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 .1ليبرمان :سندمر الدفاعات الجوية السورية إذا استهدفت طائرات "إسرائيل"
وجه وزير الدفاع اإلسرراييلي أفيدردور ليبرمران أمرسد تهديرداح صرريحاح لسروري
الناصرة – أسعد تلحميّ :
ب ر ن الري رران الحربرري اإلس رراييلي سرريدمر دفاعاتهررا الجوي ر فرري حررات اعترئرري ه ر رررايراي س رراييلي
تقصف قافل تهريب أسلح لى "حزب هللا"د كما حصت فجر الجمع المائيد مؤكداح في الوقي اته
أن س رراييت ليسرري معني ر ب ر ن تترردبت فرري الحرررب األهلي ر د "وبالت كيررد لرريس باحتكررال مرر( الررروس فرري

األرائي السوري )" .وأئاف ليبرمان لدى تفقد قاعدة عسركري وسرر سرراييت أن "الجري

اإلسرراييلي

ال يتحرررل بررارا سررياقهد لكررن ا تحرررل فثم ر سرربب حقيقرري ل ر لل .لسررنا معنيررين بالترردبت فرري الحرررب
األهلي في سوري  .نحن لسنا م( األسد وال ئد د وبكت ت كيد لسنا معنيين ب ي احتكال م( الروس".

وأردف أن المشكل الكبرى هي في نقت أسلح نوعي من سوري لى لبنان "وعليه وفي كت مرة نرصرد

نقت أسلح تكسر التروازن فنننرا سرنتحرل العتررال عملير نقلهرا .ال مسراوم فري هر المسر ل " .وتراب(
أنه "في المرة المقبل د وفي حات اعترل الدفاع الجوي السوري رايراتنا فنننا سندمر منظوماي الدفاع
الجرروي كلهررا مررن دون أن نتررردد أبررداح" .وزاد" :علررى السرروريين أن يفقه روا أنهررو المسررؤولون عررن تهريررب
أسلح لى حرزب هللاد ذوا ا مرا واصرلوا لرلد فسنواصرت التصردي لهرا والقيراو بمرا هرو مرلروب منراد مر(
ت كيدي مرة أبرى ب ننا لسنا معنيين ب ن نشرارل فري الحررب وال المواجهر مر( روسريا برالمرةد لكرن أمرن
سراييت فوق كت شيء".
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 .2الحكومة الفلسطينية :سحب تقرير "إسكوا" تشجيع لـ"إسرائيل" بفرض نظام الفصل العنصري
راو هللا :اعتبري الحكوم الفلسريني سحب تقرير لجن " سكوا" حوت السياساي العنصرري لرر" سراييت"د
تش ررجيعا لر رر" سراييت" باس ررتمرار سياس ررتها القايمر ر عل ررى االح ررتطتد والقت ررتد واالئ رررهادد واالس ررتيراند
والفصت العنصريد ومواصرل انتهاكاتهرا للقروانين والقر ارراي والمواثيرق الدولير  .ورفئري الحكومر علرى

لسانها النارق باسمها رارق رشماوي سحب التقريرد مشيرة لى أنه يؤكد ما يجري علرى أرل الواقر(

باسر ررتمرار دول ر ر االحرررتطت فر رررل نظر رراو الفصر ررت العنصر ررري "األبارتهاير ررد" علرررى شر ررعبنا ف رري األ ارئر رري

الفلسريني المحتل  .وأشاد رشماوي بالموقف اإلنساني والورني للمنائل ريما بلف "المردير التنفير ي
إلسكوا"د التي قدمي استقالتها عندما رلب منها سحب التقرير.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/19 ،

 .3عباس يبحث مع أمير قطر المصالحة الفلسطينية ويفتتح المدرسة الفلسطينية في الدوحة

نشري الشرق ،الدوحـة2017/3/19 ،د نقرطح عرن وكالر قنراد أن أميرر دولر قررر الشري تمريو برن حمرد

آت ثرراني بحررئ مرر( ريرريس السررلر الفلسررريني محمررود عبرراس سرربت دعررو وتعزيررز العطقرراي األبوي ر

الوثيق ر ب ررين البلرردين الش ررقيقين وتررروراي األوئ رراع فرري األ ارئ رري الفلسررريني  .وأرل رر( عبرراس األمي ررر

القرررري علررى آبررر المسررتجداي علررى السرراح الفلسررريني د معربررا عررن شرركر وتقرردير لألميررر تمرريو علررى
جهررود دولر قرررر الداعمر للقئرري الفلسررريني  .كمررا تررو بررطت اللقرراء مناقشر ملررف المصررالح الورنير

الفلسررريني لتوحيررد الصررف الفلسرررينيد ئرراف لررى التشرراور وتبررادت ال ررأي حرروت عرردد مررن القئررايا

اإلقليمير والدولير

اي االهتمرراو المشررترل ال سرريما الجهررود الدولير الرامير لررى يجرراد حررت دايررو وعررادت

وشررامت للقئرري الفلسررريني ذواقام ر الدول ر الفلسررريني المسررتقل وعاصررمتها "القرردس الش ررقي "د ووقررف
الممارساي االستيراني واالعتداءاي اإلسراييلي المستمرة على الشعب الفلسريني.

وأئر ررافي القــــدس العربــــي ،لنــــدن2017/3/20 ،د مر ررن الدوح ر ر د أن ال ر ررييس عبر رراس افتر ررت المدرس ر ر
الفلسريني في الدوح رسمياحد والتي تئو المراحت التعليمي الثطئ االبتدايي واإلعدادي والثانوي .
 .4عباس يتلقى دعوة رسمية للقاء ترامب منتصف نيسان /أبريل القادم
راو هللا :أكرردي مصررادر فلسررريني أن الر ررييس محمررود عبرراس تلقررى دع رروة مررن البيرري األبرريل لزي ررارة
واشررنرن ولقرراء ال ررييس األمريكرري دونالررد ت ارمررب منتصررف شررهر نيسرران /أبريررت القررادو .وقررات النررارق

الرسررمي باسررو الرياس ر نبيررت أبررو ردين ر حينهرراد ن ال ررييس ت ارمرربد وجرره دعرروة رسررمي لل ررييس عبرراس
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لزيررارة البيرري األبرريل لبحررئ سرربت اسررتيناف العملي ر السياسرري د مؤكررداح الت ازمرره بعملي ر سررطو تقررود لررى
سطو حقيقي بين الفلسرينيين واإلسراييليين.

وكالة سما اإلصبارية2017/3/18 ،

 .5الرجوب :القمة العربية المقبلة مفصلية وما سيصدر عنها سيشكل محددات المرحلة المقبلة

نشرري وكالة األنبـاء والمعلومـات الفلسـطينية (وفـا)2017/3/19 ،د مرن راو هللاد أن أمرين سرر اللجنر
المركزي لحرك فت اللواء جبريرت الرجروب قرات ن القمر العربير المقبلر مفصرلي د معتبر احر مرا سيصردر
عنها سيشكت محدداي المرحل المقبل د وب نه سيكون لها آثار على الصعيدين اإلقليمي والدولي .وأكد

الرجوب في حديئ لبرنامج "حات السياس " ال ي يبئ عبر تلفزيون فلسرين وفئايي عودةد أهمي أن
تتبنررى القم ر اسررتراتيجي ترتكررز لررى قاعرردة نهرراء االحررتطت ذواقام ر الدول ر الفلسررريني د مشرري احر لررى أن
مبادرة السطو العربي هي األقدر على تحقيق ه االستراتيجي .

وشرردد علررى ئرررورة بلررورة موقررف عربرري موحررد يسررتند لررى مفهرروو لرره عطق ر بمكان ر فلسرررين كقئرري

العرررب األولررى .وفرري رررار ح ررال ال ررييس السياسرري والدبلوماسرري علررى السرراح الدولي ر د أكررد الرجرروب

أهمي جولته العربي والدولي الحالي والتي شملي لقايه ب مير قررد ومن ثو توجهه لى القاهرة.

وأئ رراف موق رر( الرســــالة ،فلســــطين2017/3/19 ،د م ررن راو هللاد أن الرجر روب ق ررات ن س ررناد الش ررعب
الفلسريني ليس من من أحد من الدوت العربي د "وما حد يحملنا جميل " .وأئاف أن فلسرين لو تجرد

شريكاح عربياح يساندها ويساعدهاد و"نريد دول ولو على  %1مرن أرل فلسررين لتحقيرق كيران للشرعب

الفلسريني" .وعلّق الرجروب علرى زيرارة أبرو مرازن لمصررد برالقوت ن "مصرر هري التري شركلي ئرمان

من الر  48وحتى اليروود وهري الدولر الوحيردة التري لرو تجررب "فرت دكانر لهرا" فري فلسررين" واعتبرر أن
الجفاء في العطق بين السلر ومصر "لو يكن في بدمتهو أو بدم أمنهو القومي".

 .6الحمد هللا يدعو بريطانيا لالعتراف بالدولة الفلسطينية
راو هللا – قنا :التقى رييس الوزراء الفلسريني رامي الحمد هللاد هنا اليوود روري ستيواري وزير الدول
البريراني لشؤون التنمي الدولي  .وجرى بطت اللقاء بحئ سبت تعزيز التعاون بين البلدين في مجات
التنمي د ئاف

لى استعرال آبر التروراي السياسي الفلسريني وانتهاكاي االحتطتد ال سيما

استمرار " سراييت" في سياس االستيران ومصادرة األرائيد وسيررتها على المنارق المسماة "ا"د
وحرمان الفلسرينيين من االستفادة من مواردها الربيعي .
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ودعا رييس الوزراء الفلسريني بريرانيا لطعتراف بالدول الفلسريني أسوة بالعديد من الدوتد كبروة
عملي وجدي إلنقا حت الدولتين.

الشرق ،الدوحة2017/3/19 ،

 .7النائب إبراهيم دحبور :تكرار ثقة السلطة في اإلدارة األمريكية مضيعة للوقت
راو هللا – فادي أبو سرعدى :اعتبرر برراهيو دحبرورد النايرب فري المجلرس التشرريعي عرن حركر حمراسد
أن تكرار السلر واللجن المركزي لحرك فت ثقرتهو براإلدارة األمريكير مئريع ح للوقريد مشري احر لرى أن
اإلدارة األمريكير الجديرردة كسررابقاتها لررن توقررف عهررد انحيازهررا لطحررتطت علررى حسرراب الحقرروق الورنير

الفلس ررريني د ول ررن تدي ررر م ررن سياس رراتها تج ررا القئ رري الفلس ررريني  .وأك ررد أن اتص ررات اإلدارة األمريكير ر
بالرييس محمود عباس لو ي ي بجديد.

القدس العربي ،لندن2017/3/20 ،

 .8مصيم بالطة :مقتل رجل أمن واعتقال أبرز المطلوبين للسلطة في اشتباكات
راو هللا :أعلن المتحدئ الرسمي باسو المؤسس األمني في السلر الفلسرريني اللرواء عردنان ئرميريد
ومحافظ نابلس أكرو الرجوبد اليوو االثنيند عن استشهاد المساعد حسن علي الحج من قواي األمرن

الورنيد ذواصاب رجت آبر من قروى األمرن برصرال البرارجين علرى القرانون فري مبريو بطرر شررق

نررابلس .و كررر ئررميري فرري تص رري لوكال ر "وفررا" أن المرردعو أحمررد أبررو حمررادة الملقررب ب رر"الزعبور" قررد
أصيب برصال قواي األمن جراء قيامه بنرطق النار على أفراد قوة أمني في نابلسد بعد أن قامري

القر رواي بمحاصر ررته ودعوت رره لتس ررليو نفس ررهد ال أن رره رف ررل وب رردأ ب ررنرطق الن ررارد م ررا أدى ل ررى ص رراب

المساعد حسن بجروح بريررة استشرهد علرى ثرهرا .وقرات :ن أبرو حمرادة يعرد المرلروب رقرو  )1لقروى
األمن الفلسريني في قئايا قتت جنايي د ومسايت مرتبر بالسطح وتجارتهد وبنرطق النار ألكثر من

وتو نقله للعطا وحالته مستقرة.
مرة على قواي األمن الفلسرينيد وهو اآلن في قبئ قوى األمن ّ
مررن جانبررهد قررات محررافظ نررابلس نرره قررد أصرريب فرري هر ا الحررادئ أيئررا رجررت مررن قرواي األمررن بجررروح

رفيف  .وأئاف في تصري لوكال "وفا" ن النشار األمني مستمر ومستداو وهنال نتايج عملي علرى
األرلد فعدد المرلوبين للعدال قد انبفلد وال يتجاوز  10أشبال في مبيو بطر .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/20 ،

التاريخ :اإلثنين 2017/3/20

العدد4234 :

7

 .9ألول مرة :أحكام بإعدام تجار مصدرات في غزة
صباح :حكمي المحكم العسركري الدايمر فري قرراع غرزة برر"اإلعداو حترى المروي" علرى
غزة  -فتحي ّ
ردانين بتهم ر االتجررار بالمبرردرايد وآب ررين باألشرردات الشرراق  .وقالرري و ازرة الدابلي ر فرري
ررينيين نمر ه
فلسر م

القررراع ن المحكمر أصرردري "حكمراح باإلعررداو رميراح بالرصررال والفصررت مررن البدمر العسرركري د علررى
تراجر المبردراي ر.ود وهرو عسركري برتبر رقيرب مررن مرتبراي جهراز األمرن الرورني بتهمر حيرازة مرواد

مبدرة بقصد االتجار" .وأوئحي المحكم أنه "تو ئبر ر.و على الحدود الجنوبير للقرراع وبحوزتره

 40كرتون مواد مبدرة من نوع عقار) ترامادوتد وبدابلها  3,985حب بقصد االتجار".

كما حكمي المحكم "باإلعداو شنقاح حتى الموي غيابياح) علرى تراجر المبردراي ز.ي المحكروو سرابقاح
والفررار مررن العدال ر " .كمررا حكمرري المحكم ر علررى "المرردان

.دد العسرركري برتب ر رقيررب مررن مرتبرراي

الشرررر مررن سرركان مدين ر غ رزةد باألشرردات الشرراق الموقت ر مرردة  9سررنوايد وغ ارم ر مالي ر قرردرها ثطث ر

آالف دينار أردنيد وفصت من البدم العسكري د بتهم حيازة مواد مبردرة ت ارمرادوت بقصرد االتجرار".

كمررا حكمرري المحكم ر علررى "المرردان ر.أد العسرركري برتب ر رقيررب أوت مررن مرتبرراي الشرررر مررن سرركان
ش ررمات غر رزةد بالس ررجن س ررب( س ررنواي م رر( النف ررا د وبد ارمر ر مالير ر ق رردرها  10آالف دين ررار أردن رريد بتهمر ر

االتجررار بررالمواد المبرردرة والمررؤثراي العقلي ر ت ارمررادوتد وبالسررجن مرردة ثررطئ سررنواي مرر( النفررا وغ ارم ر
مالي قدرها ثطث آالف دينار أردني بتهم تعاريه المواد المبدرة والمؤثراي العقلي ترامادوت".

الب ررزو ب ررطت م ررؤتمر ص ررحافيد أن ازدي رراد
وعق ررب المحكمر ر د اعتب ررر الن ررارق باس ررو و ازرة الدابلير ر ي رراد ن
عملي رراي تهري ررب المب رردراي وصر رت ل ررى "ح ررد بري ررر" .وق ررات ن "هن ررال مبررر راح إلغر رراق قر رراع غر رزة
بالمبدرايد وما لو نيفلر االحرتطت فري تحقيقره مرن برطت الحرروب والحصرار لرن نيفلر فري تحقيقره فري
ميدان غراق شعبنا بالمبدراي" .وأئراف أن "جهرود مكافحر المبردراي تنوجري بتوجيره ئررباي كبررى

لتجار المبدراي كان أبرزهرا فري كرانون الثراني ينراير) المائري بئربر مرواد مبردرة تعرادت قيمتهرا مرا
يزيرد علرى مليرروني دوالر معردة للتوزير( فرري القرراع" .واعتبررر أن "كرت مرن يقرروو باالتجرار بالمبرردراي ال
يقت جرمه عن المتبابر م( االحتطت؛ فهدفه واحد هو تدمير المجتم( الفلسرينيد وهو مرا لرن نسرم

به بحات من األحوات".

وق ررات ري رريس هيير ر القئ رراء العس رركري ف رري القر رراع ناص ررر س ررلماند ن "هن ررال  30قئ رري أب رررى م ررن
القئايا البريرة المبدراي) أنهي النياب العسكري التحقيق فيها وأحالتهرا علرى المحكمر المبتصر ".

وأفاد المدير العاو لشرر مكافح المبردراي أحمرد القردرة بر ن دارتره صرادري منر بداير العراو "1,250

فر حشي د و 400ألف قرل مبدر".
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مررن جهتررهد عبررر المركررز الفلسررريني لحقرروق اإلنسرران عررن "قلقرره البررالخ تجررا ه ر ا الترررور البريررر فرري
استبداو عقوبر اإلعرداو" .وأكرد فري بيران أمرس "بررورة اسرتبداو عقوبر اإلعرداو أو قرارهرا فري قئرايا

المبرردرايد بصوص راح فرري ظررت غيرراب ئررماناي المحاكم ر العادل ر د ووجررود كثيررر مررن التقررارير الترري
تتحدئ عن استبداو واس( للتع يب بطت فترة التحقيقد بصوصاح في جرايو المبدراي".

الحياة ،لندن2017/3/20 ،

 .11سلطة المياه الفلسطينية 30 :مليون متر مكعب حصة السلطة الفلسطينية من "ناقل البحرين"
البحر الميي  -يمان الفارس :قات ريريس سرلر الميرا الفلسرريني مرازن غنريو ن التحئريراي جارير
برين الجررانبين األردنرري واإلسرراييلي ببصررول تحصرريت حصر الجانررب الفلسررريني المايير الترري تترراوح

مررن  20لررى  30مليررون متررر مكعررب يررتو الحص رروت عليهررا مررن محررراي التحلي ر اإلس رراييلي بموج ررب
مشروع ناقت البحرين األحمر-الميي) .وأئاف غنيو في تصري لر"الدد"د على هام

مؤتمر أسربوع

الميا العربي المنعقد في منرق البحر المييد ب ن اإلرار العاو التفاقير الميرا الموقعر برين الجرانبين

تو اعتماد ئمن م كرة موقع العاو .2015
الفلسريني واإلسراييلي ّ

الغد ،عمان2017/3/20 ،

 .11الفصائل بغزة تؤكد رفضها "دولة موسعة مع أجزاء من سيناء"
أكرردي القرروى الورنير واإلسررطمي رفئررها الشررديد لكافر "المشرراري( المشرربوه " الترري تسررتهدف النيررت مررن
حقوقنا الورني ؛ بما في لل الحديئ المتجدد عن "الحرت اإلقليمري أو مرا يشراع عرن دولر موسرع مر(

أجزاء من سيناء بديطح عن الدول الفلسريني المستقل وعاصمتها القدس المحتل ".

وجددي القوى ت كيدها فري بتراو اجتماعهرا الردوري فري غرزة أمرس األحردد علرى أنره "ال دولر فلسرريني

في غزة وال دول فلسريني دون غزة".

وأوئ ررحي بر ر ن حباره ررا تل ررل المش رراري( يترل ررب اإلسر رراع ب نه رراء االنقس رراو واس ررتعادة الوح رردة الورنير ر

وتصعيد الكفاح الورني في مواجه االحتطت والمشراري( التصرفوي كافر وتربيرق مرا ترو االتفراق عليره
في اتفاقاي المصالح .2011

وبجانب آبرد وعبرري القروى عرن رفئرها الشرديد للئردور األمريكير واإلسرراييلي التري مورسري علرى

األمو المتحدة وأدي لى سحب تقرير "األسركوا" الر ي عبرر بشركت وائر عرن ممارسر دولر االحرتطت
العنصري تجا شعبنا.
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وأكرردي فرري بيانهررا علررى صررح مررا جرراء فرري التقريررر؛ داعي ر ح لررى متابعترره فرري كاف ر المحافررت الدولي ر د
وشرركري البررروة الشررجاع الترري أقرردمي عليهررا المررديرة التنفي ي ر لألسرركوا ريمررا بلررف ورفئررها سررحب

احتجاجا على لل.
التقرير وتقديمها استقالتها
ح

السبيل ،عمان2017/3/20 ،

" .12الشعبية" :التنازالت المؤلمة التي تريدها اإلدارة األمريكية مقابل بقاء السلطة تعني تصفية القضية
عمرران  -نادي ر سررعد الرردين :أنهررى مبعرروئ ال ررييس األميركرريد جيسررون غ ررينبطيد زيارترره لفلسرررين
المحتل د ألجت تحديد سربت اسرتيناف المفاوئراي بردون شررور مسربق مرن الجانرب الفلسررينيد ووفرق
أسس "عدو مكاني حق العودة أو تقسيو القدسد واالنسرحاب اإلسرراييلي مرن حردود ال اربر( مرن حزيرران

 1967غي ررر واردد مقاب ررت تب ررادت األ ارئ رريد واالعتر رراف بيهودير ر الدولر ر د تمهي ررداح لنع ررطن ع ررن نه رراء
الص رراع"د وفررق مررا كشررف عنرره عئررو اللجن ر المركزي ر للجبه ر الشررعبي لتحريررر فلسررريند و الفقررار

سويرجو .واعتبر سرويرجود عبرر صرفحته علرى "الفيسربول"د أن "التنرازالي المؤلمر التري تريردها اإلدارة

األمريكي مقابت بقاء السلر تعني تصفي القئي برعاي الوكطء الجدد في المنرق ".

ولفرري لررى أن تلررل التنررازالي تشررمت "القرردس عاصررم موحرردة "إلس رراييت"د حررق العررودة غيررر وارد علررى
اإلر ررطقد االنس ررحاب م ررن شر ررير نه ررر األردن غي ررر وارد مقاب ررت الس رريررة اإلسر رراييلي م ررن النه ررر ل ررى

البحر رررد واالعت ر رراف بالدول ر ر اليهودي ر ر د وتبر ررادت أ ارئر رري وسر رركان حسر ررب مشر ررروع "اري رره يوشر رر(" سر ررطو
اقتصادي وتربي( شامتد نحو عطن نهاء الصراع"د بحسبه.

الغد ،عمان2017/3/20 ،

" .13إسرائيل اليوم" :منفذو الهجمات الفلسطينية تابعون لحماس
قات نداف شرغاي الكاتب اإلسراييلي بصحيف " سراييت اليوو" ن العملياي التي تستهدف اإلسراييليين

لررو تعررد مرتبرر بفلسرررينيين وحيرردين أو منعرزليند بعكررس مررا تروجرره األجهرزة األمنير اإلسرراييلي د ألن
البحئ الميداني يشير لى أن معظو منف ي ه الهجماي كانوا موجهين من قبت حرك حماس.

وأئرراف "لسرري واثقررا أن التسررمي الرايج ر بررين اإلس رراييليين ب نهررا انتفائ ر الوحيرردين مطيم ر د رغررو مررا

تقدمه األجهزة األمني اإلسراييلي من داليت علرى أن منفر ي الهجمراي يتبر ون قررارهو بصرورة مفاجير

لتنفي ر عمليرراتهود ممررا يعنرري أنهررو ال يعملررون تنفي ر ا لتعليمرراي آتي ر مررن جهرراي عليرراد أو دون انتمرراء

لتنظيماي فلسريني معين ".
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واسررتند الكاتررب لررى البروفيسررور غررابي فايمرران مررن كبررار المتبصصررين بشررؤون "اإلرهرراب" فرري شرربكاي
التواصررت االجتمرراعيد ال ر ي أكررد أنرره ال يوجررد شرريء اسررمه " يررب منفرررد" فه ر التسررمي ليسرري واقعي ر د
والقياو بتعقب منف ي الهجماي يشير لرى أنهرو يسرتمدون التوجيهراي مرن مصرادر متشرابه فري الكثيرر

من الحاالي.

وأكررد أن د ارس ر جديرردة صرردري لتوهررا عررن المستشرررق اإلس رراييلي البروفيسررور شرراؤوت بارترراتد الباحررئ

بمركررز برريدن-السرراداي للد ارسرراي االسررتراتيجي الترراب( لجامع ر بررار -يررطند ال ر ي قرراو بفحررل ميرراي
الهجماي ومنف يها بطت السنواي األبيرة.

وأشاري الدراس لى أنه كان وائحا أن معظو المنف ين كانوا يتلقون تعليماي أو شاراي من حماسد

حتى لو جاء تنفي هو للهجماي بشكت مستقت و اتيد مما يعني أن ه ا االستنتاا يقدو صرورة انقطبير

في التفكير اإلسراييلي من اندالع ه الموج من الهجماي في أكتوبر/تشرين األوت .2015

ورأى الكاتب أن الدراس الجديدة اعتمدي على كتيباي أصدرتها حماس عن كيفي عملهاد وقد فحرل

الباحر ررئ السر رريرة ال اتير ر ر لر ر ر  74م ر ررن منف ر ر ي الهجمر رراي الفلس ر ررريني بر ررين أكتوبر/تش ر ررين األوت 2015

ويونيررو/حزيران 2016د ووجررد أن  61مررنهو ب غلبي ر  %82عمل روا انرطقررا مررن دوافرر( تنظيمي ر باص ر

بحرك حماس.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/3/19 ،

 .14االحتالل يزعم كشف صلية عن طريق "الواتس أب" نفذت عملية بالقدس
الدابت المحتت :ادعي شرر االحتطتد اليوو االحدد أنها اعتقلي  18مقدسريا ئرمن مجموعر تسرمى
"الرريق الى الجن " برروا لعملي باب األسبار بالقدس المحتل في الثالرئ عشرر مرن الشرهر الحرالي
والتي أصيب فيها مجندين بشرر حرس الحدود.

وزعمي سلراي االحتطت أنها اكتشفي البلي عن رريق تربيق "الواتس أب" مشيرة لى أنها اعتقلري

العقررت المرردبر للعملي ر وهررو مررن جبررت المكبررر بالقرردس باإلئرراف لررى اعتقررات  18مقدسرريا آب ررين علررى
بلفي العملي .

وال زات االحتطت يحظر النشر حوت الملف الم كور لحين انهاء التحقيقاي.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/3/19 ،
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 .15العالول يهاتف ريما صلف ِّ
ويعبر لها عن تقدير الشعب الفلسطيني لموقفها اإلنساني والوطني
راو هللا – فررادي أب ررو س ررعدى :أدان رري س رراييت بش رردةد أم ررس األح رردد ق ررار الرررييس الفلس رررينيد محم ررود
عبر رراسد مرررن أعلر ررى وسر رراو شر رررفد لريمر ررا بلر ررفد األمين ر ر التنفي ي ر ر المس ررتقيل للجن ر ر األمرررو المتحر رردة

االقتصادي واالجتماعي لدرب آسيا سكوا) التابع لألمو المتحدة.

وأكد نايب رييس حرك فت د محمود العالوت في حديئ هاتفي م( ريما بلفد "ان الشعب الفلسرريني
ومنائررليه يرسررلون لهررا كررت التحير واالحترراو والتقرردير لموقفهررا اإلنسرراني والررورني الر ي رفررل عررراء

غراء للجرايو التي ترتكب بحق الشعب الفلسريني من قبت سلراي االحتطت اإلسراييلي ".

وأكد العالوت أنه بالرغو مرن الئردوراي التري تمرارس مرن أجرت منر( ظهرار الوجره الحقيقري لطحرتطت

وجرايمره بحررق الشرعب الفلسرررينيد سررتبقى هنالرل أصرواي شرريف مثرت صرروي ريمررا بلرف الر ي أظهررر
للعالو الواق( المرير ال ي يعيشه الفلسرينيون بسبب االحتطت وسياسته.

القدس العربي ،لندن2017/3/20 ،

 .16فتح :سحب تقرير "اإلسكوا" مصيب لآلمال وانحياز للجالد
راو هللا :اعتب ررري حركر ر التحري ررر ال ررورني الفلس ررريني "ف ررت "د أن س ررحب تقري ررر "اس رركوا"د أم ررر مؤس ررف
ومبيب لآلماتد وانحياز للجطد وهو االحتطت اإلسراييلي.

ووجهرري الحرك ر التحي ر للمنائررل الرردكتورة ريمررا بلررفد الترري عبررري فرري تقريرهررا عررن اإلرادة الحقيقي ر
للمجتمرر( الرردوليد وعكسرري بصررورة واقعي ر حقيقي ر مررا يعانيرره شررعبنا مررن كررت أشرركات العنص رري والظلررو

ونظاو الفصت العنصري التي تمارسه سراييت.

وقات عئو المجلس الثوري لحرك "فت "د المتحدئ باسمها أسام القواسمي في تصري صرحفيد ن

مررن ال ررييس محمررود عبرراس أعلررى وسرراو شرررف فلسررريني للمنائررل بلررفد هررو تقرردير مررن كررت أبنرراء
شعبنا لهاد فهي في أعين كت فلسرريني منائرل ونمرو ا للمسرؤوت الر ي ال يقبرت المسراوم فري سربيت

الحق والعدال د وانفا القانون الدولي.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2017/3/19 ،

 .17جبهة التحرير تدين سحب تقرير "اإلسكوا" حول األبرتهايد اإلسرائيلي
عم رران  -نادير ر س ررعد ال رردين :اعتب ررري جبهر ر التحري ررر الفلس ررريني س ررحب أم ررين ع رراو األم ررو المتح رردةد
أنروني ررو غ رروتيري د تقري ررر لجنر ر
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وامررطءاي حكوم ر االحررتطتد واإلدارة األميركي ر د وانتهاكررا صررارباح لمبرردأ العدال ر اإلنسرراني د والقررانون

الدولي اإلنساني".

وقالرريد فرري بيرران أمررسد "ليسرري المررة األولررى الترري يقرردو فيهررا " غرروتيريس" علررى ممارسر هر ا السررلول

المشررين والمحررابي لحكوم ر االحررتطتد باص ر عنرردما يتعلررق األمررر بعدالر القئرري الفلسررريني "د الفت ر
لى موقفره "مرن اعتبرار المسرجد األقصرى المبرارل هريكط وملكراح يهوديراحد فري رد منره علرى قررار منظمر

األم ررو المتح رردة للتربير ر والثقاف ر ر والعل رروو "اليونس رركو" الر ر ي ص رردر ف رري ش ررهر تشر ررين األوت أكتررروبر)
المائيد وقئى ب نه "تراثاح سطمياح بالصاحد وال عطق لليهود به".

كما ثمني "الموقف الشجاع لألمين التنفي ي للجن األمو المتحدة االقتصادي واالجتماعي لدرب آسريا
االسرركوا)د ريمررا بلررفد الترري قرردمي اسررتقالتها مررن منصرربها احتجاج راح ئررد ممارس ر الئرردور عليهررا

لسررحب التقريرررد مؤكرردة أن "الحكومرراي الترري تمررارس االنتهاكررايد هرري اتهررا الت ري تمررارس الئرردور

إلسكاي صوي الحق".

الغد ،عمان2017/3/20 ،

 .18نتنياهو :الجميع يجب أن يلتزم بق اررات "الليكود"
تت أبيب :قات رييس الوزراء اإلسراييلي بنيامين نتنياهود فجر يوو األحدد ن االتفاق ال ي تو التوصت
ليه حين تشكيت االيتطف الحكومي ينل على التزاو الجمي( بق ارراي الليكود.

ونقت موق( "معاريف" عن نتنياهو قوله قبيت مدادرته تت أبيب متجها لى الصين في زيارة ستستمر 4

أيرراود ن نررل االتفرراق كرران وائررحا به ر ا الصرردد وأنرره ال يمكررن ألي حررزب أن يفرررل شررروره علررى
الليكود.

وأئاف "نحن في الليكود بر  30مقعداد ونحترو كاف بنرود االتفاقيراي حترى فري القئرايا التري ال نوافرق
عليهرراد ولكررن حررين نررررح قئررايانا ال يررتو احترامهررا مررن قبررت األحرزاب الصررديرةد وهر ا مررا ال يمكررن أن

نقبت به".

القدس ،القدس2017/3/19 ،

 .19كاتس :إيران تسعى لتحويل سورية إلى محمية شيعية وهذ صطر كبير
الناص ررة – أسررعد تلحمرري :اعتبررر وزيررر النقررت يس رراييت كرراتس رررطق الرردفاع الجرروي السرروري ص رواري

علررى الرررايراي اإلس رراييلي الترري غرراري علررى أهررداف فيهررا فجررر الجمع ر المائرري "ترررو احر مهم راح جررداح".
وقرات لن اعر العسركري أمررس :هاجمنرا فرري سروري قافلر أسرلح لحررزب هللا ولرن نسررم لررييس السرروري
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بشرار األسرد بتجراوز البررور الحمررر مرن برطت تزويرد حرزب هللا ب سررلح أو رسرات قرواي معادير لررى
حدودنا في الجوالن .ذوا ا ما كان يعتبر نفسه صاحب السريادة فليتحمرت المسرؤولي " .وتراب( أن سرراييت
أوئحي للجمي( أنها لرن تسرم بنقرت أسرلح لرى لبنران .وزاد أن الوئر( فري سروري معقرد للداير د "

يحظى النظاو بدعو روسيا و لل نتيج السياس الباري التي انتهجتها الوالياي المتحردة فري السرنواي
األبيررةد مررا أترراح إليرران مررورص قرردو لتواصررت سررعيها لتحويررت سرروري لررى محمير شرريعي ولبلررق هررطت

شيعي يمتد من يران لى لبنان مرو احر بالعراق وسوري  ...ه ا برر كبير وعلينا التحرل على مبتلف

المستوياي لمن( حصوت لل".

الحياة ،لندن2017/3/20 ،

 .21هرتزوج :نسعى لسحب الثقة من حكومة نتنياهو

نشرري عـرب 2017/3/19 ،48د عرن برطت ئرراهرد أن ريريس كتلر "المعسركر الصرهيوني" والمعارئر
اإلس رراييلي يتسررحاق هرت رزواد دعررا لررى تشرركيت حكوم ر جديرردة مررن دون انتبابررايد بعرردما لرروح ريرريس

الحكوم بنيامين نتنياهود بالتوجه لى انتباباي مبكرة.

ودعا هرتزواد في تصريحاي لوسايت عطود رييس حزب "كوالنو" ووزير المالير د موشريه كحلرون لرى
االسررتقال مررن الحكومر علررى بلفير هر األزمر االيتطفير د وقررات نرره "باإلمكرران اسررتبدات الحكومر فرري

دورة الكنيسي الحالي د وأكثر من  61عئو كنيسي سيكونوا مسرورين ا رحت نتنياهو".

وأئرراف هرترزوا أن "الكثيررين يتحرردثون مررن وراء الكرواليس منر وقرري رويررت أنهررو المؤسسر السياسرري
سيمي سلول نتنياهو .وكحلون ونحن نشكت كتل كبيرة".

بدورهاد شددي عئو الكنيسي تسيبي ليفنيد من كتلر "المعسركر الصرهيوني"د علرى موقرف هرترزواد

وقالي ن "البديت المفئت هو بروة سياسي بطت دورة الكنيسي الحالي  .لكن ا كان البديت الوحيد
لتدييررر الحكومر هررو بواسررر انتبابرراي فررننني سر ؤيد بررروة كهر " .وأئررافي أن نتنيرراهو لرريس مهتمررا

بمصير ألف موظف في سلر البئ سيفصلون من العمت.

وجرراء فرري الحيــاة الجديــدة ،رام هللا2017/3/19 ،د أن هرترزوا قرراتد " نرره سرريعمت علررى تدييررر نتنيرراهو
برييس وزراء معتدتد و ي مسؤولي ".

وبحسررب مررا نقلرري القنرراة السررابع اإلس رراييلي "يجررري هرت رزوا اتصرراالي مررن أجررت حشررد واسرر( دابررت

الكنيسيد لسحب الثق من الحكوم ".
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 .21غطاس بعد تقديم استقالته :آمل أن أتمكن من إبراز معاناة األسرى
الق رردس المحتلر ر  -نئ ررات محم ررد وت ررد :ق ررات الناي ررب الفلس ررريني باس ررت غر رراسد ف رري تصر رري ب ررال
لر"العربي الجديد"د بعد تقديو استقالته الرسمي من الكنيسيد يوو األحدد نه ي مت ب ال ي هب ما قاو به

من أجت األسرى والثمن ال ي سيدفعه من دبوله للسجن لمادة عامين سدى.

وقات غراس" :آمت أن نستري( كشعب ومجتم( ومنظمراي عمرت مردني وأحرزابد تبصريل االهتمراو

الطزو لقئي األسرى الفلسرينيين في سجون االحتطتد وأن نرف( من قئاياهو والوعي بمعاناتهو في

السجون اإلسراييلي د ونئعها على جدوت أعمات الرأي العالمي والعربي".

وجرراءي تص رريحاي غررراس بع رد دقررايق مررن تسررليو كترراب اسررتقالته الرسررمي مررن الكنيسرري اإلس رراييليد
بموجب اتفاق م( النياب العام اإلسراييلي د يقر فيه ب نه نقت هواترف لألسررى الفلسررينيين فري معتقرت

كتسيعويد ويقدو استقالته من الكنيسيد مقابت فرل عقوب السجن الفعلي عليه لمدة عامين.

وقرات" :قرردمي اسرتقالتي قبررت قليرتد وبهر ا أكرون أنهيرري أربر( سررنواي مرن العمررت البرلمراني منر انتببرري
أوت مررةد عملرري فيهررا مررن أجررت دفرر( وتحصرريت حقرروق أبنرراء شررعبي .الكنيسرري مررن وجهر نظررريد هرري

سرراح نئ ررات وليس رري مك رران عم ررتد وبالت ررالي ف ررننني أتركه ررا دون أي أس ررف أو مرر اررة .هن ررال س رراحاي

نئات أبرى لبدم أبناء شعبي".

العربي الجديد ،لندن2017/3/19 ،

 .22آيزنكوت :الجيش اإلسرائيلي ال يدع الهدوء على الجبهة الشمالية أن يغرر به
القرردس المحتل ر ر ر نئررات محمررد وتررد :كررر موقرر( "واال"د أن عملي ر اغتيررات ياسررر السرريدد علررى الرريررق
الواصت بين القنيررة ودمشقد وقعي بالتزامن م( مراسو تديير قادة المنرق الشمالي لجي

االحتطت

اإلس ر رراييليد و لر ررل فر رري مقر ررر القير ررادة الشر ررمالي قر رررب مدين ر ر صر ررفدد بحئر ررور رير رريس أركر رران الجر رري

اإلسراييليد الجنرات غادي آيزنكوي.

ونقررت موقرر( "يررديعوي أحرونرروي" عررن آيزنكرروي قولرره فرري هر الم ارسررود ن الجرري

الهدوء على الجبه الشمالي أن يدرر برهد وأن الجري
السوري واللبناني.

اإلسرراييلي ال يرردع

ي ارقرب ويتراب( التدييرراي الجارير فري القرراعين

وبحسررب أيزنكررويد فررنن ثم ر فرري الجبه ر الشررمالي تنظيمرراي " رهابي ر "د وتهديررداي جديرردة تحررت محررت

برر الجيو

النظامي  .بينما يواصت "حزب هللا" محاوالي التزود بسطح فتال ودقيقد بهردف ئررب

الجبه الدابلي اإلسراييلي .
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رؤبر مررن بيررروي توئ ر أن أر رراف الحرررب القادم ر باترري
وقررات آيزنكرروي ن التص رريحاي الصررادرة مر حا
وائر حرح " :دول ر لبنرران والتنظيمرراي الناشررر فيهررا وبررن ن منهررا وبموافقتهررا"د مردفحررا " :ننررا نحررافظ علررى
المص ررال األمنير ر د ونعم ررت لمن رر( نق ررت س ررطح لح ررزب هللاد وس ررنب ت ك ررت جه ررد لتحقي ررق هر ر الداير ر ف رري
أيئا".
المستقبت ح

العربي الجديد ،لندن2017/3/19 ،

" .23إسرائيل" تدين قرار عباس منح "صلف" أعلى وسام شرف فلسطيني
راو هللا – ف ررادي أب ررو س ررعدى :أدان رري سر رراييت بش رردةد أم ررس األح رردد قر ررار الر ررييس الفلس ررريني محم ررود
عبر رراسد مرررن أعلر ررى وسر رراو شر رررفد لريمر ررا بلر ررفد األمين ر ر التنفي ي ر ر المس ررتقيل للجن ر ر األمرررو المتحر رردة
االقتصادي واالجتماعي لدرب آسيا سكوا) التابع لألمو المتحدة.

وقات أوفير جندلماند المتحدئ باسو رييس الوزراء اإلسراييلي بنيامين نتنياهو ن وسراو الشررفد نمرن

لألمين التنفي ي د بعدما "أصدري تقري ار نمفبركا وكا با حوت سراييت رفئه األمين العاو لألمو المتحدة
ورالب بسحبه".
واعتبر جندلمان من وساو الشرف لبلفد بمثاب "دليت آبر ليس فقر علرى قيراو عبراس بردعو جهراي

متررف د بت أيئا على شنه حرب دبلوماسي ئد سراييت".

وقات ":ه السياس الفلسريني مدمرة للعملي السلمي د وستحقق فقر المزيد من اإلبفاقاي".

القدس العربي ،لندن2017/3/20 ،

 .24رئيس الموساد يدلي بشهادته في الكنيست بشأن إصفاقات حرب غزة
تت أبيب :يمثت رييس جهاز الموساد اإلسراييلي يوسري كروهيند يروو األحردد أمراو لجنر "مراقبر الدولر "
في الكنيسي لندالء بشهادته بش ن بفاقاي الحرب األبيرة على قراع غزة.

وحسب موق( "واال"د فنن كوهين كان يتولى بطت الحرب منصب رييس مجلس األمن القوميد ول لل
تو استدعاؤ لندالء بشهادته مرن قبرت اللجنر التري سرتناق

نترايج تقريرر م ارقرب الدولر يوسريف شرابي ار

حوت بفاقاي الحرب .ومن المتوق( أن يدلي رييس الروزراء اإلسرراييلي بنيرامين نتنيراهو بشرهادته أمراو

اللجنر ر ب ررطت األس ررابي( المقبلر ر  .وس ررتتررق اللجنر ر للقر ر ارراي الت رري كان رري تتبر ر ف رري المجل ررس ال رروزاري
المصدر "الكابنيي" قبت وبطت العملي العسكري .
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 .25استطالع :ثلث اليهود يرغبون بالهجرة من "إسرائيل"
بطت ئاهر :قات  %27من السكان اليهود في سراييت نهو يرغبون بالهجرة من البطد لو تمكنروا مرن
للد وفقا السترطع أج ار معهد "ميدغاو" لطسترطعاي لصال مشروع "رحل سراييلي " التاب( لو ازرة

التربي والتعليو والجي

اإلسراييلي.

ووفقرا لطسررترطعد فررنن  %36مرن اليهررود العلمررانيين فرري سرراييت يرغبررون فرري الهجررة منهرراد بينمررا قررات

 %7م ررن اليه ررود المت رردينين نه ررو يرغب ررون ب ررالهجرة .وتب ررين أن الر رراغبين ف رري الهجر ررة م ررن سر رراييت ه ررو
باألساس شبان يهود في سن أعمار تتراوح ما بين  23عاما و 29عاما.

وفيما يتعلق بتعريرف الهوير د قرات  %83مرن اليهرود المحرافظين دينيرا و %90مرن المترزمتين المتردينين
نهو يعرفون أنفسهو كيهودد بينما  %53من العلمانيين يعرفون أنفسرهو كيهرود و %44يعرفرون أنفسرهو

كنسراييليين.

وأجررري االسررترطع بمناسررب مررؤتمر "رحل ر س رراييلي كررداف( للتدييررر" ال ر ي سرريعقد فرري الكنيسرري اليرروو

االثنيند ويهدف لى يجاد ررق لبراب مشترل في المجتم( اإلسراييلي .وسيشارل في هر ا المرؤتمر
ريرريس الكنيسرريد يررولي دلشررتايند ووزيررر التربير والتعلرريود نفتررالي بينيرريد وريرريس المعارئر د يتسررحاق

هرتسوغ.

وقرات مرردير عرراو مشررروع "رحلر سرراييلي "د أوري كروهيند ن "حقيقر أن عررددا كبير ار كهر ا يقولررون نهررو

سيدادرون سراييت لو تمكنوا من للد تدت على أن الكثير من موارني سراييت ال يشعرون باالنتماء
للدول  .وه ا معرى مقلق ويحتو علينا جميعا مواجه ه القئي الصعب ".

عرب 2017/3/20 ،48

" .26يديعوت" :مناورات إسرائيلية في النقب حتى يوم األربعاء
تت أبيب :بدأي الجبه الدابلي اإلسراييلي د صباح يوو األحدد منراوراي وتردريباي ستسرتمر حترى يروو
األربعاء المقبت في منرق النقب.

وحسررب موق رر( "يررديعوي أحرون رروي" العبري ر د فنن رره س رريطحظ بررطت الت رردريباي تحركرراي مكثفر ر لقر رواي

األمن .وأشار لى أن التدريباي جزء من مبرر معد له مسبقا لرف( جهوزي الجنود.

القدس ،القدس2017/3/19 ،
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 .27الصحف اإلسرائيلية :نتنياهو يريد انتصابات مبكرة لمنع الئحة اتهام ضده
بطت ئاهر :أجم( المحللون في الصرحف الصرادرة يروو األحردد علرى أن المنررق الوحيرد الر ي يفسرر
بروة رييس الحكوم اإلسراييلي بنيامين نتنياهو بش ن غطق هيي البئ قبرت انرطقهراد هرو أنره يريرد

يقاف التحقيقاي الجنايي ئد ذوابعاد احتمات تقديو موعد اليح اتهاود علمرا أن تقرديو االنتبابراي قرد

يكون مدامرة تسرع محاكم نتنياهو.

وكتررب كبيررر المعلقررين فرري صررحيف "يررديعوي أحرونرروي"د نرراحوو برنيرراعد أن "التفسررير العقطنرري الوحيررد
لبروته موجود في مكان آبر غير هيي البئد في تحقيقاي الشرر ".

وأئاف أن "أعمرات الفسراد التري يبئر( نتنيراهو للتحقيرق بشر نها سرتثمرد علرى مرا يبردود عرن توصري

الشرر بتقديو اليح اتهاو"د وأن "ق ار ار بالتوجه لى انتباباي جديدة ستجمد التحقيرق وربمرا تفرغره مرن

مئمونه.

ووفقا لمحلت الشؤون الحزبي في صحيف "هآرتس"د يوسي فيرترد فنن "نتنياهو يقدر على ما يبردو أن
الشرررر توشررل علررى التوصرري بتقررديو اليحر اتهرراو ئررد د فرري األسررابي( القريبر د علررى األقررت فرري ملررف

المنرراف( الشبصرري د "القئرري  ."1000واالنتبابررايد بموجررب القررانون اإلس رراييليد سررتلجو بررروة كه ر د
لى ما بعد غطق صناديق االقتراع".

ك لل رأى المحلت السياسري فري صرحيف "معراريف"د برن كسربييد أن التحقيقراي هري السربب األساسري
ال ي دف( نتنياهو غلى افتعرات أزمر ايتطفير والتلروي بتقرديو االنتبابرايد لكنره أشرار لرى سربب آبررد

وهو المحادثاي التي أجراها نتنياهو األسبوع المائي م( المبعوئ البال للرييس األميركري جيسرون

غرينبطي" .وفقا لعدة مصادرد نتنياهو ن عرر مرن لقاءاتره مر( المبعروئ األميركري .لقرد أدرل كرو أبرر

اليمررين باالعتمرراد علررى المسرري ت ارمررب .وهررو يبشررى" الصررفق النهايير " الترري سرريررحها ت ارمررب أمامررهد
وهي صفق ستجعله يشتاق لى أوباماد ألنه باإلمكان قوت" ال" ألوباما".

عرب 2017/3/19 ،48

 .28االحتالل يداهم عدة منازل بالضفة ويعتقل مواطنين
داهمي قواي االحتطت الصهيونيد فجر االثنيند عددا من منارق وأنحاء الئف الدربي د تبللها
أعمات تفتي

موارنين.

واقتحاو لمنازت الموارنيند فيما تحدئ بيان لجي

واقتحمي قوة من جي

االحتطت عن اعتقات ثماني

االحتطت الصهيوني بلدة بيي أمر شمات مدين البليت فجر اليوو وكان

يرافقها العديد من السياراي العسكري من بينها جراف عسكري .
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وأفاد مراسلنا أن عملي االقتحاو جري الساع الواحدة وعشرين دقيق فجرا؛ حيئ داهمي تلل القوة
التي يرافقها ئابر مبابراي صهيونيد عدة منازت وفتشتها.

وأفاد شهود عيان لمراسلنا أن قواي االحتطت فتشي المسجد الكبير وسر البلدةد كما فتشي عددا من

القبور الفارغ المفتوح في المقبرة الرييسي على مدبت البلدة.

وداهمي قوة كبيرة لطحتطت فجر اليوو بلدة مادما جنوب نابلسد وشني حمل اقتحاو للمنازت بحج

التدقيق في بياناي الموارنين.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/20 ،

المسلمين جميعا

 .29فتوى شرعية تؤكد أن المسجد األقصى يص

صدري يوو األحدد فتوى شرعي بمدين القدس موقع من :المفتي العاو للقدس والديار الفلسريني
وبريب المسجد األقصى الشي محمد حسيند ورييس مجلس األوقاف والشؤون اإلسطمي الشي

عبد العظيو سلهبد ورييس الهيي اإلسطمي العليا وبريب المسجد األقصى الشي عكرم صبريد

أكدي أن المسجد األقصى المبارل يبل المسلمين جميعاح في أرجاء المعمورةد وليس منحص احر
بشعب فلسرين وحد .

وجاء في الفتوى أن المسجد األقصى المبارل مرتبر بمعجزة اإلسراء والمعرااد وبما أن ه المعجزة

من أركان اإليماند فنن المسجد األقصى يمثت جزءاح من عقيدة المسلمين "بقرار لهي" باإلئاف لى

لل فقد ربر األقصى بالمسجد الحراو في مك المكرم د وبالحرو النبوي في المدين المنورةد للحديئ

النبوي الشريف" :ال تشد الرحات ال لى ثطث مساجد :المسجد الحراود ومسجدي ه اد والمسجد
األقصى" وفي رواي ..." :المسجد الحراود والمسجد األقصىد ومسجدي ه ا.

وعليه "فنن المسجد األقصى المبارل يبل المسلمين جميعاح في أرجاء المعمورةد وليس منحص احر
بشعب فلسرين وحدهود وه ا الحق الرباني قايو لى يوو الديند فط مجات للمساوم عليهد وال

للتفاول بش نه وال للتنازت عن رة تراب منه".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/19 ،

 .31المطران "حنا" يدعو لرفض "أسرلة" التعليم في القدس المحتلة
قات المرران عرا هللا حنا رييس أساقف سبسري للروو األرثو كسد ن االحتطت اإلسراييلي يسعي

حثيثاح للتدبت في شؤون المدارس والمؤسساي التعليمي في القدس المحتل .
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وفدا من مدراء وأسات ة عدد من المدارس الثانوي في القدسد
وأوئ د بطت استقباله السبيد ح
لمناقش جمل من القئايا المتعلق بحقت التربي والتعليو في مدارس المدين د أن االحتطت يريد أن

شييا عن
يفرل على المقدسيين مناهجه وأجندته؛ لكي تكون األجيات الفلسريني الصاعدة ال تعرف ح

الثقاف والقئي الفلسريني  .وشدد على عدو جواز القبوت به

ظرف من الظروفد وفق تعبير .

الئدوراي واالبت اززاي تحي أي

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/19 ،

 .31غزة تستعد إلطالق األكاديمية الرياضية األولى للنساء فقط
يستعد الشابان الدزيان الرموحان رجب السراا  30عاماح) وحسن سكيل 26
غزة  -رشا أبو جطت:
ّ
ّ

النسوي األولى في حزيران /يونيو المقبتد تتي أماو اإلنائ بين
يائي
عاماح) إلرطق
ّ
األكاديمي الر ّ
ّ
يائي واحترافها في مبادرة غير
األعواو  )40-4عاماحد فرص لممارس أنواع مبتلف من األلعاب الر ّ
بدزة.
مسبوق دابت القراعد ال ي يعاني من جمود كبير في واق( الريائ
النسوي ّ
ّ
"الورني موبايت"د في حديئ
وفي ه ا اإلرارد قات رجب السراا وهو مدير قسو المبيعاي في شرك
ّ

غزة من ممارس
ي ر
يائيد الهدف منه تمكين اإلنائ في ّ
لر"المونيتور"ّ :ن المشروع هو استثمار ّ
ّ
السلبي
راقاتهن
لهن تفريخ
بهند األمر ال ي يتي
باص
يائي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أي نواد ر ّ
الريائ بسبب عدو وجود ّ

السياسي
المتراكم بسبب الظروف
ّ
أن
وأوئ الشاب حسن سكيل ّ

غزة.
واالقتصادي
السيي في ّ
ّ
المجتمعي والعاداي والتقاليد
الديني و
األكاديمي ستراعي المعايير
ّ
ّ
ّ

بصوصي النساء.
التي تحكو المجتم( الفلسريني من أجت الحفاظ على
ّ
ّ

المونيتور2017/3/19 ،

 .32مطالبات لـ"أونروا" بااللتزام بالمناهج الدراسية الفلسطينية
غزة  -نسم حمتو :أثار قرار دايرة التعليو في وكال غوئ وتشديت الطجيين أونروا)د جراء تدييراي
ج ري في المناهج الدراسي الفلسريني الجديدةد ردود فعت غائب في الدابت والباراد واعتبر

وترس وجود االحتطت اإلسراييلي.
تمس التاري والمقاوم والهوي الفلسريني د ّ
البعل أنها ّ
وكيت و ازرة التربي والتعليو في غزة د .زياد ثابيد أكد أنه "من الواجب على دارة وكال الدوئ أن
تلتزو بمنهاا الدول المئيف د و لل ما حدئ في السنواي المائي سواء على صعيد فلسرين أو

الدوت األبرى كسوري واألردن ولبنان".
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رييس دايرة شؤون الطجيين في "حماس"د د .عصاو عدواند قات " :ن ه ا التعديت منور بالمنهاا
مشير لى أنه فيما يتعلق بالدوت البارجي فنن
حا
الفلسريني فقر ال ي يدرس في األرائي الفلسريني "د
دارة الوكال ملتزم بتدريس منهاا كت دول مئيف لطجيين.
وأوئ عدوان أن دارة الوكال وقعي اتفاقياي م( الدوت المئيف لطجيين يقئي بالتزامها بالمنهاا

الدراسيد كما وقعي اتفاقا مماثط م( السلر الفلسريني .

فلسطين أون الين2017/3/19 ،

 .33نادي األسير يصدر إحصائية بعدد األسيرات في سجون االحتالل
أصدر نادي األسير حصايي لعدد األسيراي الفلسرينياي في سجون االحتطت بمناسب يوو األو

ال ي يصادف  21آ ار /مارس من كت عاو.

األمهاي في
وقات نادي األسيرد في بياند " ن قواي االحتطت اإلسراييلي تعتقت  19أسيرة من ّ
سجونهد و لل من بين  60أسيرةد يقبعن في سجني "هشارون"د و"الدامون"".

تئيق على
وأشار لى أن سلراي االحتطت تحرو بعل األسيراي من زيارة عايطتهند فيما
ّ
تمكينهن من احتئان أبنايهند
األبريايد كما وتحرو األسيراي األمهاي من الزياراي المفتوح ومن
ّ
ئاف لى من( التواصت الهاتفي معهن ذوارسات وتلقّي الرسايت المكتوب .
وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/3/19 ،

 .34ماهر قنديل يطالب عباس بالضغط على السلطات المصرية بشأن رسوم وثائق السفر
القاهرة  /غزة  -أحمد المصري :رالب منسق تجم( الطجيين الفلسرينيين في مصر ماهر قنديتد
رييس السلر محمود عباسد بئرورة الئدر على السلراي المصري أثناء الزيارة التي يقوو بها

اليوو؛ إلعادة رسوو وثايق سفر الطجيين التي رفعي قيمتها السلراي المصري أئعاف ما كاني

عليه قبت اتبا القرار .وناشد قنديت عبر صحيف "فلسرين" عباس للرأف بحات الطجيين وال ين ال
يقدرون في معظمهو على دف( ما فرل من رسوو تجديد وثايق السفر التي باتي  1700جنيه للفرد

الواحد بعد أن كاني  150جنيها.

ولفي قنديت لى أن "عباس بصفته ممثط للشعب الفلسريني رسمياد مرالب أيئا بعقد مباحثاي م(
السلراي المصري لطلتزاو باتفاقي الدار البيئاء والتي بموجبها صدري الوثيق "المفترل أن يعامت

الطجص الفلسريني معامل الموارن المصري في كاف مناحي الحياة" وفقا لقوله.

فلسطين أون الين2017/3/19 ،
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 .35فراس الدبس 131 :مستوطنا وطالبا يهوديا يقتحمون األقصى
اقتحو عشراي المستورنين والرطب اليهود ومبابراي االحتطت يوو صباح األحدد المسجد األقصى
المبارل من باب المدارب بحراس مشددة من شرر االحتطت الباص .

وقات مسؤوت العطقاي العام واإلعطو في دايرة األوقاف اإلسطمي بالقدس المحتل ف ارس الدبس

عنصر من مبابراي االحتطت من ئمنهو
حا
يهوديا و16
رالبا
ح
لوكال "صفا" ن  44متررفحا و 70ح
كابتن "ايجت" اقتحموا المسجد األقصى على مجموعايد ونظموا جوالي استف اززي في باحاته.
مشير لى أن 1245
حا
وأوئ أن عناصر المبابراي تجولوا في المسجد القبلي وقب الصبرة المشرف د

أيئا.
سايحا
أجنبيا اقتحموا المسجد ح
ح
ح

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ،غزة2017/3/19 ،

 .36محكمة عسكرية إسرائيلية تقضي بسجن أسير فلسطيني نحو  400عام
القدس  -سعيد عموري – "األنائوت" :قئي محكم عسكري سراييلي د اليوو األحدد بالسجن أربع
مؤبداي بحق فلسريني متهو بقتت مستورنين وساي أمريكي عاو 2015د قرب مستورن جنوبي

الئف الدربي .

وبحسب صحيف “يديعوي أحرنوي”د فنن محكم “عوفر” العسكري اإلسراييلي د أصدري حكما

بالسجن أربع مؤبداي المؤبد  99عاما) بحق الشاب الفلسريني المعتقت محمد الحروبد بعد “ دانته

بتنفي عمل ي رطق نار ودهس مزدوج قرب مستورن

ألون شفوي)د في تشرين الثاني /نوفمبر

2015د أسفري عن مقتت مستورنين اثنين وساي أمريكي” .كما فرئي المحكم على “الحروب”د
وهو من مدين البليت جنوبي الئف د دف( تعويل مالي يصت مجموعه لى  750ألف شيكت نحو

 200ألف دوالر) لعايطي المستورنين والساي األميركيد ال ين قتلوا في العملي .

رأي اليوم ،لندن2017/3/19 ،

 .37الجليل :فلسطينيات الداصل محرومات من الميراث
حيفا  -ناهد درباس" :األرل تورئ من جيت لى جيت" مقول معروف في األرائي الفلسريني
لكنها ال تنربق بالئرورة على الفلسرينياي المسلماي بصوصاح في الجليت .هنال ال ترئ
المحتل د ّ
النساء .الظلو يلحق بحقوقهن من باب العاداي واألعراف من دون أن يعريهن حقاح اكتسبنه من
بطت الشريع اإلسطمي بالرغو من التزاو المجتم( دينياح.
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تساهو المعايير المزدوج ه

في فقار النساء م( ما في لل من عنف اقتصادي ئدهن .ه ا

الوئ( دف( عدداح من الجمعياي الحقوقي لى رف( الصوي من بطت نشاراي مستمرة تبدو من دون
أفق .وفي شهر مارس /آ ار الجاري نظمي جمعي "السوار" العربي النسوي محائرة بعنوان "حقي
أن أرئ" للحديئ عن ه

القئي بال اي .وقدمي العئوة في الجمعي الباحث فاتن أبو يونس

بطصاي بحئ أجرته بهدف الحصوت على شهادة الماجستير في الدراساي الجندري حوت "حق
الميرائ لدى النساء المسلماي الفلسرينياي ما بين الدين والعاداي االجتماعي ".

تشير أبو يونس لى أبحائ سابق في القدس والنقب ونابلسد منها ما أجرته الباحث الهولندي أنليس

أن معظو النساء يتنازلن عن
موريس في ثمانينياي القرن المائيد وقد بلصي جميعها لى ّ
ميراثهن.
العربي الجديد ،لندن2017/3/19 ،

 .38بسبب الشرائح "اإلسرائيلية" ...صسائر االتصاالت الفلسطينية  68مليون دوالر
قات مدير عاو شرك االتصاالي الفلسريني عبد المجيد ملحو " ن منافس شركاي االتصات
"اإلسراييلي " في السوق الفلسريني غير شرعي د فهي غير مربص للعمت في السوق الفلسرينيد
وتقدو بدماي ال تستري( الشركاي الفلسريني تقديمها بسبب قيود االحتطت على الشركاي".

و كر ملحو في تصري صحفيد مساء يوو األحدد أن عدد المشتركين م( الشركاي اإلسراييلي وصت

مبينا أن عايداي ه الشراي من ئرايب ومشارك أرباح لبزين و ازرة المالي
لى  400ألف مشترلد ح
سنويا .وتقدر شرك االتصاالي البساير التي يتكبدها قراع
تقدر بين  100-70مليون شيكت
ح

االتصاالي بحوالي  68مليون دوالرد فقر بسبب الشراي "اإلسراييلي ".

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/3/19 ،

 .39رام هللا :إطالق كتاب "أساطير اليهود وأرض فلسطين في القرآن الكريم"
أرلق الباحئ بكر أبو بكرد مساء يوو األحدد كتابه "أسارير اليهود وأرل فلسرين في القرآن
الكريو"د و لل في متحف محمود دروي

في مدين راو هللا.

يقوو أبو بكر في كتابه عبر سبع فصوت بمحاول لتصحي

المفاهيو التاريبي الباص ب رل

فلسريند بصوصاح تلل التي تفهو بر من التعبيراي القرآني التي استند مفسروها األوايت لى الكثير

من اإلسراييلياي لتعبي الفراغاي الجدرافي في السياق التاريبي.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/19 ،
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 .41القاهرة" :شكري" يلتقي "أبو مازن" لبحث تطورات القضية الفلسطينية
عمرو محمد :التقى سام شكري وزير البارجي د األحدد رييس السلر الفلسريني محمود عباس

"أبو مازن" د فور وصوت األبير للقاهرة؛ تلبي لدعوة من الرييس عبد الفتاح السيسي؛ لبحئ آبر
تروراي القئي الفلسريني .

وبحئ "شكري" م( "أبو مازن" آبر تروراي القئي الفلسريني في ظت ممارساي االحتطت
اإلسراييليد ئاف

لى الجهود المب ول على الصعيد الدولي إلحياء عملي السطو السياسي بما

يئمن حقوق الشعب الفلسرينيد ذواقام دولته المستقل .

وأعرب عباسد عن تقدير للجهود التي تب لها مصر في دعو الشعب الفلسريني وقئيته في مبتلف
عوئا عن دعمها التاو لتحقيق الوحدة الورني الفلسريني .
المحافت الدولي واإلقليمي د
ح
الشروق ،القاهرة2017/3/19 ،
 .41مصادر لـ"القدس العربي" :مصر تسعى للعب دور رئيس في أي مفاوضات مستقبلية
غرزة  -أشرررف الهررور :علمري "القرردس العربرري" مرن مصررادر فلسررريني أن زيرارة الررييس محمررود عبرراس
للعاصم المصري القاهرةد للقاء نظير المصري عبد الفتاح السيسيد بناء على دعوة رسمي د لو تكرن

ئمن مبرر الجول الحالي للرييس الفلسريني التري تشرمت قررر وألمانيرا وبلجيكرا .وقرد نرترب لهرا فري
الساعاي األبيرة وقبيت بروا الرييس من مقر المقارعر فري راو هللا .و كرري أن اتصراالح مرن الرياسر
المص رري جرررى فرري اللحظرراي األبي ررةد مرر( مؤسس ر الرياس ر الفلسررريني د بعررد عررطن األبي ررة جرردوت
زيرراراي ال ررييس الحالي ر الترري تشررمت عرردة محررراي عربي ر وغربي ر د أبلدهررا برغب ر ال ررييس السيسرري أن

تكون القاهرة حدى محراي الجول د مرن أجرت التباحرئ فري عردة ملفراي سياسري مهمر بشر ن القئري

الفلسررريني د باص ر فرري ظررت التحركرراي األمريكي ر فرري المنرق ر د وبعررد اتصررات ال ررييس دونالررد ت ارمررب
بالرييس عباسد وقدوو مبعوئ واشنرن.

وعقررب تلقرري الرلررب المصررريد أعررادي مؤسس ر الرياس ر الفلسررريني مررن جديررد ترتيررب جرردوت الزيررارةد

ووئعي القاهرة كثاني محرر د بعرد الدوحر د التري نسرق مرن قبرت أن تكرون المحرر األولرى فري جولر

الرييس البارجي .

ورجحرري المصررادر السياسرري المرلع ر د رلررب القرراهرة لزيررارة عبرراسد برغبتهررا فرري عرردو اسررتمرار حال ر

الجفرراء مرر( القيررادة الفلسررريني د ذواعررادة حال ر الرردفء للعطقر الترري كانرري قايم ر رروات الفت ررة المائرري د
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باص ر فرري ظررت رغب ر القرراهرة فرري لعررب دور ريرريس فرري عملي ر السررطو المتوقرر( أن تقودهررا الواليرراي
المتحدةد وهو أمر عبر عنه النارق الرسمي باسو الرياس المصري ال ي أعلن عن موعد الزيارة.

القدس العربي ،لندن2017/3/20 ،

 .42وليد جنبالط يلبس نجله تيمور الكوفية الفلسطينية ويوصيه برفع كوفية فلسطين عاليا
بيروي ر “راي اليوو” ر كمات بلف :في ال كرى األربعين الستشهاد كمات جنبطرد ألبس رييس اللقاء
متوجهاح الى
الديمقراري وليد جنبطر نجله تيمور عباءة الزعام وكوفي فلسريني د وتوجه جنبطر ّ
نجله تيمور بالقوت ” “ل ا يا تيمور سر راف( الرأسد واحمت ترائ جدل الكبير كمات جنبطرد وأشهر
عاليا كوفي فلسرين العربي المحتل د كوفي لبنان التقدمي د كوفي االحرار والثوارد كوفي المقاومين

إلسراييت أيا كانواد كوفي المصالح والحوارد كوفي التوائ( والكرود كوفي دار المبتارة .واحئن
اصطن بيمينل وعانق داليا بشمالل وعند قدوو الساع ادفنوا امواتكو وانهئواد وسيروا قدما فالحياة

انتصار لألقوياء في نفوسهو ال للئعفاء”.

ثو ألبس تيمور الكوفي الفلسريني د مسلّماح يا الزعام  .وكان من بين الحئور رييس مجلس
ومن ّ
الوزراء سعد الحريري ال ي كان يئ( أيئاح الكوفي الفلسريني .

رأي اليوم ،لندن2017/3/19 ،

 .43طائرة إسرائيلية تقتل قياديا بفوج الجوالن
استهدفي رايرة سراييلي قياديا في فوا الجوالند التاب( رسميا لما يعرف بقواي الدفاع الورني
حدى المليشياي الرديف لقواي النظاو السوري)د أثناء قيادته سيارته في رريق دمشق بان أرنب د

مما أدى لى قتله على الفورد و لل وفقا لمصادر للجزيرة.

وأوئحي المصادر أن القتيت هو ياسر السيدد المنحدر من قري الدجر في الجوالن السوري المحتتد

وال ي كان له دور بارز في تشكيت فوا الجوالن تحي شراف مباشر من حزب هللا اللبناني.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/3/20 ،

 .44الجعفري :الرد السوري "المزعزع" غير قواعد اللعبة و"إسرائيل" ستحسب مليون حساب
دمشق ر وكاالي :أكد بشار الجعفري المندوب الدايو لسوريا في األمو المتحدة تعليقاح على الداراي

أن “العدو اإلسراييلي دبت على البر ألنه شعر أن معركتنا ئد
اإلسراييلي األبيرة قرب تدمر ّ
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رهاب داع

أسفري عن انتصار كبير على اإلرهاب في تدمر وحلب”د معتب احر أن “الرد العسكري

السوري هو رد عسكري مناسب على االعتداء اإلسراييلي”.

الجعفري وبطت مقابل له م( التلفزيون السوري وصف الرد السوري بر “المزعزع" وب ّنه غير قواعد
أن الرييس الروسي فطديمير بوتين أمر البارجي الروسي استدعاء السفير اإلسراييلي
اللعب د مئيفاح ّ
وأسمعو رسال من “كعب الدسي” ب نه يجب يقاف العملياي اإلسراييلي في سورياد وأن موسكو غير
رائي على استمرارها ألن التصعيد سيكون سيد الموقف حينها.

ولو يستبعد الجعفري مكاني حصوت اشتبال بين سراييت وروسيا ن تكرري االعتداءاي اإلسراييلي

في األرائي السوري  .وأئاف الجعفري “اإلسراييليون سيحسبون مليون حساب بعد اآلن”.

رأي اليوم ،لندن2017/3/19 ،

 .45أمير قطر يبحث مع عباس التطورات اإلقليمية والدولية وملف المصالحة
الدوح – قنا :بحئ الشي تميو بن حمد آت ثاني أمير البطد م( رييس السلر الفلسريني محمود
عباس سبت دعو وتعزيز العطقاي األبوي وتروراي األوئاع في األرائي الفلسريني .

وأرل( عباسد األمير على آبر المستجداي على الساح الفلسريني د معربا عن شكر وتقدير على

جهود دول قرر الداعم للقئي الفلسريني .

كما تو بطت اللقاءد مناقش ملف المصالح الورني الفلسريني لتوحيد الصف الفلسرينيد ئاف
لى التشاور وتبادت الرأي حوت عدد من القئايا اإلقليمي والدولي

اي االهتماو المشترل السيما

الجهود الدولي الرامي لى يجاد حت دايو وعادت وشامت للقئي الفلسريني ذواقام الدول الفلسريني

المستقل وعاصمتها القدس الشرقي د ووقف الممارساي االستيراني واالعتداءاي اإلسراييلي المستمرة

على الشعب الفلسريني الشقيق.

الشرق ،الدوحة2017/3/19 ،

 .46السفير التونسي لدى فلسطين يؤكد رفض بالده للتطبيع وينتقد الزيارات العربية لـ"إسرائيل"
غزة – "القدس العربي" :أكد السفير التونسي لدى فلسرين الحبيب بن فرحد موقف بطد الرافل ألي
شكت من أشكات التربي( م( سراييتد و لل عقب زيارة وفد من الصحافيين المداربييند إلسراييت

األسبوع المائي .ونقلي وكال األنباء الفلسريني الرسمي "وفا" عن السفير قوله ن بطد مستمرة في

موقفها الثابي والرافل ألي شكت من أشكات التربي( م( االحتطت اإلسراييليد ال ي قات نه "يقتت

ويهدو وينتهل في كت يوو حقوق الشعب الفلسريني".
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وقات في سياق حديثه حوت زياراي وفود عربي لى سراييت أن تونس كاني وستظت داعم للقئي
الفلسريني د مئيفا "أي تربي( م( االحتطت بالنسب للشعب والقيادة التونسي مرفول تماما".
وأئاف "األحرى به

الوفود زيارة دول فلسرين عبر المؤسساي الشرعي الفلسريني " .وأكد على

استمرار بطد في دعو الشعب الفلسريني "حتى ينات كاف حقوقه المشروع ويتحرر من االحتطت".

القدس العربي ،لندن2017/3/20 ،

 .47تونس تنفي قيام شركة إسرائيلية بتدريب عناصر من شرطتها
تونس ر "القدس العربي" من حسن سلمان :نفى وزير الدابلي التونسيد الهادي مجدوبد ما روجته

بعل وسايت اإلعطو حوت قياو شرك سراييلي باص بتدريب عناصر من الشرر التونسي د مشي ار
لى وجود بعل التفاصيت المتعلق به المس ل د والتي قات نه ال يمكنه اإلفصاح عنها اآلن.

وكاني حدى الصحف التونسي نشري تحقيقاح تؤكد فيه امتطكها لر"وثايق" تتعلق بقياو شرك أمني
سراييلي باص بتدرب عناصر من األمن التونسيد مشيرة لى ه

الشرك يمثلها ببير أمني

تونسي يدعى قيس ماللد وهو من أشرف على تدريب عدد كبير من عناصر األمن في عدد من

مدارس الشرر في البطد.

ال أن مالل نفى ما أوردته الصحيف حوت عطقته بشرك

سراييلي د مشي ار لى أنه يشرف على

أكاديمي هولندي متبصص بريائ الدفاع عن النفس "الكراف مدا"د وأقر بتلقيه تدريباي في ه

الريائ على يد سراييليين بارا سراييت)د مشي احر لى أن قبوله بت هيت مدربين تونسيين من بين
األمنيين في "الكراف مدا" كان "بداف( ورني" ورغب منه في تمكين عناصر األمن التونسي من
وسيل دفاعي تعتبر األفئت في مجات الدفاع ال اتي وتعتمدها أهو الوحداي األمني عبر العالو.

القدس العربي ،لندن2017/3/20 ،

 .48موسكو تطلب من تل أبيب "مراعاة التنسيق العسكري"
موسكو – رايد جبر :أكدي موسكو أنها رلبي توئيحاي من تت أبيب حوت الدارة التي شنتها
قا فاي سراييلي فجر الجمع على مواق( وسر سوري د مشيرة لى أهمي مراعاة التنسيق بين الجيشين

الروسي واإلسراييلي.

ونقلي قناة "روسيا اليوو" عن نايب وزير البارجي ميباييت بوغدانوف نه رلب من السفير
اإلسراييلي لدى موسكود توئيحاي في ش ن ابتراق الرايراي اإلسراييلي لألجواء السوري  .وأكد
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بوغدانوف أن ثم اتفاقاح بين روسيا ذواسراييت ينل على مراعاة التنسيق في مسار العملياي الجوي

فوق سوري د مشي احر لى أنه يتعين معرف تقويو و ازرة الدفاع الروسي له ا الحادئ.

وكاني موسكو تجنبي التعليق بعد الداراي اإلسراييلي على سوري  .وقالي مصادر ن العسكريين

الروس يجرون تقويماح لألهداف التي ئربتها الدارة قبت صدار تعليق .ونقلي وسايت عطو سراييلي
أن موسكو استدعي السفير اإلسراييلي غاري كوريند ورالبته بتقديو يئاح حوت الدارة اإلسراييلي

األبيرة.

وكان ببراء عسكريون روس قالوا ن الدارة هدفي لى قر( الرريق على عملي كبرى لنقت أسلح
لى "حزب هللا".

الحياة ،لندن2017/3/20 ،

 .49تقرير إسرائيلي :تل أبيب زودت بورما بأسلحة لذبح مسلمي الروهينجا
معتز باهلل محمد :كشف اإلسراييلي "جي ليستر" تفاصيت بريرة عن التعاون بين سراييت والنظاو
العسكري الحاكو في ميانمار بورما) المتهو بارتكاب جرايو حرب وفظاي( مروع ئد أقلي الروهينجا

المسلم في بطد .

وقات " ليستر" في تقرير نشر موق( " ”wallaالعبريد السبي  18مارس بعنوان "بسطح واحتواء
سراييلي ..األقلي المسلم في ميانمار تباد بوحشي "د ن التعاون بين سراييت وبورما يعود لعاو

1953د مشي ار لى أن "الدولتين" حصلتا على "استقطلهما" من اإلمبراروري البريراني في عاو .1948

في عاو  2014أصدر باحثون من جامع هارفارد األمريكي تقري ار أكد على ارتكاب قواي األمن في
بورما جرايو حرب وجرايو ئد اإلنساني ئد أبناء األقلي المسلم

المتهميند قايد الجي

الروهينجا) .وكان من أبرز

الجنرات "مين أونج هلينج " والجنرات " يه مونج"د الل ان از ار سراييت بعد عاو

واحد على التقريرد وتحديدا في  30سبتمبر 2015د والتقيا الرييس اإلسراييلي "رؤوفين ريفلين"د ورييس
األركان "جادي يزنكوي" وعدد من قادة المنظوم العسكري في تت أبيب.

مصر العربية ،القاهرة2017/3/19 ،

" .51يقظة األمة العربية" لنجيب العازوري :تلك اللغة الجيو -استراتيجية المبكرة
ابراهيو العريس :بالنسب الى المفكر اللبناني العروبي نجيب العازوريد كاني ظاهرتان تتئحان
بطت السنواي األولى من القرن العشرين وسوف تتناحران في ما بينهما :يقظ األم العربي من

ناحي د وجهد اليهود البفي إلعادة تكوين مملك
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"الظاهرتين" في وقي لو يكن وعد بلفور قد ظهر فيهد وال كان االستيران اليهودي في فلسرين قد بدأ
يتوئ  .فالرجت كان رؤيوياح بالت كيد وكان مدركاح اإلشاراي والتفاصيت الصديرة التي كاني قد بدأي

تلوح هنا وهنال .ومن هنا لل النل ال ي نشر في الفرنسي أوالح وبالتالي لو يلفي نظر كثر من

العرب .والحقاح حين ترجو ونشر وصار عطم على نوع من فكر عربي متبصرد كان الوقي قد
ت بر .الكتاب هود ربعاحد "يقظ األم العربي " ال ي حمت في حينه واحدة من أولى الدعواي ليس

حئر لهود بت ك لل دعوة الى وحدة عربي تقوو على مبادئ غير
وي ّ
فقر كي يتيقظ العرب مما ني ّ
دبر ن
ديني  .صحي أن تينل الدعوتين لو تكونا جديدتين في لل الحيند غير أن صياغ العازوري لهما

أتي من مواق( واقعي وعملي د وليس كنتاا فكر ت مليد بت على شكت برنامج عمليد مصاغ انرطقاح

من أبعاد جيو  -استراتيجي متكامل  .ومن هنا يبدو ه ا الكتاب أشبه ببرنامج عمت منه بوجه نظر

في الشؤون السياسي والقومي د م( أن صياغته بدير اللد العربي تررح العديد من اإلشكاالي

والتساؤالي.

> يستهت العازوري كتابه بالتوجه مباشرة الى الموئوع ال ي كان يثير قلقه أكثر من أي موئوع
آبر في حينه :فلسرين التي يوئ أهميتها وعروبتها وكونها نقر المركز في أي مشروع للنهول

العربي .وهو بعدما يرسو صورة علمي مفصل لتاري فلسرين القديو والحديئ وك لل لجدرافيتها

وأهميته على الصعد الديني واالقتصادي واالجتماعي د ن ار يوئ

تباعاح في الفصوت التالي د

السياساي الدولي الرييسي تجا فلسرين كما تجا المنرق العربي عموماحد والتي يشملها مشروعه

"الوحدوي"د ومن هنا ن ار تباعاح يتناوت السياساي الروسي ثو البريراني والفرنسي واأللماني -
النمسوي واإليرالي وصوالح الى سياس الوالياي المتحدة األميركي من دون أن يفوته التوقف عند

سياس "الكرسي الرسولي" التي يبدو وائحاح مقدار تعويله عليهاد ليس فقر ألنه هو نفسه كان
كاثوليكياحد بت ألنه رأى باك احر أن عروب فلسرين مس ل مسيحي أيئاحد وألنه كان مدركاح ت ثير
الفاتيكان في السياساي األوروبي الجنوبي  .وهك ا ن ار يستهت ه ا الفصت قايطح :يرتبر الت ثير الديني

للبابوي الروماني تماماح بالقئايا السياسي ويندمجان معاح .وبالتالي فهو يلعب دو احر ئبماح في
العطقاي الدولي على امتداد اإلمبراروري العثماني وفي شكت بال في البلدان العربي  .وينتهز

العازوري فرص ما يتناوله في ه ا الفصت ليقوت كيف أن "العرب ال ين هاجموا آسيا وأفريقيا" احتووا
كت الشعوب والعناصر و "لو يجدوا صعوب في فرل اللد العربي على السوريين والكلدان ال ين
كانوا من جنسهو وتشبه لهجاتهو اللهجاي العربي " .ويؤكد العازوري في ه ا السياق أن "البلفاء

العرب احترموا الروايف المسيحي تماشياح م( الوئ( الراهن .وم( أن المسيحيين تعلموا العربي فقد
استمروا في ت دي صلواتهو بلداتهو األصلي واحتفظوا بنظامهو الديني القديو" ....والمؤلف بعد أن
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يوئ ه اد يعود في فصت تات من الكتاب الى السياس التركي د فيرسو أوت األمر صورة للعثمانيين
قد تليق اليوو بمقدم عن مسلست "حريو السلران"د ليصت الى رسو صورة مريع للسلران عبد

الحميد ال ي يعتبر وحشاح شري احرد ويمتدح في المقابت الثنايي المصري  -اإلنكليزيد بالصاح من ه ا
الى دعوة األوروبيين ال ين يتوجه الكتاب اليهو أصطح الى مساعدة العرب على الحصوت على
استقطلهو المشرور ببقاء فلسرين عربي .

> "آمن العازوري ب صال الحئارة العربي وأبعادها الحئاري د وب نها اإلرار ال ي يجم( المسلمين
والمسيحيين .فمن أجت لل دعا الى بلق م هب قومي عربيد والى تعريب الم هب الكاثوليكي

وت سيس برريركي باص له

الكنيس متسايطح :وأي ئير يت تى من أن تصب العربي  -لد

القرآن واإلسطو العالمي  -لد الم هب الكاثوليكي؟  .)...لقد دعا العازوري الى قام مبراروري

عربي تمتد من الفراي ودجل الى بليج السويسد ومن المتوسر حتى بحر نعماند ويكون في ه
اإلمبراروري حري الم اهب ومساواة الموارنين كاف أماو السلران .ولتحقيق لل دعا الى فصت
السلر المدني عن السلر الديني  ."...به

الكلماي تحدثي الدكتورة زاهي قدورة عن نجيب

العازوري في تقديو كتابه "يقظ األم العربي " ال ي ترجمه وقدمه قبت أكثر من عقد ونصف العقد
من السنين الباحئ اللبناني أحمد أبو ملحود ف عاد الى ساح االهتماو يومها واحداح من أبرز الوجو

اللبناني التي عملي من أجت اليقظ العربي واستقطت الشعوب العر ّبي  .بت أكثر من ه اد واحداح من
أبرز المفكرين العرب ال ين تنبهوا باك احر الى برر الظاهرة الصهيوني د حيئ نجد يقوت في كتابه
لل " :ظاهرتان مهمتان لهما نفس الربيع بيد أنهما متعارئتاند لو تج با انتبا أحد حتى اآلن

تتوئحان في ه اآلون في تركيا اآلسيوي أعني :يقظ األم العربي د وجهد اليهود البفي إلعادة
تكوين مملك اسراييت القديم على نراق واس(د ن مصير هاتين الحركتين هو أن تتعاركا باستمرار

حتى تنتصر حداهما على األبرىد وبالنتيج النهايي له ا الصراع بين ه ين الشعبين الل ين يمثطن

مبدأين حئارييند يتعلق مصير العالو ب جمعه".

> نجيب العازوري ال ي توفي في شهر حزيران 1916د قبت أن يتحقق أي من تنبؤاته السياسي

المهم د ولد في قري عازور في جنوب لبنان .والتحق يافعاح بمدرس الفرير في بيروي ثو سافر الى
فرنسا عند نهاياي القرن الفايي لمتابع دراساته العليا في العلوو السياسي د ويقوت جورا انرونيوس
أن نجيب العازوري باشر نئاالته السياسي في شكت جدي بطت السنواي األبيرة من حكو السلران

عبدالحميدد ولين كان تبوأ منصب مساعد حاكو القدس ابتداء من العاو  1898بمساعدة من األبوين
ملحم عئوي مجلس "المبعوثان" والبرريرل الحويلد فننه سرعان ما اعتزت لل المنصب في العاو

 1904د وقرر أن يتفرغ للعمت السياسي المنادي بتحرير األفكار العربي من االستعمار العثماني .ولما
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كان مثت لل النئات متع احر على أمثاله في منرق الشاود سيسافر الى فرنسا حيئ يرتبر باألوسار
العربي المناهئ للعثمانيين هنالد وك لل سيرتبر باألوسار الفرنسي التي يبدو أنه سوف يعمت

بالتنسيق معها .وهود في باريسد أسسد في العاو " 1904عصب الورن العربي" التي يقوت بير
الدين الزركلي في "اإلعطو" أن أحداح غير لو ينتسب ليها .وفي العاو التالي أصدر كتابه "يقظ األم

العربي " ال ي سيعتبر أشبه بدستور قومي للحرك العربي في لل الحين .وفي العاو  1907أصدر
العدد األوت من مجل "االستقطت العربي" باللد الفرنسي وهي مجل استقطلي عاونه فيها العديد من
الكتّاب العرب والفرنسيين وظلي تصدر حتى حزيران يونيو) .1908
> كان العازوري يعتبر أن معركته األساسي هي ئد السلران عبد الحميدد ومن هنا حين قامي
ثورة تركيا الفتاة وسقر عبدالحميد عاد العازوري الى فلسرين وهو عازو على بول االنتباباي

والعمت في سبيت االستقطت العربيد غير أن األترال االتحاديين سرعان ما حكموا عليه باإلعداو
بتهم "القياو بنشاراي تمس أمن الدول " فما كان منه ال أن هرب الى القاهرةد حيئ سيعي

السنواي األبيرة من حياته .وهو في القاهرة ترأس تحرير جريدة "يومي مصر" باللد الفرنسي د كما

أسس محفطح ماسونياح استقى مباديه  -كما يقوت أحمد أبو ملحو  -من أسلوب عمت جماع

الكاربوناري االيرالي التي كاني نشير في العديد من المدن العربي في لل الحين .وظت نجيب

العازوري في مصر حتى رحيله في العاو  1916ثر صابته بجلر دموي د كان ال يزات في مقتبت

العمر وفي عز العراء .ويعزو احمد أبو ملحو الى العازوري تنظيو ما ال يقت عن مؤتمرين عربيين
أساسيين أولهما المؤتمر العربي األوت سن  1905والثاني المؤتمر السوري  -العربي سن 1913د كما

يعزو اليه العمت على توفير األسلح وال باير للثوار العرب ئد األترال .أما أهو كتاباي العازوري
ئاف الى كتابه "يقظ األم العربي " فهي "الورن العربيد دراس معمق للوئ( الراهن ودراس

مستقبت األقرار العربي اآلسيوي "د و "البرر اليهودي العالميد تصريحاي ودراساي سياسي " و

"الدوت األجنبي ومس ل المقدساي المسيحي في األرائي المقدس ".

الحياة ،لندن2017/3/20 ،

 .51حل الدولتين ...قراءة في البدائل
عدنان أبو عامر
تتزايد التقديراي الفلسريني واإلسراييلي بتراج( فرل وآمات تربيق حت الدولتيند كبيار كان سايداح
ريل أكثر من عقدين من الزمن من ما بعد انرطق عجل التسوي في مؤتمر مدريد 1991د في ظت

تروراي متطحق على الصعيدين الفلسريني واإلسراييلي.
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فئط عن أحدائ عصفي بالمنرق د وتديراي جوهري شهدتها عواصو صن( القرار حوت العالود كت
لل ربما أدى بمبتلف األرراف للبحئ في مدى واقعي ه ا الحت للصراع الفلسريني اإلسراييليد

ومحاول استبراا حلوت تعتبر بنظرهو أكثر واقعي وعملياتي .
تأثير ترامب

أثاري تصريحاي الرييس األميركي دونالد ترامب بطت لقايه برييس الحكوم اإلسراييلي بنيامين
نتنياهو في شبار/فبرايرد والتي قات فيها ن حت الدولتين ليس الوحيد إلنهاء النزاع اإلسراييلي

الفلسرينيد حماس التيار اليميني في سراييتد وحفيظ الفلسرينييند بينما ال تبدو نوايا الحقيقي
وائح حتى كتاب ه

السرورد رغو ت كيد على أنه منفت على بياراي بديل

ا كاني تؤدي

للسطو.

ه ا الموقف للرجت األقوى في العالود دف( محافت سراييلي لمحاول تعزيز ه ا التوجه من بطت
رطق جمل تصريحايد من أبرزها ما كر وزير التعليو اإلسراييلي نفتالي بينييد زعيو حزب البيي

اليهوديد ال ي وصف حديئ ترامب ب نه يشبه نزات العلو الفلسريني عن الساري د في شارة النتهاء

فكرة قام دول فلسريني  .أما وزير العلوود أوفير أكونيسد فاعتبر أن "ه ا يمثت نهاي فكرة بررة
وباري د وهي قام دول فلسريني في قلب أرل سراييت"د فيما رأي وزيرة الثقاف د ميري ريديفد
أن ه

التصريحاي تشكت بداي لمرحل دبلوماسي جديدةد ئاف لنهاي التجميد االستيراني في

األرائي الفلسريني المحتل .

ورغو أن السفير األميركي الجديد في سراييتد المحامي اليهودي األميركيد ديفيد فريدماند الداعو

لطستيران والمعادي للفلسرينييند اعترف أماو مجلس الشيوخ األميركي ب ن ليس لديه بيار أفئت
من حت الدولتيند لكنه أعرب عن تشكيكه بنمكاني حت الصراع به الرريق .

القراءة المت ني لواق( العطق القايم بين الفلسرينيين واإلسراييلييند ربما تشير لى عدو توفر شرور

للتوصت لى حت إلقام الدولتين نظ احر للهوة الهايل بين الررفيند وهو ما يتحتو على واشنرن أن
تتب( سياس البروة بروة بينهماد بدالح من الدف( باتجا استيناف المفاوئاي الثنايي سعياح لحت

شامتد م( أن المفاوئاي مجمدة من قراب ثطئ سنواي.

وربما تررح بياراي سراييلي بديل لحت الدولتين في ظت ايتطف يميني حاكو يرفل ه ا البيارد

ئو منارق في
وعدو تحمس دولي لطنشدات أكثر بالملف الفلسرينيد ما قد يشج( سراييت على ّ
الئفّ الدر ّبي لسيادتهاد سعياح منها الستدطت البيي الدولي واإلقليمي د لتحويت مشروع الئو الفعلي
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االستيراني على األرل لى ئو قانوني رسميد بحيئ يتو ابتزات المشروع الورني الفلسريني في
صرح نتنياهو في الفترة األبيرة.
بقاء السلر الفلسريني د نصف أو شبه دول د أو دول منقوص كما ّ
ويعتبر التيار المركزي في اليمين اإلسراييلي أن انتباب ترامب فرص لطنتقات من المناداة بئو
منارق فلسريني للسيادة اإلسراييلي د لى اتبا برواي تشريعي فعلي لتحقيق للد في ظت قناعاي

الفلسريني د واالدعاء ب ن السلر
سراييلي متزايدة ب ّن انتباب ترامب يمثت نهاي مشروع الدول
ّ
الفلسريني د فهنال برلمان ومكتب رياس ورياس
الفلسريني تشكت التجسيد العملي والفعلي للحقوق
ّ

وزراءد وليس هنالل حاج لدول ؛ فالدول عمليًّا قايم د ل اد فنن بقاء السلر باي مصلح لليمين في

تحقيق رموحاته السياسي .
مستقبل الضفة الغربية

وتروا سراييت مزاعو ب نه ليس هنالل احتطت سراييلي؛ فنسراييت انسحبي من المنارق التي تعي

فيها األغلبي الساحق من الفلسرينييند ما عدا بئ( عشراي من اآلالف في منارق "سي"د ليس
لليمين اإلسراييلي مشكل في عرايهو حقوق موارن د كما تجري عملي ترانسفير ممنهج وصامت

ئو منارق "سي"
في ه المنارقد حيئ تعتمد البر اإلسراييلي البديل عن حت الدولتين على ّ
الفلسرينيين فيها حقوق موارن د واعتبار منارق السلر تعبي احر
لى السيادة اإلسراييلي د ذواعراء
ّ

ونهايياح عن حقوق الفلسرينيين.
منج احزد
ّ

السفير اإلسراييلي في األمو المتّحدة داني دانوند وهو أحد قياداي حزب الليكودد أعلن أبي احر ب ن
حت الدولتيند "فلدي تصور رويت المدى لثطئ دوت :هي
قناعته مبتلف عن الرأي السايد حوت ّ
األردن ذواسراييت ومصرد وفي رارها يعرى حت للموئوع الفلسرينيد من بطت وئ( السيادة

اليهودي في الئفّ الدر ّبي د ومصلح سراييت هي الحصوت على أكبر
التجمعاي
اييلي على
ّ
اإلسر ّ
ّ
أقت عدد من الفلسرينييند النقا ليس بش ن الئف الدربي د ذوانما بش ن قياو
مساح من األرلد و ّ
الفلسرينييند بت عليهو دارة حياتهود لكن مصلح
الدول د صحي أن سراييت ال تريد السيررة على
ّ

البلفي د أنا أومن بندارة الصراع ال باالنتهاء من
اليهودي أال تقاو دول رهاب في ساحتنا
الشعب
ّ
ّ
الصراع".
غالبي وزراء وأعئاء حزب الليكود يعارئون
ه ا التوجه ال يمثت السفير اإلسراييلي شبصياحد بت ن
ّ
فلسريني د بدليت مواصل سراييت جهودها الميداني لتقليل الحيز الفلسريني في الئف
قام دول
ّ

لفلسرينيين ترابيل للبناءد
االستيراني المكثّف د ومن( عراء ا
الدربي د بجانب المشاري( والنشاراي
ّ
ّ
وتئيق عليهو في منارق "سي" في مشاري( التبرير.
ّ
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فلسرينيا للحصوت على تصري بناء قن ّدمي بين
رلبا
ّ
وتشير اإلحصايياي لى أنه من بين  1,426ح
المدني التابع لطحتطت اإلسراييلي على  106رلباي فقرد
األعواو 2007-2010د وافقي اإلدارة
ّ
ّ
اللين في التعامت م( اعتداءاي المستورنين على
وأنصدر 64
ح
تربيصا فقرد وجرى اتّباع سياس اليد ّ
هام د كاالعتراف بجامع في مستورن
استيراني
بمؤسساي
الفلسريني د واالعتراف
الممتلكاي
ّ
ّ
ّ
ّ

أريييت.

ن المبدأ التقليدي لحت الدولتيند ال ي كان نيعتبر ريل سنواي حطح افترائياحد يعتمد على برور
وقف رطق النار لعاو 1967د ويتحدئ عن تقسيو األرائي المحتل لى دولتين يهودي وعر ّبي د

والفصت بينهماد ذوابطء المستورناي من كاف أرائي 67د التي ستنقاو عليها الدول الفلسريني في
الئف الدربي وقراع غزةد دون أن يبرا البرنامج حيز التنفي في نهاي المراف.
صيارات بديلة
وم( للد فهنال أفكار جديدة تتداولها األوسار الفلسريني واإلسراييلي تحظى باهتماو في ظت تراج(
فكرة حت الدولتين:

دول واحدةد ثنايي القومي  :وتتمثت في ئو أرائي الئف الدربي إلسراييتد من بطت من موارن

تام لكت الفلسرينيين في ه األرائيد على أن تمن السيادة على المنارق موارن لكت موارنيهاد

ولن تنمن تسهيطيد وستكون مساواة لنسراييليين وغير اإلسراييلييند وفق المزاعو اإلسراييلي .
وهنا يمكن استحئار أحاديئ سراييلي رالبي بئرورة هدو جدار الفصت ال ي بنته سراييت في
ويصعب
الئف الدربي د ألنه باي من الوائ أن ال فايدة منهد فهو يلحق ئر احر دولياح بنسراييتد
ّ
حياة الفلسرينيين يومياحد وليس هنال سبب للبوف من دول اي راب( ثنايي القومي د ألن سراييت
باتي من اآلن وفق حدودها القايم د دول ثنايي القومي .

دول يهودي واحدة على كت أرائي سراييت :يقترح ه ا الحت جزء من اليمنيين اإلسراييليين المعنيين

مؤسساي السلر
بفرل سيادة يهودي على كت األرائي التي تسيرر عليها سراييتد وتفكيل ّ
الفلسريني من بطت من مكان محدودة للفلسرينيين ال ي سيصبحون سكان دول سراييتد وهنال

مالي للفلسرينيين ال ين يهاجرون.
من يقترح تقديو محفّزاي ّ
يعتقد بعل داعمي الفكرةد أنه ال داعي لتفكيل السلر الفلسريني د ويجب بقاء سيررتها على
منرقتي "أ و ب" في الئف الدربي د مقابت فرل سيادة سراييلي على منارق "ا" اي أغلبي

يهودي د وأقلي فلسريني .
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كونفدرالي فلسريني سراييلي  :وهو حت يدف( مبادرة حت الدولتيند وورن واحدد وال يلدي فكرة قام
دول فلسريني سيادي بجانب سراييتد لكنه يقترح القياو به ا من بطت حري التنقت والسكن التاو بين

الدولتيند دون حدودد ودون اجتثائ المستورناي.
بموجب ه ا الحت تتاب( أقلي يهودي العي

في منارق الدول الفلسريني كسكان دايميند وسيكونون

أصحاب موارن سراييلي د فيما يستري( الفلسرينيون العي

كسكان دايميند وكموارنين فلسرينييند

ووفق مبدأ الكونفدرالي د ال ي تمي بلورته في النقاشاي بين اإلسراييليين والفلسرينيين وي بلفياي

مؤسساي عليا مشترك لهماد وتشكت عملي السطو ه أساسا لمعاهدة سطو م( بقي
متنوع د ستنقاو ّ
دوت الشرق األوسر .يتررق ه ا الحت لقئي الطجيين الفلسرينييند حيئ يحصت من يبتار منهو
العودةد على موارن فلسريني د ويمكن أن يعيشوا كموارنين دايمين في أرائي دول سراييت.
استنساخ األبارتهايد
وبناء عليهد ا لو تكن هنال دول فلسريني د فنن البياراي األبرى المتوافرة لدى سراييتد بجانب
الحلوت القابل للحت في المدى المنظور والمتوسرد المشار ليها سابقاد البياران التاليان:

ررد جمي( الفلسرينيين :ورغو أنها فكرة غير عملي د فقد تمي مناقشتها جدياح بين الربق المثقف في
سراييت ب صورة دوري د وبمعزت عن دالالي مثت ه ا العمتد فمن سيقبت دبوت مطيين الفلسرينيين

لبطد د بعد أن ترردهو سراييت؟ يقترح المنظرون اإلسراييليون أن تكون األردن وجزء من مصر

احتماالح وارداح.

عادة نشاء نظاو األبارتهايد والتفرق العنصري د ال ي ساد في جنوب فريقياد حيئ يتو تبصيل

جيوب صديرة من األرل تكون الحياة فيها سيي عادةد وتجمي( جمي( الفلسرينيين ال ين ال ترغب
فيهو سراييتد وتعلن أن ه ا المكان ورنهو الجديدد بصوصاح في غزةد وبعل منارق الئف

الدربي د التي تعتبر معسك احر ئبماح لطجييند وتشبه معسكراي االعتقاتد م( وجود سياا أعلىد
تحير به أبراا إلرطق الرصال من بنادق آلي د وال يسم للسكان بالحرك د وال القياو ب ي نشار.

أبي احرد أياح كان الحت البديت لحت الدولتيند فيبدو أن المؤسس الحاكم في سراييت لن تقبت بسكان
فلسرينيين يعيشون بين ظهرانيهاد ويتمتعون بحقوق متساوي م( اليهودد وأن يصبحوا جزءاح من
سراييتد وهو ال يستريعون قبوت للد ألنهو يحملون مفهوماح تقليديا عن سراييتد باعتبارها دول

يهودي د وبالرب( فنن األمر الواق( يظهر أن سكان سراييت العربد والمنارق الفلسريني المحتل د

يعادلون اآلن نصف تعداد جمالي السكان.
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 .52في فلسطين فقط
فهمي هويدي
فقر في فلسرين يقف األب فبو ار ومنتصب القام أماو جثمان ابنه الشهيدد يصوب بصر نحو

ويؤدى له التحي العسكري في آبر لقاء لهما في الدنيا .في البلفي يحتشدوا اآلالف ال ين وقفوا في

بشوعد منهو من شرع في قراءة فاتح الكتاب وقد انهمري الدموع من عينيهد ومنهو من انفجر
غئبا وسبرا ومئى يكبر ويهتف داعيا لطنتقاو تارة .ومحييا مسيرته الجهادي وداعيا لى وقف

التنسيق األمني م( العدو تارة أبرى.

عن اللحظاي التي سبقي الجنازةد كتبي رييس تحرير موق( "الحدئ" الفلسريني قايل  :في غرف

المستشفى الحكومي كان باست مرتاحا .التف الجمي( حوت جسدل يا باست .ك نهو يحيرون بجسد
الملل يريدون حمله على العر  .الفبر في أعين الممرئين .ه ا يلفل بالعلو .و ال يلفل بالكوفي .
ثالئ يئ( وسادة تحي رأسل .راب( يت كد من أن جسدل في مكانه الصحي  .أحدهو يقبت وجهلد

وك ن لسان حات كت واحد منهو يريد أن يقوت لل نه فعت شييا ألجللد ألنل فعلي الكثير ألجلنا.

البرت المسجى كان باست األعرا الصيدلي ابن الثطثين عاما ال ي هجر الصيدل وقرر أن يتفرغ

لتحرير فلسريند حتى صار يوصف ب نه المثقف المشتبل والفدايي الكامت .تكفت التنسيق األمني

باعتقاله م( بعل رفاقه بتهم حيازة سطح الستبدامه ئد أهداف سراييلي  .في سجن السلر

أهينوا وع بوا ف ئربوا عن الرعاو حتى تو رطق سراحهود لكن اإلسراييليين تعقبوهو واعتقلوا رفاقهد

فيما ابتفى هو عن األنظار من بريف العاو المائي  .)2016قبت أسبوعيند فجر يوو  6مارس
الحالي اقتحو اإلسراييليون بيتا ابتفى فيهد فتصدى لهو بسطحهد لكنهو قتلو بعشر رصاصاي ثو

ابترفوا جثته .وبعد تسويف ومساوم سلموها ألهله عند آبر حواجز بيي لحو يوو الجمع المائي
 .)3/17في جنازته المهيب التي سبقي دفن جثمانه في بلدته "الولج " ببيي لحود فلسرين كلها

كاني هنال .وحين أدى األب التحي العسكري أماو جثمانه فقد كان لل عطنا عن ثباته لى جوار

في جي

تحرير فلسرين ال ي لو يلق سطحه بعد.

في فلسرين فقر تتزوا منائل محكوو عليها بالسجن المؤبد  16مرة من ابن عمها المحكوو عليه
بالمؤبد .وبعد سب( سنواي يرلق سراحهما ويلتقيان في عماند لكن و ازرة العدت األمريكي رالبي
أبي ار بتسليمها حين قالي نها غير نادم لمشاركتها في التبرير والتنفي لعملي تمي في القدس من

 16عاما وقتت فيها أمريكيان .ه ا تلبيل متقئب لقص الفتاة أحطو التميمي التي غادري األردن
لى الئف الدربي لتكون قريب من ابن عمها وفتى أحطمها نزار التميمي المحكوو عليه بالمؤبد في

سجن عسقطن .كان نزار ئمن عناصر فت لكن أحطو التحقي بحماسد واعتقلي بتهم المساعدة
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في توصيت أحد منائلي الحرك لينف عملي تفجير ب حد مراعو القدس في عاو  2001أدي لى
مقتت  15سراييليا بينهو اثنان يحمطن الجنسي األمريكي  .بسبب ه

العملي أديني أحطو وحكو

عليها بالمؤبداي الر  .16لكنها أمئي في السجن  8سنواي وأرلق سراحها في عملي لتبادت األسرى.
وبعدما استقري في األردن أدرجي و ازرة العدت األمريكي اسمها ئمن المرلوبين في قئايا

اإلرهابد ولكن األردن رفئي تسليمها لعدو وجود اتفاقي للتسليو م( الوالياي المتحدةد وفى األسبوع

المائي وصت لى سراييت ممثلو و ازرة العدت األمريكي إلبطغ ئحايا عملي القدس في )2001
بقرار محاكم أحطو التميمي بسبب مشاركتها في قتت األمريكيين.

في سراييت فقر يقب( في السجون  350رفط فلسرينيا تحي  15عاماد في حين يقدو للمحاكو سنويا
ما بين  500و 700رفت .أحدهو الرفت شادي فراحد ال ي اعتقت في  30ديسمبر عاو  2015وكان

عمر آن ال  12عاما .اعتقله اإلسراييليون حين كان منتظ ار في محر الحافطي بمدين القدس .حيئ
اتهو زو ار ب نه كان يحمت سكينا وحكو عليه بالسجن ثطث أعواود في يوو المرأة العالمي نشري أمه

فيرهان دراغم رسال روي فيها قص ابنها ال ي أصب أصدر أسير في سجون االحتطت .كان

عنوانها :من يعيد شادي رفط؟ نشرتها جريدة الشرق األوسر في  )3/8في الرسال تساءلي :كيف

لعيناي أن تدفوا وهما ال تريان ال رفلي الصدير وحيدا في زنزان باردة مظلم ؟ وهو لو يكن يستري(
النوو ال في حئني وهو يئ( أصبعه في فمه؟ وفى بتامها دعي جمي( الرجات والنساء لى
االنئماو ليها الستعادة شادي وأمثاله من ئحايا سياس االحتطت اإلسراييلي المسكون بالدررس
والظلو والقهر.

الشروق ،القاهرة2017/3/19 ،

 .53زوابع مؤتمر إسطنبول!
حلمي األسمر
الزواب( التي أثارها مؤتمر اسرنبوت لفلسرينيي البارا لو تهدأ بعدد ويبدو أنها لن تهدأد باص وأن

المؤتمر لو يكن كما توق( الكثيرون أن يكون مجرد تظاهرة برابي د ينفل المؤتمرون بعدها وينسون

القص !

آبر تلل الزواب( ما كتبه مستشرقان صهيونيان بارزان في مقات مشترل نشرته صحيف هارتس
العبري د في عددها الصادر أمس األحدد حيئ توقفا عند دالالي وتداعياي المؤتمرد

حر

البروفيسور يلي فوداد أستا الدراساي اإلسطمي والشرق األوسري في الجامع العبري والدكتور

عيدان زوكلبيت د أستا الدراساي الشرقي في "كلي عيمل يسراييت" من التداعياي "بالد البرورة"
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لمؤتمر اسرنبوتد لكونه ين ر بتحوت تاريبي على راب( قيادة الحرك الورني الفلسريني د معتبرين
أن نوعي الحئور وكثافتهو وراب( مرالبهو تدلت على أن قيادة "متررف " ستنتزع تمثيت الشعب

الفلسريني من القيادة "المعتدل " ممثل بمنظم التحرير الفلسريني !)
وعلى الرغو من ت كيد فودا وزوكلبيت

أن منظمي المؤتمر لو يتبنوا أي أجنداي حزبي أو فصايلي

باص بالتنظيماي الفلسريني د ال أنهما يشيران لى أن الق ارراي التي صدري عن المؤتمر تصب

بشكت غير مباشر في مصلح حرك حماسد على اعتبار أن ه الق ارراي تنسجو م( البر السياسي
للحرك .

وقات أيئا أن مؤتمر اسرنبوت يهدد بتكريس سقف جديد ومتررف للحرك الورني الفلسريني يتمثت

في رفل حت الدولتين والمرالب بدول فلسريني على كامت التراب الفلسريني .لى للد وجه فودا

وزوكلبيت

انتقاداي ال ع للحكوم اإلسراييلي التي لو تفرن لدالالي انعقاد المؤتمرد حيئ أشا ار

لى أن تعرت العملي التفاوئي والرريق المسدود التي وصلي ليها جهود التسوي السياسي للصراع

ساعد "المتررفين" في الجانب الفلسرينيد مما ين ر بنئفاء شرعي على المواقف المتررف التي

صدري عن المؤتمر!

كما حئ المستشرقان حكوم تت أبيب على اإلسراع في التوصت لتسوي سياسي سواء أكاني اي

راب( ثنايي أو قليمي لسحب البسار من تحي منظمي مؤتمر اسرنبوتد مح رين من أن سراييت

ستكون على رأس الباسرين من انهيار مكان القيادة الحالي لمنظم التحرير .وشدد كت من فودا
وزوكلبيت

على أن األمور باتي وائح وأن الحكوم اإلسراييلي في حات لو تبادر للفعت من أجت

تديير الواق( "فبوسعها فقر لوو اتها".

وقبت ه اد أرلق القيادي الفلسريني جبريت الرجوب تصريحا مماثطد حين قات ن ما جرى في

اسرنبوت "شجعنا لعمت مراجع شامل لعطقتنا بالجالياي الفلسريني في الشتاي وعمت مفهوو واحد
لدورها .هت هي عامت سناد لنا من بطت مؤسساتها وعطقاتها في الدوت التي تعي

فيها أو هي

عنصر ئاغر على القيادة الفلسريني في الورند ه ا موئوع يجب حله بجدي "!

مؤتمر اسرنبوت اح لو يكن ظاهرة صوتي د ولو يعقد ليناكف القيادة الفلسريني الحالي د بت هو
صوي نحو نصف أبناء الشعب الفلسريني ال ي غيب رويطد وعاد ليدق جدران البزان بقوةد ليس

ليكون بديط عن منظم التحرير لفلسريني د كما قيتد بت ليعيد لقئي فلسرين ألقهاد ويموئعها

مجددا ليس في أجندة العرب فحسبد بت في األجندة الدولي د بعد أن فقدي مكانتها في العقت
الجمعي العربي والعالميد وتقزمي حتى صاري مئد في أفوا المفاوئين ومستثمري النئات!
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الرهان اآلن على قدرة المؤسساي التي تمبل عنها المؤتمر في مواصل تنفي مقرراتهد واستثمار
الثقت الفلسريني في الشتايد كي يكون رقما صعبا على أي راول تبحئ مستقبت فلسرين!

الدستور ،عمان2017/3/20 ،

 .54رياح مواجهة إسرائيلية  -سورية
اليكس فيشمان
االحدائ العسكري االبيرةد سواء في الجبه السوري أو في الجبه حيات غزة ر وان لو تكن أي صل

بينهما ر تشير لى مسيرة تقصير المدى نحو مواجه مسلح  .الهدوء النسبي على روت الحدود في

السنواي االبيرةد وال ي أصب رم از لطستقرار االمني وقدرة الردع االسراييلي د آب في التناقل.

ان المنرق ال ي قب( حتى االن في أساس النشار العسكري االسراييلي على روت الحدودد كان يقوت

انه يجب عمت كت شيء من أجت ابعاد المواجه العسكري  .وهك ا تبلوري المعادل التي في أحد
ررفيها عملي اسراييت في نهاي االسبوع لمن( انتقات سطح بعيد المدى ودقيق من سوريا لى حزب
هللا وئربي بنى تحتي وقدراي لحماس في القراع .وفي الررف الثاني من ه

المعادل عملي

اسراييت كي ال يحشر العدو في زاوي تلزمه بالرد بشكت يؤدي لى مواجه شامل  .غير أنه في
االسابي( االبيرة تئ( سراييت نفسها ه المعادل في ابتبار متررف .يبدو وك ن احدا ما عندنا لن

ي سف حقا ا ما عاد جدوت االعمات االمني ليحتت العناوين الرييس في الصحف.

من أحدائ نهاي االسبوع في الشمات يمكن أن نفهو بان اسراييت تهاجو في سوريا ليس فقر كي تمن(

قوافت السطح اإليراني لى حزب هللا .فنسراييت تستعرل حئو ار في سوريا و لل ايئا كي توئ

للروس اساسا :لن تكون أي تسوي في سوريا بدونها.
وحسب بيان الجي

السوريد فقد هاجو سطح الجو مرار تي4د بين حمل وتدميرد المنرق

الحساس بشكت بال من ناحي الروسد

مؤب ار انتهى في ه الجبه هجوو ناج من الجي

السوري بمساعدة روسي مكثف  .ورف( الهجوو الجوي واعترال الصاروخ السوري ال ي أرلق ردا على

للد رف( مستوى المراهن التي ت ب ها اسراييت على راول القمار السوري  .نحن نقترب بروة ابرى

نحو تدهور عسكري في الجبه السوري  .فقد صعد الررفان لى شجرة عالي وهما يتمترسان في
مواقفهما.

اسراييت ال يمكنها أن تنزت اليوو عن الشجرةد

حسب رأيها كت بداء للئعف سيدحر مصالحها

لى الهوام د وستحصت على اإليرانيين في هئب الجوالن ومصاف يراني في ميناء الط قي .

ومثت ه ا المصاف سيجعت توريد السطح لى حزب هللا من تسريب لى روفان.
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ا ا لو ينزت السوريون عن الشجرة وواصلوا تهديد حري العمت االسراييلي ئد قوافت السطح لحزب
هللاد فان الصداو م( الجي

محتما.

السوري ر ليس فقر في الجوالن بت وايئا في عمق سوريا ر يكون

هدوء عصبيا .فألحدائ من ه ا النوع قد تكون آثار بعيدة المدى على
ال غرو ان الرييس يبثون
ح
التسوي التي يحاولون بلورتها في سوريا .والسفير االسراييلي في موسكو ال يستدعى على عجتد
عشي دبوت السبيد ال ا كان ه ا يتعلق بقلق وغئب استثناييين في الجانب الروسي .ومن غير

المستبعد أن يكون الروس يشعرون بان هنال فجوة بين ما سمعو من نتنياهو في لقاءاته م( بوتين
وبين السلول االسراييلي على االرل .وه ا ليس سوء فهو عملياتي آبر يبحئ في اللجان المشترك

بين الجيشيند االسراييلي والروسيد او بين و ازرتي الدفاع .ه أزم سياسي .

في الجي

يفحصون اليوو ب ثر رجعي رطق صاروخ حيتس ال ي اعترل الصاروخ السوري

المئاد للرايراي .ه

عملي لو تستدرق أكثر من ثوان معدودة :من اللحظ التي يشبل فيها

غرل باليستي يرير باتجا اسراييت وحتى رطق صاروخ االعترال .أحد المقاييس المركزي في

اتبا القرار هو أال يعرل رطق الحيتس للبرر رايراي سطح الجو في ساح االعترال .ما
يعزز الفرئي بان الصاروخ السوري أرلق نحو هدف ما ر ولكن ه لو تكن الرايراي القتالي لسطح

الجو .فهي لو تعد تكن هنال.

كقاعدةد رطق صاروخ سوري مئاد للرايراي من رراز اس 200المحسن ال ي باعه الروس
للسوريين مؤبراد هو أمر غريب .فصاروخ أس 200هو صاروخ ثقيتد ثابي لمدى  300كيلو مترد ال

يستهدف اعترال رايراي قتالي مناورة .نشر ببراء عسكريون روس مؤب ار أن اسراييت تستبدو

منظوماي قتالي الكتروني "تعمي" تماما البرارياي السوري وتشو

منظوماي االتصاالي فيها.

مما هو معروفد فان الروس أنفسهو لو ينقلوا للسوريين أي معلوم عن الهجوو االسراييلي .هك ا

بحيئ أنه ليس وائحا لى أي هدف أرلق السوريون صاروخ االعترال .في سطح الجو يفحصون
االن ما ال ي اسقره صاروخ حيتس في واق( االمر .من غير المستبعد أن يكون الحديئ يدور عن

حراو كبير لر أس 200ال ي تفجر في الجو بعد أن أبر هدفه .كما ليس وائحا من في سوريا
أصدر االمر .من غير المستبعد أن يكون قرار رطق الصاروخ لو يتب في مكتب الرياس  .ويحتمت
أن تكون القيادة العسكري السوري تبني رطق الصاروخ ب ثر رجعي.
لو يكن للجي

االسراييلي ابرار مسبق عن رطق الصاروخ السوري نحو اسراييت .فعلى مدى

سنواي رويل تنتظر الرواقو التي تستبدو حيتس  2االبتبار في الزمن الحقيقي ر وقد نجحوا فيه.

فالحديئ دور هنا ايئا عن انجاز تكنولوجي كبير للصناعاي االسراييلي  .فقد اعترل حيتس 2
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جسو باليستي في مدى أكثر من  100متر بارا حدود اسراييت .وتوجد هنا رسال وائح لنيرانيين
لليوو ال ي يقررون فيه رطق صواري شهاب إلسراييت.

في غزة يسجت ارتفاع كبير في عدد الصواري التي ترلقها المنظماي السلفي نحو اسراييت .وه

حقيق تستدلها اسراييت كي توس( نشارها الجوي ئد بنى تحتي عسكري حرج في القراع .غير أن

ه ا التراشق يلتقي اليوو في غزة تدييراي هام في القيادة .فيحيى السنوار ال ي سيترأس ابتداء من
نيسان قيادة حماس في غزةد هو تلمي عبدهللا عزاود المعلو الروحي للقاعدة .صحي د يتنازت هو عن

تشريفاي السجن والتنظيو السريد ويرتدي بدل ويقوو بزياراي سياسي في المؤسساي المدني في

القراعد ولكنه غير ملزو بمظاهر االعتدات السياسي المزعوم التي تبثها قيادة حماس في دوت
البليج.

في اسراييت يقدرون بان عدو رد تنظيو حماس على الهجماي الجوي ال ينب( من اعتدات سياسي بت

من االعتبار البسير بان حماس لو تستكمت بعد استعداداتها لجول عسكري ابرى .ما ال يئمن بان
ئدرا اسراييلياد يعرل القيادة في غزة في ئوء هازئ او يلحق اصابايد لن يجر حماس لى

جول مسلح م( الوسايت القتالي التي نجحي في جمعها حتى االن.

يديعوت 2017/3/19

القدس العربي ،لندن2017/3/20 ،

 .55عهد جديد
ألون بن دافيد

أحدائ ليل الجمع تبشر بعهد جديد في العطقاي بيننا وبين سوريا :ليس بسبب الرد السوري على

الهجوود بت بسبب الق ارراي التي اتب ي في ررفنا .في المرة التالي التي ترغب فيها اسراييت في

مهاجم ارسالي سطح في سوريا – فان البرر من الرد السوري – وربما الروسي – ازداد.

كت شيء سار بشكت سليو في هجوو الجمع  :سواء الهدف– ارسالي سطح مترور مبصل لحزب

هللاد أو الرد السوري – رطق صلي غير ناجع ظاه ار من صواري مئادة للرايرايد لو تعرل
الرايراي للبرر على االرطق .في الجي

االسراييلي يدعون بان أحد الصواري د من رراز SA-

5شق رريقه جنوبا وهدد بالسقور في االرائي االسراييلي  .وعليه فقد تقرر تفعيت الصافرة في الدور
وبشكت استثنايي جدا ايئا أرلقي منظوم سطح حيتس صاروبا في تفعيت يعتبر سابق تقريبا.

ه ا الحدئ غريب الن الصواري المئادة للرايرايد حتى الكبيرة والثقيل جدا مثت SA-5د ال تهدد

بالئرب على االرل .في حال أنها لو تئرب الرايرةد فانها مبرمج الن تعلو وتدمر نفسها على
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مساف عالي جدا منعا لئرر مصادف .كما أن منظم حيتس تعرف كيف تشبل كت أنواع
الصواري في المنرق – حيئ أن صورة وتفاصيت الريران المميز لكت صاروخ تظهر على الشاش .
وهي ال يفترل بها أن تعترف صواري مئادة للرايراي.

في مساء كه ا من الهجوو في سوريا تكون كت منظوماي الدفاع االسراييلي متحفزةد وفي موق(
التحكو لسطح الجو يوجد اصحاب القرار االكبر .ن واحد من اثنين :أما أن يكون مرلقو الصاروخ

السوري أرلقو عن قصد كي يسقر في اسراييتد أو أن اصحاب القرار في سراييت اتب وا وقاي
امني عالي على نحو بال حين قرروا اعترائه.

ه ا الحدئ الدريب أثار بالرب( جمل من نظرياي المؤامرةد التي ادعي بان ما اعترل حقا هو

صاروخ أرل – أرل وان الجي

االسراييلي يبفي ه

الحقيق  .لو كان االسد أرلق مثت ه ا

الصاروخ نحو اسراييتد فان ه ا كان سيعد اعطنا للحرب .والجي
ابفاء مثت ه ا الحدئد

االسراييلي ما كان ليبارر في

ال يمكن ابفاؤ  .فمياي االشبال يشاركون في مثت ه ا الحدئ .وال

يوجد أي سبيت البقايه في السر.

ليس وائحا بعد كيف سيرد الروس على ه االحدائ .والبيان ال ي ائرري اسراييت الى اصدار

يحرا مرعيه ا االسد .في اسراييت يرون في ه

الهجوو بروة ئروري لمن( تعاظو قوة حزب هللا.

ولكن اسراييت ملزم باالفترال بانه على كت قافل تهاجو توجد قافل تنج في االنتقات الى لبنان

وتجلب معها سطحا مترورا.

معاريف

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/3/20 ،
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 .56كاريكاتير:

فلسطين أون الين2017/3/19 ،
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