األربعاء 2017/3/22

4236

نتنياهو :االستيطان بالقدس ليس جزءا
من المفاوضات مع واشنطن
 ...ص 4

استشهاد فلسطيني بقصف مدفعي إسرائيلي على رفح
ليبرمان :االتحاد األوروبي يستعد للبدء بمقاطعة شاملة لـ"إسرائيل"
آيزنكوت :هناك أربعة تهديدات على "إسرائيل" ..استعدوا ألي معركة مفاجئة

أكثر من  120ألف جامعي في قطاع غزة عاطلون عن العمل ..والعدد يتزايد

مصدر عسكري إسرائيلي :صناعة الصواريخ متوسطة المدى لدى حماس مستمرة دون انقطاع

السلطة:
 .2بحر :أي حكومة جديدة تنال ثقة "التشريعي" ستنهي مهام اللجنة اإلدارية
 .3الحكومة الفلسطينية تجتمع في أريحا والحمد هللا ي كد أن "إسرائيل" تسعى لالحتفاظ بغور األردن
 .4الئحة اتهام بحق النائب حاليقة وتأجيل المحاكمة حتى األحد المقبل
 .5عريقات يعزي الشعبين اإليرلندي والفلسطيني برحيل مارتن ماكغينيس
 .6وزارة الخارجية :إسكات الصوت الفلسطيني في المنابر الدولية ال يخدم السالم
 .7سفير فلسطين في جنيف أكد أن موقف بريطانيا األكثر قربا للموقف األمريكي

4
5
6
6
6
7

المقاومة:
 .8حماس :غزة جزء من فلسطين وال دولة فيها أو بدونها
 .9أبو مرزوق خالل لقائه بري :األمن الفلسطيني من األمن اللبناني
 .10فتح :العالقة مع مصر تمثل ثقال عربيا وإقليميا ودوليا
 .11مصدر عسكري إسرائيلي :صناعة الصواريخ متوسطة المدى لدى حماس مستمرة دون انقطاع
 .12اإلعالم اإلسرائيلي :حماس تسلمت شبكة اتصاالت صينية متقدمة جدا من إيران
 .13حماس :اتهامات االحتالل لم سسة "تيكا" التركية ومديرها ملفقة
 .14الفصائل تعلن رفض العودة للمفاوضات الثنائية برعاية أمريكية وتطالب بتوحيد المواقف العربية
 .15فتح :لجنة إدارة قطاع غزة خطوة تعمق االنقسام وصوال لالنفصال
 .16حزب الشعب :تشكيل لجنة إلدارة غزة يهدف لقطع الطريق على جهود تحقيق المصالحة
 .17أحالم التميمي :أتوقع كل شيء حتى االغتيال
 .18وقفة لحماس أمام منزل الشيخ أحمد ياسين في الذكرى الـ  13الستشهاد

8
8
9
9
9
10
10
11
12
12
12

الكيان اإلسرائيلي:
 .19نتنياهو :ضرباتنا في سورية ستستمر طالما نحتاج لذلك
 .20ليبرمان :االتحاد األ وروبي يستعد للبدء بمقاطعة شاملة لـ"إسرائيل"
 .21آيزنكوت :هناك أربعة تهديدات على "إسرائيل" ..استعدوا ألي معركة مفاجئة
 .22رئيس الموساد :العالم عموما والمنطقة يمران بتغيرات وهناك ظاهرة تفكك دول وانعدام استقرار
 .23رئيس الموساد السابق" :إسرائيل" على موعد مع كارثة تنهيها بسبب التهديد الديموغرافي
" .24الخارجية اإلسرائيلية" تنظم زيارات إلى القدس للسفراء المعتمدين في اليونيسكو
 .25الكنيست اإلسرائيلية يصادق على قانون "ضحايا اإلرهاب خارج البالد"
" .26الكنيست" يبحث قضية حجب ترددات الجيل الثالث في الضفة وغزة
 .27مراقب الدولة :تسريب أراض لـ"الصندوق الدائم إلسرائيل" وتجاوزات بإدارتها
 .28الجيش اإلسرائيلي يعترف بسقوط "طائرة من دون طيار" في سورية
 .29بلدية القدس اإلسرائيلية تعلن انطالق االحتفاالت بمناسبة خمسين عاما على "توحيد القدس"
 .30الجيش اإلسرائيلي :فلسطينيون جردوا أحد المعسكرات من األسلحة

13
13
14
14
15
16
16
16
17
17
18
18

التاريخ :األربعاء 2017/3/22

العدد4236 :

ص

2

 .31خبير "إسرائيلي" :إنشاء جزيرة صناعية كميناء لغزة أمر ممكن
 .32جمعية يمينية يهودية تقدم التماسا أمام "العليا" ضد صفقة غطاس
 .33استطالع %58 :من اإلسرائيليين ال يثقون بالسياسيين خالل الحروب

19
19
19

األرض ،الشعب:
 .34استشهاد فلسطيني بقصف مدفعي إسرائيلي على رفح
 .35استشهاد رابع طفل بمخيم اليرموك منذ بداية آذار /مارس 2017
 .36احتجاجات بغزة على نوايا األونروا تغيير مناهج التعليم األساسي
 .37الشرطة اإلسرائيلية تعتقل عمر البرغوثي أحد م سسي حركة المقاطعة الدولية (بي دي أس)
 .38تقرير :أكثر من  262ألف طالب و 8,500معلم متفان في  267مدرسة تابعة لـ"األونروا" في غزة
 .39أكثر من  120ألف جامعي في قطاع غزة عاطلون عن العمل ..والعدد يتزايد
" .40اإلحصاء المركزي" :الذكور أكثر من اإلناث في الضفة الغربية وقطاع غزة
 .41في "يوم الميا العالمي" ..الضفة الغربية وقطاع غزة يعيشان واقعا خطي ار
" .42إسرائيل" تسمح بدخول "إسمنت" إلى  53مصنعا في غزة من أصل 220
" .43نادي األسير" :ثالثة معتقلين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لالعتقال اإلداري

20
20
21
21
22
22
23
23
24
24

األردن:
 .44اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين األردنيين تثمن قرار رفض تسليم التميمي للسلطات األمريكية
 .45عمان :انطالق م تمر القدس في األدب العربي الحديث بالجامعة األردنية

25
25

لبنان:
.46
.47
.48
.49

بري ُيحذر من شرارة "حرب نفطية" مع "إسرائيل" إذا قضمت "مزارع شبعا البحرية" المتنازع عليها
الجيش اإلسرائيلي يتهم ""حزب هللا"" بقتل القيادي البارز مصطفى بدر الدين العام الماضي
قاض لبناني يتهم خمسة فلسطينيين باالنتماء إلى "داعش" ..وتوقيف مطلوب في صب ار
رئيس لجنة "الحوار اللبناني -الفلسطيني" يشيد بريما خلف

25
26
27
27

عربي ،إسالمي:
 .50أبو الغيط لـ"الشرق األوسط" :رغبة فلسطينية في إعادة صياغة أفكار للحل
 .51صحف عبرية :حسابات إسرائيلية للغارات على سورية
 .52م سسة "فارس العرب" :مشاريع إنسانية تستهدف ترميم  72بيتا في قطاع غزة
 .53محامي منسق "تيكا" التركية بغزة :موكلي تعرض لضغوط وينفي اتهامات "إسرائيل"

28
28
29
29

دولي:

 .54الرئيس الصيني :ينبغي التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية
التاريخ :األربعاء 2017/3/22

العدد4236 :

30
ص

3

ترمب يريد دور صانع الصفقة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
 .55وليد فارس :ا
باألرضي الفلسطينية المحتلة
ا
 .56زيد الحسين :نصف قرن من االحتالل ألحق ضر ار كبي ار بحقوق اإلنسان

31
31

حوارات ومقاالت:
 .57حركة فتح ما بين انتصار الكرامة  68والمراوحة في المكان  ...2017عباس زكــي
" .58دولــــــــــــة غـــــــــــــــــزة" ...هاني المصري
 .59رياح حرب ...غيو ار آيلند
 .60إسرائيل تزيد حدة "الخطوط الحمر" في الجبهة الشمالية ...يوسي ميلمان

32
35
38
39

كاريكاتير:

41

***

 .1نتنياهو :االستيطان بالقدس ليس جزءا من المفاوضات مع واشنطن

القــدس  -ســعيد عمــوري :قــار رســيو الــوزراء الس ـراسيلي ننيــامي نانيــاهوا م ــاء الة ــاءا ن ق ــي
البناء السراسيلي (االسايطان) في األحياء اليهودي ( )...في القدس لي ت جـءءا مـ الموااتـاع مـ

الدارة األمريكي لاقييد النشاط االسايطاني ا بح ب صحيو سراسيلي .

افي تصريحاع لصحويي بالصي ا الاي يءارها منذ ال بت الماتي أتاف نانياهو أن الحكوم ل
توقف البناء في الم اوطناع ( )...بالقدس ا افق الموق اللكاراني لصحيو هآرتو السراسيلي .

ام ــن نانيــاهو قــاس

ن المحاد ــاع فــي البيــت األنــي

نــي م اشــاريه ام ــلالي أميــركيي

الاوصــل لــن تواهمــاع بشــ،ن االســايطان ا اغنــه يبحــا ع ـ

عملياع البناء في م اوطناع ال و ال ربي .

صــي

تحــاار

مشــارك م ـ األم ـريكيي بشــ،ن

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/3/22 ،

 .2بحر :أي حكومة جديدة تنال ثقة "التشريعي" ستنهي مهام اللجنة اإلدارية
غءة  -يحين اليعقوبي :قار الناسب األار لرسيو المجلو الاشريعي الول طيني الدكاور أحمد بحر:
ن اللجن الداري في قطاع غءةا ملقا ا نهدف ت يير األعمار اخدم المواطني في ظل تخلي

مشير لن أنه ريةما ت،تي حكوم اتنار الةق م
ًا
حكوم الحمد هللا ع مهامها المنوط نهاا
المجلو ساناهي مهم اللجن .
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اأتاف بحر في تصريح لصحيو فل طي  :أن حكوم الحمد هللا لم تقم نواجبهاا الم ت،خذ الةق
م المجلو الاشريعيا الم ِ
تف بحق موظوي غءةا في المقانل صرفت رااتب موظوي ال لط

الم انكوي ا الفاًا لن همالها أي ً ا للجوانب الصحي االاعليمي اق ي الكهرباء االميءاني الاش يلي
للو ازراع ب ءة.

احور أحكام العدام الاي أصدرها الق اء الع كري ب ءةا بحق تجار المخدراعا أكد أن الحكم
اطني اشرعي اقانونيا جاء نناء علن قانون سنه المجلو الاشريعي االذي يعد ق ي المخدراع

قوميا للشعب الول طينيا اأن الذي ياعدى الحداد يجب أن ي،خذ عقابه كما نص القانون .
ً
أمنا ً
فلسطين أون الين2017/3/21 ،
 .3الحكومة الفلسطينية تجتمع في أريحا والحمد هللا ي كد أن "إسرائيل" تسعى لالحتفاظ بغور األردن
رام هللا :اجه رسيو الوزراء رامي الحمد هللاا خ ر جل

مجلو الوزراء األسبوعي الاي عقدها

نرساساه في أريحا اليوم الة اءا تحي كبار ااعاءاز لن أهلنا في محافظ أريحا ااألغوار.

اشدد الحمد هللا علن أن األغوار جءء أساسي م األراتي الول طيني المحال االاي تشكل %28.5

م م اح ال و ال ربي ا اهي الحداد الشرقي لدال فل طي الم اقل ا املكدا أن صمود شعبنا
في منطق األغوار كما في كل بقع م بقاع الوط ا يلكد صرار الشعب الول طيني علن الةباع

االبقاء اعلن ممارس حقه علن هذه األرض.

اأكد رسيو الوزراء أن سراسيل تهدف لن االحاواظ ب ور األردنا اأن ادعاءاتها األمني في غور

األردنا ما هي ال ادعاءاع كاذب ا تو حها المخططاع السراسيلي

الذي ندأها االحا ر

االسايطاني لألرض الول طيني عام  1967ناصنيف  %92م أراتي األغوار بما ي من مناطق
(ج)ا فخ عت لل يطرة السراسيلي األمني االداري الكامل ا انالت حصاها م

المصادراع

السراسيلي م خ ر الع ن ع م احاع شاسع م أراتيها كمناطق ع كري م لق ا اغقام

الم اوطناع االبلر االسايطاني ا الاي تمارس بصورة غير قانوني الص حي علن معظم غور
األردن اتقيد اساخدام األراتي الول طيني اتطويرهاا ات اولي علن األراتي الءراعي ات انءف

مصادر المياه الطبيعي اتحولها لصالح الم اوطناع السراسيلي ا ات ا ل بشكل غير قانوني الموارد
الطبيعي الول طيني في البحر الميتا بالتاف

الول طيني خ اسر باهظ .
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 .4الئحة اتهام بحق النائب حاليقة وتأجيل المحاكمة حتى األحد المقبل
الخليل :أجلت محكم االحا ر الع كري ا في مع كر عوفرا م اء اليوم الة اءا محاكم الناسب
بالمجلو الاشريعي سميرة ح يق حان يوم األحد المقبلا بعد تقديمها السح اتهام تدها.

محاكم الناسب سميرة

اقار مراسلنا :ن هذه هي المرة الرابع علن الاوالي الاي تلجل فيها جل

ح يق .

اقالت عاسل الناسب ح يق في حديا لمراسلنا :ن الا،جيل جاء نناء علن طلب م المحامي لدراس

السح االتهام المقدم تدها .اأتافت العاسل أن ننود السح االتهام تامحور حور اتهامها ننشاطاع
قافي ااجاماعي اسياسي ا تاف لاواعلها علن في بوك .

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/21 ،

 .5عريقات يعزي الشعبين اإليرلندي والفلسطيني برحيل مارتن ماكغينيس
رام هللا :أعرب أمي سر اللجن الانويذي لمنظم الاحرير الول طيني صاسب عريقاعا باسم اللجن
الانويذي ادال فل طي ا ع تعازيه الحارة لرحيل صديق ارفيق فل طي مارت ماك ينيوا رمء

عدال ق ي الشعب اليرلنديا ناق

شعبنا العميق .

لعاسل الوقيد احءب الـ شي

في

االشعب اليرلندي تعازي

اقار عريقاع :لقد خ رع فل طي اغيرلندا أحد الوجوه ال ياسي البارزة في يرلندا الشمالي ا حيا

مّةل ماك ينيو الم عن اليرلندي م أجل تحقيق العدال اال

للشعب اليرلندي .

اأكد عريقاع أن الرفيق مارت

ااظب علن الاعبير ع

م الداسما اغنجاز الحقوق الوطني

دعم حءب الـشي

في

الداسم للشعب

الول طينيا اأظهر الاءامه الشخصي بإحقاق حقوق الشعب الول طيني غير القانل للاصرف.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/21 ،

 .6وزارة الخارجية :إسكات الصوت الفلسطيني في المنابر الدولية ال يخدم السالم
الدار مقاطع جل اع نقاش

عبرع ا ازرة الخارجي ا ع صدماها ااسا رانها م قرار بع
رام هللاّ :
البند ال اب في مجلو حقوق االن انا االماعلق بمناقش الوت في األراتي الول طيني المحال
احقوق االن ان الول طيني.

اقالت الخارجي في نيان صحوي اليوم الة اءا ن مقاطع هذه الدار لنقاش هذا البند هي بمةاب

معاقب جديدة للشعب الول طيني ت اف للظلم االعقاب الذي ي قيه يومياً م قبل سلطاع االحا ر
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االسراسيليا اتشجيعا لسراسيل كدال احا ر علن االسامرار في اجراءاتها القمعي اعقوباتها
الجماعي اجراسمها بحق شعبنا.
ااساهجنت موقف بع

الدار الاي تحرض علن الاصويت تد مشاري الق ارراعا اأكدع أن ال بب

الذي أجبر مجلو حقوق االن ان علن تخصيص نند لمناقش حقوق االن ان الول طينيا هو فشل
المجام الدالي في معالج األاتاع الماردي في األراتي الول طيني المحال ا ااالخواق في ردع

اسراسيل ع االسامرار في خرقها لحقوق االن ان الول طيني.

اشددع الخارجي في نيانهاا علن أن موقف المقاطع م جانب بع

الدارا امحاال

سكاع

المحال االمظلوم في المنانر الدالي ا يحبط الم عن الول طيني ال لمي في
صوع الشعب الول طيني ُ
األمم الماحدة املس اتهاا للمطالب بحقوق شعبنا العادل االمشراع ا اال يشج علن قاف ال م.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/21 ،

 .7سفير فلسطين في جنيف أكد أن موقف بريطانيا األكثر قربا للموقف األمريكي
غءة  -القدس العربي  :قار ال وير الول طيني لدى منظم األمم الماحدة في مقر جنيفا نراهيم
خريش ا نه تم مناقش أربع تقارير للجان الاحقيق الماعلق بالحال الول طيني منذ نااسج تحقيق لجن

غولدساون الصادر ع مجلو حقوق الن ان الدالي الااب لألمم الماحدةا الذي أدان سراسيل بعد

الحرب األالن علن غءة عام 2008ا ااتهمها بارتكاب جراسم حرب  .اأشار لن أن سراسيل اأمريكا
لم تح ار الجل

ا اأنه كان هناك حوالي  170مداخل م الدار األع اءا احوالي  30مداخل م

ملس اع المجام الدالي.

ااسا رب ال وير خريش المقاطع األمريكي للجل ا كون الدارة األمريكي الجديدة تدعي أنها م

دعاة حقوق الن ان  .اقار ذا أرادع أمريكا أن يكون لها دار يجاني افاعل في مجلو حقوق
الن انا فيجب عليها أن ال تبقن مرتبط بازدااجي المعايير  .اأكد أن الا ام

األعمن م

سراسيل سي ر نها ا في ظل اسامرار سياس االحا ر العنجهي المامةل نـ القال ااالسايطان .

الوت خريش لن أن الموقف البريطاني يعد أحد المواقف األكةر قرباً للموقف األمريكيا معرباً ع
أمله في أن ال تكون هناك انعكاساع أخرى علن باقي الدار م هذا الموقف .
اعبر ال وير الول طيني ع أمله في تمرير الق ارراع المطراح خ ر جل

الاصويت المقبل .

القدس العربي ،لندن2017/3/22 ،
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 .8حماس :غزة جزء من فلسطين وال دولة فيها أو بدونها
غ ـءة  -االء عيــد :قالــت حرك ـ حمــاس ا ن المشــكل الحقيق ـ الاــي تواجــه غ ـءةا هــي همــار ال ــلط
الول طيني احكوم الوفاق الوطني للقطاع اعدم قيام الحكوم بمهامها تجاهه (قطاع غءة).

اأفاد الناطق باسم حماس ا حازم قاسـما فـي تصـريح ل ـ قـدس نـرس اليـوم الة ـاءا بـ،ن غـءة سـابقن

ـاطردا :حكومـ الوفـاق مـا ازلـت
جءء عءيء م فل طي ا اال يمك أن تقوم دال فيهـا أا نـدانها ا م
ً
مدعوة للقيام نواجباتها اتحمل م لالياتها في قطاع غءة .
ات ــاب  :حم ــاس ال يكويه ــا ال قامـ ـ دالـ ـ فل ــطي عل ــن كام ــل الاـ ـراب الول ــطيني الااريخيـ ـ ا غي ــر

منقوص شبر ااحد اعاصماها القدسا تاف لن عودة ال جئي .

ردا علــن تحــذير ع ــو اللجن ـ الانويذي ـ لمنظمـ الاحريــر الول ــطيني ا أحمــد
تصـريحاع قاســم جــاءع ً
مجدالنيا م خطر تشكيل حماس للجن لدارة غءةا اادعن في حديةه أنها (لجن دارة غءة) رسال

لدار قليمي ب،ن القطاع دال منوصل .

قدس برس2017/3/21 ،

 .9أبو مرزوق خالل لقائه بري :األمن الفلسطيني من األمن اللبناني

نيراع – الحياة  :الاقن رسيو المجلو النياني نبيه نري افداً مـ حركـ حمـاس الول ـطيني نرساسـ
ناسب رسـيو المكاـب ال ياسـي موسـن أنـو مـرزاقا ام ـلار الع قـاع العربيـ أسـام حمـدانا اممةـل
الحركـ ـ ف ــي لبن ــان عل ــي نركـ ـ اناس ــب الم ــلار ال ياس ــي ف ــي لبن ــان أحم ــد عب ــد اله ــادي االم ــلار

مرة.
الع مي رأفت ّ
اقار أنـو مـرزاق :بحةنـا مواتـي عديـدة تهـم الشـعبي اللبنـاني االول ـطينيا سـواء األمـ اللبنـاني أا
أم المخيماعا ذ ن األم الول طيني هو جءء م األم اللبنـاني .ايهمنـا أمـ لبنـان ااسـاق اررها اال

يمك علن الط ق أن ي،تي م المخيماع أا سواها ما ي ـر لبنـانا انحـ عاقـدان العـءم مـ أجـل

أن يبقــن لبنــان م ــاق اًر اأن تكــون للمخيمــاع الول ــطيني م ــاهم كبي ـرة فــي هــذا األم ـ ااالســاقرار .
اأشار لن أن البحا تناار أي اً المعوقاع الاي تقف في اجه المصالح الول طيني امبادرة الـرسيو
نري في االجاماع األخير للجن الاح يري للمجلـو الـوطني الول ـطيني الاـي القـت ترحيبـاً كبيـ اًر مـ
المجامعي االمخارج الاي صدرع اغنهاء االنق ام اغلن نشاء مجلو اطني فل طيني جديد.

الحياة ،لندن2017/3/22 ،
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 .11فتح :العالقة مع مصر تمثل ثقال عربيا وإقليميا ودوليا
اعبــرع عـ
رام هللا :اصــوت حركـ فــاح الع قـ الول ــطيني المصـري ماينـ ا ارســخ ااســاراتيجي ا ّ
ارتياحها للان يق االاعاان الم امر في المواقف ال ياسي نـي الرسي ـي عبـد الواـاس ال ي ـي امحمـود
عباس .اقار ع و المجلو الةوري لحركـ فـاح ا أسـام القواسـميا فـي تصـريح صـحوي مكاـوب لـه
يوم الة اءا ن الرسيو عباس االحرك ينظران ب،همي بال

ل رارة الان ـيق الم ـامر مـ جمهوريـ

مصـر العربيـ فـي كافـ األمـور .اأفـاد بـ،ن الع قـ مـ مصـر تمةـل قـل عربـي اغقليمـي ادالـيا الفاًــا
ألهميـ الان ــيق الم ــامر مـ المملكـ العربيـ ال ــعودي الاــي لــم تاـوان فــي يــوم مـ األيــام عـ دعــم
الشعب الول طيني اق اياه العادل .
اأشــار الماحــد

باســم ـوري فــاح ا لــن تــرارة الان ــيق م ـ كاف ـ األشــقاء العــرب دان اســاةناء ا

للخــراج بموقــف عربــي ااحــد داعــم لحقــوق الشــعب الول ــطيني المامةل ـ بإنهــاء االحــا ر الس ـراسيلي
اغقامـ ـ الدالـ ـ الول ــطيني الم ــاقل  .الو ــت النظ ــر ل ــن أن المملكـ ـ األردنيـ ـ الش ــقيق ا تعاب ــر ق ــي

ـددا علــن أن اللق ــاء األخيــر نــي ال ي ــي
فل ــطي الق ــي األساس ــي االمحوري ـ لألم ـ العربيـ ـ ا مشـ ً
امةمر علن جمي الصعد .
ًا
يجانيا
اعباس كان
ً
قدس برس2017/3/21 ،

 .11مصدر عسكري إسرائيلي :صناعة الصواريخ متوسطة المدى لدى حماس مستمرة دون انقطاع

عمــان -اكــاالع :أكــد مصــدر ع ــكري س ـراسيلي عل ـن أن صــناع الص ـواريس ماوســط المــدى لــدى

حم ــاس مـ ـ طـ ـراز  M75بم ــا فيه ــا الصـ ـواريس الا ــي يص ــل م ــداها ل ــن  70ك ــم مءدهـ ـرة ام ــامرة دان
انقطاعا اهي قادرة علن الوصور لن (غوش دان)ا بما في ذلك جمي أنحاء تل أنيب.

ابح ــب موقـ ( )YNETالعبــري فــإن صــناع الوســاسل القااليـ لــدى حمــاس لــم ياــ ،ر بــإغ ق أنوــاق

رفحا فمعظم األنواق الاي اساهدفاها القواع المصري االسراسيلي كانت تُ اخدم لاهريـب الوقـود امـواد
كةيراا حيا تشير الاقديراع لن بقاء عشـراع األنوـاق تعمـل
البناءا نينما األنواق الع كري لم تا رر ً

حان اليوم.

الغد ،عمان2017/3/22 ،

 .12اإلعالم اإلس ارئيلي :حماس تسلمت شبكة اتصاالت صينية متقدمة جدا من إيران
عمــان -اكــاالع :قالــت مصــادر صــحافي فــي تــل أنيــب ن حرك ـ حمــاس ت ــلمت شــبك اتصــاالع
جدا م
صيني ماقدم ً

التاريخ :األربعاء 2017/3/22
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اذكر موق (سـكوب) السـراسيلي علـن النارنـتا ن مصـادر غربيـ اأمريكيـ قالـت ن الحـديا يـدار
ع شبك قيـادة اسـيطرة ُيطلـق عليهـا اسـم (سـيل ) اهـي مـ طـراز شـبك االتصـاالع  C2م لقـ ج ًـدا
ٍ
اتصاالع م دان أي مشاكلا كمـا أنـه ال ُيمكـ
م الناحي الاكنولوجي ا اتُمك المقاتلي م جراء
اخاراق المحاد اع الاي تجري م خ لها.
اتاب الموق قاس ًا نق ً ع المصادر األمني السراسيلي ا نه تمت صناع هذه الشـبك فـي الصـي ا

اافق الاقديراع فإن تعدي ع اتطويراع أُدخلت عليها في يرانا كمـا أن شـبكاع مما لـ ت ـاعمل مـ
قبل الجيش األمريكي.

انقلــت القنــاة العاشـرة فــي الالوءيــون العبــري عـ مصـ ٍ
ـدر رفيـ ٍ فــي قيــادة المنطقـ الجنوبيـ فــي الجــيش

السراسيلي قوله ن حرك حماس أدخلت تطويراع هام في قدراع منظوماها الصاراخي  .اتاب قاس ً
ـكل ملحـ ٍ
ن قــدراع حمــاس الع ــكري فــي قطــاع غ ـءة تاطــور بشـ ٍ
ـوظا اأنهــا اتجهــت لــن االعامــاد علــن
ـير لــن أن
الناــاج الــذاتي للوســاسل القاالي ـ ب ــبب الصــعوباع الاــي تُواجههــا فــي تهريــب ال ـ سا مشـ ًا
ٍ
بشكل موس ٍ أكةر مما توق الجيش السراسيليا علن حد تعبيره.
حماس تحور األنواق
الغد ،عمان2017/3/22 ،

 .13حماس :اتهامات االحتالل لم سسة "تيكا" التركية ومديرها ملفقة
أكدع حرك حمـاسا أمـو الة ـاءا أن الـاهم السـراسيلي الموجهـ لملس ـ الغا ـ الن ـاني الاركيـ
(تيكا) امدير فرعها في غءة محمد مرتجن ملوق اموبرك اأكاذيب.

اقــار النــاطق باســم الحرك ـ فــوزي نرهــوم فــي نيــان صــحوي ن اســامرار اســاهداف الكيــان الس ـراسيلي

للملس اع الدالي العامل في قطاع غءة ااعاقار مدراسها اتلويـق الـاهم ااألكاذيـب لهـم يـ،تي فـي طـار
حمل سراسيلي م عورة لحكام الحصار علن قطاع غءة االا ييق علن سكانه .

اأتاف نرهوم أنها محاال لرهـاب هـذه الملس ـاع الداليـ االخيريـ اتخويوهـا لمنعهـا مـ تقـديم أي

خدماع للوقراء ااألطوار اأصحاب البيوع المدمرة في قطاع غءة .

السبيل ،عمان2017/3/22 ،

 .14الفصائل تعلن رفض العودة للمفاوضات الثنائية برعاية أمريكية وتطالب بتوحيد المواقف العربية

غ ـءة  -أشــرف الهــور :أعلنــت قيــادة القــوى الوطني ـ االس ـ مي رف ــها لعــودة الموااتــاع الةناسي ـ

نرعاي ـ أمريكي ـ ا الاــي اتهماهــا باالنحيــاز ل حــا را اذلــك فــي ظــل الاحركــاع األمريكي ـ األخي ـرة فــي
المنطق ا ام تمنها اتصار الرسيو دانالد ترامب بالرسيو محمود عباس.

التاريخ :األربعاء 2017/3/22
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ادعــت الــدار العربي ـ لــن تبنــي تقريــر ســكوا فــي قم ـ األردنا بعــد أن نــددع بموقــف األمــي العــام
لألمــم الماحــدة انطونيــو غــوتيريوا الــذي ســحب الاقريــر .ادانــت قيــادة الوصــاسل فــي نيــان لهــا عقــب

اجاماعه ــا المرك ــءي ف ــي ال ــو ال ربيـ ـ ا موق ــف مبع ــو الدارة األمريكيـ ـ ااجاماع ــه بالم ــاوطني ا
اقالت ن ذلك يمةل رسال ااتح ل حا ر ناشجي نناء االساعمار االسايطاني .

اتشارك في اجاماعاع قيادة القوى الوصاسل المن وي تحت لواء منظم الاحرير الول ـطيني ا اكـذلك

حركاا حماس االجهاد الس مي.

افــي ال ــياق أعلنــت كــذلك رف ــها لــدعوة ازيــر الجــيش السـراسيلي أفي ــدار ليبرمــانا الــذي اصــواه نـ ـ
الم اعمر االسايطاني ا لطرحه فكرة الابادر ال كاني تم الحلور لنهاء الصراع .ارف ت كـذلك

قـرار ليبرمــان اتـ الصــنداق القــومي أحــد ملس ــاع منظمـ الاحريــر الول ــطيني ا نوصــوها الممةــل
الشرعي االوحيد للشعب الول طيني علن قاسم الرهاب .

كــذلك دانــت قيــادة القــوى موقــف األمــي العــام لألمــم الماحــدةا القاتــي ب ــحب تقريــر منظمـ

ســكوا ا

الذي يحدد بشكل ااتح قيام االحا ر ب ياسـ الوصـل العنصـري اطالباـه بـالاراج عـ الـق .ادعـت
الدار العربي لن تبني هذا الاقرير في القم العربيـ القادمـ  .اجـددع الـدعوة للـدار العربيـ مـ أجـل
تن يق مواقوها قبيل عقد القم المقبل ا م خ ر بقاء الق ي الول طيني كـ ق ي مركءي .

القدس العربي ،لندن2017/3/22 ،

 .15فتح :لجنة إدارة قطاع غزة خطوة تعمق االنقسام وصوال لالنفصال
رام هللا :اعابر ع و المجلو الةوري لحركـ فـاح ا الماحـد

باسـم الحركـ ا أسـام القواسـميا م ـ،ل

تشكيل حماس ما ي من نلجن دارة قطاع غءةا تعميقا ل نق ام اصوال لن حال االنوصار.

اقار القواسميا في حديا لبرنامج ملف اليوم الذي يبا عبر تلوءيون فل طي ا م اء اليوم الة اء
ن حماس تعمل بشكل ممنهج منذ تنويذها االنق ب عام  2007احان اآلن م أجل تعميق االنق ـام

بكاف األصعدةا اصوالً لن حال االنوصار  .اأكد أن مشـراع فصـل قطـاع غـءة عـ الـوط ا مشـراع
صهيوني سـراسيلي بامايـازا الفاـا أن اسـامرار حالـ االنق ـام ااالنقـ ب االوتـ الشـاذ فـي غـءة يخـدم

المشراع السراسيلي الذي يهدف لل يطرة علن ال و االقدس .احذر القواسـمي مـ اسـامرار حمـاس

علــن حالهــا اتم ــكها بوكرهــا اممارســاتها القاسمـ علــن تعميــق االنق ــام اصـوال ل نوصــارا معاب ـ ار أن

ذلك يشكل خط ار علن الكل الول طينيا اعلن المشراع الوطني االهوي الوطني .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/21 ،
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 .16حزب الشعب :تشكيل لجنة إلدارة غزة يهدف لقطع الطريق على جهود تحقيق المصالحة

رام هللا  -فــايء أنوعــون :قــار ع ــو المكاــب ال ياســي لحــءب الشــعب الول ــطيني اليــد العــوضا ن
تشــكيل لجن ـ لدارة قطــاع غ ـءةا يــ،تي فــي ســياق الخطـواع الهادف ـ لقط ـ الطريــق علــن جهــود تحقيــق

المصالح ا ااناقالها م مرب االنق ام لن االنوصار.

اأتــاف العــوضا ن هــذه الخطــوة سا ــعنا علــن مواــرق طــرق خطيــر امجهــورا محــذ اًر م ـ خطــورة
تشكيل حماس لهذه اللجن االاي ت،تي ماءامن م المخاطر الاي تحيط بالق ي الول طيني .

اأكــد أن الوصــاسل الول ــطيني ا رف ــت المشــارك فــي هــذه اللجنـ ا احــذرة حمــاس مـ مخــاطر القــدام

عليهاا الفااً لن صدار الوصاسل مواقف تندد بمةل هذه الخطوة اترف ها.
األيام ،رام هللا2017/3/21 ،
 .17أحالم التميمي :أتوقع كل شيء حتى االغتيال

ال بيل  -محمود خيري :قالت األسـيرة األردنيـ المحـررة أحـ م الاميمـي نهـا تاوقـ االغايـار فـي ظـل
ما قالت نه اصور كةير م الاعليقاع المليئ بالاحري

االكراهي علن ح اب تـويار مـ نشـطاء

في أمريكا االكيان الصـهيونيا ابالاـالي يجـب أن أتوقـ كـل شـيء  .اأتـافت الاميمـي فـي مقانلـ مـ
ال بيل بعد قرار محكم الامييء نرف

ت ليمها ان الق اء األردني قار كلم الحق.

اأتافت الاميمي :حينما جاءع المطالباع األمريكي باعاقاليا تواج،ع الم يك لدي أي علم أن م
ني القالن  2أمريكانا أنا أعلم أن الصهاين جاؤاا م أصقاع األرض الم يكـ لهـم مكـانا الـم يكـ

لدي أي دراي ع جن ياع القالن.

السبيل ،عمان2017/3/21 ،

 .18وقفة لحماس أمام منزل الشيخ أحمد ياسين في الذكرى الـ  13الستشهاد
غ ـءة :كرمــت حرك ـ المقاام ـ الس ـ مي حمــاس ا م ــاء يــوم الة ــاءا عاسل ـ ملس ــها الشــهيد الشــيس

أحمــد ياســي ا فــي الــذكرى الـ ـ  13الساشــهادها خ ـ ر اقو ـ افــاء أمــام منءلــه فــي حــي الصــبرةا جنــوب
مدين ـ غ ـءة .اقــار القيــادي فــي حمــاس ا محمــود أنــو دفا فــي كلماــه خ ـ ر الوقو ـ  :ن الشــيس أحمــد

ياسي جاهد م أجل اقا ع االحا ر الصهيونيا اعّلم األجيار كيف تكـون المبـادرة فـي الـدعوة لـن

هللاا اغص س ااق الناس .اأتاف أنو دف خ ر الوقو أن الشيس حماس رجل يعد ب،لف رجـلا اكـم
ٍ
تمر ن أعدادا موجهاً الاحي لراحه الطاهرة في ذكرى اساشهاده الةالة عشرة.
رجار ّ
المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/21 ،
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 .19نتنياهو :ضرباتنا في سورية ستستمر طالما نحتاج لذلك

الق ــدس  -س ــعيد عم ــوري :ق ــار رس ــيو ال ــوزراء السـ ـراسيلي نني ــامي ناني ــاهوا ي ــوم الة ــاءا ن نـ ـ ده
سا امر في ترب أهداف ب وريا طالما هي بحاج لذلك ا بح ب ع م سراسيلي.

انقلت صحيو هآرتو السراسيلي ع نانياهوا الذي يقوم نءيارة لن الصـي ا منـذ ال ـبت الماتـيا

قوله خ ر ملتمر صـحويا ن سياسـ راسـيا حيـار ال ـرباع السـراسيلي فـي األ ارتـي ال ـوري ا لـم

تا ير .

اأاتــح نانيــاهو الــذي يواــرض أن يخاــام زيارتــه اليــوم أن راســيا لــم تقيــد نشــاطاتنا فــي ســورياا اقــد

أاتحت لبوتي (الرسيو الراسي) أننا سن امر ب رباتنا فيهاا طالما نح بحاج لذلك .

اأتاف :ل ن مح ننقل األسلح الماطورة لن حءب هللا .

اتـاب نانيــاهو حديةــه بــالقور :طالمــا االســاخباراع االجــيش (السـراسيليان) يريــان أن هنــاك جــداى مـ

ترب أهداف في سورياا سن امر نذلك .

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/3/21 ،

 .21ليبرمان :االتحاد األوروبي يستعد للبدء بمقاطعة شاملة لـ"إسرائيل"

نشرع القدس ،القدس ،2017/3/22 ،أن ازير جيش االحا ر أف يدار ليبرمانا اناقد م اء الة اءا
المطالباع االمقارحاع ناطبيق ال يادة علن الم اوطناع بالقدس اال و ال ربي .

ماوجــر بمـا فيــه الكوايـ ا اال حاجـ لمءيــد
أن الوتـ
انقلـت ذاعـ ريشــت نيــت العبريـ عـ ليبرمــان ّ
ّ
م هذا الوت المعّقد في المنطق .
اأتاف البلدان األارابيـ مقدمـ علـن اناخابـاعا امـ الماوقـ أن يهـاجم االتحـاد األارابـي سـراسيل

فــي حــار تمــت مةــل هــذه الخطــوةا ابالاــالي علينــا الاحـ ّـرك نهــداء احكمـ اأن نصــل لصــي
البيت األني تكون مرتي لنا الهم .

جيــدة مـ

اجاء في وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،2017/3/21 ،أن ليبرمان قار ن دار االتحاد األارابي
ت اعد ابشكل حقيقي للبدء بحمل مقاطع ااسع النطاق تد سراسيل .

اأشار لن أن حمل المقاطع األارابي ت،تي احاجاجاً علن تصرفاع نانياهو الذي يعارض الاوااض

م ال لط الول طيني ا ايرف

قام دال فل طيني في أي اتواق م اقبلي .

اأت ــاف ليبرم ــانا علين ــا أن نك ــون حكم ــاء اح ــذري ج ــداًا ف،اراب ــا س ــاقوم بحملاه ــا ف ــي نهايـ ـ الع ــام

الجاريا بعد اناهاء حم ع االناخاباع األارابي .
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 .21آيزنكوت :هناك أربعة تهديدات على "إسرائيل" ..استعدوا ألي معركة مفاجئة

ذكرع القدس العربي ،لندن ،2017/3/22 ،ع ادي عواادةا أن رسيو أركان جيش االحا ر غادي
آيءنكوع قار في ملتمر مئير داغان لألم ااالساراتيجي ا هناك أربع تهديداع علن سراسيل في
المرحل الراهن ا اهي الحرب في الحلب اللكاراني اهو تهديد يحد

ت ييراع في االساعداداع علن

الم اويي ال ياسي االع كري  .اع ذلك أتاف قمنا نا ييراع كبيرة داخل الجيش فيما ياعلق
بالقدرة الدفاعي اجم المعلوماع االساخباراتي افي الهجوما اذلك انط قا م

الاهديد في الو اء اللكاراني سياطور .

الدراك أن هذا

أمــا الاهديــداع الة ـ األخــرى فهــي ننظ ـره :الجيــوش العربي ـ ا االبرنــامج النــواي الي ارنــي اتنظيمــاع
األنصار الم لح  .ايءعم أن الربي العربي أدى لن نمو تنظيماع رهاني كةيرة ا اأن هـذا الءلـءار

كــان لــه تــ ،ير فــي ال ــنواع ال ــت األخيـرة اســيل ر ل ــنواع كةيـرة م ــاقب  .اتــاب هــذا الا ييــر نو ــه

الذي نراه أمام أنظارناا توكك النظام القديما توكك الدار .انح نرى تهديدا يا ير مـ جيـوش نظاميـ
لن منظماع رهاني  .انرى هذا في الشمار م حءب هللاا احماس في الجنوبا اعدد كبيـر جـدا مـ

الانظيماع الجديدة الاي نمت ابعةت كطاسر العنقاء .

انشــرع القـــدس ،القـــدس2017/3/21 ،ا أن جــيش االحــا ر الس ـراسيليا أعل ـ م ــاء يــوم الة ــاءا
نهاءه تدريباع امنااراع ع كري ااسع في المناطق الحدادي م قطاع غءة.

ااص ــوت القن ــاة العبريـ ـ العاشـ ـرة عل ــن موقعه ــا اللكاران ــيا ان ه ــذه الا ــدريباع ه ــي األاسـ ـ ااألكب ــر
للج ــيش السـ ـراسيلي من ــذ ع ــامي ا اأن  2000جن ــدي احاي ــاط ش ــاركوا ف ــي ه ــذه الا ــدريباع االمن ــااراع
بالتاف لن فرقاي مشاة افرقاي م المدرعاع.

اأشار الموق لن أن س س الجو شارك في عملياع الادريب االمناارة الاي ت منت تدريبا علن تنويذ

عملي توغل نري داخل أحياء القطاع.

ازار رسيو أركان جيش االحا ر السراسيلي غـادي آيءنكـوع مقـر الاـدريباع بعـد اناهاسهـاا اقـار أمـام

الجنــود مهمانــا أن نكــون م ــاعدي ألي معركـ مواجئـ اأن يكــون الجنــود فــي ظــراف أف ــل لك ــب

المعرك  .اتقرر في أعقاب اناهاء المنااراع زيادة عدد القواع السراسيلي علن حداد قطاع غءة قبيـل
اخ ر عيد الوصح اليهودي.

 .22رئيس الموساد :العالم عموما والمنطقة يمران بتغيرات وهناك ظاهرة تفكك دول وانعدام استقرار
الناصرة – ادي عواادة :قار رسيو جهاز المخانراع الخارجي الموساد ا يوسي كـوهي ا فـي مـلتمر
مئير داغان لألم ااالساراتيجي ا فيما ياعلـق بـالا يراع فـي المنطقـ ا ن للموسـاد أهـدافا تخالـف عـ
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أهــداف جــيش االحــا ر م ـ خ ـ ر حبــاط عمليــاع رهاني ـ تــد س ـراسيل فــي خــارج الــب دا اجلــب
معلوم ــاع اس ــاخباراتي ح ــور ق ــوة الع ــدا ازعماس ــه .ااعاب ــر ك ــوهي أن الع ــالم عموم ــا االمنطقـ ـ يم ــران

نا يراعا الم ناوقعها كلها .اهو أي ا يرى أن الربي العربي تحور لن شااء مكوهرا اهناك ظـاهرة
توكك دار اانعدام اساقرار.

في المقانـل أشـار كـوهي

لـن أن يـران بقيـت جءيـرة م ـاقرة ا اأن رغباهـا بـ،ن تكـون جهـ مـل رة فـي

الشـرق األاسـط مــا ازلـت قاسمـ  .اخلــص للقـور ن يـران سـاكون داسمـا الاهديــد األار لسـراسيلا داعيــا
ل ساعداد اات أصابعها علن الءناد ابالاءام البحا في الوقت نو ه عـ فـرو اتعـاان .اأاتـح
أن الموساد يعمل بموجب خط عمل ماعـددة ال ـنواع .اقـار ن تواصـل عمليـاع تكايكيـ يـل ر علـن

االساراتيجي .

القدس العربي ،لندن2017/3/22 ،

 .23رئيس الموساد السابق" :إسرائيل" على موعد مع كارثة تنهيها بسبب التهديد الديموغرافي
الناص ـرة – ادي ـ ع ـواادة :حــذر رســيو الموســاد ال ــانق تميــر بــاردا م ـ كار ـ ســاحل علــن المشــراع
الصـ ــهيوني اتحقـ ــق نهاياـ ــها داعيـ ــا لقيـ ــادة تقـ ــود لطريـ ــق جديـ ــدة .افـ ــي مـ ــلتمر مئيـ ــر داغـ ــان لألم ـ ـ

ااالساراتيجي حذر باردا مما اصوه نـ الاهديد الديموغرافي  .ااعابره اجوديا نل قنبل موقوت ا اذلك

في شارة عنصري الزدياد عدد الول طينيي علن طرفي الخط األخ ر.

ااعابــر أي ــا علــن غـرار أاســاط أخــرى فــي الي ــار الصــهيوني أن الاهديــد الــديموغرافي يشــكل الاهديــد
األكبر علن سراسيل اليوم .اكشف أن هناك فرص نادرة أمام سـراسيل لبنـاء ج ـور مـ دار سـ مي

كةيرةا لك هذه ل تاوفر دان ت ـوي الق ـي الول ـطيني  .اتـاب تواجـه سـراسيل خطـ ار اجوديـا ااحـدا
علن شكل قنبل ديموغرافي موقوت لكننا اخارنا بشكل شاذ طمر رؤاسـنا عميقـا بالرمـل ات ذيـ الـذاع

بحقاسق نديل هربا م الواق اسط تهديداع خارجي مخالو امانوع .

اللادليل علن رؤياه قار باردا ن عدد اليهود االول طينيي اليوم ما اا تقريبا ذ يعد كل الول طينيي

في ال و اغءة نحو  4.5مليون ن م  .ايااب زد علن ذلك العرب في سراسيل اهـم مواطنـون بشـكل

كامل اياماعون بحقوق ما ااي  .داعيا سراسيل الخايار ما تريد االاخطيط للمدى البعيد ال ل ـاعاع
االاوقف ع طمر رأسها بالرمل امواجه ااق ديموغرافي االجواب علن ال لار أي دال نريد .

القدس العربي ،لندن2017/3/22 ،
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" .24الخارجية اإلسرائيلية" تنظم زيارات إلى القدس للسفراء المعتمدين في اليونيسكو
لندن :باشرع ا ازرة الخارجي السـراسيلي فـي تنظـيم سل ـل رحـ ع للدنلوماسـيي المناـدني عـ دالهـم
فــي المنظم ـ الدالي ـ للةقاف ـ (اليوني ــكو)ا لــن مدين ـ القــدسا اذلــك تحــت شــعار تعــرف لــن حقيق ـ

ع ق ـ اليهــود بالقــدس  .اقــد تــم الوفــدا خم ـ م ـ ال ــوراء فــي المنظم ـ الدالي ـ ا هــم ســوراء دار

هاييايا اكرااتيـاا اغانـاا اكينيـاا اتنءانيـاا اسيم ـون فـي سـراسيل سـا أيـاما ياعرفـون خ لهـاا علـن
معــالم المدين ـ المقدس ـ االمواق ـ اليهودي ـ الاــي أقاماهــا س ـراسيل فيهــاا ب ــرض قنــاعهم نوجــود ارتبــاط

تاريخي اديني للشعب اليهودي اغسراسيل بالحرم القدسي الشريف .ام تم هذه الم ارفـقا الحوريـاع
تحت الحرم القدسيا احاسط المبكن (البراق)ا امدين دااد (سلوان) اغيرها.

اقــد قامــت اللجن ـ اليهوديـ األميركيـ (( AJCنامويــل هــذه الحملـ ا بم ــاعدة البعةـ السـراسيلي فــي
اليوني ــكو اا ازرة الخارجي ـ الس ـراسيلي  .اح ــب نيــان الــو ازرةا فــإن ســوير كينيــا فــي اليوني ــكوا جــورج

جوديــاا قــار فــي أعقــاب الجولـ األالــن الاــي جــرع أمــو :اآلن أصــبح ااتـحا لــي مــا هــي الاحــدياع
االاعقيداع الاي ت طر سراسيل لمواجهاها يومياا اهي توعل ذلك بشكل مةير .

الشرق األوسط ،لندن2017/3/22 ،

 .25الكنيست اإلسرائيلية يصادق على قانون "ضحايا اإلرهاب خارج البالد"

مجيـ ــد الق ـ ــماني :أقـ ــر الكني ـ ــتا بـ ــالقراءتي الةاني ـ ـ االةالة ـ ـ ا مشـ ــراع قـ ــانون لاعـ ــوي

ال ـ ــحايا

السراسيليي في عملياع رهاني تحصل خارج الب د .

اي ــنص الق ــانون عل ــن تع ــوض الع ــاس ع الما ــررة اتع ــوض المص ــاني ا مـ ـ خـ ـ ر االعاـ ـراف نه ــم

ـاس بــاليهود أا الم ـواطني الس ـراسيليي
ك ــحايا لعمــل عــداسي بصــرف النظــر هــل كــان الم ـ ُ
خلوياه األساسي أا ال.

هــو

عرب 2017/3/22 ،48

" .26الكنيست" يبحث قضية حجب ترددات الجيل الثالث في الضفة وغزة
رام هللا :بحةت لجن االقاصاد البرلماني في الكني ت السـراسيليا يـوم الة ـاءا ق ـي حجـب تـردداع

الجيل الةالا  3Gفـي ال ـو ال ربيـ اقطـاع غـءةا ننـاء علـن طلـب تقـدم بـه رسـيو العربيـ للا ييـر –

القاسم المشارك الناسب أحمد الطيبي.

اتحجــب س ـراسيل منــذ عــام 2006ا تــردداع الجيــل الةالــا  3Gع ـ شــركاع االتصــاالع العامل ـ فــي

فل ــطي ا الا ــي م ــا تـ ـءار تعم ــل ننظ ــام  2Gنينم ــا تبن ــت ش ــركاع اتص ــاالع عالميـ ـ اغســراسيلي نينه ــاا
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تـ ــردداع الـ ـ ـ 4Gا مـ ــا ي ـ ــطر المواطنـ ــون فـ ــي ال ـ ــو ال ربي ـ ـ ا لحمـ ــل ش ـ ـراسح اتصـ ــاالع س ـ ـراسيلي

السـاخدامها ألنهـا تقـدم خـدماع الجيلـي الةالـا اال اربـ ا كمـا أن ال ـوق الول ـطيني تحاـوي علـن أكةـر

م  370ألف شريح اتصار سراسيلي ا األمر الذي يكبـد االقاصـاد الول ـطيني خ ـاسر سـنوي تاجـااز

 100مليــون داالر أميرك ــيا اافقــا لاق ــدير البنــك ال ــداليا ف ــإن خ ــاسر قط ــاع الهواتــف المحمولـ ـ ف ــي
األرض الول طيني خ ر األعوام الة

السراسيلي .

الماتي ا تقدر ب،كةر م مليار داالر أميركيا ب بب القيود
الحياة الجديدة ،رام هللا2017/3/21 ،

 .27مراقب الدولة :تسريب أراض لـ"الصندوق الدائم إلسرائيل" وتجاوزات بإدارتها
ن ـ ر تــاهر :كشــف تقريــر أصــدره م ارقــب الدال ـ الس ـراسيليا يوســف شــبيراا يــوم الة ــاءا ع ـ أن

ال لطاع السراسيلي سربت م اح ااسع م األراتي لن 'كيرن كييمت لي ـراسيل (الصـنداق الـداسم
لس ـراسيل)ا نــي أيلورمســبامبر العــام  1991اني ــانمأنريل العــام 1992ا بم ــاح  51ألــف دانــم تقريبــا

في الجليلا اأنه خ ر عملي ت ليم هذه األراتي جرى اناهاك العديد م القواني ااألنظم .

ايشار لن أن 'كيرن كييمت' ت يطر علن حوالي  2.5مليون دانما تشكل  %12م م اح سراسيل.

لك مراقب الدال أكد في تقريره الجديد علن اجود تجاازاع مـ جانـب الدالـ ا'كيـرن كييمـت'ا علـن
توء عدم اجود معلوماع مو وق بحوزتهما حور حجـم المصـاريف الاـي أنوقاهـا 'كيـرن كييمـت' علـن
أعمار تطوير بملكي الدال .

غيـر أن 'كيــرن كييمـت' نشــرع فـي آبمأغ ــطو العـام  2014أن خءينـ الدالـ مدينـ لهـا بمبلـ 10.5

مليار شاكل ب بب النواق علن تطوير أراض .اتبي م تدقيق م ارقـب الدالـ أنـه ال توجـد معلومـاع

مو وق لدى الدال حور قيم األ ارتـي الاـي ُسـربت لـن 'كيـرن كييمـت'ا االاـي تقـدر قيماهـا بمليـاراع
الشواكل.
عرب 2017/3/21 ،48

 .28الجيش اإلسرائيلي يعترف بسقوط "طائرة من دون طيار" في سورية

تل أنيب :أكد النـاطق الع ـكري السـراسيليا أمـوا سـقوط طـاسرة سـراسيلي مـ دان طيـارةا مـ طـراز
راكب ال ماء في األراتي ال وري ا أار م أموا اقار نـه يجـري فحـص ظـراف سـقوطها .اجـاء

نيــان النــاطق الع ــكريا فقــطا بعــد قيــام اســاسل ع ـ م عربي ـ ننشــر صــورة للطــاسرة الس ـراسيلي ا الاــي

سقطت في منطق الجوالن ال وريا يظهر فيها مج م كامل للطاسرة .اتظهر طاسرة راكب ال ماء 10
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بشكل ااتح في الصـورا لـن جانـب رقمهـا الما ل ـل ااسـم الشـرك السـراسيلي المناجـ لهـا ألِبـت .

اعلن الرغم م الاقارير ال وري الاي ادعت اعاراض الطاسرة في سماء الـب دا فـإن النـاطق الع ـكري

السراسيلي قار ن الطاسرة سقطت في ظراف لم تا ح بعد.

الشرق األوسط ،لندن2017/3/22 ،

 .29بلدية القدس اإلسرائيلية تعلن انطالق االحتفاالت بمناسبة خمسين عاما على "توحيد القدس"
ال بيل :أعلنت نلدي االحا ر ع انط ق فعالي تهويديـ (أن ـام ليليـ بالقـدس القديمـ )ا م ـاء أمـو

فــي قلع ـ بــاب الخليــل فــي القــدس المحال ـ ا ات ــامر حاــن م ــاء الخمــيو المقبــلا تــم االحاوــاالع
بمناسب خم ي عاما علن احا ر المدين ا نهدف ت يير طابعها العربي الس مي.

اافــق ق ـ ارراع مــا ي ــمن نلجنـ القــدس السـراسيلي نرساس ـ ننيــامي نانيــاهو :يجــب زج ش ـرقي القــدس

االبلــدة القديم ـ نرمءياهــا اقدســياها فــي كــل نشــاط س ـراسيلي سياســي ااقاصــادي اأدنــي افنــي ارياتــي
اموسيقيا لعطاء انطباع ب،ن القدس بشطريها موحدة تحت ال يادة السراسيلي ا مـ العلـم أن الواقـ

ال ياسي ااالقاصادي ااالجاماعي احان البنن الاحاي يةبت عكو ذلك ايدح ه.

اي،تي المهرجان بمناسب األعياد اليهودي ااالحاواالع بما ي من ( 50عاماً علن توحيد القدس).
السبيل ،عمان2017/3/21 ،
 .31الجيش اإلسرائيلي :فلسطينيون جردوا أحد المعسكرات من األسلحة
الــداخل المحاــل :كشــف جــيش االحــا ر عـ تعـ ّـرض أحــد مواقعــه الع ــكري لعمليـ فل ــطيني أســورع
ع تجريده م أسلح اقنانل اذخاسر ع كري كانت موجودة نداخله.
زعـم موقـ  0404العبــريا أن قـواع الجـيش اعاقلــت مــلخ اًر مـواطني فل ـطينيي مـ مدينـ طوبــاسا
اعارف ـوا خ ـ ر الاحقيــق معهــم باســاي سهم علــن أســلح م ـ مع ــكر س ـراسيلي اباالتجــار نهــاا ح ــب

ّادعاسه.

اأفاد ب،ن قواع الجيش تشاركها عناصر جهـاز المخـانراع السـراسيلي العـام ال ـ شـاباك ا ش ّـنت حملـ
دهم في نلدة تياسير شرقي مدين طوباسا الليل الماتي ا عةرع خ لها علـن رشـاش اأسـلح ن مـ

نينها آ ربي جي ا بالتاف لن قنانل اذخاسر ع كري .

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/3/21 ،
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 .31خبير "إسرائيلي" :إنشاء جزيرة صناعية كميناء لغزة أمر ممكن

الداخل المحال :نقلت صحيو معاريف العبري ع البرفي ور أرنـون سـوفير قولـه نـه مـ الممكـ
نشـاء جءيـرة صـناعي قبالـ سـواحل قطـاع غـءةا اغن سـواحل قطـاع غـءة ت ــمح نـذلكا اأن هــذا األمــر

سيكون في صالح سراسيل .

اأتــاف الخبيــر فــي الشــلان الجيــو -ســاراتيجي فــي جامع ـ حيوــا نــه يليــد فك ـرة ازيــر المواص ـ ع
كاتوا لنشاء جءيرة صناعي كميناء لقطاع غءةا لكـ القيـادة السـراسيلي لـم توافـق علـن ذلـكا ايبـدا

أنها معارت للوكرةا رغم أن هذا األمر يصب في مصلح سراسيل .

اأكــد الخبيــر أن سـواحل غ ـءة مناســب جــداً لنشــاء مينــاء صــناعي قبالاهــاا اس ـواحل غـءة فيهــا ظــراف
م سم جدا لنشاء الموانئ االصطناعي ا االاي ال يوجد لها مةيل في كاف سواحل الشرق األاسط.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/3/21 ،

 .32جمعية يمينية يهودية تقدم التماسا أمام "العليا" ضد صفقة غطاس
رام هللا :قدمت جمعي يميني يهودي ماطرف ا يوم الة ـاءا لـن المحكمـ العليـا الاماسـا يطلـب سـقاط
الصوق الماوق عليها ني النياب العام اع و الكني ت ال انق مـ الاجمـ الـوطني الـديمقراطي فـي

القاسم المشارك باسل غطاس.

اح ــب الذاعـ العبريـ العامـ ا فــإن رؤســاء الجمعيـ اعابــراا أن الا ــوي الاــي توصــل ليهــا الطرفــان
تنــار مـ المصــلح العامـ ات ــيء لــن قـ الجمهــور بالجهــاز الق ــاسي ات ــر بمبــدأ الم ــاااة .افــق

تعبيرهم .يشار لن أن الصوق تق ي ب،ن يعاـرف غطـاس ناهريـب هواتـف خلويـ لـن سـجناء أمنيـي
امقانل ذلك تكاوي النياب بورض عقوب ال ج الوعلي عليه لمدة عامي .

القدس ،القدس2017/3/21 ،

 .33استطالع %58 :من اإلسرائيليين ال يثقون بالسياسيين خالل الحروب

القــدس المحال ـ  :أظهــرع ناــاسج اســاط ع للـ ـرأي جــرى فــي س ـراسيل أن  %58م ـ الســراسيليي ا ال
يةقون بالم اوى ال ياسي في المواجهاع الع كري المقبل .

اشارك باالساط ع الذي كشوت نااسجه اليوم الة ـاء فـي مـلتمر مئيـر دغـان لألمـ ااالسـاراتيجي ا

 500شخص يمةلون المجام الصهيوني.

اأكد  %85م الم اطلع آراؤهم أن االتواق النواي م يران لـيو بصـالح سـراسيل ا كمـا أكـد %43
فقط ب،ن األاتاع األمني تةير قلقهما في حي قار  %27نهم يشعران بقلق حيار أمنهم الشخصي.
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ارغــم المواجهــاع الع ــكري الكةيـرة الاــي عمــت سـراسيل فــي ال ــنواع األخيـرةن فــإن الق ــي المركءيـ
الاــي تةيــر قلــق الس ـراسيليي

هــي غ ـ ء المعيش ـ ا اأكــد  %69م ـ الــذي شــملهم االســاط ع بــ،نهم

يشعران بقلق م هذا الموتوع .ايا ح م االساط ع ت،ييد السراسيليي

دانالد ترمبا ذ قار  %68منهم نهم يعامدان عليه .

الرسيو األميركي الجديد

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/21 ،

 .34استشهاد فلسطيني بقصف مدفعي إسرائيلي على رفح
رفح  -محمد الجمل  -األيام اللكاراني  :اساشهد شاد اأصيب آخرا نينما تواصل أطقم اله ر
األحمر الول طيني البحا ع شاب الا موقودا ر قصف مدفعي مكةفا اساهدف
اقاربوا م خط الاحديد بحي النه

شرق مدين رفحا في ساع مبكرة م فجر اليوم.

اقالت مصادر أمني امحلي فل طيني ا ن

شبان

شبان اقاربوا م خط الاحديد احاالوا الا لل نينما

كانت قواع االحا ر تنوذ منااراع في المنطق ا فام اساهدافهم ب،كةر م  15قذيو مدفعي مااالي ا

سمعت انوجاراتها م كاف أرجاء مدين رفح.

بعد ذلك شوهدع دباباع تندف للمنطق اسم داي ط ق نار م أسلح

قيل ا احلقت طاسراع

حربي ااساط عي في األجواء.

اقالت مصادر أمني ن االحا ر أنل اللجن الدالي للصليب األحمر نوجود صاباع اشهداء في
المنطق ا ابدأ الان يق م اله ر األحمر الول طيني للوصور للمنطق ا حيا تحركت سياراع

سعافا اتم اناشار شهيد ايدعن يوسف شعبان أنو عاذرة ( 18عاما)ا اغصاب اصوت بالطويو ا

نينما جاري البحا ع شاب الا فقدع آ اره.

انوت مصادر فل طيني أن يكون الشهيد االمصاب م المقاامي ا ملكدة أنهم عمار حاالوا الا لل
لن خط الاحديد بحةاً ع فرو عمل.

األيام ،رام هللا2017/3/22 ،

 .35استشهاد رابع طفل بمخيم اليرموك منذ بداية آذار /مارس 2017

اساشهد ال جئ الول طيني الطول محمد مصطون م

نوري جراء الحصار الموراض علن المخيم.
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اأاتحت مجموع العمل م أجل فل طينيي سوري في تقريرها اليومي يوم الة اء 2017-3-20ا
أن الطول اساشهد نايج الحصارا اعدم اجود اسيل نقل لاقل األم لن المشون لجراء عملي

الوالدةا مشيرة لن أنه راب طول م أنناء مخيم اليرموك ي اشهد خ ر آذار الحالي.

فلسطين أون الين2017/3/21 ،

 .36احتجاجات بغزة على نوايا األونروا تغيير مناهج التعليم األساسي
نظمت اللجن الشعبي ل جئي الول طينيي ا يوم الة اءا اقو احاجاجي أمام مقر األانراا في مدين

خانيونو جنوب قطاع غءة احاجاجا علن نوايا الوكال الدالي لا يير مناهج الاعليم األساسي.

اشارك العشراع في الوقو االحاجاجي أمام مقر األانراا بخان يونو احاجاجا علن ما قالوا عنه
طمو الهوي الوطني م المنهاج الاعليمي .

ارف المشاركون في الوقو شعاراع تلكد علن حق الول طينيي في ترسيس المواهيم الوطني لألجيار

القادم م خ ر المناهج الاعليمي لهم.

افي سياق ماصلا أعلنت المبادرة الشباني للدفاع ع مخيم البريجا ع نياها اسائناف الوعالياع

الاي تم تجميدها م بقا للاصدي لمخططاع األانراا في تقليص خدماتها ل جئي ا اكذلك محااالتها

لا يير المناهج الدراسي ندءا م

الصف األار حان الصف الراب بوحوى حذف كل ما ياعلق

بالق ي الول طيني ارسم خط لا ير المنهاج الول طيني.

القدس ،القدس2017/3/21 ،

 .37الشرطة اإلسرائيلية تعتقل عمر البرغوثي أحد م سسي حركة المقاطعة الدولية (بي دي أس)
اعاقلت الشرط السراسيلي يوم الة اءا الناشط عمر البرغو ي أحد ملس ي حرك المقاطع الدالي

تد سراسيل.

اينشط البرغو ي الذي يقط في عكا الديه شرك خاص في رام هللاا في حرك المقاطع المعراف

باسم (.)BDS

اادعت صحيو

سراسيل اليوم أن البرغو ي اعاقل بعد ن غ م مصلح ال راسب ب بب عدم دفعه

ال راسب الملءم عليها المقدرة بعشراع اآلالف م الشواكل.
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 .38تقرير :أكثر من  262ألف طالب و 8,500معلم متفان في  267مدرسة تابعة لـ"األونروا" في غزة
قار تقرير لـ األانراا اليوم الة اء :ن أكةر م

 262,000طالب ي اويدان حالياً م

خدماع

ٍ
ماوان في  267مدرس تابع لـ األانراا في مخالف أنحاء
الاعليم في األانراا ندعم م  8,500معلم

قطاع غءة.

اأارد تقرير الوت الطارئ للمنظم األممي ا أنه ي اةمر نرنامج الاعليم في غءة كةي اًر لامكي
ال جئي األطوار م الوصور لن تعليم نوعي شامل اما ٍاا.

اكجءء م الاءام األانراا في تقديم هذه الخدم المهم اغدراكاً للءيادة في أعداد الط با اح ب

الاقريرا أطلقت األانراا في نداي شهر مارس  2017حمل توظيف لمعلمي

في غءةا اأجرع

األانراا هذا العام عددا م الا يراع علن أسلوبها في الاوظيف بما يشمل تمديد قواسم االناظار

لعدد م

الجءسي.

الاخصصاع لاصبح ساري الموعور لمدة عامي ا ف ً ع

تقديم نظام عقود الداام

اافق الاقريرا يام اخايار المرشحي لملء هذه المناصب افًقا لارتيبهم في القاسم بعد اجايازهم
مرحلاي اماحان الاوظيف االمقانل  .اأنه م خ ر تمديد قواسم االناظار ساري الموعور لعامي ا
ساامك

األانراا م االسامرار في الاعامل م أعداد الطلباع الماءايدة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/21 ،

 .39أكثر من  120ألف جامعي في قطاع غزة عاطلون عن العمل ..والعدد يتزايد

تشير حصاسياع حدية ا لن أن  21ألف طالب ياخرجون سنوياا م  29جامع اكلي تنشط في

قطاع غءةا م نينهم نحو  14ألف خريج بكالوريوسا اسا آالف مم يحصلون علن دنلوم.

اافقا لإلحصاسياع عينهاا فإن نحو  %48م هلالءا يحصل علن فرص عمل ملقت بعد عام علن

األقل م تخرجها انحو  %25يحصلون علن فرص عمل جيدة في مجار تخصصهما بعد تخرجهم
بوارة تارااس ني سا لن ماني أشهر .تشير األرقام لن أن نحو  %60م الشباب عاطلون ع

العملا نينهم  %53م الخريجي .

ات عن الملس اع الحكومي ااألهلي اغيرهماا لن تش يل نرامج العمل الملقت لصالح الشباب

االخريجي ا ال أنها تبقن في طار محدادا في ظل األرقام المخيو للخريجي

االكلياع سنويا.

م

الجامعاع

اأظهرع دراس خاص نشرع نهاي العام الماتيا أن سوق العمل في قطاع غءة عاجء ع

اسايعاب آالف الخريجي االخريجاع سنويا .كما أشارع الدراس ا لن اجود أكةر م  120ألف
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حامل شهادة جامعي دان عمل في قطاع غءةا اأن العدد يءداد سنويا بمقدار أربعي ألف طالب
اطالب .

الشرق األوسط ،لندن2017/3/22 ،

" .41اإلحصاء المركزي" :الذكور أكثر من اإلناث في الضفة الغربية وقطاع غزة
رام هللا  -األيام اللكاراني  :أظهر تقرير فل طيني رسمي ُنشر أمو الة اءا أن المرأة الول طيني
تشكل ن ب  %49.2م عدد ال كانا ما يعني أن ن ب الذكور تووق ن ب النا في فل طي .

اأاتح جهاز الحصاء المركءي الول طيني ا في تقرير تلقت األيام اللكاراني ا ن خ عنها أن

عدد المواطني في ال و ال ربي المحال اقطاع غءةا نل نهاي العام الماتيا  4.88مليون ن م ا

نينهم  2.4مليون م النا .

اأشار الاقرير الحصاسيا لن أن األسر الول طيني الاي تعيلها الن اء تشكل ما ن باها حوالي %12

م العدد الجمالي لألسر الول طيني في ال و االقطاعا االبال عددها  871ألف.

كما أظهر الاقرير أن العمر االفاراتي للمرأة الول طيني أعلن منه للرجلن نواق  75.2عاما لإلنا

ا 72.1عاما للذكور.

األيام ،رام هللا2017/3/22 ،

 .41في "يوم الميا العالمي" ..الضفة الغربية وقطاع غزة يعيشان واقعا خطي ار
غءةا رام هللا  -نور أنو عيش ا لباب ذاقان :يواجه قطاع المياه في ال و ال ربي اقطاع غءة ااقعا

خطيراا في ظل نقص الكمياع الماوفرة منهاا اتلو هاا ف

دان االناواع نها.

ً ع المعيقاع السراسيلي الاي تحور

ايحيي الول طينيون في قطاع غءة اال و ال ربي ا في  22مارسم آذار م كل عاما يوم المياه
ُ
العالميا عبر فعالياع تنظمها ملس اع محلي ا ت لط خ لها ال وء علن أزم المياها االاحدياع

الكمي االجودة.
الاي تواجهها .ايعاني قطاع غءةا م نقص حاد في المياه م حيا
ّ
اافق آخر الحصاءاع الصادرة ع سلط المياه الول طيني ا فإن ن ب العجء بالمياه في قطاع غءة
اصلت لن  110مليون مار مكعب سنوياًا م أصل  200مليون مار مكعب م المياه يحااجها.

ابالتاف لن نقص الكمياعا يعاني قطاع المياه ب ءة م ارتواع في معدالع الكلورايد االناراعا

ِ
الملو ْاي في نحو  %85م آبار المياه المخصص ل ساعماالع
حيا ترتو ن ب هاتي المادتي
المنءلي .
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ايقور ياسر الشنطيا رسيو سلط المياه في غءةا في نيان له اصل األناتور ن خ منه تعابر
معدالع الكلورايد االناراع في المياه ب ءةا أعلن م

الول طيني ا اح ب معاير منظم الصح العالمي .
اتاب

المعدالع الم موس نها افق المواصواع

آبار غءة ال تنطبق عليها شراط منظم الصح العالمي ا االاي تنص علن أن الحد األدنن

لعنصر الكلور  250مل مم لارن نينما تصل في آبار غءة م ألف لن  4آالف .

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/3/21 ،

" .42إسرائيل" تسمح بدخول "إسمنت" إلى  53مصنعا في غزة من أصل 220

غءة  -ملم غرابا هاني الشاعر :سمحت سراسيلا م اء يوم الة اءا بعبور كمياع م السمنت
لن أصحاب  53مصنعا م أصل  220في قطاع غءةا عبر معبر كرم أنو سالما بعد من دخوله

لحوالي عامن ندعوى اجود أسباب أمني .

اقار أمي سر اتحاد الصناعاع النشاسي في غءةا محمد العصارا ن سراسيل سمحت ندخور
كمياع كبيرة م السمنت لعدد محدد م المصان ا الاي تعمل ننظام ال ِّ ام ا أا ما تعرف بآلي
منظم األمم الماحدة لدخار مواد البناء لن غءة (رابرع سيري) .
اأتاف العصارا في تصريحاع لألناتورا أن سراسيل منعت دخور السمنت لن أصحاب

المصان لمدة تقارب العامن ندعوى اجود أسباب أمني .

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/3/21 ،

" .43نادي األسير" :ثالثة معتقلين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لالعتقال اإلداري
رام هللا  -قيو أنو سمرة :قار قدارة فارسا رسيو نادي األسير الول طينيا ن

معاقلي

فل طينيي في ال جون السراسيلي ا يخوتون ترابا مواوحا ع الطعام رف ا ل عاقار الداري.
اقار :هذه المعرك سااواصل ما دام االحا ر يصر علن اسامرار االعاقار الداري .

ابي فارس أن المعاقلي في ال جون السراسيلي ا قرراا الخوض في االتراب المواوس مطل الشهر
ّ
القادم ني انم أنريلا مطالبي ناح ي ظرافهم المعيشي في ال جون.
الوت لن أن مصلح ال جون تمارس ت وطا علن المعاقلي ا اتحرمهم م أب ط حقوقهم.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/3/22 ،
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 .44اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين األردنيين تثمن قرار رفض تسليم التميمي للسلطات األمريكية
عمان -حمدان الحاج :أصدرع اللجن الوطني لألسرى االموقودي
الصهيوني

تصريحا صحويا منت فيه قرار محكم الامييء الراف

األردنيي

في الـمعاق ع

لا ليم االسيرة المحررة أح م

الاميمي لل لطاع االمريكي مطالبي بالوقت نو ه االهامام بق ي األسرى االموقودي .
اقالت تلقت اللجن نبال الاقدير القرار القطعي م المحاكم الوطني الراف

لا ليم األسيرة المحررة

أح م الاميمي لل لطاع األمريكي ا اغننا ذ نشيد نهذا الموقف المشرف الذي يعكو معاني الرادة

اال يادة الحق فإننا نرجو أن ينعكو الن مراجع شامل لاعامل الم لالي م ق ي أسرانا في

سجون االحا ر الصهيوني االعمل الجاد لا،مي الفراج عنهم .

اتابعت ننا في الوقت الذي ندي فيه االزدااجي األمريكي م ق ايا أمانا اانحيازها الاام نحو

المحال ال اصب اتناسيها لالك الجراسم االمجازر الاي ارتكباها في اطننا العربي ااالس ميا لناقدم
ناهانينا الحارة لألسيرة األردني المحررة أح م الاميمي الاي عك ت نوقواها تلك الص ب الاي تحملها

النشمي األصيل الن جانب حق األهل في مقاام غطرس االحا ر الصهيوني ال اشم

الدستور ،عمان2017/3/22 ،

 .45عمان :انطالق م تمر القدس في األدب العربي الحديث بالجامعة األردنية
عمان م ليا الجنيدي م األناتور :انطلقت في الجامع األردني (حكومي )ا اليوم الة اءا أعمار

الملتمر الدالي القدس في األدب العربي الحديا ا االذي تُنظمه كلي الل اع األجنبي ندعم م
أياما 68
ايناقش الملتمر الذي ي امر علن مدار
اكال الاعاان االان يق الاركي تيكا ُ .

أطراح اارق بحةي ا تُبرز مكان القدس االساةناسي بالن ب للعرب االم لمي اتلكد علن مكاناها
كرمء للقداس اال م .كما تم علن هامش الملتمرا افاااس معرض صور للقدسا ُخصص جانباً
منه للرسوماع الط ني ا الوحاع فني م أعمار األردني نراهيم أنو الربا الذي اقارنت رسوماته

افنونه الاشكيلي بالق ي الول طيني اهموم األم اآالمها اآمالها.

رأي اليوم ،لندن2017/3/21 ،

 .46بري ُيحذر من شرارة "حرب نفطية" مع "إسرائيل" إذا قضمت "مزارع شبعا البحرية" المتنازع عليها
نيراع -رتوان عقيل :تااب الجهاع اللبناني الرسمي ما أاردته الصحاف االسراسيلي ع سعي

حكوم تل انيب الن فرض سيادتها اسيطرتها علن مشراع يهدد م احاع ال ب،س نها م حقوق

لبنان في راته النوطي ا تلك المانازع عليها في شريط بحري ني الطرفي امام االمم الماحدة.
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الطالما تناار الرسيو نبيه نري هذه النقط م االدارة االميركي في خ م الش ور الرساسي اما قبله

الن حي اناخاب الرسيو ميشار عون.

اياوقف نري اليوم عند هذا األمر الخطير الذي تعمل اسراسيل علن ت ويقه ب ي االساي ء علن

شريط تقدر م احاه نـ  863كيلوما ار مربعا في البحر م ملكي لبنان المانازع عليها م االسراسيليي .

اقبل ان تقدم الحكوم االسراسيلي االكني ت علن اتخاذ اي قرار حيار المنطق البحري المانازع

عليهاا يرى نري ان الجهاع الرسمي المعني في لبنان تقوم بالواجباع المطلوب منها علن كل
الم اوياع اال قلق لدينا في هذا الش،ن  .ايقور امام زااره :لقد حذرع م ار اًر م

خطورة هذا

الموتوع الذي بحةاه اما زلت م االمم الماحدة .اتاحمل اسراسيل خطورة اي ق م لحقوق لبنان
املكياه البحري حان لو كانت بم اح شبر ااحد .اغذا سارع في مخططها االساي سي في الحكوم
االكني تا فهذا يعني ان ش اررة حرب تظهر في االفق .انح م جهانا في لبنان ل ن كت ال

نقبل ب،ي تنازر ع حقوق شعبنا في هذه الةراة اهي في مرتب القداس عندنا.

النهار ،بيروت2017/3/22 ،

 .47الجيش اإلسرائيلي يتهم ""حزب هللا"" بقتل القيادي البارز مصطفى بدر الدين العام الماضي
األناتورا الجءيرة :اتهم رسيو أركان الجيش السراسيلي الجنرار غادي يءنكوع قادة في حءب
هللا اللبناني بالم لالي ع مقال القيادي في الحءب مصطون ندر الدي ا مشي ار لن أن ما نشر

ع ظراف مقاله تلكد أنه قال نيد قادته.

اأتاف في تصريح ازعه الناطق باسم الجيش السراسيلي أن ما يذاع في األساني األخيرة حور

م ب اع مقال ندر الدي ين جم م المعلوماع الاي تمالكها سراسيل نهذا الخصووا ايةبت -

بح ب البيان -عمق األزم الاي تواجه حءب هللا احجم احشياه .

اكان حءب هللا قد أعل مقال ندر الدي في  13مايومأيار  2016ر تعرض مكان قاماه قرب

مطار دمشق الدالي للقصفا اهو يعد أرف م لار ع كري لـ حءب هللا في سوري .

ااتهم حءب هللا م سماهم الجماعاع الاكويري بقال ندر الدي ا اقار ن االنوجار الذي أدى لن

مقاله ناجم ع قصف مدفعيا اغنه سيواصل قاار العصاباع الجرامي اغلحاق الهءيم نها .

ايعابر ندر الدي م أنرز أربع أشخاو اتهماهم المحكم الجناسي الدالي الخاص في لبنان عام

 2011ب،ن لهم صل باغايار رسيو الوزراء اللبناني ال انق رفيق الحريريا ااصواه المحكم ب،نه
مدنر العملي .
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 .48قاض لبناني يتهم خمسة فلسطينيين باالنتماء إلى "داعش" ..وتوقيف مطلوب في صب ار
نيراع – الحياة  :ادعن مووض الحكوم لدى المحكم الع كري القاتي صقر صقر أموا علن
خم

فل طينيي نينهم موقوف في جرم االناماء لن تنظيم رهاني م لح داعش ا نهدف القيام

ب،عمار رهاني ااساهداف مراكء للجيش اشخصياع سياسي علن كل األراتي اللبناني .

لن ذلك أعلنت المديري العام لقوى األم الداخليا أن قوة م ق م مكافح الرهاب -المجموع

الخاص في احدة الشرط الق اسي  -تعرتت لط ق نار خ ر توقيف أحد أخطر المطلوبي ا
الول طيني م ج (مواليد )1997ا علن تخوم مخيم صب ار اشاتي ا في  24شباط (فبراير) الماتيا ما
أدى لن صاب تابط ارتيبي  .اأكدع أن قوة م مورزة بعبدا الق اسي ندأع رصدها مارقب

خراجه م المخيم ا مشيرة لن أن قوة منها أطبقت عليه في محل صب ار أار م أمو أ ناء
م ادرته المخيم بعملي خاطو ابحرفي عالي ا اهو مطلوب للق اء بموجب  30مذكرة عدلي
اخ ص حكم بجراسم :محاال قال اسرق امخدراع اغط ق نار اتجارة أسلح .

الحياة ،لندن2017/3/22 ،

 .49رئيس لجنة "الحوار اللبناني -الفلسطيني" يشيد بريما خلف
نيراع – الحياة  :أعل

رسيو لجن

اقوف اللجن الن جانب ناسب األمي

الحوار اللبناني -الول طيني الوزير ال انق ح
العام األمين العام الانويذي لمنظم

(اساقالت م منصبها) في موقوها دفاعاً ع قيم امبادئ حقوق االن ان .

منيمن

سكوا ريما خلف

اقار في نيان :الاقرير الذي أصدرته سكوا تحت عنوان الممارساع االسراسيلي تجاه الشعب

الول طيني ام ،ل االبارتهايد ا ينب ايصب في هذا الطار االن اني الدالي الذي يناتل م أجله

م يي البشر  .الوت الن ان لبنان الذي ي ا يف مقر منظم سكوا علن أرتها يعابر صدار
هذا الاقرير بمةاب ت،كيد لمبادئ رف

العنصري االامييء أياً كان شكلها اهو م المبادئ األساسي

الاي ساهم لبنان في صوغها االوصور الن ع ء راياها م أجل العدال ني الشعوب .اهو ما

درجت سراسيل علن نق ه عبر ممارساها منذ قيام كيانها العنصري علن أرض فل طي

ندليل

ااصف خلف ب،نها مةار للمرأة العربي المناتل الاي تكافح علن جبهيا  :األالن رف

عنف

م يي ال جئي الول طينيي الذي يعانون القهر االذر االطرد م ديارهم .

ٍ
مآسا امواجه األفكار االممارساع الاكويري الاي تق م العالم الن
ال لطاع القمعي اما أار اه م

ف طاطي االيمان االكور اليو نينهما سوى الهمجي االحراب  .اأتاف :أما الجبه الةاني ا فهي
مواجه الجريم الااريخي الاي لحقت بالشعب الول طينيا اتعرياها نوصوها جريم أخ قي موصوف

التاريخ :األربعاء 2017/3/22

العدد4236 :

ص

27

تصل الن حداد جراسم البادة االاطهير العرقيا ما ياطلب أاس حمل ت ام ا م خلف ام
الق ي الول طيني الاي دافعت عنها بجدارة .

الحياة ،لندن2017/3/22 ،

 .51أبو الغيط لـ"الشرق األوسط" :رغبة فلسطينية في إعادة صياغة أفكار للحل
القاهرة  -سوس أنو ح ي  :بعد عودته م جول عربي شملت العراق ااألردن اقطرا تمهيداً للقم

العربي المرتقب في عمان نهاي الشهرا توّق األمي العام لجامع الدار العربي أحمد أنو ال يطا في
حوار م الشرق األاسط ا أن تحظن الق ي الول طيني باهامام كبير في القم المقبل .
األفكار للحلا اطرحها علن القم

اكشف أن ال لط الول طيني ترغب في عادة صياغ بع

العامادها.

اأمل أنو ال يطا أن تشارك في القم ال البي العظمن م القادة العربا اأن ت ور ع تواهماع فيما
نينهم ات وي الخ فاعا أا علن األقل الاوافق علن أهمي ت وي الخ فاعا اأن تعيد لقاء ال وء

مرة أخرى علن الموقف العربي م

الق ي الول طيني ات

الطبيعيا اهو الام ك نهدف حل الدالاي ا اطرس مبادرة ال

كما صدرع ع قم نيراع عام .2002

الم ار الول طيني في اتعه

م العربي مرة أخرى ب،الوياتها اترتيبها

الشرق األوسط ،لندن2017/3/22 ،

 .51صحف عبرية :حسابات إسرائيلية للغارات على سورية

قار الجنرار السراسيلي كوبي مارام ن الرسيو ال وري بشار األسد قادر علن ط ق صاراخ علن
تل أنيبا لك ذلك سيا بب في نهاي حكمه م ما يا منه ذلك م تدهور أمني ماوق علن

الجبه اللبناني ا مما قد يعابر تهديدا علن سراسيل.

انقلت صحيو معاريف ع مارام الخبير السراسيلي في الشلان ال وري ا قوله ن األسد ي يطر
اليوم علن جءء ص ير م سوري ا اال أظ أن م مصلحاه اساهداف تل أنيبا رغم ما حققه ملخ ار

م

نجازاع في حلب ندعم م

يران اراسيا.

ااعابر أن األسد يمر بظراف صعب في األيام األخيرة علن خلوي الاطوراع الع كري في محيط

العاصم دمشقا ارغم أن سراسيل نوذع عشراع ال اراع الجوي في سوري ا فإن الحاد

كان مخالوا كونها اعارفت بالهجوم ااساخدمت منظوم الحياو .
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اذكر أنه رغم عدم الادخل السراسيلي المباشر في أحدا

سوري ا فإن لديها مصلح اساراتيجي

لمعرف كيف سابدا في اليوم الااليا فهل ساكون تابع لمحور يران ا حءب هللا اراسياا أم سااب
سياس جديدة م الدارة األميركي قد تنجح بإخراج اليرانيي م اللعب ال وري ؟
افي مقار له بصحيو معاريف قار القاسد ال انق ل

مارام ن الاطوراع األخيرة ني

األخير.

س البحري السراسيلي الجنرار أليعءر تشيني

سراسيل اسوري تشير لن أن الوت في سوري ت ير خ ر العام

اأاتح أن الجيش ال وري يحقق بع

النجاحاع الميداني بم اعدة راسيا اغيران ا حءب هللا ا

ااألسد باع يشعر أن الدال تعود ليها الذلك ربما تلقن توءا أخ ر م الراس بصماهم زاء رد

فعله علن الهجوم السراسيلي.

اأتاف أن سراسيل تجد نو ها أمام ات جديدا فهي ملءم بالاشويش علن عملياع تهريب

األسلح النوعي ر حءب هللا ا ام جانب آخر عدم االنجرار لاصعيد ع كري.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/3/21 ،

 .52م سسة "فارس العرب" :مشاريع إنسانية تستهدف ترميم  72بيتا في قطاع غزة
غءة ـ أسام الكحلوع :قار مدير ملس
الما ررة م

فارس العرب طارق البناا ن مشراع ترميم البيوع

الحرب علن قطاع غءة عام 2014ا جاء نامويل ادعم م

الماراتيا حيا اساهدف المشراع  72نيااً م

نيوع الوقراء الذي

هيئ اله ر األحمر

ت رراا جراء العداان علن

القطاع في منطقاي الدرج االاواس في مدين غءة .اأاتح البناا أن المشراع سجل العديد م قصص

النجاس للم اويدي ا امنهم مرزاق جنيد الذي دمر االحا ر منءله اجاء مشراع الارميم ليوفر
مقوماع الحياة الطبيعي لهذه األسرة.

البيان ،دبي2017/3/22 ،

 .53محامي منسق "تيكا" التركية بغزة :موكلي تعرض لضغوط وينفي اتهامات "إسرائيل"
القدسم عبد الرؤاف أرناؤاط -غءةم ملم غراب :أفاد المحامي خالد زبارق

ب،ن موكله محمد

مرتجن (فل طيني)ا من ق اكال الاعاان االان يق الاركي (تيكا) في قطاع غءةا تعرض ل

وط

سراسيلي ا اينوي جمي الاهم الموجه ليها االاي أعلناها سراسيلا اليوم الة اء.
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اقار زبارق ا في تصريحاع لألناتور عبر الهاتف :موكلنا ينوي كاف الاهم الموجه تده في
السح االتهام الاي نشرها (اليوم) جهاز األم العام السراسيلي (الشاباك) ..عمل مرتجن كان في
مشراعاع ن اني  ..كان يخدم الن ان المحااج اال شيء غير ذلك .

ااعاقلت سراسيل مرتجنا في  13فبرايرم شباط الماتيا علن معبر نيت حانون ( يريء) شمالي

غءةا ااجه ليه الشاباك ا افق نيان نشره اليوما اتهاماع منها :العمل م الجناس الم لح لحرك

حماس (كااسب الق ام)ا اع وي منظم معادي ا االاواصل م جواسيو أجانبا اغعداد ملامرة

لإلترار ب،م الدال ا افق زبارق .

م جانبهاا قالت حرك حماس ا علن ل ان الماحد

باسمهاا فوزي نرهوما ن تلويق سراسيل للاهم

ااألكاذيب للملس اع الدالي في غءةا ااعاقار مدراسها ي،تي في طار حمل سراسيلي م عورة لحكام

الحصار علن غءة .

اأتاف نرهوما في تصريح صحوي اصل األناتور ن خ منها أن ما تقوم به سراسيل ي،تي

لرهاب هذه الملس اع اتخويوهاا لمنعها م تقديم أي خدماع للوقراء ااألطوار اأصحاب البيوع

المدمرة في غءة .

م جهاها قار الماحد

باسم الخارجي الاركي ا ح ي مواي أاغلوا اليوما ن أحد أهم مبادئ

العملي القانوني هو االساناد لن قاعدة اعابار الشخص نريئا حان تةبت داناه عبر محاكم عادل .

اأتاف مواي أاغلوا في نيانا أن تركيا تااب ع كةب ات مرتجنا االعملي القانوني الجاري
بحقه في سراسيلا اطلبت م الجانب السراسيلي تءايدها بمعلوماع ع ملف مرتجن .
اشدد الماحد

باسم الخارجي الاركي علن أن تيكا ساواصل مشاريعها الهادف لن تخويف معاناة

الشعب الول طيني ب،كملها بما في ذلك سكان غءةا البال عددهم قراب مليوني ن م يعيشون علن

نحو  360كيلو ما ار مرب .

ايعمل مرتجن منذ عام  2012من قا لوكال تيكا الاركي في غءةا اهو ماءاج الديه  4أنناء.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/3/22 ،

 .54الرئيس الصيني :ينبغي التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية
بكي مفلاد قباقجي :شدد الرسيو الصيني شي جي نين ا علن اجوب الاوصل لن ت وي للق ي
الول طيني في أقرب اقتا م خ ر االلاءام بحل الدالاي .

جاء ذلك خ ر لقاسه رسيو الوزراء السراسيليا ننيامي نانياهوا الذي يءار العاصم بكي حالياا

اليوم الة اء.
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اقار نين ا ن الاوصل لن حل ني

سراسيل افل طي قاسم علن أساس حل الدالاي في أقرب اقت

ممك ا يعد م تطلعاع منطق الشرق األاسط االمجام الدالي .

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/3/22 ،

ترمب يريد دور صانع الصفقة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
 .55وليد فارس :ا
لندن  -هدى الح يني :نقل األكاديمي األميركي اللبناني األصل الدكاور اليد فارس في حديةه م

الشرق األاسط ا ع الرسيو األميركي دانالد ترامبا أنه أندى له رغباه نـ ح م الصراع الول طيني

 السراسيليا اأن يلعب دار صان الصوق ني الطرفي ا علن أن ياولن س ارسيلا ايكون للعرب
المعادلي دار .

اأتف فارسا أن المقارن الجديدة للرسيو ترمب ترتكء علن عنصري  :عنصر شخصين فهو يريد

أن يكون صان ال

م ا الصوق ما ني السراسيليي االول طينيي  .قار الرسيو لي شخصياً عندما

كنا مجامعي في نهاي عام  : 2016لماذا لم تامك أميركاا اكل رؤساسها منذ عقود  اهي القادرة 

م يجاد حل لهذا الصراع؟ ...لقد اتعت كااباً بعنوان (ف الصوق ) .أنا أريد أن أح م هذا الصراع
ني الول طينيي االسراسيليي سلمياً .نريد أن يكون للعرب المعادلي دار في م اعدتناا أي أن
يحا نوا الول طينيي المعادلي ا اهذا أمر مهما اأنا أتولن الع ق م

سراسيل في هذا الموتوع .

لذلك أرى أن لديه ني شخصي ااساراتيجي لحل هذا الموتوع بشكل عادر.

الشرق األوسط ،لندن2017/3/22 ،

باألرضي الفلسطينية
ا
 .56زيد الحسين :نصف قرن من االحتالل ألحق ضر ار كبي ار بحقوق اإلنسان
المحتلة

قار المووض ال امي لحقوق الن ان زيد ن

رعد الح ي

ن نصف قرن م

الم اوطناع ألحق تر ار كبي ار بحال حقوق الن ان في األراتي الول طيني المحال .
جاء ذلك في كلماه أمام جل

أربع تقارير منها

االحا ر ابناء

مجلو حقوق الن ان اليوم في جنيف الاي تم خ لها اساعراض

لألمي العام لألمم الماحدة اتحديا شووي حور الاقدم المحرز في تنويذ قرار

حقوق الن ان 31م 35لحال حقوق الن ان في األراتي الول طيني المحال بما فيها القدس الشرقي
امرتوعاع الجوالن اقطاع غءة تحت البند ال اب .

اأاتح زيد أن تقريره الااس حور ات حقوق الن ان في األراتي الول طيني المحال افقا

لق ارراع حقوق الن انا اساند في المقام األار لن العمل المنظم االدقيق لمراقب حقوق الن ان م
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قبل مكابه هناك .كما أنه يحاوي علن حاالع اناهاك حقوق الن ان ايحدد الاوصياع فيما ياعلق
بالم لالي الرسي يي اهم سراسيلا اال لط الول طيني اال لط في غءة.

يشكل هذا العام ع م بارزة أخرى حيا يدخل الحصار السراسيلي لقطاع غءة عامه العاشرا

ايانامن الحباط االي،سا فيما تواصل قواع األم السراسيلي اساخدام األسلح الناري تقريبا علن

أساس يومي علن طور المناطق المحظورة في البر االبحر لورض هذا الحصار .اقد افر مكابي

باسامرار معلوماع موصل حور كيوي دف الف ع م العقاب الرتكاب اناهاكاع حقوق الن انا
اكيف أجج انعدام م اءل الطرفي داراع جديدة م العنف االصراع ني السراسيليي االول طينيي .

اأشار زيد لن اساعراض الاوصياع الموجه لن جمي األطراف منذ عام  2009افقا للقرار 31م.35
كما اساعرض مكاب المووتي أكةر م  900توصي موجه لن مجموع م الجهاع الواعل بما
في ذلك سراسيل ادال فل طي اأي ا الجهاع الول طيني االمجام الدالي.

مركز أنباء األمم المتحدة ،نيويورك2017/3/20 ،

 .57حركة فتح ما بين انتصار الكرامة  68والمراوحة في المكان 2017

ما أشبه اليوم باألمو فوي العام  1967كانت نك

عباس زكــي

حءيرانا اسقطت ال و اسيناء االجوالن نيد

اسراسيلا ااتطر زعيم األم عبد الناصر للانحي االعودة الن صووف الجماهيرا فخرجت الجماهير

احالت دان ذلكا فقرر حرب االسانءاف ألنه علن درج عالي م الكرام االوطني ام علن

شاكلاه ال يقبل بالهءيم اان جاما م شعاره الخالد ما اخذ بالقوة ال ي ارد ال بالقوة .احينها أرسل
لن حرك فاح ندمشق رسال فحواها :يا شباب الواح هبوا اقاتلوا الو بإشعار حراسق فان لم توعلوا

ذلك ل ترف عليها أع م عربي قط .فالاقط حادي م يرتنا اقاسد ورتنا ياسر عرفاع االشارة اغادر

فو اًر الن االرض المحال قاطعاً الحداد ال وري  -األردني لن األغوار اكذلك قاسد قواع العاصو
أنو صبري صيدم ام هناك عبراا نهر األردن لن مهوى فلادهم فل طي الاي تعاني م جراس
لن منطق األغوار علن طريق الرااد

االحا ر اخيباع الهءيم كان ذلك ايذاناً نبدء زحف المقاتلي
ااالساعداد لبدء احياء الذكرى الةالة النط ق فاح الاي أتاءع سماء االم بالرصاو االحمر

في الواتح م يناير عام .1965

كانت الجيوش العربي في حال عادة البناء بعد هءيم حءيرانا اكان الجيش العربي االردني ي
الطرف ع عبور الوداسيي للقيام بعملياتهم الجريئ الن جانب الم ح ااالساط ع السائناف الم يرةا
اكان موشي دايان نجم المرحل كجنرار مناصر في الحرب علن الجيوش العربي ا اكان يقور أجلو
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قرب الهاتف أناظر االتصار م العرب لاوقي صكوك االسا
كالبي

نيده يحااج الن شيء م ال

ما اقد أعل أن هناك فاح الكنها

ط لك رهاا اقد ح ر لعملي ع كري ااسع تحت شعار

طواء ألتواسهم
تطهير أاكار المخربي في األغوار علن حد زعمها اغح ار قياداتهم في الشباك
ً
ال اطع ا لكنه خ ر الجول بوعل قرار الصمود للوداسيي خ فاً لقواني حرب العصاباع ( ذا اقبل
العدا اترب اغذا أدنر أترب) كان قرار الصمود االمشارك بصن النصر الناماسنا ألم مهءام

تحااج لن اناصارا اكان لصرار القاسد عرفاع ارفاقه أن ج د احدة الدم الول طيني -األردنيا

ارد االعابار للع كري العربي اأعل مي داً جديداً لحرك فاحا فإن كان الواتح م يناير  65انط ق
كانت الكرام  68مي داا رافق ذلك ع ن سيد الب د الملك الح ي المودى (كلنا فداسيون) اما ردده
الءعيم الخالد جمار عبد الناصر (أن فاح أنبل ظاهرة اجدع لابقن) اما ادلن به ارنولد تويمبي

الملرخ البريطاني أن فاح ال ترسم خارط فل طي نل ترسم خارط الشرق االاسط.

اهنا أعادع فاح االمل لألم اج دع الشرعي الول طيني في اطار منظم الاحرير الول طيني اما

لن ذلك م انجازاع ال ي اهان نهاا رغم الصعود االهبوط بقي ال يف مشرعاً االبندقي تاقدم علن
غص الءياونا م الا،كيد للعالم أجم ان هذا الشعب الول طيني شعب الجباري ل ي ا لم ال
يرك ا اان اص ر ج رافيا تش ل صناع القرار في العالما اان الق ي الول طيني هي الرقم الصعب

في معادل الصراع في الشرق األاسطا حي

رف ت أمريكا منح عرفاع الوي اء لدخور نيويورك

لح ور دارة الجمعي العمومي لألمم الماحدة اتطراا لن نقل دارة األمم الماحدة لن جنيف

ل رارة ح ور عرفاع ايكون نهذا قد اناصر الرسيو عرفاع بالااريس رغم الخ ارة في الج رافيا

الحءين .

مئاع آالف القنانل بمخالف أنواعها اأحجامها ااجاياس سراسيل للبنان احصارها الشامل اتدمير

امذابح لمخيماع نيراع اباألخص مذبح صب ار اشاتي

م ارتواع من وب المعنوياع االام ك

أكةر بالةوانت االقافل في االتجاه الصحيحا رغم الخراج م دار الطوق نهاي العام 1982ا اتوزع
القواع علن الدار الشقيق ااسابداد الج رافيا الكافرةا كل ذلك لم ية ِ م عءم فاح علن مواصل

الهجوم ااسامرار األمل رغم حجم ااج األلم الذي حل بشعبنا بوعل الهبوط المراع لحاتنانا
العربي .

أقور لخواني بواح اقد هبطنا لن م اوى الشرعياع الدالي االهدناع العربي اتبدر الشعار م

ورة

حان النصر نةورة حان القدسا اقمنا بكل ما يقن العالم كله ب،ننا ال حي ا اكلما تواتعنا اتوجهنا

نحو ال

م اكةر ازدادع اسراسيل تطرفاً اعدااني نل اخلعت وب الدال اارتدع وب العصاب

نوصور الم اوطني

لن سدة الحكما لم تارك سراسيل طريقا ال اسلكاه للعبا نوحدتنا أاال
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ابمصادرة أرتنا ااناهاك حرم مقدساتنا االعبا ب،رااس شعبنا لن أن اصلوا الن القال بالشبه
ان جاماً م شعارهم الموع للعرب ا الول طيني الجيد هو الول طيني الميت  .اقد نجح الرسيو أنو
مازن بإقناع العالم اجءء م اليهود ب،ننا االكةر حرصاً علن اساقرار منطق الشرق االاسط احاجاه
الن ال

م الداسم علن قاعدة حل افق وانانا الوطني ا افرض علن م يكيلون بمكيالي أن يعيداا

النظرا نل ااقاحم حصون األعداء ندنلوماسي رشيق ارؤيا لها صدى في العالما م حرصه علن
الةوانت اربط اي حل باالساوااء .احصد هذه المنجءاع الدالي علن صعيد األمم الماحدة امجلو

االم اعلن صعيد البرلماناع الدالي اعلن صعيد الواتيكان اعلن كل الصعد بما ياطلب ميداناً

ملاهباً يا ءم م ال ياساع الذكي ا اذلك ب،ن ال تخذلوا الراحلي العظماء م قيادتكم الذي نل وا
نصاباً في الجن ا اال تخذلوا رسي كم انو مازن الذي دعا الن المقاام الشعبي ا اال تخذلوا شعبكم

الذي ظل رغم الق م للج رافيا اال ياس يراه علن دار فاح في رد االعابار للشعب االق ي .

اهذا ياطلب النهوض بالحرك عملياً باالنخراط في المقاام الشعبي المدني في مواجه االسايطان
اقواع االحا ر بعشراع اآلالف م كوادر الحرك ا الاي ساُ اعف فو اًر بمشارك القوى ااألحءاب

الوطني االس مي اجماهير شعبنا العظيما فما يوحدنا هو المعرك اليو الحوار الذي لم يعد يجدي
علن مخالف الم اراعا اغذا ما تحقق ذلك الءخم الهاسل م
ام اوطنيها ل

غ ق الطرق االلاوافي فإن اسراسيل

ي امراا حيا حوافء اجودهم احرياهم اعدم االعاراض العملي علن اجودهم

كم اعمري غءاة ألرتنا الول طيني  .الطلب م الحكوم االلجن الانويذي بم حق

سراسيل لدى

المحاكم الدالي علن جراسمها الماواصل اتقديم كل ما ياعلق بملواع االسايطان االحرك األسيرة

اتدمير مرتكءاع الحياة الول طيني اجراسم الحرق االقال اتدمير المنازر ااالسا ب لحري شعبنا
لوت

سراسيل علن قاسم االبارتهايدا كما ارد في تقرير االسكواا م الاةمي العالي لدار األخت

ريما خلفا اات مدين القدس قيام ال يد الم يح عليه ال

م اعراج سيدنا محمد صلن هللا

عليه اسلم لن ال ماءا أي أنها نواب األرض لن ال ماء في أالوياع المهام الول طيني علن صعيد
االقاصاد ادعم الصمود اكل ماطلباع الحياة بما يرقن لن مكاناها كعاصم أندي لول طي

امكاناها الراحي علن الكرة األرتي .

م أجل االناماء لن جيل الرااد في هذه المرحل الصعب علينا الوفاء للق ما ب،ن يكون الوقت
االمار االراس للوط ا اأن تعود مرحل الوهب تجاا اًز لمرحل االمايازاع االنهب للوط ا اان ن لب

ظاهرة المعنيي بالهم الول طيني اليو ظاهرة أصحاب االمايازاع علن ح اب الوط ا اُلنعد حرك

فاح كما كانت االسم الحركي لول طي ااالناماء لحركاع الاحررا كونها اليمان بحامي النصر

ااالساعداد الداسم للا حي علن قاعدة القيادة الجماعي اااللاءام بالنظم االلواسح ااساح ار قانون
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المحب لاج يد حلمنا الوطني في العودة االدال الم اقل اعاصماها القدس احق شعبنا في تقرير
المصيرا الي ،ر كل منا نو ها ماذا يمكنه أن يقدم م دليل أننا علن درب الكبار ن ير لن اقطب

جماهيرنا الاي هي الماء اهي الحياة اهي صاحب الحق في الم اقبل .عاشت الذكرى االمجد
للشهداء االحري لألسرى.

القدس ،القدس2017/3/21 ،

" .58دولــــــــــــة غـــــــــــــــــزة"
ني فارة اأخرى يطوو علن سطح المشهد ال ياسي الحديا ع

هاني المصري

دال غءة  .هكذا كان األمر منذ
ااألجهءة

غالبا م العاملي في مراكء األبحا
اقوع النكب احان اآلنا ذ تطرس أاساط سراسيلي ا ً
ال ياسيي ا فكرة موادها أن أف ل حل للق ي الول طيني قام دال في
أحيانا بع
األمني ا ا ً
قطاع غءة .اذهب بع هم لن حد المطالب ب م م احاع م

سيناء حان تا

هذه الدال

(اك،ن م ،ل الانازر ع
للول طينيي م مناطق أخرى في الشااع اال و ال ربي ا
ّ
الول طينيي االعرب بح ني م بع هم اب وء ني م
األراتي المصري أمر سهل) .بع
البع

جءء م

اآلخر يكون بمةاب رج الصدى لألصواع السراسيلي .

كلنا يذكر صرار الحكوم السراسيلي أ ناء الاوااض بش،ن تطبيق أاسلو علن اقاصار االن حاب

علن قطاع غءة أاًالا لن أن تراجعت اصوًال لن غءة -أريحا أاًال ا م زار شمعون نيريء الرسيو

أن أنو عمار رف
الراحل ياسر عرفاع في غءة اطرس عليه فكرة قام دال في غءةا ال ّ
الطرس.
اجاء تطبيق خط شاران بخصوو االن حاب م القطاع لي

هذا

م ،ل مصير قطاع غءة بمعءر

اخصوصا ع مصير ال و ال ربي ا علن نار ساخن ا فهناك م اعابر ذلك
ع بقي فل طي ا
ً
يخيا حققاه المقاام ابداي لدحر االحا ر م األراتي المحال عام 1967ا نل نداي
نجا از تار ً

لءاار سراسيلا رغم أن القطاع افًقا للقانون الدالي ال يءار محا ً ا ألن سراسيل ال تءار تُمارس م
خ ر الحصار االعداان االادخل الم امر كل أنواع الا ،ير عليه .اهناك م حذر م مخاطر خط
شاران الهادف لن انوصار القطاع االاركيء علن تعميق االحا ر ااالسايطان في ال و .

م اسامرار االنق ام ال ياسي االج رافي منذ العام 2007ا افشل كل الجهود االمبادراع ال اعي

الاحور لن انوصار داسم حان شعار آخرا اناعشت
تعمقه اسيره الحةيا نحو
لنهاسها لدرج
ّ
ّ
الخطط الرامي للحل في غءة دان ال و ا بالرغم م أن أاسلو ينص علن الوحدة القليمي ني
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ال و االقطاع .لذاا الحظنا جوالع توني نلير م أجل قام هدن طويل األمد مقانل ميناء امطار
اتخويف الحصارا ااسامعنا كذلك لاصريح نواالي نينت الذي قار ن هناك دالاي للول طينيي :

ااحدة في األردنا االةاني في غءةا اال حاج نهم لدال الة في ال و !

كنت منذ فارة قصيرة في غءةا ااسامعت لرأي ال ءيي حور هذه الوكرة اغيرهاا فوجدع أن الشعور

دارة جديدة تعكو الا ييراع في

أن االنق ام ياعمق .أما حماس ا فا عن لقام
الطاغي هناك ّ
قيادتها بعد االناخاباع .في المقانلا فإن الرسيو أنو مازن ال يريد اساعادة غءةا اهناك اتجاه عام في
غءة باع يريد الخ و ب،ي م ا ال سيما أن القطاع محاصرا اتناشر فيه ظواهر خطيرة كمناج
طبيعي للوت الذي يمر بها أهمها االناحار علن خلوي الوقر االعوز االي،س م الحياة االم اقبلا

الاطرف االاكوير لآلخري بم فيهم حماس ا اتوشي تعاطي الارامادار ا ذ اصل عدد الماعاطي
ا ّ
ٍ
ع البطال الاي اصلت معدالع فلكي ا ذ تبل ن باها ني
ماعاطا ف
لن حوالي  100ألف

الشباب حوالي %70ا لن جانب مشاكل الكهرباء اتلو المياه اتدهور الخدماع الصحي .

ال ينب ي تجاهل أن االتجاهاع الماحكم بالقرار السراسيلي لم تطرسا اربما ي احيل أن تطرس
فيها قام دال فل طيني

تماما لنوو األسباب الاي ترف
مخاارةا قام دال في غءة أا غيرهاا ً
اسايطانيا عنصرًيا علن ح اب الشعب
مشراعا اساعمارًيا
علن أراتي 67ا ألن سراسيل تج د
ً
ً
الول طينيا اتعابر تج يد الحلم الول طيني بإقام دال م اقل اذاع سيادة الخطوة األالن نحو

تحرير كل فل طي .

أشكاال م الحكم الذاتيا حان لو
اسيليا ال ياعدى منح الول طينيي
ً
ن ما يجري الحديا عنه سر ً
أطلق عليه بع السراسيليي اسم دال  .فالهدف السراسيلي الناظم ل ياس الحكوماع المخالو هو
تم أكبر م اح ممكن م أرض فل طي م أقل عدد ممك م ال كانن لكي تحافظ لن الحد

األقصن علن نقاسها كدال

يهودي ا ات م اسامرار سيطرتها علن كل فل طي ا لذلك اناعشت

المشاري الرامي لاحقيق هذا الهدفا م

تم م اوطن

االسايطاني امناطق (ج)ا لن تم ال و ب،سرها.

مرار ب م كل الكال
ًا
معاليه أداميم ا

في سياق المخططاع السراسيلي ا جاء أاسلو كاصوي للق ي اليو ح ً لهاا اتم توظيف
الانازالع الول طيني لخدم هذا ال رضا كما ظهر في اعاراف القيادة الول طيني بحق سراسيل في

الوجود مقانل اعارافها بالقيادة االمنظم ا اليو بالحقوق .فاالعاراف السراسيلي لم يا م أي حق

م حقوق الول طينيي ا اال حان حقهم في قام دال ا الو علن جءء م فل طي  .اعندما تاحد
األاساط الحاكم في سراسيل ع

دال ا مةلما تحد

نانياهو أكةر م مرةا فهي ال تقصد دال كما

هي الدار ذاع ال يادةا اغنما دال ال تملك م مقوماع الدار ال االسم.
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هكذا األمر اآلن فيما ياعلق ب ءةا ف يوجد طرس سراسيلي رسمي بإقام دال ا اغنما محاال لورض
أاسلو جديد علن حماس ا الاي تاعرض الخابار مما ل ل خابار الذي اجاازته فاح ا ايامةل ناقديم

م االعاراف نها اليو االعاراف بالحقوق الول طيني ا فالمطلوب منها هدن ااقف المقاام مقانل

تخويف شراط الحصارا اغذا أرادع أكةر عليها الدف أكةر.

الجديد المقلق زاء الوت المادهور في القطاع ااسامرار االنق اما أن هناك م باع يوكر ب،اسلو

الخاو ب ءة (الو بم مياع مخالو ) تحت ت ،ير قناعاع تاحور لن غطاء حور قرب زاار سراسيلا
علن أساس ما حدا أح

م حدا ا اال خيار لنقاذ غءة سوى االتواق م

غير مباشرةا لدرج أن هذا الرأي يناشر ني

أاساط البع

سراسيل عبر موااتاع

في حماس ا الجهاد امخالف

الوصاسل الدى العموما نينما الهدف الحقيقي تخويف الحصار أا زالاه اليو قام دال غءةا ألن

الجمي يدرك أن سراسيل الاي تدخلت حان في تصميم أاتوساراد ص س الدي

في غءةا الذي أقيم

ندعم م شرك االتصاالع اقطرا لكي ال ي اخدم كمطار (ايقار ن القطاع محرر)ن ال يمك أن

ت مح بإقام دال تكون قاعدة انط ق للاحرير.
األسوأ م

ذلك أن هناك م

أخذ يدرك ذلكا اباع يا اءر :ما حاج غءة لألنواق ااألسلح

الهجومي ؟ الماذا ربط مصير ال و بالقطاع؟ علن أمل أن يواح ذلك طريق قام دال غءةا

ماناسيا مصير دال ال و !
ً
ال دال في غءة اال في ال و اال في أي مكان أا بقع ال بالاحريرا أا عندما يصبح االحا ر
مكلوا لسراسيل اخ اسره أكبر م أرباحه .اعندما ان حبت سراسيل م القطاع فعلت ذلك جراء
ً
كةافاه ال كاني اترباع المقاام ا األن شاران رأىا اهذا هو األهما أن االن حاب م غءة م
ش،نه تمكي

سراسيل م

اساكمار انا ع ال و ا اغلقاء القطاع في ح

مصرا اجعل زمام

المبادرة نيد سراسيل م خ ر قط الطريق علن أي خطط امبادراع ال تناسب سراسيلا اي اعد
علن اقوع االنق ام ني الول طينيي ا ايرسل رسال للعالم موادها أن الول طينيي غير جديري بإقام

دال  .اهو ما يدف للا اؤر :ذا كانت المقاام احدها قد حررع القطاعا فلماذا تقف عاجءة ع رف

الحصار عنها علما أنه يعابر شك ً م أشكار االحا را الك ع بعد؟
ال دال في غءة اال دال م دان غءةا ام ال يصدق يمكنه العودة لن الاصريحاع األخيرة
لنانياهو اليبرمان اللذي رف ا فيها أي سيادة للكيان ال ياسي في قطاع غءة.
الدال حق طبيعي للول طينيي

(19م .)67المهم اآلن كيف يمك
االحصار اغنهاء االنق ام؟
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هناك طريق ااحد لنجاز هذا الهدفا اهو الن ار االعمل الماراكم الادريجي لا يير موازي القوىا
اهذا غير ممك م دان احدة اطني علن أساس اطني اكواحي اديمقراطي توافقي ا اغير ممك

م دان عادة نناء الملس

الوطني الجامع علن أساس الرؤيا الشامل ا اشق م ار سياسي جديد

كليا ع
 قوًال افع ً  -مخالف ًابالشعب م أجل الشعب.

الم اراع الاي اتبعت حان اآلن .م ار يراه

علن الشعب

القدس ،القدس2017/3/21 ،

 .59رياح حرب
غيو ار آيلند
نش ،ملخ ار اح اس ب،ن ُسحب الحرب تاكةف م فوقنا .فاألقوار الاي صدرع أمو ع رسيو
المخانراع ع عملياع ماوقع ا اتحذيراع رسيو االساخباراع عما يجري في غءةا اتنقيط نار
الصواريس م القطاع ااالقوار الحماسي لنصرهللا االهجوم السراسيلي االخير في سوريا ـ كل هذه

تشدد هذا االح اس .غير أنه م االهمي بمكان الامييء ني الا ييراع الحقيقي ابي االحدا

االعايادي ا نل اأكةر م ذلك م االهمي بمكان الاشديد علن االمور الاي يمك الا ،ير عليها .افي

هذا ال ياق م الصواب تناار أرب ساحاع :يهودا اال امرةا غءةا لبنان اسوريا.

بالن ب ليهودا اال امرة ال جديد .فالرب االار م العام  2017أكةر هداءا م الرب االار م العام
 .2016اناوات ال كاكي

خبتا اال لط الول طيني تاطل ب،مل جديد لن ااشنط ا اال يبدا أنه

توجد في ال و كال حرج م الا،ييد ألعمار العنف .اسي عد حماس أن تصدر عملياع رهاني

م ال و ا الك ليو في هذا أي جديد .غءة توجد في ات آخر.

الواق االقاصادي ااالن اني الصعب ي عف سواء الرغب أم القدرة لدى حماس في من النار م

المنظماع العاق  .ال يدار الحديا ع تآكل للرد السراسيلي الذي نني في الجرف الصامد نل ع
أن سراسيل ال تعمل م أجل المصلح المشارك نينها ابي حماس ـ اعمار القطاع.

بمجرد اناهاء الجرف الصامد سمح للقطاي ال ميناي بالحواظ علن القشد :فقد كان يوارض بمصر

ان تقود ملتم ار داليا لعمار القطاعا نينما كان يوارض بال لط الول طيني أن تكون العنوان الذي
يوجه اليه المار .اال خري هي أن الجهاي الوحيدتي في العالم غير المعنياي ب،عمار القطاع هما
بال بط هاتان الجهاان .اال بيل لن من جول عنف اخرى ت اوجب م
االساةماراع في البني الاحاي في غءة .الك
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يطالبون بحل (ملقت) ل اسق الكهرباء في غءة م خ ر سوين تشكل نوعا م المولد الكبير أما
سراسيل فاعارض.

في ال اح الةالة ا ي امد حءب هللا في لبنان الةق م مجرد كونه ينامي لن المع كر المناصر
في الحرب في سوريا .اال بيل لن حوظ الردع ي اوجب م

سراسيل ان تقور نوتوس انه كون

حكوم لبنان ارسي ها أخذا الم لالي الكامل ع أفعار حءب هللاا ذا ما فاحت النار م الحداد

اللبناني فإنها ل تلدي لن حرب اخرى تد حءب هللا مةلما في 2006ا نل لن حرب رسمي تد

دال لبنان .الما كان أحد ال يريد تدمير لبنانا ال يران اسوريا م جه ا اال ال عودي ا فرن ا

االوالياع الماحدة م جه اخرىا فهذا هو الردع الحقيقي .اقد قار رسيو االركان هذا االسبوع اقواال

في هذا االتجاها الك ليو بالوتوس ال زم.

االنباء الحقيقي الوحيدة ت،تي م سورياا اهذه بالوعل أنباء مقلق  .فمع كر االسدا حءب هللاا يران

اراسيا يلوس ب،نه المع كر المناصر في الحرب االهلي  .في هذه المرحل ا كل ااحد م الشركاء
يحاار نيل نصيب أكبر م ال نيم قدر االمكان .يران احءب هللا يحااالن خلق تواجد مهدد علن

الحداد ال وري  .اال بيل لن من ذلك ي اوجبا اتاف لن االشاراع بالنار االحوار م راسياا ام ار
آخر :االي اس للوالياع الماحدة بان هذا هو الموتوع االهم الذي يطلب فيه الدعم األمريكي.
لقد علم أن رسيو مكاب رسيو الوزراء سافر لن محاد اع في ااشنط

بالن ب للبناء في

الم اوطناع .مشكوك أن تكون دارة ترامب منصا في هذه اللحظ ألكةر م رسال ااحدة .رسال
تاناار الحظر علن القواع اليراني في حدادنا م سوريا هي االمر االهم ااالكةر الحاحا االن.

يديعوت 2017/3/21

القدس العربي ،لندن2017/3/22 ،

 .61إسرائيل تزيد حدة "الخطوط الحمر" في الجبهة الشمالية
اغايار ياسر ال يدا قاسد ميليشيا جديدة تحاار يران بالاعاان م

يوسي ميلمان
حءب هللا انظام األسد تشكيلها

بالقرب م الحداد في ه ب الجوالنا االذي تن به تقارير أجنبي لن سراسيلا يمك أن يدر علن

المصالح األمني ا الخطوط الحمر لسراسيل.

اقد ازدادع هذه الخطوط حدة في األشهر األخيرة م تءايد محااالع مةلا يران  -سوري  -حءب

هللا قام قوة م ش،نها أن تشكل سوطاً يهدد حداد سراسيل في ه ب الجوالن.
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تظهر حصيل الاقارير األجنبي أن الذي اغايل هو قاسد م الدرج الماوسط م سكان نلدة خان
أرنب الواقع علن محور جبل الشيس  -دمشقا اكان ع واً في ميليشيا درزي فل طيني تحمل اسم
فوج الجوالن .

اافقاً للاقاريرا فقد اغايل بطاسرة م دان طيار تابع للجيش السراسيلي أ ناء تنقله في المنطق

ب يارته.

ام المحامل أنه كان في مهم جم معلوماع اساخباراتي لهجوما أا كان في طريقه لانويذه.
الشارة الوحيدة الاي تدر علن أن سراسيل هي الاي تقف اراء االغايار جاءع قبل اقت قصير م

ذلكا فخ ر احاوار اسابدار قاسد المنطق الشمالي ا الذي جرى في صودا قار قاسد المنطق المناهي
االياه ناسب رسيو األركان الجديدا اللواء أفيف كوخافيا نه فخور بكونه خدم في قيادة تصّوي خ يا

العدا .

اجاء اغايار ال يد بعد نحو  50ساع علن هجوم س س الجو علن ما يبدا أنه شحن صواريس بعيدة
المدى ادقيق كانت ماوجه م سوري لن حءب هللا ا اهو الهجوم الذي اعارتت خ له منظوم

حياو صاراخاً سورياً م اداً للطاسراع.

ال ينب ي الربط ني الحاد ي  .نما ذا كان حاد

أار م نوذته سراسيل بالوعلا فإن الحاد ي اقعا

ب بب معلوماع اساخباراتي ااحاماالع ع كري ا اهما م

دان شك يرفعان م اوى الاوتر ني

سراسيل اسوري ا ابصورة غير مباشرة أي اً م راسياا راعي نظام األسد.

ال تادخل سراسيل في الحرب ال وري ا اال تليد أياً م األطراف الكةيرة الاي يقاتل بع ها بع اً.

اهي تقدم م اعدة طبي لن آالف الجرحن االمدنيي م مصاني الحرب ألسباب ن اني ابصورة
خاص للمحافظ علن الهداء علن الحداد.

اعلن الرغم م ق وة اال ن اني ما سيليا يجب االعاراف ب،ن الحرب الاي توات سوري ات انءف

دماء مقاتلي حءب هللا ات ا ،ر باهامام يرانا تخدم مصلح سراسيل األمني .
تاحرك سراسيل ع كرياً في

حاالع :ترد بالنيران م البر اأحياناً م الجو علن ط ق نار أا

غير مقصود (انءالق) م سوري علن ه ب الجوالنن اافقاً لاقارير أجنبي ا فهي ت اخدم س س
الجو للقيام نهجماع بالقرب م الحداد افي منطق دمشق افي عمق سوري تد شحناع أسلح

امخازن س س :صواريس أرض  -أرض بعيدة المدى ادقيق ا اس س م اد للطاسراع اصواريس نر
يران اسوري لن حءب هللا .

مقدم م
 بحر ّاباالساناد لن هذه الاقاريرا ُنّوذع العشراع م هذه الهجماعن ابالتاف لن ذلك تحاار سراسيل
علن ما يبدا الق اء علن تنظيم خ يا يحاار الاحالف في سوري قاماها بالقرب م حداد سراسيلا
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اذلك للحلار دان اقوع هجماع تد جنود الجيش السراسيلي ام اوطناع مدني في ه ب
الجوالن.

ن هدف هذه الانظيماع هو ال ماس ل وري اغيران ا حءب هللا بإقام قوة ع كري تهدد سراسيل

بواح جبه اني ا بالتاف لن تلك الموجودة ني

سراسيل ا حءب هللا في لبنان.

اافقاً للاقارير األجنبي نو ها اغاالت سراسيل في ال نواع األخيرة بصواريس م الجو داخل األراتي
ال وري جهاد م ني اأربع نشطاء رهانيي

نينهم جنرار يراني كان معهم في جول قادة بالقرب م

الحدادن افي حاد أخرى اغاالت سمير القنطار الدرزي م لبنانن اخلي فل طيني  -سوري كانت
تطلق صواريس في اتجاه جبل الشيس.

تابنن سراسيل سياس غموض بش،ن كل ما ياعلق نهذه العملياعا فهي ال تعارف اال تنويا افقط

عندما تاعقد العملي كما جرىا األسبوع الماتيا ت طر لن االعاراف نذلك.
أار م

أاتح ازير الدفاع أفي دار ليبرمان ارسيو أركان الجيشا غادي أيءنكوعا أنهما

سيواص ن هذه ال ياس علن الرغم م معرفاهما ب،نهما يخاطران لن حد ما بخراج األمور ع

ال يطرة .في مةل هذه الحال يمك أن ينش ،تصعيد بصورة أقل م نظام األسد المش ور حالياً

بموج العملياع الرهاني ابابادر ط ق النار م المامردي في دمشقا ابصورة أكبر م راسيا.

"معاريف"

األيام ،رام هللا2017/3/21 ،

 .61كاريكاتير:

فلسطين أون الين2017/3/22 ،
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