

مركز الجىرافيا والبرائد المبيصة بالمسجك األقصا وال

اايوله ا حي ل اليوم في مكثةة الوكل.

موقع حركة حماس ،غزة2017/3/14 ،

 .12حماس :الحركة لديها توجه جدي سيتم اإلعالن عنه قركبا إليجاد صيغة لتعزكز العمل اإلداري بغزة
وكا
ال ر

 :أتك

حركة حمال ،أمر  ،امسريلا باليوجره ليشرييل لجةرة حيوميرة اعار ق راو برز األمرر

رفضرريه حركررة فرريح االميلررا يم ررل

ا نوسررام الفلس ر يةي الرركاالي .وقررال الةرراطء باسررم حركررة

حمررال حررالم قاسررم ،إن لرركح الحركررة اوجلررا جررك ا سررييم ااا ر ن اررن افاصرريله قرلسررا ا جرراع صرريىة
ليعزلز العمل ااعار في ق او بز .

وتكررر قاسررم أن الب ررو "اسرريلكف سررك البلررل الكسرريور والوررانوني الحاصررل فرري العمررل الحيررومي فرري
ق رراو ب ررز نييج ررة رف ررض حيوم ررة الوف ررا ال رروطةي ألعاء ملامل ررا ف رري الو رراو" .وا ررابو الة رراطء باس ررم

"حمال" قائ " :إن الحركة ايحمل مسؤولياالا الوانونية والوطةية لميابعة األوضاو في ق راو برز فري
التاركخ :األربعاء 2017/3/15

العدد4229 :

ص

10

يل إهماله من حيومة الوفا " .في الموا ل رفض نائي أمين سرر المجلر

ال رور لحركرة "فريح" فراثز

أ رو اي رة اوجره "حمرال" يشرييل أ إعار جكثرك للعمرل الحيرومي فري ق راو برز بعيركا ارن حيومرة

الوفا .

الخليج ،الشارقة2017/3/15 ،

 .13فتح :لجنة حماس إلدارة قطاع غزة تكركس لالنقسام
رام هللا :ح ر الميحكث باسم حركة فيح ،نائي أمين سر المجل

ال ور للحركة فاثز أ رو اي رة ،مرن

رر قررار حمرال بم ابرة إنلراء لحيومرة الوفرا اليري مةعيلرا
اشييل حمال للجةة اعار ق راو برز  ،معيس ا

معيوا

حمال من ملاملا في الو او.

وقال أ و اي ة في حكثف اتاارة "مروطةي" ثروم ال

راء" ،إن اشرييل حمرال للجةرة اعار ق راو برز

عليل إضافي الا نوا اها في ا سيمرار في ا نوسام ،ورفضلا الحلول انلائه" ،مشي ار إلا أن حمال
باشر

ل ه الب و بعك الةيرائ ا جا يرة اليري ارجرت لرا اللجةرة اليحضريرلة لعورك المجلر

الروطةي

الفلس يةي .وشكع الا رفض الفصائل الفلس يةية ليشييل أ لجةرة اعار ق راو برز ،والرا ضررور

اميين حيومة الوفا الوطةي من الويام بملاملا ،وا ميةاو ارن إنشراء ركثل للرا ،وأاررب ارن قةاايره

بوكر حيومة الوفا الا حل أبلي مشاتل الو او.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/3/14 ،

" .14الشعبية" :الرهان على البيت األبيض وطاولة المفاوضات خاسر
نررا ل

 -و ء ايررك :اسررر "الجسلررة الشررعسية ليحرل ررر فلس ر ين" اررن رفضررلا للورراءا

الميمرررر الي رري

اعوكها السل ة الفلس يةية مو مسؤولين أمرلييين ،عااية للرهان الا الشعي ومواوميه.

وقال الوياع فري الجسلرة ،الهرر الششرير " ،إن اعولرل قيراع السرل ة الفلسر يةية الرا الركور األمرليري
في إ جاع حل للصراو ،هو اوجه نحو السراب ،والرهان الا المفاوضا
وأض رراف الشش ررير ار ر ل ح رركثف م ررو "ق رركل رررل"" ،نلر ر المفاوض ررا
الماضررية" ،م السررا بالرركاو

الملل ال

ا نوسام.

أ س ررت فش ررله طر روال الس ررةوا

نعورراع ااطررار الويرراع للفصررائل الفلس ر يةية ،وبحررف سررسل البرررو ،مررن

عيشه الشعي الفلسر يةي ،واةفير كرل ا افاقيرا

التاركخ :األربعاء 2017/3/15
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 .15فصائل منظمة التحركر تؤكد حرصها على االستقرار األمني والسلم األهلي في لبنان
يرو  :أتك

فصائل مةامة اليحرلر الفلس يةية حرصرلا الرا ا سريورار األمةري والسرلم األهلري فري

لسةان ،وامسيلا بالع قة األاولة اليي اربد الشعسين اللسةاني والفلس يةي.

الفصائل ،ا ل اجيماو اوك فري سرفار عولرة فلسر ين فري يررو ثروم ال

وجكع

راء ،رئاسرة أمرين

سررر فصررائل المةامررة فيحرري أ ررو العرررعا  ،اسرريعكاعها ليوررك م كررل مررا ثي لرري ليشررييل الوررو الفلسر يةية

المشرريركة فرري مبرريم اررين الحلررو  ،الررا قااررك الويررام بالملررام األساسررية المةوطررة لررا فرري حف ر أمررن
واسيورار المبيم والع قة مو الجوار اللسةاني الشويء.

واوقفررت أمررام األحرركاث األمةيررة اليرري شررلكها مبرريم ررر ،السراجةررة فرري يرررو قسررل أ ررام ،ومررا سررسولا مررن

أحكاث مؤسفة حصلت في مبيم اين الحلو  ،ميوجلة بالشير من كافة الووح واألحزاب والشبصيا
والفعاليررا

الوطةي ررة وااسر ر مية اليرري ر ر لت جل رروعا صرراعقة لي ول ررء األح رركاث ومةررو ام رركعها وص ررو

انلائلا ومعالجة تثوللا.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/3/14 ،

 .16خضر عدنان يطالب الصليب األحمر الدولي بالوقوف مع المعتقلين السياسيين بسجون السلطة
جةررين :طالرري الشرريه اضررر ارركنان ،الويرراع فرري حركررة الجلرراع ااس ر مي ،اللجةررة الكوليررة للصررليي

األحمر ،بضرور الوقوف إلا جاني المعيولين السياسيين في سجون السرل ة بالضرفة المحيلرة ،مشري ار
إلا الاروف الصعسة اليي عانونلا ااصة في سجون أرلحا والااهرلة وبيت لحم وجةيك في نا ل .
جاء تلك ا ل اسيوساله ثوم ال

اء ،رئي

بع ة اللجةة الكولية للصليي األحمر فري الوركل والضرفة،

ترسييان ليييسور ،ورئيسة بع ة شمال الضفة الىربيرة ارا ار مونيىرومر  ،وع مرا محاجمرة مركثر الصرليي
األحمر في جةين ،في مةزله المائن في لك ارابة بجةين شمال الضفة الىربية.

وأتك اكنان أن بعض المعيولين موجروعون فري سرجون السرل ة رهرائنت إت ارربد اافررا ،ارةلم ،يسرليم
مررن اسررميلم رر"الم لوبين" مررن أقرراربلم ،كمررا هررو الحررال مررو المعيوررل محمررك اصرريك فرري سررجن جةيررك،

ال

ثربد األمن اافرا ،اةه بضرور اسليم شويوه محموع نفسه.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/14 ،

 .17فتح :فئة ضالة حاولت االعتداء على حفل تكركم لجان اإلصالح وسط قطاع غزة
بز  :قالت حركة "فيح" في ق او بز ،مساء ثوم ال

راء ،إن فكرة ضرالة اارجرة ارن قريم شرعسةا وقريم

حركيةررا ال ارئررك  ،حاولررت ا ايرركاء الررا حفررل امررلم لجرران ااصر ا فرري محافاررة الوسر ا ،فرري ق رراو

التاركخ :األربعاء 2017/3/15

العدد4229 :

ص

12

بز  .وأعانت الحركة ،في يان للا ،هر ا العمرل ،مشرير إلرا أن أ ةراء الحركرة أفشرلوا مب رد هر ه الفكرة
واسيمر الفعالية كما هو مب د للا.

وعات حركرة "فريح" أ ةاءهرا إلرا أن يونروا صرفا واحركا الرف قيراعالم الوطةيرة ،والرف حرركيلم الوفيرة

لكماء الشلكاء ،وأن ثةس وا من صفوفلم كل المارقين وكل البارجين ان الصف الوطةي.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/3/14 ،

 .18نتنياهو :ال يمكن الحديث مرحليا عن اتفاقات مع السلطة الفلسطينية
الوكل  -سعيك امور  :قال رئي
الحكثف مرحليا ان اافاقا

الولراء ااسرائيلي ةيامين نيةياهو ،مساء ال

مو السل ة الفلس يةية وإنما ان كا ا

مين

اء ،إنه "

مييالية من المصارحة

والمياشفة".

جاء تلك في حكثف نيةياهو ،نوليه ااتااة ااسرائيلية العامة (رسمية) ،في اضم اعويسه الا

محاع ااه مو مسعوث الرئي

األمرليي عونالك ارامي لشؤون المفاوضا

اليي جرح اوكها ،أم  ،في الوكل الىربية.

وأارب نيةياهو ،ان اايواعه بلن االر نيائ محاع ااه مو برلةس
وأفاع

مصاعر في عثوان رئي

الكولية جيسون برلةس

،

 ،قرلسا.

الولراء ااسرائيلي لإلتااة بلن نيةياهو ،أ ار ا ل محاع ااه مو

المسعوث األمرليي ،موضوو إقامة مسيوطةة كثلة لمسيوطةة "اامونا" وسد الضفة الىربية ،اليي ام

إا ؤها مؤارا .وأوضحت المصاعر أن نيةياهو ،ميمسك بو ارره بإقامة ه ه المسيوطةة.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/3/14 ،

 .19نتنياهو ينفي أمام المحكمة أن تكون زوجته طردته من موكبه الرسمي
ال

ل ضاهر :نفا رئي

الحيومة ااسرائيلية ،ةيامين نيةياهو ،أمام محيمة الصلح في ال أ يي ،ثوم

اء ،أن امون لوجيه ،سار  ،قك ألوت به من سيار رئي

الحيومة اةكما كانت اسير ضمن

موكي الا طرلء ال أ يي – الوكل .وجاء تلك في أاواب عاوح ق ف واشلير رفعلا نيةياهو
ولوجيه ضك الصحافي في "ثك عو

أحرونو " ،ىآل سارنا ،ال

أن سار نيةياهو ألوت لوجلا من السيار .

كيي في صفحيه في "فيسسوك"

وقال نيةياهو إن "تل ما قاله (سارنا) ك ب ،و أسال له" ،معيس ار أن "الصحافيين
اةي .وبالةسسة للم ،أنا وسيلة اسواا الحيومة ،وأنا الحلوة الضعيفة".

التاركخ :األربعاء 2017/3/15
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واايسر الزوجان نيةياهو في الكاوح أن ما كيسه سارنا هو افيراء وطالسا يعولض قكره  280ألف
شييل .لمن سارنا أصر الا ما كيسه وقال أمام المحيمة إنه ميلتك "اليوم أت ر من قسل أ ضا".

عرب 2017/3/14 ،48

 .21شتاينتس" :معاليه أدوميم" جزء من "إسرائيل"
الوكل المحيلة :قال ما سم ا وللر السةا اليحيية ااسرائيلي ثوفال شياثةي
أعوميم" في الوكل هي جزء من ما امسا كولة "إسرائيل".

ا ل موا لة أجرالا معه إتااة الجيا ااسرائيلي صساا ال

وأضاف شياثةي

إن مسيوطةة "معاليه
اء ،أن مسيوطةة

"معاليه أعوميم" جي أن امون بشيل قاطو جزء من "إسرائيل" ،أما مسللة اليوقيت فلي ميروكة
لرئي

الحيومة نيةياهو.

واساءل الوللر ان حزب اللييوع مسيلجةا ان اسيمرار اواجك سفار الو ا

وباقي سفا ار الكول في ال أ يي عاايا نوللا جميعا إلا الوكل.

الميحك األمرليية

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/3/14 ،

 .21النائب أبو عرار :ال حق لليهود في المسجد األقصى
الوكل  -اسك الرؤوف أرناؤوا :أعان نائي اربي ،في المةيست (السرلمان) ااسرائيلي ،السي
"لحف اراث اللييل" ،ال

صةكو اا

اوول إسرائيل إن المسجك األقصا في الوكل ،أقيم الا

أنواضه.

وقال الةائي طلي أ و ارار ،اضو المةيست ان الوائمة العربية المشيركة ،في اصرلح مييوب
أرسل نسبة مةه لوكالة األناضول":

حء لليلوع في المسجك األقصا ،و في حائد الس ار ".

وأضاف ":المسجك األقصا وأروقيه وجكرانه الكاالية والبارجية ،للمسلمين ولي

لليلوع حء فيه ،ولو

في تر اراب ،بشلاع اليارله ،وكسار من حاااماالم ،وبشلاع اليونسيو ،وبشلاع العالم".
واابو أ و ارار ":ما اووم به حيومة إسرائيل ،وجلا
اليلوع في أر

وأضاف ":لن اجك

فلس ين ،وكلن للم اارله وج ور هةا".
ه ه اليصرفا

نفعا ،وإن كان العالم ااس مي حاليا في سسا  ،لمةه سيفيء

ثوما" .وقال أ و ارار ":نحن هةا لن نسمح بل

هةاك من

مي رفة ثلوع ة ،محاولة من أجل إ سا

الي به".

التاركخ :األربعاء 2017/3/15
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 .22النيابة اإلسرائيلية تتفاوض مع باسل غطاس إلبرام صفقة
ال أ يي :أالن نائي المكاي الرئيسي في إسرائيل ،رال نيزر  ،أن الةيابة اكثر مفاوضا

ميوكمة مو

الةائي ان اليجمو الوطةي الك موراطي في "الوائمة المشيركة" ،ع .باسل ب ال ،ا رام صفوة عيرف

بموجسلا يلمة الرلي هوااف جوالة إلا األسرح الفلس يةيين في سجون ا حي ل ،ولوكم اسيواليه
من المةيست (السرلمان ااسرائيلي) ،موا ل "فر

حيم مبفف بالسجن لسةوا

جاء تلك ا ل جلسة للجةة الةاام في المةيست ،اوك

قليلة".

أم  ،للسحف في إقصاء الةائي ب ال

ان اضولة المةيست ،كاوح أنه ارامي مبالفة أمةية ا ير  .وقك باعر إلا ه ا السحف  71نائسا
من أاضاء ا ئي ف الحاتم ،بعك أن كانوا قك أجروا اعكث الا الوانون ،ثييح ألاضاء المةيست أن
فصلوا لمي

للم ،ام انيبابه من الجملور" ،وهو أمر ثيةاقض مو الووانين الك موراطية" ،كما قال

لم ؤه نواب "الوائمة المشيركة".

الشرق األوسط ،لندن2017/3/15 ،

 .23الجيش اإلسرائيلي يراقب نشاطات "حزب هللا" على طول الحدود مع لبنان
ثراقي الجيا ااسرائيلي الا مكار السااة نشاطا

"حزب هللا" الا طول الحكوع مو لسةان .ه ا ما

قاله اللفيانةت كولونيل كميل طافا مشي ار إلا أن اةاصر "حزب هللا" وومون ل ه الةشاطا

باليعاون مو الجيا اللسةاني.

أحيانا

وأضاف اللفيانةت كولونيل طافا أن جيا الكفاو أقام اائوا هةكسيا الا شيل سواار ا ار ية وأسوار

إسمةيية لمةو امليا

قرب الحكوع مو لسةان.

اسلل مو لسةان .تما أقيم ناام إن ار امةولوجي ميوكم سمح رصك أ

احرك

صوت إسرائيل والتلفزكون اإلسرائيلي2017/3/14 ،

 .24فلسطينيو  48يتظاهرون في القدس احتجاجا على قانون "كامينيتس"
الوكل :اااهر رؤساء السل ا

المحلية ،ونواب المةيست العرب -أاضاء الوائمة المشيركة،

وناش ون في األحزاب السياسية وجمعيا

ال

العمل المكني ،وأصحاب المةالل الملكع باللكم ،ثوم

اء ،أمام مور ولار المالية ااسرائيلية بالوكل ،احيجاجا الا قانون اليةايم والسةاء المسما

"تاميةيي " .وقال رئي

اللجةة الو رلة للسل ا

المحلية العربية مالن بةا م لر"وفا" ،إن ه ه اليااهر

ا حيجاجية الاي ازامةا مو انعواع جلسة لجةة الكاالية السرلمانية في المةيست ،واليي سيسحف

واصو  ،في الوقت نفسه ،الا مشروو قانون "تاميةيي " وهو قانون اليةايم والسةاء المعكل الجكثك
التاركخ :األربعاء 2017/3/15
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ال

ثلكف إلا اسرلو اكمير آ ف السيو

اض ار ار الا أراضيلم عون ارااي

العربية ،ومضاافة الىراما

الا من ةوا يوالم

.

وأضاف بةا م ان أت ر من  50ألف يت في الوسد العربي ملكع باللكم في الوقت ال

حيا ،فيه

العرب إلا أت ر من  100ألف يت لحل مشيلة الضائوة السيةية اليي عاني مةلا سيان الورح
والسلكا

العربية ،مؤككا ان نائي المسيشار الوضائي اثرل كاميةيي

المساعر لسن الوانون والحيومة

ااسرائيلية "ثلكفون من وضو الوانون قيك اليةفي لمسر إراع المواطن العربي الفلس يةي في الس ع،
وامرل

شعي أو شعي

موولة ار

ار ".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/3/14 ،

" .25هآرتس"" :إسرائيل" تحاول تبرئة جيشها من جركمة عائلة أبو العيش
الكاال المحيل :لامت صحيفة "هآرا " ،بلن ا حي ل حاول اسرئة جيشه من الجرلمة اليي ارامسلا
بحء ةا

اائلة الككيور از الكثن أ و العيا شر جساليا في اكوان  ،2008حيةما قصف المةزل

بالو ائف واسسي في اسيشلاع أربو فييا

من العائلة.

وأشار الصحيفة العسرلة في اكعها الصاعر ثوم ال

المسيلكف كان حو وسائل حربية.

اء ،إلا أن جيا ا حي ل اعاا بلن المةزل
وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/3/14 ،

 .26مستوطنون يشرعون في إقامة بؤرة استيطانية قرب رام هللا
رام هللا  -محموع السعك  :شرات مجمواة من المسيوطةين في إقامة ؤر اسيي انية جكثك الا

أراضي الفلس يةيين ،شر رام هللا ،وسد الضفة الىربية ،بالورب من قرلة المىير ،بعكما كأوا في

إقامة رك

ليربية األبةام الا جسل ال سون من أراضي قرح المىير وأ و ف ا وكفر مالك ،شر

رام هللا .وقال رئي

مجل

قرو المىير ،فر ،الةعسان ،لر"العربي الجكثك" ،ثوم ال

اء ،إن "أت ر من

 12مسيوطةا أقاموا مة ثومين ( ركسا) اسلع مساحيه ( 60ميرا*  12ميرا) ،وبووا مة ثومين في
الميان ،وأحضروا اش ار األبةام هةاك".

ولفت الةعسان إلا أنه اواصل مو ا راساا ااسرائيلي ،وأن المسيوطةين أ لىوه أن ه ه األراضي
اسما أراضي "عولة" ،ولكثلم موافوة من عولة ا حي ل باسيكجارها ،حيف اسلع مساحيلا نحو 8

عونما .

التاركخ :األربعاء 2017/3/15
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 .27جنين :االحتالل يعتقل أسيركن محرركن وكفرض إغالقا محكما على رمانة
اايولت قوا

ا حي ل ااسرائيلي ،اليوم األربعاء ،شويوين أسيرلن محررلن من قرلة رمانه برب

جةين ،ومةعت العمال من اليوجه إلا أماتن أاماللم ،بعك إا ن الورلة مة وة اسيرلة مىلوة.

وأفاع توو الشويوين لر"وفا" ،بلن قوا

بشةا  ،بعك

ا حي ل اايولت شويويلما أحمك ،وحسام فيا

عهم مةزليلما في الورلة ،وهما أسيران محرران.

وأالةت الك الووا

اوي مكاهمة المةزلين المة وة مة وة اسيرلة مىلوة ،ونصست حواجزها

العسيرلة الا مكاال الورلة ،ومةعت العمال من اليوجه للعمل.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/3/15 ،

 .28اعتقال  23مواطنا بالضفة والقدس وإصابة خمسة مواطنين بمواجهات مع االحتالل في "الدهيشة"
أصيي فجر اليوم األربعاء ،امسة مواطةين بجراا مبيلفة ،ا ل اقيحام قوا
الكهيشة جةوب يت لحم ،في وقت اايولت فيه قوا

ا حي ل مبيم
عهم

ا حي ل اكعا من المواطةين في حم

وافييا في مةاطء ميفرقة بالضفة والوكل المحيليين.

وتكر يان لجيا ا حي ل ،أن قوااه اايولت  23فلس يةيا في الضفة والوكل المحيليين ،ا ل

امليا

عهم وافييا ،مشي ار إلا نوللم إلا اليحويء لكح جلال "الشاباك" الا الفية أامال مواومة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/15 ،

" .29مجموعة العمل" :استشهاد  27الجئا فلسطينيا في سوركة خالل شباط /فبراير 2017

أتك فرلء الرصك واليو يء بمجمواة العمل من أجل فلس يةيي سورلة إنه و ء اسيشلاع نحو ()27
فلس يةيا قضوا ا ل شساا /فسراثر الماضي.

وقالت المجمواة في اورلرها "إن الضحا ا ( )27ال ثن سو وا اام  ،2017اولاوا حسي المكن

السورلة الا الةحو اليالي )9( :ضحا ا في عراا جةوب سورلة ،و 6قيلا في رلف عمشء ،في حين
اسيشلك ( )5جكين في عمشء ،و( )4آارلن في حلي ،و( )3جكين في أماتن ميفرقة.

الرسالة ،فلسطين2017/3/14 ،

 .31االحتالل يغلق دائرة الخرائط بالقدس وكفرج عن التفكجي بعد اعتقاله
أبلوت قوا

ا حي ل ااسرائيلية اليوم بالوكل عائر البرائد والةام الجىرافية بجمعية الكراسا

العربية اليابعة لسيت الشر  ،واايولت مكثرها اسير األراضي وا سيي ان اليل اليفمجي.
التاركخ :األربعاء 2017/3/15
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ووفء تو اليفمجي فوك اقيحمت قو من شرطة ا حي ل مييي الكائر الواقعة في لك يت حةيةا
شمال الوكل المحيلة وصاعر

ميابعيه امليا
وأفاع

محيولااه ،وسلمت اليفمجي أم ار بإب قه لمك سية شلور بحجة

يو األراضي ليلوع في الوكل.

رولين اليفمجي للجزلر نت بلن قو من شرطة ا حي ل اقيحمت مييي والكها قسيل انيصاف

نلار اليوم باليوقيت المحلي ،وسلميه أم ار بإب قه لمك سية شلور ،م صاعر أجلز الحاسوب
والو ائء الباصة بعمله ،واقياع

ال

والكها إلا مركز شرطة الةسي عووب لليحويء ،وأفرجت اةه مساء

اء.

الجزكرة.نت ،الدوحة2017/3/14 ،

 .31االحتالل يطور وسائل مراقبة إلحكام سيطرته على حدود قطاع غزة
بز  -محمك الجمل " -األ ام االميرونية" :مة انيلاء العكوان ااسرائيلي صيف  ،2014وا حي ل
ثواصل ارميم حكوعه مو الو او ،واعزلزها وسائل مراقسة مي ور  ،الكف للحك من امليا

اايراقلا مسيوس .

ولسيبكم ا حي ل في محاولة المين الحكوع وسائل اكثك  ،من يةلا جيسا
بيامي ار

رصك وايسو ،إضافة إلا مةاطيك اجس

ا ية وميحركة ،وكامي ار

اليسلل أو

بير ملهولة مزوع

م سية في أماتن مبيلفة

من اد اليحكثك ،ووسائل أارح.
ولواصل ا حي ل إط

مةاطيك اجس  ،بعضلا وف في وضو ا ت ،وأارح ميحركة ،أ رلها ما

سما بمة اع "ترم أ و سالم" ،وهو اسار ان بالون هوائي أ يض اللون ،وف في وضو شسه ا ت

فو

معسر كرم أ و سالم اماما ،ولراقي اد اليحكثك والحكوع المصرلة الفلس يةية ،والمصرلة

ااسرائيلية.

وأوضح مزاراون من لك الشوكة جةوب شر مكثةة رفح ،أنه وبااضافة للمة اع ،وضعت كامي ار

مراقسة في كل ميان ،ااصة قرب المواقو العسيرلة ،يةما أتك مواطةون آارون وضو مجسا

اسيشعار الا طول السلك الشائك ،وهي اسار ان أس ك عقيوة ،فور لمسلا أو المشي فوقلا اسكأ

باليحرك واصكر إشا ار

اةسيليه ،وا لء إن ار ثةسه الجيا ااسرائيلي ،ال

اليي حك ت فيلا ا هي از ال .

التاركخ :األربعاء 2017/3/15
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 .32أبو العيش يقاضي "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب بعد محاولتها التملص من قتل بناته
بعك نحو اسو سةوا

احاول إسرائيل اسرئة جيشلا من جرلمة قيل ةا

في اكوان "الرصا

المصسوب" الا بز في نلا ة  ،2008حيف اكاي أن المةزل ال

الككيور از الكثن في جساليا ،كان حو وسائل حربية

ةا

اسيعر

الككيور از الكثن أ و العيا
قيلت فيه

سيبكملا جةوعها .وباألم

أ و العيا في مؤامر صحافي فصول ملسااه وبةااه ،وكشف أنه سي حء إسرائيل

واالاملا باقيراف جرائم حرب بموا ال عاوح اعولضا

سابوة.

ومن المةيار أن اسيمو المحيمة في كر السسو ،اليوم األربعاء ،إلا اافاعا  ،بحضور أ و العيا

ال

وصل لألراضي المحيلة اصيصا قاعما من ميان إقاميه في كةكا بعك وقوو ملسااه.

وأوضح الككيور أ و العيا ا ل مؤامر صحافي في الوكل المحيلة ،أم  ،أنه سيواضي إسرائيل
يلمة اراماب جرلمة حرب بموا ال اوك م عاوح اعولضا ،

فيا إلا أن أموال اليعولضا

سيبصصلا اقامة جمعية ليبليك تكرح ةااه اعمل الا امولل اليعليم العالي للفييا

الفلس يةيا .

القدس العربي ،لندن2017/3/15 ،

 .33أصغر صحافية حرة في العالم :هبوا إلى نجدة أطفال فلسطين
إس ةسول  -صليي ق لو  :قالت "جةا جلاع" ،اليي ثلوسلا العكثك من ميابعيلا ر"أصىر صحافية حر

في العالم" ،إن "أطفال فلس ين عانون الالم احت ا حي ل ااسرائيلي ،ولرلكون العيا بحرلة
وكرامة م ل بوية األطفال ،عااية العالم إلا مسااك كل األطفال ال ثن ثيللمون ،ومشكع الا أن

وطةلا سيسوا اسمه فلس ين ،ولي

و"جةا" ،اليي كرملا الرئي

إسرائيل ،وأن سيانه فلس يةيون ،وليسوا إرها يين.

اليركي ،رجي طيي أرعوبان ،ثوم األحك الماضي في مكثةة إس ةسول،

ا ل ا حيفال بجائز السر الكولية ،ولك

الميحك قسل اشر أاوام ،واحمل الجةسييين

في الو ا

الفلس يةية واألمرليية ،وهي اويم في قرلة الةسي صالح ،حيف عيا أت ر من  500فلس يةي.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/3/14 ،

" .34قدس برس" :االحتالل يهدم  51منشأة في القدس منذ مطلع العام الجاري
إسرائيلية ،ثوم ال

الوكل المحيلة  -من فاطمة أ و سسييان ،احرلر و ء ايك :هكمت آليا
مةشلاين فلس يةييين في لك سلوان جةوبي مكثةة الوكل المحيلة.
وأفاع الشاب اسك أ و صالح لر"قكل رل" ،بلن قوا

إسرائيلية ارافولا آليا

اقيحمت مةزل اائليه ،يلر اليوم ،وهكمت أجزاء مةه ،بحجة اكم اليراي
التاركخ :األربعاء 2017/3/15
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وأضاف أن والكه "أ و اسك" لم ثيسلم أ
والشروو بعملية اللكم اليي جاء
ه ا وكانت آليا

إن ار أو أمر باللكم سابوات حيف افاجل باقيحام مةزله

الا مساحة  70 - 60مي ار مربعا.

ا حي ل قك هكمت صساا ثوم ال

اء أ ضا ،مسةا قيك اانشاء في قرلة العيساولة

شمالي شر الوكل المحيلة ،بحجة السةاء بير المرا
ولرافو لك اكع المةشآ

رصكاه "قكل رل".

.

اليي هكملا ا حي ل مة كا ة العام الجار إلا  51مةشل  ،وفوا لما
قدس برس2017/3/14 ،

 .35مصرع عاملين فلسطينيين إثر حركق شمال األراضي المحتلة
الةاصر  -من و ء ايك ،احرلر للةة األارل :أسفر انفجار مسيوعو لأللعاب الةارلة شمال
األراضي الفلس يةية المحيلة اام  ،1948ان مصرو ااملين فلس يةيين وإصابة امسة مسيوطةين

ثلوع.

وقالت ااتااة العسرلة ،إن ااملين ا ةين من فلس يةيي الكاال قضوا جراء الحرلء ال

شي في

مسيوعو األلعاب الةارلة بعك انفجار اليوم ،كما أصيي امسة إسرائيليين بحرو وجروا مبيلفة،
وصفت حالة واحك مةلم بالب ير .
وتكر

الوةا العسرلة السابعة ،أن سلسلة انفجا ار

والبوف ساع

المة وة.

صاحست الحرلء ،ما اسسي بحالة من الللو
قدس برس2017/3/14 ،

" .36أوالد المختار" ..دراما تحاول النهوض باألعمال الفلسطينية
نا ل  -لسابة توقان" :وسد أجواء ال سيعة الورولة ،ثةيشر مم لو "أو ع المبيار" في مواقو اليصولر
بورلة "رابا" ،قرب جةين شمال الضفة الىربية ،ثراكون الم ب

سةوا

ما قسل احي ل إسرائيل ألراضيلم اام 1948م.

اليوليك ة الفلس يةية اليي احاتي

ولسعا فرلء امل مسلسل "أو ع المبيار" ،بالبرو ،بعمل "نواي" وبإميانيا

محكوع  ،انيا،

مسلسل وول الوائمون اليه إنه األتسر الا مسيوح األامال اليي أنيجت عاال فلس ين.

وليةاول المسلسل قصيين ،األولا ان اربة (قرلة صىير ) "أم اللول" ،الورلة الفلس يةية اليي ام

"الولكها" في مكثةة الوكل.
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والوصة األارح ان قرلة "لهر " ،اليي اكور فيلا أحكاث المسلسل ،وان صةكو "المواشين" (األو ار
بر ،مو مجمواة من الةال ال ثن اميةوا من اللروب من العصابا

ال سواية) والحج  ،ال

الصليونية ،ولصل الصةكو للورلة.
واسكأ الحيا ة بمحاو
واكع حلوا

إ صال "المواشين" ألصحا لا ،حيا

ثيم ا سيي ء اليلا من قسل إسرائيل.

المسلسل  ،30ومك الحلوة الواحك  50عقيوة ،وسيعر

في شلر رمضان الموسل.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/3/14 ،

 .37وزارة الثقافة تطلق مشروع "نادي القراءة في غزة"
بز  -من اسك الىةي الشامي ،احرلر و ء ايك :أطلوت ولار ال وافة الفلس يةية ،ثوم ال
للوراء في ق او بز احت شعار "الوراء نل حيااي".
وقال مكثر المييسا

والمعار

اءٍ ،
ناع

في الولار  ،محمك الشرلف ،ا ل مؤامر صحفي اوك في مكثةة

او فمرلا ،وإ جاع يكة
بز  ،إن اللكف من وراء إنشاء ه ا الةاع هو " ةاء مجيمو فلس يةي م وف وو ٍ
وافية وماع ة عاامة وكواعر قاعر الا نشر العلم والمعرفة ،ل راواء باانسان الفلس يةي".

وأوضح أن الفكا

اليي سييم اسيلكافلا من ا ل فعاليا

والمعاهك والجامعا  ،والعاملين في المجا

وأنش ة الةاع  ،هي طلسة المكارل

اليعليمية واليربولة ،بااضافة ألولياء األمور.

قدس برس2017/3/14 ،

 .38مجلس النواب األردني يرفض "مناقشة عامة" حول اتفاقية الغاز مع "إسرائيل"
امان -جلاع المةسي :فيما رفض مجل

صو

المجل

الةواب اوك جلسة مةاقشة اامة حول اافاقية الىال ،حيف

 73نائسا من أصل  96الا اكم ص حية م كر كانت قكمت لعوك ه ه الجلسة ،طلي
من الحيومة ازولكه ة

الجلسة .تما صو

وقضية قراء العكاعا

المجل

ا افاقية حوا ،وهو ما اعلك به وللر ال اقة ا راهيم سيف ا ل

الا اكم ص حية م كر طلي المةاقشة العامة حول شركة الملرباء

والفروقا  ،محو الم كر إلا لجةة ال اقة الةيا ية.

وحول الةائسان ع مة طلسوب وهكح العيوم اسكليلما إلا اسيجوابا

اكم قةاايلا بالرع الوارع اليلا حول أمانة امان المسرح واليعييةا

البكمة المكنية" ،كما حولت الةائي العيوم سؤاللا حول المةاه
التيكا

حيف اسر الةائي طلسوب ان
اليي جر

واليعكث

فيلا "اار ،ناام

إلا اسيجواب ربم

وللر اليربية واليعليم امر الرلال ان "اللجةة المشيلة للةار في المةاه سيرااي الويم الكثةية

وقيم المجيمو األرعني".
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جاء تلك في الجلسة اليي اوكها المجل
مةلا الةائي األول امي

الحيومي.

اصر أم

ا ية بحضور رئي

رئاسة رئيسه ااطف ال راونة وأعار جزءا

الولراء هاني الملوي واكع من أاضاء الفرلء
الغد ،عمان2017/3/15 ،

 .39دائرة قاضي القضاة في عمان 19 :أردنية تزوجن من إسرائيليين خالل عام واحد
امان :سجلت المحاتم الشراية في األرعن ا ل اام  19 ،2015اوك لوا ،لرجال من الجةسية

ااسرائيلية الا أرعنيا  ،حسي اليورلر السةو الصاعر ان عائر قاضي الوضا .

وسجلت العاصمة امان األالا بعكع اووع الزوا ،اسرائيليين ر  10من ين  5محافاا

أارح هي

الزرقاء ر  5اووع وإربك بعوكثن ،فيما سجل اوك لوا ،واحك في ماعبا والعوسة.
وفيما ب

حاملي الجةسيا

لوا ،كيي لألرعنيا

العربية ال ثن ازوجوا من أرعنيا  ،فوك ين اليورلر أن  3647اوك

الا رجال ارب ،كانت الجةسيا

الفلس يةية ر  1933اوكا والسورلة ر 795

األالا ،فيما كانت الجةسية المىربية األقل باليورلر السةو بعوك لوا ،واحك.

القدس العربي ،لندن2017/3/15 ،

 .41مخاوف إسرائيلية من طموح إيراني للوصول إلى مياه المتوسط

الوكل المحيلة ر نضال محمك واك :تكر موقو وا ه ااسرائيلي ،اليوم ال
مبيلفة اشير إلا محاولة إثران ل سيفاع من الفراغ السياسي ال

اء ،أن اوكث ار ٍ إسرائيلية

نشل مو كء امل إعار الرئي

األمرليي عونالك ارامي ،ليعزلز نفوتها ااقليمي في المة وة ،وارسيه أقكاملا في كل من الع ار
وسورلة ،وصو إلا لسةان وحيا ق او بز.

ووفوا لليوكث ار ااسرائيلية ،فإن إثران ا مح يصكثر مساعئ ال ور ااثرانية واعزلز حربلا ضك الووا

السةية في سورلة ،اسر الكفو بمزلك من المسيشارلن والواع العسيرلين والجةوع والمةاما

اليابعة للا

ولمرجعياالا ،كما هو الحال مو حزب هللا في لسةان ،والحو يين في اليمن.

واشير اليوكث ار

ااسرائيلية أ ضا بحسي الموقو إلا مباوف إسرائيلية جاع  ،من طموا إثران

للوصول إلا الميوسد اسر إقامة قااك بحرلة للا في ال تقية ،مما شيل ا ار أو الا األقل اىيي ار
لمواللن الووح في السحر الميوسد ،ولؤ ر باليالي الا افو س ا السحرلة ااسرائيلية واحركااه قسالة

الشواطئ السورلة واللسةانية الا حك سواء.
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في الموا ل ،ثلفت اليورلر إلا سعي إثران مؤا ار لشء طرلء ر من إثران وصو إلا األراضي
السورلة ،اسر مكثةة الموصل ،ليسليل املية الرب إثران من الحار الكولي المفرو
وباليالي اسليل املية الرلي أسلحة مي ور من إثران إلا سورلة ومن م لسةان.

اليلا،

ونول اليورلر ان مصكر أمةي إسرائيلي سا ء قوله ،إن إقامة ميةاء بحر اثران في ال تقية سيشيل
قااك اة لء مةلا رح

مين اثران الوصول إليلا اليوم ،وهو

بحرلة قصير اصل إلا مةاطء

ما قك يون سسسا بحسي مصاعر إسرائيلية حيماك ين ق و األس ول ااسرائيلي ،وبين ق و بحرلة
اسيرلة اابعة اثران في ار

الميوسد ،قرلسا جكا من السواحل ااسرائيلية.

ولفت اليورلر إلا أن إسرائيل امارل ضىوطا الا موسيو احساا ه ه الب د ااثرانية ،وسك

ال رلء أمام وصول قوا

"فيلء الوكل" إلا سورلة.

العربي الجديد ،لندن2017/3/14 ،

 .41السعودية تقدم  30مليون دوالر إلعادة إعمار قطاع غزة
رام هللا – روليرل :أفاع

الحيومة الفلس يةية في يان اوي اجيماالا األسسواي أم  ،أن المملمة

العربية السعوع ة قكمت مةحة بويمة  30مليون عو ر سيبص

اااع ااامار في ق او بز،

مضيفة" :سييم اسي م الكفعة األولا مةلا (المةحة) بويمة  10م ثين عو ر اليوم (ال ل اء)".

الحياة ،لندن2017/3/15 ،

 .42الجيش اإلسرائيلي :عالجنا أكثر من  2,600سوري منذ 2013

الوكل المحيلة  -أ ف ب :أالن الجيا ااسرائيلي ال

 2,600سور اصيسوا ا ل الةزاو في

حرب.

اء أن البكما

ال سية االجت أت ر من

عهم مة العام  ،2013ربم أن السلكثن رسميا في حالة

وقال الجيا الا موقعه أن "الجرحا ثةولون إلا الحكوع حيف ثيلوون ا سعافا

ال سية ا سرائيلية قسل أن ثةولوا إلا المسيشفيا ".

ولم يشف الجيا ان ما اتا ما كان المسلحون المعارضون لةاام الرئي

هؤ ء الجرحا.

التاركخ :األربعاء 2017/3/15
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" .43رأي اليوم" :وفد إعالمي من الجزائر وتونس والمغرب يزور تل أبيب بدعوة من خارجيتها
الةاصر  -لهير أنكراول :أالةت ولار البارجية ااسرائيلية أن صحافيين من المىرب واون

والجزائر ثزورون إسرائيل كاو من ولار اارجييلا من أجل اليعرف الا إسرائيل الحويوية ،ونشر

صور لمجمواة من الصحافيين في إسرائيل ،مو
ا
البسر اسر صفحيلا الا موقو "اولير" ،ميضمةا
إ رال مسجك قسة الصبر في الفية ا ةيين من ه ه الصور.
ومن ا ل ميابعة ه ه الصفحا

ثيسين أن المسؤولين اةلا ،ثس لون جلوعا جسار في إقةاو العربي

يىيير قةااااه وأفماره ومساعئه ،ولسيبكموا ليحويء ه ه اللكف المةشوع نارلا

ا جيماو ،فعلا سسيل ال كر

والم

الم الةف

الحصر ،نشر صفحة "إسرائيل بالعربية" الا اولير ما ثلي " :عيا

ثلوع السحرلن وئا ٍم مو محي لم العربي ،وهي ا األقليا

في إسرائيل للا حرليلا وحووقلا .حيا

اليعا ا ولسود اارهاب" .وبةي ان الوول والجزم أ ضا أن ه ا الةشر ثيةاقض جوهرلا مو الحوائء
كيي اليلم العيا في موطةلم فلس ين ،ولي

الا أر الواقو ،إ ْت أن الفلس يةيين ،ال
أاير في
ا
عوليلم إسرائيل ،ثيعرضون ألبشو أساليي وأنواو اليفرقة العةصرلة ،واليي اوجيلا إسرائيل
اشرلو قانون مةو رفو األتان في السلكا  ،والمكن والمجمعا
لء اليه البد األاضر.

ومن األهمية بميان ااشار إلا أن ه ه الصفحا

في

والورح الفلس يةية الواقعة عاال ما
ماع ٍ

والمواقو ا جيمااية ،اميةو ان نشر أ

ان ا حي ل ااسرائيلي لألراضي العربية مة اكوان العام .1967

رأي اليوم2017/3/14 ،

 .44الواليات المتحدة تطلب من األردن تسليم األسيرة المحررة أحالم التميمي
واشة ن :أالةت ولار العكل األمرليية أن الحيومة األمرليية طلست من األرعن اسليم األسير المحرر
أح م اليميمي بسسي مويل مواطن أمرليي في العملية اليي شاركت فيلا في الوكل بم عم "سساروا"

واليي قيل فيلا  15إسرائيلي اام .2001

إمر اةضم لميائي الشليك از الكثن الوسام ،وهي أسير
وأح م اليميمي صحفية فلس يةية وأول أ

محرر من سجون ا حي ل ااسرائيلي وحيم اليلا رالسجن  16مؤبك بعك مشاركيلا في املية
افجيرلة في الوكل في  9أبس

التاركخ :األربعاء 2017/3/15
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 .45المبعوث األمرككي يهدد السلطة الفلسطينية :إما وقف "التحركض" أو وقف المساعدات
واشة ن -سعيك ارلوا  :المت "الوكل" عو

األمرليي أن جيسون برلةس
ومسااي الس م ،ال

الا ربد المسااكا

 ،مسيشار الرئي

اليوا رئي

الفلس يةي محموع اسال ال

كوم ال

اء من مصاعر م لعة في المونىرل

األمرليي عونالك ارامي للشؤون ااسرائيلية

ولراء إسرائيل ةيامين نيةياهو ا ةين ( )3/13والرئي

اء ( )3/14حمل معه اح ث ار للسل ة الفلس يةية بلن المونىرل عمل

المالية اليي اوكملا الو ا

األمةية) ،وقف "اليحرلض الفلس يةي الا اارهاب ال

لعائ الم".

وبحسي المصكر فان "جيسون برلةس

الميحك للفلس يةيين( ،باسي ةاء المسااكا
شمل امجيك اارها يين واوك م المسااكا

ميلف بشرا الموقف شكثك الحر ،ال

في المونىرل األمرليي ،في محاو الا الكفو قكما نحو سيا

اواجله إعار ارامي

افاوضي فعال ثؤع

ااسرائيلي الفلس يةي بسسي اسيمرار السل ة الفلس يةية كفو /اعولضا  /لعائ
ويلون في هجما

اصةفلا الو ا

وأوضح المصكر أن رسالة برلةس
لعائ

الميحك بانلا إرها ية ضك ااسرائيليين".

لحل الصراو
هؤ ء ال ثن

اوضح ان "المونىرل ثرفض ا تيفاء ببصم المسالع اليي اكفو

/اارها يين /فود من ه ه المسااكا  ،وان أاضاء مؤ رلن في المونىرل م ل السيةااور

لةكل براهام (جملور من و ة كارو ثةا الجةوبية) والسيةااور ماركو روبيو (جملور من و ة

فلورلكا) والسيةااور وب ميةانكثز (ع موراطي من و ة نيو جيرل ) واش ار

من الحزبين صرون

الا اكم قيام السل ة الفلس يةية ومةامة اليحرلر الفلس يةية كفو أ مسلع ملما كان لهيكا ،عاال

األراضي الفلس يةية أو اارجلا ،كسكا ة ايلار حسن الةية (من قسل السل ة) الا طرلء إ سا

شرليا للس م مو إسرائيل" .وبحسي مصاعر في واشة ن "ناقا برلةس

أنلا

إميانية أن ازلك الو ا

الميحك وإسرائيل الضىوا الا السل ة الفلس يةية لليوقف ان ازولك أسر المعيولين الفلس يةيين

(في سجون ا حي ل ا سرائيلي) أو ال ثن قيلوا بعك ملاجمة مكنيين إسرائيليين أو أمرلييين باألموال،
وهي ممارسة اعيوك كليا الحيوميين أنلا احر

الا العةف" .ولكفو الجملورلون في مجلسي الةواب

والشيوخ بالمونىرل اشرلعا من شلنه ق و جميو المسااكا

األمرليية ان السل ة الفلس يةية ،واليي

اجاول  300مليون عو ر في السةة المالية  ،2016إلا حين أن ايوقف مةامة اليحرلر الفلس يةية

ان "ميافل " أسر الملاجمين ،إ أن الك موراطيين في المونىرل ح رون من ا ور لازاة اسيورار
السل ة الفلس يةية إتا ام ق و المسااكا

ااسرائيلية.

التاركخ :األربعاء 2017/3/15
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 .46وزارة الخارجية األمرككية تصف لقاء عباس بمبعوث ترامب بـ"اإليجابي"
واشة ن /أ ير كاتان :وصفت ولار البارجية األمرليية ،لواء مسعوث الرئي
المفاوضا

الكولية جيسون برلةس

جاء تلك ا ل مؤامر صحفي ال

 ،بالرئي

عونالك ارامي لشؤون

الفلس يةي محموع اسال ر"اا جا ي".

اء ،اوكه الميحكث باسم ولار البارجية األمرليية مارك اونر،

بحسي مراسل األناضول .وقال اونر ،إن اللواء ين الجانسين "تان إ جا يا واضمن محاع ا

موسعة

ان الوضو الحالي" .ولفت إلا أن ك ال رفين بح ا سسل احويء اوكم بااجاه الس م ،وبةاء الووا

األمةية الفلس يةية و"جلوع وقف اليحرلض" ،عون افاصيل.

ورفض اونر ،الرع الا اوارلر إا مية احك ت ان اح ثر برلةس

األمرليي ق و المسااكا

لعسال ،من نية المونىرل

األمرليية إلا الفلس يةيين "مالم ثوقف اليحرلض بشيل نلائي".

وكالة االناضول لألنباء2017/3/15 ،

 .47االتحاد األوروبي ومؤسسات ثقافية فلسطينية تطلق مجموعة جديدة من المشاركع الثقافية
وفا :انضم ا احاع األوروبي ،إلا اكع من المؤسسا
الممولة من قسل ا احاع األوروبي.

ال وافية الفلس يةية ،اط

مشارلعلم الجكثك

ووفء يان للموقو ا لميروني لمييي مم ل ا احاع األوروبي "الضفة الىربية وق او بز  ،ا ونروا"،

اليوم ا ةين ،فوك نامت في  10آتار-مارل الجار مؤسسا

الممةجااي ،ومكرسة السيرك

الصىير ،وسرلة رام هللا األولا ،وجمعية أنصار اانسان ،وجمعية رولانا ،ومكرسة سيرك فلس ين،

حف

اط

المشارلو في مكرسة سيرك فلس ين في يرللت ،وارضت المؤسسا

اكعا من الفعاليا

ايلار الةشاطا

المب د للا.

ا ل الحفل

وقال نائي مم ل ا احاع األوروبي اومال نم سون" :إن الفن وال وافة للي قو في سسيل الوحك
واليعسير ال ااي ولميةلا أن اسااك في ةاء مجيمعا

حكث ة ع موراطية ايميو باليعكع ة .المشارلو

ال وافية لل ا العام ايضمن عمجا ين المسرا والموسيوا والرق

والسيرك واليراث .فلي الكف إلا

جلي وجمو الفلس يةيين معا ل حيفال في اواليكهم وهوليلم في الشوارو وفي صا

العر .

ا احاع األوروبي هو أحك الكاامين الرئيسيين لو او ال وافة في فلس ين ،نحن نور بلهمية المشارلو

ال وافية ك رلوة مي ك روحية واواليك فلس ين الىةية ،ومن ا ل اشجيو ال وافة الفلس يةية ،نعمل
أ ضا بااجاه اللكف األوسو أ وهو عام ا ولر عولة فلس يةية مسيوسلية كجزء من حل الكوليين".

التاركخ :األربعاء 2017/3/15
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وجاء في السيان أن ا احاع األوروبي مسيمر في عامه للو او ال وافي الفلس يةي ،ل لك فوك أطلء
عاو جكثك ليوك م مويرحا

ال وافية الفلس يةية من اجل عام الةشاطا

من قسل المؤسسا

الفلس يةية-األوروبية في كافة المةاطء الفلس يةية.

ال وافية

وجاء في السيان أنه في فلس ين ،عام ا احاع األوروبي لسضعة أاوام الو او ال وافي والفةي .وقك

تان ا احاع األوروبي أحك الكاامين األساسيين للو او ال وافي في فلس ين ا ل األاوام البمسة

بمساهمة اوكثرلة وصلت إلا أت ر من  2,500,000ثورو.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/3/15 ،

 .48لجنة تحقيق دولية تتهم دمشق بـ "تعمد" قصف نبع عين الفيجة
جةيف – روليرل :االمت لجةة احويء عولية طيران الووا
اين الفيجة في واع

رعح ،مما أعح إلا حرمان عمشء من إمكاعا

الماضي ،في وقت عاا المفو

سسيل اش ار

الةاامية السورلة ر "اعمك" قصف نسو
المياه ألسا يو ،نلا ة العام

السامي لحوو اانسان اليابو لألمم الميحك أم  ،إلا إا ء

آ ف المحيجزلن في سجون سورلة ،وقال إن اوك م مرامسي الجرائم بما فيلا اليع ثي

للمحاتمة أمر ضرور لليوصل إلا س م عائم.

تما قكم معيولون سابوون في سورلة شلاعاالم أمام مجل

األمم الميحك لحوو

اانسان ان

معاناالم وقلولم الا رجال ونساء وأطفال ما لالوا محيجزلن لكح الحيومة ،أو لكح جمااا

مةلا "جسلة فيح الشام" واةايم "عااا".

وقال األمير للك ن راك الحسين أمام مجل

ميشكع

األمم الميحك لحوو اانسان" :إلا حك ما أصسحت

الس ع كللا برفة اع ثي وميانا للراي الوحشي والالم الم لء" .وأضاف في كا ة اجيماو المجل
لسحف الوضو في سورلة" :

ك من ضمان المحاسسة واليوصل إلا الحويوة واوك م اليعولضا
مجال أماملم لليفاو

تان للشعي السور أن ثيوصل للمصالحة والس م.

وناشك األمير للك األطراف الميحاربة أن اوقف اليع ثي واااكاما

األقل اوفر المعلوما

".

إتا

وابلي سسيل المعيولين أو الا

األساسية اةلم من "أسماء المحيجزلن وأماتن وجوعهم وميان عفن من اوفوا

مةلم" .ولم حضر وفك الحيومة السورلة ،لمةه نفا مزاام ان اع ثي ممةل  .ووصف مسعوث روسيا
الحليف الرئيسي للحيومة السورلة ا جيماو بلنه "مضيعة للوقت ال مين".

ورو نو ار األمير وهي مسجونة سابوة وناش ة قصة رانيا وهي ام أر اايولت اام  2012مو سية من

أو عها وما لالت مفووع  .وقالت األمير للمجل " :اايولت العكثك من الةساء األارلا

في أماتن

اصلح حيا ألن عيا فيلا الحيوانا

التاركخ :األربعاء 2017/3/15
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وأشار باولو يةيرو رئي
وأيلر أن ن ا الوفيا

لجةة األمم الميحك لليحويء المعةية بسورلة إلا اورلر للجةة أاك اام 2014

في السجون شير إلا أن حيومة الرئي

بشار األسك مسؤولة ان امليا

من طرلء ا ايفاء الوسر

"إباع كجرلمة ضك اانسانية" .وقال" :أسييت الم ير من األصوا

وا ايوال اليعسفي والمو " .واعلك للك وبيةيرو كام آلية جكثك لألمم الميحك لجمو األعلة
واحضير ملفا

جةائية لمحاتما

وقال فضل اسكالىةي المكثر اليةفي

وطةية أو محيمة عولية.

اجرللا سل ا

للشسية السورلة لحوو اانسان إن الحيومة اايولت  87في
عاال

المكة من المحيجزلن ،مضيفا" :ثزاثك الةاام الا الجميو وما لال حوالا  92ألف شب

مراتز اايواله" .وأضاف أن الم يرلن عانون "من أامال اع ثي مرواة".
وأ كح مالن عرولا هو محام أطلء سراحه اام  2015بعكما أمضا

ث سةوا

في السجن بضسه

من بياب امل عولي .وقال " :نحن نيحكث ان م ابح ثومية جارلة مة ست سةوا  .لماتا نحن
هةا؟ اليوم هةاك نساء ورجال وأطفال ،أشبا

ه ه األعلة أ نرح احركا حويويا".

أ رلاء ويلون احت اليع ثي ...من الىرلي أمام كل

إلا تلك ،قالت لجةة اليحويء الكولية المسيولة في شلن سورلة أم  ،إن الووا

اعمك

الجولة السورلة

قصف مصاعر مياه في كانون األول (ع سمسر) الماضي وهو ما مين أن صل إلا حك

جرلمة حرب نييجة ق و المياه ان  5.5مليون شب
اع ر الا أعلة الا اعمك الجمااا

الحيومة السورلة حيةلا.

في العاصمة عمشء وحوللا .وأضافت أنلا لم

المسلحة الولف إمكاعا

وسي ر المعارضة الا ثةا يو المياه في واع

المياه أو اكميرها ،بعي

ما لامت

رعح شمال بربي عمشء مة  .2012واعرضت ه ه

المة وة نلا ة العام الماضي للجوم كسير من الووا

اافا لوقف الةار .وانسحست اةاصر المعارضة من واع

الحيومية السورلة وحلفائلا ،الا ربم إ رام
رعح في نلا ة كانون ال اني (ثةاثر).

وقالت اللجةة اليي ووعها المحوء الس ارلللي باولو يةيرو إنه

الوث في المياه ثوم  23كانون األول اةكما اسيلكفت الووا

اوجك اوارلر ان معانا أشبا

من

الجولة السورلة اين الفيجة بضربيين

جوليين الا األقل أو قسل ه ا اليارله .وجاء في اورلر اللجةة" :الا ربم أن وجوع اةاصر

الجمااا

المسلحة اةك الةسو م ل هكفا اسيرلا ،فإن الضرر الشكثك ال

لحء بالةسو كان له ال ير

مكمر الا أت ر من امسة م ثين مكني في مةاطء الحيومة والمعارضة اليي حرمت من المياه

الصالحة للشرب بصفة مةيامة ألت ر من شلر" .وأضاف " :صل اللجوم إلا حك جرلمة حرب
لملاجمة أشياء

بةا اةلا لحيا السيان المكنيين ولةيلك مسكأ اليةاسي في اللجما ".
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واسيةك

نيائ اللجةة إلا موا

مو سيان وصور باألقمار الصةااية إلا جاني معلوما

ميوافر

ومعلةة .واةاول اليورلر الفير من  21امول (ثوليو)  2016إلا  28شساا (فسراثر) الماضي وصكر بعك

أقل من أسسواين الا قول اللجةة إن طائ ار

الحيومة السورلة اعمك

اسيلكاف قافلة إنسانية مما

أسفر ان مويل  14مويف إبا ة في أثلول (سسيمسر) العام الماضي.
وفي واقعة مةفصلة أوضح اليورلر أم

أن طائ ار

 -سورلة أو روسية الا األرجح  -قصفت

المور الكائم للل ل األحمر العربي السور في مكثةة إعلي .وو وت اللجةة أ ضا اسيبكام بال الملور
الوا ال في مةاسسا

اك من قسل الووا

إعلي .وتكر اورلر اللجةة أنه

موالية للا في ضواحي عمشء ومحافاة

الحيومية وقوا

ثوجك عليل الا اورا روسيا في هجما

الملور.

الحياة2017/3/15 ،

 .49دماء جديدة لفتح وحماس :ما الذي يعنيه صعود العالول والسنوار للسياسة الفلسطينية
ارجمة ا ء الكثن أ و للةة :ميل الساسة الفلس يةيون إلا ار
المةاصي الا أنلا مجرع اقيراحا

انيلاء الو ا

اارضة .ولصح ه ا بشيل اا

جرانت روملي
الوانونية في

الا حالة الحزبين

الفلس يةيين األتسر :حركة فيح العلمانية اسميا ،واليي اكثر المةاطء الباضعة للسي ر الفلس يةية
في الضفة الىربيةت والمجمواة ااس مية ،حركة حمال ،اليي اسي ر الا ق او بز  .ومو تلك،
كا وكلن العراء ه ثن الفصيلين المعياع ل نيوا

السياسية بفت في شساا (فسراثر) ،اةكما

انيبست حمال قائكا اسيرلا ،حيا السةوار ،ليشىل مةصي قائكها الجكثك في بز  ،وأصسح اضو
الحركة مة وقت طولل ،محموع العالول ،أول نائي لرئي

الرجلين الا احول نحو اليشكع في السياسة الفلس يةية.

حركة فيح .وربما ثؤشر الا صعوع

منافس فتح الجديد
بالةسسة لرئي

لرئي

السل ة الفلس يةية ورئي

حركة فيح ،محموع اسال ،كان اعيين العالول كةائي

الحركة بم ا بة لمسة اميييية اسورلة .وكان حلفاء اسال ومةافسوه قك طارعوه لسةوا

حول

الحاجة إلا اعيين نائي له والشروو في اليب يد لعملية انيوال سلسة ومسيور  .لمن اسال ،ال

أصسح بعمر  81سةة اآلن ،وال
وبك من تلك ،أمضا الرئي

بشا من اشجيو ميحك ه ،رفض الويام لك مة وقت طولل.

الم ير من الوقت ال

قضاه في المةصي وهو وو قسضيه الا

السل ة ولعمل الا احييك اصومه ،وضمان أن الوا ضعفاء أو بير ميميعين بما يفي من
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الشعسية ليحك ه .واةكما انيشر

اشااا

اوول إن فيح بصكع ا نشوا

قسل مؤامر للحركة في

اشرلن ال اني (نوفمسر) الماضي ،الا سسيل الم ال ،مةو اسال المةشوين من حضور ا جيماو،
واسيبكم ا نيبابا

الكاالية للحركة لي لير مةافسيه.

ل لك ،وبيسمية العالول 66 ،ااما ،نائسا للرئي  ،يون اسال قك رقا رج
لرئاسة الحزب ،لمةه فيور مو تلك إلا الةفوت المافي ليحك

ثيميو باليارله ال لم

قياعاه مساشر  .وباايساره اضوا في

حركة فيح لوقت طولل ،ومبضرما في الجةاا العسير للحركة ،كان العالول مسؤو ان أسر سية
جةوع اسرائيليين في العام  1983موا ل فك ةت وفي اليسعيةيا  ،امل محافاا في الضفة الىربية.
ولشىل العالول اآلن مةصي رئي

اليعسكة في حركة فيح -وهو عور ثكثر من ا له أنش ة الوااك

الشعسية للحركة -وهو ثةام في ك ير من األحيان احيجاجا
اسال ،لمةه الا العي
اعةي ارقية العالول أنه

ضك إسرائيل .ولوال إنه مورب من

من رئيسه إلا حك كسير ،أشاع أحيانا بالمواومة المسلحة.
مين إسواطه من الحسابا

في السسا لب فة اسال .وقك أبعك تلك ا ةين

من المرشحين السارللن اآلارلن ليولي المةصي األالا ،مروان السربو ي وجسرلل الرجوب .ولوضا
السربو ي اآلن اك أحيام بالسجن المؤبك في سجن إسرائيلي يلمة اك ير هجما

الا إسرائيل

ا ل ا نيفاضة ال انية (ولو أنه يل ناش ا سياسيا وهو في السجن) ،والرجوب مبضرم من األجلز

األمةية لمةامة اليحرلر الفلس يةية في الضفة الىربية .وك هما اضوان في أالا هيكة ابات الورار

في حركة فيح ،اللجةة المركزلة .وبعك اعيين العالول ،انيوك

لوجة السربو ي الةا قاع فيح الا اكم

اسمية لوجلا لييون الرجل ال اني بعك اسال .لمن الرجوب كان من جليه أت ر اصالحات حيف راي
بسراة فرصة ليواا صور مو العالول ا ضاا موقفه .ولمن ،وبمجرع مىاعر اسال المةصي ،فإن

المسابوة ين الرجال ال

ة -وأ طامحين آارلن -سية و الا إميانية اليحول إلا العةف.

منطقة مجهولة المعالم
ازامةت البك عة األاير عاال حركة فيح مو إجراء مةافسيلا ،حمال ،انيبابا

سرلة في بز  ،واليي

ام ااا ن ان جزء من نيائجلا في أواسد شساا (فسراثر) .وإتا كان هةاك قائك سي يو أن لا

حمال إلا ميان أت ر ا رفا ،فلو السةوار .والرجل السالع من العمر  55ااما هو مبضرم من جةاا
حمال العسير " ،تيائي الوسام" ،وكان قك قضا أت ر من  20سةة في السجن بسسي ممارسة
أنش ة اةيفة .وام إط

سراحه في العام  2011كواحك من ين أت ر من ألف أسير فلس يةي

باعليلم إسرائيل بجلعاع شاليد ،الجةك

إط

ااسرائيلي ال

أسراه حمال .وفي األشلر اليي أاوست

سراحه ،صعك السةوار بسراة في مرااي الحركة ،ووصل إلا مركز ملم في العام 2012
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تمم ل للجةاا العسير للحركة في المييي السياسي .وكميشكع ،احي حيا الا شروا املية
اساعل األسرح اليي أع

إلا إط

سراحه ،وانيوك الك الشروا باايسار أنلا اصالحية جكا واة و

الا الم ير من اليةالل ،ولوال إنه قيل أت ر من اشر من نش اء حمال يلمة اليعاون مو إسرائيل.
وسوف حل السةوار محل إسماايل هةية كوائك لحمال في بز ت ومن المرجح أن حل هةية محل

االك مشعل كوائك اام للمجمواة.

الا مكح سةوا  ،انوسمت حمال إلا مراتز اك للسل ة .وافاقم الب ف ين الجةاحين السياسي

والعسير للحركة بفعل الفجوا

الوائمة ين قاع الحركة في بز وأولكك ال ثن ويمون في المةفا.

وقك اميو الجةاا السياسي لحمال نم يا باليك العليا ،لمن كيائي الوسام أصسحت اميل في السةوا

األاير بشيل ميزاثك إلا العمل من عون موافوة الجةاا السياسي .واةكما قام أاضاء من الجةاا
العسير للحركة في الضفة الىربية بااي اف

ة مراهوين فلس يةيين في العام  ،2014الا سسيل

الم ال ،أنمر مشعل في السكا ة اورا حمال في العملية ،قسل أن عيرف حوا بلنه لم ثيم إاساره ان
امليا

ا اي اف موكما ،سساطة .وربما ثؤشر صعوع السةوار الا أن المسوف المامل للجةاا

السياسي في الحركة أمام الجةاا العسير قاعم الا ال رلء.

نشوب صكام آار ين حمال وإسرائيل .ولوكر

من المرجح أن ثزلك انيباب السةوار من احيما

المسؤولون العسيرلون ااسرائيليون أن الىزلين ليست لكثلم الربسة في اايسار عور أارح من العةف،
لمن تلك

عةي أن حمال

وإااعالا إلا المسيولا

افمر في او

صراو آار .وقك قامت الحركة فع

يجكثك ارسانيلا

اليي كانت اليلا قسل حرب العام  2014مو إسرائيل ،وهي اسي ر اآلن الا

 15نفوا اؤع

إلا إسرائيل الا األقل .وباايساره المم ل السا ء للجةاا العسير في المييي

السياسي -أ

ما عاعل وللر الكفاو للمجمواة -فوك كان السةوار هو المسؤول ان احويء ه ا

الوضو.

جاء صعوع العالول والسةيور في لحاة حيمل أن امون مشيعلة .واعيا كل من فيح وحمال اآلن
في مة وة مجلولة بامضة المعالم ،بفضل صعوع إعار جكثك في الو ا

لعوك مفاوضا

س م م مر .ولمر اسال بشيل اا

المؤلك للك لوماسية أت ر ارضة ل نيواعا

الميحك واآلفا الواامة

بملل ضيء للىا ة .فوك أصسحت حيوميه

بسسي ا و ار

املية الس م من أاضاء مسيائين في

فيح نفسلا ومن مسؤولين في حمال ،م ل محموع الزهار ،ال

وصف اسال مؤا ار ر"البائن"

واالمه بلنه " ضيو وقيةا ولسااك ااسرائيليين في اوسيو المسيوطةا ".
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ومن عون وجوع أفء ع لوماسي في الضفة الىربية ،أو احسيةا

إنسانية امين م حايلا في بز،

يون لكح فيح وحمال الوليل مما مين أن اسيعاه الا شعسلما .وربما شرو أاضاؤهما األت ر مي

إلا العةف في ار

كائللم الباصة.

"فوركن أفيرز"207/3/9 ،

الغد ،عمان2017/3/15 ،

 .51مستقبل المنطقة في ضوء الحرب على اإلرهاب
اؤكك مؤش ار

حسن نافعة

اكثك أن ااعار األميركية الجكثك والحيومة ااسرائيلية الحالية اوصليا إلا رؤلة

اسمح سلور اسيراايجية شر أوس ية مشيركة ايمحور حول "اليصك
السةي والشيعي" ،وفوا للمص لحا

لإلرهاب ااس مي بشويه

المسيبكمة من جاني عونالك ارامي وبةيامين نيانياهو .وإتا كانت

اسار "اليصك لإلرهاب السةي" اعةي إعرا ،اليةايما

اليي ايب من "فوه السةة والجمااة" مرجعية

فمرلة ليسرلر املياالا "الجلاع ة" ،وفي موكملا اةايم "عااا" وبيره من اليةايما
قائمة اليةايما

الميانا

الم لوب اكميرها واسيكصاللا ،فإن اسار "اليصك

المما لة ،ضمن

لإلرهاب الشيعي" اعةي إعرا،

اليي ايب من "و ة الفويه" مرجعية فمرلة ليسرلر سياساالا "الجلاع ة" ،وفي موكملا إثران و

"حزب هللا" ضمن قائمة الميانا

الم لوب إلاحة قياعاالا أو إجسارها الا اىيير سياساالا .وألن

الشيعة والسةة مةلميون في حرب حويوية ثيصااك لليسلا من مبيلف جةسا

العالمين العربي

وااس مي ،عيوك كل من ارامي ونيانياهو أن اسيراايجييلما الجكثك سيسااك لي

فود الا اعميء

الصرااا

المحيكمة الا مسرا الشر األوسد ،وإنما سيوفر أ ضا ب اء سياسيا سمح يشييل

احالف اسير من عول "ااس م السةي" مين أن اشارك فيه إسرائيل ،من عون اشيراا اسولة
مسسوة للوضية الفلس يةية ،وهو ما عةي كء املية اليصفية لل ه الوضية .ل ا سوع ا ايواع لكح

أصحاب ه ه الرؤلة أنلا اصلح أساسا لسةاء اسيراايجية قاعر الا اوييف اةاقضا

المة وة في

شيل أفضل ليحويء المصالح األميركية وااسرائيلية المشيركة .ومن الواضح أن ه ه الرؤلة اووم

الا فرضييين ،اسكو إحكاهما اصية الا اليصكثء ،أما األارح فيصعي اسيسعاعها ا يكاء .الفرضية
األولا :أن اارهاب صةااة "إس مية" االصة ،اسرائيل والو ا

الميحك مصلحة مؤكك في

محاربيلا ،وهي فرضية بير مة وية وبير قا لة لليصكثء ألنلا ايةاقض مو كل الحوائء اليارلبية
المؤكك  .الفرضية ال انية :أن األنامة الحاتمة في الكول العربية وااس مية لي
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ايعامل إ جا يا مو ه ه ااسيراايجية وأن ايعاون انجاحلا ،بصرف اما إتا كانت ارح أنلا احوء
اسكو مسيسعك .

مصالحلا أم  ،وهي فرضية

شير اليعرلف المسسد لإلرهاب إلا أنه "اسيلكاف ممةل للمكنيين بوصك احويء أب ار

وفي حال اايماعه سييضح لةا بسلولة أن اسرائيل والو ا
اارها ية ،ل

الميحك ا قة اضولة بالااهر

مسالىة في الوول إن إسرائيل هي أصل ه ه الااهر والميعلك الرئي

في اربة المة وة ،كما أن الو ا

سياسية"،
بىرل ج وره

الميحك هي الرااي الرسمي والميعلك بالسلر الا نمو اارهاب

والعهاره في ه ه المة وة.

لوك اهيمت الحركة الصليونية العالمية ،حيا قسل صكور واك لفور أو كء سرلان ا نيكاب

السرل اني الا فلس ين ،يشييل ميليشيا

شسه اسيرلة ملميلا "حما ة أمن المسيوطةا

واعيسر "هاموشير" أول مةامة ثلوع ة أنشكت لل ا الىر
ايسارو باليوال مو اسارو معك

الةوو من المةاما

اام  ،1909م راحت معك

اليلوع ة"،
إقامة ه ا

اللجر اليلوع ة إلا فلس ين ،احت حما ة

ا نيكاب السرل اني ،وهو ما أعح إلا اشييل "اللابانا" و "السالماخ" ،ومن بعكهما اوالت أجيال

ميعاقسة ليةايما

أت ر ا رفا ولميةية ،من أم ال "أربون" و "إاسل" و "ليحي" وبيرها .وألن

ك

اللكف من إنشاء ه ه المةاما

لم امن حما ة أمن المسيوطةين اليلوع بوكر ما كان امليك ال رلء

اقامة "عولة ثلوع ة كسرح من الةلر إلا السحر" ،فوك لجل

إلا أشك أنواو اارهاب فيما ليرولو

الفلس ين وإجسارهم الا ارك قراهم وأراضيلم وع ارهم ،كوسيلة ليميين المشروو الصليوني من
الا اراماب مكا

الم ابح

احويء با ااه الةلائية .الكليل الا تلك إقكام العكثك من ه ه المةاما
ِ
ييف باسيلكاف الفلس يةيين وحكهم وإنما اسيلكف
السشرلة ،من نوو عثر اسين ،ل إن بعضلا لم
تل من وف اوسة في طرلء المشروو الصليوني ،حيا لو كانوا رل انيين أو ثلوعا أو مسعو ين
أمميين .وليفي أن ن كر هةا أن اارهاب اليلوع مسؤول ان افجير فةك

امول (ثوليو)  ،1942وهو اليفجير ال
و 17ثلوع ا و 5من جةسيا
السولك

عاووع في الوكل ثوم 22

راا ضحييه  91شبصا ،يةلم  41فلس يةيا و 28رل انيا

أارح ،وهو المسؤول أ ضا ان ابييال المونت رناعو  ،الكثسلوماسي

ومسعوث األمم الميحك إلا فلس ين ،في  17أثلول (سسيمسر)  .1948و ثةسىي أن نةسا

أ كا أن كل المةاما

اارها ية اليلوع ة اليي أنشكت قسل قيام عولة إسرائيل ،بما فيلا مةامة "ليحي"

األت ر ا رفا ،انكمجت في "جيا الكفاو ااسرائيلي" اوي إا ن قيام عولة إسرائيل اام  .1948ل ا

لم ين برلسا أن صسح ه ا الجيا نفسه جيشا إرها يا لكولة قامت الا اارهاب وفيحت ال رلء
أمام اارها يين للوصول إلا قمة السل ة ،كليل وصول مةاحيم يىن إلا مةصي رئي

الولراء.

ول ا لم ين برلسا أن ووم الجيا ااسرائيلي باراماب أبشو الجرائم ضك اانسانية ،بما في تلك قيامه
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بابييال األسرح المصرلين في حرب  ،1956وأن ايواصل حروبه العكوانية اليي كان آارها الحرب
اليي شةلا الا ق او بز اام  2012واليي راا ضحييلا آ ف األطفال ،وأن صسح هو الرااي

الرسمي لليوسو ا سيي اني اليلوع الا حساب الحوو اليارلبية للشعي الفلس يةي.
أما ان ا قة الو ا

الميحك باارهاب فحكث و حر .،وبوسو أ

ان ج ور ه ه الع قة .بير أن الفصل البا

كور الو ا

باحف أن ىو

اميوا بح ا

الميحك في إنشاء المةاما

"الجلاع ة" اليي ام اسيبكاملا لمواومة الىزو السوفيااي ألفىانسيان ربما يون الفصل األت ر ع لة
الا رسوخ واج ر ه ه الع قة .فوك أقكمت أجلز ا سيبسا ار

واسليح مةاما

"إس مية"

سيبكاملا كلعا

األميركية الا اشييل وامولل

سيةزاف ا حي ل السوفيااي في أفىانسيان ،وحين

اركت وشلنلا بعك نجاحلا في إجسار ا احاع السوفيااي الا ا نسحاب من أفىانسيان احولت إلا
نوا ليةايما
لي

إرها ية ،من قسيل اةايم "الوااك " وبيره من اليةايما

فود الا الو ا

اليي راحت اصي جام بضسلا

الميحك نفسلا ،وهو ما اجلا وضوا في أحكاث أثلول (سسيمسر) اام

 ،2001ولمن أ ضا الا األ نامة العربية اليي اكور في فلك إسرائيل والكول الىربية .والا ربم قيام
الو ا

الميحك س ل جلوع كسير نجحت إلا حك كسير في وقا ة أرضلا من امليا

إرها ية مما لة

ليلك اليي ضربيلا في أثلول ،إ أن سياسيلا المعلةة لشن "حرب كونية الا اارهاب" فشلت فش

ترلعا.

و سي يو أ

باحف موضواي أن ثةمر أن الحرب اليي شةيلا الو ا

الميحك الا الع ار اام

 ،2003واليي لم ايرعع األمم الميحك في وصفلا بالحرب "العكوانية" وراا ضحييلا مكا

اآل ف من

المكنيين األ رلاءَّ ،
شيلت الحاضةة األت ر افرلبا لإلرهاب .ل مين اليلتيك أن السياسا
انيلجيلا ااعار األميركية ا ل فير احي ل الع ار كانت السسي الرئي

األهلية ين السةة والشيعة واليي

اليي

في إشعال واى ة الحرب

ازال ألسةيلا ايصااك في الم ير من الكول العربية وااس مية.

ل ا ثسكو أن ال أر الوائل إن الو ا

الميحك كانت و ازال اسيبكم الي رف ااس مي وسيلة ليفييت

عول المة وة لمصلحة إسرائيل،

بلو من وجاهة ،الا ربم رفضةا المامل لةارلة المؤامر،

اصوصا حين ساء اسيبكاملا واويف لليى ية الا أا اء الحيام والةبي العربية أو ليسرلر ه ه
األا اء.

شك في أن للااهر اارها ية المةيشر في العالمين العربي وااس مي ج و ار محلية ،فمرلة

واجيمااية وسياسية ،ولى

ه ه الج ور فساع واسيسكاع ايسم لما نام الحيم العربية كافة ،بير أن

شيوكا اميوة احوم حول صكقية وجكوح السياسا

الىربية المعلةة لميافحة اارهاب ،اصوصا

األميركية وااسرائيلية مةلا .والكليل الا تلك أن ا ر اارهاب ثيسو وليزاثك ولةيشر الا الكوام،
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الا ربم أن الموارع السشرلة والماع ة الموجلة لميافحيه اسكو ضبمة إلا عرجة أصسحت اشيل اسكا
الا اليةمية واصما من موارع كان فير

أن اوجه لميافحة اليلكثكا

واألوبكة والجرلمة المةامة واليلوث وارافاو عرجة حرار األر

تللا.
لي

العالمية األارح ،كالفور

وبيرها من األا ار المحكقة بالسشرلة

مسيسعكا أن ايمين المعارك الكائر اآلن في الموصل ،وك لك المعارك اليي قك اكور بكا أو بعك

بك في الرقة ،من إلحا هزلمة يةايم "عااا" ،بير أني أشك ك ي ار في أن ثؤع تلك إلا الوضاء

الا ه ا اليةايم الشرل ،ناهيك ان أن ايمين الك اللزلمة من وضو حك للااهر اارها ية نفسلا.

ل ا فاألرجح أن ثةشل جيل جكثك من اةايما

إرها ية أت ر ا رفا ووحشية من جيل "عااا" ،ومن م

الا الكول العربية ،شعوبا وحيوما  ،أ اةبكو بشعا ار
ايشك

لا شبصيا

الحرب الا اارهاب ،اصوصا اةكما

من أم ال عونالك ارامي أو ةيامين نيانياهو .فاألول يره ااس م والمسلمين،

هم له سوح احويء حلمه الصليوني
ل يره كل ما هو بير أميركي مسيحي أ يض ،أما ال اني ف َّ

كولة ثلوع ة كسرح اميك من الةيل إلا الف ار  ،وهو الا وين من أنه سيواصل سعيه إلا احويء ه ا

اللكف حيا لو احوء الا ج ة الو ا
حل لمشي

المة وة إ

الميحك نفسلا.

وحك الكول العربية من ناحية ،وبوضو حك للفيةة ين الشيعة والسةة

من ناحية أارح .وما لم ثيحوء تلك سيكفو العرب والمسلمون من عون اسي ةاء فااور باهاة.

الحياة ،لندن2017/3/15 ،

 .51تحطم المكانة التمثيلية لمنظمة التحركر
سمير الزبن

بوي الفمر السياسي الفلس يةي ،طوال ربو قرن ،مشكوعا في اجربيه المفاحية إلا بياب إقليم
فلس يةي ،صةو مةه وطةا ،فمان الا الفلس يةيين أن بلووا وطةا معةولا كث

ومؤقيا ،فمانت

مةامة اليحرلر الفلس يةية .ا ل ه ه الفير  ،فشلت كل السكائل سيعار جىرافيا مؤقية من عول
الجوار ،ا جاع كثل إقليمي مين أن امارل اليه اليجربة الفلس يةية كفاحييلا ،سيعاع الوطن

المسلوب .كما فشلت كل المراهةا

اليي بح ت ان قااك ارامال آمةة أو "هانو العرب" المفووع ،

ه ا من جلة .ومن جلة أارح ،كان بياب إقليم واحك عيا اليه كل الفلس يةيين مشيلة حويوية
لفصائل العمل الوطةي في اليعاطي مو ه ا اليجمو أو تلك ،حيف اليجمعا
والشيا

اعيا في يل سل ا

الفلس يةية في الوطن

اربية .ل لك ،كان لمل فصيل فلس يةي رنامجه السياسي الوطةي،

والا هاما ه ا السرنام  ،هةاك رنام لل ا السلك أو تاك ،سواء لألرعن أو لسةان أو سورلة ،حسي
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طسيعة ا قة ه ا الفصيل مو ه ا الةاام العربي أو تاك ،حيا إن فصائل فلس يةية أقامت أحزابا
اربية اابعة للا.

بياب الوجوع في الجىرافيا الفلس يةية الا حركة المواومة الفلس يةية أن اويم سل ا ٍ مواللة

فر

أو كثلة في حا

اكثك عاال أقاليم عول اربية أارح ،م لما جرح في األرعن ولسةان .وإتا كانت

ه ه اليجربة في ك ير من جوانسلا تا

طسيعة كار ية الا اليجربة الفلس يةية ،فإنلا ،في جواني

أارح ،كانت مم ار إجسارلا لليجربة الفلس يةية ،لم ين اجةسه مميةا .ه ا ما حيميه طسيعة اليجربة
الفلس يةية ،وطسيعة العكو ااسرائيلي ،وطسيعة واقو الشيا

الفلس يةي ،وطسيعة اليكاال العربي مو

في مة وة جىرافية واحك  ،وإلا سيان موحكثن ،شوهت،

رلي ،املية إنشاء الكولة وبيرالا .كانت

الوضية الفلس يةية ،ألن األوضاو الباصة لمةامة اليحرلر ،من حيف افيوارها إلا سل ة سياسية

املية طيفية قائمة بالكرجة األولا من حيف الشيل ،ولم اميسي جوهرلا إ

اسي اات فيه مةامة اليحرلر أن افر
المضيف ،كما حكث في في ار

إلا الحك ال

للا ملجل ملمونا ،وأن اةشئ عولة ضمن الكولة في السلك

مبيلفة في األرعن ولسةان ،حسي اوصيف ثزلك صا ع .الا الربم

من طسيعة الع قة الميىير ين ه ه السلكان ومةامة اليحرلر ،فإن ا قة ا نيماء إلا الميان بويت
محيومة بإ جاع صيىة ا ٍ
قة مو الوطن من اارجه ،وكانت ه ه ااشيالية هي اليي طسعت رحلة
اليجربة الفلس يةية في البار ،،كءا من األرعن ،وصو إلا اون  ،مرو ار لسةان ،وصو إلا
ا نيفاضة الفلس يةية األولا اليي أااع

ول العملية الوطةية الفلس يةية إلا عاال الجىرافيا

الفلس يةية في الضفة الىربية وق او بز  .لمةلا ،في الوقت نفسه ،املت الا الميا البار،

الفلس يةي ال أطلء اليجربة الفلس يةية الحكث ة ،وال أنلييه الحروب الا هواما فلس ين.
في وقت اانت ا قا اليم يل عاال اليجمعا الفلس يةية إشياليا ٍ من الكول اليي اسيضيف
الفلس يةيين ،وصفلا عو احيمر السل ا

اانت من إشياليا

الا ااقليم ال

اشىله عوللا ،فإنلا ،من جاني آار،

ام يلية في ااطار الفلس يةي نفسه أ ضا .فوك ارااحت الفصائل الميونة لمةامة

اليحرلر لصيىة أن المةامة إطار ام يلي للفصائل ،ضمن صيىة "المواا" اليواسمية لليم يل اليي

اافوت اليلا ،بعك سي رالا الا المةامة العام  .1969وب لك ،ام اسيسعاع اليم يل الحويوي لليجمعا
الفلس يةية ،وإ جاع صيىة ايجاول الممانعة العربية ،اسر إ كاو مؤسسا ٍ وآليا ٍ ام يلية ،اعسر ان
واقو الحال الفلس يةي .وب لك ،اميرست الوياع الفلس يةية الف رفض الكول العربية المضيفة إجراء

أ

انيبابا

فلس يةية ،وباليالي احميل ه ه الكول المسؤولية ان ه ا البلل ،وب لك اةزو الفصائل

المسؤولية ان نفسلا .لمن اسيمرار اايماع ناام "المواا" الا حاله من عون اعكثل ،حيا في
األوقا

اليي سي ر فيلا مةامة اليحرلر وفصائللا الا اجمعا
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مؤش ار الا ربسة الوياع الفلس يةية في إبواء اآللية نفسلا ،ألنلا اآللية اليي امةحلا احيما ار كليا آللية
اليم يل ضمن مؤسسا

المةامة.

لم امن هةاك صيىة ام يلية ايست الع قة ين المبيم ،وصفه قلي ال ور وم لولا وااطا ار
ٍ
صيىة من ه ا الةوو .ل الا العي ،
اليم يلية الفلس يةية ،ولم احاول مةامة اليحرلر إ جاع
اايسر الوياع الفلس يةية أن الوجوع الفلس يةي في ه ا السلك أو تاك لي

حاسما في الع قة مو

ثوما في يل اليجربة الفلس يةية مرك از للعمل الفلس يةي .إت

اليجمو الفلس يةي ،فلم امن المبيما
ٍ
فصيل إلا إقامة مركز قياعاه في مبيم ،مو أنلا جميعلا حافات الا "وجوع" للا فيلا.
لم عمك أ
حيا لم امن مراتز ال ور في الووااك العسيرلة ،ل كانت ميااسلا في العواصم .فعمان وعمشء
وبيرو كانت مةاطء اركز كاع ار حركة المواومة الفلس يةية ،أ قرلسا من مراتز ا اصال وسل ة

الكولة ،الا ما حات رول مار صا ع .ولمين الوول إن مةامة اليحرلر والفصائل الفلس يةية لم
امن مشىولة يحولل ااطار الجماهير الميعاطف ،والمليف حول مةامة اليحرلر ،إلا إطار امامل
اةايمي لليجمعا

الفلس يةية ،و هي بير

المبيما  ،ل أبوت الع قا
لعي الشيا

أو حاولت اىيير الع قا

ا جيمااية عاال

الا حاللا ،مسيفيك من اجاول ام يللا الميان الموجوع فيه .لك

الفلس يةي عو ار معوقا في إ جاع صيع ام يلية صحيحة ،ولعي ،في الوقت نفسه ،عور

ال رلعة للفصائل الفلس يةية بعكم السحف ان صيع ام يلية م ئمة مو المواقو المياحة ،واجاولها

قضا ا اليم يل إلا الوضية الوطةية ،وصفلا الوضية الرئيسية .وب لك ،ام ا ايماع الا ه ا الشيا ،
والا اكم وجوع الفلس يةيين في إقليم واحك ،ليمرل
واسيو ل ه ه الوياع ان اليجمعا

الفلس يةية اسيو

احيمار اليم يل من الوياع الفلس يةية،

كام في المحاسسة والمراقسة.

بحيم ال سيعة ا سيو لية ،وبحيم احيمار الفصائل الفلس يةية اليم يل السياسي ،وصفلا األطر اليي

ايواسم ه ا اليم يل ،ام اوك م اللولة اليةايمية الا حساب اللولة الوطةية ،مو بواء ااطار الوطةي

الفلس يةي (مةامة اليحرلر) إطا ار اوحيك ا هشا .أالت طسيعة الع قا

مو اليجمعا

الفلس يةية

قيمة ا نيماء اليةايمي الا حساب ا نيماء الوطةي ،ما شيل إرباتا لألوساا اليي اعلي من
ا نيماء الوطةي الا حساب اليةايمي ،ولي برلسا ،في م ل ه ه األوضاو ،أن يون اسيع ء
اللولة اليةايمية الا اللولة الوطةية ما فسر أسساب مىاعر كفاءا ٍ ك ير ه ه الفصائل ،أو حيا
ازوف كفاءا ٍ ك ير في مبيلف المياعثن ان ااسلام في الحركة الوطةية ،ولفسر أ ضا ،الفور

والضحالة في المةيمين إلا الفصائل ،في العووع ال
الفلس يةية والكول العربية بيفاءا ٍ فلس يةية مشلوع للا.
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الا الربم من كل العيوب اليي شا ت آليا

اليم يل الفلس يةي ،فإن اليجمعا

الفلس يةية حمت

إطارها اليم يلي ،وااضت نضا مرل ار من أجل حماثيه .الا الربم من تلك ،والا مر الوقت،
فوك

مةامة اليحرلر ،وصفلا ااطار اليم يلي ،الم ير من قوالا ،لي

اةلا ،فوك حاف الفلس يةيون الا ا ليفاف حوللا ،لمةلا فوك

المشيلة للا ،ولاع

بفعل ابلي الفلس يةيين

ه ه الوو  ،بفعل ضعف الفصائل

من ه ا الضعف السةية السيروقراطية لإلطا ار

العليا اليي نمت في إطار

الفصائل والمةامة ،وكان ااامة الم اف إقامة السل ة الوطةية ،بموجي اافاقا

ص حيا

أوسلو ،ونول جل

المةامة إليلا ،ما هما مةامة اليحرلر نلائيا .واةكما انفجر الصراو الكمو الفلس يةي ر

الفلس يةي في ق او بز في العام  ،2007واحول السل ة الفلس يةية إلا سل يين ،كل واحك اكاي
الشراية .ولم اعك السل ة ،و ا نيبابا

المع لة ،صالحة لمةح الشراية ،ل لك ،ام اسيكااء مةامة

اليحرلر مر أارح ،لسةاء شراية السل ة والرئاسة الفلس يةية ،لييسين أن المةامة لم اعك أت ر من
وب ملللل،

مةح شراية ،و ى ي اارا.

العربي الجديد ،لندن2017/3/15 ،

 .52عملية القدس  ..بداية لـ "موجة عنف" جديدة في القدس؟

نير حسون

مة اراتم مولء ألحكاث ميعلوة بالحرم في اآلونة األاير  ،ث ير البوف من جولة اةف أارح في
الوكل .في سيةارلو كل ا فان املية أول من أم

اةف.

"المبرب" ال

صساحا الا أ واب الحرم اسشر سكا ة موجة

عال مور الشرطة في باب األسساا هو إ راهيم م ر ،وم ل ك ير من "المبربين" في

شرقي الوكل ،هو أ ضا جاء من جسل الميسر.

مةزله ثوجك الا بعك  400مير هوائي من يت فاع

الومسر ال

هةيسيف في كانون ال اني الماضي ،واليي قيل فيلا أربعة جةوع.

نف املية الكه

في أرمون

في الصور اليي ام اوللعلا بعك املية ال عن ،أول من أم  ،الر م ر وفي البلفية قسة الصبر،

واشير لحييه إلا اكثةه.

وحسي أقوال ا ن امه ،اوفيء م ر ،ااياع إ راهيم الص

الفلس يةيون ،أول من أم  ،بشليك الفجر الا اسم ص

في الحرم في كل صساا .وقك وصفه

الفجر.

بالةسسة للم يرلن في شرقي الوكل فإن العملية لم امن مفاجكة ،وهي حك ت الا الفية الةواش اآلا

في ا اساو ،بلن اسرائيل احاول مجكعا إبعاع المسلمين ان الحرم.
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الشعور باليلكثك ،الا الفية موقف نيةياهو ،بير مسرر ،وهو ثيمون من اوامل ك ير
سعضلا من وجلة نار اسرائيل :قانون اوييك اآلتان في المساجك ،ال

ا ولا ،الحفر احت سلوان ،حيف ازعاع ا عااءا

اراسد

امت المصاعقة اليه بالوراء

بلنه ثلكف إلا ا ضرار بالمسجك األقصا،

افيياا مسار سياحي في مة وة ثزام الفلس يةيون والحيومة األرعنية أنه الا حساب اليراث
ااس مي في المة وة ،وإعانة فلس يةية باللجوم الا اضو المةيست شولي معلم في الحرم.

ولم ين أحك ليي ر إلا الورار لو قول الواضي إن الحرم هو موقو موكل لليلوع.

ضاف إلا تلك افيياا مسار "المىاط " ،وهو مسار سياحي الا مشارف المسجك ا قصا.

وافيياا المسار بمشاركة سياسيين من اليمين في اسرائيل ازامن مو اةكثك الفلس يةيين وحيومة
ا رعن ،ال ثن اعاوا أنه الا حساب اليراث ا س مي.

وإتا لم ين ه ا كافيا ،فوك نشر "ثك عو أحرونو " ،أول من أم  ،أن وللر ال وافة مير رلىف

(اليي لعست من ا ل مةصسلا السا ء كرئيسة للجةة الكاالية اليابعة للمةيست عو ار حاسما في الجي

الب ف حول الحرم) مو وللر شؤون الوكل ،لئيف المين ،أقامت صةكوقا حيوميا لراا ة اراث
الحرم .وحسي اليورلر سيسي مر الكولة مسلع مليوني شييل كل سةة في الصةكو .

والا الفية ه ه األمور ،الع اكع اليلوع ال ثن ث هسون إلا الحرم .عال الحرم ،البمي

 96اسرائيليا ،أت ر من السةة الماضية ر  60في المكة ،وه ا لي

لمر واحك .

الماضي،

ثيحكث نش اء "اللييل" ان للاع اكع الزائرلن هةاك .ومو للاع العكع ثيراجو موضوو الو ار ار اليي
امةو اليلوع من الصعوع إلا الحرم ،اليي قررالا الشرطة بعك ا حكاث العةيفة في السةوا

.2015

– 2014

ولسمح للزوار بال هاب إلا الحرم اآلن بلاكاع أتسر ،صل اكعهم إلا  40شبصا كل 20 – 15

شبصا ،وإجراء جو
وك لك سااا

أطول في الميان.

الزلار المسموا لا لليلوع في الحرم ام امكثكها بشيل بير رسمي نصف سااة،

وبين الفيةة وا ارح ثيم اايوال الزائرلن ال ثن ثيجاولون الوانون في الموقو من ا ل الص  ،ولووم

الفلس يةيون سف األف م في الشسيا

ا جيمااية لليلوع في الحرم بعةوان "مويحمون" ،والكاو للعمل

ضكهم.

م لما كان في السا ء ،اآلن ا ضا ثربد الفلس يةيون ين ا حكاث المبيلفة اليي اعسر حسي رأثلم

ان الكثك ميزاثك لليرايسا

في الحرم ،حيا لو لم وصك ااسرائيليون تلك.
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وقسل اربعة ا ام نشر

األوقاف اا نا

لسون فيه المسااك " :مكثةة الوكل والمسجك ا قصا

الشرلف ثيعرضان مة العام  1967وحيا اآلن لعملية الولك اةصرلة هسييرلة ،الا أثك
ا حي ل ا سرائيلي وا ترو الرسمية والمولونيالية ،وساطة رام الولك ميعكع ".

قوا

وجاء في ا ا ن ا ضا أن العمل ثيم في أت ر من ااجاه" .ا اجاه ا ول هو قانون المؤتن ال

سعا إلا الي لير العرقي .وال اني هو اةء المسجك األقصا واقامة مراتز للمسيوطةين .وال الف

هو الء واقو جكثك من ا ل اىيير الوضو اليارلبي الوائم مة العام ."1967

"الساسة ا سرائيليون سيصعسون معرفة ا راكاع ال

بلوه سلوكلم ،وقك اراتم اليوار فيما ثيعلء

بالحرم ،لمن لاماء اسرائيل هم أسرح للةواش ا سرائيلي الكاالي ،وهم

جكون صلة ين ااماللم

وبين الرع العربي" ،قال للصحيفة اوفر لليسسرغ ،المسؤول ان شؤون الشر ا وسد في جمااة

ا لما

وبالةسسة

الكولية – المةامة اليي افح

ا لما

في ارجاء العالم.

سرائيل ،قال لليسسرغ" :الرع عائما ثراسد بال سامية ونفي صلة اليلوع بالحرم .اوجك

سامية ولوجك نفي للصلة .إ أن أامال اسرائيل اعمل الا للاع ه ا الةواش فود".

اليعامل مو موضوو الحرم ا ير عائما ،و مين ا ايماع الا الرلنامة بلن اؤع

إلا اليوار في

الوكل.

وفي ه ه المر أ ضا ثيىلي اليوار قسل شلر من ايك الفصح (العيك األت ر أهمية بالةسسة لةش اء

"جسل اللييل") ،وقسل شلرلن ونصف الشلر من ا حيفال بمرور امسين سةة الا اوحيك المكثةة
ونية الو ا

الميحك نول سفارالا إلا مكثةة الوكل .كل تلك حكث في الوقت ال

اوجك فيه

اسرائيل مالة أمان الا شيل وللر البارجية األميركي السا ء جون كير  .فوك كان ثيم اسيكااء
تير إلا المة وة من اجل اليوصل إلا افاهما

في موضوو الحرم.

في يل بياب شب

بير رسمية ين اسرائيل وا رعن ليلكئة البواطر

بالع وااقل في واشة ن ومو الم ير من السياسيين ال ثن

المسؤولية في الوكل ،هةاك باليلتيك سسي ثكاو للولء.

ثيحملون
"هآرتس"

األيام ،رام هللا2017/3/15 ،
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 .53كارككاتير:
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