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 .1اغتيال قيادي بالقسام وحماس تحمل "إسرائيل" المسؤولية :االحتالل سيدفع ثمن جريمته

ذكررر مو ر الجزيــرة .نــت ،2017/3/25 ،وعررن وكررا ت ،أن مسر ين مجهررولين اغتررالوا مسرراا الجمعر ،
في طاع غزة األسير الم رر والقيادي في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري ل ركر المقاومر

اإلسالمي ( ماس) مازن فقهاا ،و الت ال رك إن إسرائيل هي المستفيد من اغتياله.

و ال الناطق باسم و ازرة الداخ ي في غزة إياد البزم إن فقهاا تعرض إلطالق نار مباشر من مسر ين

مجهولين في منطق تل الهوى جنوب مدين غزة .من جهته ال الناطق باسرم الشررط فري طراع غرزة
أيمن البطنيجي إن فقهاا اغتيل بأرب رصاصات في الرأس.

ورجررش شررهود عيرران أن ا غتيررال كرران باسررتخدام سررالح مررزود بكرراتم ل صرروت أ نرراا وصررول فقهرراا إل ر

منزله .وأورد مو كتائب القسام ع
و ررال القيررادي فرري رك ر

اإلنترنت خبر اغتيال مازن فقهاا ووصفه بالقائد القسامي.

مرراس خ يررل ال ي ر هعم ي ر اغتيررال هررذا المجاهررد

تخرردم سرروى ا

ررتالل،

واألجهزة األمني ت قق وتد ق وننتظر ما ستسفر عنه الت قيقاته.

وأضرراا ال ير فرري تصررفش صر في فرري مستشررف الشررفاا بهرزة الررذي نقررل إليرره ج مرران فقهرراا هنقررول

جه مستفيدة من ا غتيال سوى ا
ل رك

تالله ،ورافق ال ي إسماعيل هني نائب رئيس المكتب السياسي

ماس و ادة آخرفن من ال رك إل مستشف الشفاا لرؤي ج مان الرجل.

و د أشارت موا

ف سطيني -بعضها مقرب مرن ركر

مراس -إلر اتهامرات إسررائي ي سرابق لفقهراا

بأنه كان مرن ضرمن أشرخاخ آخررفن يشررفون ع ر تشركيل خاليرا مسر

الم ت .

ل ركر فري الضرف الهربير

م ررن نا يته ررا ،ال ررت ركر ر الجه رراد اإلس ررالمي إن اغتي ررال فقه رراا ي م ررل بص ررمات ا

ررتالل وأجهزت رره

األمني ر  ،وان العم ي ر ت ررتم تعزفررز الجبه ر الداخ ي ر  ،بينمررا الررت الجبه ر الشررعبي لت رفررر ف سررطين إن
عم ي ا غتيال يجب أن تقابل برد اس ع

ا

تالل وأعوانه.

وف رري س ررياق متص ررل ،م ررت لج رران المقاومر ر الش ررعبي ا
تداعيات عم ي ا غتيال.

ررتالل اإلسر ررائي ي المس ررؤولي النام ر ر ع ررن

يركذكر أن مررازن فقهرراا أسررير م رررر أبعدترره إسررائيل إلر
ج عاد شاليط التي أبرمتها المقاوم الف سطيني عام .2011

طرراع غرزة ضررمن صررفق الجنرردي اإلس ررائي ي

وأضاا مو ر حركـة حمـاس ،2017/3/25 ،أن كتائرب القسرام الرت إن ا

رتالل سريدف

سي رق بها.
اغتيال الشهيد القائد مازن فقها بما يكافئ جمها،
ً
مؤكدة أن من ي عب بالنار ك
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وشررددت النتائررب فرري بيرران عسرركري ،يرروم السرربت ،ع ر أن معادل ر (ا غتيررال الهرراد ) الترري يرفررد أن
ي بتها العدو ع

أبطال المقاوم في غرزة ،هسنكسررها وسرنجعل العردو ينردم ع ر اليروم الرذي فكرر فيره

بالبدا بهذه المعادل ه.

وزف ررت النتائ ررب القائ ررد فقه ررا ،مض رريف  :نقوله ررا بش رركل واض ررش وج رري ب ررأن الجرفمر ر م ررن ت رردبير الع رردو

الصهيوني وتنفيذه ،والعدو هو من يت مل تبعات ومسؤولي الجرفم .

وبينت أن القائد فقها كان لره دور كبيرر وبراع طوفرل فري التخطريط واإلشرراا ع ر عردد مرن العم يرات
ّ
النوعي البطولي كان أبرزها عم ي الرد ع مجزرة اغتيال القائد العام الشهيد صالح ش ادة.

وأردا بيان النتائبّ :دم شهيدنا لدينه ووطنه من جهده وو ته وعق ه وسني عمره ت لقي ربه ونال
الشرا الذي سع له منذ بداي مشواره.

ونشرت وكالة األناضول لألنباء ،2017/3/24 ،عن مؤمن غرراب ،وم مرد ماجرد مرن غرزة ،أن عضرو

المج س ال وري ل رك هفتشه ،أسامه القواسمي ،أدان اغتيال األسير الم رر فقهاا.

وطالب القواسمي ،في تصرفش ص في اط ع يه مراسل األناضول ،بضررورة النشرع عرن مالبسرات

عم ي ا غتيال ،التي وصفها برهالدنيئ والجبان ه.

فرري السررياق ،شررددت كتائررب الشررهيد أبررو ع رري مصررطف  ،الجنرراح العسرركري ل جبه ر الشررعبي لت رفررر
ف سطين ،ع

ضرورة أن ترد الفصائل الف سطيني بشكل ه اسه ع

عم ي ا غتيال.

و الت النتائب ،في بيران لهرا وصرل األناضرول نسرخ منره :إنره همرن الضرروري ردع عمرالا إسررائيل،
ليكونوا عبرة لنل من تسول له نفسه المساس بالمقاوم وأبناا الشعب الف سطينيه.

 .2عباس :متمسكون بخيار تحقيق السالم العادل والشامل وفق حل الدولتين

ذكرت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ،2017/3/24 ،من برلين ،أن رئيس الس ط
الف سطيني م مود عباس يوم الجمع  ،عقد ج س مبا ات م المستشارة األلماني أنجيال ميركل،
وذلك في مقر المستشارف بالعاصم األلماني برلين.

وأنررد عبرراس فرري مررؤتمر ص ر في عقررده م ر المستشررارة األلماني ر بيررل برردا ج س ر المبا ررات ،تمسررك

القيادة الف سطيني بخيار ت قيق السالم العادل والشامل ،وفق رل الردولتين ع ر أسراس ردود ،1967
وذلررك بهنهرراا ا

لتعري

ررتالل اإلس ررائي ي ،وعقررد اتفرراق سررالم نهررائي ،ومعالج ر جمي ر

ضررايا الوض ر الرردائم،

ف سرطين واسررائيل جنبراً إلر جنرب فري رردود آمنر ومعتررا بهرا ،وفرق ر اررات الشررعي الدولير

ومبادرة السالم العربي .
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وأضرراا عبرراس :لقررد ققنررا إنجررازات ك يرررة فرري العديررد مررن المجررا ت رغررم كررل المعو ررات ،وهنررا نؤكررد
أهمي ر دور ألمانيررا لتنسرريق الجهررود الدولي ر لتجهيررز المؤسسررات والبن ر الت تي ر لدول ر ف سررطين القادم ر

وفق مخرجات مؤتمر بارفس الدولي.

كما استقبل عباس ،وزفر الخارجي األلماني سيجمار غابرفيل ،في مقر إ امته فري العاصرم األلمانير
في برلين.

وأط ر عبرراس الرروزفر األلمرراني ع ر مجمررل المسررتجدات السياسرري  ،والتطررورات ع ر األرض فرري ظررل
مواص إسرائيل التنكر لق اررات الشرعي الدولي  ،واستمرارها في تنفيذ المزفد من المشارف ا ستيطاني

ع

ساب األراضي الف سطيني  ،والسياسات العنصرف ب ق شعبنا.

وأ ن ر ال ررئيس ع ر موا ررع ألمانيررا الداعم ر ل س ر ط الوطني ر وشررعبنا ،فرري مخت ررع المجررا ت .وأنررد
تطوفر العال ات بين الب دين لمص

رصه ع

شعبيهما.

وأضررافت القــدس العربــي ،لنــدن ،2017/3/25 ،عررن م ارس ر ها فررادي أبررو سررعدى ،أن عبرراس ،ررال فرري
راور« :إن وطنرري ف سررطين عبررر تارفخرره الطوفررل كرران منررارة
م اض ررة ألقاهررا فرري أناديمي ر كررونراد أدينر ْ
إشعاع وعطاا وشعبنا هو امتداد ل شرعب وال ضرارة الننعانير برل  3500سرن  ،وبالدنرا عرفرت الوجرود
ال ضري منذ آ ا السنين وع

ترابها ولد أول مجتمر ز ارعري فري الترارفن اإلنسراني فري أرف را ومرن

أ دم مدنها القدس مدين السالم ،والخ يل التي ت مل اسم أبي األنبيراا إبرراهيم وبيرت ل رم مهرد المسريش
ع يه السالم ،وك ها مدن ذات تارفن واسهام ضاري في المسيرة اإلنساني ».

وأضاا «ع

الرغم من مأساة شعبنا المتم ر بالنكبر برل سربعين عام ًرا ،التري أدت إلر تشررفد أن رر

جئناً إل يومنا هذا باإلضاف إل أن
من نصع شعبنا الف سطيني من وطنه في عام  ،1948ليعي
النصرع ال رراني منره يعرري فري سررجن كبيرر منررذ خمسرين عامراً ،ت رت ا ررتالل العسركري اإلسررائي ي،
وم ذلك فهن شعبنا يواصل مسيرته اإلنساني وال ضارف ».
وشدد ع

أن دول ف سطين اليوم قيق وا ع وذات جذور أصري و ارسرخ فري النظرام الردولي كدولر

م ار ب وباعتراا  138دول وانضمامها ل عديرد مرن الوكرا ت والمعاهردات الدولير  ،ورفر ع مهرا رسرمياً

في األمم المت دة.

 .3مجدالني :السلطة الفلسطينية ترفض أي تعديالت على مبادرة السالم العربية

رام هللا-كفاح زبون :كشع مساعد كبيرر ل ررئيس الف سرطيني م مرود عبراس أن الف سرطينيين سريط بون
التمسك بمبادرة السالم العربي  ،ورفض أي تعديل ع يهرا
من القم العربي المنتظرة في عمان بعد أيام ّ
أو ت ر ر ع ر ر أي مر ررن بنودهر ررا ،فيمر ررا جزمر ررت مصر ررادر ف سر ررطيني رفيع ر ر لر ر ر«الشر رررق األوسر ررط» بر ررأن
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معدْل
التصرف ات المتع ق بمبادرات سالم ف سطيني جديدة أو َّ

التي اندهشت من هذه التصرف ات.

تمت ل وا ر لردى القيرادة الف سرطيني
ُّ

وأند أ مد مجد ني ،وهو عضو ال جن التنفيذي لمنظم الت رفرر ،أن الف سرطينيين يرفردون مرن القمر
العربير التأنيررد ع ر مبررادرة السررالم العربير كمرجعير لعم ير السررالم ،ورفررض أي م رراو ت سررتبدالها

بمررا فرري ذلررك رفررض ال ررول اإل يمير » .و ررال مجررد ني ل ر«لشرررق األوسررط»« :لرردينا  3مطالررب ،األول

متع ق بمبادرة السالم العربي باعتبارها مرجعيتنرا جميعراً ،وال راني :إعرادة تو يرد الصرع العربري واعرادة
األولي ر ل قضرري الف سررطيني  ،ألن أ ررد أسررباب ت ارج ر ا هتمررام بالقضرري كرران ا صررطفافات العربي ر ،

ون ررن نتط ر إلر إعررادة ا نتبرراه ل قضرري مررن خررالل المصررال ات العربير  .المصررال ات مط ررب وهرردا
لنررا .وال الررر :نرفررد مررن خررالل هررذه المصررال ات وو رردة المو ررع ،دعررم كررل ت رررك سياسرري و ررانوني لنررا

فيمررا يخررخ الص رراع الف سررطيني .نرفررد أيض راً دعررم الصررمود الف سررطيني ع ر األرض مررن خررالل دعررم
قيقي وليس فقط إصدار بيانات».

ونف مجد ني «جم وتفصيالً» وجود توجه لدى الف سطينيين بطررح مبرادرات جديردة أو معدلر ع ر

القم .

الشرق األوسط ،لندن2017/3/25 ،

 .4السلطة تدين مجزرة مخيم الجلزون شمال رام هللا

(وكرا ت) :أدانرت ال كومر الف سرطيني ا عترداا والمجررزرة «اإلسررائي ي » ع ر مخرريم الج رزون شررمال

مدين رام هللا ،الذي أسفر عن استشهاد الشاب م مد م مود إبراهيم ال طراب ،واصراب ال ر آخررفن،

في ين شي اآل ا من أبناا مخيم الج زون ،ج مان ال طاب ،إل م واه األخير في مقبرة المخيم.

الخليج ،الشارقة2017/3/25 ،

 .5األحمد يطلع الرئيس اللبناني على التطورات الفلسطينية
بي ررروت :اط ر ر عض ررو ال جنر ر المركزفر ر ل ركر ر هف ررتشه مف رروض الس ررا

ال بنانير ر عر رزام األ م ررد ،الي رروم

الجمع  ،الرئيس ال بناني العماد ميشال عون ،بصورة التطورات الف سطيني والت ضيرات الجارف ل قم

العربي القادم في نهاي الشهر ال الي.

ونقل األ مد ل رئيس عون ،رسال من الرئيس م مود عباس ،أعررب فيهرا عرن امتنران القيرادة والشرعب

الف سطيني لموا فه التري أط قهرا يرال القضري الف سرطيني  ،وخاصر خطابره فري الجامعر العربير أ نراا
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زفارته األخيرة إل القاهرة أو ما أع نه أ ناا زفارة الرئيس م مود عباس األخيرة إل لبنران والتري تؤكرد
ع

تمسك لبنان ب ق الشعب الف سطيني في إنهاا ا

تالل وا ام دولته المستق .

كمررا وض ر األ مررد ال ررئيس ال بنرراني بصررورة الت ركررات األخي ررة الترري ررام بهررا ال ررئيس م مررود عبرراس
والقيررادة الف سررطيني  ،وخاصر ا تصررا ت الف سررطيني مر اإلدارة األميركير
وتنفيذ اررات الشرعي الدولي ذات الص بالقضي الف سطيني .

ررول إ يرراا عم ير السررالم

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/3/24 ،

 .6الشوبكي :ليس هناك طروحات جديدة لحل القضية الفلسطينية
الب ررر الميررت :أنررد سررفير دول ر ف سررطين لرردى جمهورف ر مصررر العربي ر ومنرردوبها الرردائم لرردى الجامع ر
العربي جمال الشوبكي ،أنه ليس هناك طرو ات جديدة أو مخت ف ل ل القضي الف سطيني .
جاا ذلك ردا ع

سرؤال بشرأن ال ردير عرن ر اررات و رول جديردة رول القضري الف سرطيني ستصردر

عن القم العربي ال امن والعشرفن والتي ستعقد في الب ر الميت باألردن األربعاا المقبل.

و ال الشوبكي ،هإن مشارف

اررات ف سطين ل قم العربي  ،والتي دمت فعالً لألمان العامر واسرت متها

بتارفن  13آذار الجراري ،والتري تؤكرد ع ر الردعم العربري ل قضري الف سرطيني و وابتهرا ،وتمسرك والترزام

الرردول العربي ر بمبررادرة السررالم العربي ر كمررا طر ررت فرري م ر بيررروت عررام  ،2002وأن ر اررات ف سررطين
ت ظ دائماً بدعم وتأييد كاف الدول العربي ه.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/3/24 ،

 .7وزير العدل :المحاكم في غزة ال تملك صالحية إصدار األحكام القضائية
رام هللا :ال وزفر العدل في كوم الوفاق الوطني ع ي أبو دياك ،يوم الجمع  ،إن الم انم فري غرزة
لررم تشرركل ولررم يعررين ضرراتها سررب القررانون و ررد كمررت م كمر العرردل الع يررا بتررارفن  ،2016/4/3بررأن
الم انم في غزة

تم ك صال ي إصدار األ كام القضائي .

وأضرراا أبررو ديرراك فرري بيرران صر في أن ررار م ررانم غرزة منعرردم وصررادر عررن م كمر غيررر انونير

وغير معترا بها من أي دول في العالم ،وأند بأن مرسروم تشركيل الم كمر الدسرتورف رد صردر عرن

الرئيس في شهر ابرفل 2015/وفقا ل قانون األساسي و انون الم كم الدستورف لسن  2006وهرو ررار

دستوري ص يش صدر بموجب الصال يات المخول ل رئيس.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/24 ،
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 .8المالكي :إجماع دولي على حقوق الشعب الفلسطيني في مجلس حقوق االنسان

رام هللا :ر ررب وزفررر الخارجي ر رفرراض المررالني باعتمرراد مج ررس قرروق ا نسرران الترراب لالمررم المت رردة
ل قر ر اررات ا ربعر ر  ،با غ بير ر الس ررا ق  ،وه رري -1 :المس ررتوطنات ا سر ررائي ي ف رري ا رض الف س ررطيني

الم ت ر  ،بمررا فيه را القرردس الشررر ي

 -2ررق الشررعب الف سررطيني فرري تقرفررر مصرريره  -3ال ر

ا نس رران ف رري ا رض الف س ررطيني الم ت ر ر  ،بم ررا فيه ررا الق رردس الش ررر ي

قرروق

 -4ض ررمان المس رراال والعدالر ر

لجمي انتهانات القانون الدولي في األرض الف سطيني الم ت  ،بما فيها القدس الشر ي .

وأنررد المررالني ان الدب وماسرري الف سررطيني ومررن خررالل بع تنررا فرري جنيررع ررد انخرطررت فرري مفاوضررات

جدي ر ر م ر ر جمي ر ر ا ط ر رراا والر رردول ا عضر رراا ل توصر ررل ال ر ر اجمر رراع ع ر ر الق ر ر اررات وخاص ر ر ر ررار
المسررتوطنات الررذي تجم ر ع ر عرردم شرررعيته دول المجتم ر الرردولي كاف ر  ،يررر تررم صررياغ وتطرروفر

القر اررات الف سررطيني بمررا ينسررجم مر
مجرمي ا

واعررد القررانون الرردولي ،والمتسررق مر أهرردافنا الوطنير فرري مسرراال

تالل وم اسربتهم ع ر جررائمهم التري يرتنبونهرا بشركل يرومي ب رق ابنراا شرعبنا ،بمرا فيهرا

تجفيع مستنق ا

تالل ومنظومته المتم

با ستيطان إرهاب المستوطنين.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/24 ،

 .9دراسة إسرائيلية :تدويل فلسطين للصراع بدأ يؤتي ثماره

كشفت دراس ب ي إسرائي ي أن استراتيجي تدوفل الصراع م إسرائيل التي انتهجها الف سطينيون بل
عقد من الزمن آتت بعض مارها ،مطالب تل أبيب لتعديل سياساتها ال الي في إدارة الصراع.

وأضافت الدراس -التي نشرها معهرد أب رار األمرن القرومي التراب لجامعر ترل أبيرب -أن الف سرطينيين

سررعوا مررن خررالل اسررتراتيجي ترردوفل الص رراع م ر إس ررائيل إل ر

شررد التأييررد الرردولي لهررم لت قيررق ال ر

مطالب ،أولها إ ام دول ف سطيني  ،و انيها ا عتراا ب دود عام  ،1967و ال هرا أن تنرون عاصرمتها

القدس.

وأوض ررش الجنر ررال ع رراموس ي ررادلين -أ ررد المش رراركين بهع ررداد الد ارسر ر  ،وه ررو الر ررئيس الس ررابق لجه رراز

ا س ررتخبارات العس رركرف اإلسر ررائي ي (أم رران) -أن ص ررول ع رردة تط ررورات سياس رري متال قر ر ررد يش رركل
فرصر لصررناع القررار اإلسررائي ي لتصررميم سياسر مخت فر عررن السررابق ،فرري ضرروا وجررود إدارة أميركير
جديدة في الو يات المت دة ،وعدم ارتياح الرأي العام اإلسرائي ي من الوا

القائم م الف سطينيين.

وأند يادلين -وهو أ رد كبرار الطيرارفن فري سرالح الجرو اإلسررائي ي ،وزاد عردد سراعات ط عاتره الجوير
ع ر  4200سرراع كمررا نفررذ  255مهم ر عسرركرف فرري ميرردان تررال -أن هررذا التوجرره اإلس ررائي ي الجديررد
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يهرردا إل برراا سياسر الترردوفل الف سررطيني واجبررار الف سررطينيين ع ر العررودة ل مفاوضررات المباشررة مر
إسرائيل ل توصل إل اتفاق نهائي ع

نزع الشرعي

أساس ل الدولتين ل شعبين.

وخ ررتم الجنر ررال ب ررالقول إن رره ف رري ظ ررل رف ررض غالبير ر الجمه ررور اإلسر ررائي ي إلجر ررااات الض ررم ل من رراطق
الف سطيني  ،فهن إسرائيل مدعوة إلجراا ترتيبات سياسي م الف سرطينيين ،سرواا كران ا تفراق دائمرا أو

مر يا.

من جانبه ،أوضش الجنرال كوبي ميخائيل -الرئيس السابق لشعب األب رار الف سرطيني برو ازرة الشرؤون

ا سررتراتيجي  ،والمشررارك بالد ارس ر  -أن ا سررتراتيجي الف سررطيني لترردوفل الص رراع رافقهررا جهررد إضررافي

إعالم رري ودع ررائي باته ررام إسر ررائيل بالوص ررول ف رري طرف ررق التس رروي لمر ر ر الالع ررودة واغ ررالق أي أف ررق

سياسي.

و ال ميخائيل -الذي أصدر عددا من الدراسات والنتب الخاص بالصراع م الف سطينيين -إن هناك
عم ي ممنهج تواجهها إسرائيل بنزع الشرعي عنها ،وصو إل التشهير بهرا فري المؤسسرات الدولير ،

وانكار أي ص ل شعب اليهودي بأرض إسرائيل ،وهذه الخط الف سطيني

ققت إنجازات واض

في

السنوات األخيرة.

وأند أن من أهم ما سج ته ال رك الوطني الف سطيني صدور رار عن الجمعي العام لألمم المت ردة

عام  2012باعتبار ف سطين دول ليست كام العضوي  ،ووصو إل اعتبار المستوطنات اإلسرائي ي
عقب في طرفق ت قيق السالم.

وأشار إلر أن اسرتراتيجي التردوفل الف سرطيني وصر ت مر ر متقدمر بامتنراع الو يرات المت ردة أواخرر
عهد الرئيس السرابق براراك أوبامرا عرن اسرتخدام رق الرنقض (الفيترو) لردى صردور ررار مج رس األمرن

الدولي  2334الذي أند أن دود  1967هي األساس ل مفاوضات.

وختمررت الد ارس ر بررالقول إنرره رغررم كررل ذلررك فررهن مررا ررد يشررج السياس ر اإلس ررائي ي الجديرردة لمواجه ر

استراتيجي التدوفل الف سطيني  ،هو هاتساع الهام

أمام القيادة اإلسرائي ي ه وهذا يتط ب إيجراد سياسر

يتم التنسيق في ضوئها م واشنطن ل تعامل م الصراع م الف سطينيين.
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" .11األخبار" :وزارة التربية في رام هللا ال تعترف بالشهادات الصادرة من الجامعات اإليرانية
يوسررع مرراد :كررادت و ازرة التربي ر والتع رريم الف س ررطيني فرري رام هللا أن تهرردر سررت سررنوات مررن عم ررر
الطالب ع ي خضر ،بعدما رفضت ا عتراا بشهادة الطب التري أنهاهرا فري جامعر ال سرين ،الوا عر

شرق العاصم اإليراني طهران.

وكان خضر ( 28عاماً) د بدأ دراس الطب في إيران بعدما خرج من غزة عام  2008بصعوب باله ،

خاص ر أن جهررات أمني ر مص ررف رفضررت سررفره إل ر إي رران مباش ررة ،رغررم أنرره كرران ي مررل بررو ً جامعي راً
واجازة دراس من و ازرة التع يم في غزة ،التري كانرت ترديرها ركر « مراس» ،فاضرطر إلر السرفر إلر

روسيا ،م توجه من هناك إل طهران.
و توجد إ صائي واض

لعدد الطالب الف سطينيين في إيرران ،خاصر أن الجهرات التري تقردم المرنش

متعررددة وت ررفض اإلفصرراح عررن هررذه المع ومررات ،لنر ّرن خضررر وطالب راً آخ ررفن وصررفوا مسررتوى الد ارس ر
هناك بالصعب وبخاص الطب الذي يم ل ت دياً أمام الطالب ممن لم يستط عدد منهم اإلنمال في
هذا التخصخ وانس بوا إل دول أخرى ،م أنهم يجمعون ع

«تقدم المستوى الع مي واألنراديمي»

هناك.

أنرور زكرفررا ،وهررو مرردير «المررنش والبع ررات الخارجير » فرري و ازرة التربير والتع رريم فرري كومر «الوفرراق»،
رال إن السر ط فع يراً تقبررل المرنش اإليرانير ل طررالب ،مرجعراً ذلررك إلر «غيرراب عال ررات رسررمي بررين
و ازرترري التع رريم فرري الب رردين» ،لننرره أبرردى تر يبراً باعتمرراد هررذه المررنش ،إذا أتررت بررالطرق الرسررمي  .وعررن

إشكالي التصديق ،نف زكرفا ذلك باإلشارة إلر أنهرم لرم يت قروا هكرذا ط رب ،مسرتدركاً « :مشرك أبرداً
فرري تصررديق الشررهادات مررن المعاهررد والجامعررات النظامير

ررول العررالم ...إذا وصر تنا شررهادات رسررمي

يجري التعامل معها وفق اآلليات المتبع و يوجد تمييز بين الدول».

رغررم ذل ررك ،أنررد وكي ررل و ازرة التع رريم فرري غر رزة ،الررذي عينت رره ركر ر « مرراس» ،زف رراد اب ررت ،أن رام هللا

ت ررفض تصررديق واعتمرراد الشررهادات اإليراني ر  ،ررائالً لم ارسررل «األخبررار» ،إنرره فرري غ رزة «يررتم تصررديق
الشررهادات مررن الجامعررات اإليراني ر الرسررمي و يوجررد لرردينا أي اعت رراض ...ربم را هنرراك اعت رراض ع ر
شهادات من جامعات إسرالمي  ،ألن الرذي يررفض ا عترراا بجامعر

كومير ف سرطيني فري غرزة (فري

إشارة إل مشك رام هللا وجامع األ ص ر راج عدد األمس) لن يبالي بطالب شعبه».

األخبار ،بيروت2017/3/25 ،
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 .11حسام بدران :االحتالل هو المستفيد األول واألخير من اغتيال فقهاء
نرردد النرراطق باسررم ركر
ا

مرراس ،سررام برردران ،باغتيررال األسررير الم رررر مررازن فقهررا ،مشرردداً ع ر أن

تالل هو المستفيد األول واألخير من اغتياله.

و ال بدران ،خالل مداخ هاتفي عبر ناة األ ص الفضائي  ،إن ا
تالل.

العم ي  ،منوهاً إل أن األس وب هو أس وب ا

وبين أن هذا األس وب الجبان في ا غتيال الذي يدل ع
ّ
جبنه وخوفه من رد فعل المقاوم .

صع ا

تالل هو الذي يقع خ ع هذه
تالل وعنجهيته ،إنما يشير إل

وأضاا :ندرك الدور الذي ام به مازن بل اعتقاله وأنره بقري ع ر هرذا الردرب بعرد ت ررره ،فتراً إلر

أن ا

ررتالل وضررعه ضررمن روائم ا غتيررال والتصررفي وأع ررن فرري غيررر م ررة أنرره مسررؤول عررن عم يررات

فدائي في الضف الهربي .

وأردا :نتذكر بطو ت هذا الرجل الذي لم يهير ولم يبدل ،مؤكداً أن دماا الشهداا لن تذهب هد اًر.
موقع حركة حماس2017/3/25 ،

 .12معاريف" :إسرائيل" قد تضطر الغتيال السنوار
ذرت ص يف معارفع من أن ال اإل باا السائدة في إسرائيل جراا تواصل إطالق الصوارفن من

غزة د تدف

ادتها السياسيين إل العمل ع

ماس الجديد في القطاع

اغتيال رئيس مكتب رك

ي ي السنوار.

و ال ران أدليست في تقرفر بص يف معارفع إن سياس ا غتيال ليست همبعر فخر ،فالدول

ال قيقي

تتصرا بمنطق ا نتقام ت لو كان المستهدفون أناسا ليسوا طيبين ،ذلك أن الس وك

الص يش هو اإلتيان بمن يشكل تهديدا إلسرائيل ،وتقديمه ل م انم العادل ه.

وأضاا أدليست أن المزاعم التي تسو ها إسرائيل وأجهزتها األمني في اغتيا تها تنط ق من تصنيفها

المستهدفين نابل زمني  ،وتبق اإلشكالي متم
وتاب

ائال إن أ در م ال ع

في النتائج الميداني ع

ذلك إ دام إسرائيل ع

األرض عقب ا غتيال.

اغتيال ائد الجناح المس ش ل رك

ماس

أ مد الجعبري في  2012الذي أعقبه اند ع رب أط ق ع يها ينها عم ي عمود الس اب في غزة.
من جانبه ،كتب الخبير اإلسرائي ي في الشؤون الف سطيني بمو
ماس تمر بمر

انتعا

سياسي وعسكري ،وذلك بالتزامن م وصول دونالد ترمب إل

الو يات المت دة.
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 .13وفد من حماس برئاسة أبو مرزوق يلتقي عون والحريري ويناقش الوضع الفلسطيني بلبنان

ذكرت الحيـاة ،لنـدن ،2017/3/24 ،مرن بيرروت ،أن وفرداً مرن ركر « مراس» جرال ع ر المسرؤولين
ال بنانيين وركزت م اد اته ع

المصال

الف سطيني  -الف سطيني وأوضاع المخيمات في لبنان.

والتق الوفد الذي ضم عضو المكتب السياسي ل رك موس أبو مررزوق ومسرؤول العال رات العربير
أسام

مدان ومم رل « مراس» فري لبنران ع ري بركر ونائرب المسرؤول السياسري فري لبنران أ مرد عبرد

الهادي ومسؤول العال ات السياسي زفاد سن ،رئيس الجمهورف ميشال عون ،ورئيس ال كومر سرعد

ال رفري والرئيس تمام سالم.

وأوضررش أبررو مرررزوق أن «م ررع المصررال

الف سررطيني – الف سررطيني ط ر أش رواطاً كبي ررة ،سرريما بعررد

مبشررات ك يررة لطرري
زفرارة الررئيس عبرراس لبنران والجهررود التري تقرروم بهرا طرر فرري هرذا ا تجرراه .وهنراك ّ
صف ا نقسام وا نتقال إل ترتيب البيت الف سطيني بشكل ص يش ومن دون اسرت ناا أ رد .وتطررق

الب ررر إل ر أوضرراع المخيمررات فرري لبنرران والتنسرريق القررائم م ر األجه رزة األمني ر ال بناني ر ل فررا ع ر
ا ستقرار فيها ،مؤكدين أهمي ال وار إلزال كل النقاا العالق ».

وتو ررع عنررد الوض ر األمنرري فرري عررين ال رروة «وهررو وض ر شرراذ و يقب رره أ ررد ،و بررد مررن معالجترره

معالج مسؤول بمرا ي فر األمرن واألمران فري المسرتقبل القرفرب .وأعتقرد أن هنراك الن يرر مرن القضرايا
األخوة الف سطيني  -ال بناني
التي تم التوافق ع يها لني نتمكن من فرض األمن في المخيمات و ف
ّ
والتعاي الس مي و قوق كل المكونات في هذا الوطن العزفز».
واعتبررر «أن كررل مررا يجررري فرري المنطقر لرره انعكاسررات مباشررة ع ر القضرري الف سررطيني ومسررتقب ها،

سرريما أننررا نتعرررض ل ررفض التقرفررر الررذي ك رردم مررن األمين ر التنفيذي ر لألسرركوا رفمررا خ ررع ررول التفر ر

العنص ررف الترري تمررارس ع ر الشررعب الف سررطيني ،وس ر ب هررذا التقرفررر أعط ر انطباع راً عمررا يمارسرره
ا

ررتالل اإلسر ررائي ي ب ررق ش ررعبنا وب ررق األرض الف س ررطيني والمقدس ررات اإلس ررالمي والمس رري ي ف رري

القدس .وبالتالي

بد من تفعيل كل أدواتنا من أجل قنا وشعبنا ومستقب نا».

وأضرراا المركــز الفلســطيني ل،عــالم ،2017/3/24 ،أن ع رري بركر  ،مم ررل ه مرراسه فرري لبنرران ،وأ ررد
أعضرراا الوفررد ررال :ه رك ر

مرراس ت تقرري رئ رريس الجمهورف ر ال بناني ر العمرراد ميشررال عررون وتقرردم ل رره

الته رراني بانتخاب رره وتب ررر مع رره األوض رراع ف رري المخيم ررات الف س ررطيني ف رري لبن رران وتط ررورات القض رري

الف سطيني ه.
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وفي و ت سرابق ،رال بركر  :هتشررفنا اليروم بزفرارة الررئيس سرالم ،وكانرت مناسرب استعرضرنا فيهرا آخرر

تطورات القضري الف سرطيني وخصوصرا مرا يجررى فري ف سرطين مرن اسرتمرار ا سرتيطان و صرار غرزة
وتهوفد القدس ومن األذان من س طات ا

تالل الصهيوني في مساجد ف سطينه.

وأشررار برك ر فرري تص ررفش لرره ،إل ر أن الوفررد أط ر سررالم ع ر جهررود المصررال

الف سررطيني  ،مؤكر ًردا

رررخ ال ركر ع ر إنجازهررا هألننررا نعررد أن الو رردة الوطنير الف سررطيني أهررم سررالح مر المقاومر فرري

مواجه ا

وتطرررق النقررا

تالله.

إل ر األوضرراع الف سررطيني فرري مخيمررات لبنرران وفررق برك ر الررذي أنررد هالتمسررك بالعمررل

الف سطيني المشترك من أجل ماي الوجود الف سطيني في لبنانه.

و ررال بركر  :هأنرردنا أن الشررعب الف سررطيني فرري لبنرران ررفخ ع ر السر م األه رري فرري لبنرران ،ولرريس لرره

أطماع في هذا الب د ،وسيبق دائماً إل جانب و دة لبنان وأمنه واستق اررهه.
وأن ررد ض رررورة أن هيك ررون هن رراك مقاربر ر سياس رري ش ررام ل وضر ر الف س ررطيني ف رري لبن رران تتن رراول الش ررأن
السياسي واإلنساني وا جتماعي والقانوني واألمني ع

اعدة الم افظ ع

سياس لبنان ،والتمسك

ب ق العودة ألننا نعد أن رق العرودة مقردس لالجئرين الف سرطينيين ،و تم رك أي جهر فري العرالم رق

شطبه أو مقايضتهه.
" .14الالجئين" بحماس ومنظمة التحرير تحذران األونروا من تعديالت على المناهج التعليمية

غ رزة  -أشرررا الهررور :ررذر رئرريس دائ ررة شررؤون الالجئررين فرري مرراس ،الرردكتور عصررام عرردوان ،مررن

إ رردار وكال ر األونررروا أي تعررديل ع ر المنهرراج الف سررطيني ،و ررال إن ذلررك يعررد «مخالف ر سياسرري »،
واخال با تفا ي التي و عتها م الس ط بخصوخ عدم تهيير المنهاج ،مطالباً السر ط برا عتراض

بشدة ع

هذه المخالف والزام الوكال با لتزام با تفا ي المو ع بينهما.

ونظم ررت ال جنر ر الش ررعبي لالجئ ررين التابعر ر لمنظمر ر الت رف ررر ،اعتص رراما أم ررام مبنر ر التع رريم الت رراب ل ر ر

«األون ررروا» ف رري مخ رريم خ رران ي ررونس ،رفر ر في رره المعتص ررمون فت ررات كت ررب ع يه ررا « لطم ررس الهوير ر
الف سطيني » ،و»ع

األونروا ا لتزام برؤفتها الوطني ».

و ررذر خاللهررا الم تجررون وهررم مررن األهررالي وأوليرراا األمررور والمهتمررين مررن مهب ر تهييررر المنرراهج ،لمررا
تقدمه من خدم لال تالل.

وأع نررت القرروى الوطنير واإلسررالمي فرري طرراع غرزة ،رفضررها ألي تعررديالت ع ر المنرراهج ،و الررت إنهررا

«ت ررفض كررل مررا مررن شررأنه أن يررؤ ر ع ر التنشررئ التربوي ر ألبنائنررا والمسرراس بت رارفن شررعبنا و قو رره
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الوطني ونضاله العادل» .و ذرت «األونروا» من مهب ا ستمرار في هذا الطرفق ،مشرددة ع ر أنهرا
ستقوم بخطوات مدروس لمواجه ذلك.

القدس العربي ،لندن2017/3/25 ،

 .15قتلى وجرحى جراء تجدد االشتباكات وعمليات االغتيال في مخيم عين الحلوة في لبنان
بيروت -بو أسطيش :توتر الوض األمني فري مخريم «عرين ال روة» لالجئرين الف سرطينيين الوا ر فري

الجنرروب ال بنرراني مجررددا خررالل السرراعات الق ي ر الماضرري ع ر خ فير الصرراع المسررتمر بررين الفصررائل

الف سررطيني  ،وبالت ديررد بررين ركر «فررتش» مررن جهر والفصررائل المتشررددة مررن جهر أخرررى .ولقررد أخرررت
ا شررتبانات الترري شررهدها المخرريم وأّدت لمقتررل شخصررين وجرررح  4انطررالق عمررل القرروة األمنير الجديرردة
التيك شك ت لضبط الوض بعد انفراا عقد القوة السابق الشهر الماضي.
وفي ين استنفرت القوى الف سطيني

ستيعاب ا شتبانات التي اندلعت مساا الخمريس برين عناصرر

من رك «فتش» وآخرفن مرن مجموعر «جنرد الشرام» المتشرددة ومرا تالهرا مرن عم ير اغتيرال لعنصرر

«فت اوي» ،أّ كد أمين سر فصائل الت الع الف سطيني «أبو عمراد الرفراعي» ل ر«الشررق األوسرط» ّأنره
«تم تطوفق األشكال إ أن بعض الخروق

تزال تسجل بين ال ين واآلخر».

ونبه الرفاعي من أن هناك «من ي اول أن يعبر بأمن المخيم والدف ن و مزفرد مرن الصردام الرداخ ي

الف سررطيني  الف سررطيني» .واعتبررر أن المط رروب « ررار أن ررر زمررا بكررل المقرراييس ،والضرررب بيررد مررن
دير ررد ل تصر رردي لهر ررذه األجنر رردات» ،م مر ررال رك ر ر «فر ررتش» مسر ررؤولي وض ر ر

ر ررد لر رربعض العناصر ررر

الم سرروبين ع يهررا الررذين يخ ررون برراألمن .ررم لفررت إل ر أنرره داخررل ال رك ر المررذكورة كمررا فرري صررفوا

مجموعات أخرى «هناك عناصر مندس يجب م اسبتها».

ف رري المقاب ررل ،ربط ررت مص ررادر ف رري ركر ر «ف ررتش» ب ررين ان ررد ع ا ش ررتبانات ف رري المخ رريم نهاير ر الش ررهر
الماضي بالتزامن م وصول الرئيس الف سرطيني م مرود عبراس إلر لبنران ،وانرد عها مجرددا برالتزامن

م الجول التي يقوم بها مفوض السا

ال بناني في «فتش» عرزام األ مرد ع ر القيرادات فري بيرروت.

واعتبرت في تصرفش لر«الشرق األوسط» أن هناك من

ير ب ع

ما يبدو بالترتيبات ال اص م

الس ر طات ال بناني ر لضرربط الوض ر فرري المخيمررات ع ر أن يررتم ذلررك بررالتوازي م ر ت سررين األوض راع
ا تصادي وا جتماعي لالجئين .وأضافت المصادر «يمكن ال دير ل مرة األول عن جدي من برل

الدول ر ال بناني ر فرري التعرراطي م ر الم ررع الف سررطيني ،باعتبررار أنهررا لررم تعررد ت صررر التطرررق إليرره مررن
الزاوي األمني » ،وتابعت برأن إطرالق ال كومر مط ر شرهر فب اريرر (شرباا) الماضري مشرروع «التعرداد
العام ل سكان والمسانن في المخيمات والتجمعات الف سطيني في لبنان»
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هو الخطوة األول باتجاه وض القطار ع

سك ال ل.

أخررت اإلشرركا ت األمنير والترروتر المسررتمر فرري «عررين ال رروة» الجهررود الترري كانررت
جرردير بالررذكر أنرره ّ
مبذول لبدا تنفيذ الخط األمنير الجديردة داخرل المخريم ونشرر أن رر مرن  100عنصرر لضربط الوضر .
و ر ررال« :أبر ررو عمر رراد الرفر رراعي» فر رري تص ر ررف ه« :كنر ررا بصر رردد إتمر ررام الترتيبر ررات النهائي ر ر والت ضر رريرات
ال وجيس ررتي واإلدارفر ر وت دي ررد موا ر ر انتش ررار العناص ررر ،إ أن انش ررهالنا بض رربط األوض رراع آخ ررر ه ررذه

الخطر روات الت رري يتوج ررب أن ت ررتم خ ررالل األي ررام القادمر ر » .وبينم ررا وص ررفت مص ررادر ف س ررطيني ميدانير ر

موجودة في «عين ال روة» الوضر هنراك ب ر«المتروتر» ،أوضر ت فري تصررفش ل ر«الشررق األوسرط» أن

 20عنصر ار مررن القرروة الف سررطيني الجديرردة برردأوا فع يررا عم هررم فرري المقررر الرئيسرري بالشررارع الت ترراني فرري
مقر ا ت ادات ،فت إل أنه يتم اليا تجهيز مركزفن آخرفن ستيعاب با ي العناصر.

وفي تفاصيل األ دار األمني التي شهدها المخيم في الساعات الق ي الماضي  ،ال شهود عيران إن

إشكا فرديا انردل برين عنصرر مرن «فرتش» وعنصررفن مرن «جنرد الشرام» أدى لمقترل شرخخ واصراب

ا ن ررين .وم ررا لب ررر أن تط ررور إلط ررالق ن ررار ب ررين العناص ررر المنتشر ررة ف رري رري الطر روار  ،ي ررر تنتش ررر

العناصر المتشددة و ي البركسات ير ا نتشار األساسي ل رك «فتش» .وا تدمت ا شتبانات بعد

اغتيررال عنصررر مررن رك ر «فررتش» داخررل سرروق الخضررر .وشررهد المخرريم ط روال سرراعات ليررل الخمرريس

إطالق نار ك يع واطالق ذائع آر.بي.جي ،إضاف إل إلقاا نابل يدوي .

الشرق األوسط ،لندن2017/3/25 ،

 .16معتقلو فتح بسجون "إسرائيل" يبدؤون إضرابا عن الطعام الشهر المقبل لتحقيق مطالبهم

رام هللا -رريس أبررو سررمرة ،األناضررول :أع نررت رك ر فررتش ،مسرراا الجمع ر  ،أن معتق يهررا فرري السررجون
اإلسرائي ي سيبدؤون يوم  17نيسران /إبرفرل القرادم ،إضررابا مفتو را عرن الطعرام لت قيرق مطالرب تتع رق
بت سين ظروا اعتقالهم.

ودعا مروان البرغو ي ،عضو ال جن المركزف ل رك  ،في بيان ص في ت قت األناضرول نسرخ منره،

معتق ي ركته بالسجون اإلسرائي ي إل ضرورة الو دة والتال م في تنفيذ اإلضراب.

كما طالب البرغو ي الفعاليات الوطني والشعبي والتنظيمي الف سطيني خارج المعتقالت بتشركيل الر
إسناد وطني ل معتق ين المضربين عن الطعام ع
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 .17حماس تدعو للرد على جريمة إعدام الطفل حطاب
رام هللا :دعا القيادي في رك
ال ائرفن إل الرد ع

بعد إطالق النار ع

جرفم ا

ماس عبد الر من شديد ،فصرائل المقاومر بالضرف الهربير  ،وأبنااهرا
تالل بتصرفي الشرهيد الطفرل م مرد ال طراب ،واصراب رفا ره ال ال ر

مركبتهم مساا أمس ع

مدخل مخيم الج زون رب رام هللا.

وأند شديد في تصررفش صر في لره وصرل هالمركرز الف سرطيني ل عرالمه صرباح الجمعر  ،أن اعتردااات

ا

تالل ،وتض لممارساته ًّدا.

تالل المتصاعدة تست زم ًّ
مناسبا من مقاومي شعبنا ،كت جم ا
ردا
ً
المركز الفلسطيني ل،عالم2017/3/24 ،

 .18نتنياهو يرحب بمصادقة "مجلس الشيوخ األميركي" على تعيين فريدمان سفي اًر بـ"إسرائيل"

واشنطن :ر رب رئريس الروزراا اإلسررائي ي ،بنيرامين نتنيراهو ،بمصراد مج رس الشريوك األميركري ع ر

تعيرين ديفيررد فرفردمان سررفي اًر ل و يررات المت ردة فرري ترل أبيررب ،ووعررد برأن ي قر فرفردمان «اسررتقبا ً ررا اًر،
باعتباره مم الً ل رئيس (األميركي دونالد) ترمب ،وصديقاً مقرباً إلسرائيل».
الشرق األوسط ،لندن2017/3/25 ،
" .19إسرائيل" تخطط إلقامة مزيد من المشاريع االستيطانية في األغوار

رام هللا :ذك رررت القن رراة الس ررابع اإلسر ررائي ي ع ر ر مو عه ررا اإللنترون رري ،أن رئ رريس م ررا تس ررم بر ررهاإلدارة
المدني ه اإلسرائي ي زار المج س اإل يمي في مستوطنات غرور األردن يرافقره الطرا م المهنري التراب لره

لب ر ررر مش ر ررارف تطورفر ر ر ف ر رري المس ر ررتوطنات ف ر رري منطقر ر ر غ ر ررور األردن ،ود ارسر ر ر ا
المستوطنات .ووفق المصردر نفسره ،فقرد نرا

تياج ر ررات له ر ررذه

ال قراا الرذي ضرره كرل مرن رئريس مج رس مسرتوطنات

منطق ر ر األغ ر روار هديفير ررد ال ير ررانيه ،ورئر رريس المج ر ررس اإل يمر رري المسر ررم هعربر رروت هير ررردينه ،تطر رروفر

ا تصاد بشكل عام في المستوطنات ،وبشكل خاخ طاعات الزراع والسيا .

و ررال رئرريس المج ررس اإل يمرري إنرره هخررالل سررن وصررل روالي م يررون سررائش لمنطق ر األغروار ،نصررفهم
يأتون لزفارة مو العبادة في المنطق والذي تم تطوفره من بل اإلدارة المدني ه.

م ررن جانب رره ،ت رردر رئ رريس هاإلدارة المدنير ر ه اإلسر ررائي ي ع ررن خط ررط كومرر ا

ررتالل إل امر ر منطقر ر

سرريا ي تشررمل موا ررع ل مركبررات ومطرراعم .وتررأتي هررذه الخطررط اسررتنما لسياسررات ا
الجانب ع

ررتالل أ ادي ر

سراب أ ارضري دولر ف سرطين ،فري تنكرر واضرش سرت قا ات السرالم ،ولقر اررات الشررعي

الدولي .
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 .21استطالع :غالبية اإلسرائيليين غير راضين عن أداء نتنياهو
بالل ضاهر :أظهر استطالع إسرائي ي ل رأي العام ،نشرت نتائجه ص يف «معارفع» العبرفر أمرس،

أن  %61من المواطنين اإلسرائي يين يعارضون تقديم ا نتخابات ،بينما أيدها  .%21وذكر  %59من

المستط ع آراؤهم ،أنهم غير ارضرين عرن أداا رئريس الروزراا نتنيراهو ،لنرن  %35أنردوا أنهرم ارضرون
عن أدائه ،ورغم ذلك

يزال نتنياهو الشخصي المفض لتولي رئاس ال كوم .

واعتبر  %26أن نتنياهو األنسب لهذا المنصب ،بينما رأى  %15أن رئيس زب «يي

عتيد» يرائير

لبيد هو األنسرب ،واعتبرر  %6فقرط أن رئريس «المعسركر الصرهيوني» يتسر اق هرتسروه هرو األنسرب.

و ررال  %5إن رئرريس «البيررت اليهررودي» نفتررالي بينيررت هررو األنسررب لتررولي رئاسر ال كومر  ،فيمررا أشررار

 %4إل رئيس زب «كو نو» ووزفر المالي موشيه ك ون هرو األنسرب ،ورأى  %3أن وزفرر األمرن
أفيجدور ليبرمان هو األنسب لهذا المنصب.

الياً ،ال  %39إن الروزفر السرابق جردعون سراعر هرو األنسرب لمنصرب

ومن خارج ال ب السياسي

رئيس ال كوم  ،ورأى  %37أن رئيس أركان الجي

اإلسرائي ي السابق بيني جانتس هو األنسب.

وأشار  %30إل أن وزفر األمن السرابق موشريه يعرالون هرو األنسرب ،فيمرا أشرارت نسرب مشرابه إلر

رئيس أركان الجي

اإلسرائي ي األسبق غابي أشكنازي.

و سرب ا سررتطالع ،لرو جرررت ا نتخابررات العامر أمررس ل صرل ررزب «يرري
و زب ال يكود ال انم ع

عتيرد» ع ر  28مقعررداً،

 25مقعداً ،بينما له اآلن  30مقعداً ،أمرا «البيرت اليهرودي» فسرتزفد صرته

م ررن  8مقاع ررد يم ون رره اآلن إلر ر  13مقع ررداً ،س ررب ا س ررتطالع ،وس ررت اف القائمر ر المش ررترك ع ر ر
مقاعدها الر  ،13فيما «المعسكر الصهيوني» سيتراج

فقط.

ويشير ا ستطالع إلر ت ارجر

سب ا ستطالع من  24مقعداً إل  10مقاعد

روة رزب «كو نرو» مرن  10مقاعرد إلر  ،7و رزب شراس مرن  7مقاعرد

إل  ،6بينما ستزداد وة كت «يهدوت هتوراة» من  6مقاعد إل  ،7وسي اف «إسررائيل بيتنرا» بقيرادة
ليبرمان ع

تم ي ه بست مقاعد ،كما سي اف

زب «ميرتس» ع

تم ي ه بخمس مقاعد.

عرب 2017/3/24 ،48

 .21محكمة إسرائيلية ترد دعوى ضد صحافيين فلسطينيين رفعها الخوري جبرائيل نداف

الناصررة :ردت م كمر إسررائي ي أمررس دعرروى تقرردم بهررا الخرروري جبرائيررل نررداا المؤفررد لتجنيررد الشررباب
المسرري ي الف سررطيني فرري الجرري  ،ضررد عرردد مررن الصر افيين الف سررطينيين فرري الررداخل برردعوى القررذا
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والتشررهير .وألزمررت الم كم ر فرري الناص ررة الخرروري نررداا برردف كاف ر مصررارفع وأتعرراب المقرردم ضرردهم
مرسررل «القرردس العربرري» ،وصر يف «فصررل المقررال» ،وصر يف « رردير
الشرركوى ،وهررم ودير عرواودة ا

الناس» ،والص افي ساهر ال اج م رر ص يف «جف ار».

القدس العربي ،لندن2017/3/25 ،

 .22صحف إسرائيلية :مؤشرات على تراجع كحلون وحل أزمة ائتالف نتنياهو
ب ررالل ض رراهر :وفق ررا لت رريالت كنش رررت ف رري الصر ر ع اإلسر ررائي ي الص ررادرة ي رروم الجمعر ر  ،ف ررهن ال بر ر
السياسي اإلسرائي ي عموما ،وأ زاب ا ئتالا خصوصا ،أصيبوا جميعا ب ال ه جراا ت ويش رئيس
ال كوم بنيامين نتنياهو ،بتقديم موعد ا نتخابات.

وذك ررر م ررل الش ررؤون ال زبير ر ف رري صر ر يف فم ررانور رفش ررونف ،زئي ررع ك ررام ،أن مر ر روايت ررين ف رري ه ررذا
السياق .الرواي األول تقول إن نتنياهو جراد فري تهديرده بتقرديم ا نتخابرات فري رال عردم رل األزمر

بينره وبرين وزفررر المالير موشرريه ك رون ،رول إطررالق عمرل هيئر البرر العرام ،فرري نهاير نيسرران/أبرفل

المقبل .وأضاا كام أن الرواي ال اني تقول إن نتنياهو
الفكرة من أجل ممارس ضهط ع

ينوي فعال تقديم ا نتخابات وانما لوح بهذه

ك ون لني يتراج عن مو فه الرافض إلغالق هيئ البر.

وفبرردو أن الرواي ر ال اني ر هرري األ رررب إل ر الوا ر  ،سرربما كتررب م ررل الشررؤون ال زبي ر فرري ص ر يف
فهررترتسف ،يوسرري فيرتررر ،وذلررك لعرردة أسررباب .أول هررذه األسررباب هررو اعترراض جمير أ رزاب ا ئررتالا

ع

تقديم ا نتخابات .السبب ال اني هو وجود مؤشرات ع

نجاح ضهوا نتنياهو وتراج ك ون.

ووفقا لفيرتر فهن نتنياهو تب غ ،في بداي األسبوع ،بأن ك ون ه من إمكاني تقديم ا نتخابات .وفي
أعق رراب ذل ررك ،أوع ررز نتني رراهو لمقربي رره ،وف رري مق رردمتهم ال رروزفر ي ررارفع ليف ررين ،بو ررع المفاوض ررات مر ر

المقربين من ك ون ،ول هيئ البر ،وفي موازاة ذلك تشديد موا فهم ضد ك ون.

وأضاا فيرترر أن هرذا األمرر سراهم فري ت ارجر ك رون عرن مو فره ،و تر أنره انضرم إلر نتنيراهو فري
مهاجم مدير عام ورئيس هيئ البر الجديدة بسبب تعيينهما اإلعالمي غيئرو إيفرن – سراعر ،زوجر

خصررم نتنيرراهو غرردعون سرراعر ،مذيعر رئيسرري لنشررات األخبررار المركزفر فرري القنرراة الجديرردة الترري مررن

المقرر أن تط قها هيئ البر العام .واعتبر ك ون أن تعيين إيفن ساعر هي فم اول إلسقاا كوم

شرعي ف.
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" .23إسرائيل" تعيد حساباتها حيال سورية ...وتحدد أخطارها الجديدة
القدس الم ت ر نضال م مد وتد :خالل أسبوع وا د ،خرجرت إسررائيل عرن مسرارها التق يردي فري كرل
مررا يتع ررق بمو فهررا وسياسررتها تجرراه ال ررورة السررورف  ،وال رررب الرردائرة ع ر أرض سررورف  ،عنرردما اعترفررت

رسرمياً بأنهررا صرردت وأسررقطت صرراروخاً أط ررق باتجرراه مقاتالتهررا ،بعررد مهادرتهررا األجرواا السررورف عائرردة
من صع موا

في سورف .

لم يقع الخروج عن المألوا عند مسأل ا عتراا بالقصع ،بل عند سيل من التصرف ات المتتالي ،

برردأت مررن بيرران النرراطق العسرركري لجرري

ا

األمن أفيهدور ليبرمان ،و ائد المنطق الشمالي
الجرري

ررتالل ،مرررو اًر ب ررئيس ال كوم ر بنيررامين نتنيرراهو ،ووزفررر
ت يوم الهارة الجنرال أفيع كوخرافي ،ورئريس أركران

اإلس ررائيل ،الجن ررال غررادي أيزنكرروت ،ورئرريس الموسرراد يوسرري كرروهين ،وانتهرراا بمرردير مركررز

أب ار األمن القرومي ،الجنررال ا تيراا عراموس يرادلين ،ورئريس مج رس األمرن القرومي السرابق ،غيرو ار

أيالنررد .ولعررل هررذه القائم ر ألص ر اب التص ررف ات ،بمررا ت مررل م روا عهم مررن د

ت ،تزكرري األسرربوع،

بصف األسبوع السوري في إسررائيل ،خصوصراً إذا أضرفنا لهرا سريل التقرارفر والت ريالت فري الصر ع

اإلسرائي ي .

م ذلك ،فهن النم الهائل من التصررف ات اإلسررائي ي  ،والتري تم رورت رول مواصر سياسر الهرارات

وا س ررتهداا لقواف ررل أسر ر كاسر ررة ل تر روازن ،رافقه ررا أيضر راً ت ررروفج إسر ررائي ي لتن ررامي وتع رراظم هالخط ررر
اإليرانيه في سرورف  ،وسرعي إيرران إلر بنراا مينراا ب رري فري الالذ ير  ،لقيرت ا ستفسرارات اإلسررائي ي
عنرره فرري موسرركو رداً مبهم راً ت خررخ فرري ررول الررروس ،ب سررب مررا أورد ألرريكس فيشررمان فرري هيررديعوت

أ رونرروته ،إن روسرريا نفسررها بنررت مينرراا فرري سررورف  ،وبالتررالي
سيادي بالسماح لدول أخرى ببناا ميناا في أراضيهاه.

يمكنهررا ا عترراض ع ر

ررار هدولر

وجع ررت ه ررذه التط ررورات ،رئ رريس مرك ررز أب ررار األم ررن الق ررومي اإلسر ررائي ي ،الجنر ررال ع رراموس ي ررادلين،

يكشررع فرري مقال ر فرري هيررديعوت أ رونرروته ،وجرروب تهييررر ال سررابات اإلس ررائي ي اإل يمي ر  ،وتهييررر

أهر ررداا إس ر ررائيل ا سر ررتراتيجي  ،ليصر رربش هر رردا دف ر ر إي ر رران وطردهر ررا مر ررن سر ررورف وش ر رواطئها الهر رردا
ا سررتراتيجي المركررزي ،الررذي يجررب بررذل كررل جهررد ممكررن لت قيقرره ،فيمررا يت ررول موضرروع من ر وصررول

سالح كاسر ل توازن إل ه زب هللاه ،إل هدا انوي.

لنن السرفير اإلسررائي ي السرابق لردى موسركو ،تسرفي مهرين ،اعتبرر ،مرن جانبره فري مقاب ر مر اإلذاعر
اإلسرائي ي هذا األسبوع ،أن إسررائيل بمفردهرا لرن ترنجش فري كسرب ود روسريا ع ر

سراب إيرران ،ألن

روسرريا ،خالفراً إلسررائيل ،تعتبررر إيرران جررزااً مررن ال ررل وليسررت جررزااً مررن المشررك  .وفرري هررذا السررياق،
تقررول ور ر تقرردير مو ررع ،نشرررها مركررز أب ررار األمررن القررومي اإلس ررائي ي ،أول مررن أمررس ،ووضررعها
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مهررين سرروي م ر العقيررد ا تيرراا أودي ديكررل ،إنرره ع ر الرررغم مررن عرردم تطررابق المصررالش الروسرري م ر
اإليرانير فري سرورف  ،إ أن موسركو تجرد صرعوبات فري ا سرتجاب لمطالرب الو يرات المت ردة بتق رريخ
التأ ير اإليراني في سورف  ،ناهيك عن شبك المصالش الروسي الواسع م إيران ،والتري تتم رل خرارج

األراضي السورف  ،بقطاع الطا  ،وبي السالح الروسي إل إيران ...إلن.

وتخ خ ور تقدير المو ع إل القول إن تصررفش نتنيراهو بشرأن سياسر إسررائيل بمواصر اسرتهداا

وافررل السررالح الناسررر ل تروازن ،واعتمرراد سياسر مع نر بهررذا الخصرروخ يعكررس ر ار اًر إسررائي ياً بتن يررع
الترردخل اإلس ررائي ي فرري سررورف  ،انطال راً مررن التقررديرات القائ ر إن م روازفن القرروى تتهيررر ضررد مص ر
إسرائيل .لنن السرؤال ،الرذي يطر ره مهرين وديكرل ،هرو إلر أي رد سرتتمكن إسررائيل مرن ت قيرق هرذه

األهررداا ،وال بررات ع ر ر الخطرروا ال مر رراا الترري وضررعتها ،م ررن دون أن تهتررز عال اته ررا الممي رزة مر ر
النرم ين ،ومن دون أن تؤدي إل تصعيد واس النطاق ع

الجبه الشمالي ؟

العربي الجديد ،لندن2017/3/25 ،

 .24أنيس القاسم" :فلسطينيو الخارج" سيقدم ثالثة مقترحات لقيادة السلطة و"م.ت.ف"
النوفت  -ي ي اليعقوبي :كشع رئيس المؤتمر الشعبي لف سطينيي الخارج د.أنيس القاسم ,النقاب
عن استعداداتهم لت ضير م فات متع ق بهجرااات انتخابات المج س الوطني ،واعادة هيك منظم

الت رفر الف سطيني  ،وطرق إجراا ا نتخابات ،وتقديمها لقيادة الس ط الف سطيني ورئاس الوطني
خالل األسابي القادم .

وأند القاسم في وار م ص يف هف سطينه ،أن الشعب الف سطيني بالخارج يستطي لعب دور أساس

تستطي أن تتجاهل كل

مبينا أن القيادة الف سطيني
و اسم في إعادة هيك منظم الت رفرً ،
األصوات التي تطالب بالتهيير ،و ال :هلدين ق أن الزخم الذي سنأتي به ل قيادة الف سطيني سي در

أ ًار لديهاه.
وشدد ع

ضرورة إعادة هيك المنظم لفرز يادة شاب جديدة تستطي أن تض استراتيجيات جديدة

بعد أن أف ست اتفا يات أوس و بالوصول ألي نتيج إيجابي  ،مردًفا :هنب ر أن نبني منظم ف سطيني

تستند إل تأييد واس من طاعات الشعب كاف ه.

وطالب القاسم بضرورة إجراا انتخابات جديدة ل مج س الوطني ب ير يكون مم ًال لنل الف سطينيين

جديدا يتخط مشروع أوس و.
نامجا
نضاليا ً
ً
أينما كوجدوا ،وفنتخب لجن تنفيذي جديدة ،تصوه بر ً
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وبخصوخ تفاصيل ا ت ار ات التي ستقدم لقيادة الس ط ومنظم الت رفر ،أوضش هأن أهم
ا ت ار ات تتركز

مبينا أنه بد ً من أن يضم المج س 730-700
ول أعضاا المج س الوطنيهً ،

عضوا.
عضوا ،يتم ل ا تراح أن يضم 350-300
ً
ً
وا تراح ال اني ،كما تاب  ،متع ق بتوزف أعضاا المج س ع

الف سطينيون ،و ول ص كل منطق من األعضاا.

المناطق التي يوجد فيها

و ال :هسنقدم ا ت ار ً ا ال ًا ول كيفي إجراا ا نتخابات باستخدام التننولوجيا ال دي  ،وال اسوب
والهواتع الم مول كما جرى في ب دان العالم المتقدم ،التي أ بتت مصدا يتها وأنه صعب العبر

فيهاه.
إ

أنه ذكر أن المؤتمر يقوم بتطوفر هذه ا ت ار ات التي لم ِ
تنته بعد بل الت در م القيادة

مشير في ذات الو ت ،إل
ًا
الف سطيني بها،
ا ت ار ات.
ونوه القاسم إل أنه بعد ال

أنهم انتهوا من ب ر ودراس س بيات وايجابيات هذه

أسابي سيكون هناك اجتماع تمهيدي أولي ل مراجع الشام  ،وأربع

أسابي أخرى لتطوفرها ووضعها في صياغ نهائي .

فلسطين أون الين2017/3/25 ،

 .25مفتي القدس والديار الفلسطينية يطالب القادة العرب بتحمل مسؤولياتهم تجاه "األقصى"
القدس  -عبد الرؤوا أرناؤوا :انتقد الشين م مد سين ،مفتي القدس والديار الف سطيني  ،انتقد في
خطب الجمع في المسجد ا ت امات اليومي ل مسجد األ ص من بل المستوطنين اإلسرائي يين.
و ال هازدادت أعداد المقت مين والمعتدين ع

مخططات ا

تالل ضد المسجده.

رم المسجد األ ص

المبارك وازدادت كذلك

وأضاا هنع نها ل مرة ت و المرة بأن المسجد األ ص المبارك هو ل مس مين و دهم

فيهه .وتاب الشين سين هالمسجد األ ص
وكل ما هو موجود داخل أسوار المسجده.

يشاركهم أ د

يشمل القباب والمعالم والمصاطب والمص يات واألرو

ودعا الشين سن القادة العرب ،عشي اجتماعهم في القم العربي في األردن نهاي الشهر الجاري،
إل هت مل مسؤولياتهم تجاه المسجد األ ص ه.
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 .26خطة لـ"األونروا" لتعديل المناهج التعليمية بشطب القدس واستبدال خارطة فلسطين
غزة  -أشرا الهور :تتصاعد موجات غضب شعبي وفصائ ي ف سطيني  ،رفضا لنوايا وكال غور
وتشهيل الالجئين الف سطينيين «األونروا» ،بهجراا تهييرات في مناهج الدراس في المدارس التي

تديرها وتقدم خدماتها ألطفال الالجئين ،تمس بالقضي وتطمس الهوي الوطني  ،من بينها شطب

مصط ش األسرى ،والهاا ما يشير لوجود جدار الفصل ،واستبدال خارط ف سطين برسم لنبات

اليقطين.

وخالل األيام الماضي

«األونروا» ع

ذر الن ير من المؤسسات األه ي والفصائل وأولياا األمور ،من مهب إ دام

تنفيذ مخططاتها الرامي إلجراا تعديالت ع

المناهج الدراسي  ،في الم ار ل الدنيا،

بعد النشع عن عقد هذه المنظم الدولي التي تقدم خدمات التع يم والص

والخدمات ا جتماعي

لالجئين في خمس مناطق هي الضف الهربي و طاع غزة واألردن ولبنان وسورفا ،عدة ورشات عمل
أوصت في نهايتها بتعديل أن ر من  50موضعا في المناهج.

وتبرز الخشي الف سطيني بسبب ما كشع عن أن التعديالت تهدا إل

الوطني » ،لشطبها أي ك م أو مصط ش يدين ا

المساس بر «الهوي

تالل ،أو يبرز خرفط ف سطين ،أو يشير إل

مدين القدس .و الت دائرة شؤون الالجئين في رك

ماس ،إنها ص ت ع

م ضر اجتماع

لورش عمل خاص كانت د عقدتها ما يعرا بر «و دة تطوفر المناهج» في «األونروا» بل أشهر،
يظهر عدداً من التعديالت المقتر
في المواد الدراسي

م ل ال ه

التي نا شها المجتمعون في المناهج التع يمي  ،في غزة والضف ،

العربي  ،واإلنك يزف  ،والمواد ا جتماعي  ،والتربي

اإلسالمي ،

والرفاضيات والع وم.

وورد ضمن الم ضر أن «األونروا» مطالب بتصدير منهج م ايد ،وأنه بعد مراجع ل نصوخ تم

ت ديد والي  55موضوعا يتع ق بال يادي  ،والعدواني  ،والجنس ،في  65صف  ،وهو ما يشكل

 %3,3من الصف ات ك ها ،شم ت هذه المواضي أم

كالخرائط التارفخي لف سطين التي

تستخدم

في سياق تارفخي ،وكذلك استخدام األسماا التارفخي ل مدن الف سطيني في سياق غير تارفخي.
وفي إطار التصدي لسياسات «األونروا» ،خشي من تطبيقها لتصبش وا عا ع

األرض ،شهدت

األيام الماضي تنظيم عدة فعاليات ا تجاجي وسط طاع غزة ،التي ت وي العديد من مخيمات

الالجئين ،وفي مدين خان يونس جنوبا .وع مت «القدس العربي» أن فعاليات عدة ستنفذ خالل الفترة

المقب  ،في إطار الرفض الشعبي لمخططات «األونروا».

التاريخ :السبت 2017/3/25
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 .27نادي األسير :االحتالل هو المستفيد الوحيد من اغتيال المحرر فقهاء
رام هللا :ال نادي األسير الف سطيني ،إن المستفيد الو يد من عم ي اغتيال الم رر والمبعد إل
طاع غزة مازن فقهاا هو ا

والم ررفن منهم.

تالل الذي واصل وفواصل مال ق مناض ي ال رك الوطني األسيرة،

واعتبر في بيان صادر عنه ،مساا يوم الجمع  ،أن هذه العم ي تتزامن م تصاعد ت رفض

ا

تالل ضد األسرى الم ررفن ،ومطالب بعض الدول بهعادة اعتقالهم.

وأدان النادي عم ي ا غتيال .ودعا إل ضرورة الت قيق الجاد في مالبسات هذه الجرفم  ،والسعي

لتوفير ال ماي لألسرى ول م ررفن منهم .وشدد أن ذلك مسؤولي وطني ودولي .
ونع

نادي األسير الف سطيني وهيئ شؤون األسرى والم ررفن ،وال رك الوطني األسيرة ،وكاف

األسرى الم ررفن في الوطن والشتات ببالغ ال زن واألس الم رر فقهاا.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/3/25 ،

 .28إصابات بالرصاص واالختناق في مسيرات الضفة األسبوعية
(وكا ت) :أصيب  12مواطناً  5منهم بالرصاخ ال ي في األرجل ،و 7بالرصاخ المعدني المه ع
بالمطاا ،كما أصيب العشرات با ختناق الشديد ،خالل م

وات ا

تالل «اإلسرائي ي» ،مسيرة

س مي انط قت من رفتي كفر مالك والمهير شرق رام هللا ،رفضاً إل ام بؤرة استيطاني ع

أراضي

مشترك ل قرفتين.

في األ ناا ،انط قت مسيرة شعبي من وسط رف ب عين غرب مدين رام هللا ،باتجاه جدار الضم

والتوس الجديد بالقرب من «أبو ليمون» ،تنديداً واستنكا اًر باغتيال ا
ال طاب في مخيم الج زون.

تالل ل شهيد الفت

م مد

وشارك في المسيرة التي دعت إليها ال جن الشعبي لمقاوم الجدار وا ستيطان في ب عين ،أهالي

ب عين ،إل

الف سطيني .

جانب نشطاا «إسرائي يين» ومتضامنين دوليين .ورف المشاركون في المسيرة األعالم

وأصيب  10مواطنين با ختناق ،خالل م

وات ا

تالل لمسيرة كفر دوم الس مي األسبوعي

الس مي المناهض لالستيطان ،والمطالب بفتش شارع القرف المه ق منذ  14عاماً ،وجرت معالج

اإلصابات ميدانياً.

التاريخ :السبت 2017/3/25
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" .29مجموعة العمل" :استشهاد الجئ فلسطيني جراء التعذيب بسورية

دمشق :أند قو يون لرهمجموع العمل من أجل ف سطيني سورفاه ضاا الشاب الف سطيني هباسم
بياع ه ( )38عاماً ت ت التعذيب في سجون النظام السوري ،وذلك بعد اعتقاله منذ أن ر من 4

سنوات في سجون النظام السوري ،وهو من أبناا مخيم العائدين لالجئين الف سطينيين في مخ.

وأشارت المجموع في تقرفرها اليومي إل أنها و قت ( )460ض ي من الالجئين الف سطينيين ضوا

ت ت التعذيب.

وكالة الرأي الفلسطينية ل،عالم2017/3/24 ،

 .31الشرطة اإلسرائيلية تستفز المصلين على بوابات المسجد األقصى
القدس  -عبد الرؤوا أرناؤوا :انتشرت وات من الشرط اإلسرائي ي بأعداد كبيرة ع
المسجد األ ص في القدس الشر ي م انتهاا صالة الجمع اليوم.

بوابات

وشاهد مراسل هاألناضوله وات الشرط وهي تو ع شبانا وتد ق في بطا اتهم الشخصي وت تقط

الصور من خالل أجهزة هاتع نقال ل مص ين أ ناا خروجهم من المسجد.

وكان ن و  50ف سطينيا نظموا و ف ا تجاجي في داخل سا ات المسجد ،بعد انتهاا الصالة،
ل مطالب بهفراج إسرائيل عن ج امين ف سطينيين ت وا في األشهر األخيرة خالل تنفيذ أو م اول تنفيذ

هجمات.

وانتهت الو ف ا
ال جارة ع

تجاجي بهدوا ودون صول اشتبانات ،لنن  3شبان ف سطينيين اموا برشق

باب المهارب  ،في الجدار الهربي ل مسجد األ ص ،

اإلسرائي ي أيام الجم .

ير ت تشد عادة القوات

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/3/24 ،

 .31سفير مصر لدى "إسرائيل" :حل الدولتين واقع على "تل أبيب" التعامل معه
م مد ع ي الدين :دعا السفير المصري لدى إسرائيل

ازم خيرت ،اليوم الجمع  ،المسؤولين

مؤكدا أنها «تشكل فرص تارفخي لت قيق السالم».
اإلسرائي يين إل تبني مبادرة السالم العربي ً ،
و ال السفير المصري ،خالل أول مقاب يجرفها م وسائل اإلعالم اإلسرائي ي منذ توليه المنصب،

إن « ل الدولتين هو الهدا المشترك لجمي الدول العربي  ،وهو وا
مصر مقتنع بأن هناك فرص

التاريخ :السبت 2017/3/25
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وشدد «خيرت» ع

ضرورة تسمي األمور بأسمائها ،و ال « :ان الو ت لنسمي اإلرهابي إرهابيا إن

كان ذلك في شبه جزفرة سيناا أو في إسرائيل أو في كل أن اا العالم الهربي» .وأضاا أن «هذه

القوات ليست متطرف  ،بل إنهم ارهابيون .يجب م ارب التنظيمات اإلرهابي
نهائيا».

وفي رده ع

سؤال

ت

القضاا ع يها

ول مدى إمكاني زفارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلسرائيل ،ال السفير

مضيفا« :من المهم أو شق الطرفق ألجل ت قيق األ الم
المصري« :باإلمكان ت قيق األ الم»،
ً
سويا ل توصل إل ل».
عبر العمل ً
وأند «خيرت» خالل ال قاا م

ناة « »i24اإلسرائي ي  ،أن مصر تتواصل م كاف الفصائل
أن

مشددا ع
الف سطيني ألجل الوصول إل أسس مشترك ،
ً
الف سطيني .و ال« :مصر مستعدة أن تصهي إل جمي وجهات النظر ،ألجل ت قيق المصال

الف سطيني ».

ماس جزا من إطار العمل

المصري اليوم ،القاهرة2017/3/24 ،

" .32رأي اليوم"" :دالل" أردني – مصري للرئيس عباس قبل قمة البحر الميت
عمان -رام هللا -خاخ :أب هت اوساا ومصادر ع يم ومط ع رأي اليوم بان العديد من الدول
ّ
العربي تب ر م الس ط الف سطيني ع هام ت ضيرات القم العربي مقتر ات امرفكي غير
ع ني لعم ي السالم ع

أساس العودة لما يسم سابقا برهخيار شارونه.

وع مت رأي اليوم ان الهبار تم نفضه مؤخ ار عن خيار جديد يشبه إل

شارون ع

الف سطينيين بل رب

رن في سينارفو ارتبط باسمه آنذاك .وتقضي المقتر ات األمرفكي

بالعودة إل صيه “إ ام دول ف سطيني مؤ ت ” ع

اوس و.

الفكرة من وراا العودة لهذا المشروع الذي فز فجأة ع

الف سطيني ع

د بعيد ما عرضه ارئيل

 % 60من األراضي المتفق ع يها عبر اتفا ي
هام

نقاشات غير ع ني ان توافق القيادة

األمر م توفر الهطاا له ت تتبناه الدول العربي .

األفكار لم ت سم والنقاشات
الرئيس عباس له عال

زالت متواص وفتردد ان ا نفتاح األردني والمصري المفاجئ ع

بمشروع من هذا النوع ع ما بان بعض األطراا الف سطيني تت در عن

ا ستعداد لمفاوضات تطور هذه المقتر ات.

التاريخ :السبت 2017/3/25
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عمان :مسيرة لـ "غاز العدو احتالل" تؤكد استمرار احتجاجها ضد االتفاقية
ّ .33
غبون :اعتصم العشرات من الم تجين في منطق الجام ال سيني أمس ،رفضا
عمان -هديل ّ
تفا ي الهاز المو ع بين األردن واسرائيل ، ،في مسيرة شارك فيها مم ون عن ا

زاب القومي

واليسارف التي أع ن ائتالفها عن تنظيمه ل مسيرة بالتنسيق م ه م غاز العدو ا تالله ،فيما تخ ع
أمناا عامو هذه األ زاب عن المشارك .
وهتع المشاركون في المسيرة ا

تجاجي ضد ا تفا ي  ،وأندوا استمرار وتواصل ال راك ا

تجاجي

خالل األسابي المقب  ،مستذكرفن بطو ت شهداا معرك النرام التي صادفت ذكراها في ال ادي

والعشرفن من آذار (مارس) ال الي ،ورف الم تجون صور بعض شهداا المعرك ويافطات هغاز

العدوه ا تالل.
و مل منسق

م

هغاز العدو ا تالله هشام البستاني ع

الجانب ا سرائي ي ،متسائال ،ههل يكون ا

ال كوم التي أبرمت ا تفا ي م

تفال بيوم النرام والشهداا الذين ض وا بدمائهم لصد

العدوان الصهيوني عن األردن بمنش النيان الصهيوني  10م يارات دو ر يم صفق اتفا ي الهازه.

عمان2017/3/25 ،
الغدّ ،

 .34لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس األمن ضد "إسرائيل"
بيروت  -هالخ يجه :دم لبنان شكوى إل

األمم المت دة ومج س األمن الدولي،

ول التهديدات

«اإلسرائي ي » ،في رسالتين متطابقتين س مهما مندوب لبنان الدائم لدى األمم المت دة ،نواا سالم،
ال ال اا الماضي ،ير كرر فيهما لبنان التزامه بتنفيذ كاف أ كام القرار  ،1701ودعا األسرة الدولي

ل ضهط ع

«إسرائيل» من أجل م ها ع

التزام التطبيق النامل لهذا القرار .وطالب األمين العام

لألمم المت دة أنطونيو غوتيرفس باتخاذ التدابير الالزم لردع «إسرائيل» عن ا ستمرار في تهديداتها
الخطيرة ألمن لبنان وسالم أه ه ومؤسساته المدني والرسمي  ،كما في انتهاناتها الخطيرة لسيادته،
م ط ب إصدار هذه الرسال كو يق رسمي من و ائق األمم المت دة ت ت البند « 34ال ال في

الشرق األوسط».

الخليج ،الشارقة2017/3/25 ،

 .35مؤتمر المياه بتونس :االحتالل سبب كل المعوقات التي تعترض الفلسطينيين في حقهم بالمياه
تونس :أنه مؤتمر المياه في المنطق العربي وال ق في ال صول ع يها ،والذي انعقد في العاصم
تونس خالل اليومين الماضيين ،أعماله بهصدار تقرفر عن الوض المائي في الدول العربي .

التاريخ :السبت 2017/3/25
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و دم الفرفق الف سطيني في المؤتمر تقرف ار عن الوض المائي في ف سطين ،وسيطرة ا
اإلسرائي ي ع
وشدد ع

الم و
ا

تالل

موارد المياه ومنابعها.

أن كل المعو ات التي تعترض الف سطينيين في قهم بالمياه ،تفا مت وأدت ال رف نسب

في المائدة المائي الجوفي  ،وفي ما يتم تقديمه من نصيب ل ف سطينيين ،بسبب صول

تالل ع

أن ر من نصيب الفرد في المياه ،كما أن ا

وشدد التقرفر الصادر عن المؤتمر ع

تالل يمن الف سطينيين من ت ي المياه

أن ف سطين تتعرض لندرة شديدة في متوسط نصيب الفرد

من المياه ،وفتسم الوض فيها بالفقر المائي ،فيما ينطبق هذا الوصع ع

ب دان عربي أخرى ،مما

يشير إل وجود فجوة عميق في الوصول ل مياه ،من المتو لها أن ترتف ب ول العام .2050
وكان المؤتمر نا

عددا من القضايا ،بينها ال ق في ال صول ع

واعد القانون الدولي العام ،ووا

المياه ،والصرا الص ي وفق

المياه في المنطق العربي  ،وتدبير ال روات المائي لصالش القطاع

الخاخ ،إضاف إل تقارفر خاص بعدد من الب دان العربي .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/24 ،

 .36مجلس حقوق اإلنسان يدين "إسرائيل" بأربعة ق اررات
أ ر مج س

قوق اإلنسان التاب لألمم المت دة في دورته المنعقدة بجنيع أربع

ا نتهانات اإلسرائي ي .

اررات تدين

فقد أدان المج س ا نتهانات اإلسرائي ي ل قوق اإلنسان في الضف الهربي  ،بما فيها القدس الشر ي ،
وفي طاع غزة ،وطالب القرار -الذي صدر بموافق  30دول  ،م رفض دولتين وامتناع  15دول

عن التصوفت -بمساال إسرائيل.

كما عبر المج س عن رفضه بناا المستوطنات اإلسرائي ي في هضب الجو ن والضف الهربي بموافق

 36دول م رفض دولتين وامتناع تس دول عن التصوفت.

قوق اإلنسان أيضا بأغ بي األعضاا ع

وصوت مج س
ّ
وصوتت  43دول بالموافق ع
المصير.
ّ

التصوفت.

رار يدعم

ق الف سطينيين بتقرفر

القرار ،في ين رفضته دولتان ،وامتنعت دولتان عن

و ال مراسل الجزفرة في جنيع عامر في إن الصعوب كانت بخصوخ رار م اسب إسرائيل ،إذ

امتنعت  15دول عن التصوفت ع

هذا القرار ،كما واجه القرار الراب المتع ق با ستيطان صعوب

أيضا في تمرفره ،خصوصا النقط المتع ق بمقاطع كل ما يتع ق بالمستوطنات ،إذ عدلت م مر
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تخفيع دة هذا القرار من

القرار ،وذلك بعد إصرار دول أوروبي توصع بال يف ل ف سطينيين ع
مقاطع تام إل م اول إلعا التعامل م المستوطنات اإلسرائي ي .

وأوضش المراسل أن مندوبي دول أوروبي أخبروا الف سطينيين أن الصيه األول ت مل مقاطع تام

إلسرائيل ،وهو ما نفاه الف سطينيون بالتأنيد ع

الق اررات

مقاطع ا ستيطان ،وأشار المراسل إل

أن هذه

ت مل صف إلزامي  ،وانما ذات طاب معنوي ،ومن الممكن ا ستفادة منها أمام الم كم

الجنائي الدولي .

الجزيرة نت ،الدوحة2017/3/24 ،

 .37األمم المتحدة" :إسرائيل" تتجاهل طلب مجلس األمن وقف بناء المستوطنات

ذكرت القدس العربي ،لندن ،2017/3/25 ،من األمم المت دة ،عن روفترز ،أن مبعور األمم
المت دة إل

الشرق األوسط نيكو ي مالدينوا ،ال لمج س األمن التاب ل منظم الدولي يوم

الجمع  ،إن إسرائيل تجاه ت ط باً ل مج س لو ع بناا المستوطنات وان بعض الجماعات الف سطيني
تواصل الت رفض ع

العنع ضد اليهود.

وهذا أول تقرفر لمالدينوا عن تنفيذ القرار الذي صدر في  23ديسمبر كانون األول وأ ره المج س

بموافق  14صوتاً وامتناع الو يات المت دة عن التصوفت .وضهط الرئيس األمرفكي المنتخب ينها

دونالد ترامب واسرائيل ع

واشنطن ستخدام ق النقض (الفيتو).

و ال مالدينوا ل مج س“ ،القرار يدعو إسرائيل تخاذ خطوات لو ع كل األنشط ا ستيطاني في

األراضي الف سطيني الم ت بما يشمل القدس الشر ي  .لم تكتخذ م ل ت ك الخطوات خالل فترة إعداد
التقرفره.
و ال مالدينوا عن المستوطنات ،ه د ت تطورات ك يرة في األشهر ال ال الماضي من شأنها زفادة

ط ا رتباا بين أراضي الدول الف سطيني المستقب ي وتسرف تفتيت الضف الهربي ه مضيفاً أن هذه

التطورات “أ د العقبات الرئيسي أمام السالم”.

و ال مالدينوا أيضاً إن زفادة إطالق الصوارفن من غزة صوب إسرائيل “تطور م ير ل ق ق” مشي اًر
إل

أنه من المؤسع أن مسؤولي الس ط الف سطيني لم يدينوا هجمات ضد إسرائي يين .وأضاا

“ت رفض متطرفي ماس وبعض الجماعات الف سطيني المستمر ع
مقبول ويقوض ال ق وآفاق السالم ”.وتاب

ائالً “ردود فعل ماس ع

اإلسرائي يين كانت مستهجن بشكل خاخ وتست ق اإلدان ”.

التاريخ :السبت 2017/3/25
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وأضافت العربي الجديد ،لندن ،2017/3/25 ،من نيوفورك ،عن ابتسام عازم ،أن مالدينوا ،أعرب
عن قه إزاا هزفادة بناا المستوطنات غير المشروع ه ،مشدداً ع

أنشط ا ستيطان غير انوني ه.

و ال مالدينوا ،خالل إ اط شفوي

أن هاألمم المت دة تعتبر جمي

دمها أمام مج س األمن الدولي بخصوخ تنفيذ ارره ر م

 ،2334والذي اتخذه المج س في شهر ديسمبر /كانون األول ،وفدين بناا المستوطنات ويطالب
بو فها الفوري ،إن هاألشهر ال ال األخيرة شهدت زفادة م وظ بوتيرة ا ستيطان والتشرفعات .وفي

كانون ال اني /يناير تم اإلعالن عن إ ام  ،5500ناهيك عن إ راز تقدم في التخطيط ألن ر من 3

آ ا و دةه .وأضاا أن هعم يات البناا في أرب مستوطنات في القدس تجري ع
نتيج ال صول ع
وأشار كذلك إل

تراخيخ لمئات الو دات فيهاه.

دم وساق

هعم يات الهدم واسع النطاق لمباني الف سطينيين ،وخاص البدو ،نتيج نقخ

تصارفش البناا التي يصعب ع

الف سطينيين ال صول ع يها ،وتم تدمير  145منز في المنطق

(جيم) .كما تم هدم  48منز في القدس الشر ي ه.

 .38الشيوخ األميركي يقر تعيين فريدمان سفي ار لدى "إسرائيل"
وكا ت :أ ر مج س الشيوك األميركي بأغ بي ضعيف تعيين ديفيد فرفدمان سفي ار ل و يات المت دة
لدى إسرائيل ،وذلك بعد أسابي من ترشيش الرئيس دونالد ترمب له لشهل هذا المنصب.

وأ ر مج س الشيوك الخميس تعيين فرفدمان بأغ بي  52صوتا ضد  ،46و د صوت العضوان
الديمقراطيان روبرت مينينديز وجو مانشين إل

جانب األعضاا الجمهورفين لصالش مرشش ترمب

وصديقه منذ سنوات طوف .

وتعبر نتيج التصوفت عن ال ا صطفاا ال ربي بين الديمقراطيين والجمهورفين ،كما تعبر عن
رفض الديمقراطيين لتعيين فرفدمان بسبب موا فه وهجوماته السابق ع

خصومه ،و ال العضو

الديمقراطي أل فرانكين إن سجل فرفدمان يشير إل أنه يفتقر إل الوسائل الالزم ليكون دب وماسيا

جيدا.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/3/24 ،

 .39محادثات أميركية إسرائيلية دون اتفاق بشأن االستيطان

الجزفرة  +وكا ت :انتهت في واشنطن أمس الخميس جول م اد ات أميركي إسرائي ي دون التوصل
تفاق ل د من بناا المستوطنات ع
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وفي بيان مشترك أصدره البيت األبيض في ختام ا جتماعات ،كرر وفد الو يات المت دة مخاوا
الرئيس دونالد ترمب بشأن األنشط ا ستيطاني في سياق الت رك تجاه التوصل

بالمنطق .

وطبقا ل بيان هأوضش الوفد اإلسرائي ي أن عزم إسرائيل ل ت رك إل

تفاق سالم

األمام هو لتبني سياس تتع ق

باألنشط ا ستيطاني تأخذ ت ك المخاوا في ا عتباره مشي ار إل أن هالم اد ات كانت جادة وبنااة

وستتواصله.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/3/24 ،

يقوض حل الدولتين
 .41مركل بعد استقبالها عباس :االستيطان ّ
برلين  -اسكندر الديك :عززت المستشارة األلماني أنهيال مركل أمس مو ع رئيس الس ط

الف سطيني م مود عباس بعد اجتماعها به في مقر المستشارف عندما أبدت قها النبير من إمكان
تقويض ل الدولتين المتفق ع يه دولياً.

و الت المستشارة أمام الص افيين بعد ا جتماع م عباس « :ق ل هاي من التطورات في الضف

الهربي التي تؤدي إل تقويض أساس ل الدولتين» .وأضافت « :أرى بديالً متعقالً لهدا ل
الدولتين ،وتوسي المستوطنات في الضف الهربي يؤدي إل

تتنل عم ي السالم» .لننها بعد أن

يمكنها من ال فا
ّذرت من وا «أن نهج إسرائيل المتب لن ّ
يهودي وديمو راطي » ،لفتت في إشارة إل الف سطينيين« :إذا كنتم ترفدون السالم فمن الخطأ التنديد

األ ادي الجانب بهسرائيل» في الم افل الدولي .

ع

الدوام ع

طابعها كدول

الحياة ،لندن2017/3/25 ،

 .41دراسة للبنك الدولي تحذر من خطورة وضع غزة وغور األردن
تل أبيب :أعدت مجموع من البا ين اإلسرائي يين والف سطينيين ،ور تي عمل مشتركتين تتناو ن
الوض ا تصادي في طاع غزة ومنطق غور األردن في الضف الهربي  ،توص وا فيهما إل أن
سياس ا

تالل اإلسرائي ي «تدمر ا تصاد الف سطيني» ،و ذروا الدول المان

«تذهب هباا» ،داعين إل الضهط ع
وأشار البا ون إل

من أن أموالها

إسرائيل لتهيير سياساتها ت تنون التبرعات مجدي .

أن أوضاع الف سطينيين تتدهور في المنطقتين منذ عام  ،2000م نشوب

ا نتفاض ال اني وا جتياح اإلسرائي ي ل ضف الهربي  .وم أن النقد األساسي في التقرفرفن موجه إل
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إسرائيل وسياساتها ،فهن هناك إشارات أيضاً إل القيادات الف سطيني في الس ط وفي إدارة « ماس»
لقطاع غزة.

الشرق األوسط ،لندن2017/3/25 ،

تصعد من ضغوطها على المنظمات اإلغاثية الدولية
" .42إسرائيل" ّ
القدس /تورغوت ألب بوفراز :تصاعدت خالل السنوات األخيرة الضهوا التي تمارسها إسرائيل ع
المنظمات اإلغا ي الدولي الراغب في إيصال المساعدات اإلنساني إل

طاع غزة الف سطيني الذي

يخض ألزم إنساني خانق بفعل الممارسات اإلسرائي ي التعسفي ب ق أه ه.

ويعد م مد مرتج مم ل وكال التعاون والتنسيق التركي (تيكا) آخر ض ايا الضهوا ا سرائي ي
ضد المنظمات الدولي والعام ين فيها .إذ خض مرتج لالعتقال من ِبل إسرائيل في  12شباا/
ّ

فبراير الماضي ،ب ج مساعدته رك

ماس.

وفي تموز /يوليو من العام الماضي اعتق ت إسرائيل وا د عبد هللا البر  ،الموظع الف سطيني في
برنامج األمم المت دة اإلنمائي بقطاع غزة ،وبعدها بأسابي اعتق ت مدير فرع منظم هوورلد فيجنه

األميركي بهزة م مد ال بي.

فهن الس طات اإلسرائي ي تقوم ب بس العام ين في المنظمات
وع غرار البر ومرتج وال بيّ ،
اإلغا ي التي تساعد أهالي غزة ،ب ج أنهم يقدمون المساعدات لمنتسبي ماس ،بينما ترفض ت ك
بأن ا زم اإلنساني في غزة تتصاعد نتيج
المنظمات اتهامات ال كوم ا سرائي ي وتؤكد ّ
أن غايتهم هي إيصال المساعدات اإلنساني ل م تاجين
الممارسات التعسفي لتل أبيب ب ق القطاع ،و ّ

ضد
فهن األخيرة
تصعد من ضهوطها ّ
ليس إ  .ع الرغم من التنديدات الدولي لممارسات إسرائيلّ ،
ّ
المنظمات اإلغا ي وت ظر دخول الم ار بين الدوليين إل ف سطين عام و طاع غزة ع وجه

الخصوخ.

و تنتفي ال كوم اإلسرائي ي بالضهط ع

المنظمات الدولي  ،بل تفرض يوداً ع

منظمات مدني

م ي إسرائي ي  ،فمن خالل انون الشفافي الصادر العام الماضي ،أجبرت الس طات ا سرائي ي

العشرات من المنظمات المدني ع

التاريخ :السبت 2017/3/25
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 .43حماس والموقف من حرب مصر وتنظيم الدولة بسيناء
عدنان أبو عامر
دود غزة ،إذ وصل بل أسابي إل

يزداد التوتر األمني في سيناا ع

د إطالق تنظيم الدول

اإلسالمي صوارفن باتجاه مدين إيالت جنوبي إسرائيل ،مما دف سالح الجو اإلسرائي ي غتيال
بعض أعضاا التنظيم.

السطور التالي ت اول التعرا ع

تنظيم الدول واسرائيل ع

الوض األمني بين سيناا وغزة ،ومعرف آ ار التوتر المتزايد بين

الوض األمني في القطاع ،وهل يتم تورفط رك

ماس في مواجه بين

التنظيم واسرائيل ومصر؟ وكيع تسع ال رك لتجنب هذا التورا؟
تأمين الحدود
تشهد سيناا منذ أسابي توت ار متزايدا بسبب ال رب الدائرة بين الجي

المصري وتنظيم الدول  ،وبات

الف سطينيون يسمعون أصوات التفجيرات جراا اشتبانات الجانبين بصورة دورف .

لنن جرع جديدة أضيفت ل توتر عقب إطالق تنظيم الدول يوم  9فبراير/شباا الماضي صوارفن من

سيناا المصرف ع

التنظيم.

إيالت ،ورد سالح الجو اإلسرائي ي يوم  22فبراير/شباا بقتل خمس من أعضاا

هذا التوتر المتصاعد في سيناا بين تنظيم الدول من جه ومصر واسرائيل من جه أخرى ،يطرح
عالمات استفهام ول مدى بقائه في سيناا وعدم انز ه إل غزة -التي تسيطر فيها ماس -عبر
دود المنطقتين؟ وعن إمكاني تدهور التوتر األمني ليصل إل مشارا غزة الجنوبي من جه مدين

رفش؟

تتردد ماس في تأنيد أنها تقود المواجه م ا

تالل اإلسرائي ي بالتنسيق م

وى المقاوم

ب كم ووعي ،وتدرك وجود م او ت مستمرة ل را بوص المقاوم الف سطيني واشهالها بصراعات
تصب في مص

مشروعها الت رري.

وفي ين تع ن ماس أنها ت اف ع

منهجها القاضي بعدم التدخل في شؤون الدول ،بما فيه ما

يجري بسيناا فهنها تؤكد -في الو ت ذاته -أنها ستداف عن غزة ضد أي اعتداا ،ألنها رك ت رر
ومعركتها واض

وتخوضها فوق أرضها ،وسال ها

شعبها.
ع

أرض الوا  ،زاد الجي

توجهه إ لمن ي تل أرضها ويعتدي ع

المصري نشر واجزه األمني -في المساف الباله  450كي ومت ار بين

معبر رفش ومدين القاهرة -بأن ر من عشرفن اجزا.
التاريخ :السبت 2017/3/25
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و ين زار كاتب هذه السطور المنطق ال دودي الف سطيني المصرف رأى وجودا أمنيا مك فا لألمن
الف سطيني ،وتعزف از ل جرااات الميداني  ،ب ير كيسمش ألي شخخ بدخول سيناا بالتهرفب ،وليس
من السهل أل د أن يتس ل إل طاع غزة من مصر.
م الع م بأن الجانبين (غزة وسيناا) يرتبطان ب دود تمتد  12ك م ،تنتشر ع

طولها وات أمني

ف سطيني ومصرف تقوم بتأمينها ،ولن يكون بهمكان أي مس ش التنقل بين ال دود في ا تجاهين
بسهول  ،سواا من المعابر الرسمي فوق األرض أو عبر األنفاق ت ت األرض!

جاا ذلك عقب زفارة ام بها وفد من األجهزة األمني التابع ل ماس إل مصر برئاس

ائد وات

األمن في غزة ال واا توفيق أبو نعيم ،و ب ها زفارة وفد يرأسه إسماعيل هني نائب رئيس المكتب
السياسي ل ماس ،واعالن الوفدين أن ماس ت رخ ع
ت

عال ات إستراتيجي وي م مصر.

ال ظ  ،تبدو دود غزة ومصر آمن ومستقرة ،وتقوم وات األمن الف سطيني بمتابع مك ف

ل دود الجنوبي بفرض المزفد من اإلجرااات األمني ع

ال دود ،وتن يع نشر القوات وزفادة

عددها.

وأرس ت ماس إل مصر رسائل مفادها أن غزة لن تصبش منط قاً ل مساس باألمن المصري ،و

يمكن أن تنزلق في أي مواجهات جانبي بسيناا ،بعكس ما صدر عن أوساا إعالمي مقرب من

دوائر صن القرار المصري من أن ماس -التي تعتبر أ د فروع جماع اإلخوان المس مين -يعتبر
طاع غزة بم اب بؤرة تؤرق المنطق .

استمرار سيطرتها ع
توريط حماس
في خضم هذا النقا
الجي

يجب التنبه جيدا إل أن إسرائيل عب مؤ ر في سيناا ،وخاص المعارك بين

المصري وتنظيم الدول  ،وربما ازدادت ساسي الوض األمني في سيناا وتأ يره الس بي ع

دق لهزة.
غزة عقب غارات إسرائيل ع التنظيم ،مما يعتبر نا وس خطر كي ّ
فقد يكون هناك مخطط إسرائي ي إل ام الف سطينيين في أ دار سيناا ،سواا بتورفطهم في معارك
م مصر أو التنظيم لخ ط أوراق المنطق .

هذا التصور د يتط ب من األجهزة األمني الف سطيني بهزة إبداا در أنبر من ال ذر والذكاا

بعد
والضبط ،إذ رغم ما يقال عن تنسيق ف سطيني مصري ع ال دود فهن عال الطرفين لم تنفرج ك
ع األرض ،ع ما بأن مصر زادت هجماتها ع ما تبق من األنفاق التجارف .
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ص يش أن مصر د
اإلسرائي ي ع

تنون معني بتوسي ر ع المواجه خارج دودها ،لنن استمرار الت رفض

غزة ،والمزاعم عن دورها في دعم مقات ي التنظيمات المس

أرضي معادي ل ماس في أوساا صناع القرار المصرفين.

في سيناا ،د ِ
يوجد

سيما م تأنيد م افل أمني إسرائي ي تن يع التعاون األمني والعسكري بين الجيشين المصري

واإلسرائي ي ضد كل من تنظيم الدول بسيناا و ماس بهزة.

لهزة تبدأ
إن هناك فرضيات ف سطيني -وان كانت بعيدة -تطرح إمكاني توجيه ضرب إسرائي ّي ّ
بل ّ
من سيناا  -ير توجد التنظيمات المس  -ب ير إن شعرت مصر واسرائيل بأن سيناا ت ولت

مرتعا ل تنظيمات ،فقد تتهمان غزة بتوفير الدعم المادي والعسكري لها ،تمهيداً ل صولهما ع
أميركي لضربها دون ت ف .
تبدي ماس -كما يظهر -رصا ع

غطاا

عدم إ امها في صراع مصري داخ ي مس ش ،ألن لديها

مخاوا كافي من اند ع مواجه م إسرائيل في أي و ت ،مما يدفعها لتأمين دودها الجنوبي م

مصر كي يتم ا نقضاض ع يها من أن ر من جبه فتكستنزا دراتها العسكرف .
تشهد المنطق ال
وغزة هجمات متبادل بين الجي المصر ّي ومجموعات مسّ
دودي بين سيناا ّ
ّ

بالتورا فيها
غزة
تو ت وجر بينهما ،وفتخ ها صدور اتّهامات مصرّف ألفراد مسّ ين في ّ
ّ
سواا بالتخطيط أو التنفيذ ،وهو ما تنفيه ماس.

القوات
ولذلك د تشهد هذه المنطق المتوترة الهدوا المأمول ،رغم اإلجرااات
ّ
األمني التي تتّخذها ّ
دود.
المصرّف والف سطيني ع
الف سطينيين،

وفدف هذا األمر ماس لتركيز األنظار ع الت ذير من أي عدوان إسرائي ي ع
ّ
غزة م مصر ،رغب منها في ت شيد الدول العر ّبي
الميداني ع
وعدم ا نشهال باأل دار
دود ّ
ّ
ضي في آن وا د.
خ ع الشعب الف سطيني ،بعيداً عن تشتيت الجهود
السياسي ن و أن ر من ّ
ّ

الدور اإلسرائيلي
غزة ومصر يخدم مص تيهما ،ف صار الشعب الف سطيني يخدم
أي توتّر ع
دود ّ
ال ابت ّ
أن ّ
ّ
ويسهل
إسرائيل ،و ّبد من تفاهم ف سطيني/مصر ّي يسفر عن توفير اجات الشعب الف سطيني،
ّ
ّ
ّ
ركته ،وفي الو ت ذاته يساعد الجانب المصر ّي ع ضبط أمنه.
لنن ما د ي ير خشي الف سطينيين هو تنرار توجيه ا تهامات لهم بهيواا مس ين مط وبين لمصر،

أمني تفيد بأن سيناا تعبر فيها
م اشتداد مال ق األجهزة األمني لهم هناك ،رغم توفر مع ومات ّ
جمي األطراا وع رأسها إسرائيل.
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المصري لن يو ع م ته العسكرف في سيناا ضد

إن التقدير السائد في غزة اليوم هو أن الجي

المجموعات الس في في المدى القرفب ،بل ستمتد فترة زمني ليست ي  ،مما يعني أن التوتر سيكون
سيد المو ع ع

ال دود المصرف الف سطيني اإلسرائي ي .

م الع م بأن ماس في غزة ليست ذات تأ ير إيجابي كبير ع

عناصر المجموعات هالجهادي ه،

بل إن التوتر والخالا باتا يسودان عال ات الطرفين أن ر من الهدوا والتنسيق.

ولذلك تبرز فرضيات غير م بذة مفادها أن تبادر المجموعات الس في لقصع إسرائيل من غزة رداً
ع ما تعتبره هجوماً مصرفاً إسرائي ياً مشتركاً ضد رفا هم ،أو أن ت ّول سيناا جبه عسكرف
ساخن  ،وربما هذا آخر ما تتمناه ماس ألنها -في هذه ال ال  -ستت ق رداً إسرائي ياً موجعاً.

ميدانيا ،ت رخ األجن

الف سطيني المس

ع

من تأ ر ال ال األمني المستقرة نسبياً في غزة

بأي تبعات ل تدهور األمني ال اصل في سيناا ،رافض لجوا أي من األطراا إلدخال القطاع في

مواجه م إسرائيل غير متفق ع يها م با ي القوى المس

.

كما أن األجهزة األمني بهزة لديها توجه بضبط الوض الميداني أن ر من أي و ت مض  ،لمن

استخدام غزة سا

لتصدير الصراع الداخ ي بمصر .واذا كانت ماس ترفض ت مي ها أي مسؤولي

عن األعمال الدامي العنيف بسيناا ،فهي ربما لن تسمش ألي مجموع مس

م الس طات المصرف انطال اً من أراضي غزة.

بأن تصفي ساباتها

بأن
أن ماس ليست بصدد توتير المو ع
الميداني م مصر ،تّ وان شعرت ّ
أخي اًر من الواضش ّ
ّ
ططاً ستدراجها لالشتباك معها.
هناك مخ ّ
بأهميتها لها ،سواا من النا ي
سياسي لترميم العال معها لقناعتها
إن ال رك تبذل جهوداً
بل ّ
ّ
ّ
المعيشي نظ اًر ل دود المشترك بين مصر
السياسي لنونها من الدول العر ّبي النبرى ،أو من النا ي
ّ
ّ

أولوفتها -كما يبدو -هي مواجه إسرائيل بالدرج األول
وغزة ،فضال عن أن
ّ
ّ
آخر.

وليس أي طرا

الجزيرة نت ،الدوحة2017/3/24 ،

 .44خالف فلسطيني مع أبو الغيط يسبق القمة العربية

معن البياري

سبع و ال ون عاماً تفصل بين أول م عربي استضافها األردن ،في نوفمبر/تشرفن ال اني ،1980
وكانت ال ادي عشرة بين القمم العادي  ،وال امن والعشرفن ،في  29مارس/آذار ال الي .غير أن هذه

السنوات ليست و دها ما يفصل بين ال د ين ،وانما الت و ت والتهيرات العميق التي ص ت عربياً
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خاللها ،ومنها أن ت ك القم اعتبرت ،في أ د ارراتها ،أن رار مج س األمن الدولي ر م  ( 242رار
الدعوة إل انس اب إسرائيل من األراضي الم ت  ،أو من هأراض م ت ه بعد رب عام )1967

يتفق تماماً م ال قوق العربي  ،فيما من المرتقب أن يب ر في القم العربي الر ،28التي تستعد
منطق الب ر الميت ستضافتها ،هإعادة صياغ لبعض األفكاره ضمن خط تسوي في الموضوع

الف سطيني ،ب سب األمين العام لجامع الدول العربي  ،أ مد أبو الهيط .وأشار أبو الهيط ،في

تصرفش ص افي ،إل

أن هذه الخط سينق ها الرئيس المصري ،عبد الفتاح السيسي ،إل

األميركي ،دونالد ترامب ،في واشنطن ،في ال اني من إبرفل/نيسان المقبل.

وجاا مستهرباً وله إن هذه األفكار (المعاد صياغتها) ،والتي لم يوض ها ،مطرو

الرئيس

من الجانب

الف سطيني ،فيما سارع أمين سر ال جن التنفيذي لمنظم الت رفر الف سطيني  ،صائب عرفقات ،إل

ما يمكن اعتباره تنذيباً صرف اً أل وال أبو الهيط ،فهو نفاها ،في تصرفش إذاعي ،بعد لقاا جمعه م

السفير الف سطيني في رام هللا ،وائل عطي  ،ما يرجش أنه استنشع األمر في هذا ال قاا .وتطابق ول

عرفقات م تصرفش وزفر الدول لشؤون اإلعالم األردني ،م مد المومني ،بل أيام ،ل ص افيين في

المركز اإلعالمي ل قم العربي  ،بأن المو ع العربي المشترك هو ا لتزام بمبدأ ل الدولتين ،وفقاً
ل شرعي الدولي ومبادرة السالم العربي .

غير أنه يمكن القول إن التصرفش لوسائل اإلعالم

المقررة ،أو

ت

يعكس بالضرورة المضامين ال قيقي ل توجهات

ل بيانات اإلنشائي التي تتبناها ا جتماعات العربي  ،ولو ع

مستوى الم وك

واألمراا والرؤساا ،ذلك أن هناك رغب لدى إدارة ترامب بأن يتم ت رفك م ع التسوي العربي

اإلسرائي ي  ،من مدخل الموضوع الف سطيني ،وعن طرفق إ ياا المفاوضات الف سطيني اإلسرائي ي .
ويمكن إرضاا الجانب الف سطيني ،بل انطال ها ،بتق يخ عم يات البناا في المستوطنات ،بقرار

تخ خ إليه لجن إسرائي ي مشترك  ،وذلك ضمن مقدمات واجرااات ،تسبق هذه المفاوضات ،منها

و ع دف رواتب أسر الشهداا واألسرى الف سطينيين ،ب سب ما تسرب ،أخي اًر ،من بنود أميركي ،
عرضها المبعور الخاخ لترامب إل الشرق األوسط ،جيسون غرفنبالت ،م الرئيس الف سطيني،
م مود عباس ،في اجتماعهما في رام هللا ،في  14مارس /آذار .لنن وب سب ما رشش و تها ،فهن
عباس أب غ المبعور األميركي تمسكه بو ع ا ستيطان بشكل كامل ،واطالق سراح األسرى القدام

والتمسك ب ل الدولتين ،هكشرواه أو مقدم ألي عم ي تفاوض جديدة م الجانب اإلسرائي ي.
واستهربت أوساا أردني

دير أبو الهيط عن مل السيسي هخط التسوي ه التي تن م عنها إل

ترامب ،فيما بوس العاهل األردني ،الم ك عبدهللا ال اني ،رئيس القم العربي  ،نقل أي أفكار عربي

متفق ع يها إل البيت األبيض في إبرفل/نيسان المقبل.
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و د اختتمت ،الخميس الماضي ،اجتماعات المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين ل عداد جتماعات
وزراا الخارجي العرب با تفاق ع

وتقرر ،بناا ع

توصيات اررات تتع ق بتدعيم العمل ا تصادي المشترك.

ط ب أردني ،أن يكون م ع الالجئين السورفين ع

طاول القادة العرب .و الت

السفيرة في و ازرة الخارجي األردني  ،رفما عالا الدين ،إنه تم التوافق في هذه ا جتماعات ع

ضرورة أن يكون هناك إسناد ل دول المستضيف لالجئين السورفين.

العربي الجديد ،لندن2017/3/25 ،

 .45هل تشن «إسرائيل» الحرب على لبنان؟
د .عصام نعمان

طدت با ستيطان والتوس والعدوان .ادتها يعتقدون أن
«إسرائيل» دول عدواني  ،أ يمت بال رب وتو ّ
كمت ع

التوس
التوس شرا لبقائها .إذا كّفت عن ّ
ا ت ت «إسرائيل» في رب  1948ن و نصع مسا
التارفن ع

نفسها بالضمور والزوال.

ف سطين التارفخي  ،لننها سيطرت منذ ذلك

كل مسا تها باست ناا طاع غزة الذي اضطرت لالنس اب منه ت ت وطأة المقاوم

الف سطيني من جه  ،وتخففاً من أعباا ك افته السكاني العربي من جه أخرى.

البر ،بل يمتد أيضاً إل الب ر .إذا كانت د انس بت من أرض
توس ك «إسرائيل» يقتصر ع
ّ
طاع غزة فهنها لم تنس ب من ب رها ،بل رصت ع البقاا فيه لمن الف سطينيين من استخراج
النفط منه بعدما أ بتت شرك برفطاني متخصص وجود مكامن غني بالنفط في المنطق الب رف

ا تصادي الخالص بال سا ل ف سطين وسا ل طاع غزة ت ديداً.
ِ
تنتع «إسرائيل» با ستيالا ع ب ر غزة ،بل ّادعت م نيتها لمسا
لم

تقل عن  850كي ومت اًر

مربعاً من المنطق ا تصادي الخالص ال بناني الوا ع بال سا ل الجنوب ال بناني المجاور لشمال
ف سطين الم ت  .وهي تدعو اآلن الو يات المت دة واألمم المت دة إل من لبنان من إجراا منا ص
بين الشركات العالمي المتنافس ع

التزام التنقيب عن النفط في المنطق ا تصادي الخالص بال

السا ل ال بناني من جنوبه إل شماله.

لبنان رفض ادعااات «إسرائيل» وضهوطها وهو يتجه إل

ت زفم شرك عالمي أو أن ر ،مهم

التنقيب عن النفط وبالتالي است ماره .ماذا يمكن أن تفعل كوم النيان الصهيوني في هذه ال ال ؟

م سؤال آخر يطرح نفسه أيضاً في هذه اآلون  :ماذا يمكن أن تفعل «إسرائيل» إذا ما امت

دفاعات سورفا الجوي بهطالق صوارفخها المضادة إلسقاا القاذفات «اإلسرائي ي » التي ت اول
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صع موا

داخل سورفا بدعوى أنها ت توي ع

«كاسرة ل توازن» سيصار إل نق ها إل

أس

لبنان؟

معني بمعرف أو ،في األ ل ،التنهن بما يمكن أن تفع ه «إسرائيل» في ك تا ال الين ،ألن
لبنان ّ
موارده ومنشتته النفطي يمكن أن تنون هدفاً في المستقبل لعدوانها ،وألن القاذفات «اإلسرائي ي »
يمكن أن تعبر األجواا ال بناني ل وصول إل الموا

الجمع .17/3/2017

يبدو أن كوم النيان الصهيوني تربط بين ردها ع

ع

المراد صفها داخل سورفا ،كما جرى فجر يوم
سورفا إذا ما أط قت مضاداتها الجوي النار

اذفاتها العام في العمق السوري ،وبين ردها الم تمل ع

لبنان ،ربما ألن م اسماً مشتركاً
«اإلسرائي ي» الجنرال غادي

بين السا تين ال بناني والسورف  .ففي ك م ألقاها رئيس أركان الجي

يزنكوت في ا تفال تس يم يادة المنطق العسكرف الشمالي لقائد جديد ال« :إن عنوان أي رب

مستقب ي سيكون دول لبنان ،والمنظمات العام بموافقتها ،واذن منها».
يال هذا التهديد ،م مال ظتان:

األول  ،ادعاا «إسرائيل» أن الداف لضربتها الجوي األخيرة لمو
كان إ باا م اول نقل أس
إل نقل أس

فهل أن األس

سوري في البادي شرق مخ

متطورة مخّ بالتوازن إل لبنان غير معقول البت  ،ذلك أن

سبيل

عبر ال دود الع ار ي  -السورف ألنها ت ت سيطرة «داع » من شمالها إل جنوبها.
المزعوم نق ها هي من صن سورفا؟

غارة «إسرائيل» األخيرة فجر يوم الجمع  17/3/2017بصوارفن دفاع

ردت ع
ال اني  ،أن سورفا ّ
جوي الت إنها أصابت ،وأسقطت إ دى طائراتها.

رج ت مصادر إعالمي أمرفكي أن تنون سورفا د أط قت أيضاً صاروك «سكود» اضطرت
كما ّ
«إسرائيل» معه إل إطالق صاروك من طراز « يتس» (السهم) المضاد لصوارفن أرض  -أرض

دمر اعترا بيان الجي
بهي تدميره ،بدليل بقايا صاروك كم ّ
القدس.
يال هذه الوا عات ،م سؤا ن:

األول ،هل ست ابر «إسرائيل» ع

«اإلسرائي ي» بوجودها في م يط مدين

م اول ضرب موا  ،وأرتال شا نات في سورفا بدعوى أنها

تنقل «صوارفن كاسرة ل توازن» ،رغم اإل باا الذي اتسمت به م او تها السابق ؟

ال اني ،هل تعتزم «إسرائيل» تصعيد ال رب الجوي ضد سورفا ،وربما ضد لبنان أيضاً ،بعدما تبين
لها أن سورفا أط قت ع يها في  17/3/2017صاروك ارض-ارض من طراز «سكود» ،أم أنها

ست جم عن ذلك مخاف أن يكون لدى سورفا صوارفن أبعد مدى ،وأن ر فعالي من صاروك «سكود»؟
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الصورة السياسي والعسكرف ما زالت غير واض

ت اآلن.

الخليج ،الشارقة2017/3/25 ،

محركات الحرب الشمال والجنوب!
 .46إسرائيل تقوم بـ تحمية" ّ

أليكس فيشمان

إذا سألتم وزفر الدفاع ،افيهدور ليبرمان ،فانه سيجيب بأن ه زب هللاه سي صل خالل أ ل من عامين
ع

صوارفن د يق وبعيدة المدى ،وسيبدأ العد التنازلي ل رب الشام في الشمال .ليس صدف أنه

في ا سابي ا خيرة يت در الوزراا والضباا ع ناً عن أنه في ال رب القادم سيعود لبنان ال القرن
ال امن عشر .عاد تعبير القرن ال امن عشر وطرح في التقييمات والتقديرات الخاص بسورف ولبنان.
هذه الرسال موجه آلذان الشعب ال بناني والقيادة ال بناني  ،من نوع

تسم وا لمجانين ه زب هللاه

أن يأخذوكم ال الضياع .في ال رب القادم ستدمر أو ً اهداا الدول ال بناني م ل الشوارع
والمواصالت والنهرباا والو ود والهذاا ومؤسسات النظام والمؤسسات المالي  .كل شيا سي ترق.
تهدد اسرائيل بفم مآلن ،وهذا يعني أن هجمات اسرائيل في سورف ضد المخازن و وافل السالح
ونشطاا في التهرفب ستزفد من أجل تأجيل ال رب در اإلمكان .في الو ت ال الي
اسرائيل منصات الصوارفن بعيدة المدى في لبنان ،وكما يبدو ألنه

و صع لبنان في هذا التو يت سيشعل الجبه الشمالي دون مبرر كاا.

تقصع

توجد هناك كمي كبيرة،

ص يف هالجرفدةه النوفتي كشفت ،مؤخ اًر ،أن ه زب هللاه يقيم داخل أنفاق في لبنان مصان ت ت

األرض إلنتاج الصوارفن الد يق  .و سب وصع الص يف فان ال دير يدور عن جهاز يشبه الجهاز
الذي أ امه ات اد الصناعات العسكرف السورف هسيرسه .لم تؤد خطوة ه زب هللاه ال رد اسرائي ي

عسكري ،ولنن من يرفد يمكنه أن يفهم ما نشر في الص يف كت ذير :كل شيا مكشوا ومعروا.
إذا بدأت المصان في هذه األنفاق بهنتاج الصوارفن فستقوم اسرائيل بتدميرها ،ت لو كان هناك

خطر نشوب رب.
مظلة بوتين
إيران عدو عنيد ذو درات ،وهي

تنوي التنازل عن ا ام جهاز الصوارفن الد يق في لبنان ،الذي

من المفروض أن يضر بشكل كبير بقدرة اسرائيل العسكرف  .إن استهداا وافل السالح التابع لر

ه زب هللاه في ا راضي السورف يض أمام إيران ت دي أمن المع ومات .وفبدو أن الدرس الذي

تع مته هو م اول ت قيق الهدا بطرق اخرى ،م ل إ ام مصان انتاج في لبنان وبناا ميناا إيراني
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في الالذ ي في سورف  .وهذا الميناا يمكنه استيعاب كمي كبيرة من الوسائل ال قي التي ستصل عن
طرفق الب ر ت ت مظ

القوات الروسي التي تسيطر ع

الميناا .بالنسب لموسكو ،فهن إيران

ليست هي المشك في سورف  ،بل هي جزا من ال ل .لذلك فان إيران ت ظ اآلن ب صان روسيا.

يتبين أن ال قاا ا خير بين نتنياهو وبوتين لم ي مر عن النتائج المرجوة .و د اول نتنياهو إ ناع

روسيا با متناع عن ا ام الميناا اإليراني في الالذ ي  ،لننه فشل .موظفون في و ازرة الخارجي

الروسي يظهرون كأنهم
ع

يعرفون جوهر ط ب إسرائيل :هن ن ايضا أ منا ميناا ب رفاه ،هكذا يردون

نظرائهم في و ازرة الخارجي ا سرائي ي  .هلذلك لن نستطي من دول سيادي من استضاف دول

سيادي اخرى إلنشاا ميناا فيهاه.

إن هذه السذاج هي من روائ الدب وماسي الروسي  .عندما اشتنت اسرائيل في آذان روسيا من أن

السالح الروسي المخصخ ل جي

السوري وصل ال ه زب هللاه ،سب مصادر اجنبي  ،والمقصود

صدمت ووعدت بف خ هذا األمر .و د ذهب ضباا روس ال
هو صوارفن الشاطئ هيخونته ،ك
الميدان ،و اموا بهجراا الف خ ،وعادوا م اإلجاب بأن هذا غير ص يش.

اعتاد الجمهور في اسرائيل ع
 .إ

التعاطي م دول العالم بال ونين ا سود وا بيض :إما أنها ت بنا أو

أن روسيا هي من النوع الذي ي ب نفسه .واسرائيل بالنسب لهم هي جندي آخر في

الشطرنج ،وليست بالضرورة من مجموعتهم.

كان باستطاع سالح الجو ا سرائي ي ا ستمرار في القصع في سورف طالما أن هذا ا مر
يضر المصالش المباشرة لروسيا .إ أن اسرائيل فاجأت و صفت في المنطق التي توجد فيها وات

روسي و يادة روسي لم ار ب القوات السورف في تدمر .في ذلك الهجوم أصيبت كما يبدو وسائل غير
تابع لر ه زب هللاه .صرخت وسائل ا عالم في سورف ووجهت التساؤ ت لروسيا .وشعرت روسيا

بدورها أنها لم تفعل أي شيا ،ت لو دب وماسيا ،ضد اسرائيل .وهذا سيبدو ضعفاً ،لذلك امت
باستدعاا السفير ا سرائي ي والم ق العسكري ا سرائي ي في موسكو ل قااين في و ازرة الخارجي

الروسي م نائبي وزراا يهتمون بالشرق ا وسط (يوجد لوزفر الخارجي الروسي  11نائبا) .ولم يتم
نشر ما يل في ال قااات .ومجرد اجرائها سمش لسفير سورف في ا مم المت دة باإلعالن عن أن
روسيا د ذرت اسرائيل ،ا مر الذي خفع الضهط ع يهم .ولنن طالما أن الرئيس بوتين لم يقم

با تصال م نتنياهو ل تأنيد ع

في الو ت والزمان المناسبين.

مو ع روسيا ،ف م يتهير أي شيا ،ويمكن ا ستمرار في القصع

إن هذه هي أولوي وزفر الدفاع ليبرمان .فقد أر س وك المؤسس الروسي بشكل أفضل من
ا شخاخ الموجودين ول طاول النابنت ،بل أفضل من القيادة العسكرف التي تأتي اليه كل يوم
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خميس من اجل ال صول ع
ليبرمان ليس فقط
الطرفق ال

المصاد

ع

العم يات والط عات الجوي وراا الخطوا .لذلك فان

يكبش أو يرفض العمل العسكري ضد السالح المتقدم بعيد المدى وهو في

ه زب هللاه ،بل يشجعه .و سب رأيه فان أي تردد اسرائي ي تجاه التهديد السوري

والضهط الدب وماسي سيترجم في روسيا ضعفاً .واسرائيل ضعيف ستنون شرفكا هامشيا يمكن تجاه ه
مستقبل سورف .

عند اجراا المفاوضات ع

في بداي ا سبوع ت د ت الص ع ا جنبي عن صع اسرائي ي ،هذه المرة في خان أرنب في
هضب الجو ن السورف  .وبعد هذا القصع لم تعقب روسيا ،لنن ذلك لم يكن اختبا ار قيقيا ألن

القصع لم تنن له ص بر ه زب هللاه أو النظام السوري ،بل نفذ كما يبدو في سياق العمل األمني
الشامل والمشترك ضد جهات ارهابي ف سطيني  .ياسر السيد ،الذي تل في سيارته في طرفقه من

خان أرنب ال دمشق ،كان سورفاً عمل في منظم إسالمي ف سطيني خططت لتنفيذ عم ي كبيرة
عشي عيد الفصش.

سيأتي ا ختبار ال قيقي عندما يع ن وزفر الدفاع أن اسرائيل ستقوم بقصع كل منص صوارفن تقوم

بهطالق الصوارفن ع

طائرات سالح الجو .وهذه ليست ا وا ً بل رار .ويمكن ا فتراض أنه إذا

شيدت إيران ،هذه السن  ،الميناا في الالذ ي

ستيعاب السفن ا يراني التي تنقل السالح لر ه زب

هللاه ،فان اسرائيل ستقصع هناك ايضا ،رغم تواجد روسيا في المكان.

في هذا ا سبوع ،في الو ت الذي ارت فيه الننيست بسبب ضي ا ت اد ،ج س وزفر الدفاع في

مكتبه لمشاهدة الت فاز .و د شاهد البر المباشر لمساال رئيس الر هاا.بي.آيه ،جيمس كومي ،في
النونهرس ،ورأى كيع أن تدخل الو يات المت دة في التسوي المستقب ي في سورف آخذ في ا بتعاد.

و د ت در كومي عن بدا الت قيق الرسمي في تدخل روسيا في ا نتخابات األميركي وعن

ا تصا ت التي اجراها اشخاخ من م يط ترامب م
هاا.بي.آيه كان يقوم بم ار ب هذه العال

مم ين روس رسميين .وفتبين أن الر

منذ العام  .2015وفي العام  2016اعتق ت روسيا

ضابطين في ا من الفيدرالي الروسي الر هاا.اس.بيه وموظفا رفي المستوى في شرك هكسبرسكيه.
وهؤ ا ا شخاخ ال ال

خبراا في السايبر .وفبدو أنهم سربوا المع ومات ول تدخل روسيا في

ا نتخابات األميركي  .ويمكن أن يدخل هذا الت قيق ادارة ترامب في ضائق  ،وفي هذا الوض فان

فرص مبادرة واشنطن لخطوة روسي – أميركي مشترك
وطالما أن الو يات المت دة

ول ا تفاق في سورف آخذة في التالشي.

تتدخل في ال ل السياسي لسورف فان تأ ير الشركاا اآلخرفن في

الم اد ات م ل إيران سيزداد .وبالنسب إلسرائيل فهن هذه بشرى سيئ  .وبالنسب ل يبرمان فان تهديد
إيران ما زال في أولوي س م التهديدات إلسرائيل ،وا ست مارات تتم بناا ع
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أبداً ليست "حماس"

غطاا الهموض تمت ازالته ل ظ  ،ليس فقط عن هجمات سالح الجو في سورف  ،بل ايضا عن
طرفق العمل وطبيع ا هداا التي يقوم بقصفها سالح الجو في غزة .فيوم ا ربعاا الماضي ،ا ناا

ج س ل ننيست ،كشع رئيس ا ركان ،غادي آيزنكوت ،أنه منذ عم ي الجرا الصامد استهدا

الجي

ا سرائي ي مئات ا هداا النوعي  ،بما في ذلك ا نفاق ،بوساط تقني جديدة طورها سالح

الجو .نمط العمل في غزة في فترة ليبرمان

يركز ع

من القطاع ،بل يذكر بنمط العمل في الشمال .السا

إطالق الصوارفن

الردع والعقاب كرد ع

الهزف ت ولت كما يبدو ال جزا من العمل

بين ال ربين لتدمير وة العدو بل نشوب المعارك .إ أن اسرائيل في غزة تختبئ وراا ما يسم
هاستهالل الفرخه من اجل صع اهداا لر ه ماسه ومن ازدياد وتها.

أعداا ه ماسه هم الذين يوفرون الفرخ إلسرائيل ،من ال رك الس في في القطاع ،التي تقوم بهطالق
الصوارفن ع

اسرائيل .وتقوم ه ماسه بمال قتها ،ومؤخ ار اعتق ت  500نشيط من ال رك من أجل

اسرائيل .الس فيون من نا يتهم يرفدون أن ترد اسرائيل من اجل

منعهم عن إطالق الصوارفن ع

اضعاا ه ماسه ،ودفعها إلطالق سراح أتباعهم من السجن ،لذلك يقومون با ستف اززات ع

ا سرائي ي  .إنهم يقومون بهطالق صوارفن ديم

ال دود

صيرة المدى م ل سام  5أو الناتيوشا  7م م.

وليس لهم الو ت النافي ل طالق بالشكل ا فضل ألنهم مال قون من بل كتائب هالمرابطينه ،وهو
يقومون باإلطالق .ولنن بالنسب إلسرائيل هذا يكفي ل قيام بهجوم

رس ال دود في ه ماسه .لهذا

آخر إلضعاا وة ه ماسه.

عندما ان تخب ي ي السنوار رئيسا لر ه ماسه في القطاع كان التقدير في يادة الجي

ا سرائي ي هو

أن المستوى السياسي سيقوم في البداي بف خ توجه المنظم  ،ويمكن تخفيع العمل ضدها .إ أن
يادة الجي

اخطأت .فتبدل يادة ه ماسه ليس له اعتبار في الضوا ا خضر الذي يعطيه وزفر

الدفاع ل عم ي العسكرف ضد غزة.
في العادة تبدأ المصاد

ع

العم يات ضد العدو ،يوم ال ال اا .القيادة الجنوبي م ال تقدم لقسم

العم يات افكا اًر لعم ي عسكرف في القطاع .وهذا القسم ينا

هذه ا فكار وفوض ها ويقوم بنق ها،

يوم ا ربعاا ،ليصادق ع يها رئيس ا ركان ونائبه .وهذان يقومان بتق يخ ا هداا ويضعان
ا ولويات .يوم الخميس يقوم رئيس ا ركان بتقديم الخط التنفيذي لمصاد

الوزفر ا ستعداد لهذا ال قاا ألن سكرتيره العسكري يكون موجودا في النقا

وزفر الدفاع ،ويستطي

ا ركان .وفتو أن يقدم رئيس ا ركان الخطط التي سيصادق ع يها وزفر الدفاع.
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رسمي وجاا .ولنن هذه نقط

النقا

الذي يتم في يوم الخميس في مكتب وزفر الدفاع هو نقا

التقاا

ساس ي تك فيها رئيس ا ركان م ا عتبارات السياسي  .أما وزفر الدفاع فيؤ ر في

المواضي العسكرف المهني  .والوزفر الذي لم ينشأ في الجهاز العسكري يجب أن تنون له ق كام
برئيس ا ركان ونزاهته المهني  .فهو الذي يصادق ع

الخطط التنفيذي التي د تسبب ض ايا

وتورطا سياسيا .آيزنكوت له أفض ي هنا ألنه كان السكرتير العسكري لرئيس كوم ووزفر دفاع
وهو يدرك هذه ال ساسي  .وفبدو أنه

يوجد بينه وبين ليبرمان فقط تقاسم واضش في ا دوار

يتدخل أ دهما بصال يات اآلخر ،بل توجد بينهما ق كام  .فالوا د منهما يعتمد ع

ير

اآلخر

في عدم جره ال امانن غير مرغوب فيها ،سواا أنانت سياسي أم عسكرف  .وفي ا يان ك يرة

يكون وزفر الدفاع راضيا عن خط تنفيذي  ،لذلك يتم ال قاا الشخصي المه ق ،يوم الخميس ،بين
وزفر الدفاع ورئيس ا ركان ،أو لقاا عمل بوجود السكرتير العسكري ل طرفين،

ا مور دون دور انفجارات تصل ال

ير يتم تناول

العناوفن .يبدو أن آيزنكوت عرا جيدا الوزفر المسؤول

عنه ،والخطط التي يقدمها يقوم ليبرمان بالمصاد ع يها.

إن استمرار استخدام القوة في طاع غزة يسرع المواجه القادم  .وه ماسه ق جداً من العائق الذي
تقيمه إسرائيل ع ال دود ،وهي ت اول التعاون م إيران ،ومعرف نقاا الضعع فيه ،بالضبط م ما
اجز

اولت بمساعدة إيران معرف نقاا ضعع القب ال ديدي  .في الشهر الماضي اعتقل ع

ايرز م مد مرتج  ،وهو نشيط في ه ماسه ،يدير منظم مساعدة ل كوم التركي في القطاع ،و د
كان في طرفقه ال

تركيا ل صول ع

ه ماسه في ت سين د الصوارفن .والجي
لجنود ا

صور األ مار الصناعي عن اسرائيل ،التي د تساعد
ا سرائي ي من نا يته ام ،هذا ا سبوع ،بتدرفب مفاجئ

تياا في الجنوب ،وهذا التدرفب شمل ايضا رك سرفع ل دبابات والمجنزرات ن و غزة.

المواجه القادم توجد ع

نار متوسط  .وفي نهاي المطاا سيكون اله يان.

"يديعوت"

األيام ،رام هللا2017/3/25 ،
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 .47كاريكاتير:

البيان ،دبي2017/3/24 ،
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