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 بقاء بمنأى عن صراعات المنطقةالنحرص على و فلسطين مؤكدة  إلىعباس: عودة الالجئين  .1

محمود عبااس بادأ اياار   ةالفلسطيني السلطة رئيس ، أنبيروت، من 24/2/2017 ،الحياة، لندننشرت 
ميشال عون علا  أن يلتياي الياوم  اللبنانيرئيس الأيام، استهلها بمحادثات مع  3رسمية للبنان تستمر 

هاي الثانياة ىلا   والحكومة سعد الحريري. وايار  الارئيس الفلساطيني ،رئيسي المجلس النيابي نبيه بري
 ، واألول  لرئيس عربي ىل  لبنان بعد انطالق العهد الجديد.2013 / يوليولبنان منذ تموا

ووصال عبااس عصار أمااس، ىلا  مطاار رفيااق الحرياري الادولي فااي بياروت آتياام ماان عم اان علا  مااتن 
وفاد يمام ورافق عباس  وتحفل ايار  عباس بلياءات مع عدد من الشخصيات اللبنانية. طائر  خاصة.

عمااو اللجنااة المركايااة لحركااة فاات  عاااام و الناااطق الرساامي باساام الرئاسااة الفلسااطينية نبياال أبااو ردينااة، 
 والناطق الرسمي باسم الحركة فت  أحمد عساف. ،األحمد

عبااس كلمتاه بتهنئاة عاون علا  ةالثياة الاالياة التاي وبادأ وعيد عون وعبااس مامتمرام صاحافيام مشاتركام. 
اللبناني، وأنهيتم بذلك أامة خانية في لبنانة. وقال: ةما التم نعام الساند لفلساطين  منحكم ىياها الشعب
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وشاااعبها وسااانظل نحفاااظ لكااام ماااواقفكم المشااارفة تجاااا  استماااافة أبنااااء شاااعبنا ونصااار  قمااايتهم فاااي كااال 
 المحافل الدولية، ونحن نكن  لكم وللبنان قياد  وحكومة وشعبام أسم  مشاعر العرفانة.

ىخااوتكم ماان الالجئاين الفلسااطينيين علاا  األري اللبنانيااة ماا هاام ى  ماايوف علاايكم.  وتاابع: ةأمكااد أن
ونحن عل  ثية بأنكم ستستمرون في حسن رعايتكم لهم واحتمانهم. ومن جانبنا، فإننا نعمال بكال ماا 
نسااتطيع ليكااون وجااودهم ىيجابيااام ىلاا  حااين عااودتهم الممكااد  ىلاا  وطاانهم فلسااطين الااذي نصاار عليااهة. 

ا نحرص كل الحرص عل  أن يبيا  أبنااء شاعبنا بمناأ  عان الادخول فاي صاراعات المنطياة، وأكد ةأنن
وشعبنا في لبنان أكد انمباطه وحفاظه علا  األاامن وا ساتيرار فاي المخيمااتة، مشايدام بااةالتاام جمياع 

فاي الفصائل الفلسطينية رميتنا هذ ، وكل أجها  الدولاة اللبنانياة بهاذا الخصاوص، األمار الاذي يسااهم 
 الفلسطينيةة. - تعايا العالقات اللبنانية

اإلرهااب بأشاكاله ومصاادر  كافاة، ونحان  وتوجه عباس ىل  عون باليول: ةىنناا نياف مثلماا تيفاون ماد  
منااذ البدايااة دعونااا ىلاا  الحااوار البناااء بااين األطااراف فااي األقطااار التااي تشااهد صااراعات وأكاادنا صااون 

ق ىلاا  تطااورات اليمااية الفلسااطينية وقااال: ةمااا االاات وتطاار  وحااد  أرامااي كاال قطاار عربااي وسااالمتهاة.
العمليااة السياساااية تااراوا مكانهاااا علاا  رغااام أنناااا نمااد أيااادينا للسااالم، وفاااق قاارارات ومرجعياااات الشااارعية 
بياااء شااعبنا فااي سااجن كبياار،  الدوليااة، ى  أن ىساارائيل   تاااال تصاار علاا  مواصاالة احتاللهااا أرماانا واج

الطرق السياسااية والديبلوماسااية واسااتخدام أدوات اليااانون الاادولي وهااو مااا لاان نيبلااه، وسنواصاال العماال باا
وساااانواجه  2334وحشاااد الاااادعم الاااادولي الثنااااائي والمتعااادد وساااانعمل علاااا  تطبيااااق قااارار مجلااااس األماااان 

وأكاد أناه فاي  النشاطات ا ستيطانية وقارار الكنيسات األخيار الاذي يشارة سارقة األراماي الفلساطينيةة.
ناااء الااداخل فااي ممسساااتنا الوطنيااة وفااق معااايير عصاارية وعلاا  سااياد  الوقاات ذاتااه ةسنواصاال عمليااة ب

عاااد   اليااانون والنهااوي باقتصااادنا الااوطني ودعاام صاامود أهلنااا فااي الياادس. وتوحيااد أرماانا وشااعبنا واج
 ىعمار ما دمر  ا حتالل في قطاة غا  وتحييق المصالحة الوطنية والذهاب ىل  انتخابات عامةة.

نااا علاا  ثيااة تامااة بااأنكم ستواصاالون دعمكاام لفلسااطين كيمااية عادلااة، وخلااص ىلاا  مخاطبااة عااون: ةىن
 وسنبي  نكن  للبنان كل اإلكبار والوفاء ونحرص عل  مصالحه مثلما نحرص عل  مصال  فلسطينة.
وُينتظر أن يلتيي عباس قاد  الفصائل الفلسطينية في لبنان، للتشديد عل  مبط األمن في المخيمات 

صائل الفلسطينية عل  اليو  األمنية المشاتركة لمناع اإلشاكا ت داخلهاا،   في موء الخالفات بين الف
 صيدا، أكبر مخيمات اللجوء. -سيما في عين الحلو  

مصاادر فاي ، أن بو  أساطي  ،بيروت، نيالم عن مراسلتها في 24/2/2017 ،الشرق األوسط، لندنوذكرت 
بموموة اليو  األمنية،  فتة ىلا  أن اه ةثاانوية،  السفار  الفلسطينية نفت بشد  أن يكون عباس بصدد البحث

 اللبنانيين، وهو متروك للييادات الفلسطينية في لبنان. ميارنة بالملفات التي سيبحثها مع المسمولين
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 "إسرائيلـ"السلطة الفلسطينية ترفض طرح نتنياهو "الحكم الذاتي" وتهدد بمراجعة االعتراف ب .2

نظيااار مجلاااي: رفمااات السااالطة الفلساااطينية تصاااريحات أدلااا  بهاااا ، و كفااااا اباااون - تااال أبياااب ،رام هللا
 ذاتيام. رئيس الواراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في أستراليا أمس، وطرا فيها من  الفلسطينيين حكمام 

وقال واصل أبو يوسف، عمو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لاةالشرق األوسطة: ة  حكم ذاتيام و  
علا  كامال التاراب الاوطني لان  ذا امن ولا ، ومان دون دولاة فلساطينية عاصامتها اليادسكانتونات. ه

 يكون هناك سالمة.
كما عليت واار  الخارجية الفلسطينية عل  تلك التصريحات بيولها ىن ماا طرحاه نتنيااهو ةيتسااو  ماع 

يمينيااة ظالميااة  أيااديولوجياويعكااس  مااا يطرحااه أركااان اليمااين المتطاارف الحاااكم فااي ىساارائيل باسااتمرار،
، لهاا بياانوقالات فاي  تتعامل مع اليمية الفلسطينية كمشكلة سكانية، متنكر  لحييية وجود ا حاتاللة.

ماان  وصااراحة فااي اإلفصاااا عاان حيييااة موقفااه العنصااري والمتطاارف ىن نتنياااهو كااان ةأكثاار ومااوحام 
ذاتااي، ولكاان ماان دون الصااراة اإلساارائيلي الفلسااطيني، عناادما قااال: أريااد أن يتمتعااوا بحريااة فااي حكاام 

لفكار  ىقاماة  الفلساطينيين، ورافماام  شاروطه التعجياياة للحال ماع اليدر  عل  تشكيل تهديد عليناا، مكاررام 
 دولة فلسطينية قابلة للحيا  وذات سياد ة.

الفلسااطيني ىلااا   ت الخارجيااة أن تمساااك الحكومااة اإلسااارائيلية بمثاال هااذ  المواقاااف، ياادفع الجانااابكاادوأ
 .ةىسرائيلةعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وىعاد  النظر في ا 

 24/2/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 
 مع مدير المخابرات األمريكية عباسصائب عريقات يكشف عن مضمون لقاء  .3

سنية محمود: كشف كبير المفاومين الفلسطينيين صائب عرييات عن تفاصيل الليااء الاذي  -كتبت 
طيني محمااود عباااس مااع ماادير وكالااة ا سااتخبارات المركايااة األمريكيااة مايااك جمااع بااين الاارئيس الفلساا

وأماااف فااي ملتياا  الحااوار الااذي عيدتااه ممسسااة ياساار  بومبيااو، منتصااف الشااهر الجاااري فااي رام هللا.
وطروحات أمريكية منها  بالياهر  أن المسمول األمريكي ناقش أفكارام  23/2/2017الخميس  عرفات يوم

الصراة الفلسطيني من دون ذكر حل الدولتين، وهو ما رفمه الرئيس عباس الذي  تعاون ىقليمي لحل
تعيش  1967أصر عل  حل الدولتين دولة فلسطينية مستيلة وعاصمتها شرقي اليدس عل  حدود عام 

 بأمن وسالم. ةدولة ىسرائيلةىل  جانب 
 23/2/2017 ،الشروق، مصر
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 م على االستجابة للمقاومةاالحتالل سُيرغ   ويؤكد أن "وفاء األحرار"لتحرك إلنقاذ لبحر يدعو مصر  .4
أحمااد بحاار كتائااب اليسااام والمياومااة  الفلسااطيني طالااب النائااب األول لاارئيس المجلااس التشااريعي :غااا 

 الفلسطينية باإلساراة فاي ىنجااا صافية وفااء أحارار جدياد  ومشارفة تشامل جمياع األسار  الفلساطينيين.
، تمامنام مع 23/2/2017 تها جمعية واعد لألسر ، يوم الخميسوقال بحر، خالل وقفة تمامنية نظم

األسير نائل البرغوثي، ىن  ا حتالل سيرغم عل  ا ستجابة لمطالب المياومة الفلسطينية واإلفراج عن 
 األسر  في السجونة، ممكدام أن األسر  سيحررون بصفية جديد  قريبة.

دخل العاجاال والماااط علاا  ا حااتالل ماان أجاال التااي رعاات الصاافية األولاا ، بالتاا ،مصاار بحااروناشااد 
 اإلفراج عن جميع األسر  الذين أعاد ا حتالل اعتيالهم خالل األعوام المامية.

 23/2/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 باسم الزعارير: إعادة الحكم لألسير البرغوثي مخالف للقوانين الدوليةالنائب  .5

ركة حماس فاي المافة الاربياة باسام الاعاارير ىن قارار ىعااد  قال النائب في المجلس التشريعي عن ح
حكاام الممباااد لألساااير نائاال البرغاااوثي هاااو قاارار سياساااي بامتيااااا يعباار عااان حالاااة الحيااد وا نتياااام لاااد  

، أن حكوماااااة 23/2/2017 وأكاااااد الاعاااااارير فاااااي تصاااااري  صاااااحفي، ياااااوم الخمااااايس حكوماااااة ا حاااااتالل.
هاااا ماااااج قادتهاااا المتطااارفين، وهاااي مساااتعد  لممارساااة ا حاااتالل تتخااابط فاااي كااال تصااارفاتها التاااي يحكم

 السادية ومخالفة كل قيم اإلنسانية في حربها مد الشعب الفلسطيني.
 23/2/2017 ،موقع حركة حماس

  
 "الشيوخ البرازيليويستقبل وفدا  من " الحمد هللا يبحث مع مالدينوف سبل تعزيز التعاون .6

المنساق الخااص لألمام  ،فاي مكتباه بارام هللا ،راماي الحماد هللا رام هللا: استيبل رئيس الواراء الفلسطيني
المتحااد  لعمليااة السااالم فااي الشاارق األوسااط نيكااو ي مالدينااوف، وبحااث معااه ساابل التنساايق والتعاااون 

ومواءماااة ىطاااار عمااال األمااام المتحاااد  للمسااااعدات اإلنمائياااة ماااع أجناااد  السياساااات الوطنياااة  ،المشاااترك
ودعا الحمد األمام المتحاد  ىلا  مسااند  الحكوماة فاي تنفياذ خططهاا  يبلة.الفلسطينية لألعوام الست الم

فاي فاري األمار الواقاع وسايطرتها العساكرية خاصاة علا  المنااطق  ةىسرائيلةالتنموية في ظل سياسة 
 ةجة وحرمان الفلسطينيين من ا ستفاد  من مواردهم الطبيعة.

بحمااااور الساااافير البراايلااااي لااااد  فلسااااطين  ماااان مجلااااس الشاااايو  البراايلااااي، واسااااتيبل الحمااااد   وفاااادام 
فرانسيسااكو ماااورو اولنااد براساايل، حيااث أطلعهاام علاا  التطااورات السياسااية وانتهاكااات ا حااتالل. وثماان 
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الحمااد هللا العالقااات الثنائيااة بااين فلسااطين والبرااياال، ورفااع تمثياال فلسااطين ىلاا  ساافار  العااام المامااي، 
 ار قطاة غا .الشكر عل  دعمها المالي إلعاد  ىعم ميدمام 

 24/2/2017 ،لقدس العربي، لندنا
 
 دولة بدون غزة أو: الرئيس لن يسمح بدولة في غزة عباس مستشار .7

للشمون ا ستراتيجية حسام املط أن قطاة غا   الفلسطيني أكد مستشار الرئيس :نادر اليصير – غا 
 رثي بكل معن  الكلمة.اليدس يمر عبر ، وأن ما يحدث فيه كا ىل جاء أصيل من الوطن، والطريق 

فاي ميار نياباة الصاحفيين بااا ، أناه  واإلعالمياينخالل لياء  مع عدد مان الصاحفيين  ،وأماف املط
فلسطيني بهذ  الطريية، وأن تساتخدم أساسايات الحياا  مان  ىنسانمليون  2ةمن غير المسبوق حصار 

 األول بالدرجة  اإلسرائيليل أن المتسبب في ذلك هو ا حتال ىل  سياسيةة، مشيرام  أهدافجل تحييق أ
 .أسود في تاريخ قميتنا وا نيسام الداخلي الذي يمثل فصالم 

، ةوعاصامتها اليادس الشارقية 67دولتناا المساتيلة علا  حادود  ىقاماةخيارنا الوحيد هو ة أنوشدد، عل  
والرئيس  ممكدام أن كافة الدعوات حول كونفدرالية مرفومة، ةفهذا شعب واحد ووطن واحد وحلم واحد،

 دولة بدون غا ، وهذا ما يمكد  الرئيس في كل المحافلة. أولن يسم  بدولة في غا  
 23/2/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 نواب من فتح يدينون منع النائب أبو بكر من السفر .8

بكار مان  أدان نواب من كتلة فت  البرلمانية منع أجهاا  امان السالطة اميلاتهم النائاب نجاا  أباو :رام هللا
 ،والتي كانت متوجهة للمشاركة في حفال تكاريم وتسالم جاائا  باسام فلساطين ،السفر عبر معبر الكرامة

 حد الدول في العالم.أوهي جائا  سنوية تمن  لنواب  ،كأفمل نائب تبن  قمايا مجتمعية
وتسااالط  ،ةوتاااول الساالطة التنفيذياا ،واسااتنكر النااواب اسااتمرار التعاادي السااافر علاا  اليااانون والحريااات

ل وحم ا أصحاب اليرار من منطلياات شخصاية علا  خلفياة ا خاتالف فاي الاراي والتوجهاات السياساية.
 مسمولية هذ  التجاواات الجسيمة لليانون. رئيس محمود عباس شخصيام ال ،في بيان مكتوب ،نوابال

 23/2/2017 ،فلسطين أون الين
 
 طيني وال يمثل فلسطينيي الخارجفئوي ال يضم الكل الفلس إسطنبولتيسير خالد: مؤتمر  .9

ن مااا يساام  ىسااير خالااد يرئاايس دائاار  شاامون الماتااربين فااي منظمااة التحرياار الفلسااطينية ت قااال :رام هللا
المنااوي عيااد  فااي ىسااطنبول فااي الخااامس والسااادس والعشاارين ماان الشااهر  ،ةماامتمر فلسااطينيي الخااارجة
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ىن  ،في تصري  للصاحفيين ،وقال خالد .الجاري، ينعيد بدعو  من قيادات في حركة حماس وبرعايتها
اليااائمين علاا  هااذا الماامتمر لاام يوجهااوا الاادعو  لمنظمااة التحرياار الفلسااطينية و  لممسساااتها المعنيااة و  

فاي أوروباا و  فاي غيرهاا مان دول العاالم، وهاو مامتمر  اإلدارياةلييادات الجاليات الفلساطينية وهيئاتهاا 
ينعياد تحات  ىساطنبولثال فلساطينيي الخاارج. وأردف: ىن مامتمر فئوي   يمم الكال الفلساطيني و  يم

شاااعارات براقاااة ولكنااااه فاااي الواقاااع ينطلااااق مااان الااااعم بالمسااااك بالثوابااات والحااارص عليهااااا ليصااال ىلاااا  
ا سااتثمار الفئااوي لهااذ  الثواباات للتشااهير بمنظمااة التحرياار الفلسااطينية والمااس ماان مكانتهااا، ومااا ييااال 

 بل منظميه مخالف تمامام لحيييته.من ق اإلعالمغير ذلك في وسائل 
 23/2/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ومواجهة االستيطان في الضفة والقدس غزة قاعدة  حصينة  للمقاومة لتعزيزحماس تدعو  .11

دعاااات حركاااة حماااااس لتبناااي اسااااتراتيجية ثنائيااااة لمواجهاااة التحااااديات التاااي تعصااااف باليمااااية ن: طهااارا
ا  قاعاد  للمياوماة مان جهاة، وتوحياد الصافوف ومواجهاة ا ساتيطان الفلسطينية، ترتكا عل  تعاياا غا

 في المفة واليدس المحتلتين.
وأومحت حماس عل  لسان الييادي فيها أسامة حمدان في الجلسة الختامية لمامتمر دعام ا نتفاماة 
 فااي طهااران، أن ا سااتراتيجية األولاا  تتطلااب تعايااا غااا  قاعااد  حصااينة للمياومااة، ةماان خااالل تااوفير
حاجاتهااا اياعااد  للمياومااة يااراهن عليهااا، ويسااتند ىليهاااا، ومااا يعنيااه ذلااك ماان تطااوير قاادرات المياوماااة 

 ، وتوفير ميومات صمود الشعب الفلسطيني في غا ة.العسكرية
قاعااد  المياومااة،  علا وأمااف أن ا سااتراتيجية الثانيااة تساتوجب توحيااد الصاافوف فاي الياادس والماافة 

ياذ اليدس، ومواجهة ا ستيطان، وطرد المستوطنين في المفة، ورفاي وتصعيد مياومة ا حتالل إلن
 أي حق من حيوقنا. عل مساومته  يان الصهيوني أوكا عتراف بال

وقال: ةنيول للاذين ظن اوا أن مساير  التساوية قاد تحياق شايئا، والاذين ظن اوا أن الو ياات المتحاد  قاد تيادم 
 لهم شيئا من حيوقهم، أنتم أمام خيارين..ة.

لا خياار  األصايل بالمياوماة، وقطاع   وأماف أن الخيار األول، هو العاود  ىلا  الشاعب الفلساطيني، واج
ان مااان مساااار لااام يخااادم شاااعب فلساااطين وقمااايته. والخياااار الثااااني، وفاااق حاااديث حمااادان، هاااو كاااماااا 

 ةا ستمرار في الوهم، وحينها لن ييف شعبنا في انتظار تجارب جديد  فاشلةة.
كلمتااه أن الاادعم مطلااوب بكاال أشااكاله ماان مااال وسااالا، وموقااف سياسااي، وأوماا  حماادان فااي سااياق 

ة لسااان قاااوانين تجااار م ا حاااتالل الصاااهيوني، وتحااار م كودعااام صااامود شاااعبنا، داعياااا البرلماناااات المشاااار 
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هاذا العادو، وقطاع العالقاات   ال، والعمال علاي فاري الحصاار علاكل من األشاكالتعامل معه بأي ش
 اليائمة معه.

 23/2/2017، ي لإلعالمالمركز الفلسطين
 
 سندخل األردن بهدف تحرير فلسطين سواء وافق أو رفض :أحمد جبريل .11

قااال األمااين العااام للجبهااة الشااعبية لتحرياار فلسااطين، أحمااد جبرياال، ىنااه ساايدخل األردن لتحرياار : لناادن
لنائااب فلسااطين، محمااال ةدو  عربيااة عااد ة، مساامولية مااا آلاات ىليااه اليمااية الفلسااطينية، فيمااا رد عليااه ا

 األردني األسبق بسام البطوش.
وهاجم جبريل في ميابلة من طهران مع قناا  ةالمياادينة، ةدول عربياة عاد ة، محماال ىياهاا مسامولية ماا 
سااالمية وليساات مساامولية  آلاات ىليااه اليمااية الفلسااطينية، قااائال ىن ةتحرياار فلسااطين مساامولية عربيااة واج

 فلسطين سواء وافق أو رفية. الفلسطينيين وحدهم.. سندخل األردن بهدف تحرير

وأماااف أن ةهنااااك انحرافاااا الياااوم عنااد بعاااي الفلساااطينيين أيماااا فاااي فهاام طبيعاااة الصاااراة ماااع العااادو 
الصهيونية، معتبرا أن الفلسطينيين لوحدهم غير قاادرين تحريار بالدهام، وةلايس بالماال والساالا فياط 

 الجميع وتحديد أدوارهمة. باشتراكتتحرر فلسطين بل 
لعالقااة مااع ىيااران قااال جبرياال: ةابتعادنااا أو اقترابنااا ماان أي طاارف ياارتبط بمااد  ابتعاااد أو وبخصااوص ا

قاارب هااذا الطاارف ماان اليمااية الفلسااطينيةة، وكشااف أنااه التياا  بااالجنرال اإليرانااي قاساام سااليماني فااي 
فعلتاه واستطرد مشيدا بإيران: ةالثور  اإليرانية تجمع األمة اليوم في ىيران لتحاسب نفسها عماا  طهران.

لفلسطينة، مشيرا ىل  أنه كان يرغب بأن تكون تسمية هذا ممتمر دعام ا نتفاماة الفلساطينية المنعياد 
 في طهران باةفلسطين وسبل تحريرها من نهرها ىل  بحرهاة.

بيرليال يهادد مان  من جهته رد النائب األردني األسبق بسام البطاوش علاق علا  جبريال، قاائال: ةأحماد جل
 ممتمر لدعم اليمية الفلسطينية بدخول األردن لتحرير فلسطين!!ة.طهران حيث ينعيد 

بيرليااال تتجاااه صاااوب كااال  وأمااااف، فاااي تدويناااة علااا  حساااابه بموقاااع ةفيسااابوكة: ةنعلااام أن بنااادقيتك ياااا جل
ا تجاهااات عاادا فلسااطين، ونعلمااك أن الجااو ن علاا  مرماا  كذبااة منااك وماان شاالة الممانعااة  فلماااذا   

وخاتم تدوينتاه قاائال: ةمالحظاة: هاذا الماأفون  وشيخك سايد المياوماة!!!ة.تيتحمها بموافية سيدك بشار 
 ة.1971محرم عليه دخول األردن منذ عام 

 23/2/2017، "21موقع "عربي 
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 البردويل: قرارات حماس وسياساتها تبنيها المؤسسات وليس األفراد .12
جهااات السياسااات صااالا البردوياال، الحااديث عاان مراجعااة تو  ،وصااف الييااادي فااي حركااة حماااس : غااا 

الداخلية والخارجية لحركة حماس بعد انتخاب يحي  السنوار رئيسا للحركة بيطاة غا ، بأنه ةجاء من 
 الفوبيا التي صنعتها آلة اإلعالم اإلسرائيليةة.

وقال البردويل في تصريحات خاصة لا ةقدس بارسة، ياوم الخمايس: ةهاذ  الفوبياا التاي تمات صاناعتها 
الم اإلساارائيلي، التااي صااورته بأنااه سيشااكل مصاادر خطاار لهساارائيليين، ألناااه للساانوار مصاادرها اإلعاا

، كمااا خماااع ا نفااراديأعااوام فااي الساااجن  10عاااش ساانوات طويلااة فاااي سااجون ا حااتالل منهاااا نحااو 
 لتعذيب شديد، وهم بذلك يخشون من رد فعل شخصي، وهذا تفسير سطحي وساذج وبسيطة.

تيدم عل  فعل بأمر من فرد مهماا كانات علويتاه حتا   وأماف: ةحماس حركة ممسسية   يمكنها أن
وأكاد ثباات سياساات حركاة ةحمااسة،  لو كاان رئيساا لهاا فاي قطااة غاا ، ى  ىذا كاان اليارار ممسساياة.

وقاال: ةسياساات الحركااة ثابتاة سااواء كاان علا  رأسااها هنياة أو الساانوار، وماا يادلل علاا  كذباة ىساارائيل 
 مدمر  عل  غا  عندما كان هنية رئيسا للحركة في اليطاةة.ومن وا ها، أنها شنت أربعة حروب 

 23/2/2017، قدس برس
 
 أن يكون هناك صوت يكشف الحقيقة للفلسطينيين تريدفتح ال "الجهاد":  .13

رفماات حركااة الجهاااد اإلسااالمي تصااريحات فاات  األخياار  التااي تهاااجم أمينهااا : محمااد عطااا هللا - غااا 
ساالوب ةالاادنيءة والمرفااوي ماان الكاال الفلسااطيني. وقااال أحمااد العااام رممااان شاال ، واصاافة ىياهااا باأل

العاااوري فاااي حديثاااه ماااع ةالرساااالةة: ة  يجاااوا لفااات  أن تصاااف تصاااريحات شااال  بهاااذا األسااالوب، وهاااو 
 استهداف وام  للييادات الفلسطينية المطالبة بوقف التنسيق األمنية.

للفلساااطينيين وتكشاااف دور وأومااا  أن فااات  تساااتهدف جمياااع قياااادات المياوماااة التاااي تومااا  الحييياااة 
الساااالطة فااااي حمايااااة ا حااااتالل، وموقفهااااا الباهاااات مااااد ا سااااتيطان فااااي الياااادس والماااافة، ممكاااادام أن 
ممارسات ا حتالل في المفة ماد الفلساطينيين واماحة جادما وتاتم بالتنسايق ماع السالطة، مشايرا ىلا  

 اء شعبنا.أن السلطة تيف صامته أمام ا نتهاكات )اإلسرائيلية( المستمر  بحق أبن
قائالم:ة الكل الفلسطيني يعرف أن حركة فت  هي من تعيق تحييق المصاالحة مناذ عشار سانوات  وبين

ماماااية، وأن هنااااك جهاااات رسااامية ترياااد اساااتمرار ا نيساااام ألهاااداف تخااادم ا حاااتاللة، مشااايرام ىلااا  أن 
ته، ألنهااا حركااة فاات    تريااد أن يكااون هناااك صااوت يكشااف الحيييااة للفلسااطينيين، وتعماال علاا  ىسااكا

 تخش  من ردود أفعال الفلسطينيين مد السلطة.
 23/2/2017الرسالة، فلسطين، 
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 بما فيها فصائل المنظمة تؤكد على ضرورة وقف التنسيق األمني الفصائلجميع ": الديمقراطية" .14

رفماات الجبهااة الديميراطيااة لتحرياار فلسااطين هجااوم حركااة فاات  علاا  األمااين : محمااد عطااا هللا - غااا 
لحركااة رممااان شاال  علاا  خلفيااة انتياااد  للتنساايق األمنااي مااع ا حااتالل. وقااال عمااو اللجنااة العااام ل

المركايااااة للديميراطيااااة طااااالل أبااااو ظريفااااة، لاااااةالرسالةة ىنهاااام يرفمااااون التعاااااطي مااااع وجهااااات النظاااار 
الفلساطينية بااأي شااكل مان أشااكال الااتهجم واإلسااء ، مشااددما علاا  أن الارأي السياسااي حااق مكفااول ألي 

 مواطن فلسطيني. قيادي أو
ةعلينا أ  نبحث عن أي تناقمات ألنها تنعكس سلبام عل  العالقات بين الفصائل، و  تخدم  وأماف

الجهود المبذولاة فاي التوافياات الفلساطينية علا  قاعاد  الشاراكةة. وأوما  أن جمياع الفصاائل بماا فيهاا 
ا علااا  كااال ماااا يمارساااه فصاااائل المنظماااة تمكاااد علااا  مااارور  وقاااف التنسااايق األمناااي بشاااكل فاااوري ردم 

والاذي دعاا ىلا  التحلال مان  2015ا حتالل بحق شعبنا، وذلك وفيماا ليارار المجلاس المركااي فاي آذار 
 اتفاقات أوسلو وباريس ا قتصادي.

وأكد أن التنسيق األمني يمع األجها  األمنية في مواجهة مع الشعب الفلسطيني ويلحق األذ  بكافاة 
 فيه وظيفة السلطة التي تصب  في هذ  الحالة في مواجهة أبناء شعبناة. أشكال النمال الوطني ةبما 

 23/2/2017الرسالة، فلسطين، 
 
 طائرة لحماس في عرض البحر قبالة غزة إسقاطاالحتالل يعلن  .15

أعلنت قوات ا حتالل، مساء الخميس، اعتراي طائر  استطالة تابعة لحركة حماس حليت فاي : غا 
 لة غا ، دون تأكيد رسمي من الحركة أو جناحها العسكري كتائب اليسام.سماء البحر المتوسط قبا

ادرعاااي، فاااي تصاااري ت عبااار صااافحته علااا  ةفيسااابوكة:  أفخاااايوقاااال النااااطق باسااام جااايش ا حاااتالل، 
ةاعتري سالا الجاو )الصاهيوني( قطعاة جوياة تابعاة لمنظماة ححمااس حليات مان قطااة غاا  باتجاا  

األجواء اإلسرائيلية )الفلسطينية المحتلاة(، وسايطت داخال البحار  البحر األبيي المتوسط، وَلم تخترق
وأماف أن جيش ا حتالل ةلن يسم  بخارق المجاال الجاوي اإلسارائيلي،  بعد اعترامهاة، وفق اعمه.

 وسيتعامل بحام مع أي من هذا النوةة، وفق تعبير ، متجاهال أن هذ  األجواء هي فلسطينية محتلة.
 23/2/2017، المالمركز الفلسطيني لإلع
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 من اغتيال السنوار "إسرائيل"صحيفة معاريف تحذر  .16
حذرت صحيفة معاريف من أن حالة اإلحباط السائد  في ىسرائيل جراء تواصل ىطالق الصواريخ مان 
غا  قد تدفع قادتها السياسيين ىل  العمال علا  اغتياال رئايس مكتاب حركاة حمااس الجدياد فاي اليطااة 

 يحي  السنوار.
ان أدليسااات فاااي تيريااار بصاااحيفة معااااريف ىن سياساااة ا غتياااال ليسااات ةمبعاااث فخااار، فالدولاااة وقاااال ر 

 الحيييية   تتصرف بمنطق ا نتيام حت  لو كان المستهدفون أناسا ليسوا طيبين.
وأماف أدليست أن المااعم التي تسوقها ىسرائيل وأجهاتها األمنية في اغتيا تها تنطلاق مان تصانيفها 

 ل امنياة، وتبيا  اإلشاكالية متمثلاة فاي النتاائد الميدانياة علا  األري عياب ا غتياال.المستهدفين قنابا
وتاابع قاائال ىن أحادث مثاال علا  ذلاك ىقادام ىساارائيل علا  اغتياال قائاد الجنااا المسال  لحركاة حماااس 

 الذي أعيبه اند ة حرب غا  الثانية. 2012أحمد الجعبري في 
 23/2/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 حماس تمر بمرحلة انتعاش سياسي وعسكري: إسرائيلي خبير .17

كتااب الخبياار اإلساارائيلي فااي الشاامون الفلسااطينية بموقااع ةنيااوا ونة يااوني باان مناااحيم أن حماااس تماار 
بمرحلاااة انتعااااش سياساااي وعساااكري، وذلاااك باااالتاامن ماااع وصاااول دونالاااد ترماااب ىلااا  رئاساااة الو ياااات 

 المتحد .
علااا  منظماااات اإلساااالم الراديكاااالي، وعلااا  رأساااها جماعاااة  وقاااال بااان منااااحيم ىن ترماااب أعلااان الحااارب

اإلخااوان المساالمين، فااي وقاات جنحاات فيااه مصاار لتايياار سياسااتها ىااء قطاااة غااا ، وصاادور توجهااات 
 ىسرائيلية باستعدادها إلقامة ميناء بحري ومطار جوي ومنطية صناعية هناك.

عاد   وأماف أن ىسرائيل تبتاي من هذ  المبادرات تحييق تهدئة أمنية في غا  وناة سالا المياومة واج
ىعمااار اليطاااة وعاادم تاارميم حماااس قاادراتها العسااكرية التااي تمااررت أثناااء حاارب غااا  األخياار  الجاارف 

مكانياة  2014الصامد في صيف  رغم ما يشاكله انتخااب السانوار مان توجهاات متطرفاة لاد  الحركاة واج
 أن يدفع باتجا  حرب جديد  مد ىسرائيل.

 23/2/2017حة، الجزيرة نت، الدو 
 
 بانتظار إعادة النظر بمهامها اللجنة األمنيةبعضويتها  بتعليق موقفهافتح ال تزال على : أبو عرب .18

أشار قائد األمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب ىل  أن : بو  أسطي  - بيروت
بانتظااار » الفلسااطينية المشااتركة عماويتها فااي اللجنااة األمنيااة حركاة فاات    تاااال علاا  موقفهااا بتعليااق
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ىعااااد  النظااار بمهامهاااا، وطرييااااة اتخااااذ اليااارارات داخلهااااا، فتاااتم ىعااااد  هيكلتهااااا علااا  أساااس صااااحيحة 
حاليمااا، كاال فصاايل ييااوم بمهامااه لجهااة حفااظ األماان «: »الشاارق األوسااط»وقااال أبااو عاارب لااا «.وفاعلااة

 «.داخل المخيم بشكل فردي، من دون الرجوة ىل  اللجنة األمنية
الطريياااة »أوماااحت مصاااادر فاااي حركاااة فااات  أن السااابب الرئيساااي الاااذي أ د  لفااارط عياااد اللجناااة هاااو و 

يشااكلون هاذ  اللجنااة للسااير  فصاايالم  15المعياد  التااي تعتمادها  تخاااذ الياارارات، والتاي تسااتوجب موافياة 
 «.بأي قرار. وفي حال عارمه فصيل واحد، يتم ىلااء العملية كاملة

 24/2/2017الشرق األوسط، لندن، 
 
 "خطة النقاط العشر"من خالل  رؤيته لحل الصراعزوج يطرح هرت .19

استعري رئيس المعارمة يتسحاق هرتسوغ في ميال نشرته صحيفة : وديع عواود  –الناصر  
رميته لحل الصراة، التي تهدف أساسا ىل  الحفاظ عل  ىسرائيل كدولة يهودية، وا حتفاظ « هآرتس»

هرتسوغ الذي «. ياد  اإلسرائيلية، لتحييق ا نتصار الحيييي للصهيونيةبالكتل ا ستيطانية تحت الس
خطة النياط »سبق وقال قبل شهور ىنه   يمكن تسوية الصراة بهذ  الفتر  استعري من خالل 

رميته للوصول ىل  حل الدولتين اليائم عل  ىبياء الكتل ا ستيطانية وتطويرها تحت السياد  « العشر
ق امة دولة فلسطينية مناوعة السالا، وتظل المفة الاربية تحت قبمة ا حتالل، كما اإلسرائيلية، واج

تفري ترتيبات أمنية صارمة في قطاة غا . ويسع  هرتسوغ ىل  حل الدولتين بعد عشر سنوات 
تعمل فيها السلطة عل  ناة فتيل المياومة، ويجري خاللها تعايا التعاون مع الدول العربية في 

األمني وا قتصادي، في هذ  األثناء تستكمل ىسرائيل بناء الجدار الفاصل، والجدار  المنطية، خاصة
 المحيط بمدينة اليدس المحتلة، وعال الير  الفلسطينية اليريبة من اليدس.

 24/2/2017القدس العربي، لندن، 
 
 أردان: سنعتذر لعائلة أبو القيعان إذا ثبت بأن الحادثة لم تكن "إرهابية" .21

قال واير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان، يوم الخميس، أنه ىذا اتم  أن حادث  :رام هللا
دهس الشرطي خالل أحداث أم الحيران في النيب الشهر المامي لم يكن ةىرهابياة، فيجب ا عتذار 

 أمام عائلة يعيوب أبو الييعان الذي ُقتل بنيران الشرطة.
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فيسبوك حيث تعهد بتطبيق استنتاجات التحييق الذي يجريه  وكتب أردان ذلك عل  صفحته في شبكة
قسم التحيييات مع أفراد الشرطة حاليا في مالبسات أحداث أم الحيران. كما نيلت عنه اإلذاعة 

 العبرية العامة.
 23/2/2017القدس، القدس، 

 
 -لي األوان للتوصل لحل إقليمي للصراع اإلسرائي: آن السفير اإلسرائيلي السابق في مصر .21

 الفلسطيني
اعتبر يتسحاق ليفانون السفير اإلسرائيلي السابق في مصر أنه آن األوان للتوصل لحل ىقليمي 
للصراة اإلسرائيلي الفلسطيني، مميفا في ميال له بصحيفة ةىسرائيل اليومة الميربة من رئيس 

 الحكومة بنيامين نتنياهو أن الظروف قد تهيأت لهذا الحل.
بموجب هذا الحل اإلقليمي يتم من  غطاء عربي لتناا ت الفلسطينيين،  وأماف ليفانون أنه

يجاد تسوية بشأن قمايا اليدس والحدود والالجئين، والدفع قدما  ومساعدتهم ببناء اقتصادهم، واج
سرائيل، بجانب التعاون األمني وا قتصادي.  للتطبيع بين العرب واج

فيل بإعطاء الشرق األوسط الذي يعاني من صراعات ووفق السفير السابق فإن هذا ةالحل اإلقليمي ك
دامية منذ سنوات صور  جديد ، مما يعني فت  صفحة تاريخية تمع حدا نهائيا للصراة الدائر 
بالمنطيةة. وهو يميف أنه عل  الرغم من أن ةالمسألة ليست سهلة ىل  هذا الحد، لكن هناك 

 معطيات تدفع باتجا  الحل اإلقليمية.
عدم اليدر  عل  التوصل  تفاق ثنائي بين الفلسطينيين  -وفق ليفانون-عطيات ومن هذ  الم

واإلسرائيليين من خالل مباحثات مباشر ، والخوف من تنامي تأثير الجهات المعادية بالمنطية، ممكدا 
أن هذا الحل اإلقليمي يمن  الجانبين مطالبهما التي يسعيان ىليها، مما يتطلب التوقف عن المباحثات 

 السرية من وراء الكواليس وجعلها علنية ورسمية.
 23/2/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مساعدة اإلدارة األمريكية إلعادتهم يطلبونالجنود اإلسرائيليين الموجودين لدى حماس  أهالي .22

غا : طلبت عائلة الجندي اإلسرائيلي األسير لد  حركة حماس هدار غولدن، من اإلدار  األمريكية 
 د  في ىعاد  الجنود الموجودين في قطاة غا .المساع
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جاء ذلك خالل لياء جمع العائلة الليلة قبل المامية مع مندوبة الو يات المتحد  لد  األمم المتحد  
نيكي هيلي. وطلب أفراد عائلة غولدن من المندوبة األمريكية أن تساعد في المساعي إلعاد  جثماني 

 ول لدفنهما في ىسرائيل.ابنهم والجندي الثاني أورون شام 
وخالل اللياء شكر سفير ىسرائيل لد  المنظمة الدولية داني دانون المندوبة األمريكية، وقال في 
تصريحات نيلتها اإلذاعة اإلسرائيلية، ىنه لن يهدأ لحكومته بال حت  تعيد جثماني الجنديين من قطاة 

 غا .
 24/2/2017القدس العربي، لندن، 

 
 و لضلوعه بمخالفات فساد اكمة الرئيس السابق لمكتب نتنياهالشرطة توصي بمح .23

أوصت الشرطة اإلسرائيلية، تيديم الرئيس السابق لطاقم موظفي رئيس الحكومة : محمد وتد
اإلسرائيلية، آري هارو، للمحاكمة، حيث أومحت بالتوصيات التي قدمتها للنيابة العامة أن هناك 

فساد، وذلك بحسب ما أوردته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية مساء أدلة تشير ىل  ملوة هارو بمخالفات 
 الخميس.

وذكرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' عل  موقعها اإللكتروني أن الوحد  اليطرية للتحييق في قمايا 
الاش والخداة، أنهت التحييق في الملف وجمعت أدلة تشير  رتكاب آري هارو مخالفات فساد 

 ق الاش والخداة والملوة في تبيي األموال.والحصول عل  أمور عن طري
 23/2/2017، 48عرب 

 
 مليون دوالر لتعزيز الوجود اليهودي بالقدس 190تخصص  "إسرائيل" .24

مليون شيكل  700أقرت الحكومة اإلسرائيلية، يوم الخميس، تخصيص : سعيد عموري - اليدس
ا في اليدس، لتعايا الوجود اليهودي في مليون دو ر( لتعايا مشاريع تنوي تنفيذها بلديته 190)قرابة 

 المدينة المحتلة.
وذكرت صحيفة ةيديعوت أحرونوتة اإلسرائيلية واسعة ا نتشار، أنه تم ىقرار هذ  المياانية، بعد 
التوصل  تفاق بين لجنتين ىحداهما شك لها رئيس الواراء بنيامين نتنياهو، وأخر  تمم ممثلين عن 

 ائيلية في اليدس.الواارات والبلدية اإلسر 
واد عت الصحيفة أن التمويل ةيهدف ىل  تطوير السياحة في المدينة، حت  تكون مكانما مالئما 

  ستيبال آ ف السياا من دول العالم المختلفةة.
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بدور ، قال واير شمون اليدس بالحكومة اإلسرائيلية ائيف ألكين، ىن ةهذ  المشاريع هدفها العمل 
 اصمة إلسرائيلة. عل  أن تبي  اليدس ع

واعتبر ألكين أن تلك المياانية ةستنيل اليدس خطو  جديد  ىل  األمام بتعايا ومعها ا قتصادي 
 واليومية، حسب تعبير .

 23/2/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 
 يناير/ ثانيالفي كانون  %4.3 تبلغ "إسرائيل"البطالة في "اإلحصاء اإلسرائيلي":  .25

، %4.3استيرت البطالة في ىسرائيل خالل يناير/كانون ثاني المامي عند : د خبيصةمحم -اليدس 
وهي ذات النسبة المسجلة في ديسمبر/كانون أول السابق عليه، وفق مكتب اإلحصاءات اإلسرائيلية 

 )حكومي(.
وجاء في البيانات، الصادر  الخميس واطلعت عليها األنامول، أن معدل البطالة بين األشخاص 

الشهر المامي، ميارنة مع  %3.7عامام من اليو  العاملة، بلات  64و 25ذين تتراوا أعمارهم بين ال
 في الشهر السابق عليه. 3.8%

وتحصي ىسرائيل اليو  العاملة لديها وفق تعليمات منظمة العمل الدولية، التي تنص عل  تسجيل 
 عامام فأكثر. 15نسب البطالة لألشخاص الذي بلاوا من العمر 

مليون شخص،  3,967وبلغ عدد اليو  العاملة في ىسرائيل حت  نهاية يناير/كانون ثاني المامي 
 ألف فرد. 170عل  رأس عملهم، وعاطلون عن العمل يبلغ عددهم  مليون 3,797منهم 

وتشمل أرقام البطالة واليو  العاملة في ىسرائيل، فلسطينيي الداخل، ىمافة ىل  أي وافد ىل  ىسرائيل 
   أكثر من عام عل  أراميها، حسب اإلحصاء اإلسرائيلي.أمم

 23/2/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 
 السابق بتهم فساد "إسرائيل" اتسنوات ونصف لكبير حاخام أربعالسجن  .26

السابق يونا ميتسار بالسجن  اتالخميس حكما عل  كبير الحاخام ىسرائيليةمحكمة  : أصدرتاليدس
 أعلنتمليون يورو، عل  ما  1.8تفوق قيمتها  رشاويبتليي  ألدانتهوات ونصف سنة، سن أربعالنافذ 

 مصادر قمائية.
ونيمت المحكمة اتفاقا لخفي العيوبة يشمل اعترافا بالذنب ابرم بداية العام بين المتهم والنيابة 

 مليون يورو. 1.2ونص عل  عيوبة سجن   تتجاوا ثالث سنوات ونصف سنة وغرامة 
 23/2/2017، القدس، القدس
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على بقاء وأمن  يوفر للفلسطينيين سلطة مستقلة ال تشكل خطرا   أوسلودراسة بحثية: اتفاق  .27

 "إسرائيل"
قال الكاتب اإلسرائيلي يهودا هارئيل ىن الصياة المثل  للحل النهائي مع الفلسطينيين تكمن في أن 

دا قيام دولة فلسطينية عل  ةأري يبي  اتفاق أوسلو هو األساس الدائم للعالقة معهم، مستبع
 ىسرائيلة، ومحذرا من الوصول ىل  واقع تيوم فيه دولة واحد  ثنائية اليومية.

وأماف هارئيل في ورقة بحثية نشرها قبل يومين موقع ميدا اإلسرائيلي، أن البديل هو محافظة 
لساحة السياسية والحابية ىسرائيل عل  الومع اليائم، والعمل عل  تثبيته بما يتعاري مع ما تشهد  ا

 في ىسرائيل من مشاريع، سواء يمينية أو يسارية.
نما  واعترف هارئيل بأن مشكلة ىسرائيل الرئيسية اليوم ليست في مواقف الو يات المتحد  وأوروبا، واج
تكمن في فيدان الهدف الذي يسع  اإلسرائيليون لتحيييه، وفي غياب خريطة طريق متفق عليها من 

وأماف أن غياب الهدف  اليسار، أو عل  األقل من قبل ا ئتالف الحاكم في ىسرائيل اليوم.اليمين و 
، في ظل عدم قدر  1967اإلسرائيلي ما اال مستمرا لمد  خمسين عاما منذ حرب يونيو/حايران 

اليمين واليسار في ىسرائيل عل  التوصل ىل  هدف متفق عليه، ألن التنافس الحابي داخل ىسرائيل 
 ل الفرييين يتجاهالن الحيائق الواقعة عل  األري.يجع

وختمت الدراسة باليول ىن الواقع اليائم في األرامي الفلسطينية لم يعف ىسرائيل من مسموليتها عن 
السيطر  عل  ماليين الفلسطينيين الذين يفتيرون للحيوق األساسية، رغم أن اتفاق أوسلو يوفر 

 خطرا عل  بياء وأمن ىسرائيل.للفلسطينيين سلطة مستيلة   تشكل 
 24/2/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 إلى مستعمراتهم الطرق المؤديةببتعزيز األمن الجيش  يطالبون: مستوطنون "يديعوت" .28

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت ىن مستوطني مستوطنة تسور هداسا بمنطية اليدس نظموا مظاهر  
ألمن في الطرق الممدية لهذا التجمع ا ستيطاني، عيب كبير  مطالبين الجيش اإلسرائيلي بتعايا ا

 وقوة عد  هجمات فلسطينية الشهر المامي.
وقال مراسل الصحيفة ىن المئات من مستوطني تسور هداسا وبيتار عيليت وباقي التجمعات 
ا ستيطانية الواقعة جنوب غرب اليدس تظاهروا أمس األربعاء بمركباتهم عل  طول الطريق الممدي 

 ن بلد  حوسان الفلسطينية ىل  التجمع ا ستيطاني الكبير غوش عتصيون.م
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وقال رئيس تجمع تسور هداسا ا ستيطان يشلومي ماغنااي ةطالما أن الجيش لم يجد حال دائما  
للهجمات الفلسطينية فلن نوقف فعالياتنا، و  معن   ستمرار الحكومة في بناء الوحدات السكنية 

 لهسرائيليينة.
 23/2/2017، جزيرة نت، الدوحةال

 
 مستوطن يقتحمون مقام يوسف 1,200: نابلس .29

اقتحم مئات المستوطنين فجر يوم الخميس ميام يوسف شرق مدينة  :ةاأليام اإللكترونيةة –رام هللا 
 نابلس تحت حراسة مشدد  من قوات ا حتالل.

مئات المستوطنين ألداء  وقالت مصادر أمنية ىن عشرات الحافالت وصلت ىل  الميام وهي تيل
 طيوس تلمودية في الميام الواقع قرب مخيم بالطة.

وأشارت ىل  أن مواجهات عنيفة اندلعت في المنطية أطلق خاللها جنود ا حتالل الرصاص وقنابل 
 الااا المسيل للدموة والصوت.

 مستوطن. 1,200فيما قالت وسائل ىعالم عبرية ىن عدد المستوطنين الميتحمين بلغ 
 23/2/2017األيام، رام هللا، 

 
 لعدم حيازتهم أجهزة خلوية : الشاباك يمنع الفلسطينيين من دخول معبر"إيرز""هآرتس" .31

ن جهاا الشاباك اإلسرائيلي يمنع الفلسطينيين من تليي العالج في ىقالت صحيفة هآرتس 
 .ذكيةةة المستشفيات اإلسرائيلية لعدم حملهم أجها  هاتف

ىلااء تصاري  للفلسطينيين من قبل الشاباك بسبب عدم حمل الفلسطينيين  وكشفت الصحيفة عن
 لهواتفهم عند ميابلتهم مباط المخابرات في المعبر لكي يسمحوا لهم بالمرور.

تطلب من الفلسطينيين عدم دخولهم بهواتفهم لدواعي أمنية، ولعدم  في قطاة غا شرطة الوبينت أن 
 استاالل الهواتف من قبل الشاباك.

منظمة أطباء من أجل حيوق اإلنسان قالت ىن الجيش والشاباك يستخدم هذ  الهواتف من أجل 
الحصول عل  معلومات استخباراتية من داخل هذ  األجها ، لذلك   يتم السماا بدخول من   

 يحمل جهاا جوال ألنه   قيمة استخباراتية من ورائه.
الشاباك في اآلونة ا خير  بدء يطلب من الفلسطينيين  ومن الشهادات التي أدل  بها فلسطينيون فإن 

 ىحمار أجهاتهم الخلوية عند التحييق، وبناءم عليه يمنحهم تصري  دخول.
 23/2/2017، ون الينأعكا 
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 بعد إعادة االحتالل لحكمه السابق نائل البرغوثي: "سأتحرر بعد شهر بإذن هللا" .31

عامما( من قرية كوبر قماء مدينة رام هللا بالمفة  59ي )قالت ىيمان نافع اوجة األسير نائل البرغوث
المحتلة، ىن اوجها تبسم عند سماعه قرار محكمة ا حتالل بإعاد  حكم الممبد بحيه، وقال: 

 ةسأتحرر بعد شهر بإذن هللاة.
وأمافت نافع، خالل حديثها إلذاعة صوت األسر ، ىن ىعاد  سلطات ا حتالل الحكم السابق 

 أمس جريمة بحق كل األسر  يحتاج لتحرك قانوني دولي. لاوجها مساء
وشددت عل  أن اوجها سيتحرر بفمل المياومة، مشيد م بجهودها الجبار  في خدمة اليمية 

 واألسر .
 23/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
بعاده عن بلدته .32  اإلفراج عن أسير مقدسي وا 

سرائيلي عن األسير الميدسي محمد ايدان، أفرجت سلطات ا حتالل اإل: هبة أصالن -اليدس 
مظاهر  ةوقررت ىبعاد  عن بلدته لمد  ثالثة أيام سييميها في مدينة أريحا. كما منعت ىقامة أي

 احتفالية في مسيط رأسه بلد  العيسوية شمال شرق المدينة المحتلة لثالثة أشهر.
عاما( فور خروجه من معتيل  39يدان )الثالثاء اعتيال ا  يوموكانت السلطات اإلسرائيلية قد أعادت 
با نتماء للجبهة الديميراطية  2002عاما، بعد أن أدين عام  15جلبوة حيث قم  محكوميته البالاة 

 لتحرير فلسطين، ثم أفرجت عنه الليلة المامية.
لجنة أهالي األسر  الميدسيين عملية ىعاد  ا عتيال بمحاولة التنايص عل  فرحة العائلة  ورأت

 تحرير ابنها واستهداف األسر  وذويهم.ب
 23/2/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 عمليات هدم في اللد.. واعتقاالت بمدن الضفة .33

مناال  ثالثةالخميس،  أمسهدمت جرافات ا حتالل ا سرائيلي : األنامول – اليدس المحتلة
للد بالداخل الفلسطيني طوابق قيد اإلنشاء في حي السكة في مدينة ا ثالثةفلسطينية، ومبن  من 

 المحتل.
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واستنكر رئيس بلدية اللد محمد أبو شرييي عملية الهدم، معتبرما في تصري  صحفي أنها تندرج في 
ىطار السياسات العنصرية لبلدية اللد التي تميق عل  الفلسطينيين في المدينة في أرمهم ومسكنهم، 

 من السكان. %30رغم أنهم يشكلون نحو  و  تتي  لهم التطور والبناء أسو  بالسكان اليهود،
وهدمت سلطات ا حتالل، عددا من آبار الميا  والبركسات في منطية خشم الدرج في مسافر يطا 

 جنوب شرق الخليل.
 24/2/2017الرأي، عم ان، 

 
 مليون دوالر مشاريع قطرية تعليمية في غزة 2.6: رفعت رستم .34

للعلوم التطبييية في قطاة غا  رفعت رستم، أن دولة  أكد رئيس الكلية الجامعية: مصعب اإلفرنجي
قطر أسهمت في تنمية وتطوير المسير  التعليمية التينية والتطبييية بالكلية، ىل  جانب تطوير المرافق 
الخاصة بها من خالل تنفيذ وتمويل رامة من المشاريع والبرامد اليطرية داخل الكلية، والتي 

 استهدفت مجا ت مختلفة.
ألف دو ر  600مليون و 2  الدكتور رستم أن التكلفة اإلجمالية للمشاريع اليطرية بلات وأوم

أمريكي، مشيرما ىل  أن مشاريع ىعاد  اإلعمار والداعمة للتعليم التيني والتطبييي كانت في ميدمة 
 المشاريع التي مولتها دولة قطر للكلية الجامعية.

اليطري يتفهم حاجات الممسسات التعليمية بشكل وام  وقال في حوار خاص لاةالشرقة: ىن الدعم 
ومباشر، و  يرتبط بأي أجندات تشترط ألي نوة من ا ستجابة، بل ويعطي مرونة في طرا 
ميترحات تنموية وتطويرية، مشددما عل  أن قطر من أول  الدول التي استجابت وتفهمت الحاجات 

 الحيييية للكلية الجامعية.
د اليطرية حييت تحسنما في البنية التحتية لممسسته التعليمية، وساندت في تيديم وأكد رستم أن الجهو 

خدماتها في ظل األامات المحيطة باليطاة واستمرار الحصار اإلسرائيلي منذ أكثر من عشر 
 سنوات.

 24/2/2017الشرق، الدوحة، 
 
 والمزارعين على الصيادين تستأنف عملية إدخال الوقود لغزة وتعتدي مجددا   "إسرائيل" .35

استأنفت سلطات ا حتالل اإلسرائيلي مخ الوقود ىل  قطاة غا  بعد توقف دام يومين، في وقت 
 واصلت فيه اعتداءاتها عل  المناطق الحدودية والصيادين في عري البحر.
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وقال منير الالبان مدير معبر كرم أبو سالم التجاري، ىن سلطات ا حتالل استأنفت عملية مخ 
الوقود ليطاة غا ، بعد توقف يومين بسبب أعمال صيانة عل  خطوط اإلمداد في كميات من 

 المعبر. وأماف أن المعبر سيفت  اليوم الجمعة استثنائيا إلدخال كميات من المحروقات.
وفي سياق ا عتداءات عل  قطاة غا ، توغل عدد من الجرافات اإلسرائيلية مدعومة بالدبابات 

العسكرية اليريبة من المكان، بشكل محدود من الجهة الشرقية لمدينة دير منطلية من أحد المواقع 
 البل  وسط اليطاة. وقامت تلك اليو  عل  الفور بأعمال تمشيط وتجريف في تلك المنطية.

كذلك هاجمت الاوارق الحربية اإلسرائيلية، عد  قوارب صيد فلسطينية بالرشاشات الثييلة، خالل 
نطية الشمال. وذكر صيادون أن الاوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركا  في عملها قبالة بحر غا  وم

 عري البحر، أطليت صوبهم النار خالل عملهم في منطية الصيد المسموا بها.
 24/2/2017، لندن، القدس العربي

 
 تغلق مدرسة فلسطينية في القدس "إسرائيل" .36

مدرسة خاصة فلسطينية في  ،الخميسيوم  ،أغليت السلطات اإلسرائيلية: ب.ف.أ –اليدس المحتلة 
 اليدس الشرقية المحتلة، بتهمة ىدارتها من قبل من حركة ةحماسة.

وقالت الناطية باسم الشرطة اإلسرائيلية لوبا سمري في بيان أنه تم ىغالق مدرسة النخبة الخاصة في 
 شرافهاة. حي صور باهر الفلسطيني ةعل  خلفية ىدارتها من قبل جهات من حركة حماس واج 

دار  ممسسة مدرسية من دون  واحتجات الشرطة مدير المدرسة  ستجوابه بتهمة خرق أمر اإلغالق واج
ترخيص، ثم أطلق سراحه بشروط. وأشارت الناطية ىل  ىمكان استجواب موظفين آخرين في 

 المدرسة.
يسبوكة، بيانام طالبام عل  صفحتها الرسمية عل  موقع ةفا 250ونشرت المدرسة التي تمم أكثر من 

أكدت فيه تعرمها ةلهجمة شرسة من الشاباك اإلسرائيلي وأعوانه وتهم باطلة ليس لها أساس من 
 ووصفت المدرسة قرار ىغالقها با ةالهمجي والمفاجئة. الصحةة.

وأكدت ىدار  المدرسة أنها ةستياتل حت  آخر نفس في سبيل ردة هذا اليرار الجائر الذي يهدف 
 وتدمير هذا الصرا الذي حصل عل  التراخيص الموقتة كافةة.لتشريد الطالب 

 24/2/2017الحياة، لندن، 
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 القدس محكمة إسرائيلية تؤجل البت في هدم تجمع الخان األحمر البدوي شرقي .37
أجلت المحكمة العليا اإلسرائيلية البت في قمية هدم بيوت السكان : عمر رجوب -المحتلة  اليدس

 آذار اليادم. مارس/ 2الخان األحمر البدوي شرقي مدينة اليدس المحتلة حت   الفلسطينيين في تجمع
وقال الناطق باسم التجمع البدوي عيد الجهالين للجاير  نت ةحصلنا اليوم عل  أمر احترااي من 

 محكمة ا حتالل ييمي بتأجيل البت في قميتنا حت  الثاني من الشهر اليادمة.
ر المحكمة سيمكن محامي الدفاة عن التجمع من الوصول إلثباتات وييول الجهالين ىن تأجيل قرا

 وجمع ما يلامه من معلومات تفيد  في كسب اليمية.
وهو أحد سكان التجمع خالل بث مباشر لصفحة اليدس عل  فيسبوك من -ولفت عود  الجهالين 

و خمسين أسر  تعيش في المكان منذ نح 35فردا يتواعون عل   145ىل  وجود  -داخل المجمع
عاما، ويرفمون الخروج من التجمع ى  ىذا سمحت سلطات ا حتالل اإلسرائيلي لهم بالعود  ىل  
مماربهم التي هجروا منها قسريا في النيب داخل الخط األخمر، وهو ما يرفمه ا حتالل بحسب 

 الجهالين.
 23/2/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 بالضفة دق على مخطط استيطاني جديدااالحتالل يص .38

قت اإلدار  المدنية لسلطات ا حتالل اإلسرائيلي عل  مخطط استيطاني جديد في المفة الاربية ادص
 المحتلة، إلنشاء كلية تينية في مستوطنة ةىلكاناة الميامة عل  أرامي قرية مسحة غرب مدينة نابلس.

قعة شمال المفة ر  الفلسطينيون أن هذا المخطط يثب ت ا ستيطان في محافظة سلفيت الوايو 
 الاربية.

وقالت واار  اإلعالم الفلسطينية ىن قرار ا حتالل يعد استخفافا بإراد  العالم الرافمة لالستيطان، 
 ودعت ىل  تفعيل حمالت المياطعة األكاديمية للمستوطنات.

وجاء ذلك عيب تصديق ا حتالل عل  قانون ةتبييي ا ستيطانة الذي يشرعن بأثر رجعي نحو 
ة آ ف وحد  سكنية في أراي مملوكة للفلسطينيين، في خطو  قوبلت بإدانة دولية واسعة، أربع

 وتهديد من الرئيس عباس باللجوء ىل  المحاكم الدولية.
 23/2/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
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 يخيم على أجواء "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" في اسطنبولمنظمة التحرير الجدل حول  .39
فود الشعبية الفلسطينية والعديد من الييادات الفلسطينية في الخارج، بالوصول ىل  مدينة بدأت الو 

شباط  26و 25اسطنبول التركية، للمشاركة في فعاليات الممتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يومي 
 )فبراير( الجاري.

نطالق هذا الحراك وأكد اليائمون عل  الممتمر، أن كافة ا ستعدادات التنظيمية قد استكملت  
 الشعبي، األول من نوعه ليكون سندا للعمل الفلسطيني الممسسي.

ويخيم عل  أجواء الممتمر جدل سياسي ساخن، عما ىذا كان الهدف من هذا الحشد الشعبي ىطالق 
نشاء كيان تنظيمي عل  غرار منظمة التحرير الفلسطينية، أم أنه فيط ماط  مبادر  سياسية جديد ، واج

  أصحاب اليرار إلعاد  ىصالا المنظمة وتفعيل ممسساتها لتكون ممثلة لكافة فصائل شعبي عل
 الشعب الفلسطيني.

األوروبية ماان كحيل في حديث مع ةقدس برسة، أن  -وقد أكد رئيس مجلس العالقات الفلسطينية 
كومة كل المعوقات، وهو ينعيد بموافية الحمن الماوط و  منرغم بال  ولن يلا تمر مايت م ةالم

 التركية وبمحددات تم التوافق عليها مسبياة.
تمر   يسعي ألن ينشئ ىطارا بديال لمنظمة التحرير في حال سل م م وشدد كحيل عل  أن ةالم

أبناء  كافةالمعنيون بإصالحها واجعاد  تشكيلها من حيث التمثيل والبرنامد، التمثيل الذي ياطي 
جمع عليه الكل الفلسطيني اليائم أالشتات، والبرنامد الذي الشعب الفلسطيني وقوا  الحية في الداخل و 

 وعدم التفريط في الحيوق واليادر عل  تحييق طموحات شعبنا وتطلعاتهة. ،علي التمسك بالثوابت
 23/2/2017قدس برس، 

 
 منظمة حقوقية تطالب عباس بزيارة مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان .41

طالبت الممسسة الفلسطينية لحيوق اإلنسان ةشاهدة، رئيس السلطة محمود عباس، الذي وصل ىل  
لبنان اليوم الخميس بايار  المخيمات الفلسطينية والتعرف ميدانيام عل  مشاكلها والعمل مع الدولة 

 اللبنانية عل  ىيجاد حلول لها. 
متكرر  أجراها رئيس السلطة ىل  لبنان دون  وأعربت ةشاهدة في بيان لها اليوم، عن أسفها لايارات

مردود ىيجابي، وقالت: ةلم ُتاير تلك الايارات شيئام لالجئين الفلسطينيين الذي يشعرون بإحباط 
 كبيرة.  
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وأمافت: ةالايارات المامية لم تنفع   من حيث مطالبة الدولة اللبنانية بمنحهم حيوقهم المدنية 
التخفيف من اإلجراءات األمنية المشدد  عل  مداخل المخيمات، والتي  وا جتماعية وا قتصادية، أو

ليها بسهولة.   تعيق عملية التنيل منها واج
وتابعت المنظمة الحيوقية: ةالمخيمات ما االت تعاني، والبطالة منتشر  وسط الشباب وخريجي 

الطبابة وا ستشفاء  المعاهد والجامعات، وتاداد معانا  الالجئين يومام بعد يوم في الحصول عل 
 كباقي البشر بعد أن قل صت األونروا من خدماتها لهمة.  

 23/2/2017قدس برس، 
 
 سمنت لمصانع البلوكر من استمرار منع االحتالل ادخال اإلاتحاد الصناعات يحذ    .41

ر مدير اتحاد الصناعات اإلنشائية في قطاة غا ، فريد اقوت، من حذ  : نور الدين الالبان -غا 
ور  التداعيات المترتبة عل  مواصلة رفي ا حتالل ةاإلسرائيلية تاويد مصانع البلوك في قطاة خط

 غا  باإلسمنت   نعكاسه السلبي عل  مشاريع ىعاد  اإلعمار.
وقال اقوت في تصري  لاةالرسالة نتة مساء الخميس، ىن ا حتالل قرر ىيياف استيراد ا سمنت 

 بإدخاله وفق نظام السيستم المعمول به.بشكل مباشر بعدما قرر السماا 
شاحنة محملة باإلسمنت الخاص بمصانع البلوك من  38وأوم  أن ا حتالل سم  أمس بإدخال 

طن، عل  أن يتم استكمال ىدخال الكميات لباقي المصانع  1520شاحنة أي ما يعادل  53أصل 
 األسبوة اليادم.

سمنت، فإن ل مع الجانب ةاإلسرائيلية بخصوص اإلوبين أنه وحسب لجنة التنسيق المعنية با تصا
 اسرائيلي وراء منع ىدخال هذ  الكميات.-خالف اسرائيلي

سمنت بهذ  المشكلة، مميفامة الخالف ىسرائيلي، و  اعتيد هناك واستبعد اقوت وجود عالقة لتجار اإل
 مصلحة لتجار ا سمنت بهذ  الخالفات ألن التوقيف تم من قبل ا حتاللة.

مصنع موجود  في اليطاة  200مصنعا من أصل  53شار ىل  أن الجانب اإلسرائيلي قرر السماا لاوأ
 بالعمل.

 23/2/2017، الرسالة، فلسطين
 
 الفلسطينيين في سيناء شائعات ولم يطرح نهائيا   توطينالمصرية  الرئاسة .42

يوسف، بأن ما تردد أ ش أ: صرا المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير عالء  -الياهر  
ممخرما عبر وسائل اإلعالم بشأن وجود ميترحات لتوطين األخو  الفلسطينيين في سيناء، هو أمر لم 
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يسبق مناقشته أو طرحه عل  أي مستو  من جانب أي مسئول عربي أو أجنبي مع الجانب 
لميبولة، المصري، وأنه من غير المتصور الخوي في مثل هذ  األطروحات غير الواقعية وغير ا

خاصة وأن أري سيناء جاء عايا من الوطن، شهد و  ياال يشهد أغل  التمحيات من جانب أبناء 
 مصر األبرار.

وأكد الُمتحدث الرسمي، في بيان، عل  أهمية عدم ا لتفات ىل  مثل هذ  الشائعات التي   تستند 
ثار  البلبلة واعاعة الثية في الدولة،  ىل  الواقع بأي صلة، والتي ُيثيرها البعي بهدف بث الفتنة واج

مشيرما ىل  أنه من األجد  مواصلة العمل عل  تعايا وحد  الصف والتكاتف الوطني باعتبارهما 
 السبيل الوحيد للتصدي لمثل هذ  الشائعات.

 23/2/2017القاهرة،  الشروق،
 
 مصر تجدد التزامها دعم القضية الفلسطينية .43

ير الخارجية المصري سام  شكري التاام مصر الثابت دعم اليمية أكد وا : محمد الشاذلي -الياهر  
الفلسطينية، ومساندتها الكاملة لحيوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشددام عل  أن اليمية 
الفلسطينية تأتي في ميدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية في كافة اتصا تها عل  الصعيدين 

األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الايط من أنه   بديل أمام  اإلقليمي والدولي، فيما حذر
حل الدولتين في مواجهة الاحف الشرس من جانب قو  ا ستيطان اإلسرائيلي »الدول العربية سو  
 «.بهدف تيويمه لألبد

يذية لمنظمة وكان شكري التي  في الياهر  أمس، كبير المفاومين الفلسطينيين وأمين سر اللجنة التنف
التحرير الفلسطينية صائب عرييات وتشاورا حول تطورات اليمية الفلسطينية، ومستيبل عملية 
السالم في الشرق األوسط. واتفق الجانبان، وفق الناطق باسم الخارجية أحمد أبو ايد، عل  أهمية 

عملية المفاومات التنسيق مع اإلدار  األميركية واألطراف الدولية واإلقليمية من أجل استئناف 
قامة دولة  -الفلسطينية  اإلسرائيلية، وفيام للمرجعيات الدولية، وصو م ىل  تنفيذ حل الدولتين واج

 وعاصمتها اليدس الشرقية. 1967فلسطينية عل  حدود الرابع من حايران )يونيو( 
 24/2/2017، الحياة، لندن
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 دينار 100زيين إلى رسوم جوازات سفر الغ تخفيض: األردني وزير الداخلية .44
مجلس الواراء قرر اليوم الخميس تخفيي رسوم  ىنقال واير الداخلية غالب الاعبي : بترا -عمان

مئة دينار والجوااات الصادر   ىل قطاة غا  والصادر  لمد  سنتين من مائتي  ألبناءجوااات السفر 
 مئتي دينار. ىل لمد  خمس سنوات 

ليوم الخميس في مبن  مجلس النواب مع لجنة فلسطين النيابية جاء ذلك في ا جتماة الذي عيد ا
قطاة غا   بأبناءالمتعلية  األموراللجنة، لمناقشة عدد من  وأعماءبرئاسة النائب يحي السعود 

 اليطاة. بأبناءجوااات السفر المتعلية  ىصدارالمييمين في المملكة وخاصة نظام 
قطاة غا  والذي  أبناءوتيديرها للظروف التي يمر بها  اللجنة استجابة الحكومة وأعماءوثمن رئيس 
تكامل العمل الحكومي والبرلماني لتحييق  أهمية ىل عال بالمسمولية، مشيرين  ىحساسينم عن 
 الوطنية. األهداف

 23/2/2017، الدستور، عم ان
 
 عون في استقبال عباس: الالجئون الفلسطينيون ضيوف ونحرص ليكون وجودهم إيجابيا   .45

سعد الياس: حظي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، باستيبال رسمي  فت، من قبل  –روت بي
نظير  اللبناني العماد ميشال عون، الذي أجر  معه محادثات ثنائية وموسعة في قصر بعبدا 

 حمرت فيها قمية المخيمات الفلسطينية.
حافظة عل  استيرار المخيمات أهمية دور الرئيس الفلسطيني في الم»وشد د عون خالل اللياء عل  

الفلسطينية في لبنان، كي   تتحو ل بمرام لمن يباي استاالل مآسي الشعب الفلسطيني، واستثمارها 
 «.في اإلرهاب واإلخالل باألمن

مأسا  فلسطين التي بدأت مع وعد بلفور، قد بلات هذ  السنة عامها المئة. وهي الجرا »وأماف أن 
وأول محاياها الشعب الفلسطيني ثم الشعب اللبناني. و  شك أن عدم  األكبر في وجدان العرب،

الوصول ىل  حل عادل هو في أساس ما تعاني منه منطيتنا من تخبط واختالل تواان وانعدام 
استيرار. ليد أكدت لفخامته أن المياربة التي تعتمدها ىسرائيل منذ نشوئها، في صراعها مع العرب، 

اليو ، ومرتكاها قو  نارية تدميرية هائلة، قد تحيق لها بعي انتصارات آنية، والتي تيوم عل  قاعد  
 «.ولكنها   توصل للحل و  للسالم، فال سالم من دون عدالة، و  عدالة من دون احترام الحيوق

حادية دينية ترفي اآلخر أليد سيطت األحادية في العالم، و  يمكن أن تبن  دولة عل  »وتابع: 
أرمه ومن هويته ومن ثيافته، وتتوقع بعد ذلك أن تنعم بالسالم. من هذا المنطلق،  وتطرد  من

التحدي األبرا الذي يواجه عالمنا العربي، هو مد  قدرتنا عل  فري الحل  أنشددت لفخامته عل  



 
 

 
 

 

 28 ص             4210 العدد:        2/24/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

اإلسرائيلي، استنادام ىل  قرارات الشرعية الدولية،  –العادل والشامل، لجميع أوجه الصراة العربي 
مرجعية ممتمر مدريد، والبنود المتكاملة للمبادر  العربية للسالم، التي تمكد الحق العربي في و 

 «.األري، وفي قيام الدولة الفلسطينية الحر  والمستيلة، وممان عود  الالجئين الفلسطينيين
 24/2/2017، القدس العربي، لندن

 
 القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير :أبو الغيط .46

حذر األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الايط، من المخاطر ة: الخليدة – الياهر 
والتهديدات غير المسبوقة، التي يتعري لها حل الدولتين، ممكدام أنه كان وسيظل المنطلق األساسي 

 والوحيد للوصول ىل  تسوية عادلة لليمية الفلسطينية. 
، الذي عيد «ممسسة ياسر عرفات»العاشر لمجلس أمناء  وشدد أبو الايط في كلمته أمام ا جتماة

أمس بمير األمانة العامة للجامعة، برئاسة عمرو موس ، عل  مرور  الحفاظ عل  حل الدولتين في 
، بهدف تيويمه لألبد،  فتام ىل  أنه «اإلسرائيلي»مواجهة الاحف الشرس من جانب قو  ا ستيطان 

في  2334ة اإلجماة الكاس ، التي توافرت ليرار مجلس األمن رقم كان هو الُمحرك الرئيسي وراء حال
 ديسمبر المامي.

 24/2/2017، الخليج، الشارقة
 
 في تقرير األمانة العامة للجامعة العربية« اإلسرائيلية»بدال من « الصهيونية»استخدام كلمة  .47

ن، في ختام أعمالها في مير وافيت اللجنة العربية الدائمة لحيوق اإلنسا«: اليدس العربي»الياهر  ا 
الجامعة العربية، أمس الخميس، برئاسة أمجد شموط، عل  اقتراا وفد فلسطين، باستبدال كلمة 

في تيرير األمانة العامة للجامعة، حيث تم تعديل عنوان البندين « الصهيونية»اإلسرائيلية بكلمة 
ق اإلنسان في األرامي العربية التصدي لالنتهاكات الصهيونية لحيو »ليصب  « الثاني والثالث»

األسر  والمعتيلين العرب في السجون الصهيونية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب «و« المحتلة
 «.المحتجاين لد  سلطات ا حتالل الصهيونية في ميابر األرقام

 24/2/2017، القدس العربي، لندن
 
 في طهران فاضة""دعم االنت مؤتمر تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ توصيات .48

أك د ناصر السوداني الرئيس األسبق للجنة فلسطين في البرلمان : محمود هنية -الرسالة نت 
 تشكيل خمسة لجان لمتابعة توصيات الممتمر. ىل اإليراني،  أن ممتمر ةدعم ا نتفامةة خلص 



 
 

 
 

 

 29 ص             4210 العدد:        2/24/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

وأنواعه  شكالهأوقال السوداني لاةالرسالة نتة ىن من أبرا هذ  التوصيات استمرار الدعم بكافة 
 وصو  لتشكيل استراتيجية داعمة لكل الجوانب المتعلية باليمية الفلسطينية. لالنتفامة الفلسطينية،

بصدد استمافة المايد من الممتمرات والندوات خالل الفتر  الميبلة، حول اليمية  ىيرانوأوم  أن 
 ، هو عام اليمية.2017ري حول أن العام الجا أطليتهاالفلسطينية، انسجامما مع الخطة التي 

وركا  البيان الختامي للممتمر، عل  أن اليمية الفلسطينية هي أول  األولويات للعالم اإلسالمي حت  
الحيلولة دون طمس اليمية استعاد  الحيوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مع التشديد عل  

طية والعمل عل  توحيد الصفوف األامات التي تتعري لها المنفي خمم الفلسطينية أو تهميشها 
 بهدف مناصر  الشعب الفلسطيني.

ومن أبرا نياط المشروة الختامي اإلعالن عن الدعم الشامل للمياومين الفلسطينيين وفصائل 
 مساعيهم الرامية ىل  رص  الصف الفلسطيني وتعايا الوحد .المياومة واإلشاد  بنمالهم و

ة من المجتمع الدولي للحيلولة دون تايير وطالبت بنود مشروة البيان باتخاذ ى جراءات عاجلة وملح 
 مدينة اليدس من الناحية التاريخية.

وأدان الممتمر كل أنواة الدعم الذي قدمته اإلدار  األمريكية إلسرائيل بما في ذلك تصريحات نيل 
اشد  جميع الدول ومنالسفار  األميركية ىل  اليدس المحتلة، داعيا ىل  رفي التطبيع مع ىسرائيل 

 بيطع عالقاتها معه.
 23/2/2017، الرسالة، فلسطين

 
 دراسة إسرائيلي ة: اتفاق السالم بين تل أبيب والقاهرة أنقذ األخيرة من الدمار  .49

قال باحث في ىسرائيل ميرب للممسسة الحاكمة فيها ىن  مصر تتجه  اهير أندراوس: - الناصر 
د من ىيران،  لتفميل نفوذت ىيراني ت في قطاة غا   عل  نفوذ تركيا أوي قطر اللتين تر  بهما خصمما أش 

 حسب قوله.
ولفت البروفيسور بنحاس عنباري، الباحث في معهد اليدس لشمون المجتمع والدولة )قمايا 
(، لفت ىل  أن  مصر بيياد  عبد الفتاا السيسي   تتوقع  ىستراتيجي ة، أمن، دبلوماسي ة وقانون دولي 

ة المياومة اإلسالمية )حماس( الجديد يحي  سنوار مساعدتها في محاربة تنظيم من رئيس حرك
 في شبه جاير  سيناء بسبب رغبة الحركة المحافظة عل  خطوط ىمدادات السالا.” الدولة اإلسالمي ة“

، محمد أنور ال سادات وتابع قائالم في دراسته: ليد تبين  أن  الايار  الممثر  التي قام بها الرئيس المصري 
إلسرائيل وما تبعها من توقيع اتفاقية السالم التاريخية بين البلديين كانت تنطوي عل  أهمية قصو  

 تجاوات ما كان يعتيد به أصحاب الشأن أنفسهم لد  ىقدامهم عل  توقيع اتفاقية السالم.
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، كون مج رد توقيعها اتفاقية وأردف أن ه فيما يتعل ق بإسرائيل فتتجل   هذ  األهمية بكل  بساطةت ووموات
سالم مع أكبر وأهم دولة عربية بمثابة ىنجاا مدهش. ولكن ه استدرك قائالم: غير أن ه اتم  مع مرور 
ا، ىذ أفسحت ا تفاقية  الامن بأن  ا تفاقية كانت عل  جانب كبير من األهمية بالنسبة لمصر أيمم

ائر  اليومي ة العربي ة الهد امة وتركيا المنفصلة مع ىسرائيل المجال أمام مصر للخروج نهائيما من د
طاقاتها عل  جهود ىعاد  ىعمار ما كان جمال عبد الناصر قد خلفه من أنياي بعيدما عن أوهام 

 ىقامة الدولة العربي ة الموحد  العظم .
وكان عنباري، قد قال ىن  ايار  واير الخارجية المصري سام  شكري إلسرائيل بهدف دفع عملية 

سرائيل هو بوابة لدخول ىسرائيل مر  أخر  للشرق األوسط  من جديد لمواجهة السالم بي ن فلسطين واج
.  التحدي اإليراني 

 23/2/2017، ، لندنرأي اليوم
 
 الرئيس الفرنسي يؤكد التزام بالده بحل الدولتين  .51

بحل الدولتين مجددا عل  التاام بالد   أو ندأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا  «:اليدس العربي» –رام هللا 
إلنهاء الصراة اإلسرائيلي الفلسطيني. وقال خالل العشاء السنوي مع مجلس ممثلي الممسسات 

من أجل السالم في الشرق األوسط، نحن نعرف الحل: هو حل الدولتين، »اليهودية في فرنسا 
 «.ىسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا ىل  جنب بسالم

الممانة الوحيد  ألن تبي  ىسرائيل كما هي: دولة »هو  وشدد الرئيس الفرنسي عل  أن هذا الحل
قلنا أيما ىن ا ستيطان يتواصل بوتير  خطير  ومن دون دولة »وأماف «. تعددية وديميراطية

الحل لن يكون أبدا مفروما من المجتمع الدولي، »وأشار ىل  أن «. فلسطينية لن يكون هناك سالم
ن لالتفاق عل  كل مسائل الومع النهائي، وخاصة ومع األمر يعود لهسرائيليين والفلسطينيي

وأكد او ند أن فرنسا ستواصل ممان الحفاظ عل  الومع اليائم في اليدس أي حرية «. اليدس
هذا موقف »وقال ىن «. المممنين اليهود والمسيحيين والمسلمين لجميع»وحرية العباد  »الدخول 

 «.فرنسا، وأنا متأكد من أنه لن يتاير
 24/2/2017، ، لندنس العربيالقد
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 االحتالل يرفض منح "هيومن رايتس ووتش" تصريح عمل .51
قالت ةهيومن راتس ووتشة اليوم الجمعة، ىن سلطات ا حتالل )اإلسرائيلي( رفمت  :وفا –اليدس 

طلبها الحصول عل  تصري  عمل لمدير قسمها في فلسطين، قائلة ىنها ليست منظمة حيييية لحيوق 
 ن.اإلنسا

وأمافت المنظمة أن ةىسرائيل رفمت من  موظفها عمر شاكر تصري  عمل بادعاء أن األنشطة 
والتيارير العلنية الصادر  عن ةهيومن رايتس ووتشة، انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية 

 الفلسطينية، في حين رفعت اورا شعار حيوق اإلنسانة.
ع  السلطات فيه ىل  الحد من مساحة عمل وقالت المنظمة: ةيأتي المنع في الوقت الذي تس

 المنظمات الحيوقية المحلية والدولية في ىسرائيل واألرامي الفلسطينية المحتلةة.
من جانبه، عيب نائب المدير التنفيذي لشمون البرامد في ةهيومن رايتس ووتشة ىيان ليفاين، عل  

يليا أي شخص مهتم بالتاام ىسرائيل هذ  التطورات بيوله: ةهذا اليرار والمنطق الاائف يجب أن ي
بالييم الديميراطية األساسية. من المخيب لآلمال أن تبدو الحكومة اإلسرائيلية عاجا  عن التمييا بين 

ر  ألفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة في فعل ذلكة.  ا نتيادات المبر 
ىل  أن المنظمة تلتيي مع مسمولين في الحكومة وأردف: ىن اليرار كان مفاجئا و  سيما بالنظر 

اإلسرائيلية وتتواصل معهم بانتظام، بمن فيهم ممثلين عن الجيش والشرطة وواار  الخارجية، علما بأن 
واار  الخارجية اإلسرائيلية طلبت من ةهيومن رايتس ووتشة العام المامي التدخل في قمية تتعلق 

 ية.بمحايا ىسرائيليين  نتهاكات حيوق
عيود استطاة فيها العاملون في ةهيومن رايتس  3وأماف: يمثل اليرار منعطفا مشموما بعد نحو 

ووتشة الوصول بشكل منتظم ودون عوائق ىل  ىسرائيل والمفة الاربية. لكن  ىسرائيل ترفي دخول 
 .2016، باستثناء ايار  واحد  العام 2010المنظمة ىل  غا  منذ العام 

 24/2/2017، رام هللاالحياة الجديدة، 
 
 تظاهرات احتجاج ضد نتنياهو في أستراليا .52

تظاهر مئات األشخاص من المميدين للفلسطينيين أمس الخميس في سيدني، احتجاجام : وكا ت
 «.مجرم حرب»ىل  استراليا، ووصفوا بنيامين نتنياهو بأنه « ىسرائيلي»عل  أول ايار  لرئيس واراء 

فوق المدينة، فيما ندد الخطباء بالدعم اليوي الذي أبدته كانبيرا وكانت مروحية للشرطة تحلق 
 لنتنياهو وحكومته.
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نحن هنا للتعبير عن معارمتنا للدعم »وقالت المحامية األسترالية والكاتبة رند  عبد الفتاا: 
 «.، ألمة عنصرية تمارس التمييا«ىسرائيل»األسترالي ل

 24/2/2017، الخليج، الشارقة
 
 وروبي يعلن عن تقديم مساعدات مالية لدعم المزارعين في الضفة الغربيةاالتحاد األ  .53

أعلن ا تحاد األوروبي اليوم الخميس، عن أنه قدم مساهمته األول  لصال  برنامد مساعد  : سلفيت
 الاراعة في المفة الاربية الذي تنفذ  السلطة الوطنية الفلسطينية.

ا تحاد ىل  أرامي الماارعين في بلد  بورين جنوب  وجاء هذا اإلعالن خالل ايار  قام وفد من
 نابلس، وفي مدينة سلفيت شمال المفة الاربية.

في ا تحاد األوروبي: ىن هذ  المساعد  تم توفيرها  اإلعالموبهذا الصدد قال شادي عثمان مسمول 
ة وقطاة غا  عبر آلية ةبيااسة، علما بأن هذا المشروة سيمدي ىل  دعم الماارة في المفة الاربي

 ماليين يورو. 7 ىل بييمة تصل 
وأماف: هذا الدعم يستهدف المتمررين من ىجراءات ا حتالل، وفي المفة الاربية تأتي أغلب 
هذ  ا عتداءات من قبل المستوطنين وفي مناطق )ج(، بينما في قطاة غا  فاألمرار تحدث أساسا 

 في المنطية الحدودية.
 23/2/2017، الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات 

 
 سراح القيق المضرب عن الطعام طالقإب "إسرائيل"تطالب " العفو الدولية" .54

سراا محمد الييق الصحافي الفلسطيني  بإطالقطالبت منظمة العفو الدولية ىسرائيل  :رام هللا
 ي تهمة له.الممرب عن الطعام منذ بداية شهر شباط)فبراير( احتجاجا عل  اعتياله دون توجيه أ

الييق الذي نيل ىل  مستشف  سجن الرملة اإلسرائيلي  أن األربعاءوقالت المنظمة في بيان صدر 
، ةيجب نيل محمد فورا ىل  مستشف  مدني لتليي العالج الطبي المتخصص الذي أبيبقرب تل 
 يحتاجهة.

الييق  أن( المامي، من شباط)فبراير 19ونيلت المنظمة في البيان عن محامي الييق، الذي اار  في 
 ةبدا واهنا ويشعر بالتعب الشديدة ممكدا انه فيد الكثير من الوان ومحتجا في الحبس ا نفرادي.

 24/2/2017، ، عم انالغد
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 أميركيون مسلمون يتبر عون إلصالح قبور يهودية بعد تخريبها .55
شواهد قبور تعر مت ألف دو ر، إلصالا  84جمع أميركيون مسلمون أكثر من : رويترا –نيويورك 

 لتخريب في جبانة يهودية بسانت لويس في و ية ميسوري.
من شواهد  170أعلنوا ىسياط أو تخريب نحو « تشيسد شل ىيميث»وكان عاملون في جبانة جمعية 

يهودية، واعتبرتها جماعات يهودية أحدث  ممسساتاليبور، في حادث تاامن مع توجيه تهديدات ىل  
م تن  ظيمات معادية للسامية بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسام للو يات المتحد .دليل عل  تجر 

يتمامن األميركيون المسلمون مع الجالية اليهودية »وَوَرَد عل  موقع ىلكتروني لجمع التبرعات: 
دو رام. وأطليت  84261آ ف شخص با 3وتبر ة أكثر من «. األميركية إلدانة هذا التدنيس الرهيب

األموال الناشطة السياسية الليبرالية ليندا صرصور، وطارق المسعيدي، وهو المدير حملة جمع 
، وهي منظمة غير ربحية تعل م الناس عن النبي  محمد )صل  هللا «سيليبريت ميرسي»الممسس لا 

خوتها »أنها تجمع األموال « تويتر»عليه وسلم(. وكتبت صرصور عل  موقع  تمامنام مع أخواتها واج
 «.اليهود

 24/2/2017، ، لندنالحياة
 
 الشتات فلسطينييالمطلوب من  .56

 عبد الستار قاسم
طاحونة اليمية الفلسطينية تدور، ومكانة اليمية الفلسطينية عل  كافة المستويات تتدهور، والحس 
الجماهيري داخل فلسطين وخارجها بالمسمولية تجا  الحيوق الوطنية الثابتة يمعف تدريجيا، وهو في 

 ير.منحدر خط
عل  مستو  الداخل الفلسطيني هناك تراجع ملحوظ في الثيافة الوطنية والحس الوطني، وأخذت 
الهموم الخاصة تطا  بيو  عل  الهم  الوطني. والسبب راجع بصور  أساسية ىل  تصرفات السلطة 
ئل الفلسطينية وعالقاتها التطبيعية واألمنية مع الكيان الصهيوني، وبسبب استهتار أغلب الفصا

باليمية الوطنية. حت  أن الثيافة الوطنية تراجعت بصور  حاد ، وحلت ا هتمامات المعيشية اليومية 
 محل ا هتمامات باليمايا العامة والوطنية.

تراجع اليمية الفلسطينية في الثيافة الفلسطينية في قطاة غا  والمفة الاربية   يلاي مسمولية 
لمفروي ىن سيط علم من هذ  اليد أن تتليفه يد أخر  تبييه فلسطينيي الشتات تجا  اليمية، وا

 عاليا.
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ذا كانت سياسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية قد أحدثت غورا كبيرا في ا نتماء الفلسطيني  واج
الداخلي وا لتاام، فإنه من األول  أن ييف فلسطينيو الشتات دفاعا عن حيوقهم الوطنية الثابتة 

ت الييادات الفلسطينية قد أهملت الشتات كما أهملت الفلسطينيين داخل األري بخاصة أن سياسا
. علت العالقات مع ىسرائيل عل  العالقات الداخلية الفلسطينية، وأصب  لم شمل الشعب 48المحتلة/

الفلسطيني وتوحيد  عل  دين سياسي واحد من األمور التي قد تامب ىسرائيل وتمس العالقات معها 
 ييادات الماور  لماوط ىسرائيلية.فتتعري ال

منظمة التحرير مربت بعري الحائط حق العود  عندما اعترفت بإسرائيل ووقعت اتفاق أوسلو عل  
الرغم من تمسكها بهذا الحق ىعالميا. التمسك بالحق يتطلب ومع برامد قابلة للتنفيذ إلبياء حق 

 العالم. العود  في المحافل الدولية وفي العالقات مع مختلف دول
فأين أهل الشتات من حق العود ، وأين هم من الثيافة الوطنية الفلسطينية! وأين دورهم في توحيد 
الشعب الفلسطيني! نحن في المفة الاربية وغا  غير قادرين عل  مخ الحيا  في الثيافة الوطنية، 

 ولسنا قادرين عل  توحيد الشعب وطاقاته.  فماذا أنتم أيها الشتات فاعلون!
ليد ناشدناكم مرارا وتكرار لعمل شيء ما، والييام بنشاطات من شأنها أن تحافظ عل  بعي كرامتنا 
وبعي حيوقنا، ولم نجد استجابة. توجهنا ىل  شعبنا في مخيمات اللجوء في األردن وسوريا ولبنان 

ة خارج إلثبات وجودهم وقول كلمتهم، لكن   حيا . وكم من مر  توجهنا ىل  الفصائل الفلسطيني
فلسطين لتطوير ممسسة فلسطينية تهتم بالشمون الفلسطينية، وبالدفع نحو وحد  الشعب، لكن يبدو 
أنها   تختلف في الموات عن الفصائل الفلسطينية الموجود  داخل فلسطين. من األول  أن يستجيب 

منذ أعوام طويلة،  الالجئون للدعوات ألنهم أكبر المتمررين من المسير  التفاومية العبثية الجارية
 لكن الحراك في المخيمات يكاد يكون غائبا.

 
 باختصار مطلوب من فلسطينيي الشتات التالي:

أو : دعو  كبار المثيفين والمفكرين واألكاديميين وأصحاب الرأي ىل  ممتمر فلسطيني يختارون له 
خروج بتصورات أولية حول اسما مثل ممتمر الشتات الفلسطيني للتداول بأمر اليمية الفلسطينية وال

مستيبلها ومسمولياتنا جميعا تجاهها. والمسمولية تيع عل  عاتق أسماء فلسطينية بارا  مثل عبد 
براهيم حمامي وسوسن البرغوثي وبسام أبو غاالة ومنير شفيق ونبيل البشناق وأحمد  الباري عطوان واج

براهيم علوش وعبد اليادر ياسين، الخ. هناك كفاءات وخبرات فلسطينية كثير  موجود  في  الدبش واج
الخارج، وأعدادها أكبر بكثير من أعداد الكفاءات داخل فلسطين والمفروي أن تشارك في صنع 

 الخارطة الداخلية والخارجية الفلسطينية.
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ثانيا: الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة ىل  صياغة ميثاق فلسطيني يحرص عل  الحيوق الفلسطينية 
سس والمعايير والييم الوطنية واألخالقية الفلسطينية التي يجب التمسك بها عل  ويمع المبادئ واأل

كافة المستويات.   يعيل أن تكون األري ماتصبة وبعي الشعب تحت ا حتالل و  يوجد ميثاق 
أو دستور ينظم حيا  الشعب ويلام األفراد واألحااب بمسمولياتها تجا  اليمية الفلسطينية. حاولنا 

الماط باتجا  كتابة ميثاق لكن الفصائل غير معنية وكبار المثيفين والمفكرين يحتل الرعب مرارا 
 قلوبهم و  يريدون التحرك.

ثالثا: مطلوب صياغة مرجع خاص بالثيافة الفلسطينية غير المنفصلة عن الثيافة العربية وذلك 
ما ورد من نصوص في العهد  لتحييق الوحد  الثيافية الفلسطينية. الصهاينة واليهود توحدوا خلف

اليديم، وشكل العهد أرمية يلتيون عليها مهما اختلفوا ومهما تشتتوا. في مثل حالنا، لم تيم منظمة 
التحرير أساسا بصياغة مرجعية ثيافية توحد الشعب في كافة أماكن تواجد ، وكل ما كانت تهتم به 

ائيل ووظفت بعي أبنائنا جنودا يخدمون أنها هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب حت  اعترفت بإسر 
 األمن الصهيوني.

نحن بحاجة ىل  مرجعية ثيافية تييم منظومة أخالقية متكاملة، وتوم  أسس الترابط ا جتماعي 
ومبادئ العالقات العامة بين الناس، وتوم  مسموليات األفراد واألحااب والتنظيمات تجا  اليمية 

 افة الوطنية عل  المستويات الفنية واإلدارية والتراثية والسلوكية، ىلخ.الفلسطينية، وتعني بميومات الثي
هذ  مسمولية وطنية ذات أولوية وأمانة، وهي فري عين اآلن. الومع الفلسطيني بحاجة ىل  ىنياذ 

 ونحن ننتظر مساهمات الشتات نحو ىعاد  عيارب الساعة ىل  دورانها الصحي .
 23/2/2017، "21موقع "عربي 

 
 األطفال استهدافة الفلسطينية: الهب .57

سعد عبد الرحمنأد   
تحليل تصريحات بعي المسمولين اإلسرائيليين ُيبرا أنهم يشجعون الجنود والشرطة اإلسرائيلية »

عل  قتل فلسطينيين مشتبه بهم بمحاولة طعن أو دهس أو ىطالق النار عل  ىسرائيليين حت  ىن لم 
 «.يكونوا يشكلون أي تهديد

 «.هيومن رايتس ووتش»ادت بهد منظمة دولية عريية مثل هذا ما أف
 بمشاركة األطفال في بعي عمليات المياومة. 2015منذ نهاية « الهبة الفلسطينية»ليد تميات 

ومن جهتها، واجهت قوات ا حتالل، بتعمد، تنفيذ عمليات ىعدام ميدانية بحيهم، رغم عدم تشكيل 
 «.المستوطنين»هم ء خطرام حييييام عل  الجنود أو 



 
 

 
 

 

 36 ص             4210 العدد:        2/24/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

عددا من اليوانين تستهدف مالحية األطفال والسماا باعتيالهم « البرلمان اإلسرائيلي»كذلك شر ة 
 ومحاكمتهم لمد  تصل ىل  عشرين عامام.

 9920وبحسب وحد  الدراسات والتوثيق في هيئة شمون األسر  والمحررين، نفذت قوات ا حتالل 
عملية اعتيال  2884، بينها 2016حت  نهاية  2015األول عملية اعتيال لفلسطينيين منذ تشرين 

 عملية اعتيال لفتيات قاصرات ونساء وأمهات. 262عامام، و 18و 11لفتيان تراوحت أعمارهم بين 
األسبوة المامي فإن « فلسطين -الحركة العالمية للدفاة عن األطفال »وفي أحدث تيرير أصدرته 

 14طفال بالرصاص الحي،  30، منهم 2016  والمفة خالل طفال في غا  35قوات ا حتالل قتلت »
 «.منهم من الخليل وحدها

، التي وصلت ىل  حد «ىطالق النار بيصد اليتل»قوات ا حتالل تنفذ سياسة »أن « الحركة»وأكدت 
 «.اليتل خارج نطاق اليانون

 ين.سجل الدولة الصهيونية منذ تشكيلها حافل بانتهاكات حيوق األطفال الفلسطيني
وفي تيرير مشترك لممسسات تعن  بشمون األسر  )نادي األسير الفلسطيني، ممسسة الممير 

فئتي الشباب والفتية كانتا »لرعاية األسير وحيوق اإلنسان، مركا المياان لحيوق اإلنسان(، فإن 
خالل األكثر عرمة لعمليات ا عتيال، ىمافة ىل  أنهما أكثر الفئات التي تعرمت لعمليات اعتداء 

 «.حمالت ا عتيا ت التي ينف ذها جيش ا حتالل بشكل يومي
( فتا  11( طفل بينهم )300بلغ عدد األطفال في سجون ا حتالل )»ووفيا للممسسات سالفة الذكر 

وهم ء األطفال يتعرمون لما يتعري له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائر ، ومعاملة «. قاصر
ألساسية، وتهدد مستيبلهم، فا حتالل   يراعي حداثة سن األطفال أثناء غير ىنسانية تنتهك حيوقهم ا

تيديمهم للمحاكمة، و  تشكل لهم محاكم خاصة. بل ىن ا حتالل يمرب بعري الحائط حيوق 
معاملة قاسية ومهينة، من «: كمشروة مخربين»األطفال المحرومين من حريتهم، ويتعامل معهم 

ومن الطعام، وتهديد وشتائم وتحرش جنسي، وحرمان من الايار ، مرب وشب ، وحرمان من النوم 
استخدام أبشع الوسائل النفسية والبدنية  نتااة ا عترافات والماط عليهم لتجنيدهم للعمل لصال  

 المخابرات اإلسرائيلية.
من األمراي التي يعاني منها األطفال األسر   %40حوالي »وتفيد ىحصائيات لواار  األسر  أن 

 «.هي ناتجة عن ظروف اعتيالهم غير الصحية، وعن نوعية األكل الميدم لهم
جنود ا حتالل يعاملون »فلسطين ىن  -وفي تيرير آخر، قالت الحركة العالمية للدفاة عن األطفال 

 «.األطفال خالل اقتحام المناال بأساليب العصابات
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لفة من التهديد عل  يد جنود وثيت عد  حا ت ألطفال تعرموا ألساليب مخت»وأومحت أنها 
رجال العصابات »ا حتالل خالل اقتحام مناال ذويهم لتفتيشها، هي أشبه ما تكون بأساليب 

 «.، األمر الذي يترك أثرا نفسيا بالاا عل  هم ء األطفال«والمافيا
 ينتهد ا حتالل سياسة التمييا العنصري مد األطفال الفلسطينيين. ففي حين يتم التعامل مع
األطفال اإلسرائيليين من خالل نظام قمائي خاص باألحداث تتوفر فيه ممانات المحاكمة العادلة، 

عامام، فإن سلطات ا حتالل تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه  18وتعتبر  كل شخص لم يتجاوا سن 
عتيال عامام. وخالفام  لتااماتها بتوفير ممانات قمائية مناسبة   16كل شخص لم يتجاوا سن 

األطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حيوق الطفل واليانون الدولي اإلنساني، تتعامل معهم من خالل 
، الذي يسم  لسلطات 132محاكم عسكرية، تفتير للحد األدن  من العدل، خصوصام األمر العسكري 

 عامام. 12ا حتالل باعتيال أطفال في سن 
ىسرائيل الدولة الوحيد  في العالم التي تحاكم »رين: وبحسب تيارير هيئة شمون األسر  والمحر 

 «.طفل فلسطيني سنويا 700-500األطفال في المحاكم العسكرية، حيث يتم محاكمة ما بين 
طفل حكم عليه بالسجن الممبد، وثالثة أطفال محكومون »كما تظهر هذ  التيارير فظائع من نوة: 

 سنوات. 9-5عامام، وأربعة أطفال محكومون من  15مد  
سنوات بتهمة ا نتماء للتنظيمات الفلسطينية، وبيية األطفال محكومون من  3-1وأطفال حكموا من 

 «.شهرام بتهمة ىلياء الحجار . وغالبام ما يكون الحكم ميرونام بارامات مالية 6-18
ان استهداف األطفال الفلسطينيين هي ىحد  السياسات اإلسرائيلية الثابتة التي ينتهجها الكي

الصهيوني بهدف بث الخوف في نفوسهم ليتل األمل عندهم، عالو  عل  مرب مستيبل الشعب 
الفلسطيني عبر قتل األطفال أو هدم النفوس عند جيل يافع يشكل المخاون ا ستراتيجي للشعب 

 الفلسطيني.
 23/2/2017، ، عم انالرأي

 
 منتصر يخاطب مهزومين .58

 فهمي هويدي
 السيسيحمر  الرئيس  الذي السرياجتماة العيبة  فياولة فهم ما جر  مح فيلم يعد أمامنا خيار 

واير الخارجية األسبق، ىذ ليس لدينا مصدر  كيريمع نتنياهو بمشاركة الملك عبدهللا وجون 
اللياء،  السيسيمصر باستثناء بيان رئاسة الجمهورية الذ  لم ينف حمور الرئيس  فيللمعلومات 

لدفاة عن اليمية الفلسطينية. أما بيية المعلومات فيد امطررنا لمتابعتها حين أكد التاام مصر با في
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عل   المصرينواياها، ولو  التكتم  في  نريد أن نصدقها و  نثق  التيمن المصادر اإلسرائيلية 
هذا  فيملف العالقات مع ىسرائيل لما التفتنا ىل  ما تنشر  وسائل اإلعالم هناك. ويثير دهشتنا 

األجها  المصرية تخرج علينا بين الحين واآلخر بتيارير تنشرها الصحف اليومية تفند فيها  الصدد أن
تنشرها عن مصر وكا ت األنباء الاربية، وعاد  ما تتحدث عن سوء قصد تلك المنابر  التياألخبار 

ها تيابل اإلعالمية. أما ما تنشر  الصحف اإلسرائيلية عن العالقات الحميمة المتنامية مع مصر، فإن
سرائيل  فيبصمت مدهش، فعندما ييول سفير سابق للدولة العبرية  سرير  فيالياهر  ىن مصر واج

 فيونتنياهو  السيسيواحد اآلن، فإن ذلك يستحق تصويبا رسميا من مصر، وحين ييال ىن اجتماة 
ث ، وعندما تتحد2015سبيه اجتماة مماثل بينهما ف  شهر أكتوبر من عام  2016العيبة عام 

الصحف عن مممون مكالمات هاتفية بينهما اا يدعون انتظامها مر  كل أسبوعين اا فإن ذلك   
أن يمر دون تصحي  أو تعييب. حت  حين قال أيوب اليرا أحد الواراء اإلسرائيليين اليريبين  ينباي

لخبر تم ل المصري النفيسيناء، فإن  فياقترا توطين الفلسطينيين  السيسيمن نتنياهو أن الرئيس 
مداخلة له ممن أحد البرامد التليفايونية، بل ىن واير  فيمن خالل المتحدث باسم واار  الخارجية 

ىن مصر أغرقت األنفاق مع غا   الماميالعام  فييوفال شفاينيتا حين قال  اإلسرائيليالطاقة 
 حين أن ذلك أغمب الممسسة العسكرية فياستجابة لطلب من ىسرائيل، فإن مصر سكتت 

تحدثت عن مشاركة  التيأن ييال، وهذا السكوت قوبلت به التيارير  ينباياإلسرائيلية ألنه قال ما   
سيناء. بعي هذا الكالم يصعب تخيله أو  فيتعيب اإلرهابيين ومرب أهدافهم  فيىسرائيل 

ة فيه، تصدييه، لكنه من جملة ما تتحدث به الصحف اإلسرائيلية، و  يتاا لنا أن نعرف وجه الحييي
 يسلمنا للحير  والبلبلة. الذياألمر 

الحامر كان موافيا عل   العربيذكرت أن الطرف  السرينشرت عن ممتمر العيبة  التيالمعلومات 
رفمها كان نتنياهو. بما يعن  أن العرب  الذيحين أن  في، كيريطرحها جون  التيالنياط 

د استارب بعي الكتاب اإلسرائيليين حين أن الهم لم يري بهم. وق فيالحامرين رموا بالهم 
ىنه كان يفتري أن »هآرتس قائال:  فيموقف رئيس الواراء، حت  ىن أحدهم اا رفيف دروكير اا كتب 

وقال آخر أكثر من ذلك، «. بالرفي السخي،   أن ييابل عرمه كيريينهال نتنياهو باليبالت عل  
كذاب وجبان ورافي »ل  أن نتنياهو لياء العيبة يدل ع فيىذ كتب أور  مسااف أن ما جر  

 «.للسالم
، فإنه قام بتعلية سيف طلباته. فيد اشترط أن توافق السعودية كيريحين رفي نتنياهو مشروة جون 

يشارك فيه شخصيا. بما يدلل عل  نيل  علنيواإلمارات عل  ىرسال ممثلين كبار عنهما ىل  ممتمر 
 الصحفيوصاحب السبق « هآرتس»باراك رافيد محرر  العالقات مع البلدين ىل  العلن، ومما ذكر 
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التجمعات  فيأنه ىل  جانب ذلك، فيد طلب الرجل موافية اإلدارية األمريكية عل  ىطالق يد ىسرائيل 
 فيتحرك مد ىسرائيل  أيبإحباط  أمريكيالسكانية الكبر  بالمفة الاربية، ىمافة ىل  التاام 

 فيإنه وعد بأن ييدم بعي التسهيالت للفلسطينيين للبناء المحافل الدولية. وف  ميابل كل ذلك ف
 أقاصي فيتيع  التيالمستوطنات النائية  فيبالمفة الاربية، وسم  بتجميد البناء « جا»مناطق 
 المفة!

ذا  الذياستعالئه وَصَلفه فإن نتنياهو قام بدور المنتصر  في يمل  شروطه عل  المهاومين. واج
ظل  فيأثناء حكم الرئيس باراك أوباما، فلك أن تتصور موقفه اآلن،   حظت أنه تحدث بهذ  اللاة

نستطيع  جانب الفلسطينيين. فيييف عل  يمين ىسرائيل ويعتبر أن الخطأ كله  الذيالرئيس الجديد 
وأن نحشد ما نملك من ثرو  لاوية  ادرائه والتنديد  اإلسرائيليأن نصب اللعنات عل  رئيس الواراء 

 نيول فيمن يمدون أيديهم لمصافحته والتطلع ىل  سالم دافئ أو حت  بارد معه!!به، لكن ماذا 
 23/2/2017القاهرة، الشروق، 

 
 والمكايدة السياسية الوطنيةبين الثوابت  .59

 محمد سيف الدولة
سيناء،  في)ىسرائيل( قد قامت بيصف داعش  أنأفيادور ليبرمان  الصهيونيصرا واير الدفاة 

أهدرتها ودنستها الطائر  اإلسرائيلية، وانطلق  التيعل  سياد  مصر الوطنية  فانطلق البعي يتباك 
يسمحوا  أنوممسساته ونظامه الذين   يمكن  السيسيالبعي اآلخر لينكر الخبر ويتفاخر بوطنية 

 انتهاك للسياد  الوطنية. باي
*** 

با )ىسرائيل(، رغم ما نعلمه  معام لعبة الوطنية الاائفة في كل ما يتعلق ونحن نلعبمنذ سنوات عديد  
مصر،  فيسيناء، وكثير مما يدور  فيفي كل ما يدور  اإلسرائيليجميعا من عمق الهيمنة والتحكم 

 ، بموجب ا تفاقيات المصرية اإلسرائيلية المشهور  باسم كامب ديفيد.1979منذ عام 
تمسك بالصاائر من باب ولكننا كثيرا ما نتجاهل أو نتجنب ا قتراب من المشكلة الرئيسية، ون

 المكايد  السياسية.
 :يليسيناء، نذكر  بها فيما  فيولمن نس  أو تناس  حييية الييود المفرومة علينا 

اليوات وتسليحها وتوايعها، بما يجرد مصر من الميدر  عل  الدفاة عن سيناء ف   أعدادقيود عل  
 .1967و 1956 لعدوانيمواجهة أ  عدوان صهيون  جديد مماثل 
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مرور  استئذان )ىسرائيل( وموافيتها عل  ا  اياد  ف  اليوات من حيث اعدادها وتسليحها ومناطق 
 تمركاها وطبيعة مهماتها ومواعيد انسحابها.

شرطة  ىل  باإلمافة)أ( و )ب(  منطيتي في 26000يبلغ العدد المسموا به لمصر بموجب ا تفاقية 
تأمين سيناء  أنحين  فيالمنطية )ج(.  2005يالدلفيا حرس حدود وفيا  تفاقية ف جندي 750وفيط 

 يحتاج لما يايد عن عشر  أمعاف هذ  اليوات.
سيناء  فياليوات المصرية  أعداد أن أديبمع برنامد عمرو  هاتفياتصال  فيممخرا  السيسيصرا 

( لمصر! أذنت بها )ىسرائيل التي األعداد في. وهو ما يعن  انه   اياد  ألف 25و 20يتراوا بين 
نما  توايع اليوات بين المناطق الثالث.  ىعاد اقتصر ىذنها فيط عل   واج

نماالمتحد ،  لألممسيناء لمراقبة اليوات المصرية،   تخمع  فيوجود قوات أجنبية  تتبع الو يات  واج
 بعد موافية )ىسرائيل(. ى وحلفائها، وليس من حق مصر المطالبة بانسحابها  األمريكيةالمتحد  

الدولة المصرية عل  ا عتراف بشرعية دولة )ىسرائيل(، والتطبيع معها والحفاظ  ىكرا  ىل اإلمافة ب
الثانية  المصرية. )المواد األرامييحري مدها من  أوعل  امنها، ومحاكمة كل من يهدد امنها 

 والثالثة من المعاهد .(
معاهد  المصرية اإلسرائيلية أولوية مصادر  وتأميم السياسة الخارجية المصرية لصال  ىسرائيل، فلل

المشترك وكل ما يماثلها، كما انه ليس من حق الدولة المصرية الدخول  العربيعن اتفاقيات الدفاة 
 كامب ديفيد )الماد  السادسة من ا تفاقية.( فياتفاقيات  حية، تناقي ا لتاامات الوارد   في

*** 
 والقيود األمريكية:
المعاهد ، وهو الخموة  فيالحامر دائما رغم انه لم يرد نصا  األساسييد الي ىل هذا باإلمافة 

ومصال  حت  يومنا هذا بما يممن الحفاظ عل  امن )ىسرائيل(  1974منذ  األمريكية لهراد الكامل 
امن )ىسرائيل(، الشروط  ىل يتممن، باإلمافة  الذيالمنطية، هذا الخموة  فيالمتحد   الو يات
 التالية:
، بما يممن تفوق )ىسرائيل( عل  مصر والدول العربية المصريار الو يات المتحد  للتسلي  احتك

 مجتمعة.
 .المصريسيطر  ناد  باريس وصندوق النيد والبنك الدوليين ومنظمة التجار  العالمية عل  ا قتصاد 

 والمحل  عل  الثروات المصرية. األجنبيسيطر  رأس المال 
 .األمريكية واألحالفالمنطية وفيا لالستراتيجيات والتحالفات  في اإلقليمية ألمنيةاا لتاام بالترتيبات 

 .المصري الجويقنا  السويس والمجال  في األمريكيةتسهيالت لوجستية لليوات  ىعطاء
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بكافة ممسساته بما فيها رئيس الجمهورية بهذا ةالكتالوج  المصري السياسيحتمية التاام مجمل النظام 
 ة.األمريكي
 تفاصيل. والباقي
*** 

كل مواقفه وسياساته وانحياااته، يثبت كل يوم انه مممن  في، السيسيالسيد عبد الفتاا  أنصحي  
 نتنياهويصفها  التيعالقته مع )ىسرائيل(  فيحد التطرف، خاصة  ىل بهذا الكتالوج ومخلص له 

ولياءاته  السيسيعمق وأخطر من أن الحكاية أقدم وأ  ى ، ا ستراتيجيبمثابة التحالف  أصبحت أنها
 السرية ومن تصريحات ليبرمان.

*** 
بعد هذ  التذكر  السريعة والمرورية بحييية التبعية المادوجة لمصر  التبعية العامة للو يات المتحد ، 

سيناء،   أتصور انه من الميبول أن نركا أو نكتف  بالتفاصيل  فيإلسرائيل  األمنيةوالتبعية 
 والكبائر واألمراي المامنة. األساسيات، ونتجاهل ألعرايواوالصاائر 

كامب ديفيد يا ساد  بتبعيتها وقيودها ونظامها وحكامها، فمن يرفمها عليه أن يبحث كيف  ىنها
 العام. للرأي من تمليلما فيه  ىل يسيطها، أما ما دون ذلك، ففيه شبهة المكايد  السياسية باإلمافة 

 23/2/2017، موقع رصد، القاهرة
 
 خطة النقاط العشر .61

 اسحق هرتسوغ
نشر براك ربيد في هذ  الصحيفة معلومات دراماتيكية حول اليمة السرية في العيبة،  أيامقبل بمعة 

التي تم عيدها قبل عام بمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وواير الخارجية األمريكي جون 
د الفتاا السيسي. هذ  اليمة التي أكد رئيس الواراء كيري وعبد هللا ملك األردن والرئيس المصري عب

الذي جعلني أكون مستعدا لنياش  األساستم اتخاذها في تلك الفتر ، كانت  أخر انعيادها، وخطوات 
من اجل تايير صور  الشرق  2016خيار حكومة الوحد  الوطنية مع نتنياهو بين آذار ا أيار 

 .األوسط
الفتر  ىنه يوجد أمام ىسرائيل فرصة تاريخية لخطو  سياسية دراماتيكية  ليد قلت مرارا وتكرارا في تلك

واعد ، تستوجب اتخاذ قرارات سياسية شجاعة. استعدادي للذهاب في خطو  تشبه ا نتحار السياسي ا 
ما هو ا نبع من شعوري بواجب  ىسرائيل من كارثة الدولة  ىنياذبعد قولي في ا نتخابات ىما نحن واج
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ظهري للصور  التي  ىدار في الطرفين، شعرت أن من واجبي عدم  ىمافيينمنع قتل  الواحد ، و 
 ظهرت أمامي.

ليد قمت بالسعي طوال حياتي ىل  السالم، لذلك قررت الدخول برأس مفتوا من اجل فحص هذ  
الفرصة، بعد أن حصلت عل  رسائل من الاعماء الباراين في المنطية وفي السياسة الدولية، الذين 

تبروا أن انممام المعسكر الصهيوني للحكومة هو الدليل عل  جدية الطرف اإلسرائيلي. وأكدوا لي اع
عل  أنهم قد حصلوا عل  تعهد من نتنياهو للتيدم في العملية السلمية، حيث كان  عبا أساسيا في 

 تشكله.
ه وقم  عل  لألسف، نتنياهو تراجع في لحظة الحسم، واستسلم لليمين ولمخاوفه، ونف  تعهدات

. أنا من األوسطلتايير صور  الشرق  ىقليميفرصة حيييية كانت قائمة في تلك الفتر  من اجل اتفاق 
وا نتياد من داخل البيت ومن الخصوم السياسيين كي  اإلهانةناحيتي كنت عل  استعداد لتحمل 

 األسابيعابنت في ، التي يعدنا بها واراء رفيعون في الكأخر أعفي شعبي ووطني من جولة دموية 
 .األخير 

عل   ىقليميةلخطو   األساسيةالشروط  األسبوةالرئيس المصري والملك األردني عادا وكررا في هذا 
شاكلة هدف دولتين لشعبين. وليس اعتبار األردن دولة فلسطين، مثلما تريد تسيبي حوطوبلي، وليس 

. يجب علينا، نحن المسمولون، السعي ىل  اعتبار شبه جاير  سيناء دولة فلسطين، كما يريد أيوب قر 
 السالم وحل الدولتين، ألن هذا هو الحل الوحيد الممكن.

في هذ  اللحظة، وعل  موء قمة نتنياهو ا ترامب، بات وامحا أكثر من أي وقت أن دولة ىسرائيل 
 الستة عل  مفترق تاريخي حاسم. في هذ  اللحظة يجب األيامتوجد بعد خمسين سنة عل  حرب 

 علينا أن نيول الحيائق الصعبة.
احد  الحيائق هي حول مشروة ا ستيطان الذي وصل ىل  مستو  يهدد وجود ىسرائيل كدولة 

 األغلبيةيهودية. استمرار البناء في جميع المستوطنات طوال الوقت سيمدي ىل  استبدال دولة 
دعو ىل  هذا المم أو ذاك، بما في التي ت األصواتعربية. قانون التسوية،  أغلبيةاليهودية ىل  دولة 

ملموسية لهذا  األكثرذلك المطالبة بمم مناطق ج، والتي تصدر عن قاد  الجمهور، هي التعبير 
الخطر. الكتل ا ستيطانية الكبير  هي جاء من الحل. قرارات استمرار البناء في يهودا والسامر  هي 

 جاء من المشكلة.
مر  عل  شعب آخر وصلت ىل  نيطة خطير  تهدد طابع ىسرائيل حييية ثانية هي أن السيطر  المست

 وهويتها كدولة ديميراطية. األخالقي
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حييية ثالثة هي أنه يجب علينا ا عتراف بأن محاولة التوصل ىل  اتفاق دائم بخطو  واحد  في 
لت المر  ممتمر واحد أو في عملية تشمل صيغ ومعايير متفق عليها لالتفاق الدائم، لم تنج . فيد فش

، مع ىيهود باراك عندما حاول ذلك في كامب ديفيد، ومع ىيهود اولمرت عندما حاول ذلك األخر تلو 
. جميع األخير في أنابوليس ومع بنيامين نتنياهو في صياة كيري، عندما حاول ذلك في السنوات 

 يادات والشعوب.هذ  الجهود فشلت، والبعي منها أد  ىل  تصاعد العنف والكراهية والشك بين الي
السابق. ممنوة تهديد األمن وممنوة  أخطاءيحظر تكرار  أيمام يحظر التسليم بالومع اليائم، لكن 

 السير بعيون مفتوحة نحو ا نتحار اليومي.
  مصادر  و  مم لماليين الفلسطينيين، الذين سيطالبون بحيوق مدنية كاملة. فيط حل الدولتين من 

اء الصراة الدموي الذي يستمر منذ سنوات طويلة. وأساس ذلك كان موجودا المخرج إلنه ىعطاءشأنه 
 قبل عام وهو موجود اآلن أكثر من أي وقت مم .

جديين  ىقليميينفي الدخول ىل  العملية السياسية بفمل حلفاء  اإلقليميةىنه موجود عل  شكل الرغبة 
عل  داعش وكب  ىيران والتيدم مع  وأقوياء، وبفمل المصال  المشتركة لنا ولجيراننا في اليماء

مبادر  السالم العربية التي ما االت قائمة، والتي يجب دمجها مع صياة  مبادئالفلسطينيين، وبفمل 
 ترامب. ىدار لالنفصال بيننا وبين الفلسطينيين، باطاء من 

أن تكونا  وا نفصال ا مع خطوات من خارج الصندوق يمكنهما اإلقليمي األساسهاتان المسألتان ا 
 لخريطة طريق جديد . خريطة طريق واقعية ومدروسة تشكل النييي لخطة نفتالي بينيت. األساس

ميابل جمود الحكومة في هذا الشأن أقترا صياة معدلة تشمل، من خالل عملية متعدد  المراحل، 
 الخطوات والمكونات التالية كخريطة طريق معدلة. خطة النياط العشر .

والمجتمع الدولي حول الهدف  األطرافالمصادقة عل  تعهدات  ىعاد اجل  * يجب العمل من
 النهائي للدولتين اللتين تعيشان ىل  جانب بعمهما البعي بأمان وسالم.

تحديد فتر  من عشر سنوات يتم خاللها تثبيت المنطية في غرب نهر األردن  األطراف* عل  
تفاق عل  العمل المشترك لتنفيذ ذلك ومعاقبة أي . ويتم ا أشكالهكمنطية خالية من العنف بجميع 

يتخذ قرار فيما يتعلق بذلك وييوم بمتابعته  األمننوة من اإلرهاب والتحريي بال هواد . مجلس 
 بشكل مباشر.

في هذ  الفتر  نحو تطبيق حل الدولتين. ىسرائيل تستمر في عملية  األطراف* في نفس الوقت تتوجه 
من خالل استكمال الجدار الذي سيدافع عن اليدس والكتل ا ستيطانية،  ا نفصال عن الفلسطينيين

قامة للفلسطينيين في  أخر صالحيات  واجعطاءحاجا بين اليدس والير  الفلسطينية المحيطة بها،  واج
من المناطق ج، من اجل التمكين من التطور  أجااءالميدان، بما في ذلك الصالحيات المدنية في 
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ين بين الحامرات اليريبة من الجدار وبين المدن الفلسطينية الكبير . خالفا لما والبناء للفلسطيني
 يطلبه بينيت بالمبط.

* تيوم ىسرائيل بتجميد البناء خارج الكتل ا ستيطانية، وتمتنع عن أي عمل ياير الواقع، باستثناء 
 ا حتياجات األمنية من اجل التمكين من تحييق حلم الدولتين.

ودولية، بما في ذلك  ىقليميةالنمو ا قتصادي للفلسطينيين بشكل دراماتيكي وبأدوات * يتم تسريع 
 مخيمات الالجئين وخلق اقتصاد قابل للبياء. واجعمارتطوير المدن 

يعملون من اجل بلور   وأيمام * الفلسطينيون من ناحيتهم يعملون عل  منع اإلرهاب والتحريي. 
ذامناطق المفة الاربية وغا  تحت سياد  واحد .  موافية داخلية فلسطينية واسعة تشمل فعلوا ذلك  واج

عن دولة فلسطينية في حدود ممقتة، وسيكون وامحا أن حدودها النهائية  اإلعالنسيكون من حيهم 
ا عتراف بالدولة الفلسطينية وتعلن  ىيجابيسترسم فيط من خالل ا تفاق. ىسرائيل تفحص بشكل 

 ق ا تفاق النهائي الدائم.أنها تعتبرها شريكة في تحيي
المفة الاربية حت  نهر األردن وفي محيط  أرجاء* الجيش اإلسرائيلي يستمر في العمل في جميع 

 مع السلطة الفلسطينية يستمر وبشكل أكبر. األمنيقطاة غا . التعاون 
دد ، وناة ميناء، بناء عل  ترتيبات أمنية متش ىقامةغا ، بما في ذلك  ىعمار* يعمل الطرفان عل  

 .األنفاقكامل للسالا وهدم 
* مع مرور الوقت المحدد، عل  فري أن العنف سيتالش  في هذ  السنوات، يتم البدء في 
المفاومات المباشر ، باطاء من دول المنطية والمجتمع الدولي بدون شروط مسبية وبجدية 

لمسائل المختلف فيها، ومن وتصميم، من اجل السير باتجا  اتفاق السالم الكامل والنهائي وحل ا
نهاءممن ذلك رسم الحدود الدائمة  نهاءالمطالب  واج  الصراة. واج

* دول المنطية تيوم بدعم هذ  الخطوات بشكل علني وبيو  كجاء من خطو  ىقليمية واسعة 
مشتركة تعمل عل  التطوير اإلقليمي  أوسطيةودراماتيكية. وتبادر ىسرائيل ىل  ىقامة ممسسات شرق 

ون في مجا ت مختلفة، من ممنها األمن وا قتصاد والميا  وانتيال البمائع والعمال، وتيترا والتعا
 أن تكون اليدس مركاا لهذا الومع اإلقليمي.

عندما تحيط بنا عاصفة شديد ، وعند وجود خطر بمياة دولة ىسرائيل كدولة قومية، تكون حاجة 
الذي سيمدي  األمرة من اجل تحييق حلم الدولتين، ىل  استئناف العملية السلمية المدروسة والواقعي

ىل  التهدئة التي سيحصل كل طرف فيها عل  نصيبه في كل مرحلة. الفلسطينيون سيحصلون عل  
سرائيل ستحصل عل  األمن وا عتراف اإلقليمي واألمل.  ا عتراف والصالحيات ومناطق أخر ، واج
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في جدول امني غير ممكن. ا تجا  سيتاير لن يكون هناك تدهور غير مكبوا نحو المجهول، و 
ليصب  أكثر تفام . واشتراط الهدوء المطلق سيجبر الفلسطينيين واإلسرائيليين عل  العمل مد العنف 
واإلرهاب. واألهم من ذلك هو أنه سيتم ومع حد لموموة المم. أو السير نحو جهنم، مثلما حدث 

م الحفاظ عل  صياة الدولتين، والعملية تتحول بين في البوسنة ومثلما يحدث اآلن في سوريا. ويت
الشعبين ىل  أمر حيييي. ويتم ا نفصال بالتدريد وينمو ا قتصاد الفلسطينيين وتتطور الشبكات 

 اإلقليمية.
عليها تحت سياد  ىسرائيل. هذا سيكون ا نتصار  واإلبياءهكذا يمكننا أن ننيذ الكتل ا ستيطانية 

الواقع الجديد واألمن والثية المتبادلة هي التي ستمهد الطريق  تفاق سالم وتمنع الحيييي للصهيونية. 
 الكارثة.

 23/2/2017هآرتس 
 24/2/2017، القدس العربي، لندن
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 غيورا آيلند
ة. هناك من يدعي، كما يفهم تصب  تهديدات اعيم حاب هللا أكثر تواترا وعدواني األخير في األسابيع 

آيانكوت أمس بأن التهديدات تعكس أامة وليس بالذات ثية بالنفس.  األركانمن تصريحات رئيس 
 لست واثيا من ذلك.

بعد سنوات من الارق في المستنيع السوري، يبدو أن تدخل حاب هللا في الحرب في سوريا سيأخذ 
ستمنحها فيط مايدا من الثية بيدراتها « ف المنتصرالطر »المنظمة تتماثل مع  أنبالتناقص. فحييية 

ل  جانب حماسة نصرهللا يجدر بنا أن ننتبه أيمام  عل  نيل اليتال نحو العدو األساس ىسرائيل. واج
ىل  التصريحات األخير  للرئيس اللبناني ميشيل عون الذي عاد وأعلن بأن حاب هللا هو جاء من 

سرائيل. هذا اليول، وان لم يكن جديدا، فإنه يعاا فيط ما يفتري اليو  التي غايتها حماية لبنان من ى
 أن يكون وامحا من تلياء ذاته منذ سنين ا حاب هللا والحكم في لبنان هم أمر واحد.

سرائيل تدعي منذ سنين فهم الواقع في لبنان. وحسب الرأي السائد فإن الممسسة  الدول الاربية واج
حيث يوجد معظم « األخيار»  معسكرين. من جهة معسكر السياسية في هذ  الدولة تنيسم ىل

المسيحيين، الدروا والسنة وهو يمثل البرغماتية، ا عتدال، الثيافة الاربية وا ستناد ىل  المساعد  
، بيياد  حاب هللا وبدعم «األشرار»يوجد معسكر  األخر السعودية، األمريكية والفرنسية. ومن الجهة 

يران.  من سوريا واج
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، في من  «ا خيار»كانت صور  الومع هذ  صحيحة بالفعل، فيجدر بالارب أن يعاا ىذا 
المساعد  ا قتصادية في بناء البن  التحتية وفي تعايا الجيش. المشكلة هي أن هذا الوصف ساذج 

انه يوجد  ى وبعيد جدا عن الحييية وعن الواقع. فالحييية هي انه وان كان يوجد معسكران في لبنان، 
فاق غير مكتوب بينهما ييمي بأن يستال كل معسكر فمائله النسبية في صال  الهدف المشترك. ات

يعري الوجه الجميل للبنان ا دولة فيها ممسسات ديميراطية، ثيافة فرنسية « األخيار»معسكر 
سكر واقتصاد حر ا وبهذ  الطريية ينال الدعم السياسي، ا قتصادي والعسكري للبنان. وبالميابل، المع

الثاني، الذي ييود  حاب هللا، يكون عمليا اليو  العسكرية ذات الماا  للدولة، يعرفه الحكم كحام 
للبنان مد العدوان اإلسرائيلي ويكون الجهة الوحيد  الذي ييرر ىذا كان سيسود الهدوء أو المجيد 

 عل  طول الحدود مع ىسرائيل.
لبناني فخدمت الحكم اللبناني. فإسرائيل لم تياتل ا  في حرب لبنان الثانية وقعت ىسرائيل في الفخ ال

مد حاب هللا، بينما لم تشرك في المعركة الحكومة اللبنانية، والجيش اللبناني والبن  التحتية للدولة. 
ماذا سيحصل ىذا كانت ستدار حرب لبنان الثالثة عل  هذا النحو أيمام! معيول ا فتراي بأن نتائد 

ثر بكثير من نتائد الحرب السابية. فال يمكن إلسرائيل أن تنتصر عل  حاب الحرب ستكون سيئة أك
 بثمن   يطاق تدفعه الجبهة اإلسرائيلية الداخلية. ى هللا 

اللبنانية، سيكون من  األراميوبالتالي ينباي لالستنتاج أن يكون وامحا: ىذا فتحت النار من 
تكون راغبة في  أنجهة في العالم  ألي  يمكن تعلن ىسرائيل الحرب عل  دولة لبنان.  أنالصواب 

، و  حت  حاب أخر تدمير لبنان ا   السوريون واإليرانيون من جهة،   الارب والسعودية من جهة 
هللا. الحرب مد لبنان، التي ستتسبب بالدمار الشديد لكل بنا  التحتية، سترفع صرخة دولية لوقف 

وما، مثلما حصل في حرب لبنان الثانية. فيط من حرب قصير  ي 33وليس بعد  أيامالنار بعد ثالثة 
 حيا يمكن إلسرائيل أن تخرج منتصر  وبال مرر شديد في الجبهة الداخلية.

الرئيس  بأقوالمن المهم أن نتذكر ىذن وأن نذكر العالم ليس فيط بتصريحات نصرهللا بل بالذات 
ا ستراتيجية الجديد . فالمعركة الدبلوماسية يجب اللبناني. عندما تفت  النار سيكون متأخرا جدا شرا 

 أن تدار قبل، وليس في ظل الحرب.
 23/2/2017يديعوت 
 24/2/2017، القدس العربي، لندن
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