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 .1مديرة "اإلسكوا" تستقيل بعد ضووط لسحب تقرير يتهم "إسرائيل" بالعنصرية

ذكررر موق ر الج يـــرة نـــت ،الدوحـــة ،2017/3/18 ،أن اسررلقالل الم ررديرف الل ليذيررل للج ررل ا مررم المل رردف
االقلصاديل واالجلماعيل لغرب آسيا (إسكوا) ريما خلف سببت ضجل في ا روقل ا مميل.
وجراتت االسرلقالل ب رد ل ررف خلرف لضرغوأل مرن ا مرين ال رام ا ممري أ ألو يرو لروليريس ول ليمرات

م ه بس ب لقرير دولي يلهم "إسرائيل" بممارسرل اضرألهاد للبر ب الللسرألي ي يرقر إلر

فرام اللصرل

ال صررري .وأضررافت خلررف أ هررا لصررر عل ر مررا لوصررل إليرره اللقريررر مررن أن "إس ررائيل" أسسررت فررام

فصرل ع صرري يهرردف إلر لسرلعأل جماعررل عرقيرل علر أخررر  ،وأن ا دلرل اللري قرردمها اللقريرر قأل يررل،
وقالت إن الواجب يلرف لسرليأل الضروت علر ال قيقرل ،ذوان هرذم الممارسرات ال يمكرن لبريرهرا .وبي رت

أن اللقرير أوضرح أن "إسررائيل" قسرمت البر ب الللسرألي ي إلر أربر فئرات لخضر كرل م هرا للرليبرات
قا و يل مخلللل ،ل رم الللسألي يين من قوقهم ولج ل مقاوملهم لهذا الفلم ببه مسل يلل.

فرري هررذم ا  ،ررات ،أفرراد م ارسررل الجزيررف أن المجموعررل ال ربيررل فرري ا مررم المل رردف عقرردت اجلماعررا ألارئررا
لب ث مسألل لقرير اإلسكوا ،في ين أفادت مصادر في ا مم المل دف لمراسل الجزيرف برأن لروليريس

كلف الب ري يل خولل مألر القيام بأعمال المديرف الل ليذيل لإلسكوا.

وكان المل دث باسم ا مم المل دف سليلان دوجاريك قال إن ا مين ال ام لم يقبل اسلقالل خلف بسبب

اللقرير ،ذوا ما بسبب اإلجراتات اللي لرافقت م

بررم ،سرب ل بيررم .وأضراف أن لروليريس ال يمكرن

أن يقبل قيام مساعد له أو أي مسؤول كبيرر فري ا مرم المل ردف ل رت سرلألله بنجرازف برر بريت باسرم

الم فمل الدوليل؛ دون اللباور م اإلدارات المخلصل و ل م ه هو لسه.

وأضررافت المســتقبل ،بيــروت ،2017/3/18 ،أن ريمررا خلررف أعل ررت أن لرروليريس قبررل اسررلقاللها عل ر
خلليررل إصرردار "اإلسرركوا" لقرير ار ررول الممارسررات اإلسررائيليل لجررام الب ر ب الللسررألي ي ومسررألل اللصررل

ال صري .وأبارت في كلاب إل لوليريس إل "ما لل ررف لره ا مرم المل ردف ،ومرا لل ررف لره أ رت

بخصيا ،من ضغوأل ولهديدات عل يد دول من ذوات السألوف وال لوذ" .وقالت خلف إ ها ال لسلألي

أن لس ب "لقري ار لألمم المل دف ،مملاز الب ث واللو،ي ِ
ق ،عن ا لهاكات جسيمل ل قوق اإل سان".

وبددت خلف عل أن "إسرائيل لمارس الر  APARTHEIDضد الللسألي يين في الضلل الغربيل و يلرا
وياف ررا وليره ررا م ررن البل رردات الللس ررألي يل ،وض ررد الللس ررألي يين ف رري الب ررلات وف رري الق رردس الل رري بال س رربل
إلسرائيل لها وض قا و ي يخللف عن الضلل ،من ه ا ل ب أهميل اللقرير".
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" .2الخارجية الفلسطينية" :موقف غوتيريس من تقرير إسكوا "غير مسؤول"
ا خب ررار( ،أ ف ب ،ا اض ررول) :وص ررف وكي ررل و ازرف الخارجي ررل الللس ررألي يل ليس ررير جر ررادات موق ررف
ا مين ال ام لألمم المل دف أ ألو يو لوليريس من لقرير لج ل ا مرم المل ردف االقلصراديل واالجلماعيرل

لغرب آسيا (إسكوا) بأ ه "لير مسؤول" .وأضراف جررادات أن "مرا جرر موقرف مسرلغرب؛ اللقريرر أّع عرد
وفق أصول مه يل وعلميل".
وكرران لرروليريس قررد ألالررب مررن ريمررا خلررف ،المررديرف الل ليذيررل للج ررل (إسرركوا) ،س ر ب لقريررر قالررت إ رره
يلضمن الهامات لر"إسرائيل" بأ ها "أقامت فام فصل ع صري" في فلسألين الم للل.

األخبار ،بيروت2017/3/18 ،

 .3مصطفى البرغوثي يعرب عن أسفه لرضوخ غوتيريس "لإلرهاب الفكري" الذي مارسته "إسرائيل"
أباد ا مين ال ام للمبادرف الللسألي يل مصألل البرلو،ي بموقف المديرف الل ليذيل للج ل ا مرم المل ردف
االقلصرراديل واالجلماعيررل لغرررب آسرريا (إسرركوا) ريمررا خلررف وفريررق الب ررث الررذي كلررب اللقريررر ،ووصررله

بالموقف اإل سا ي وال لمي الصادق .وقال البرلو،ي ،في لقات م الجزيرف ،إن ما كبله اللقرير هو ما
ل دث ع ه الللسألي يون م ذ أك،ر مرن  14عامرا برأن ه راك جريمرل أبارلايرد ع صرري .وأكرد أن اللقريرر
قدم و،يقل علميل موضوعيل مسل دف إل م لومات وم أليات وأرقام دقيقل ل،بت ارلكراب إسررائيل جررائم
رررب وج ررائم لألهيررر عرقرري .واعلبررر البرلررو،ي أن اللقريررر ال بررد أن يكررون داف ررا للسررلألل الللسررألي يل

ل ل يرل فرو ار ملرف "إسررائيل" إلر الم كمرل الج ائيرل الدوليرل لم اسربلها علر الجررائم اللري لرلكبهرا.

وأعرب عرن أسرله لرضروأل ا مرين ال رام "لإلرهراب اللكرري" الرذي لمارسره "إسررائيل" واالبلرزاز والمألالبرل

بس ب اللقرير.

الج يرة نت ،الدوحة2017/3/18 ،

 .4عريقات :قرار ليبرمان حول الصندوق القومي يعني إلواء اعتراف "إسرائيل" بمنظمة التحرير
لقرار وزير الجيش اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان ،باعلبار الص دوق القومي الللسألي ي اللاب للم فمل،
"مؤسسرل إرهابيررل" .واعلبررر عريقررات لررد اسررلقباله المب رروث ا وروبرري ل مليررل السررنم فر ا رردو ج للي رري،
وسررلير الصررين لررد فلسررألين ،كررل عل ر

رردف ،ق ررار ليبرمرران ،ي رري إلغررات اعل رراف "إس ررائيل" بم فمررل

الل رير .ودعا رئيس ال كومرل اإلسررائيليل ب يرامين ل يراهو إلر إعرنن موقرف كوملره ،ذواذا مرا كا رت
ال كومل قد ألغت اعلرافها بم فمل الل رير.
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علر ر صر ر يد آخ ررر ،اعلب ررر عريق ررات لك،ي ررف ال ب رراألات االس ررليألا يل االس ررل ماريل اإلسر ررائيليل وف رررف
الوقائ عل ا رف ،خاصل في برقي القدس ،ي لبر جرزتا ال يلجر أز مرن المخألرأل اإلسررائيلي للردمير
خيار الدوللين واسلبداله ب فام (االبارلايد).

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/3/18 ،

 .5بحر يحمل القادة العرب والمسلمين مسؤولية التهاون في الدفاع عن القدس
لرزف :اسررل كر د .أ مررد ب ررر ،ال ائررب ا ول لررئيس المجلررس اللبرري ي ،الأللررب ا مريكرري مررن ا ردن،

القاضرري بلسررليم ا سرريرف الم ررررف أ ررنم اللميمرري لمهيرردا لم اكملهررا بلهمررل "اإلرهرراب" .و،مررن موقررف
المملكررل ال ررافف للسررليمها ،مؤكرردا أن "المقاومررل ليسررت إرهابررا دوليررا" .وأضرراف ،خررنل خألبررل صررنف

الجم ل في أ د مساجد لزف" ،من ق ب ب ا الللسألي ي الدفاع عن أرضه وفق القا ون الدولي".

ولألرق ب رر إلر القرا ون اإلسررائيلي الجديرد الرذي ي فرر ا ذان فري القردس ،وقرال "إن م ر اال رلنل

لررألذان يس ررلوجب وقل ررل ا مل ررين اإلس ررنميل وال ربي ررل م ررا" .ودع ررا إلر ر ل رررك عرب رري رس ررمي وبر ر بي
ومؤسسالي لر " صرف المسجد ا قص الرذي م ر ا ذان فيره بقررار صرهيو ي" .وقرال "بر ب ا فري قألراع

ل رزف سرريبق مررداف ا عررن المسررجد ا قص ر ومسرراجد فلسررألين كافررل ،وس سررلمر فرري رف ر اريررل الجهرراد
والمقاومل ل ل رير فلسألين ،ول رير أس ار ا من سجون اال لنل".

القدس العربي ،لندن2017/3/18 ،

 .6أبو ردينة :عباس يبدأ جولة خارجية لحشد الدعم للقضية الفلسطينية
رام هللا :أعلررن ال رراألق الرسررمي باسررم رئاسررل السررلألل الللسررألي يل بيررل أبررو ردي ررل بررأن ال ررئيس م مررود
عباس سيقوم بجولل عربيل وأوروبيل ل بد "الدعم لقضيل ا الوأل يرل" .وقرال أبرو ردي رل ،فري لصرريح لره

يرروم الجم ررل  ،2017/3/17إن الجولررل سررلبدأ بزيررارف رسررميل إل ر قألررر ،سرريللقي خنلهررا م ر أميررر قألررر
والمسررؤولين القألرريين ،وكررذلك سرريزور ألما يررا ،وسرريللقي مر المسلبررارف ا لما يررل أ جررين ميركررل وكبررار

المسررؤولين ا لمرران ،ومررن  ،ر عرم سرريلوجه إل ر بلجيك ررا ،وذلررك مررن أجررل ب ررد الرردعم ا وروبرري للقض رريل
الللسألي يل .وأبار إل أن عباس سيخللم جولله بالمباركل في القمل ال ربيل اللي سل قد في ا ردن.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/3/17 ،
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 .7فتح تدعم االستعداد لالنخراط في حوار جاد مع واشنطن للتوصل لتصور واضح إل نجا السالم
رام هللا :قردم الررئيس الللسررألي ي للج رل المركزيررل ل ركرل فررلح خرنل اجلماعهررا الردوري فرري مقرر الرئاسررل
الللسررألي يل فرري مدي ررل رام هللا ،بررر ا ملصررن عررن الصرراالله واجلماعالرره فرري اللل ررف ا خي ررف ،خاصررل

االلصررال ا خيررر الررذي جررر مر الررئيس ا مريكرري دو الررد ل ارمررب ،واالجلماعررات ا خيررف مر مب و،رره
الخرراج جيسررون ل رري بنت .وأبرردت مركزيررل فررلح االسررل داد الللسررألي ي لن خ رراأل فرري روار جرراد م ر

اإلدارف ا مريكيرل الجديرردف ،بهرردف اللوصررل إلر لصررور واضررح لكيليررل إ جرراز السررنم بررين الجررا بين بمررا
ي جز قوق الب ب الللسألي ي الوأل يل عل أساس ل الدوللين.

وعل ر الص ر يد الررداخلي اسل رضررت اللج ررل المركزيررل الل ضرريرات ال قرراد المجلررس الرروأل ي .وأكرردت
ضرورف اإلسراع فري هرذم الل ضريرات ولك،يرف ال مرل وال روار مر فصرائل م فمرل الل ريرر الللسرألي يل

والقو ا خر  ،من أجل عقد المجلس ذوا جاز ال جاح المأللوب.

ور بت بنجرات اال لخابات البلديل ودعت ركل مراس لللقيرد بالل راون مر لج رل اال لخابرات المركزيرل

من اجل إ جاز اال لخابات في قألاع لزف.

القدس العربي ،لندن2017/3/18 ،

 .8مسلحون يهاجمون معسكر سالم غرب جنين باألسلحة النارية
ج ين :هاجم مقاومون مسل ون ،الليلل الماضيل ،اجز م سكر سالم لرب مدي ل ج ين بمال الضلل
الغربيرل الم للررل ،با سررل ل ال اريررل قبررل أن ي سر بوا مررن الم ألقررل .وقالررت مصررادر م ليررل لم ارسررل ا ،إن

عررددا مررن المقرراومين أأللقروا ال ررار علر برررل م سرركر سررالم الررذي يضررم مقررات جرريش اال ررلنل واإلدارف

المدي ررل السرراعل ال،ا يررل ب ررد م لصررف الليررل ،يررث سررم دوي إألررنق ال ررار فرري بلرردلي رما ررل وزبوبررل
المجاورلين.

وأبررارت إل ر أن المقرراومين ا س ر بوا مررن الم ألقررل بسرريارلهم اللرري هرراجموا بهررا ال قألررل ال سرركريل ،فيمررا

ا لبرت قوات اال لنل ببكل مك،ف في الم ألقل.

وأضررافت المصررادر أن عب ررات مررن ج ررود اال ررلنل وآليالرره اقل مررت فجررر اليرروم الم رراألق الم يألررل
بالم سكر ،وا لبرت في بوارع رما ل وزبوبل ،وفلبت م األقها ،وأللقت مدخلها ب اجز عسكري.

المرك الفلسطيني لإلعالم2017/3/18 ،
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" .9األخبار اللبنانية" :التحقيقات تشير إلى أن دولة عربية سلمت صورة الشهيد ال واري لـ"إسرائيل"
قاسررم قاسررم :صررار لررد كلائررب "البررهيد عررز الرردين القسررام" ،الررذراع ال سرركريل ل ركررل مرراس ،صررورف
برراملل عررن ألريقررل ل ليررذ عمليررل الليررال مسررؤول الو رردف الجويررل فيهررا ،البررهيد اللو سرري م مررد الررزواري،
الذي الليل في مدي ل صلاقس اللو سيل أواخر ال ام الماضي عل يد االسلخبارات اإلسرائيليل.

ب ررد ل قيقررات أجرلهررا المقاومررل ،لبر عرين أن م لررذي عمليررل االلليررال اللقروا الررزواري فرري اليرروم الررذي سرربق
الل ليذ ،بصرللهم مصرورين صر افيين .فري للرك الجلسرل ،كا رت مهمرل الررجلين "لبرخيج" الهردف ،أي
الزواري ،الللياله في اليوم اللالي .ووفق الل قيقات ،فنن الص افيل اللو سيل اللي أللبرت موعرد اللقرات

م الزواري فري اليروم اللرالي ،و رددت السراعل الصرلر لل ليرذ ال مليرل ،كا رت علر م رفرل بالجهرل اللري
ل مررل لهررا ،أي اإلسررائيليين .وأبررارت م لومررات المقاومررل إلر أن "أ ررد الضررباأل فرري الداخليررل اللو سرريل

الذي ال يزال م لقن ،عل عنقل بمجموعل االلليال ،وهو الذي سهعل مهمل خرول الللاف مرن الربند".
كما أ ه وفق قيادات في " ماس" ،فنن "الضابأل كان عل عنقل م اإلسرائيليين".
لضيف قيادات في المقاومل الللسألي يل إن البهيد الزواري "زار لزف ،نث مرات ،مرلين عبرر ا لراق

ومررف رسررميا عبررر م بررر رفررح ،وعمررل فرري القألرراع علر لرردريب المقرراومين علر اسررلخدام الألررائرات مررن

دون أليررار" .وللرراب " :ب ررد خرررول م رراد (اسررمه ال سرركري) مررن سرروريل عررام  ،2013ا لقررل لل رريش فرري
الضا يل الج وبيل في بيرروت لمردف ،وعمرل مر

رزب هللا علر لألروير ألرائرات المقاومرل الللسرألي يل".

وب د مكو،ه في لب ان ،أللب البهيد ال ودف إل لرو س؛ "رفضرت المقاومرل ذلرك

هرا ال يمك هرا ضربأل

وض ر ر ه ا م ر رري ه ر رراك ،كمر ررا ال يمك هر ررا ل لير ررذ إج ر رراتات ل مايلر رره عل ر ر ا ارضر رري اللو سر رريل" .ووفر ررق

المصادر ،فنن "خيار ا لقاله لل يش في لزف ،رلم الضبأل ا م ي للقألاع ،كان خيا ار مسلب دا ،إذ من

الص وبل إيجاد م دات ومواد لمساعدف الزواري في عمله في مجال الألائرات".

ب د قاش ألويل ،ا لقل البرهيد إلر لرو س ،وه راك الخرذ "لألرات أم يرا وهرو عملره أسرلاذا م اضر ار فري

الجام ل" .ورلم يالره "المد يرل" ،اسرلمر فري عملره ال سركري ملر قن برين لب ران ولركيرا ولرو س ذوايرران.

أمررا كي ررف رصرردت "إسر ررائيل" الب ررهيد ،فلقررول إ ررد قيررادات ال رك ررل إن دول ررل عربيررل س ررلمت ص ررورله
وم لومررات ع رره لل رردو ،لك هررا ل كررر رفررف لب رري البررهيد ،ول ررزو لررأخير لب رري الكلائررب إلر اإلجرراتات

ا م يل اللي لذلها "القسام" ل مايل ال املين م ه.

التاريخ :السبت 2017/3/18

العدد4232 :

األخبار ،بيروت2017/3/18 ،

ص

8

ٍ .10
محام 21 :رصاصة في جسد الشهيد باسل األعرج
رام هللا :كبررف الم ررامي فريررد ا ألرررش ،أ ررد ملرراب ي قضرريل البررهيد باسررل ا عرررل ،فرري صررل له علر
موق اللواصل االجلماعي "فيسبوك" ،أن وا دا وعبرين أللقل اسرلقرت فري جسرد البرهيد ا عررل ،فري
ررين ل ررد،ت و ازرف الص ر ل عررن عب ررف رصاصررات .وقررال ا ألرررش :قلررل البررهيد باسررل ا عرررل كرران

مل مرردا بهرردف اال لقررام ...برراهدت ج،ما رره الألرراهر بررين كررل رصاصررل ورصاصررل ،رصاصررل ...مقبررل
ليررر مرردبر ...الصررورف مرعبررل ال أسررلألي

برررها لافررا عل ر ك ارمررل البررهيد .وأبررار لقريررر للللزيررون

فلسألين أن صور أب ل ،وأخرف لللزيو يرل لجسرد البرهيد فرور اسرلنمه ،وقبرل لبريي ه فري بلدلره الولجرل

قرب بيت ل م ،لبين إصابل ب برات الأللقات ال اريل ،وبفايا ،ما بوم الجزت ال لوي من جسدم.

األيام ،رام هللا2017/3/18 ،

" .11هآرتس" :نتنياهو قلق من ترامب
القدس الم للرل ر ر ر ر سرن مواسري :قلرت صر يلل "هرسرلس" أمرس ،عرن مصرادر سياسريل إسررائيليل بي هرا
وزير من "الليكود" في المجلس الوزاري للبؤون السياسيل وا م يل "الكابي يت" ،قوله إن جولل المب وث

الخرراج لل ررئيس ا مريكرري دو الررد ل ارمررب ليسررون ل رري بنت ،والل ركررات ا خي ررف لررإلدارف ا مريكيررل،
بالررت لبرركل مصرردر قلررق لررد رئرريس الرروزرات اإلس ررائيلي ب يررامين ل يرراهو ،مررن ا لمررال ألرررح ل ارمررب

مبادرف جديل خنل السلل أبهر المقبلل.

وق ررال الم ارس ررل السياس رري لر رر"هسرلس" ،ب رراراك رابي ررد ،إن أ ررداث ا س رربوع ا خي ررر ،وم ررن ض ررم ها جول ررل

ل رري بنت ،واللص رري ات ا مريكيررل ب ررد االلصررال الهرراللي بررين ل ارم ررب وال ررئيس الللسررألي ي م م ررود

عباس ،ولقات الرئيس ا مريكري مر ولري ولري ال هرد السر ودي م مرد برن سرلمان ،لبركل أسرباب القلرق

لد المسلوأل ين واللوبي المؤيد لهم في اإلعنم والسياسل في إسرائيل ،خصوصا في ضوت اسرل جال
هؤالت ،وم هم وزرات في ال كومل ،في اعلبار ا لصار لرامب في اال لخابات الرئاسيل ا مريكيرل قألرل

ل ول لمصل ل دفن ل الدوللين ،و قل السلارف ا مريكيل إل القدس.
وب سررب رابيررد ،فررنن وزي ر ار مررن "الليكررود" عضررو فرري "الكابي يررت" ،اللق ر

ل يرراهو هررذا ا سرربوع ،قررال إن

رئرريس الرروزرات قلررق للغايررل مررن ال ررئيس ا مريكرري ،وخصوصررا أن ل ارمررب أللررب م رره أن ي رررف عليرره
خألل إسرائيليل لبمل م ادلرل لكربح جمراح الب رات االسرليألا ي فري مسرلوأل ات الضرلل الغربيرل الم للرل،

وأن ل ياهو ي اول جاهدا عدم الدخول في مواجهل م لرامب من جهل ،أو م قيادف المسلوأل ين من

جهل ،ا يل.
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وب سب الوزير اإلسررائيلي ،فرنن ل يراهو يل ررف لضرغأل برديد فري موضروع المسرلوأل ات ،إذ خاألبره
لرامب ،ب سب الروزير ،بقولره" :قرل مرا هري ا لياجالرك فري موضروع االسرليألاني ومرا الرذي أ رت علر

اسل داد للقيام به لكبح الب ات االسليألا يي" ،موض ا أن " ل ياهو في موق ال ي رف كيف يخرل م ه،
ولهررذا السرربب قرررر عرردم السررلر للمبرراركل فرري مررؤلمر اللرروبي اإلس ررائيلي فرري واب ر ألن (إيبرراك) هايررل

البررهر ال ررالي ،إذ لرريس لديرره مررا يقولرره أو ي رضرره عل ر ل ارمررب ..لقررد خرجررت ببر ور أن ل يرراهو برردأ
يبلاق يام أوباما".

المستقبل ،بيروت2017/3/18 ،

 .12و راء الحكومة اإلسرائيلية يتراشقون التهم والشتائم على "تويتر" و"فيسبوك"
ال اصررف  -ودير عرواودف :لللرراقم ا زمررات بررين مركبررات االئررلنف ال رراكم فرري إسررائيل ليجررل خنفررات
ب ضررها أيررديولوجي وسياسرري ،وك،يررر م هررا بخصرري ،ممررا رفر م سرروب ال ررديث عررن ا لمرراالت للكررك
ال كومل واإلعنن عن ا لخابرات مبكررف ،فيمرا يسرل د رئيسرها ب يرامين ل يراهو لزيرارف اقلصراديل للصرين
لدا ا

د .ومن أبرز هذم ا زمات للك الملواصلل بين وزيري ا من أفيغدور ليبرمان (يسرائيل بيل را)

ووزير الل ليم للالي بي يت (البيت اليهودي).

و ب ررب الخ ررنف ب ررد إدالت م رردير كلي ررل عس رركريل ف رري مس ررلوأل ل عيل رري وه ررو اخ ررام مس ررلوألن ب ررارز

بلصري ات ضد لج يد ال سات في جيش اال لنل العلبارات برعيل.

وكان ليبرمان اول من أأللق المداف ال،قيلل باإلعنن أ ه سي مل عل وقف اللرليب الم مرول بره برين

الج رريش والكلي ررل الم ررذكورف ذوالغ ررات االعلر رراف به ررا ككلي ررل عس رركريل إذا ل ررم يق رردم م ررديرها ال اخ ررام يغئ ررال
ليل بلاين اسلقالله من إدارلها ،جررات لصرري ات ضرد ال سرات اللروالي يخردمن فري الجريش واللروالي قرال

ع هن إ هن " يدخلن ال الجيش يهوديات ويخرجن م ه لير يهوديات".

ورد بي يت عل خألروف ليبرمران بغضرب برديد ودعرام ل ردم ل قيرق مكاسرب سياسريل علر فهرور ج رود

الجرريش ،مبررددا علر أن كليررل عيلرري لررن لغلررق ،ملهمررا ليبرمرران بررنألنق لصرري ات "هرري مجرررد زقزقررل

ليبرما يل موذجيل".

وردا عل ذلك كلب ليبرمان عل

ايران.

سابه في لويلر إن "بي يت يداف عمن ي اول ل ويل إسررائيل الر

ن لن سمح بذلك .في إسرائيل ال سات ملساويات كالرجال ،والخدمل ال سكريل للجمي ".

وضمن اللرابق بي هما قرال بي يرت فري صرل له علر فيسربوك ان آخرر مرا يهرم ليبرمران هرن المج ردات

فرري الجرريش ،وا رره يسررم ه يألالررب بررنلنق جام ررل ن الم اضررين فيهررا ي برررون عررن آرائهررم الم اديررل

لل سررات ببرركل ي،يررر االبررمئزاز .ولرراب م وهررا بالل اقضررات المللاليررل فرري مواقررف ليبرمرران يررال قضررايا
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مخلللررل "هررذم مجرررد زقزقررل ليبرما يررل موذجيررل ،كلهديرردم قبررل س ر وات بقصررف سررد أس روان ،ودعررم ضررم
"يه ررودا والس ررامرف" وم ارض ررل ض ررم "يه ررودا والس ررامرف" ومر ر الي ررؤور ا ازري ررا ،وض ررد الي ررؤور أ ازري ررا ،ذوالغ ررات

المواأل ل ل رب إسرائيل ،وعقوبل اإلعدام للمخربين ولصليل اسماعيل ه يل خنل  48ساعل من لسلمه
لم صب وزير ا من".

م ذلك عبر بي يت عن رفضه المأللق لللصري ات "الل يسل والمسلهلرف اللي قالها ال اخام ليل بلاين

ضد ال سات اللوالي يخدمن في الجيش .ولاب "لقد اللقيرت بزوجلري ع ردما كا رت ج ديرل ،الروزيرف اييلرت
برركيد خرردمت فرري ل روات ج روال ي ،وكررذلك ال ائررب بررولي م لررم ،وأ ررا أقرردر ج ررديات الجرريش اإلس ررائيلي

ذواسهامهن في أمن إسرائيل".

وقالت ائبل وزير الخارجيل لسيبي وألوبيلي (ليكود) إن ال ديث عن إلنق الكليل ال يرلبأل بالواق ،

م لبرف اال لقاد للصري ات ال اخام ليل بلاين برعيا ،لك ها ل درل ضمن ريل الل بير".

فرري المقابررل ،قالررت ال ائبررل ار يررل ع ازريررا ( ررزب كل ررا) إن "خألرروف ليبرمرران جيرردف ،ف سرربل لج ررد ال سررات
ببكل عام ،وال سات الملدي ات ببكل خاج ،ارلل ت ببكل كبير خنل الس وات ا خيرف" ،مبريرف الر

ان ال سات الملدي ات يردن المساهمل في جهود الدفاع عن الب ب والدولل".

وكان ليبرمان قد وجه رسالل ال ال اخام ليل بلاين ،ألالبه فيها باالسلقالل من م صبه ،وهردد بأ ره إذا

لرم يل ررل ذلررك فن رره سرري مل علر وقررف اللرليررب الم مررول برره برين الجرريش والكليررل فرري مسررلوأل ل عيلرري،

ذوالغررات االعل رراف بهررا ككليررل عسرركريل ،بسرربب "الألرراب الملكرررر لللص رري ات اللرري يقررف مررن خللهررا".
وكلرب لره" :ببرركل بخصري ،يجررب علري القررول لرك ان لصرري الك مسرت برري لريس فقررأل كروزير لألمررن

يقرردر ال سررات اللروالي يخرردمن فرري الجرريش ،وأولئررك اللروالي ضر ين ب يررالهن فرري ررروب إسررائيل ،ذوا مررا
كأب يلاخر بأن اب له الملدي ل خدمت في الجيش".

القدس العربي ،لندن2017/3/18 ،

 .13تصاعد الخالفات بين نتنياهو وكحلون ودرعي عشية يارته إلى الصين
ال اص ررف  -ودي ر ع رواودف :يلصرراعد خررنف بررين رئرريس ال كومررل ب يررامين ل يرراهو وبررين وزيررر الماليررل
موبريه ك لررون ببركل جلرري ررول هيئرل جديرردف لإلذاعررل واللللزيرون .وفهررر الخررنف لل لرن ب رردما أللررب
ل ياهو من ك لون الموافقل عل لأجيل لبكيل الهيئل المذكورف لمردف سرلل برهور فري م اولرل إليصرال

رسالل مراكرف وليرر مبابررف لمئرات الملضرررين مرن إلغرات هيئرل اإلذاعرل واللللزيرون ال اليرل ملادهرا أ هرم

سيخسرررون أمرراكن عملهررم بسرربب ك لررون .ورلررم أن اللقررديرات لبررير إل ر أن الب ررأل ال ررالي ال يبرركر
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خأل ر ار عل ر اسررلقرار االئررلنف ال كررومي عل ر المررد الم فررور ،إال أن مكلررب وزيررر الماليررل يؤكررد أن
ا خير م بأل من أدات رئيس ال كومل في قضيل هيئل البث وفي قضايا أخر .

د .ويبرير

وعل خلليل ا زمل القائمل بين الألرفين ،رفف ك لون مرافقل ل ياهو إل الصين لدا ا

مقربون من وزير الماليل إل ق اعلهم بأن ل ياهو وأعوا ه يؤججون لضب موفلي سلألل البث بالجام

وزيررر الماليررل ،رلررم أن خألررل اإلصررنح فرري سررلألل البررث وض ر ت وصررودق عليهررا مررن قبررل ال كومررل
والك يس ررت الس ررابق .وي رردعي ك ل ررون أن ل ي رراهو يم ررارس م رره ا العي ررب فيفه ررر ع رردما لكر رون ه رراك

إ جازات ،ويخللي ع دما لكون ه اك مصاعب.

كمررا يبرردي وزيررر الداخليررل رئرريس ررزب "برراس" آرييرره درعرري لضرربه عل ر

ل يرراهو ل رردم دعولرره لزيررارف

الصررين م ر وفرردم رلررم أن ه رراك اللاقررا سرريوق بررين و ازرلرري الداخليررل فرري البلرردين .وم ر ذلررك يبرردو أن

رؤسررات الكلررل المبرراركل برراالئلنف لررن يسررارعوا لللكيكرره ن مصررل ل مبررلركل لجم هررم عل ر المقاعررد
الو ازريل الو،يرف في فل اسلألنعات رأي لل بأ لم فمهم بلراج واضح بأي ا لخابات مبكرف.

القدس العربي ،لندن2017/3/18 ،

 .14نتنياهو" :إسرائيل" ستواصل العمل لمنع نقل أسلحة متطورة إلى "ح ب هللا"
(س رربول يك) :أعل ررن رئ رريس كومر رل اال ررلنل اإلسر ررائيلي ،ب ي ررامين ل ي رراهو ،ف رري أول ل قي ررب ل رره علر ر
الغارات اللي ب ها سنح الجو اإلسرائيلي عل سوريل ،إن إسررائيل سلواصرل ال مرل لم ر

قرل أسرل ل

ملألورف إل " زب هللا" كلما لوفرت الم لومات االسلخباراليل والقدرات ال ملياليل إل باأل ذلك.

وقال ل ياهو في لصريح مقلضب لوسائل اإلعنم" :إسرائيل سلواصل ال مل لم

قل أسل ل ملألورف

إلر ر " ررزب هللا" كلم ررا ل رروفرت الم لوم ررات االس ررلخباراليل والق رردرات ال مليالي ررل إل ب رراأل ذل ررك" .وأض رراف

ل ياهو" :هذا ما ف ل ام سابقا وهرذا مرا سر ل له ،إصررار ا قروي والردليل علر ذلرك هرو أ را مرل ويجرب

عل الجمي أن يأخذوا ذلك ب ين االعلبار".

السبيل ،عمان2017/3/18 ،

 .15نتنياهو يعتذر عن أقواله حول "الجينات الشرقية"
بنل ضاهر :أ،ارت مقولل رئيس ال كومرل اإلسررائيليل ،ب يرامين ل يراهو ،خرنل اجلمراع رؤسرات الكلرل
البريكل في ال كومل ،أمس الخميس ،بأ ه "ل ركت بي الجي ات البرقيل" ،ردود ف رل لاضريل وصرلت
د الهامه بال صريل ضد اليهود البرقيين.
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وكا ت أزمل داخل االئلنف ال كومي ا دل ت أول أمس ،بين ل ياهو ووزير الماليرل ،موبريه ك لرون،
ول إقامل هيئل البث الجديدف .إذ دعا ل ياهو إل إرجات إقامل هذم الهيئل ل رد أبرهر ،وهرو مرا اعلبرر

أ ه املصاج لضب موفلي سلألل البث ال كوميل ،اللي سل ل الهيئل مكا هرا ،وسرلؤدي إلر فصرل
مئات مسلخدمي سلألل البث من ال مل.

واعلبرر ك لرون أن دعرروف ل يراهو إلر لأجيرل ا ألررنق عمرل هيئرل البررث لل رق ضررر ار بره وبق ار ارلرره ،وأن
لرجر أمرس عرن دعولره ،وأكرد أن
ل ياهو ي اول قل لضب موفلي سرلألل البرث إليره .لكرن ل يراهو ا

عمل هيئل البث سي أللق في موعدم الم دد.

وع رردما سررأل ك لررون ل يرراهو "لمرراذا أللبررت اللأجيررلي" ،أجابرره ل يرراهو قررائن إ رره "ل ركررت برري الجي ررات
البررقيل" .وقصررد ل يرراهو بقولرره هررذا أن "الجي ررات البررقيل" ،أي جي ررات اليهررود البررقيين ،لم ر ل كرريم

ال قل ،وهو ما أ،ار ردود ف ل لاضبل ضد ل ياهو.

وهرراجم عضررو الك يسررت عميررر بي ررلس ،مررن كللررل "الم سرركر الصررهيو ي" الم ارضررل ،ل يرراهو بسرربب
مقوللرره ،وقررال إلذاعررل الجرريش اإلس ررائيلي اليرروم ،الجم ررل ،إ رره "ال قرراش عل ر أن ال ررديث يرردور عررن

اسل نت .وهذم ليست جي ات برقيل ،ذوا ما جي ات ع صريل".

وأضرراف بي ررلس ،المغربرري ا صررول ،أن "اسررلخدام هررذم ال بررارف ،هررو لهكمرري وفررف جرردا .وعل ر رئرريس

ال كومل أن ي هف وي لذر عل هذم المقولل اللي ل د بال صريل".

واعلرذر ل يراهو عررن قولره "ل ركررت بري الجي رات البررقيل" ،وكلرب فرري سرابه فري "لررويلر" ،إ ره "أعلررذر

علر أقروالي أمررس .لررم لكررن لرردي يررل للمررس بأ ررد .وأ ررا مررلبأل بأعمرراق لسرري بجمير ألوائررف إسررائيل
وأ،من إسهامها الكبير في لراث ب ب ا وب ات بند ا".

وكرران وزيررر الداخليررل اإلس ررائيليل ،أرييرره درعرري ،قررد لوسررأل أمررس مررن أجررل ررل ا زمررل بررين ل يرراهو

وك لررون ،ف رري أعق رراب لص رري ات أأللقه ررا ا خي ررر م بر ر ار عررن لض رربه م ررن دعرروف ل ي رراهو إلر ر لأجي ررل

ا ألنق عمل هيئل البث.

عرب 2017/3/17 ،48

" .16معاريف" :رئيس "الشاباك" ار واشنطن مطلع الشهر الحالي
اداف أرلامان :كبلت ص يلل م اريف عن أن رئيس جهاز ا مرن ال رام (البراباك) راداف أرلامران

زار واب ألن مألل البهر ال الي وذلك ،كما يبدو ،الول مرف م ذ لوليره مهرام م صربه ال رام الماضري.
واللقر أرلامرران مسررؤولين كبررا ار مررن أجهرزف االسررلخبارات االمريكيررل بمررن فرريهم رئرريس مكلررب الل قيقررات
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اللدرالي  FBIجيمس كومي .وأبار م لق الص يلل يوسي ميلمان الر أن جهرازي البراباك وال ر FBI
يقيمان عنقات عمل وأليدف م ذ عبرات الس وات .ولم يؤكد بأ الزيارف رسميا.

صوت إسرائيل والتلف يون اإلسرائيلي2017/3/18 ،

 .17حالقة" :التجمع الوطني" والقائمة المشتركة ولجنة المتابعة تحترم قرار غطاس وتدعمه
ربي سواعد :قال د .جمال ز القل إن "اللجم الوأل ي الديموقراألي والقائمل المبرلركل ولج رل الملاب رل
ل لرررم ق ررار د .باسررل لألرراس ولدعمرره فرري أي ق ررار يلخررذم ،علمررا أن مررا ف لرره ال ائررب لألرراس بهرردف
إ سررا ي م ررف ،وأن عمليررل الم اكمررل الميدا يررل اللرري رافقلهررا ل رريف أرعررن مررن قبررل اليمررين وعكسررها
اإلعنم ال بري ،واللي بكلت ا لقاما سياسيا ضد ال ائب باسل لألاس" .وبركر ز القرل كرل مرن "دعرم

ووقررف م ر ال ائررب لألرراس ،وأخررج بالررذكر ألرراقم الرردفاع ،بررا مس ك ررت فرري المررؤلمر الرردولي لبررؤون
ا سر في رام هللا و ملت لضام ا م ه ال ائب باسل لألاس وا لرام لق اررم ببؤون الصلقل".

وكا ررت و ازرف القضررات اإلس ررائيليل عممررت مسررات يرروم الخمرريس ،بيا ررا عل ر وسررائل اإلعررنم ،أكرردت مررن

خنلرره اللوصررل إل ر اللرراق م ر ال ائررب باسررل لألرراس ،بموجبرره سرريلرف عليرره السررجن الل لرري ل ررامين
والسررجن م ر وقررف الل ليررذ سررل دد فلرلرره الم كمررل ،يررث مررن الملوق ر أن يقرردم ال ائررب لألرراس مألل ر

ا سبوع المقبل اسلقالله من الك يست.

عرب 2017/3/17 ،48

 .18الصحافة اإلسرائيلية :حماس و"ح ب هللا" يتسابقان لتطوير صواريخ تتجاو منظومات "إسرائيل" الدفاعية
ي ير ر دب رروق :لس رراتلت صر ر يلل ي رردي وت أ رو رروت أم ررس ،ف رري م رررف عرض ررها لخأل ررر ررزب هللا
وص رواريخه ودقلهررا ،عررن السرربب الررذي يرردف إس ررائيل إل ر االمل رراع عررن اسررلهداف السررا ل اللب ا يررل،

و"س ق عمليرل لضرخم لرسرا له" .لجيرب الصر يلل عرن سرؤالها :ال يمكرن أن سرلب د أن إسررائيل لق عردر

كرد علر أي خررق للوضر الرراهن ،سريقود إلر
أن هجوما في ال مق اللب ا ي ع
يلرف أن لهاجم من دون أن يؤدي الهجوم إل مواجهل باملل".

ررب .فرر"الللكير السرليم

من جهلها ،ذ عكرت ص يلل هسرلس ،في م رف ل ليقها ،بلصري ات أخيرف لقائد الم ألقل البماليل فري

ررم بررأن فري رروزف ررزب هللا مرا يقرررب مررن 150
الجريش اإلسررائيلي ،الم عرين رردي،ا ،يوئيررل سرلرايك ،ذواقر ا

رد كامررل عل ر لهديررد
ألررف صرراروأل ،ب ضررها يغألرري كررل م رراألق إس ررائيل ،م ر اللأكيررد أ رره "ال يوجررد ع
كهذا" .وب سب هسرلس ،كنم سلرايك "اعلراف الئرق" ،لك ره "م،يرر للغضرب" .فكيرف ردث أن الجريش
اإلسرائيلي "الكبير والمرعب" لم يم
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موق ر ص ر يلل يرردي وت أ رو رروت قررل عررن ض ررابأل رفي ر فرري سررنح الج ررو اإلس ررائيلي ،وأيضررا ع ررن
الصر اعات ا م يررل الم يررل بلألرروير م فومررات اعلرراف الصرواريخ علر أ واعهررا ،اللأكيررد أن "إسررائيل
ب ي رردف ع ررن االألمئ رران ررول دفاعاله ررا ف رري مواجه ررل الصر رواريخ" ،رل ررم ك ررل م ررا ل ررديها .وب س ررب ه ررذم

المصرادر" ،يوجررد سررباق لسرلح ف لرري ول لررم ملبررادل ولجرارب ال للوقررف برعايررل إيرران ،لكررل مررن مرراس
و زب هللا ،علر لألروير صرواريخ و فريرل عملياليرل قرادرف علر لجراوز م فومرل القبرل ال ديردف و يرلس

ومقررنع داوود والبررالريوت واال لصررار عليهررا ،فرري الم ررارك الجويررل للقرررن الوا ررد وال بررين" .وأضرراف:
"جهررود ررزب هللا و مرراس فرري ال ررامين الماضرريين للركررز عل ر دقررل الص رواريخ وفلكهررا ،ولرريس علر ر

أعرردادها ...و ررن سررل د لمواجهررل لهديرردات أكبررر وأ،قررل وأك،ررر فلكررا ،رلررم أن ب ضررها لرريس موجررودا
اليا ،لك هم في الجا ب ال،ا ي ي ملون عل لألويرها ،برعايل إي ار يل ،للس وات المقبلل".

األخبار ،بيروت2017/3/18 ،

 .19الجيش اإلسرائيلي ينفي ادعاء دمشق إسقاط طائرة إسرائيلية
إيال عليما :أوضح ال األق بلسان الجيش اإلسرائيلي أن الصواريخ اللي أأللقها الجيش السروري خرنل
الغارف الجويل اإلسرائيليل الليلل الماضيل لم لبكل خأل ار عل الألرائرات المغيررف .ويليرد م ارسرل ا للبرؤون
ال سرركريل أن هررذا اللوضرريح جررات ردا عل ر ادعررات دمبررق بررأن دفاعالهررا الجويررل أسررقألت ألررائرف مقاللررل

إسرائيليل وأصابت أخر .

مي ررل قّل ررل ف رري س رروريل .و قل ررت ق رراف
وعل ررم الي رروم أن قيادي ررا مي رردا يا م ررن ررزب هللا ي رردع ب رردي
ه ررذاّ ،
ع
"الميادين" عن مصادر مو،وق بها قولها ا ه قّلل في الق يألرف وليس ليجل الغارف اإلسرائيليل ،علما بأن
ب ررف وسررائل اإلعررنم ذكرررت أن الغررارف اسررلهدفت ب ر ل ص رواريخ اسررلراليجيل كا ررت فرري ألريقهررا مررن

سوريل إل

زب هللا في لب ان عبر م ألقل القلمون

صوت إسرائيل والتلف يون اإلسرائيلي2017/3/18 ،

 .20انطالق أعمال المؤتمر الشعبي اإلسرائيلي  -الفلسطيني في تل أبيب
يوسي يبر :ا أللقت في ميدان رابين في لل أبيب قبل فهر اليوم أعمال المؤلمر الب بي اإلسرائيلي
الللسألي ي الذي ي اكي عمليل الللاوف بين الجا بين.

ويليد م رر بؤون البرق ا وسأل أن المؤلمر ي قد بمبادرف م فمل أفكار السنم.
ويضيف مراسل ا أن مئات الللسألي يين من م األق السلألل يباركون في المؤلمر.

صوت إسرائيل والتلف يون اإلسرائيلي2017/3/18 ،
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 .21مقدسيون يتظاهرون ردا على ماراثون صهيوني تهويدي

لفاهر عدد من الللسألي يين في القدس الم للل ،صباح يوم الجم ل؛ ًّ
ردا عل

سباق المارا،ون

اللهويدي الصهيو ي الذي ل فمه بلديل اال لنل .ووفق ما أفاد به مراسل ا ،فقد رف الملفاهرون

ا عنم الللسألي يل ،ويافألات لدعو إل إ هات اال لنل الصهيو ي.

وقد أللقت سلألات اال لنل ال ديد من البوارع في البألر البرقي من المدي ل الم للل ،ل ين ا لهات

عدات من دول مخلللل بال الم.
السباق ،و برت آالفا من أفرادها ل مايل َ 30
ألف ع
المرك الفلسطيني لإلعالم2017/3/17 ،
 .22اآلالف يشاركون في تشييع الشهيد باسل األعرج ببيت لحم
بارك اآلالف مسات اليوم في لبيي ج،مان البهيد باسل ا عرل ،في قريل الولجل ببيت ل م ،ج وب

أل مسيرف اللبيي .
الضلل الم للل ،وسأل هلافات م ددف بالسلألل واال لنل الذي ا لبرت قواله م ي َ

وأفاد مراسل ا ،أن موكب اللبيي ا أللق من مسلبل بيت جاال ال كومي في مدي ل بيت ل م ،ووصل

إل م زل البهيد في قريل الولجل بمال المدي ل ،لللق

فرف الوداع عليه من عائلله وأصدقائه.

ردد المباركون في لبيي ه
وعقب وصول الج،مان الذي لف بال لم الللسألي ي وأ يأل بالزهور ،ع
هلافات م ددف باال لنل ،ول يي البهيد ،ول ادي بنسقاأل كم ال سكر ووقف "الل سيق ا م ي".
المرك الفلسطيني لإلعالم2017/3/17 ،

 .23االحتفال بتدشين أطول مئذنة في القدس
القدس " -ا يام اإللكلرو يل" :ا للل مواأل ون في بلدف ال يساويل ،أمس ،بلدبين أألول مئذ ل في
مدي ل القدس البرقيل الم للل .وا لبد اآلالف من المواأل ين من البلدف وم يألها لملاب ل سير رف

الهنل الضخم ذهبي اللون عل مئذ ل مسجد ا رب ين في البلدف وسأل مفاهر البهجل .ولم االسل ا ل
براف ل ضخمل من أجل ل،بيت الهنل عل المئذ ل للصبح أألول مئذ ل في المدي ل بألول  73ملرا.
واعلبر المباركون في اال للال هذم الخألوف لمسكا با ذان وردا عل

إقرار الك يست اإلسرائيلي

بالقراتف اللمهيديل مبروع قا ون لقييد أذان اللجر.

وذكر البيخ عكرمل صبري ،رئيس الهيئل اإلسنميل ال ليا وخأليب المسجد ا قص  ،أن هذم الخألوف
لؤكد لمسك الللسألي يين برف ا ذان باعلبارم من ب ائر اإلسنم وأن ال كومل اإلسرائيليل لل مل

المسؤوليل كاملل عن أي م اولل للمساس بهذم الب يرف اإلسنميل.

التاريخ :السبت 2017/3/18
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 .24إصابة ثالثة مستوطنين رشقا بالحجارة في مخيم قلنديا
جرات ل عرضهم للربق
"القدس"  -لرجمل خاصل :أصيب ،ن،ل مسلوأل ين ،قبل فهر يوم الجم ل ،ع
مخيم قل ديا لنجئين قرب القدس .و سب موق ص يلل "يدي وت أ رو وت" ال بريل،
بال جارف ،داخل ع
فنن المسلوأل ين ال،ن،ل دخلوا المخيم بالخألأ ،قبل أن يهاجمهم الببان بال جارف.

وأبار الموق إل أن قوات عسكريل إسرائيليل وصلت المكان ،و ج ت بنخرال المسلوأل ين ال،ن،ل.

القدس ،القدس2017/3/17 ،

 .25استشهاد فتى فلسطيني برصاص االحتالل شمال الخليل
اسلبهد فل فلسألي ي وأصيب آخر ،مسات الجم ل ،برصاج جيش اال لنل اإلسرائيلي عل مدخل
مخيم ال روب بمال الخليل ج وب الضلل الغربيل الم للل.
وأفادت و ازرف الص ل بأن اللل

مراد يوسف أبو لازي ( 16عاما) اسلبهد ب د وقت قصير من

إصابله برصاج اال لنل في الصدر بمدخل المخيم.

وأ عكدت المصادر إدخال المصاب سيف سليم ربدي ( 16عاما) إل

قسم ال مليات في المسلبل

أن اال لنل أأللق
ا هلي بمدي ل الخليل ،ووصلت إصابله بال رجل .وأوض ت المصادر من المخيم ع
ال ار صوب اللليين ب د إلقات زجاجات ارقل صوب البرل ال سكري المقام عل مدخل المخيم.

وعدف آليات عسكريل لجيش اال لنل عل كافل مداخل المخيم.
وا لبر عبرات الج ود ع
وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ،غ ة2017/3/17 ،
 .26خطيب المسجد األقصى يدعو إلى ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق الوحدة
القدس الم لل -كامل إبراهيم :أد

ا قص

عبرات اآلالف من المصلين صنف الجم ل في المسجد

المبارك وسأل إجراتات أم يل إسرائيليل مبددف .وا لبر أفراد قوات اال لنل عل

أبواب

المدي ل المقدسل وأبواب ا قص وبرعت باللدقيق في هويات المصلين.

بدورم دعا خأليب المسجد ا قص المبارك البيخ د .م مد سليم في خألبل الجم ل إل لريب البيت

الللسألي ي في فل الهجمل اللي بي ها اال لنل عل الللسألي يين .وقال إن ب ب ا الللسألي ي ...في

أمس ال اجل إل لرليب بيله السياسي واالجلماعي واللربوي في فل الهجمل المبرمجل والبرسل اللي

يل رف لها ،فرلبوا بيلكم الللسألي ي مبددا عل
والدي يل.

التاريخ :السبت 2017/3/18
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 .27مشاريع استيطانية جديدة في قلنديا و"جيلو"
ذكر موق ديلي  48أن أذرع اال لنل برعت ا سبوع الماضي بمبروعين اسليألا يين أ دهما في
مسلوأل ل "جيلو" ج وب برقي القدس الم للل ،وم ألقل قل ديا بمال برقي الم للل.
يث بدأ ببق بارع مؤقت للربأل بين موق ب ات اسليألا ي جديد عل

سلوح مسلوأل ل "جيلو"

أقر أخي ار،
والم ألقل المسماف "عين ياعل" ،ا مر الذي يم عكن من اإلسراع بب ات ي اسليألا ي جديد ع
علما أن ه اك م اوالت لل ويل البارع المؤقت إل بارع دائم.
فيما أعل ت أذرع اال لنل عن مبروع إلقامل  12مص ا جديدا في الم ألقل الص اعيل قل ديا لملد

عل مسا ل  100دو م.

وصرح المسم بوزير القدس "زئيف ألكين" ،و ير بركات رئيس بلديل اال لنل في القدس ،عن البدت

بمبروع الم ألقل الص اعيل في قل ديا المسم "عألروت-ل".

الدستور ،عمان2017/3/18 ،

" .28شاهد" تعرض في السفارة األمريكية معاناة الفلسطينيين
اسلقبل م سق بؤون النجئين في السلارف ا مريكيل في بيروت روبرت ورد ،ب ضور مساعدم جوزف
بألرس ،وفدا من المؤسسل الللسألي يل ل قوق اإل سان "باهد" ،ضم مدير المؤسسل م مود ال لي،
ومسؤول ال نقات ال امل واإلعنم م مد البولي ،وم دوب "باهد" في م ألقل صيدا سن ال ريف.

وقدم وفد "باهد" وفق بيان له" ،عرضا للصيليا عن م ا اف النجئين الللسألي يين وأبرز الم ألات
ال قوقيل اللي واجهلهم في لب ان خنل عام  2016عل

مخللف المسلويات ،وعرف الخنصات

واللوصيات الصادرف عن اللقرير الس وي ل ام  ."2016كذلك عرف "م ا اف النجئين الللسألي يين

المرلبألل بلقليج خدمات "ا و روا" ،خصوصا في ما يل لق بخدمات االسلبلات والل ليم واإللا،ل
سكان

ووقف بر امج الألوارئ الخاج بمخيم هر البارد ،وما لذلك القرار من فلم ذواج اف عل

المخيم الذين ما زال أك،ر من  %50م هم خارل المخيم ي يبون فروفا بائسل ،في فل اسلمرار
الدولل اللب ا يل رمان النجئين الللسألي يين قوقهم المد يل واالجلماعيل واالقلصاديل ،وا كاس ذلك

لرديا عل

ا وضاع االجلماعيل واالقلصاديل في المخيمات واللجم ات الللسألي يل ،ما أد

إل

ارللاع سبل اللقر والبألالل" .وألالب الوفد الزائر "اإلدارف ا مريكيل باالسلمرار بدعم "ا و روا" كي
للمكن من االسلمرار بلقديم خدمالها لنجئين الللسألي يين في لب ان والنجئين الللسألي يين من

سوريا ،فضن عن ضرورف إيلات الدول الما ل باللزامالها لجام إعادف إعمار مخيم هر البارد".

المستقبل ،بيروت2017/3/18 ،
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 .29المدارس الحدودية بو ة ..تعليم على صفيح ساخن
خان يو س  -ها ي الباعر" ،ا اضول" :لل رف المدارس اللي لق في الم األق ال دوديل بقألاع

لزف ،إل أضرار بل ل القصف اإلسرائيلي الذي يسلهدف أر ٍ
جرات إألنق
اف زراعيل بالقرب م ها ،أو ع
قوات من الجيش اإلسرائيلي الملمركزف عل ال دود ،ال يران ببكل عبوائي.
وقالت ":لق الغرفل الدراسيل اللي رلادها ،مقابل البرل ال سكري اإلسرائيلي ،ببكل يم عك ا من
مباهدف كافل الل ركات اإلسرائيليل عل ال دود ،مما يزيد من خوف ا ،ويبلت ا لباه ا للدروس?.
ولصف سرين أبو إس اق ( 34عاما) ،ائب مدير مدرسل "بهدات خزاعل" ،ر لل أللبل المدراس في

الم األق ال دوديل ،بر"المليئل بالمخاألر" .ولضيف لمراسل "ا اضول"" :الرصاج يألال كافل الألرق
اللي يسلكها الأللبل ،للوصول إل المدارس ،أو أ ،ات مغادرلها للوصول إل م ازلهم".
ولللت إل

أن قرب المدرسل من ال دود يخلق

الل من اللولر لد

اللولنت ،أو إألنق ال يران ،مما ي عكر من صلو ال ياف اليوميل.
ع

الأللبل ،خاصل في أوقات

القدس العربي ،لندن2017/3/17 ،

 .30الخليل :االحتالل يسلم جثمان الشهيد سعد القيسية
الخليل  -والت عيد :سلعمت سلألات اال لنل اإلسرائيلي اليوم الجم ل ،ج،مان البهيد س د م مد
القيسيل من بلدف الفاهريل ج وب الخليل ،.ب د ا لجازم لر 17يوما .وقالت وكالل ا بات الللسألي يل

"وفا" ،إن ألواقم اإلس اف لسلعمت ج،مان البهيد القيسيل (24عاما) من االرلباأل الللسألي ي ،و قلله
إل

مسلبل

ا هلي في الخليل بالضلل الغربيل .وأضافت أ ه سيلم مواراله ال،ر يوم السبت في

مسقأل رأسه ،ببلدف الفاهريل ج وب الخليل.

قدس برس2017/3/17 ،

 .31نائب أردني :األردن لن يسلم التميمي وسنقف للحكومة بالمرصاد إذا حاولت تسليمها
ي ي

الي قوبي :أكد رئيس لج ل فلسألين بالبرلمان ا رد ي ي ي

الس ود ،أن ا ردن لن لسلم

اللميمي وأن ال واب لن يسم وا لل كومل بلمرير م،ل هذم الصلقل مهما كا ت ا سباب ،وأ هم سيقلون
لل كومل بالمرصاد إذا اولت المساس باللميمي .ويقول الس ود لص يلل "فلسألين"" :هذا أمر يمس

بالسيادف ا رد يل" ،مبي ا ،أ ه ع دما لرلكب أي جريمل بال الم يألبق قا ون الدولل اللي يقيم بها

البخج .ويضيف" :ما ف لله اللميمي ال لبرم جريمل ،ولكن من فر (إسرائيل) ألّبق عليها القا ون

التاريخ :السبت 2017/3/18
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اإلسرائيلي" ،مؤكدا أن ما لأللبه اإلدارف ا مريكيل بم اكمل البخج مرف أخر ال يجوز بالقا ون
الدولي أو القا ون الدولي اإل سا ي.

فلسطين أون الين ،فلسطين2017/3/18 ،

 .32الملك سلمان :نقدر موقف الصين من القضية الفلسطينية
أعرب خادم ال رمين البريلين الملك سلمان بن عبد ال زيز ،أمس ،عن لقديرم ال الي لموقف الصين

لجام القضيل الللسألي يل.

كنم الملك سلمان جات خنل م اد،اله م رئيس اللج ل الدائمل للمجلس الوأل ي ل واب الب ب

الصي ي لبا غ ديجيا غ ،في قاعل الب ب الكبر في بكين.

لاوف

عبر فيها عن بالغ لقديرم ل كومل وب ب الصين عل
وألق الملك سلمان خنل الجلسل كلمل ع
االسلقبال وكرم الضيافل.

وجه

قدر عاليا مواقف الصين اإليجابيل لجام قضايا السنم وعل
وجات في كلمل الملك" :إ ا ع
الخصوج لجام القضيل الللسألي يل".

المستقبل ،بيروت2017/3/18 ،

 .33تحليالت إسرائيلية :الصاروخ السوري والدور الروسي
بنل ضاهر :هذم ليست المرف ا ول اللي ّيأللق فيها صاروأل مضاد للألائرات بالجام ألائرات ربيل
إسرائيليل ،فقد ف ل ال فام السوري ذلك في أيلول /سبلمبر  .2006لكن هذا ال فام لم يل ل بيئا في

ال ام الذي لنم ،ع دما دمر الأليران ال ربي مبروعه االسلراليجي السري في دير الزور ،وفي
عمليات عدوا يل أخر ضد سوريل وكراملها كدولل.

إال أن الم للين اإلسرائيليين ي لبرون أن إألنق الجيش السوري للصاروأل المضاد للألائرات قد يكون

مؤب ار عل لغيير سياسل ال فام.

وكلب الم لل ال سكري في موق "يدي وت أ رو وت" اإللكلرو ي ،رون بن يباي ،أن "رد الل ل
السوري جات ع دما كا ت الألائرات في ا جوات اإلسرائيليل" ،وأن السوريين اسلخدموا صاروخا مضادا

للألائرات من ألراز  SA-5صل عليه جيش ال فام من روسيا مؤخرا.

وأضاف بن يباي أن "إألنق  SA-5هو لغيير في السياسل من جا ب ال فام السوري .والرئيس
السوري ببار ا سد يب ر با مان بدعم من الوجود ال سكري الروسي ،اال لصار في لب والسنح

االسلراليجي المألور الذي لم لزويدم له.
التاريخ :السبت 2017/3/18
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في إألار هذا اللغأل ،اعلبر بن يباي أن "إألنق هذم الصواريخ (لم يأللق سو صاروأل وا د) ي ذر
ببرور ويدل عل لص يد في قابليل للجر ا وضاع ولولرها .وعمليا ،فنن إألنق صاروأل ب د لارف

داخل ا راضي السوريل قد يقود إل أن أي لصادم سيلألور إل
يبادر إل

رب" علما أن ال فام السوري لن

رب م إسرائيل بأي ال ،كما أن روسيا لن لسمح لل فام بذلك.

بدورم ،وصف م لل البؤون ال ربيل في موق "واال" اإللكلرو ي ،آفي يسسخاروف ،إألنق الصاروأل
المضاد للألائرات بأ ه "رسالل" ،ولساتل ما إذا ال ديث يدور ه ا عن "رسالل من قصر الرئيس

السوري فقأل ،أم أ ها بيئا برائ ل موسكوفيلي ذواذا كان الروس ضال ين بصورف أو بأخر بنألنق

الصاروأل المضاد للألائرات ،فنن هذا واق مخللف لماما عما عهد ام ل اآلن .و ل لو كا ت هذم
عمليل سوريل فقأل ،فنن ا سد ي اول أن يوضح أ ه ليس في يله ضبأل ال لس ب د اآلن يال قصف

قوافل (أسل ل) بين سوريل ولب ان".

عرب 2017/3/17 ،48

" .34الخارجية األمريكية" تعرب عن غضبها من تقرير "اإلسكوا"
واب ألن  -س يد عريقات :ألالب ال األق الرسمي الم اوب باسم و ازرف الخارجيل ا مريكيل مارك لو ر،
الخم رريس ،ا م ررم المل رردف بسر ر ب لقري ررر لج ررل ا م ررم المل رردف االقلص رراديل واالجلماعي ررل لغرب رري آس رريا
(اإلسكوا) الذي الهم سلألات اال لنل اإلسرائيلي بلألبيق ال صريل عل الب ب الللسألي ي أجم ه.

وقال لو ر الرذي كران يررد علر سرؤال وجهلره لره القردس فري مرؤلمرم الصر لي اليرومي" ،إ را لاضربون

جرردا مررن ذلررك اللقريررر ،و ب ر ر أ رره دعايررل م اديررل إلس ررائيل ،و قيقررل أن هررذا اللقريررر جررات مررن هيئررل
م روفل عالميا بأ ها ال ل لرف بوجود إسرائيل ،وبص ار ل ،لم يكن ذلك ملاجئا ل ا".

وأضاف لو ر "إ ا قول أن ا مرم المل ردف م قرل بال رأي ب لسرها عرن هرذا اللقريرر سريت الرذكر ،ولك را

ريد أن ر ا ما ل ال امل لألمم المل دف أن لل ل أك،ر من ذلك؛ ريدها س ب اللقرير لماما" مبرددا

" ن باللأكيد قف إل جا ب ليلل ا إسرائيل ،وس سرلمر فري م ارضرل اإلجرراتات المل يرزف والم اديرل

إلسرائيل في م فومل ا مم المل دف وفي كل مكان ول ال الم".

التاريخ :السبت 2017/3/18

العدد4232 :

القدس ،القدس2017/3/17 ،

ص

21

 .35غوتيريس يطلب من "اإلسكوا" رفع تقرير من موقعها اإللكتروني يتهم "إسرائيل" بالتميي العنصري
يويورك – رويلرز :أعل ت ا مم المل دف ،أمس ،أن ا مين ال ام للم فمل الدوليرل أ ألو يرو لروليريس
ألل ررب م ررن اللج ررل االقلص رراديل واالجلماعي ررل لغ رررب آس رريا (إس رركوا) رفر ر لقري ررر أص رردرله اللج ررل وي ررلهم

"إسرائيل" باللمييز ال صري من موق اللج ل عل اإل لر ت.

الحياة ،لندن2017/3/18 ،

 .36األورومتوسطي :استقالة مديرة "اإلسكوا" صفعة للعدالة الدولية وخسارة للعمل الحقوقي
ج يف  -والت عيد :أكد المرصد ا وروملوسألي ل قوق اإل سان أن الم فمات ا مميل خسرت وا دف

من المداف ات البرسات عن ال ريات ،وذلك في أول ردود الل ل عل اسلقالل المسؤولل عن م فمل

الر"إسكوا" ،ريما خلف ،يوم الجم ل  ،2017/3/17إ،ر رفضها قرار س ب لقرير يدين "إسرائيل".

قدر المرصد "الموقف الصلب والمداف لألمي ل الل ليذيل
وفي بيان له صدر ،مسات يوم الجم ل ،ع
لم فمل إسكوا" .وأعرب المرصد ا وروملوسألي عن بالغ أسله لأللب ا ما ل ال امل لألمم المل دف
من م فمل "إسكوا" س ب اللقرير واللراج عن م لوام ،رلم كو ه م عد بألريقل علميل وا لرافيل.
وألالب المرصد ال قوقي المجلم الدولي بالوقوف إل جا ب ا مم المل دف اللي "لل رف

لضغوألات عديدف وواس ل ،أدت السلقالل وا دف من أبرز البخصيات المسلقلل فيها" ،مبي ار إل أن

اسلقالل خلف هي صل ل لل دالل الدوليل.

وقال مدير المرصد د .رامي عبدم ،إن "ما ف لله خلف ي بر عن لمسكها بمبادئها ل عل
عملها ،ولو ل به ال الم لما قالله سيكلبف أ ها عمليا كان من ا جد

عن لقديم لقرير بلاف وي كس ال قيقل".

ساب

لكريمها كو ها كا ت مسؤولل

وكالة قدس برس2017/3/17 ،

 .37روسيا تستدعي السفير اإلسرائيلي بعد القصف بسورية
ل رير رر ارم رري ي رردر :اس ررلدعت الخارجي ررل الروس رريل ،ي رروم الجم ررل  ،2017/3/17س ررلير "إسر ررائيل" ف رري
موسرركو مررن أجررل اللوضرريح ،فرري أعقرراب القصررف اإلسررائيلي مواقر فرري سرروريل ليلررل الخمرريس الجم ررل،

وهري المررف ا ولر اللري لسرلدعي موسركو السرلير اإلسررائيلي برالرلم مرن ب عرن ال رددي مرن الغرارات فري
سوريل م ذ اللدخل الروسي.
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وأبررارت الل لررينت إل ر أن اسررلدعات السررلير اإلس ررائيلي مررن أجررل لوضرريح عمليررل إس ررائيليل فرري دولررل
أخررر لرره عرردف دالالت ،أ رردها يررل موسرركو إرسررال رسررالل لل ررام أجمر والواليررات المل رردف بالررذات لقررول

فيها إن روسيا هي الوصي عل سوريل أو عل م األق سيألرف ال فام السوري عل ا قل.

وما يدعم هذا اللوجه ،هو إألنق ال فام السروري صرواريخ مضرادف للألرائرات مرن ألرراز  SA-5صرل

عليها روسريا مرؤخرا ،للمررف ا ولر م رذ  10سر وات رلرم الغرارات ال دوا يرل الملكرررف قبرل ا ردالع ال،رورف،

واللي ازدادت وليرلها في الس وات ا خيرف.

عرب 2017/3/17 ،48

 .38حوار مع "داعشي" وجها لوجه في سجن سوسيه
سررجن سوسرريه (ال رراق)  -ررازم ا مررين :ل لهررا لجربررل عنجيررل مليرردف ،أن لكررون أ ررت وع صررر مررن
"داعررش" فرري لرفررل مقللررل ،كنكمررا ليررر مسررلح ،وفرري الوقررت ذالرره لملكرران مررا ِ
يمك كمررا مررن مصررار ل
ب ضكما ب ضا بما يب ر الوا د يال اآلخر ،من دون ل لف .إ ه م مد ألارق عبد الكريم الجبوري،

الم كوم عليه بر 20سر ل بلهمرل اال لمرات إلر جماعرل إرهابيرل ،ويمضري كمره فري سرجن سوسريه علر
مبارف السليما يل في كردسلان ال راق.

رت إلر السررجن رامن لصرري ا مررن وزيررر
بردأ م مررد دي،رره برالقول ،أ رري أملررك سرلألل عليرره لكررو ي ألي ّ
ٍرو ليرر ودود ،مواجهرل
فأجبت أن بنمكا ه أن يررفف إجررات المقابلرل ،ف ررف وعلر
ال دل ال راقي،
ّ

من وٍع آخر.

قال م مد أ ي كافر ،وأن قللي واجب إذا ما أليح له "لألبيق بررع هللا" ،وفرق مرا لمارسره "الدولرل" مر

أهررل الموصررل ،و رررق المدي ررل وفقرره ال يكلرري للألبيررق هرذم المهمررل .وم مررد الررذي ال ي رررف ع رري أك،ررر
مرن اسررمي الررذي سرم ي أرددم قبررل دقررائق قليلرل ،يررر أ رري كرافر لمجرررد أ رري صر افي وكالررب ،فهررذم
مؤهنت لخول ي ن أكون داعيل ال ص افيا ،فيما لو ك ت "مسلما صال ا" .اسرلِّلز البراب الرذي ولرد

ررو ملرراجن مررا إن سررم ي أأللررق علر "ل فرريم الدولررل" اسررم "داعررش" .قررال إذا أردت
عررام  1988علر
ِ
لسم الدولل "داعش" .الر "بي بي سي" وق اف "الجزيرف" يسرميا ا "ل فريم الدولرل" ا ر ّذ
لل قاش أن يسلقيم ال ع
ذوهما ،قال اص ا.
وخنفا لمساجين آخرين قابللهم ،أبهر م مد كل ما ي لقد به ،وهو لم يل رل ذلرك فري سرياق ردم علر
ٍ
سجال أرادم ملول ار .كان الباب صادقا في الكبف عن كل ما يبر ر بره ،وكران
أسئلل ،إ ما في سياق
ذل ررك م ررذهن لجه ررل كب ررله ع ررن مس ررلو م ررن الكراهي ررل ي ررال ك ررل م ررن ل ررم "يب رراي الخليل ررل علر ر الس ررم
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والألاعل" .وأ يا ا كان ّيغالبه ب ور بض ف إيما ه بما يقول ،فما إن سألله عن اب له اللري ولردت فري
ليابه ل لغيرت منمح وجهه ،لك ه لم ّيجب ،واسل اد أ لاسه ب د ،وان قليلل ،واسلأ ف لضبه.

كران الغضرب فرري أ يران أخرر ملررل ن واسل ارضريا ،كمرا لررو أ ره يريرد أن ي رررف صرورف عرن ألاليررل،
وهو اآلن يملك الرلبل في أن يكو ه ،عل رلم أ ه ال يملك القدرف .أجاب ين سرألله عرن كرم المررأف

اللرري ال للرربس خمررا ار" :إ هررا كررافرف ويجررب أن ي اقررب زوجهررا" .وأضرراف" :أ ررا مررن عائلررل للرربس سرراؤها

خما ار م ذ كان جمي أفرادها في زب الب ث الكافر".

قال م مد لي أ ت كافر ،فنذا ك ت مسلما فأ ت لست علر بررع هللا لوجرب قللرك ،ذواذا ك رت رافضريا،
وجب قللك أيضرا ،ذواذا ك رت صر ار يا وأ رت ال لردف الجزيرل للدولرل يجرب قللرك .أ رت وا رد مرن هرؤالت،
وأ ت ص افي وذلك يج ل من قللك واجبا مل ا.

رفررف مررا يلررردد عررن أن سررقوأل الموصررل ،المدي ررل اللرري ولررد فيهررا ،بيررد جماعلرره عررام  2014رردث فرري
أعقرراب ل ررالف بررين "الدولررل" والب ،يررين وال قبررب ديين" .فررلح الموصررل كرران ف ررن إلهيررا وال يررد

ررد فيرره،

خصوصررا الكلررار مررن الب ررث وال قبررب ديل" .إ هررم أهلرري ،قالهررا أك،ررر مررن مررف ،ف ر "عررائللي لضررم عبررات
الضباأل السابقين في الجيش ال راقي ،وآخررين مرن أصر اب البردع ال قبرب ديل ،وهرؤالت جمري هم كلرار،

ومن لم يلب إل برع هللا م هم ال سابه من الدولل".

وم مرد رين يل ردث لاضربا ممرن ال يمك رك أن لّ ردد هويلره ،ال يألمرح إلر رد أي لهمرل عرن لسرره،
وه ررو أص ررن ال ي لبره ررا لهم ررل .ه ررو يكر ررم ك ررل ب رريت م ررن ول رره .يكر ررم ل ف رريم "القاع رردف" فيس ررمي أيم ررن
الفواهري وأبو م مد الجوال ي " اك،ي ال هود" ،وساسل الموصل ي لبرهم "أذ اب الرافضل" ،وعامل أهل

"رجل" وفقره ،ذاك أ ره وعلر رلرم علما يلره "لرم
الموصل "ملخاذلين م اال لنل" .و دم صدام سين
ٌ
يلرك الم لرل يرلراح" .أمرا "الخنفرل فقرد قامرت مجرددا ولرن يرلمكن أ رد مرن هزمهرا ،ولريس مهمرا مرا إذا
كان البيخ أبو بكر هو الخليلل أم ليرم ،برل المهرم أ هرا أعل رت وسريلوالها مرن ب رد البريخ ليررم إذا مرا

اقلضرت ال اجرل والضررورف"، .مررل مرا يل رد ق اعررل براب بمرا سررم ه فري مسرجد أو مررن داعيرل ،فري مررا
يقوله م مد، .مل ضغي ل بخصريل ي ررج البراب علر مبادللرك بهرا ،وهرذم ليسرت سياسريل أو دي يرل،

إ ما هي وع من ال زق البارعي الملولد عرن ليراب الضرابأل ا خنقري .إ هرا الجريمرل ال اريرل مرن أي
ادعات ،وقد أليح لصا بها أن ّيلصح عن رلبله بارلكابها .ه ا لماما لكمن المهمل ال نجيل في لقائك
م،ل هذا الباب .أي في أن ما صل أخرل "داعرش" مرن م ألقرل ذهولرك ،وج لره بر ار ال يمكرن ضربأل
صررورم فرري رردود اال قسررامات وال ررروب الرردائرف اليرروم .فهررو برر أصررلي مررن رروع آخررر عليررك أن لب ررث
ع ه في مكان آخر.
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 .39توييرات حماس ...تكتيكية أم استراتيجية؟
لزف :لقلرب ركل ماس من إ هات ا لخابات ألويلل سبيل يللرف أن لألي في بدايل أبريل ( يسان)
المقبل بقيادف جديدف لل ركل ،إيذا ا والمرلقب أن لض ال ركل خنل هذم المر لل أيضا و،يقل سياسيل
جديدف ول اول فلح آفاق جديدف م الداخل الللسألي ي والم يأل ال ربي واإلقليمي وال الم كذلك .وب د
 29س ل عل ا ألنق ال ركل اللي بدأت صغيرف للغايل وبالت اآلن ل كم قألاع لزف ،لجد ماس
لسها أمام سلسلل أزمات فرضت عليها لغيي ار بامن ،يبدأ في مواق القيادف وال ي لهي بوض و،يقل
جديدف قد ل د بدين لمي،اق ال ركل القديم.
لريد

ركل

ماس أن لبدأ عهدا سياسيا جديدا للجاوز الل ديات اللي ل صف بم ألقل البرق

ا وسأل ،اللي بدأت لمس بال ركل م ذ خرول قيادلها من ال اصمل السوريل دمبق عام  ،2011وما
لن م من وقف إيران دعمها المادي لل ركل، ،م الضربل القويل اللي للقلها بسقوأل فام اإلخوان
المسلمين في مصر ،وما لنم من ،من كان عل ال ركل أن لدف ه.
وثيقة جديدة لميثاق الحركة
ل ل أ د أهم اللغيرات المقبلل عليها ماس ،إل جا ب لغيير رئيس مكلبها السياسي ،إصدار و،يقل
سياسيل سل مل أفكا ار جديدف لل ركل وسلكون ل دين لألساسي الذي كا ت قد أصدرله إبان ا ألنقلها
عام  .1987ولقد ا لهت ماس مؤخ ار من مباورات داخليل مك،لل أجرلها ل دف أبهر ب ضور أبرز
قيادالها في ال اصمل القألريل الدو ل وكلبت الو،يقل ب سخل ببه هائيل.
ولقول مصادر لر"البرق ا وسأل" إن ال ركل "مقبلل عل لغيير كبير في سياسالها ال امل ،وخاصل
عنقالها م ب ف ا ألراف في الم ألقل واإلقليم ،وعل اال للاح لجهات عربيل ودوليل؛ وذلك في
م اولل م ها للوضيح مواقلها من القضيل أك،ر في ال نقل م دول أوروبيل ب د إعنن و،يقلها
السياسيل الجديدف اللي سلرسل م ها سخا الللسألي يل في فل الملغيرات ال اصلل خنل الس وات
ا خيرف ،والكنم عن وجود مبادرات السلئ اف عمليل الملاوضات والسنم بين الللسألي يين
واإلسرائيليين وكيليل ل املها م كل ذلك".
وب سب المصادر ،فنن ماس سلبدي موافقل عل

إ بات دولل فلسألي يل ب دود  1967من دون

االعلراف بنسرائيل ولكن م لأكيد ق عودف النجئين .أيضا ،لقول المصادر إن الو،يقل سلبمل
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الزل بها
عدف قضايا مرلبألل ب نقات ماس م دول الم ألقل واإلقليم ،و"موقلها ال،ابت في رفف ع

في الملغيرات بالم ألقل ،واللأكيد أ ها ليست جزتا من م ركل أي ل اللات".

في هذم ا  ،ات ،ير الم لل السياسي الللسألي ي ألنل عوكل "أن ما سل لن ماس ع ه في و،يقلها
الم لفرف مهم جدا ،خاصل ،في فل ل ول فرلها السياسيل بالقبول بدولل فلسألي يل عل

دود 1967

من دون االعلراف بنسرائيل .وهذا هج ي اقف هج م فمل الل رير اللي اعلرفت بنسرائيل كيا ا
موجودا ،ورلم ذلك لم لصل إل
إل

لائج واض ل ب د عبرات الس وات من الملاوضات" .ويللت عوكل

أن موقف ماس من الدولل الللسألي يل "لم يكن جديدا ولك ه سيصبح رسميا ،كموقف ب ف

اللصائل ،من خنل و،يقل رسميل.
ويوضح عوكل في دي،ه لر"البرق ا وسأل" أن " ماس سلخرل بهذم الو،يقل عل المجلم اإلقليمي
والدولي ببر امج جديد جوهرم القوف والسياسل ب د فبل الملاوضات في ل قيق بيت .وسيكون ذلك
مقبوال من قبل مصر والمجموعل ال ربيل .وعل الرلم من لخوف ب ف للك الدول من أن ماس ما
زالت ل لبر جزتا من جماعل اإلخوان المسلمين ،فنن م،ل هذا البر امج سيقربها أك،ر من الدول
ال ربيل".
حصار غ ة والعالقة مع مصر
مصر أ د ا هداف المهمل ولقد اجلهدت ماس في اآلو ل ا خيرف لل سين عنقالها م ال فام
المصري ،الذي ألالما الهمله ال ركل بلبديد الخ اق عل قألاع لزف بوصله جزتا من ال صار الذي
للرضه إسرائيل؛ إذ إن

راكا سياسيا بهدله القاهرف مؤخ ار كبف عن لألور في ال نقات بين

الجا بين ،ذوان كان ببكل م دود ،وفي مقام أم ي أك،ر م ه سياسي.
وراه ا ،لس

ماس بكل قوف ل نقات كاملل م مصر ،اللي كا ت ال ركل قد عادت فامها الجديد

كرما ل يون ال فام السابق اإلخوا ي ،وبات عليها اآلن الل صل من اإلخوان إرضات لل كم المصري
الجديد ،إضافل إل "دف ال،من".
و سب الم لومات ،لوصل وفد أم ي من ماس ،لرأسه ائب قائد كلائب القسام في قألاع لزف
مروان عيس

إل

للاهمات أم يل ألويلل م الجا ب المصري .ولبكل هذم الللاهمات م اربل

الراديكاليين الذين ي اصرون "داعش" ،وضبأل ال دود لم
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اآلليل في إألار لألل مصر لن للاح مجددا عل

ماس واللصائل في قألاع لزف ،وخاصل ب د

لدهور ال نقات م السلألل الللسألي يل.
وعل هذا ي لق عوكل قائن إن " ماس بكل مؤسسالها ولوجهالها  بما فيها المسلو ال سكري 
م يل بلألوير ال نقل م مصر" .ويبير إل أن وجود إسماعيل ه يل في قيادف ماس  كما هو
مرجح ببكل كبير  سيكون له لائج واض ل في دوث لغيرات بأليئل في ال نقات م الدول
ال ربيل ،وبخاصل ،أ ه من البخصيات الم روف ع ها بأ ها "م لدلل" و ريصل عل

م،ل هذم

ال نقات.
ويللق الكالب والم لل السياسي أكرم عألا هللا م زميله عوكل ،فيقول :إن ه يل سيساهم ببكل أكبر
في إ داث لقارب جديد م مصر "باعلبار أن الرجل أك،ر مرو ل من ليرم في الل األي م ملف
ال نقات م ا ألراف المخلللل" .ويبير عألاهللا في وار م "البرق ا وسأل" إل أن مصر "للضل
أن يكون رئيس المكلب السياسي ل ماس من لزف" ،مبي ا أن وجود م،ل هذم البخصيل "سيساهم في
فلح آفاق جديدف لل ركل ب نقالها م أألراف الم ألقل ،ال سيما ،وأن ك،يرين يلضلون البخصيل
الم لدلل القادرف عل فهم ملأللبات المر لل الجديدف عل مسلو اإلقليم" .هذا ،ولرجح مصادر من
ركل ماس أن يلعول إسماعيل ه يل بزعامل المكلب السياسي لل ركل قريبا ،بدعم من قيادات في

الداخل والخارل ،ل

من المسلو ال سكري الذي سيألر عل

مم،لوم وجودا كبي ار في مقدملهم ا سير الم رر ي ي

اال لخابات في قألاع لزف و قق

الس وار الذي بات يرأس المكلب السياسي

لل ركل في لزف
الدفع بالعالقة مع إيران
بالجام ال اصمل القألريل الدو ل ،اللي قد يسلقر فيها في ال لم ا لخابه رئيسا ال ركل .ول لبر أن
الرجل ي د لمغادرف قألاع لزف مجددا ال نقل م إيران في فل ال سكر لكن ليس مصر و دها عل
ألاولل ماس .إذ يذهب ب ف المراقبين إل

ال ديث عن أن ال ركل سل اول من خنل مكلبها

السياسي الجديد لجديد عنقالها م إيران ،وبخاصل ،ب د مباركل وفد قيادي م ها برئاسل م مد
صر ،عضو المكلب السياسي ال الي ل ماس ،في مؤلمر اسلضافله ال اصمل اإلي ار يل ألهران م ذ
أسابي لدعم "ا للاضل القدس" .وير مراقبون أن وجود ي ي
عل

الس وار في قيادف المكلب السياسي

مسلو قألاع لزف سيكون له لأ،ير في ل سين ال نقات م ألهران .و سب هؤالت فنن
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"ال ضور الكبير للج اح ال سكري قد يدف لجام م،ل هذم ال نقل ب د قألي ل ألويلل لس وات ،وفي
فل اجل كلائب القسام للدعم المادي الذي كا ت إيران لبكل الجهل ا ك،ر قدرف عل لوفيرم بك،رف
للج اح ال سكري".
ب ضور بخصيل الرجل سابقا ل قبيل ل ريرم أما ألنل عوكل فير أن لأ،ير ي ي الس وار "باق
سوات كان عل رأس المكلب السياسي في لزف أو لم يكن" .ويضيف" :إ ه ي كس وزن القسام وبر امج
المقاومل في ركل ماس وفي سياسات ال ركل" .ويضيف أن " ماس بقيادلها الجديدف وقراتلها
للملغيرات في الم ألقل سل مل عل لألوير عنقالها م إيران و( زب هللا) ،وسلكون هذم القضيل
أولويل بال سبل لها ل قبل أن لوجد صيالل للرليب عنقالها م مصر".
الصدام مع السلطة والسيطرة على غ ة
م السلألل وم إسرائيل في المقابل ،م ذ سيألرت ماس عل لزف عام  2007فبلت كل م اوالت
المصال ل م السلألل ،واصألدمت م إسرائيل في  4روب .فماذا يمكن أن يلغير م ص ود
ال سكر إل سدف ال كمي
عوكل ال ير أن سيألرف الج اح ال سكري عل اال لخابات سلزيد من ل قيدات المبهد ببأن اللقدم
في المصال ل الللسألي يل .ويلاب عوكل بار ا" :السلألل مللزمل باللاقات أوسلو ،والمقاومل ملمسكل
ببر امجها وبسن ها وبأ لاقها ذوامكا الها .وهو ما يل ارف م اللزامات السلألل .هذم هي ال قبل
ا ساسيل بالجام ل قيق المصال ل رلم أن ال مليل السلميل م إسرائيل ملجهل بالللسألي يين إل
أبواب مغلقل ،والسلألل لن لكون مسلقبن قادرف عل االسلمرار في مل اللزامات أوسلو كما ل ملها
اليوم".
ومن ،م ،ي رب عن اعلقادم أن الل الصراع م إسرائيل "سلبق كما هي ،م ال لاف عل الهدوت
قدر المسلألاع لل،بيت أركان المقاومل وقولها في مواجهل أي م ركل جديدف قد للرضها إسرائيل عل
قألاع لزف كما ف لت في الس وات الماضيل".
وفي هذا السياق ،يقول القيادي في ماس ،صنح البردويل ،إن "ال ركل لب ث إيجاد صيغل إداريل
للنتم م الواق في قألاع لزف للكون المرج يل القا و يل ل مل وكنت الوزرات في القألاع ،بغرف
ل سين وضبأل إدارف الواق ال كومي في لزف" .ويضيف" :إن هذم الخألوف لألي في فل اسلمرار ل كر
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كومل الوفاق الللسألي يل لمسؤوليالها في قألاع لزف ولهميش و ازراله" .ويردف أن القضيل ما زالت
قيد الب ث والدراسل.
الصراع مع "إسرائيل"
وببأن الصراع م إسرائيل ،الذي يرجح ب ف المراقبين أن يغدو أك،ر ع لا ،يميل عألاهللا لنعلقاد
أ ه "لن ي دث أي لغيير ،وسل مل ماس عل مواصلل المسير في هذم الم ادلل اللي لل كم بها
فروف الميدان من فلرف إل

أخر " .ويسلألرد" :ال ركل ل اول باسلمرار ضبأل هذم الم ادلل وفق

اسل ارليجيات لل لق بلرليبها ال سكريل ولجهيزالها لصد أي عدوان إسرائيلي جديد ،في فل الللمي ات
الصادرف باسلمرار عن القيادات اإلسرائيليل بنمكا يل بن

رب جديدف عل

لزف م ا إلألنق

الصواريخ اللي لجدد إألنقها مؤخ ار" .ولل لم ،لخوفت إسرائيل عل ا من أن يكون لبروز الليار
ال سكري في ماس عل قائمل اال لخابات في لزف لب ات كبيرف ،وي لز الج اح ال سكري لل ركل
بالدخول في مواجهل عسكريل قريبل .إال أن قيادات من ال ركل  من بي هم إسماعيل ه يل  أكدوا في
عدف لصري ات أن ي ي الس وار "جزت من مؤسسل بوريل" ،في إبارف إل أ ه ال يللرد بقراري ال رب
والسلم.
قرار مؤسسة ال فرد
ولكن م ارللاع م سوب القلق من فوز الس وار بقيادف ال ركل ،اضألرت ماس لخلف مسلو
اللوق ات بلغييرات كبيرف يمكن أن يل لها القيادي الجديد .و ول مرف في مؤبر عل مأزق ما لخبام
ال ركل ب د فوز الس وار ،خرل البردويل إل

اإلعنم قائن إن "الس وار رجل مصال ات ،وعربي

وي ب مصر ،ذوا ه أيضا صا ب فكاهل" ،قبل أن يضيف أن قرار ال ركل "بوري وال يأخذم بخج
وا د فقأل" .وه ا يجم الم لنن السياسيان عل أن ماس للخذ بالل ل ق اررالها في ألاق المؤسسل
إل أن هذا الوا دف وال ل لمد عل ص ود أي قيادات للغيير سياسالها االسلراليجيل .ويؤكد عوكل أن
"المكلب السياسي هو الذي سيقرر السياسل ال امل لل ركل" ،مبي ار المكلب يضم قيادات من لزف
والضلل والسجون والخارل .ويضيف" :رلم ذلك ،فنن ال ركات السياسيل ليست رف دائما في اخليار
ما يمكن أن لمارسه من سياسات ،خاصل ،في فل الملغيرات والضغوأل اللي قد لل رف لها".
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ويوافق عألاهللا قائن إن "لغيير القيادات وا فراد ال ي دث لغيي ار في هج ركل ماس ،وهي لل رك
وفق قرار مؤسسالي من مجلس بور ومكلب سياسي وليس وفقا للغيير القيادف" .الفلا إل
ال ركل قد للجأ إل

أن

لغيير يل لق بالوض الجديد في الم ألقل ،لكن من الص ب أن لغير في

اسلراليجيالها الكبر .
الشرق األوسط ،لندن2017/3/18 ،

 .40استقالة ريما خلف وانحيا ات أنطونيو غوتيريس المريبة
رأي القدس

عام ررا لألمررم المل رردف فقررد أفه ررر
عل ر عك ررس الدعايررل اال لخابي ررل
ع
المبب ررف الل رري سرربقت ا لخاب رره أمي ررا ع
أ ألو يررو لرروليريس ،وخررنل فلررف قصرريرف ا يررازات واضر ل وصرري ل لألج رردف اإلسررائيليل ر ا مريكيررل،
لدخلرره ا خيررر اللاضررح فرري اللقريررر الررذي أعدلرره لج ررل ا مررم المل رردف االقلصرراديل واالجلماعيررل
وجررات ع
لغررب آسريا (إسركوا) رول "الممارسرات اإلسررائيليل لجرام البر ب الللسرألي ي ومسرألل اللصرل ال صررري

(ا بارلاير ررد)" ليكبر ررف المخالر ررب وا ير رراب اللر رري لخللر رري ورات البرولوكر ررول الدبلوماسر رري واالبلسر ررامات
ال اص ل البياف.

المديرف الل ليذيل للج ل ،ريما خلف ،أكدت أن ا مين ال ام ألالبهرا خرنل برهرين بسر ب لقريررين أدا را

فضلت مبادئها اإل سا يل وضميرها بدال من الم صرب الرفير فري ا مرم المل ردف
إسرائيل ،و ن ا خيرف ع
يهمره ا مررر)
فقرد ق عردمت اسرلقاللها أمرس الجم رل لغروليريس ،وكرران المل ردث باسرمه ق عردم لبري ارلره (لمرن ع

بأن ذاك اللقرير ّبرر دون لبراور مسربق مر أما رل ا مرم المل ردف وأ ره "ال ي كرس وجهرل فرر ا مرين
ال ام".
إ د ال قاأل البديدف ا هميل اللي كبللها خلف هي أن قلعرل فقرأل ألر رت سرؤال إذا مرا كا رت إسررائيل
فام فصل ع صري واق ما،ل فري ل املهرا مر الللسرألي يين اليروم وذلرك عبرر وسريللي للليرت البر ب

الللسررألي ي سياسرريا وجغرافيررا إلض ر اف قدرلرره عل ر المقاومررل ولغييررر واق رره ،وقم ر الللسررألي يين كلهررم

بقوا ين وسياسات وممارسات للرف سيألرف جماعل عرقيل عليهم ذوادامل هذم السيألرف.

ولوجره البوصرلل إلر برروأل ل قيرق
اسل لاجات اللقرير اللي ل سم في أن إسرائيل هي دولرل ع صرريل ع
الس ررنم ال قيق رري وه رري كس ررر آلي ررات ال صر رريل وقي ررام البر ر ب الللس ررألي ي بن ب ررات دولل رره الديمقراألي ررل
المو دف ،وكو ه صاد ار عن ا مم المل دف ،سببان كافيان لج له و،يقل بديدف الخألورف بسبب اكلسرابها

عيل أمميل ،ذواذا كان ا مين ال ام لألمم المل دف قد ل عررف لضرغوأل أمريكيرل ذواسررائيليل ،كمرا لقرول
بر ع
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خلف ،فنن اسلجابله لهذم الضغوأل ولضر يله بخلرف وسر ب لقريرهرا ،أدلرل علر إ سراس بضر ف ال
يل اسب م م صبه الكبير ،أو بأن الضغوأل لقيت هو في لسه ،وهو ا للب.

إضررافل إلر م اصررب عديرردف رفي ررل سررابقل ،بي هررا و ازرات الصر اعل واللجررارف ،واللخألرريأل ،و ائررب رئرريس

الوزرات في ا ردن ،كا ت خلف قد لولعت م صب مساعد ا مين ال ام ومدير المجلس اإلقليمري للردول
ال ربيل في ا مم المل دف بين ا عروام  2000و ،2006كمرا كا رت المسرؤولل عرن إصردار لقريرر الل ميرل

الببريل الذي أ،رار لقريررام ل رامي  2002و 2003جرداالت موسر ل ،وقرد ل عرد القيرادات ال ربيرل لللغلرب
عل ،نث عقبات أساسريل للل ميرل الببرريل :اللضرييق علر ال ريرات ،قروق المررأف ،ذوابراعل الم رفرل،

و عأدت لائج اللقارير إل هجمات كبيرف عل المبرفل عليها.
يوضر ه ا لخرراب لرروليريس ،ولصرري اله المسررلمرف اللري لصررب فرري الألا و ررل اإلسررائيليل ،بمررا فرري
مرا ع

ذلك لأكيدم الملرأل في لملقه للرل أبيرب بقولره إن المسرجد ا قصر كران "هريكن يهوديرا" ،ولريس ا لهرات
بضررغوأل لرروليريس علر خلررف ودف هررا لنسررلقالل وسر ب لقريرهررا ررول ع صرريل إسررائيل ،أن ا مررين

ريقدم الغألررات ا ممرري البرررعي لل رراك الو برري الجرراري فرري ال ررالم والررذي يكرراد
ال ررام لألمررم المل رردف سر ع
ع
ع
أهليرل كبرر برين ا مرم الغ يرل واللقيررف ،وبرين الغررب وال رالم اإلسرنمي،
يج ل من الكرف ا رضيل ربا ع
بررل وفرري أللررب ا مررم ،سروات اللرري لقرروم علر أ فمررل ديمقراأليررل ،كمررا هررو ال ررال فرري الواليررات المل رردف
ا مريكيررل (كمررا لوضررح فرراهرف ل ارمررب) ،أو اللرري لقرروم عل ر ال،يوقراأليررل واالسررلبداد السياسرري والرردي ي

(كما هو ال ال في روسيا ذوايران وأللب الدول ال ربيل).

القدس العربي ،لندن2017/3/18 ،

 .41هل تستطيع إسرائيل أن تخوض حربا على ثالث جبهات؟ سيناريو مروع
أ.د .ألون بن مئير
عل ر ر الر رررلم مر ررن أن رئر رريس الر رروزرات اإلس ر ررائيلي ب ير ررامين ل ير رراهو م ر ررروف بلركي ر رزم عل ر ر اللهدير رردات

ردق ببرركل مل ازيررد
الللسررألي يل واإلي ار يررل لألمررن القررومي اإلس ررائيلي ،فهررو قررد برردأ فرري ا بررهر ا خي ررف ير ع
اقوس الخألر ببأن إيران ببكل خاج وليس الللسألي يين .و يث أن هزيمل ل فيم الدولل اإلسرنميل
في ال راق والبام (داعش) بالت في كل من ال راق وسوريل أم ار م لوما ،فنن القلرق الرئيسري ل ل يراهو
اآلن هررو أن إيرران سرروف لصررر علر ال لرراف علر مرروألن قرردم قرروي لهررا فرري سرروريل مررن خررنل إقامررل
وجررود عس رركري كبيررر له ررا كل ررويف ع ررن دعمه ررا الملواصررل ل ف ررام ا سررد ف رري جمي ر م ار ررل ال رررب
ا هليل .وهرذا ،بألبي رل ال رال ،ال ي بغري أن يبركل ملاجرأف ل ل يراهو أو ي برخج آخرر مأللر علر
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ألمو رات إيرران فرري أن لصرربح القرروف المهيم ررل فرري الم ألقرل ،كمررا أ هررا ل لبررر سرروريل الم ررور الررذي مررن
بأ ه أن ي افف عل

لوذها من الخليج إل الب ر ا بيف الملوسأل.

وبال سرربل ل ل يرراهو ،عل ر أيررل ررال ،أن يض ر الص رراع الللسررألي ي اإلس ررائيلي عل ر "الموقررد الخللرري"،

(بم ر أالع ي أليرره ا هميررل اللرري يسررل قها) هررو خألررأ فررادح .فرري الواق ر  ،يجررب عل ر

ل يرراهو بسرربب

اللهديد اإلي ار ري المل ازيرد أن يبرذل كرل مرا فري وسر ه للللراوف علر اللراق سرنم مر الللسرألي يين اآلن
فري إألرار سرنم عربرري إسررائيلي برامل .بقيامره بررذلك ،لرن يقروم فقرأل بل ييررد اللهديرد الللسرألي ي ،ولكررن

يمكن اللخليف من الخألر اإلي ار ي عل ا قل إل
بألريقل ل ود عل إيران باللائدف وعليه بالضرر.

سيسلمر في اللص عررف
د ما .وخنفا لذلك ،فن ه
ع

إن لورأل إيران في سوريل ليس بجديد ويسبق بروب ال ررب ا هليرل ب ردف عقرود .ولكرن مرا هرو جديرد،
ع
عل أيل ال ،هو أن ألهران أصب ت عازمل اآلن عل لأسيس جبهل ،ال،رل فري سروريل ضرد إسررائيل
عنوف عل

ركل ماس في لزف و زب هللا في لب ان.

القيادف ال سكريل ال ليا في إس ارئيل قلقل ببكل خاج إزات ا لمرال أعره فري الرل ا ردالع أعمرال عدائيرل
ضم لها زب هللا (أو ال كس بال كس) ،ذوايران قد لقررر اال ضرمام
بين إسرائيل و ماس ّ،ي لمل أن ي ع
إل ر لررزوف أو ل رررف عل ر القلررال فرري المقررام ا ول وبررذلك لجبررر إس ررائيل عل ر القلررال عل ر ،ررنث

جبهات .وهذا من برأ ه أيضرا أن يروفر للللسرألي يين فري الضرلل الغربيرل اللرصرل للقيرام با للاضرل ضرد

اال لنل.

زرف الخارجيرل فري ذكررر اإلسررائيليين الرذين قللروا فرري للجيرر السرلارف عررام 1992
فري خألراب ألقرام فرري و ا

فري ا رج لررين (الملورألرل فيرره إيرران) ،صر عررح ل يراهو "بررأن ال فرام فرري ألهرران يألمررح لرزرع علمرره علر
أ قاف ال الم ال عر .إ ه يواصل لهديدم للقضات عل إسرائيل".

وعل الرلم من أن ل ياهو يدرك أ ه ال يسلألي إق اع إدارف ل ارمرب إللغرات الصرلقل ال وويرل مر إيرران،

مهلم ررل بس ررلوك إير رران الم ررؤذي والمزع ررزع لنس ررلقرار ف رري
إالع أ رره يري ررد اللأك ررد م ررن أن وابر ر ألن ال لر رزال ع
الم ألقل ويسلمر في ل ميل إيران المسؤوليل الللزامها الكامل باالللاق.
وباإلضررافل إلر ذلررك ،فررنن ل يرراهو يريررد اللأكررد مررن أن واب ر ألن لرردرك الخألررر الررذي ي ب ر مررن الوجررود

ال سكري اإلي ار ي في سوريل من خنل إ بات قاعدف ال لب د ك،ي ار عرن مدي رل الق يألررف ،فقرأل علر ب رد

بضر ل أميررال مرن ال رردود فرري هضربل الجروالن .ولهرذا الغرررف فن رره لبا رث أيضررا مر الررئيس الروسرري
بولين ،م ربا ب بارات ال لبس فيها أن إسرائيل لن للسامح م م،ل هذم ال ليجل ب د هزيمل "داعش".

ولجرردر اإلبررارف إلر أ رره علر الرررلم مررن هزيمررل "داعررش" المؤكرردف ،سرروف يسررلغرق ا مررر – مر ا خررذ

ب ين االعلبار جمي ال سابات ال سكريل  -سلل أبهر عل ا قل لل قيق زواله .وفي لضرون ذلرك،
التاريخ :السبت 2017/3/18

العدد4232 :

ص

32

سلقوم إيرران ببركلٍ م هجري بلرسريخ وجودهرا فري سروريل عرن ألريرق زيرادف علادهرا ال سركري ،بمرا فري
ذلك الصواريخ قصيرف وملوسألل المد  ،هذا م عدم وجرود اعلرراف مرن ا سرد الرذي يرر فري وجرود

ايران الملواصل في المسلقبل الم فور أم ار في لايل ا هميل لإلبقات عل قبضله عل السلألل.

أي م همررا أن
وعل ر الرررلم مررن أن موسرركو و  /أو واب ر ألن قررد لرردعمان موقررف ل يرراهو ،ال لسررلألي ع
لل ررل الك،يررر فرري هررذا الخصرروج اآلن عن ال رررب ضررد "داعررش" مسررلمرف بمبرراركل إيرران .وباإلضررافل
رلمرف فرري قررل مجموعررل مررن ا سررل ل إل ر ررزب هللا ،بمررا فرري ذلررك الص رواريخ.
إل ر ذلررك ،أله رران مسر ع
ودمرت في الماضي ال ديد من ب ات هذم ا سل ل ومرا
وبالرلم من قيقل أن إسرائيل قد اعلرضت ع
أن كميات كبيرف م ها ما زالت قادرف عل الوصول إل هدفها في لب ان.
زالت لل ل ذلك ،لير ع
ويقر عردر اآلن أن مررا لررد

مرراس و ررزب هللا مررا يقرررب مررن  200,000صرراروأل قصررير وملوسررأل المررد .

ّيمكررن لل ديررد م هررا أن يصررل إل ر أي هرردف فرري إس ررائيل مررن المأللررل بررماال و ل ر إيررنت فرري أقص ر
الج وب .وباسلألاعلهما أن يمأل ار م ا أك،ر من ألف صاروأل يوميا لمدف ما يقرب من سب ل أبهر.

و ف ار للصاعد اللولر بين إسررائيل و مراس و رزب هللا ،ال يمكرن اسرلب اد ا ردالع خأليرر مرن ا عمرال
ال دائيل بي ها .وعل الرلم من أن قوات الدفاع اإلسرائيليل ليست لافلل عن م،ل هذا اال لمرال ،ليرر

أ ها لواجه سي اريو ببيه بالكابوس ،بغف ال فر عن كيف ومل قد ل دل م،ل هذم ال رب.

وعل الرلم من أن فام الدفاع الجوي اإلسرائيلي هو وا د مرن أك،رر ا فمرل لألرو ار فري ال رالم ،فرنن

إسررائيل مررا ازلررت ليررر قررادرف علر اعلرراف كررل الصرواريخ القادمررل .فمررن ا لررف صرراروأل اللرري بنمكرران
مرراس و ررزب هللا إألنقهررا فرري اليرروم الوا ررد ،يمكررن لبض ر عب ررات م هررا أن لسررقأل عل ر ال ديررد مررن

المراكز ال ضريل اإلسرائيليل ،مما سيلسبب في وقوع مئات الض ايا وأضرار هيكليل ضرخمل ،خاصرل
في الم األق اللي لكون فيها المنجن إما م دودف أو لير موجودف.

وباإلضررافل إلر ذلررك ،سرريلم إلررنق البررركات وم اركررز ال مررل والمبرراري لمرردف أسررابي  ،ذوامرردادات الغررذات

ر ررو مل ازير ررد ،وسر رريلم إلر ررنق المر رردارس ،والمسلبر ررليات سر ررل عج بر ررالجر
والر رردوات لصر رربح ر ررادرف عل ر ر
والمصررابين .وعررنوف عل ر ذلررك ،سرروف لكررون الضررغوأل ضررخمل عل ر الجرريش ،خصوصررا إذا قر عرررت
إس ررائيل لررزو قألرراع ل رزف ولب رران ،هررذا فرري ررين يكررون عليهررا قصررف الم بررست اإلي ار يررل فرري سرروريل

واللغلب عل اال للاضل الللسألي يل و مايل المسلوأل ين في الضلل الغربيل.

رأن ع ردها المبررر للقيرام
الرهيرب ،قرد لبر ر ال كومرل اإلسررائيليل ب ع
ولم م،رل هرذا السري اريو الكابوسري ع
بقصف واس ال ألاق عل جمي الجبهات الر،نث .و فر ار ل قيقرل أن جرزتا كبير ار مرن صرواريخ رزب

مخزن في المجلم ات المد يل ،من الم لمل أن يكون ه اك عبرات اآلالف من الض ايا
هللا و ماس ع
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المد يين .وعنوف عل ذلك ،قد لجبر الهجمات ضد إسرائيل مرن قبرل القروات اإلي ار يرل فري سروريل إلر
قيام إسرائيل بقصف أهداف في إيران ،م اللركيز ببكل رئيسي عل الم بست ال وويل في البند.

أما عن ردود ف ل ال رالم ال ربري وأوروبرا والواليرات المل ردف وروسريا ،فهرذم سريكون مرن الصر ب الل برؤ
بها .وم ذلرك ،أمررٌ وا رد سريكون واضر ا :جرزت كبيرر مرن م ألقرل البررق ا وسرأل سيبرل ل ،وسروف

يكون من الص ب إدراك أو اسلي اب مد المخاألر والمسسي ال الجل عن ذلك.

أجررل ،إس ررائيل سررللوز بررال رب مررن ال ا يررل الل يررل ،ولك رره سرريكون ال صررر ا ك،ررر لرردمي ار فرري لرراريخ

ال روب في ال صر ال ديث.

قررد يبرردو هررذا سرري اريو ليررر م لمررل ،ولكررن ا لمالرره يررزداد يومررا ب ررد يرروم .فررنذا كرران ل يرراهو قلقررا قررا
ببأن إقامل إيران قاعدف عسكريل دائمل فري سروريل قرد لبر عكل لهديردا خألير ار مرن إسررائيل القرومي كمرا

يصرح باسلمرار ،فن ه ال يسلألي اسلب اد م،ل هذا اال لمال المرعب.
ع
يررلم اآلن اخلبررار جديلرره ررول اللهديررد اإلي ار رري مررن خررنل برراأله أو لراخيرره فرري الص رراع اإلس ررائيلي
الللسررألي ي .أر أ رره لرريس ه رراك وقررت أفضررل لل فررر ب ايررل فائقررل إل ر

ررل الرردوللين عل ر أن لسرربقه

ان الرردول ال ربيررل لبرراألر
عمليررل مصررال ل فرري إألررار سررنم بررامل بررين إس ررائيل وال رررب ،خصوصررا و ع
ل ياهو قلقه إزات اللهديد اإلي ار ي.
والرردول ال ربيررل بقيررادف مصررر والسر وديل وا ردن والمغرررب وقألررر هرري اآلن أك،ررر مررن أي وقررت مضر

ف رري وضر ر يمك ه ررا م ررن ممارس ررل ل رروذ كبي ررر علر ر الس ررلألل الللس ررألي يل و رك ررل م رراس لل رردخول ف رري
ملاوضات جادف ،بريألل أن لفهر إسرائيل رلبل قيقيل لسنم قيقي.

أن لريس إلسررائيل أيرل وايرا لضرم
ويمكن ل ل ياهو وب ف وزرائه ال يدين أن ي،بلوا ذلك عأوال بلصريح ع
المزيد من ا راضي الللسألي يل ،و،ا يا بنعنن وقف لوسي المسلوأل ات لمدف س ل عل ا قل.

ذواذا ل ررم ي رردعم ب ررركات ل ي رراهو ف رري االئر رلنف ال رراكم م ،ررل ه ررذم المب ررادرف ،فن رره يج ررب أن يك ررون لدي رره
البجاعل إلعلائهم من م اصبهم ولبكيل كومل جديدف م أ زاب اليسار والوسرأل اللري لردعم السرنم

عن ألريق الللاوف م الللسألي يين.

ل يراهو لبر عردق فقرأل بررالكنم عررن فكررف قيررام دولرل فلسررألي يل ،ولكررن إذا أصربح وجررود إسررائيل ذالرره علر
فنن لديه القدرف والدعم الب بي لل قيق هرذا
ك بسبب اللهديد اإلي ار ي كما يؤكد ل ياهو باسلمرار ،ع
الم ع

الهرردف .لديرره فرصررل سررا ل لل قيررق السررنم واال للرراح عل ر مسررلقبل واعررد وآمررن يلرروق لرره اليهررود فرري

إسرائيل وخارجها.
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 .42مفاوضات سري مري
برهوم جرايسي
سر ر ر بدأ بالجا ر ررب "اإليج ر ررابي" لوص ر ررول المب ر رروث الرئاس ر رري ا مريك ر رري جيس ر ررون لر ر رري بنت ،لب ر ررؤون
الملاوضرات اإلسررائيليل الللسرألي يل ،إلر الم ألقررل ،وهرو أن مجرررد رراك اإلدارف ا مريكيرل فرري م اولررل
السلئ اف الملاوضات ،اعلراف بوجود قضيل لسلوجب ال ل؛ وهذا ما يقلرب ب ضرا مرن سرابات قرادف

اليمين الصهيو ي الملألرف الذين أعل وا فور فوز دو الرد ل ارمرب ،عرن "دفرن مبرروع الدولرل الللسرألي يل
هائيا".

إال أ ا لن سررح فري ب رر الخيرال ،ب وايرا وابر ألن ،أو بقردرف ل ارمرب علر اللوصرل إلر

ي كم إسرائيل عصابل لزداد لبددا يوما ب د يوم.

رل ،ن مرن

القضرريل ا سرراس لبقر الموقررف اإلسررائيلي القررائم ،عبررر سر وات ،وبالررذات فرري ال كومررل ال اليررل ،علر

رفررف مأللررق ي برركل لل ررل .ومررا يألر و رره هررو فرررف مررا يسررم "السرريادف اإلسررائيليل" ،علر كامررل
الضلل الم للل ،ول ويل اللجم ات السكا يل الللسألي يل إل كا لو ات مغلقل ،للكون عمليرا كرالغيلوات

اللي عرفها اليهرود أيرام ال ازيرل .وفري أ سرن ا

روال سريلم "مر ح" الللسرألي يين إدارف برؤو هم الداخليرل،

دون ل السيألرف عل كميل الميام اللي يبربو ها ،وقوف الليار الكهربائي.

ه ررذا ه ررو ج رروهر موق ررف رئ رريس كوم ررل اال ررلنل ب ي ررامين ل ي رراهو ،ال ررذي يري ررد ملاوض ررل إدارف دو ال ررد

لرامب ،ول جم االسليألان في الضلل ،ولريس وقلره .ويأللرب ل يراهو قبرول وابر ألن بالب رات فري مرا
يسم "م األق لوذ المسلوأل ات" ،اللي ددلها سلألات اال لنل م ذ س وات ،وهي عمليا لملد علر

أك،ر من صف مسا ل الضلل .و يث سيكون اسليألان سيكون ضم.

لم ي د ل ياهو يب ر بأي اجل اللباع ولو م اورف سياسيل هبل ليلسلر فيها عل موقله ،إذ يردد فري
ا سابي ا خيرف قائن إ ه يوافق عل "دولل فلسألي يل م قوصل" .وفي المواصلات اللي يألر ها ،فهري

دولررل أقررل لر مررن "ممسرروخل" .هررذا موقررف جمير بررركات ل يرراهو فرري االئررلنف ال رراكم ،لر أولئررك

الصاملين ،وال ي ل ون أي بكل لل ل ،م،ل كلللي الملدي ين الملزملين "ال ريديم" .وهذا موقف البريك
"ا كب ررر" ل ررزب الليك ررود ف رري ال كوم ررل ،ررزب "كوال ررو" بزعام ررل وزي ررر المالي ررل موب رريه ك ل ررون ،ال ررذي
ي لبرو رره فرري وسررائل اإلعررنم "يمي ررا م لرردال" ،بي مررا رواب زبرره يبرراركون فرري سررن أخألررر الق روا ين

ال صريل والداعمل لن لنل واالسليألان .و اهيكم عن ذلك الم للت ،وزير ال ررب أفيجردور ليبرمران،

الذي يجاهر بمخألأله لألرد فلسألي يي .48
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وأم ررام مب ررهد كه ررذا ،ف ررن يبقر ر الك،ي ررر لل ررالف أ ر رزاب المس ررلوأل ين "البي ررت اليه ررودي" ،البر رريك ف رري
ال كومررل ،ليألر رره؛ إال إذا قرررر البررركات فيرره المجرراهرف بب ررامجهم ال قيقيررل ،اللرري ال ي رضررو ها عل ر

المأل في الس وات ا خيرف ،وفي جوهرها ألرد َمن لبق من الب ب الللسألي ي في وأل هم اللاريخي.
وال ررال لرريس أب ررد فرري صررلوف الم ارضررل ،فرري كللررل "الم سرركر الصررهيو ي" اللرري فرري مركزهررا ررزب
"ال مل" ،وال في كللل "يوجد مسلقبل" ،اللي يلزعمها وزيرر الماليرل السرابق يرائير لبيرد .فهرذا ا خيرر هرو
و واب زبه يسارعون في مباركلهم في سن القوا ين القم يل ال صريل واال لنليل ،بي ما م ارضرلهم

لب ف القوا ين ،هبل وال يمك ها أن للسرلر علر

قيقرل هرذا ال رزب ،الرذي ي رافس اليمرين فري لألرفره.

أمر ررا ر ررزب "ال مر ررل" ،فقر ررد قلر ررب بر امجر رره الهر ررش ،ببر ر ررامج أك،ر ررر يمي ير ررل؛ وهر ررو يلب ر ر

الير ررا مبر ررروع

الكا لو ات ،ليملد إل ما ال يقل عن عبر س وات ،ل يوافق عل ال ديث عن "دولل".

لقد جات لري بنت بلباس "ل كرري" ،فري أجروات "عيرد المسراخر" ال برري الرذي يل كرر فيره اليهرود ،بخل ره

القل سوف السودات من علر أرسره ،وهرو اللرون الرذي يبرير إلر لبردد دي ري أك،رر ،فري م اولرل مضر كل
إلخلات قيقله السياسيل .فالمبكلل ليسرت فري لدي ره ،فهرذا قره ،ولكرن كمرا ق أر را ع ره ،فن ره مرن ألبراع
إل ر

مقولررل ل يرراهو" :المسررلوأل ات ليسررت عقبررل أمررام السررنم" ،وهرري و رردها لقررول كررل برريت .وس ر

إ،بات موقله ب قد أول لقات أمريكري رسرمي مر قرادف مسرلوأل ي الضرلل قبرل أيرام .فغرري بنت لرن يكرون
المقرر ،ولكن هويله السياسيل لؤكد قيقل موقف اإلدارف ا مريكيل اللي ا لدبله.

إن مرا س بررهدم فري المر لررل المقبلررل ،لرن يكررون سررو لقرارير ملضرراربل ،وسر ي إسررائيل الرردائم إلبررغال
ال ررالم بقضرراياها الداخليررل ،بم روازاف اسررلمرار السرريألرف عل ر ا رف ،س ر يا ل سررف أي ا لمررال مسررلقبلي

لقيام دولل فلسألي يل قادرف عل ال ياف .في ين سيواصل مب و،و واب ألن زيارف الم ألقرل "س عرري م عرري"
من دون أي ليجل ،ن ما سيكون مألرو ا ،لن يكون مقبوال فلسألي يا.
الود ،عمان2017/3/18 ،

 .43رسالة لألخ محمد دحالن
علي الصالح
ا أل أبو فادي..

ب ررد الل يررل… ا لفرررت ألرروين ولرررددت ك،ير ار كرري أوجرره إليررك هررذم الرسررالل ..والمرم ر لرريس اللأييررد أو
اإلدا رل ،بقردر مررا هرو وضر ال قرراأل علر ال رروف ولوضرريح الخلليرات ،كري أفهررم ويلهرم ليرري موقلررك

وأسررباب ا قنبررك عل ر رفرراق ا مررس أو ال كررس ،ال يهررم ،ذواص ررارك ب ررد كررل هررذم الس ر وات وا م روال
الألائلل اللي ج يلها ،اللهم ال سد ،عل ال ودف إل المجهول.
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لكن ه اك من يقول ل من جماعلك أو المل راأللين م رك ،إ ره ب رد كرل هرذا ال رز والرفاهيرل وال يراف
الملرفل اللي ي يبها لن يقبل أن ي ود إل فلسألين ،ل لو فربت له ا رف بالورود.

اولرررت مخلصر ررا أن أب ر ررد لسر رري ل ر ر ال أكر ررون ألرفر ررا ،ولكر ررن إص ر ررارك عل ر ر عر رردم لقبر ررل الهزيمر ررل،

وم اوالت خلق الل ،ل ألل خاصل في هذم الفرروف علر الوضر السياسري الم ألرل أصرن ،وألررح
لسك إصن يا وبدين للوض القائم في رام هللا ،دف ي دف ا إل لوجيه هذم الرسالل إليك.

ست س وات مضت لقريبا عل آخر مكالمل م ك ..وك ت في ل فلها ل لفر عبور جسر الكرامل في
ألريقك إل م لاك االخلياري .أذكر أ ي سأللك بكرل وضروح إن ك رت قرد ّه عركبرت ،كمرا كا رت اإلبراعل
في ي ها ،من م زلك في رام هللا ،قبيل وصول رجال أمن السلألل ،بسريارف الق صرل ا مريكريي و ليرت
اإلباعل جملل وللصين .ولادرت الوألن ولم ل د إليه .وكان ذلك قرارك وخيارك وهذا من قك ،رلم
أ رره لررم يكررن ه رراك فاهريررا مررا يبرررر ذلررك ،لر لررو كا ررت السررلألل "الملسررلألل" لخألررأل لم اكملررك ي
سرربب كرران ،فأ ررت ابررن السررلألل ال ررارف بخلاياهررا ولررديك مررن الم لومررات وا سررار مررا يرعررب الجمير ..

فوجودك في لزف ك اكم بأمر هللا وض بين يديك الك،ير من ا سررار .لكرن قررار الر يرل ألررح الك،يرر

من عنمات االسللهام.

اخلرت بخروجك الألريق ا سلم ،وهو الهروب من المواجهل ،وآ،رله عل الصمود في وجه االلهامات
باللس رراد وليره ررا ،وعلر ر مواجه ررل "اللئ ررل الملس ررلألل والمغلص رربل ولي ررر الب رررعيل ك رري ل،ب ررت براتل ررك..

بالم اسبل القيادف اللي لل دث ع ها وا لقدلها في خألابك في اجلماع باريس ،هي القيادف لسها ،ف ن
ب أن

أل قادل ا ،اللري ك رت قألبرا فيهرا ول برت دو ار أساسريا وم وريرا ،دور المرداف ع هرا و رامي

ماها ..وقادف ماس با خج خير بهود علر ذلرك ..وال اعلقرد أن الردكلور م مرود الزهرار سي سر

لك لق ذق ه في الم لقل إم ا ا في اإلها ل… يا رجرل ل لقرد االعلقراالت اللري لقروم بهرا السرلألل اآلن
و ررن رردي ها بأبررد ال بررارات ،لررم للرررك فرري أيررام كمررك لغ رزف أيررا مررن قررادف مرراس وليرررهم الك،يررر ،اال
واعلقلله ،بدتا من البهيد عبد ال زيز الر ليسي والم اضرل م مرد ضريف ف رازال ..و لر البرهيد البريخ
أ مد ياسين لم يللت من بين يرديك فوضر له ل رت اإلقامرل الجبريرل .وال لقرل لري أ رك ك رت فري ي هرا

ل مي المبروع الوأل ي ول لذ ا وامر.

الهررروب مررن الضررلل لررم يكررن الهررروب الكبيررر ..وهررل ه رراك أكبررر مررن الهررروب مررن قألرراع ل رزف ولرررك

المقرراللين لمصررائرهمي وهررذم ليسررت مررن خص رال القائررد ،فالقائررد ال قيقرري ال يهرررب مررن سررا ل الم ركررل
والمواجهررل ..هكررذا علم ررا " القائررد الرمررز" الررذي زي ررت بصررورله م صررل اجلمرراع برراريس .فقررد صررمد ابررو
عمار في المقاأل ل برام هللا ،رلم أن فوهرات مرداف ودبابرات اال رلنل كا رت لألرل عليره مرن ال وافرذ..

ولم لهلز له قصبل وبقي صامدا ،ل ألالله يد الغدر والخيا ل وسقأل بهيدا كما أراد.
التاريخ :السبت 2017/3/18

العدد4232 :

ص

37

ولم يغب عرفات عن ج ودم في م ركل ألرابلس ،وعاد من لو س ليقودها ،و قق اال لصار عل قو
اال لصرال .ولررم يكررن هررذا الررك ع ردما وقر اال لجررار فرري لرزف فري يو يررو  2007فلررم لهرررول عائرردا إلر

القألرراع كمررا ف ررل ابررو عمررار ،للقررود الم ركررل ب لسررك ضررد مررن سررميلهم برراال قنبيين ،وآ،رررت البقررات مر
مدير ا من الوقائي و ائبه ،ب يدا في القاهرف لللرجون عل اال هيار الكامل لألجهزف ا م يرل ،إلر

رد

أن مدير المخابرات المصري في عهد مبارك ،عمرر سرليمان وبرخ ،ن،رلكم… وهرذم ليسرت مرن خصرال

القائد.

والبيت بالبيت يذكر فنن ا د الذرائ اللي ساقلها ركل ماس لضرب ا جهزف ا م يل في القألراع،

هو اللاقك م الج رال ا مريكي كيث دايلون الم سق ا م ي للللسألي يين لإلألا ل بها ..ووصلت مرا
قامت به بضربل وقائيل لمخألأل د نن /دايلون.

عزيررزي م مررد واسررمح لرري باسررلخدام هررذم الكلمررل ..صرردقا أود أن اعرررف مررا لريرردم وقررد يكررون لررديك مررا

لقوله من كل هذم اللرق ات اإلعنميل في عين السخ ل وفي القاهرف وباريس وها أ ت لخألأل الجلماع
في واب ألن ي ضرم أعضات كو جرس "من أصدقات الب ب الللسألي ي!".

ه ررل الغ رررف ق ررا لصر ر يح مس ررار ال م ررل السياس رري الللس ررألي ي ،ووضر ر الملاوض ررات علر ر ألريقه ررا
الص يح لل قيق لم الدولل الللسألي يل وعاصملها القدس" ،الذي دمرله قيادف م فمرل الل ريرر برئاسرل

أبررو مررازن" ،كمررا أبرررت فرري خألابررك أمررام اجلمرراع برراريسي أم لريررد ال ررودف السررلرداد لرروذك ول قيررق
ألمو ك للوصول إل سدف الرئاسل اللي ل لبر لسك وري،ا برعيا ،ليس بو مازن الذي كران بال سربل

لررك مجرررد الجسررر الررذي يوصررلك إل ر الزعامررل ،ف سررب بررل ل رفررات ،وال أعرررف مررن أيررن أليررت بهررذم
الق اعررلي صر يح أن الرردول الغربيررل ووسررائل إعنمهررا كا ررت ل مررل علر لسررويقك فرري لسر ي يات القرررن

الماضرري خليلررل ل رفررات ،ورجررل ا مررن القرروي القررادر عل ر ضرربأل ا مررور ..رلررم أن موضرروع الخنفررل

أصررن لررم يكررن مألرو ررا فلسررألي يا ،ولررم يكررن ذلررك سررو بالو ررات اخلبررار كا ررت لأللقهررا إس ررائيل عبررر

وسررائل اعنمهررا فرري الغرررب ،بغرررف البلبلررل ذوالهررات ال رراس وبررق السررا ل الللسررألي يل وصرررف ا فررار

عن الهدف ا ساس.

ودف ررك ألمو ررك إلر لصررديق هررذم ا كاذيررب واعلقرردت خاألئررا أن الواليررل مررن قررك ،رلررم أن مقومالررك
ومخزو ك السياسي ال يؤهن ك إل م صب كهذا.

لن كر أ ك اضلت في ببابك ودف ت ،من ال ضال س وات في الم لقنت اإلسرائيليل ..لكن كم من

الللسألي يين دخلوا الم لقنت لس وات أألول ومر هم مرن ال يرزال يقبر فري السرجون اللري زل فيهرا ،م رذ
ما قبل أوسلو ولم يكافأوا كما كوفئتي
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صبت مسؤوال عن أمن لزف ..وال اعرف ما هي الدورات ا م يل اللي أهللك لهذا الم صبي ومارسرت
لرروذك ك رراكم بررأمر هللا علر قألرراع لرزف فأسررأت اسررلخدام السررلألل ،وفرري أول م ررك قيقرري ا،بررت أ ررك

لست ذاك القائد اللذ.

وهرذا لريس فقررأل ال يؤهلرك لكري لكررون قائردا برل يضر ك ل رت ألائلرل ال سرراب واللهررب مرن المسررؤوليل.

وأ ت ل رف عقوبل الج دي الذي يهرب من سا ل الم ركل ،اهيك عن القائد.

ولرم لكرن افضرل راال كملراوف ف لرائج الملاوضرات ا م يرل ب رد  24سر ل ،ال يرزال البر ب الللسررألي ي

يردف ،م هررا ..صر يح ا ررك أخليرت مسررؤوليلك عررن فبررل الملاوضررات فري خألابررك فرري اجلمراع برراريس،
وكم ررا قل ررت ا ررك خ ررارل المس ررؤوليل م ررذ عب ررر سر ر وات لك ررن المس ررؤوليل ال لس ررقأل باللق ررادم… وكا ررت

الملاوضات أصن ملوقلل قبل خروجك ،ليجل اللاقات ال سيما ا م يرل م هرا ،اقرل مرا يقرال ع هرا أ هرا
خاألئل ..كما لم أسم م ك صولا م ارضا أو م لقدا .ومبررالك ال ل ليك من المسؤوليل.

أما كسياسي فالمؤبرات لير مبج ل عل اإلألنق فاالعلماد عل أألراف خارجيل بدايل لير موفقرل
بل فابلل .فقد أخلقت ل اآلن ورلم ا موال الألائلل اللي ل لقها ،في أن لألرح بدين أو لبركل ليرا ار
سياسيا واض ا ..فما سم له م ك في خألابك في اجلماع باريس ،وال قاأل ال ر  13فري البيران الخلرامي،

لرم لكرن اك،ررر مرن كرنم ممجررول ومكررر سرم ام مررن قبرل مرن ليرررك ،ممرن اخرجروا مررن دائررف السررلألل.
ولكن ما يض ك في هذم ال قاأل هو مألالبل السلألل بوقف اللراق الل سريق ا م ري وكأ رك برريت م ره..

وهررل

ررن ب اجررل إلر اللررذكير با ررك أ ررت واضر اللرليبررات ا م يررل لم بررر رفررح واإلبرراف اإلس ررائيلي

عليهي ألم لكن صا ب اللاقيل مب دي ك يسل المهد الذين ال زالوا في الم افيي

وفرري الخلررام أقررول صررادقا ..أ ررت لسررت برردين ولررن لكررون برردين

ررد فقررد فالررك القألررار ..دع السياسررل

ص ابها ..جربت وأخلقت ..و صي لي لك أن لوفر جهودك وأموالك وأموال الداعمين ..ولركز عل

ما أبدعت فيه وهي اللجارف أيا كان وعها ولن أقول لجارف السنح ،وال نقات ال املي
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لس ر ا فرري ال صررور الوسررأل وال ررق ل ررئيس ألائلررل دي يررل أن يل رردث فرري السياسررل كررأن لرره دو ار فيهررا.
البألريرك الراعي يسلألي أن يرعر ألائللره أو يرعر ل مرا إذا برات ،إال أ ره ال يجروز أن يخروف فري
مواضي سياسيل ساخ ل ،فن يكبف سو وقوفه م جا ب ضد اآلخر.

هررو س ري ،أو ل اس ر  ،أن ال رررب ا هليررل برردأت ب ررد أن قلررل رجررال ميليبرريات مررن ألائللرره روالي 30

فلسررألي يا فرري مكمررن لبرراج (بوسررألل) فرري عررين الرما ررل ،وأب ررات ألائللرره هررم الررذين هرراجموا مخرريم لررل

الزعلرر وقللروا كررل َم كرن اسررلألاعوا الوصرول إليره .أقررول لره إ رري ك رت اضر ار ع رردما زار اإلمرام موسر
الصدر ،م أ د آيات هللا من إيران ،الدمار في لرل الزعلرر وسرا ار رو هرر بيرروت يرث قرال اإلمرام
لضيله إن المسل ين قللوا النجئين الللسألي يين وهم ي اولون البرب من مات ال هر .الضيف قرال إن

،م أخذم م ه المرافقون.
هذا ما ل رف له اإلمام ال سين وألمي عليه واإلمام مله ع
ال رررب ا هليررل برردأها ررزب الكلائررب المررارو ي بقيررادف ببررير الجميررل .أخرروم الررئيس أمررين الجميررل كرران

بريئا من ال ررب ،وأعلقرد أن سرمير ج جر أيضرا برريت مرن صرب ار وبرالين فهرو كران قائردا للقروات فري
البمال في ذلك الوقت .ع دي كل اال لرام للألائلل المارو يل ،ولكن أسجل قيقل عاصرلها.

البألريرررك ال ارعرري لمررز أيضررا مررن ق رراف " ررزب هللا" م لرضررا علر دخولرره ال رررب فرري سرروريل مررن دون
إذن من السلألات اللب ا يرل .أ را سرجلت فري هرذم الزاويرل اعل ارضري علر دخرول " رزب هللا" ال ررب فري

سرروريل ،وكرران سررببي المسررجل أيضررا أن مقرراللي ال ررزب مهمررلهم الوقرروف فرري وجرره إس ررائيل و مايررل
بلردهم .البألريررك ي سر  ،أو يل اسر مررف أخرر  ،صررمود " رزب هللا" فري وجرره إسررائيل ،فمر اعل ارضرري
البخصي عل مواقف ك،يرف لر" زب هللا" إال أ ي أؤيدم ضرد إسررائيل وهرذم قألرل لرم لخألرر للبألريررك

ببال.

أفضل مما سبق سامر س يد خوري الذي ب

أبوم و سيب الصربا البرركل اله دسريل سري سري سري،

إ ررد أكبررر البررركات ال ربيررل وأ ج هررا .هررو اآلن يقررود ملررل للب ررات فرري بيررت ل ررم ،لبررمل ف رردقا فخمررا
ومواصنت م إصنح الألرق والمبا ي الملداعيل .ال ائلل لها أيضا جم يل خيريل.

ال أسررلألي فرري م،ررل هررذم ال جالررل أن أذكررر أسررمات كررل رجررال ا عمررال ال رررب الررذين يل لررون الخيررر

بصررمت ،ولكررن أذكررر الرردكلور عرراكف مغربرري الررذي أرسررل أألبررات ولبرررع ب فررارات ألبيررل لسرركان ل رزف،
وف ررل ذلررك مررن م أللررق الخيررر ال الدعايررل البخصرريل .وم،ررل ذلررك المؤسسررل الخيريررل اللرري ي أرسررها ا أل

عمرو الدبا  ،ف ملها الخيري يلجاوز الم ألقل ال ربيل إل البرق ا قص وأفريقيا وأمريكا النلي يل.

ال أ س اليوم الم اميل البريألا يل اللب ا يل أمل كلو ي ،فهي ذرت لسها للدفاع عن قوق اإل سران،

وقد خألبرت أخير ار فري ا مرم المل ردف و ابردت كومرل ال رراق وا مرم المل ردف والردول ا عضرات ال مرل
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لوقف أعمال إبادف الج س اللري لمارسرها الجماعرل اإلرهابيرل "داعرش" ،وأيضرا أعمرال االللصراب وهردم
اآل،ار.

ب ررف الميررديا الغربيررل يلجرراوز كلمررات أمررل ليركررز عل ر ،يابهررا ،وأيضررا عل ر فهررور عنمررات ال مررل
عليها (هي زوجل جورل كلو ي ،واب ل زميلل ا الصديقل بارعل علم الدين).

أ لقررل إل ر عضررو الكررو جرس سررليف ك ررغ فهررو ع صررري لرره مواقررف ضررد النجئررين واعل ارضررات عل ر

ديمولرافيل الواليات المل دف .قال في لغريدف له أخي ار إن "خيرت فيلردرز يلهرم أن ال،قافرل والديمولرافيرل
مصير ا.

ن ال سلألي أن سل يد ضارل ا بأوالد اآلخرين" .هو يل دث ه ا عن أأللال النجئين،

أو ال اس من أصول اللي يل أمريكيل .بلدم قام عل النجئين من أوروبا.

كا ت ه اك ردود ف ل صري ل ل ارف ع صريل سليف ك غ ،وال أعلقد أ ه ل لم درسا ولاب ،فهو من
وع فيلدرز ودفاعه ع ه يج له ع صريا آخر من أعدات اإل سا يل.

الحياة ،لندن2017/3/18 ،
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