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 فلسطينيةالاليوميات 
 2017 رايفبر / شباط

 1/2/2017األربعاء، 

  1يين داخل سجني نفحة والنقبمن طعن شرطيين إسرائيل فلسطينيانتمكن أسيران. 
  األمريكيية  اإلدارةقال صائب عريقات، أميين سير اللجنية التنفي يية لمنامية التحريير الفلسيطينية، إن

 .2جرائم االستيطان في األراضي الفلسطينية" الجديدة "تتجاهل اتصاالتنا ورسائلنا حول
 إن المجلس  ،بكدار محمد اشتية -قال رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار

مليون دوالر في قطاعي  1.2في مدينة القدس بمنحة يابانية قيمتها  مشاريعشرع بتنفي  ثالثة 
 . 3سة لتفي باحتياجاتهامدر  90نحو لالتعليم والصحة. وقال إن القدس بحاجة 

  كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان وليد عساف، عن خطة أقرتها الحكومة الفلسطينية
أن موازنة ه ه الخطة  ن عسافناطق ج وفي األغوار، وبي  والبدو في م الفلسطينيينلتعزيز صمود 

 .4مليون دوالر( 6.625)نحو  مليون شيكل 25تقدر بيي 
 طاقم عمل من أجل إقامة مستعمرة جديدة  ة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهوومشكل رئيس الحك

 .5اعمونإخالؤهم من البؤرة االستيطانية  تم   نللمستوطنين ال ي
  و"إسرائيل" المغرب أعلنت وكالة "بساط الريح" ومقرها تل أبيب، استئناف الرحالت الجوية بين

و لك بعد مضي  "،إسرائيل"ان بين المغرب ولعدم وجود أي اتفاق طير  عبر جزيرة صقلية، نارا  
 .6سنة على توقفها 13

 2/2/2017الخميس، 

 ات إسرائيلية جديد قد ال يساعد في التوصل إلى عمر قال البيت األبيض إن التوسع أو إنشاء مست
"في الوقت ال ي ال  هللبيت األبيض أنجاء في بيان و  بين الفلسطينيين واإلسرائيليين. "السالم"

بناء مستوطنات جديدة أو توسيع فإن بوجه السالم،  فيه أن المستوطنات تقف عائقا  نعتقد 
و كر  مستوطنات موجودة ألبعد من حدودها الحالية قد ال يساعد بالتوصل إلى الهدف )السالم(".

، مع العلم أن "حيال النشاطات االستيطانية بعد رسميا   "إدارة ترامب لم تأخ  موقفا   أنبيان ال
 .7"عاما   50ة األمريكية للسالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين لم تتغير على مدى "الرغب

  بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور، رسائل متطابقة إلى
ورئيس الجمعية العامة لألمم  ،كل من األمين العام لألمم المتحدة، ورئيس مجلس األمن )أوكرانيا(

وحدة استيطانية غير  ثالثة آالفببناء  "إسرائيل"لمتحدة، حول القرار ال ي اتخ ته حكومة ا
في خطط البناء بالمستعمرات اإلسرائيلية "غير  قانونية. وقال منصور إن "إسرائيل" تمضي قدما  
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انون القانونية المقامة في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في خرق خطير للق
الدولي وقرارات مجلس األمن وفي تحد إلرادة المجتمع الدولي". وقال منصور: "إ ا لم تتوقف ه ه 

وتقويض إمكانية تحقيق السالم الشامل وتتحمل  ،الدولتين اإلجراءات فإنها ستودي إلى تدمير حل  
 .8"إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، مسؤولية  لك

 صائب عريقات إن منامة التحرير  لمنامة التحرير الفلسطينيةفي ية قال عضو اللجنة التن
ي ونقل منامة دولية، لمواجهة االستيطان اإلسرائيل 16لي تنضم س، و "إسرائيلي"ستسحب اعترافها ب

"نقل السفارة ما زال قائما ، لم نتلق أي  موضوع وأشار عريقات إلى أن السفارة األمريكية للقدس.
 . 9تطمينات بعدم نقلها"

 عمرةعلى مدخل مستس عدتنفي ها عملية  بعد ،اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي سيدة فلسطينية 
 .10إسرائيليين عن إصابة ثالثة جنود تآدم، شمال شرق القدس المحتلة، أسفر 

  من مدينة غزة، لمدة  ،بسجن األسير مجد جواد عويضةاإلسرائيلية محكمة بئر السبع قضت
ق المناومة المحوسبة للطائرات دون طيار في جيش االحتالل، واختراق ؛ بتهمة اختراأعوامتسعة 

 Ben Gurion وريونجحواسيب الشرطة اإلسرائيلية، ومتابعة حركة الطيران في مطار بن 

Airport11، لصالح حركة الجهاد اإلسالمي. 
  يوآف جاالنت اإلسرائيلي  اإلسكانوزير صادقYoav Galant  وحدة 2,086على مخطط لبناء 

القناة الثانية في التلفزيون قالت و  الضفة الغربية المحتلة.في ات عمر استيطانية ستضاف لعدة مست
 .12ليبرماننتنياهو و قرار جاء بالتنسيق مع الن إاإلسرائيلي 

 3/2/2017الجمعة، 

  بإعالن  ليةسرائياإلسجون البعد ساعات من توجيه تح ير من قادة األسرى الفلسطينيين داخل
دا  على تصعيد القمع، تراجعت مصلحة السجون، واضطرت إلى التوصل إلى اتفاق اإلضراب ر 

وأفاد رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع بأن اتفاقا  تم   معهم على التهدئة.
دارة مصلحة السجون، موضحا  أن االتفاق يتضمن  بين الهيئة القيادية ألسرى حركة حماس وا 

عادة األسرى وا   ،وقف التصعيد لغاء كافة العقوبات التي فرضتها مصلحة السجون على األسرى، وا 
 Metzada unit متسادا ، باإلضافة إلى منع دخول وحدةولين والمعزولين لغرفهم وأقسامهمالمنق

 .13القمعية إلى غرف األسرى
  الحقيقية أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح نبيل عمرو أن فلسطينيي الخارج يمثلون الضمانة

هم حماة "ن ين الفلسطينيئيالالج، مشددا  على أن القضية الفلسطينية في العالم حضورالستمرار 
. وأعرب عمرو عن أسفه للطريقة التي قضيتنا، وقضية الالجئين هي جوهر القضية الفلسطينية"

 .14التحرير مع الالجئين الفلسطينيينتتعاطى بها السلطة الفلسطينية ومنامة 
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 فعاليات المؤتمر الثالث للجمعية العامة لي"هيئة علماء فلسطين  إسطنبول التركية مدينةفي  انطلقت
سالمية واسعة. خالل يومي انعقاده، تطورات القضية  ،وبحث المؤتمر بالخارج"، بمشاركة عربية وا 

 الفلسطينية واألوضاع في مدينة القدس المحتلة، إلى جانب مجموعة من الملفات التي ترك ز على
 .15مناقشة دور العلماء حيال قضايا فلسطين

 أن معيدل اإلصيابة بالسيرطان فييي  عين وزارة الصييحة الفلسيطينية كشيفت إحصيائيات رسيمية صيادرة
وبحسيييب البييييان  .أليييف نسيييمة مييين السيييكان 100دييييدة لكيييل حالييية ج 83.8الضيييفة وقطييياع غيييزة بلييي  

جمييوع حيياالت اإلصييابة بمييرض مناسييبة اليييوم العييالمي للسييرطان، فقييد بليي  مب ،الصييادر عيين الييوزارة
حاليية جديييدة فييي الضييفة  2,400 منهييا ،2015سيينة فييي حاليية جديييدة  3,927السييرطان المبليي  عنهييا 

 .16حالة جديدة في قطاع غزة 1,527الغربية، و
 2017 سيينةأعليين مسييؤول فييي المفوضييية األوروبييية فييي القييدس المحتليية أن االتحيياد األوروبييي تبنييى ل 

ل مسييؤول ايخييق قطيياع غييزة بالتنسيييق مييع السييلطة الفلسييطينية. وقيي جديييدة فيمييا ميياليسياسيية دعييم 
إن السياسية الجدييدة تقيوم  ،اإلعالم واالتصال بالمفوضية األوروبية في القدس المحتلة شيادي عثميان

وبحسييب  علييى وقييف توجيييه أمييوال الييدعم األوروبييي لصييالح صييرف رواتييب مييوافي السييلطة فييي غييزة.
 مليييون 323.7)نحييو  مليييون يييورو سيينويا   300للفلسييطينيين عثمييان فييإن االتحيياد األوروبييي يخصييق 

لرواتيب ميوافي السيلطة الفلسيطينية  دوالر( مليون 215.8)نحو  مليون يورو 200تقسم بواقع  ،دوالر(
 .17لدعم وكالة األونروا دوالر( مليون 9.107)نحو  مليون يورو 100ودعم مشاريع اقتصادية، و

 4/2/2017السبت، 

 استكمل بناء جزء جديد من جدار الفصل،  عبري اإلخباري أن الجيش اإلسرائيليلاموقع واال  أفاد
 سنةونقل الموقع أن أعمال تشييد الجدار ستستمر حتى نهاية  .جنوب مدينة الخليلكم  10بطول 
إلى  ، ابتداء من معبر ترقوميا جنوب الضفة الغربية، وصوال  مك 42، وستمتد على مسافة 2017

 .18، جنوب الخليل35ول الشارع االستيطاني رقم معبر ميتر، على ط
 ووقفات تدعو لرفض منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس  ا  مدينة الخليل حراك تشهد

 رغمال على بعد استمالكها من قبل السلطة ،تميم الداري لكنيسة المسكوبية الجليل أرض الصحابي
تميم الرئاسة الفلسطينية بإعادة ه ه ويطالب وجهاء عائلة آل  أنها أرض وقف إسالمي. من

للعائلة "ال يجوز  ا  شرعي ا  وقف رى أنها، وت(2كم 0.072) ا  دونم 72التي تبل  مساحتها  ،األراضي
آل تميم أن عباس "خالف القانون  رأتو  استمالكه أو منحه للكنيسة الروسية في الخليل".

قرارات المحكمة العليا، وأدار الاهر  األساسي بمنحه أرض الوقف للكنيسة الروسية، واعتدى على
 .19لكافة دعوات وجهاء وكبار عشائر الخليل"
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 توجه إلى القاهرة للقاء ضباط كبار في جهاز  قد األمني ال ي كان وفد حركة حماس عاد إلى غزة
 .20المخابرات المصرية

  للجبهة، خلفا   عاما   نا  عن تعيين اللواء المتقاعد سليم البرديني أمي علنت الجبهة العربية الفلسطينيةأ 
 .21للراحل جميل شحادة

  ييفلسطيناإلسرائيليين و  الف مناآلشهدت مدينة تل أبيب مااهرات احتجاجية شارك فيها 
 ، دعت إليها منامات وأحزاب يهودية يسارية وعربية من داخل الخط األخضر، تنديدا  1948

منازل. وتقدم المااهرة نواب من حزب وهدم ال 1948ي يفلسطين بسياسات التمييز اإلسرائيلية ضد  
United Arab Listالموحدة ميرتس اليساري والقائمة العربية 

22. 
  بأحقية الموافين المسيحيين في الحصول على إجازة المصرية قضت المحكمة الدستورية العليا

يؤدون  شهر طوال حياتهم الوايفية وبأجر كامل لزيارة القدس، مساواة بنارائهم المسلمين، ال ين
 .23فريضة الحج، وفق مصدر قضائي

 5/2/2017األحد، 

 يلتقي خاللها رئيسة التي سن زيارته لبريطانيا، و إبنيامين نتنياهو  اإلسرائيلي قال رئيس الحكومة
والتكنولوجية بين  ،واالقتصادية ،واألمنية ،كرَّس لتوثيق العالقات السياسية، ست  تيريزا مايالوزراء 

 .Cyber Warfare لحرب اإللكترونية )السايبر(اك تعزيز التعاون في مجال البلدين، بما في  ل
ة تأييد أوروبية جديدة أن نتنياهو يريد من لقائه ماي "بلورة جبه أحرونوت يديعوتو كرت صحيفة 

 .24إلسرائيل"
 بجروح إثر إطالق النار  دارة في األمن الوطني الفلسطيني أبو نضال شحادةأصيب مسؤول اإل

 .25مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين، الواقع بمدينة صيدا في جنوب لبنان عليه في
 ن بيان البيت األبيض ال ي ييرى أن االسيتيطان ال يمثيل إ قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم

مواقييف قاسييم اسييتهجن كمييا  مشييكلة حقيقييية، هييو تييوفير غطيياء لالسييتيطان علييى األرض الفلسييطينية.
 .26بيان البيت األبيض "خطوة في االتجاه الصحيح" رأت فيطة الفلسطينية، والتي قيادات من السل

  لقيييييوات االحيييييتالل انتهاكييييا   59,950المكتيييييب اإلعالمييييي لحركييييية حمييييياس  عييييينوثييييق تقريييييير صييييادر
منهيييا  %89.9وكشيييف التقريييير أن  .2016 سييينةاإلسيييرائيلي فيييي األراضيييي الفلسيييطينية كافييية خيييالل 

وأشييار  عييت النسييب الباقييية بييين االعتقيياالت وأعمييال الهييدم والتجريييف.متعلقيية باالسييتيطان، فيمييا توز 
مييين أبنييياء وقييييادات حمييياس  1,008التقريييير إليييى أن أجهيييزة أمييين السيييلطة بالضيييفة الغربيييية اعتقليييت 

 التقرييير النايير ولفييت وفصييائل المقاوميية الفلسييطينية، علييى خلفييية سياسييية وبييدون أي سييند قييانوني.
 ،حالة انتهاك على يد أجهزة السلطة، ما بين اعتقيال سياسيي 1,833إلى أن الضفة الغربية شهدت 

 .27وغير  لك من االعتداءات ،واستدعاء ،وتمديد لالعتقال
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  يوسيي كيوهين رئيس جهاز الموساد تم  الكشف عن أنYossi Cohen  ري اليرئيس كبيار مستشياالتقيى
القييائم برفقيية وكييان  ،2017ير فييي نهاييية كييانون الثيياني/ ينييا األمريكييي دونالييد ترامييب سييرا  فييي واشيينطن

تناوليت اللقياءات بشيكل و  .Jacob Nagel يعقيوب ناجييل اإلسرائيلي بأعمال رئيس هيئة األمن القومي
 .28الفلسطيني" –رئيسي "القضية اإليرانية، واألوضاع في سورية، كما تناولت الملف اإلسرائيلي 

  إن قلنسوةفي كة، في خطابه في مهرجان قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بر ،
 ا  ، مشدد"اهرنا بات إلى الحائط، ولم يعد مكان نتراجع إليه، وليس أمامنا سوى التقدم في المعركة"

في الصهيونية بل هي جوهر  ية، ليست خلال  االقتالععلى أن ه ه السياسات العنصرية 
 .29الصهيونية

  على األسيرة المقدسية منار  أعوام ةسجن ستبال المركزية بالقدس االحتاللحكمت محكمة
( من بلدة سلوان، التي تعد  أصغر أسيرة مقدسية في سجون االحتالل، بعد عاما   16الشويكي )

 . 30اتهامها بمحاولة تنفي  عملية طعن ضد أحد جنود االحتالل
  ن الوزارة، الشيخ يوسف ادعيس، في تقرير صدر عالفلسطينية الدينية  والشؤونقال وزير األوقاف

اعتداء  ثمانين إن االعتداءات اإلسرائيلية على المقدسات الدينية خالل الشهر الماضي تجاوزت ال
31. 

 "مستوطنا   1,756أن  ات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني"القدس لدراس مركزأاهرت إحصائية لي
2017شهر كانون الثاني/ يناير اقتحموا المسجد األقصى خالل 

32. 
  في بلجيكا رسالة مفتوحة يدعون فيها حكومتهم  فنانا   190وأكثر من  وباحثا   ورا  بروفس 482وجه

تنسق فيه ال ي يموله االتحاد األوروبي، و  ،لالنسحاب من مشروع أبحاث بعنوان "قطار القانون"
سبانيا مع األجهزة األمنية اإلسرائيلية. وقالوا إن االعتقال اإلسرائيلي غير القانوني  بلجيكا وا 

وأساليب التع يب التي تستخدمها األجهزة األمنية اإلسرائيلية خالل  ،اسيين الفلسطينيينللسي
استجوبت األجهزة األمنية اإلسرائيلية  اوحده 2017سنة ففي  ؛عمليات االستجواب، موثقة جيدا  

 .33طفل 400من بينهم  ،آالف فلسطيني سبعة حون
 6/2/2017اإلثنين، 

 راءتين الثانية والثالثة على اقتراح "قانون التسوية"، ال ي يهدف بالق اإلسرائيلي صادق الكنيست
عضو  60فلسطينية لصالح االستيطان. وصوت إلى جانب اقتراح القانون  لمصادرة أراض  

 .34عضوا   52كنيست، مقابل معارضة 
 ا  الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "قانون التسوية" مرفوض رأى 

2334إلى أن ه ا القانون مخالف لقرار مجلس األمن الدولي  ، مشيرا  ا  مدانو 
35. 

  إن "تمرير الكنيست لمشروع قانون التسوية ي لغي سنوات من  منامة هيومن رايتس ووتشقالت
باإلجماع  2234القانون اإلسرائيلي المرعي، ويأتي بعد أسابيع فقط من تمرير مجلس األمن للقرار 
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وأضافت  المستوطنات، ويعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي".حول عدم شرعية 
خ مشروع القانون االحتالل المتواصل بحكم األمر الواقع  ، قائلة:في بيان لها ،المنامة "يرس 

للضفة الغربية، حيث يخضع المستوطنون اإلسرائيليون والفلسطينيون ال ين يعيشون في نفس 
 .36"اعد وخدمات منفصلة وغير متساويةالمنطقة ألنامة قانونية وقو 

 وال ي 2017الجدول الزمني لالنتخابات المحلية  االنتخابات الفلسطينية المركزية أعلنت لجنة ،
 .37حل العملية االنتخابية وتواريخهايتضمن المفاصل القانونية لمرا

 معتقالت  ح رت المنامة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا من خطورة انتشار التع يب في
أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وحم لت رئيس السلطة محمود عباس مسؤولية  لك. و كرت أنه 

مع بداية أنه و  ،حالة 33قدر عدد من تعرضوا للتع يب وأمكن الوصول إليهم بي  2016خالل سنة 
أبرزها  ،بدأت عملية تسجيل حاالت تعرضت لتع يب وحشي في تلك المعتقالت 2017سنة 
و كرت المنامة  يق على الباب أو في السقف والضرب العشوائي على كافة أنحاء الجسد.التعل

 .38المسؤول األول عن انتشار التع يب د  عأن عباس ي  
 أن الطييران  وأفياد مصيدر أمنيي بغيزةمتفرقية بقطياع غيزة،  ا  أهيداف اإلسيرائيلي جيش االحيتالل قصف

 .39ق حي الشجاعيةبمكان واحد شر  15منها  ،غارة 19شن   اإلسرائيلي
 أن التصيعيد اإلسيرائيلي ضيد قطياع غيزة عميل اسيتفزازي،  أكد القيادي فيي حمياس صيالح البردوييل

مييين جهييية أخيييرى، نفيييى و  إليييى أن "إسيييرائيل تحييياول أن تسيييتدرج قطييياع غيييزة لتصيييعيد أكبييير". مشييييرا  
 .40هالبردويل تلقي حركته أي عروض إسرائيلية بشأن الجنود اإلسرائيليين األسرى لدى حركت

  أاهرت دراسة جديدة أعدها عدد من معلمي التربية اإلسالمية في الضفة الغربية تغييرات كبيرة
شملها منهاج التربية اإلسالمية للصفوف األربعة األولى، وال ي أطلق بداية العام الدراسي الحالي 

، 51من أصل  حديثا   21، و169آية من أصل  118ح ف  م  أنه توكشفت الدراسة  .2016/2017
، باإلضافة إلى ح ف أربعة دروس في كل من الصفين الثاني القديماشتمل عليها المنهاج 

12إلى  16والثالث، وتقليق عدد سور القرآن التي يجب حفاها من 
41. 

 لمهندس الطيران التونسي محمد  ا  ت كاري ا  بلدية مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، نصب افتتحت
2016 ديسمبر/ باغتياله في كانون األول "إسرائيل"الزواري، ال ي تتهم حماس 

42. 
   يعرض خالله أشهر عمليات  توثيقيا   أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريرا

االغتيال التي تمت داخل مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في سورية، تحت عنوان، "اغتيال 
و كر  .2016ديسمبر  /وكانون األول 2011مارس  /الحياة"، خالل الفترة الممتدة ما بين آ ار

 .43فلسطينيا   الجئا   16مقتل "ااهرة االغتياالت" أدت إلى التقرير أن 
  إسرائيل"حكومة بالده للتطبيع مع  اإلسالمي في السودان يوسف الكودةدعا رئيس حزب الوسط" 

ها بالقصف الجوي بانتهاك سيادت ومعنويا   بدون شروط، باعتبار أن الخرطوم "خسرت ماديا  
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وقال الكودة إن "مقاطعة إسرائيل ارتدت إلى صدورنا، وال مانع في إقامة عالقة مع أي  المتكرر".
 جهة من الجهات طالما أنها لم تتدخل في شأنك الخاق". وأضاف: "نريد أن يناقش الناس حاليا  

ل القضية الفلسطينية موضوع العالقة مع إسرائيل، ونحن تعبنا ودفعنا الكثير من الثمن في سبي
 .44بطريقة خاطئة"

 7/2/2017الثالثاء، 

  رئييييس "البييييت اليهيييودي" وزيييير التعلييييم اإلسيييرائيلي نفتيييالي بينيييت قيييالNaftali Bennett  إن "جولييية
ستسيعى إلييى  "إسيرائيل"أصيبحت وشيييكة"، وشيد د اليوزير، علييى أن  ]فيي قطيياع غيزة  الحيرب القادمية

فقيد قيال إنيه يقيدر أن ييوآف جاالنيت اإلسيرائيلي  اإلسيكانزير و حسم المعركة ووضع نهاية له. أما 
 .45مع حماس ستكون في الربيع القريب الجولة الحربية القادمة

 التسوية" بأنه تشريع يجيز سرقة األراضي  انونوصف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "ق
قامة هدالفلسطينية ويشرع االستيطان المخالف للقانون الدولي. وأكد أن " فنا هو السالم وا 

 .46دولتين"
   إلى أن  قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان بأنه "ال انتخابات قبل إنهاء االنقسام"، منوها

جراء االنتخابات تأتي ب عد تحقيق المصالحة". وأضاف خطوة "تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وا 
حكومة الوحدة الوطنية"، التي إن "الرئيس محمود عباس لم يتجاوب مع خطوة تشكيل  حمدان
لها  حماس، "بعيدا  عن مسألة تأييد 2017في كانون الثاني/ يناير بيروت وموسكو لقاءي  تناولها 

 .47من عدمه"
  المركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي في الداخل الفلسطيني، نتائج  - حملةنشر مركز

ات الناشطين اإلسرائيليين على الشبكات العنصرية والتحريض في منشور فيه يرصد  ،بحث أجراه
منشورا  عنيفا  واحدا   اإلنترنتألف متصفح إسرائيلي كتبوا على  60ويكشف البحث أن  .االجتماعية

، 2016 سنةمنشور عنصري أو تحريضي في ألف  675العرب، حيث وجد  على األقل ضد  
 سنةما كان عليه العدد في فيسبوك، أي ِضعف الثانية، غالبي تها على  46بمعدل منشور كل 

 .48منشور مشابهألف  280، وال ي نشر فيه 2015
  الكنيست ما يعرف عن األسف العتماد أنطونيو غوتيريش أعرب األمين العام لألمم المتحدة

إن القانون اإلسرائيلي  ،المتحدث باسم األمين العام ،ستيفان دوجاريك. وقال "قانون التسويةي"ب
 .49ن الشهر الحالي يتعارض مع القانون الدوليالمعتمد في السادس م

  لتتجاوز حاجز 2017يناير  /ثانيالمن النقد األجنبي، في كانون  "إسرائيل" احتياطاتصعدت ،
وجاء  مليار دوالر أمريكي، للمرة األولى في تاريخ احتياطات البالد من العمالت الصعبة. 100

 %12.3أن احتياطات النقد األجنبي صعدت  "بنك إسرائيلي"في تقرير االحتياطات النقدية ل
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مليار دوالر، صعودا  من  101.6إلى  ؛على أساس سنوي 2017يناير  /ثانيالكانون شهر خالل 
 .50مليار دوالر 5.90

 8/2/2017األربعاء، 

 عن رفض عروض مختلفة من االحتالل عبر وسطاء إقليميين ودوليين  كشفت كتائب القسام
 . 51ن العروض ال ترقى إلى الحد األدنى من مطالب المقاومةإ وقالت، إلجراء صفقة لتبادل أسرى

  إن الحفاا على حل   ،مجلس الشيوخ الفرنسي مخاطبا   محمود عباسرئيس السلطة الفلسطينية قال 
الدولتين، وفي غياب إمكانية التوصل لحل سياسي، يتطلب مين اليدول التيي تعتيرف بيي"إسرائيل" أن 

نه قد يضطر لقطع التعاون األمني مع "إسرائيل" إ ا و  ،ليس بدولة واحدةتعترف بفلسطين أيضا ، و  ا 
 .52استمرت سياسة االستيطان

   عن تنامي قدرات حماس العسيكرية عليى طيول  مطوال   تلفزيونيا   بثت القناة اإلسرائيلية العاشرة تقريرا
ييرة عليى غيزة، ترصيد وجاء في التقرير أنيه مني  انتهياء الحيرب األخ ."إسرائيل"الجدار الحدودي مع 

التقريير أن حمياس  و كير الكاميرات اإلسرائيلية تعاام قيوة حمياس، وسييطرتها عليى حيدود القطياع.
ألييف مسييلح، مقسييمين علييى  30بنييت نفسييها بشييكل مييدهش، وجنييدت  2014منيي  انتهيياء حييرب غييزة 

ليواء وكيل  .ومنطقية الشيمال ،وغيزة ،والمعسيكرات الوسيطى ،وخيانيونس ،خمسة ألوية، بمناطق رفح
جنيدي، وكيل ليواء لدييه  800إليى  150ن من ثيالث إليى خميس كتائيب، وكيل كتيبية قوامهيا مين مكو  
خلفييييي، بجانييييب وحييييدات  وخييييط   ،ودوريييييات ،ومواقييييع مراقبيييية ،متقييييدم يحتييييوي علييييى اسييييتطالع خييييط  

 .53واألنفاق ،والنخبة ،التفجيرات والصواريخ، وألوية البحرية
  ت في حال أي مواجهة. وانشغلت وسائل اإلعالم توعدت كتائب القسام اإلسرائيليين بالمو

باللغة العبرية  "فيديو كليب"اإلسرائيلية بما وصفتها بالحرب النفسية التي تشنها حماس من خالل 
يح ر اإلسرائيليين من الموت في غزة. الشريط ال ي يحمل أغنية بعنوان "صهيوني أنت ستموت 

 . 54التواصل االجتماعي اإلسرائيلية تفي غزة" انتشر كالنار في الهشيم في منتديا
 العبرية، إن بحسب ما نقلته عنه صحيفة معاريف ،ليبرمان أفيجدور اإلسرائيلي دفاعقال وزير ال 

عليها في  ثلث قوة النيران التي لديها، فإن 2014قد استخدمت خالل حرب غزة  "إسرائيل"كانت 
 حسم المواجهة بانتصار  إسرائيليا من أجل الحرب القادمة استخدام كل  طاقة النيران التي بحوزته

خوض حرب  اإلسرائيليةال لبس فيه، على حد  تعبيره. وبحسب ليبرمان، فإنه إ ا قررت الحكومة 
 تسحق كبير، وأن أن تنتهي بنصر إسرائيليه ه المواجهة يجب  جديدة ضد  حماس، فإن

 .55ماس، وت نهي سيطرتها على قطاع غزةح "إسرائيل"
 استشهد إثر دعسه من قبل سيارة مستوطن  يعمل مزارعا   م سنا   الجزيرة بأن فلسطينيا   أفاد مراسل

 .56في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم
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  معهد األبحاث التطبيقية )أريج(لقال المدير العام Applied Research Institute - Jerusalem 

(ARIJ)  أوسلو االنتقالية، بلغت مساحة  من توقيع اتفاقية سنةوقبل  ،1992 سنةجاد إسحق: في
 سنةألف مستوطن، في حين أنه في  248وكان يقطنها آن اك  ،2كم 77ات في الضفة عمر المست
ألف  763، ويقطنها 2كم 197حيث بلغت  ،%156ات بنسبة عمر مساحة المستازدادت  2016

 المثمرةشجار االنتهاكات اإلسرائيلية بحق األراضي الفلسطينية واأل واستعرض إسحق مستوطن.
وأوضح  شجرة مثمرة. 3,380 نحواقتالع وحرق وتدمير  ، حيث تم  2016 خالل سنةوهدم المنازل 

، (2كم 962.8) دونما   962,8بلغت  2016سنة أن مساحة األراضي التي تمت مصادرتها خالل 
 .57(2كم 671.3) دونما   671,3والتي بلغت  ،2015 سنةعن  %144أي بزيادة قدرها 

  األونروامليون دوالر( لوكالة  3.6 حوننماركي )امليون كرون د 25بقيمة  تبرعا   انماركالدقدمت ،
 .58لبرامجها وخدماتها الرئيسية في لبنان دعما  

 9/2/2017الخميس، 

  ن، جراء قصف ي عتقد أنه إسرائيلي على الحدود و استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب خمسة آخر
 . 59الفلسطينية المصرية

  إسرائيليين بجروح متفاوتة في عمليتي إطالق نار وطعن ستة إصابة  االحتاللأكدت شرطة
وهو شاب من سكان  ،نها اعتقلت المشتبه بهإشرطة الوقالت  شرق تل أبيب. ،بيتاح تكفابمنطقة 

 .60بلدة بيتا بمحافاة نابلس
  مان الدولي حول التي ينامها اتحاد البرل ،"الطاولة المستديرة"قرر اتحاد البرلمان الدولي تأجيل

المقرر عقدها ، وال ي كان من المياه في الشرق األوسط، بمشاركة عدد من برلمانات دول المنطقة
أرسل رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد بعد أن  في شرم الشيخ، 2017آ ار/ مارس بداية 

 ،في اللجنة عضوا   بصفته ،التابعة التحاد البرلمان الدولي ،لجنة الشرق األوسطلرسالة عاجلة 
يطالبه فيها باتخا  موقف واضح ومحدد تجاه الكنيست اإلسرائيلي بعد أن أقر ما يسمى "بقانون 

 .61وفق بيان لكتلة فتح البرلمانية، التسوية"
  الطاقة بغزة أن وزارة المالية بالضفة أعادت فرض الضرائب على وقود محطة توليد  سلطةكشفت

ألولى من منحة الوقود القطرية والتركية؛ ما ين ر باشتداد أزمة انقطاع الكهرباء بعد نفاد الدفعة ا
 .62التيار الكهربائي

 إسييماعيل هنييية ميين محيياوالت قييادة االحييتالل  رئيييس المكتييب السياسييي لحركيية حميياس حيي ر نائييب
وأكييد هنييية علييى ضييرورة كييبح جميياح هيي ه التصييرفات  تصييدير أزميياتهم الداخلييية باتجيياه قطيياع غييزة.

 حياولي الي ي، التسيوية"قيانون "أزمات أكبر في المستقبل. وشدد على رفيض  وجدتي قد ت  الحمقاء ال
ضفاء شرعية زائفة للمستا هاالحتالل من خالل  .63اتعمر الستيالء على المزيد من األراضي وا 
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  كشييف ممث ييل حركيية حميياس فييي إيييران خالييد القييدومي عيين تطييورات إيجابييية تحصييل أخيييرا  لتطييوير
يييران مؤكييدا  أن الييدعم  ،، مييع اسييتمرار الييدعم المييالي والعسييكري اإليرانييي للحركييةعالقييات حميياس وا 

ا نفيى وجيود طليب السياسي والمالي وحتيى العسيكري المقيد م مين إييران إليى حمياس، ليم يتوق يف. كمي
قطيييع عالقيييات حميياس بيييإيران، مؤك ييدا  عيييدم وجيييود وسيياطة إيرانيييية لمصيييالحة بة ميين أي دولييية عربييي
االنتخابييات  أن ،Al-Monitor المونيتييورموقييع مييع  قييدومي، فييي حييواروأك ييد ال حميياس مييع سييورية.

الداخلية لحماس ستدفع في اتجاه إيجابي لتحسين عالقتها بإيران، كاشفا  عن لقياءات بينهميا خيارج 
ووزارة  ،إيران، مع وجود اتصاالت لحماس بالعديد من الجهات الرسيمية فيي إييران كيالحرس الثيوري

 .64ومكتب المرشد ،الخارجية
  مجلييس مسييتعمرات يهييودا والسييامرة وغييزة )يشييع( أعليينYesha Council  ألييف  421أن أكثيير ميين

. وال تشيمل هي ه األرقيام عيدد 2016 سينةالمحتلية أواخير  مستوطن كانوا يعيشون في الضفة الغربية
 .65المستوطنين ال ين يقيمون في شرقي القدس المحتلة

 ة وفاء األحرار يرفضون أي اقتراح يتعلق أكد عميد األسرى نائل البرغوثي أن أسرى صفق
في تصريحات نقلها محامي نادي األسير بعد زيارته له في سجن  ،وقال البرغوثي. بإبعادهم

، وأن يعودوا إلى جلبوع: إن أسرى صفقة وفاء األحرار لن يقبلوا سوى أن يكونوا أحرارا  
 .66عائالتهم

 ات وعضو كنير بر  ل اإلسرائيلي في القدسية االحتالأكدت مصادر إعالمية عبرية أن رئيس بلد
، حاخاماتاليمينية والمن قادة األحزاب  وعددا   ،Yehuda Glick ليكجيهودا الكنيست الحاخام 

ألموية المالصقة في افتتاح ما يسمى بي"مطاهر الهيكل" )المغطس( بمنطقة القصور ا شاركوا
 .67للمسجد األقصى

 داعش، المسؤولية عن إطالق  تنايمع ل"والية سيناء" التاببي" أو ما يعرف المقدس"بيت  تنايم تبنى
، إ  أعلن التنايم "الحرب على العدو"، 8/2/2017 الخميس – 8/2/2017 الصواريخ ليل األربعاء

 من شبه جزيرة سيناء المصرية على مدينة Gradوأنه أطلق سبعة صواريخ من طراز غراد 
 .68إيالت
 10/2/2017الجمعة، 

 األرض المتبقية "، إن "إسرائيل اليوم"في مقابلة مع صحيفة  ،ي دونالد ترامبمريكقال الرئيس األ
عتقد أن أ كل مرة يتم استخدام األرض للمستوطنات تتقلق األرض المتبقية، و  وفيمحدودة، 

وتحدث  ."لكننا ندرس كل الخيارات"نه أضاف أ. إال "للسالم توسيع المستوطنات ليس أمرا  جيدا  
 فهم إسرائيل جيدا  أأنا ال أريد أن أدين إسرائيل في فترة رئاستي، أنا " ال  ئقا "إسرائيلي"عن عالقته ب
ية إلى مريكنقل السفارة األوحول موضوع  ."اإلسرائيليون بأوقات صعبة جدا   . لقد مر  وأقدرها كثيرا  
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أنا أفكر به ...، سهال   ه ا ليس قرارا  " ، مضيفا  "أنا أدرس الموضوع، ولنر ما سيحدث" قال: القدس
 .69"بشكل جدي جدا  

 رئيس المخابرات  ،أن وفدا  فلسطينيا  برئاسة اللواء ماجد فرجالفلسطينية " األيام"  كرت صحيفة
يين، في أول أمريكزار واشنطن خالل األيام القليلة الماضية، والتقى مسؤولين  ،العامة الفلسطينية

 .70سة دونالد ترامبية الجديدة برئامريكاتصال فلسطيني مع اإلدارة األ
 دعا وزير األمن الداخلي جلعاد أردان Gilad Erdan صوت إسرائيل" إ اعة، في تصريح إل اعة" 

 ، المحكمة الجنائية الدولية، بعدم التدخل في القوانين االستيطانية التي تصدرها تل أبيب.العبرية
 .71عدم التدخل في قانون التسوية" وقال أردان "على العدل الدولية

 جرى التوصل التفاق بين األسرى ومصلحة إنه  األسرى التابع لحركة حماس إعالمال مكتب ق"
 السجون اإلسرائيلية؛ يقضي بإعادة األمور إلى ما كانت عليه قبل الهجمة األخيرة ضد  

 .72األسرى"
  المعارضة لمكالمة هاتفية المصرية أ اعته قناة "مكملين"  ،صوتيان مسربان تسجيالنأاهر

المستشار  Yitzhak Molcho يتسحاق مولخومع  لوزير الخارجية المصري سامح شكري منسوبة
، مفاوضات مصرية إسرائيلية متعلقة بمناقشة بنود اتفاقية تيران الخاق لرئيس الوزراء اإلسرائيلي

2016خالل سنة وصنافير الموقعة بين القاهرة والرياض، 
73.  

  م كمال أوكا لدى تل أبيب التركيقال السفيرKemal Okem  إن هناك العديد من مجاالت
التعاون التي بإمكانها أن تعود بالفائدة على أنقرة وتل أبيب، وفي مقدمتها التجارة والسياحة 

ترغب برفع عدد السياح اإلسرائيليين الوافدين إليها إلى ما كان عليه  والطاقة. وأشار إلى أن بالده
 . 74سنويا  سائح ألف  600من الوضع قبل توتر العالقات، إ  كان أكثر 

 11/2/2017السبت، 

  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن رزمة من المساعدات التي  نائبكشف
خالل حفل تسليم شقق المرحلة  ،ستقدمها وقدمتها قطر وغيرها من الدول لقطاع غزة. وقال هنية

مليون دوالر  100قت على إيداع مبل  قدره يونس، إن قطر وافثانية من مدينة حمد السكنية بخانال
سنويا  لصالح صندوق إعادة إعمار قطاع غزة. وكشف عن موافقة قطر على إقامة مستشفى برفح 

مليون دوالر  10بي مليون دوالر، إضافة لتقديم الشيخ حمد بن جاسم تبرع  25 قد تصل تكلفته لي
كشف هنية موافقة أمير و . أعوام ةعشر  دةإلقامة مستشفى ل وي االحتياجات الخاصة، وتشغيله لم

لمد  161مليون دوالر، للبدء في العمل على مشروع  30قطر على إعطاء ضمانة بنكية بقيمة 
أمام مرحلة جديدة في العالقة مع مصر وستبقى عالقة  حماس وأكد أن قطاع غزة بالكهرباء.
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من القومي المصري دون التدخل ستزيل كل التخوفات المتعلقة باأل حماسمتطورة، مشيرا  إلى أن 
 .75في الشأن الداخلي المصري

  وصف مفيد الحساينة، وزير األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية، الدعم المالي لعملية إعادة
إعمار ما دمره االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة بأنه "ضعيف جدا "، فيما أبدى تفاؤال  تجاه الدور 

 . 76القطري في ه ا الصدد
 أن مقاتليها تمكنوا من تطوير ق يفة التاندوم كشفت كتائب القسام Tandem  روسية الصنع

 ، حسب تعبيرها.2014المضادة للدروع، والتي أثبتت جدارتها خالل الحرب على غزة في صيف 
أحد قادة الكتائب، في فيلم وثائقي عن الشهيد محمد القوقا أحد القادة الميدانيين  ،رائد سعد وأشار

85لكتائب، أن القوقا كان له دور كبير في تطوير ق يفة التاندوم ل
77. 

  رئيس الحكومة اإلسرائيلية  رئيس "البيت اليهودي" وزير التعليم اإلسرائيلي نفتالي بينتطالب
االمتناع عن  كر دولة فلسطين، خالل لقائه المرتقب منتصف األسبوع مع ببنيامين نتنياهو، 

ترامب. ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن الوزير بينت قوله: "إ ا ي دونالد مريكالرئيس األ
 .78تطرق نتنياهو وترامب، خالل لقائهما إلى دولة فلسطين، فإن األرض سترتعد"

  يلينحاييم قال Haim Yelin ، (مستقبل يوجد) عتيد يشحزب عضو الكنيست عن Yesh Atid 
أن "سياسة الترقيع في التعامل مع غزة ليست رائيلي اإلسفي التلفزيون  الثانيةفي تصريح  للقناة 

ال ي سينفجر في نهاية األمر". ودعا عضو الكنيست  ]الطنجرة  رد  حال ، وليست سوى غطاء  للقِ 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي  يليناتهم و لتسوية سياسية مع حماس بغزة لي"ضمان عدم تجدد الحرب". 

 .79هربا  من تهم الفساد التي تالحقهمع غزة"  بنيامين نتنياهو بالسعي لي"إثارة حرب
 لي اية في األمم المتحدة نيكي همريكت سفيرة الواليات المتحدة األالقNikki Haley  إن بالدها

رئيس وزراء ل ،أنطونيو غوتيريشاألمين العام لألمم المتحدة  ترشيححجب الثقة عن قررت 
قالت هالي، إن الواليات المتحدة ال تعترف له في ليبيا. و  فلسطين السابق سالم فياض، ممثال  

 .80تؤيد اإلشارة التي سيرسلها ه ا االختيار داخل األمم المتحدة الو بدولة فلسطينية  حاليا  
 12/2/2017األحد، 

  عن فرض السيادة اإلسرائيلية في  ال شك أن الحديث، إنه لكينأوزير اإلسرائيلي زئيف القال
. وحول وضع تقدما  كبيرا   يعد  سياسي، وه ا ركزي في الحوار الهم وممهو مرك ب  الضفة الغربية

ولكننا  ،لكين: "لألسف فرضنا السيادة على القدسأالفلسطينيين بعد فرض السيادة اإلسرائيلية، قال 
وشدد . "لم ننف ها بعد. علينا أن نسأل أنفسنا ما علينا القيام به مع األقليات بعد فرض السيادة

سيشكلون بالنسبة لنا تحديا  كبيرا . أعلم أن أيام السلطة الفلسطينية "لضفة ا يفلسطينيعلى أن 
 .81"بعد الرئيس الفلسطيني أبو مازن وهي لن تصمد ،معدودة
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 "صادقت اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع، على الصيغة المعد لة لقانون "تقييد األ ان، 
الشعائر الدينية، من الساعة الحادية عشرة  ي بث  ال ي ينق على منع استخدام مكبرات الصوت ف

دوالر على  1,200. وينق القانون على فرض غرامات تصل إلى ، وحتى السابعة صباحا  ليال  
 .82قراره بشكل نهائيإ المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون، في حال تم  

  عنيد السيعي لحيل الصيراع  ،سييقلقيه الرئي مصيدر ليبرميان إن أفيجيدورقال وزيير اليدفاع اإلسيرائيلي
االنفصيال "رييد وشيدد عليى أنيه ي ."إسيرائيل دولية يهوديية"مع الفلسطينيين هيو ضيمان الحفياا عليى 

أنييتم  ،بمباركيية منييي" :، مضيييفا  "1967عيين جميييع الفلسييطينيين اليي ين يعيشييون داخييل حييدود مييا قبييل 
مييازن.  ة محمييود عبياس  أبييوفلسيطينيون، عليييكم الي هاب ]للعيييش تحيت حكييم رئييس السييلطة الفلسيطينيال

 ،ومخصصييات الصييحة ،سييتكونون مييواطني السييلطة الفلسييطينية. سيييدفع لكييم مخصصييات البطاليية
 .83"ومخصصات التسكع ،ومخصصات األمومة

   ألف  33حصل  2016وحتى سنة  2000 سنةكشف مصدر في وزارة الداخلية اإلسرائيلية أنه من
 غير قليل من هؤالء تخلوا تماما   المصدر أن قسما   ر كمواطن إسرائيلي على الجنسية األلمانية. و 
 .84ينتارون دورهم للحصول على ه ه الجنسية ا  ألف 20عن جنسيتهم اإلسرائيلية، وأن هناك نحو 

  زشتاينتيوفال إن وزير الطاقة اإلسرائيلي  االقتصادية اإلسرائيلية صحيفة  ي ماركرقالت Yuval 

Steinitz بعدم المس باتفاقية الغاز  "إسرائيل"األردنية، تتعهد فيها إلى الحكومة  برسالة، بعث
، و لك بناء على طلب ، طوال فترة العقد"إسرائيل"الموقعة بين األردن وشركة ليست مسجلة في 

 . 85عهد خطي بتنفي  الصفقةوتؤكد الصحيفة أن األردن رفض إرسال ت األردن.
  إلعادة إعمار غزة، محمد العماديقطرية القطري الخاق في غزة ورئيس اللجنة ال المبعوثقال :

إن  . وتابع قائال  "والعالقة ممتازة ،"أنا على اتصال مع عدد من المسؤولين واألجهزة اإلسرائيلية
هو بالطبع أحدهم " يوآف مردخايفي المناطق الفلسطينية  اإلسرائيلية سق عمليات الحكومةمن

حمد هللا الن يلتقي برئيس الوزراء الفلسطيني رامي نه يعتزم أإوقال العمادي  ".وهناك آخرين أيضا  
أبدت  "إسرائيل" إلى أن ، مشيرا  لبحث الخطة التي يمكن أن تأتي بحل لمشكلة الكهرباء في غزة

للمساعدة في الخطة التي تقترحها قطر، ولكن السلطة الفلسطينية هي من يعيق التقدم  استعدادا  
 .86فيها

  خطة سياسية استراتيجية بعيدة المدى، تهدف يوآف جاالنت سرائيليوزير البناء واإلسكان اإلأعد ،
 ."، بحسب تعبيرهإسرائيل"، ال ي بات يتشكل على حدود "الخطر اإليراني"باألساس إلى وقف 

هي في منع تشكل محور إيراني سوري لبناني،  "إسرائيل"للخطة الم كورة، فإن مصلحة  ووفقا  
ممر بري من إيران وحتى لبنان يكون  إيجادضع عراقيل أمام ومنع هيمنة "شيعية" في دمشق، وو 

من جهة، والوصول إلى اعتراف دولي بالسيادة اإلسرائيلية في هضبة  حزب هللاأمام  مفتوحا  
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تطبيق االنت جيشترط و  .، من جهة أخرىمستقبلي لألزمة الجوالن المحتل، كجزء من اتفاق وحل  
 .87سرائيلية على هضبة الجوالنه ه الخطة باعتراف سوري بالسيادة اإل

 13/2/2017اإلثنين، 

   أسفرت نتائج االنتخابات الداخلية لحركة حماس في قطاع غزة عن فوز يحيى السنوار رئيسا
للحركة في القطاع، وخليل الحية نائبا  له. وأصبح كل من روحي مشتهى، ومحمود الزهار، 

 .88مكتب السياسي للحركة في القطاعوأحمد الكرد، أعضاء في ال ،وياسر حرب ،وفتحي حماد
  داعيييية "قيييانون التسيييوية"أكيييدت اللجنييية التنفي يييية لمنامييية التحريييير الفلسيييطينية رفضيييها لميييا يسيييمى ،

وأكيييييدت تفعييييييل كيييييل اآللييييييات لمواجهييييية االسيييييتيطان  المجتميييييع اليييييدولي لرفضيييييه جملييييية وتفصييييييال .
لجنائييية بضييرورة فييتح تحقيييق االسييتعماري اإلسييرائيلي، بمييا فيييه دعييوة المجلييس القضييائي بالمحكميية ا

وقررت اللجنة التنفي ية "التوجه إلى مجلس األمن  قضائي مع المسؤولين اإلسرائيليين بشكل فوري.
 .89الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع إسرائيل إلى االمتثال لها"

  مان سبعة شبان فلسطينيين جيش اإلسرائيلي عن اعتقال أفراد خليتين تضالو  الشاباكجهاز كشف
من محافاتي جنين ورام هللا، بتهمة تنفي  عمليات إطالق نار على مواقع للجيش اإلسرائيلي 

 .90والمستوطنين
  قال رئيس المجلس االقتصادي للتنمية واإلعمار )بكدار( محمد اشتية إن نسب البطالة والفقر

ية، مشيرا  إلى أن نسبة البطالة بين الشباب أكبر التحديات التي تواجه السلطة الفلسطينهي العالية 
 .91%54عاما ، تصل إلى  29و 19المتراوحة أعمارهم بين 

 اإلسرائيلية على كل مدينة  دعا وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان إلى فرض السيادة
كبرى الكتل وباألخق  ،مناطق في الضفة الغربية إلى ضم   بشقيها الشرقي والغربي، داعيا   ،القدس

هو "المكان األكثر  Temple Mount جبل المعبدأردان أن  رأى. كما "إسرائيل"االستيطانية إلى 
 .92قدسية للشعب اليهودي، وفقط للشعب اليهودي"

  تعزيز  "إسرائيل"قال رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست اإلسرائيلي آفي ديختر إن على
للحركة في  جديدا   حركة حماس، بعد تعيين يحيى السنوار رئيسا  قدراتها لتدمير البنية التحتية ل

ومحمد ضيف  ،روحي مشتهىو  ،واشنطن إن السنوار في اإلسرائيليةقالت السفارة و  قطاع غزة.
2015 سنةفي الواليات المتحدة من   "قوائم اإلرهاب العالمية"على  ونمصنف

93.  
  شهيدا  الجئا  فلسطينيا  بينهم  3,439وثقت  العمل من أجل فلسطينيي سورية "إنها مجموعةقالت

وأضافت المجموعة في تقرير لها، أن  ."امرأة، سقطوا في أحداث الصراع الدائرة بسورية 455
 امرأة. 83بينهم  ،في أفرع األمن والمخابرات التابعة للناام السوري ا  موجود ا  فلسطيني معتقال   1,163

بسبب  ،طينية استشهدوا نتيجة نقق التغ ية والرعاية الطبيةالجئا  والجئة فلس 190وأشارت إلى أن 
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ألف الجئ فلسطيني  79ت المجموعة إلى أن نحو أشار و  غالبيتهم في مخيم اليرموك. ،الحصار
حو ن، في حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان ب2016وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 

آالف، وفي غزة بألف  8آالف، وفي تركيا  6ألف، وفي مصر  17ألف، وفي األردن  31
 .94فلسطينيي

  تراجع األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ترشيح رئيس الحكومة الفلسطيني السابق
أيام من إعالن السفيرة األمريكية في المنامة الدولية ثالثة  ، بعدله في ليبيا ممثال  سالم فياض 

يريش إنه يشعر "باألسف الشديد حيال االعتراض" األمريكي وقال غوت نيكي هالي رفضها له.
 .95على ترشيح فياض، معتبرا  أن  لك يشكل "خسارة لعملية السالم في ليبيا وللشعب الليبي"

   في "إسرائيل"عقدها في القدس بين حكومتي ألمانيا و ألغت ألمانيا القمة السنوية التي كان مقررا ،
، فيما  كرت 2017/ سبتمبر لتي ستجرى في ألمانيا في أيلول، بسبب االنتخابات ا10/3/2017

 .96تسوية"القانون "عن  ألمانيان أحد أسباب إلغاء القمة هو عدم رضى أمصادر مطلعة 
 14/2/2017الثالثاء، 

 تغريدة على تويتر قال فيها إن رئيس حكومته بنيامين  ،نشر الوزير اإلسرائيلي بال حقيبة أيوب قرا
مب على تبني ما وصفها بخطة الرئيس المصري اق مع الرئيس األمريكي دونالد تر نتنياهو قد اتف

 .97عبد الفتاح السيسي إلقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء
  لحركة حماس في  صالح البردويل إن "اختيار يحيى السنوار قائدا  القيادي في حركة حماس قال

ئة، وبإرادة ووعي من عشرات اآلالف من كوادر قراطية انتخابية معقدة وهادو غزة، جاء بعملية ديم
الحركة". وأضاف في تصريحات لقناة األقصى: "أن يأتي قائد بحجم يحيى السنوار، ه ا أمر 
تحدده قاعدة حماس، ووفق القانون والناام واللوائح المعمول بها، لكن ال ينبغي التركيز على 

 لها". دا  ئوالمؤسسة التي اختارته ليكون قا ،تشخصيته من دون النار إلى العملية الكبيرة التي تم
"حماس ال تتغير بتغير قائدها. إنها حركة مؤسساتية بالدرجة األولى، وقراراتها  شدد على أنو 

 . 98تؤخ  بالشورى وبطريقة بالغة التعقيد"
 أمييا  ،قييال القيييادي فييي حركيية حميياس محمييود الزهييار إن انتخابييات حميياس الداخلييية فييي غييزة انتهييت

 ستوى القيادة في الخارج فاألمر يحتاج إلى ترتيبات وسيتم اإلعيالن عين نتائجهيا فيي حينيه.على م
وأكد الزهار أنه ال يوجد أي تغييير فيي سياسية أو موقيف حمياس فيي ضيوء انتخياب يحييى السينوار 

 .99موضحا  أن ما جرى هو عبارة عن تغي ر المسؤوليات والمهام ،مسؤوال  للحركة في غزة
 لحركية حمياس  مسيلحا   باري إسرائيلي بأن جييش االحيتالل أحيبط قرابية سيبعين هجوميا  أفاد تقرير إخ

ال اإلخبييياري أن اوجييياء فيييي التقريييير المنشيييور فيييي موقيييع و  .2016 سييينةفيييي الضيييفة الغربيييية خيييالل 
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 ،ووضع عبوات ناسيفة ،محاوالت الهجوم من جانب حماس تعددت أشكالها ما بين اختطاف جنود
 .100ديةستشهاوالقيام بعمليات ا

  قال وزير التعليم اإلسرائيلي نفتالي بينت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ي هب في رحلة تاريخية
دولية يهوديية،  "إسيرائيل"إلى واشينطن، ونحين نعتميد علييه، ونمنحيه الغطياء المطليوب للحفياا عليى 

ونقليت صيحيفة  ئين.بيالالج "إسيرائيل"دون حديث عن إقامة الدولة الفلسطينية، ألنها كفيلة بيإغراق 
معيياريف عيين بينييت قولييه إن الجيي ور التاريخييية لالجئييين الفلسييطينيين توجييد فييي الييدول العربييية منيي  

، فيإنهم سييتنقلون لاقامية فيي ميدن يافيا وحيفيا والرملية، "إسيرائيل"، وفي حيال عيادوا إليى 1948 سنة
حتيى يكيون ليدى اليهييود  عاميا   120ولين يتوقفيوا عنيدها، بعيد أن اسيتغرقت الحركية الصيهيونية نحيو 

 .101في ه ه البالد، بين البحر المتوسط واألردنرافي جديمو تفوق 
 مبنى  است خدمت لغير أغراض  372مبنى  سكنيا  و 274هدمت  "إسرائيل" إنبتسيلم  ت منامةقال

،  1,134، مبقية 2016 سنة في ،باستثناء القدس ،السكن في الضفة الغربية شخصا  بال مأوى 
هو األعلى  السنة هعدد عمليات الهدم التي وثقتها ه وأشارت المنامة إلى أن ن. نصفهم قاصرو 
السلطات و كرت المنامة أن بتوثيق منهجي  لحجم أعمال الهدم.  2004 سنةفي من  أن بدأت 

2016 سنة في مبنى   48منزال  سكنيا  و 88شرقي القدس في هدمت 
102. 

 قد نجح الفكر الصهيوني في تحويل الحرب قال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ل
تهويد  "إسرائيلي"عربية تقوم على صراع طائفي، مما يبرر ل -الصهيونية العربية إلى حرب عربية 

وأضاف  وتحويل ما تبقى من الفلسطينيين لسكان يستأجرون األرض وال يملكونها. ،فلسطين
جب تصويب البوصلة وتوحيد جهودنا ألقاها أمام مجلس الجامعة العربية، أنه ي ةفي كلم ،عون

هل يمكن " :والحفاا على المعالم التي تجمع التراثين المسيحي واإلسالمي في فلسطين، وتساءل
 .103"تخيل القدس بدون كنيسة القيامة والمسجد األقصى؟

  مرشح الرئيس األمريكي دونالد  ضد   ،حاخام ومرتل يهودي على رسالة مفتوحة 600وقع أكثر من
ودعت  .David Friedman ديفيد فريدمان، "إسرائيل"منصب السفير األمريكي المقبل لدى ترامب ل

 أيضا   الرسالة نفسها جهتالرسالة التي وجهت للرئيس األمريكي إلى سحب ترشيح فريدمان، فيما و  
 .104لمجلس الشيوخ في حال رفض ترامب سحب ترشيحه

 15/2/2017األربعاء، 

  أن المقاوميية الفلسييطينية متجيي رة فييي كييل  لكيية حميياس خالييد مشييعالسياسييي لحر  المكتييبأكييد رئيييس
تفاصيييل الحييياة اليومييية الفلسييطينية، مشييددا  علييى قييدرتها علييى الصييمود واالسييتمرارية فييي مختلييف 

والتوافيق عليى اسيتراتيجية وطنيية قيادرة  ،الاروف. ودعا مشعل إلى إعادة تعريف المشروع الوطني
فيي ميؤتمر لمركيز  امية ألقاهيخيالل كل ،مقاومية. وقيدم مشيعلعلى حشد القوى كافة خليف مشيروع ال
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قيراءة نقديية  ،Video Conference نساكونفر  وت عبر الفيديور الزيتونة للدراسات واالستشارات في بي
الواقيع العربيي  واآلفاق المحتملة في ال   ،ودور حركة حماس فيها ،في التجربة الوطنية الفلسطينية

ال إن فوز يحيى السنوار برئاسة الحركة في غزة جزء من الديموقراطية والمتغيرات في المنطقة. وق
، وأعليين عين إعييداد الحركية وثيقيية تحميل فكيير حميياس "نفتخير بهييا ونعتيز بوجودهييا"الحمسياوية التييي 

ميين  ءعيين هيي ه التجربيية وجييز  وموروثهييا السياسييي، مؤكييدا  أنهييا سييتقدم خييالل األسييابيع القادميية تعبيييرا  
 .105الوطني الفلسطينياإلسهام في المشروع 

 خالل مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء ، دونالد ترامب األمريكي الرئيس قال
لى الدولة... يعجبني ما ا  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت األبيض: "أنا أنار إلى الدولتين و 

د أن على الطرفين سيعجب الطرفين )اإلسرائيلي والفلسطيني(، ويمكنني العيش مع كليهما". وأك
، ووعد بأنه سيبرم "اتفاق سالم كبيرا  جدا ... أكبر مما يتوقعه "السالم"تقرير شكل التسوية بينهما و

 .106ال تبدي كثيرا  من التفاؤل!""كثيرون". ورد نتنياهو: "سنحاول  لك"، قبل أن يضيف ترامب: 
 الييرئيس األمريكييي دونالييد ترامييب خييالل لقائييه مييع ،قييال رئيييس الييوزراء اإلسييرائيلي بنيييامين نتنييياهو :

"المستوطنات ليست جوهر الصراع، وأنه يمكن حلها في إطار محادثات اتفاق سالم". وقال إنيه ال 
وقيال: "علينيا التركييز عليى جيوهر المشيكلة، وعليى  اليدولتين". يوجد توافق على تفسيير مفهيوم "حيل  

نيائهم تيدمير إسيرائيل، وأن يعترفيوا بالسييطرة الفلسطينيين االعتراف بالدولة اليهودية، ووقف تعليم أب
ال سياهر )داعش( آخير، ولألسيف الفلسيطينيون يرفضيون  األمنية إلسرائيل في أي اتفاق سالم، وا 
األمرين، ويطيالبون بتيدمير إسيرائيل، وينكيرون العالقية التاريخيية لليهيود. وهي ا هيو جيوهر الصيراع، 

اإلسيالم المتطيرف سنسيتطيع  ئيس، ليو اسيتطعنا صيد  سيدي الير ": قائال   وأضاف وه ا يجب تغييره".
ألول مييرة فييي حييياتي وألول مييرة منيي  إقاميية دوليية إسييرائيل، الييدول  هألنيي ،أن ننتهييز فرصيية تاريخييية

 .107"العربية ال تعتبر إسرائيل عدوة. إنها تعتبر إسرائيل أكثر وأكثر حليفة لها
  قرا عن بحث فكرة إقامة دولة فلسطينية  نتنياهو ما قاله الوزير أيوب بنياميننفى رئيس الوزراء

في سيناء. وأوضح نتنياهو أن ه ه الفكرة لم ت طرح ولم تبحث بأي شكل من األشكال، وال أساس 
 .108ل لك من الصحة إطالقا  

  وبما يضمن  ،والقانون الدولي والشرعية الدولية ،تمسكها بخيار الدولتين الفلسطينيةأكدت الرئاسة
قامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها "القدس الشرقية"، لتعيش بأمن إنهاء االحتالل اإلس رائيلي وا 

، واستعدادها للتعامل بإيجابية مع إدارة الرئيس 1967وسالم إلى جانب "دولة إسرائيل" على حدود 
 .109"السالم"األمريكي دونالد ترامب لصناعة 

  ر صحفي مشترك مع وزير الخارجية في مؤتم ،أنطونيو غوتيريشقال األمين العام لألمم المتحدة
الدولتين بين  إنه "ينبغي عمل كل شيء" للحفاا على حل   المصري سامح شكري في القاهرة،

 .110والفلسطينيين "إسرائيل"
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  إن االتحاد األوروبي الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني قالت
، وسيبقي سفارته في تل أبيب ولن ينقلها إلى "طين ودولة إسرائيلدولة فلس"الدولتين  يدعم حل  

 .111القدس
  طالبييييت حركيييية حميييياس الييييرئيس محمييييود عبيييياس بإلغيييياء جميييييع القييييرارات والمراسيييييم التييييي أصييييدرها

بخصييوق االنتخابييات المحلييية، واالحتكييام إلييى قييانون االنتخابييات المحلييية اليي ي توافييق عليييه الكييل 
وقال عضو المكتيب السياسيي  لحديث عن أي عملية انتخابية جديدة.، قبل ا2005 سنةالفلسطيني 

لحماس خليل الحية خالل لقائه رئيس لجنة االنتخابات المركزية حنا ناصر في غزة، إن المطلوب 
يجادمن حركة فتح والرئيس عباس رفع القبضة األمنية عن حماس وقيادتها في الضفة الغربية، و   ا 

 .112واحترام حرية االنتخاب والترشح والنتائج ،اهة والشفافيةبيئة سليمة مريحة تضمن النز 
 .ت قاليو  انتخبت اللجنة المركزية لحركة فتح عضوها محميود العيالول لمنصيب نائيب رئييس الحركية

دالل سيييالمة، عضيييو اللجنييية المركزيييية للحركييية، إليييى أنيييه ونتيجييية لالنتخابيييات  اتهيييا، فيييإن جبرييييل 
ييين مفوضييا  الرجييوب بييات يشييغل منصييب أمييين سيير اللجنيي لمفوضييية  ة المركزييية، وجمييال محيسيين ع 

التعبئة والتنايم، فيما اختير روحي فتوح لرئاسة مفوضية العالقات الدولية، وأحمد حلس لمفوضية 
قطييييياع غيييييزة. واسيييييتلم عيييييزام األحميييييد مفوضيييييية العالقيييييات الوطنيييييية، وصيييييائب عريقيييييات مفوضيييييية 

رجيييية، وعبييياس زكيييي لمفوضيييية الصيييين المفاوضيييات، وسيييمير الرفييياعي تيييولى رئاسييية األقييياليم الخا
اختيييار دالل سييالمة لرئاسيية  والعالقييات العربييية، ومحمييد اشييتية لرئاسيية المفوضييية المالييية، فيمييا تييم  

 .113مفوضية المنامات األهلية وغير الحكومية
 16/2/2017الخميس، 

  ومطار في  وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان استعداد حكومته السماح بإقامة ميناءأعلن
ألف فرصة عمل للفلسطينيين، بشروط، على  40قطاع غزة، إضافة لمناطق صناعية، وتوفير 

"سنقوم ب لك أيضا  مقابل تنازل حماس عن  :رأسها إعادة الجنديين المحتجزين لدى حماس. وقال
طالق سراح المدنيين اإلسرائيليين ال  ين ميثاقها ال ي يدعو إلبادة إسرائيل، ونزع سالحها، وا 

اروف أقل  تحتجزهم الحركة". وأضاف أنه "ال يوجد أي سبب حتى يعيش سكان غزة في ال  
كد ليبرمان أنه أمما هي عليه في يهودا والسامرة )يقصد الضفة الغربية( أو في العالم العربي". و 

 .114ال تسعى إلى حرب جديدة، إال أن "أي استفزاز سيقابل برد قوي" "إسرائيل"أن  من رغمبال
 القيادي فيي حركية فيتح األسيير ميروان البرغيوثي بمراجعية جديية داخيل الحركية، عليى  زوجةلبت طا

 ليييىوكتبيييت فيييدوى البرغيييوثي ع إثييير عيييدم اختييييار زوجهيييا ألي مييين مهيييام اللجنييية المركزيييية للحركييية.
ن مراجعيية جدييية داخييل الحركيية، وفييي حييين حميياس تختييار فيسييبوك: "مطلييوب اآلالصييفحتها علييى 

مناضل يحيى السينوار ليقودهيا فيي غيزة، وفيي حيين أميين عيام الجبهية الشيعبية أسير محرر األخ ال
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علييى أن  ،ولألسييف ،يقبييع فييي زنييازين االحييتالل. تصيير اللجنيية المركزييية القائييد أحمييد سييعدات أيضييا  
أثنيياء توزيييع المهييام داخييل اللجنيية المركزييية "انصييياع فييي مييروان غائييب". ورأت أن تجاهييل زوجهييا 

 . 115يسجل عليهم من أبناء شعبنا"لتهديدات نتنياهو، وس
  قال رئيس كتلة البيت اليهودي ووزير التربية والتعليم اإلسرائيلي نفتالي بينت، لا اعة العامة

اإلسرائيلية وا  اعة الجيش اإلسرائيلية، إن نتنياهو "أاهر قدرة قيادية وقام بخطوة هامة من أجل 
لتان من زمن، غزة واألردن، وال توجد حاجة للبحث أنه "يوجد للفلسطينيين دو  أمن إسرائيل"، معتبرا  
 .116ودعا بينت إلى تكثيف البناء االستيطاني في إقامة دولة ثالثة".

  مييين  %8.9أليييف نسيييمة، أي  427حيييو نب 2016 سييينةالقيييدس منتصيييف  محافايييةق يييدِ ر عيييدد سيييكان
وفييق ميين مجمييوع السييكان فييي الضييفة،  %14.5و أراضييي السييلطة الفلسييطينية،مجمييوع السييكان فييي 

وجاء ، الصادر عن الجهاز المركزي لاحصاء الفلسطيني. 2016كتاب القدس اإلحصائي السنوي 
بلي   2012. وفيي سينة 2015سينة  ،%14معدل نسبة البطالة من القوى العاملة بلي  في الكتاب أن 

عامييل،  7,800، وقييدر عييدد العيياملين فييي قطيياع الصييناعة بنحييو 10,464عييدد المنشييلت الصييناعية 
 117مليون دوالر 11,241إلنتاج له ا النشاط وحجم ا

  لاحصاء الفلسطيني النتائج األساسية لمسح القوى العاملة في الضفة  المركزيأعلن الجهاز
الغربية وقطاع غزة، وجاءت النتائج على النحو اآلتي: بل  عدد المشاركين في القوى العاملة 

بل  و  قطاع.الفي  496,400ة في الضف 844,600، منهم 2016 سنةشخق خالل  1,341,000
 206,800شخق، بواقع  360,500عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منامة العمل الدولية 

قطاع، الوما يزال التفاوت كبيرا  في معدل البطالة بين الضفة و  في الضفة. 153,700قطاع والفي 
 %3.9نسبة العمالة بلغت و في الضفة الغربية.  %18.2، مقابل %41.7حيث بل  في قطاع غزة 

 .118في قطاع غزة %1.9في الضفة الغربية و %5.3، بواقع عاما   17–10من األطفال بين 
  إلى تفكيك مفاعل ديمونا النووي "إسرائيل"دعا األمين العام لحزب هللا حسن نصر هللا Dimona 

nuclear reactor يلي إلى فرصة. مؤكدا  أنه بات بإمكان المقاومة تحويل التهديد النووي اإلسرائ
في كلمة له في  كرى الشهداء القادة في المقاومة، إن األخيرة قادرة على  ،وقال نصر هللا

لى أي مكان نقلت إليهو  ،الوصول إلى خزانات األمونيا إلى سفينة نقل األمونيا في  مشيرا   ،ا 
ومة ما تخفيه والتي سيشكل استهدافها ما يعادل خمس قنابل نووية، مؤكدا  أن لدى المقا ،البحر

 .119من مفاجلت بإمكانها تغيير مسار الحرب
   الدولتين  قالت سفيرة الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة نيكي هالي إن واشنطن ما زالت تدعم حل

و لك بعد يوم من إشارة الرئيس ترامب إلى أنه منفتح على خيارات  ،للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني
 . حل  .وقبل كل شيء. لي للصحفيين في األمم المتحدة "أوال  اهالت وق ."السالم"أخرى لتحقيق 

فسيكون  ،الدولتين الدولتين هو ما نؤيده. أي شخق يريد أن يقول إن الواليات المتحدة ال تؤيد حل  
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وهو أمر  ...الدولتين لكننا نفكر خارج الصندوق أيضا   . وأضافت "نؤيد بالتأكيد حل  "ه ا خطأ
 .120"وهو ما نحتاجه كي نجعلهما يتفقان ،جانبين إلى الطاولةمطلوب لج ب ه ين ال

  أكد رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، على وجود تنسيق
في إدخال مواد اإلعمار والوفود  رئيسيا   كامل ومباشر مع السلطة الفلسطينية باعتبارهم طرفا  

مادي عن بدء تنفي  "المرحلة الثالثة" من مشروع مدينة حمد الدولية إلى غزة، وكشف السفير الع
. موضحا  أن عدد المستفيدين من 2017سنة السكنية في مدينة خانيونس جنوب القطاع خالل 

 .121وحدة سكنية 2,300بواقع  ،ألف مستفيد 17المرحلة األولى والثانية وصل إلى 
 17/2/2017الجمعة، 

 إنه "يوجد شرطان لدولة فلسطينية: االعتراف من  امين نتنياهوقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بني
جانبهم بدولة يهودية والتخلي عن فنتازية القضاء علينا، وسيطرة أمنية إسرائيلية غرب نهر 

، لكنه زعم أن ليس في صلب مهماألردن". وأضاف نتنياهو أن موضوع المستعمرات هو موضوع 
الخالف بين "إسرائيل" والفلسطينيين. وادعى أن "الخالف األساسي هو حول رفض الفلسطينيين 

وأضاف نتنياهو أن "هناك إمكانية كبيرة لسالم واسع  االعتراف بدولة يهودية ضمن أي حدود".
 .122بين إسرائيل ودول عربية في الشرق األوسط"

  اإلسرائيلي أفيجدور  دفاعلمكتب السياسي لحركة حماس على وزير العضو ا الزهاررد  محمود
"نحن نقول  غزة، قائال : تسهيالت لقطاعليبرمان، بشأن اإلفراج عن األسرى اإلسرائيليين مقابل 

ليكون سببا  في اإلفراج  ،أفرجوا عن المجاهدين الفلسطينيين األبطال من كل الفصائل من سجونكم
 .123"ينعن الجنود اإلسرائيلي

  على المقاومة الشعبية  عاما   12الفلسطينية الواقعة غرب مدينة رام هللا، مرور  بلعينأحيت قرية
 .124االحتالل ضد  

 ،قال وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان، في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون اإلسيرائيلي 
مييية فيهيييا للسييييادة اإلسيييرائيلية دون التفييياهم أو المسيييتعمرات المقا ،الضيييفة الغربيييية إنيييه يعيييارض ضيييم  

 .125بشأن  لك مع الواليات المتحدة
  ييد بييي"ضرب كافييية  Yisrael Katzوزييير المواصيييالت واالسييتخبارات اإلسيييرائيلي يسييرائيل كييياتس توع 

األهييييداف المتاحيييية فييييي لبنييييان"، فييييي حييييال أقييييدم حييييزب هللا علييييى تنفييييي  تهديداتييييه بقصييييف العمييييق 
ن األيام التي امتنعت فيها إسرائيل عن ضرب البنية التحتيية اللبنانيية قيد وقال كاتس "إ اإلسرائيلي.

ول ت". وجاءت تصريحات الوزير اإلسرائيلي ردا  على كلمية األميين العيام لحيزب هللا اللبنياني حسين 
16/2/2017في  نصر هللا

126. 
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  زراعية من  (2كم 15)دونم  15,000أعلنت الحكومة اإلسرائيلية عبر "اإلدارة العسكرية" مصادرة
 .127شرقا  وغربا   ،أراضي قرية جالود جنوب نابلس إلقامة بنية تحتية ومشاريع للمستوطنين جديدة

 18/2/2017السبت، 

   المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء يستهدف لبنان،  "إسرائيل"ل الرئيس اللبناني ميشال عون حم
بلدنا من دون رادع، قد  العدوانية ضد  "أن الزمن ال ي كانت فيه إسرائيل تمارس سياستها  مؤكدا  

أو تعريض اللبنانيين  ،ي محاولة إسرائيلية للنيل من السيادة اللبنانيةأولى إلى غير رجعة، و 
 .128"للخطر ستجد الرد المناسب

  قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد إن "القيادة الفلسطينية أعدت مجموعة
ن "لدى الفلسطينيين مجموعة من و الدولتين،  ألمريكي من حل  خطوات"، للرد على التنصل ا ا 

والتوجه للمحكمة الجنائية الدولية،  ،الخطوات، بما فيها سحب االعتراف من الكيان اإلسرائيلي
 .129وسيتم استخدامها بالوقت والارف المناسبين"

 ي على إعداد أعلن إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، أن حركته تعكف في الوقت الحال
 . 130"وثيقة"، تحمل فكرها السياسي. وقال رضوان إن حركته ستنشر الوثيقة قريبا  

 2016خالل سنة رفض رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو عن  صحيفة هلرتس كشف ،
عقد في  خالل مؤتمر قمة سري   ،كيريجون قدمه له وزير الخارجية األمريكي السابق  عرضا  

والرئيس المصري عبد  الثاني ة األردنية، بمشاركة نتنياهو والملك األردني عبد هللامدينة العقب
إال أن نتنياهو امتنع عن الرد على االقتراح بحجة أنه لن يستطيع تمريره في  الفتاح السيسي.

، واستئناف "إسرائيل دولة يهوديةي"ب اعترافا   ائتالفه الحكومي، مع أن المقترح تضمن أيضا  
 .131لسطينيين بدعم من الدول العربيةات مع الفالمفاوض

  قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه نجح في إيجاد استراتيجية جديدة، وآلية مشتركة
للتباحث مع اإلدارة األمريكية حول االستيطان. وحول المشروع االستيطاني أشار نتنياهو إلى 

عن أمله في إقامة تعاون بين الطرفين في ه ا  إقامة آلية مشتركة بين الجانبين، معربا  
 .132المضمار

 19/2/2017األحد، 

  ،نه شارك أأكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اجتماع مع الوزراء من حزب الليكود
في منتجع العقبة األردني مع وزير الخارجية األمريكي آن اك  21/2/2016في  في اجتماع سري  

 .133والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،هللا الثاني والملك األردني عبد ،جون كيري
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  فلسطينيين بتهمة ستة  العسكرية، التابعة لهيئة القضاء بغزة، باإلعدام شنقا  على المحكمةحكمت
 ،أحكام أخرى بحق متخابرينسبعة أصدرت المحكمة  كماالتخابر مع االحتالل اإلسرائيلي. 

 .134أعوامعاما ، والسجن لعدة  12والسجن  ،عاما   17 ع األشغال الشاقةم تنوعت ما بين السجن
  وحدة قضية  ،عام دائرة شؤون الالجئين بمنامة التحرير الفلسطينية أحمد حنون مديرأكد

الالجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات تحت مالة منامة التحرير الفلسطينية، "الممثل 
، أن لهفي كافة أماكن تواجده". ورأى حنون، في بيان صحفي الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 

في مدينة إسطنبول التركية،  26/2/2017–25في الفترة  "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"عقد 
"التفاف على منامة التحرير الفلسطينية، فالمؤتمر يهدف إلى خلق أجسام موازية وبديلة 

الشرعية الفلسطينية وتفتيت وحدة التمثيل لمؤسسات ودوائر المنامة، تستهدف ضرب 
 .135الفلسطيني". وح ر من مخاطر انعقاد المؤتمر بعيدا  عن مسؤولية منامة التحرير

 النيياطق باسييم حركيية حميياس حييازم قاسييم حييديث االحييتالل المتكييرر بييأن اختيييار يحيييى السيينوار  رأى
الحييييرب النفسييييية  قائييييدا  للحركيييية فييييي قطيييياع غييييزة سيييييجلب الحييييرب علييييى غييييزة، بأنييييه يييييأتي ضييييمن

وأكد بأن السنوار "يؤمن بعالقات  قراطية للحركة.و اإلسرائيلية؛ بهدف التشويش على الخيارات الديم
متوازنة مع كل المحيط العربي واإلقليمي والدولي، خاصة فيما يخق العالقة ميع مصير، والقائمية 

 .136على االحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ألي طرف"
 اإلسرائيلية الحكومة قال خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، إن 

 حجمها في تفوق استيطانية مشاريع ،شهر قبل ،ترامب دونالد األمريكي الرئيس تنصيب من  أقرت
وحدة في  2,500"إسرائيل صادقت على بناء إن  التفكجيوقال  .2016 سنة طوال أقرته كانت ما

وحدة استيطانية وتخللهما مصادقة بلدية القدس الغربية  3,000صادقت على  الضفة الغربية، ثم  
وحدة استيطانية  154المصادقة على بناء  وحدة استيطانية في القدس الشرقية، ثم   566على بناء 

" في حين أن "إسرائيل وحدة استيطانية في المدينة". 181في المدينة قبل المصادقة على بناء 
وحدة  1,465وحدة استيطانية في القدس و 2,600بناء  قد صادقت على 2016وعلى مدار سنة 

 .137الضفةباقي استيطانية في 
  حول ما تداوله أحد التقارير المصريةرئاسة اليوسف، المتحدث الرسمي باسم  عالءعلق السفير ،

األردني، وبنيامين نتنياهو،  الفتاح السيسي في اجتماع مع الملك الصحفية بشأن مشاركة الرئيس عبد
، قائال : "إن مصر ال تدخر وسعا  في 2016في سنة ووزير الخارجية األمريكي السابق، في العقبة 

الفلسطينيين  الدولتين وحق   عادل ودائم للقضية الفلسطينية، استنادا  إلى حل   سبيل التوصل إلى حل  
، وعاصمتها القدس الشرقية، دون أية 1967يونيو  4في إقامة دولتهم المستقلة على أساس حدود 

 .138مواءمات أو مزايدات، وهو الموقف ال ي يتنافى مع ما تضمنه التقرير من معلومات مغلوطة"
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 20/2/2017اإلثنين، 

  التقى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية القيادي المنتخيب لرئاسية الحركية
روحييي مشييتهى، ترتيبييات انتقييال مقاليييد  اليي ي ضييم   ،ث اللقيياءوبحيي فييي قطيياع غييزة يحيييى السيينوار.

وفيي أجيواء أخويية وسلسية  ،القيادة وفق األسس والضوابط المتبعية فيي إطيار إعيالء قيمية المؤسسية
اليي ين سيهروا دون كلييل عليى االلتييزام بمتطلبيات العملييية  ،وضيمن تفاعيل وتكامييل بيين أبنيياء الحركية

ن حمياس فيي كيل مواقعهييا داخيل فلسيطين أو خارجهيا سييتال وشيددا علييى أ االنتخابيية وضيوابطها.
وسيتبقى علييى عهيدها مييع  ،الحصين المنيييع لثوابيت القضييية والميؤتمن علييى األرض وحقيوق الشييعب

والبنييييياء  ،والعيييييودة ،فيييييي جهادهيييييا ومقاومتهيييييا لتحقييييييق الحريييييية شيييييعبها وأمتهيييييا فيييييي المضيييييي قيييييدما  
 .139اإلنساني

  هللا: "أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى، الفلسطيني رامي الحمد  الوزراءقال رئيس
 1967أن تقوم كافة دول االتحاد األوروبي باالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 

وعاصمتها القدس الشرقية، كخطوة عملية لدعم مساعي القيادة الفلسطينية في إنهاء االحتالل، 
نقا  حل    .140الدولتين" وا 

 رفضها مؤتمر إسطنبول  ،لسان المتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال على ،أعلنت حركة فتح
 .141بمشاركة فلسطينيين من أنحاء مختلفة من العالم 26/2/2017–25المقرر في الفترة 

 حيث  ،في مقابلة مع الميادين نت من طهران ،أكد المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري
فاضة، الحرق على دور الفلسطينيين في اللجوء يشارك ضمن وفد حماس في مؤتمر دعم االنت

إلى كل الوسائل إلعادة االعتبار إلى القضية الفلسطينية، مشيرا  إلى أن مشاركة حماس في 
وقال أبو زهري إن تطوير العالقة بين الحركة وطهران يسير  مؤتمر طهران تأتي في ه ا السياق.

كدا  في الوقت نفسه على أن من مصلحة حرق كال الطرفين على  لك، مؤ  باتجاه جيد في ال  
 محماس الحفاا على عالقات جيدة مع كل األطراف العربية سواء من يدعم القضية الفلسطينية أ

 .142من يتقاعس عن  لك، بالرغم من إقراره بضعف الموقف الرسمي العربي تجاه ه ه القضية
 منلالنفصال عن الفلسطينيين،  ليبرمان إنه يدعم أي خطة دورجأفياإلسرائيلي  دفاعقال وزير ال 

عن  Reshet Bet العبرية ريشيت بيت اإل اعةونقلت  .1948ضمنهم ال ين يعيشون داخل حدود 
ليبرمان قوله "ال يوجد سبب لبقاء سكان أم الفحم ال ين يعتبرون أنفسهم فلسطينيين داخل 

ف "أي مفاوضات يجب أن إلى عزلهم خارج "حدود إسرائيل"، حسب تعبيره. وأضا إسرائيل"، داعيا  
 .143وليس وفق مبدأ األرض مقابل السالم" ،والسكان ،تشمل تبادل لألراضي

  قالت لجنة شعبية فلسطينية، إن نحو خمسة آالف منشأة اقتصادية قلصت أعمالها في قطاع غزة
 .144ةالعاشر  سنةمع استمرار الحصار اإلسرائيلي عليه لل
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 األمريكية ةقال رئيس مؤتمر رؤساء المنامات اليهودي Conference of Presidents of Major 

American Jewish Organizations  مالكولم هونلينMalcolm Hoenlein  إن جهات عربية تعتقد
، ودفع عملية التحاور "إسرائيل"مع  بأن الفرصة أصبحت مواتية إلعادة تطبيع العالقات مجددا  

خق يصر وللمغرب "هناك تغييرات في المنطقة فيما بعد زيارته لمهونلين  قالو  معها إلى األمام.
عالقات بعض الدول مع إسرائيل، و لك بسبب الخطوات التي تتخ ها إيران في الشرق 

 .145األوسط"
 21/2/2017الثالثاء، 

 داعشالتي ارتكبها تنايم مجزرة ال في استشهد أربعة الجئين فلسطينيين في سورية، بينهم اثنان 
راح ضحيتها أكثر والتي قعة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، في بلدة "جل ين" الوا

 .146شخصا   15من 
  انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السادس لدعم االنتفاضة الفلسطينية في طهران، وقال رئيس

إن الشعب الفلسطيني يمث ل  Ali Larijani علي الريجانيمجلس الشورى اإلسالمي اإليراني 
المالوم ويجب مساعدته. وأضاف الريجاني إن "الكيان الصهيوني يواصل تقديم  نمو جا  للشعب

المرشد قال و  الدعم للجماعات اإلرهابية بهدف استنزاف الدول اإلسالمية والنفو  إلى داخلها".
إن أي شعب  لم يواجه على مر  التاريخ ما  Ali Khamenei علي خامنئي ةاإليرانيللثورة األعلى 

ا زالت تمثل عنوانا  ينبغي أن يكون محورا  لوحدة مأن فلسطين مضيفا   الفلسطيني. يواجهه الشعب
وأكد خامنئي أن موقف إيران من المقاومة هو موقف مبدئي وال عالقة له . العرب والمسلمين

أكد وصول رؤساء  Kazem Jalali بجماعة معي نة. وكان المتحدث باسم المؤتمر كاام جاللي
 .147للمشاركة في المؤتمردولة  20برلمانات 

  السييادس المييؤتمر ه فييي متييالعييام لحركيية الجهيياد اإلسييالمي رمضييان عبييد هللا، خييالل كل األميييندعييا
أي عييدوان  ، إلييى ضييرورة توحيييد الجبهييات فييي حييال شيين  لييدعم االنتفاضيية الفلسييطينية فييي طهييران

هديد بحرب جدييدة الت صهيوني واندالع حرب على الجبهتين الجنوبية والشمالية لفلسطين، في ال  
وشييدد عبيد هللا علييى أن االنتفاضيية محاصييرة ومطياردة ليييس ميين االحييتالل فقييط،  عليى غييزة ولبنييان.

السيلطة حيول االسيتيطان ال معنيى وال  ]نواح أو بكاء  بد  إنما من البيت الفلسطيني. وأضاف أن ن  
لطة تحييييرس دوليييية الييييرئيس بسيييييييييا كيييييف سيييينواجه االسييييتيطان "قيميييية لييييه، موجهييييا  سييييؤاله للسييييلطة: 

لقييد سييقط الييوهم ووصييل خيييار التسييوية إلييى مراحلييه النهائييية، كمييا سييقط برنييامج "وتييابع:  "؟االحييتالل
 .148"الحد األدنى لمنامة التحرير

  قالييت حركيية فييتح إن تصييريحات األمييين العييام لحركيية الجهيياد اإلسييالمي رمضييان عبييد هللا مرفوضيية
وأضييافت فييتح، فييي بيييان لهييا، إن هيي ه  ."سييقوط سياسييي وأخالقييي غييير مبييرر"ر عيين وتعب يي ،تمامييا  
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التصريحات غير مسؤولة وتأتي في وقت تخيوض فييه دولية فلسيطين مواجهية حقيقية ميع االحيتالل 
 .149على األرض، وأمام المؤسسات الدولية واألمم المتحدة

 هللا الثاني، خالل لقاء قمة جمعهما  األردني عبد ملكالفتاح السيسي وال أكد الرئيس المصري عبد
قامة الدولة الفلسطينية على حدود  القاهرة، أن حل  في  القدس شرقي وعاصمتها  1967الدولتين وا 

 .150"من الثوابت القومية التي ال يجوز التنازل عنها"
  دعا رئيس دائرة شؤون الالجئين في منامة التحرير الفلسطينية زكريا األغا إلى مقاطعة مؤتمر

، في مدينة إسطنبول التركية، وعد ه 26/2/2017–25فترة "الشتات الفلسطيني"، المنوي عقده في ال
ضمن "حسابات حزبية ضيقة تضرب وحدة الصف، أتي يو عن وحدة الصف الفلسطيني"،  "خروجا  

يجاد بديل لمنامة التحرير الفلسطينية ضعاف فرق إنهاء االنقسام، وا   .151"وا 
  في  في سيناءداعش لى تنايم ليبرمان، بشن غارة جوية ع رو ديجأفأقر وزير الدفاع اإلسرائيلي

18/2/2017.152 
  يشكلون نصف  1948فلسطينيي قال النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي، جمال زحالقة إن

؛ بسبب "سياسة اإلفقار والتمييز العنصري". وخالل جلسة في اللجنة المالية "إسرائيل"الفقراء في 
مليار دوالر لمكافحة ااهرة  1.1خصيق في الكنيست، بمناسبة يوم الفقر، دعا زحالقة إلى ت

 . 153الخط األخضرالفقر في المجتمع العربي داخل 
 على  شهرا   18اإلسرائيلية في تل أبيب بالسجن  دفاعمحكمة عسكرية في مقر وزارة ال حكمت

 فيالخليل في قاتل الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف  ،إيلور عزاريا اإلسرائيلي الجندي
24/3/2016.154 

  في حديث مع القناة األولى للتلفزيون اإليراني، إن  ،هللا األمين العام لحزب هللا حسن نصرقال
عبر التسليح والتدخل الجوي أحيانا ، "وعليها أن تعد  للمليون قبل  ،داعشتنايم تدعم  "إسرائيل"

ما يتعلق االعتداء على لبنان، ألن المقاومة جاهزة لكل تهديد، ولن نلتزم خطوطا  حمراء في 
بأمونيا حيفا ونووي ديمونا". أما التهديدات اإلسرائيلية إليران، فوصفها بأنها مجرد حرب نفسية. 

2006وقال إنه على يقين بأن االنتصار في أي حرب مقبلة سيكون أكبر بكثير من انتصار 
155. 

  لوقوف بجانب لي أنها لن تتردد في اانيكي هالمتحدة في األمم المتحدة  الوالياتأعلنت مندوبة
في النقاشات الدائرة داخل األمم المتحدة، وأن الواليات المتحدة لن تتجاهل بعد اليوم ما  "إسرائيل"

 .156في بعض المداوالت التي تشهدها أروقة المنامة الدولية "إسرائيل"وصفته باستهداف 
 عربييية  يييل، "دوال  أحمييد جبر  القيييادة العاميية – األمييين العييام للجبهيية الشييعبية لتحرييير فلسييطين حم ييل

ميين  فييي مقابليية مييع قنيياة الميييادين ،جبريييل قييالو  عييدة" مسييؤولية مييا آلييت إليييه القضييية الفلسييطينية.
سييالمية وليسييت مسييؤولية الفلسييطينيين وحييدهمطهييران .. .، إن "تحرييير فلسييطين مسييؤولية عربييية وا 

 .157سندخل األردن بهدف تحرير فلسطين سواء وافق أو رفض"
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 22/2/2017األربعاء، 

 أعييادت بعييد أن  ؛قللييت كتائييب القسييام ميين قيميية الحكييم الصييادر بحييق األسييير القائييد نائييل البرغييوثي
محكميية االحييتالل العسييكرية الحكييم السييابق بحييق األسييير المحييرر نائييل البرغييوثي، اليي ي أفييرج عنييه 

وقال الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة، في تغريدة على حسابه بتويتر،  .ضمن صفقة وفاء األحرار
إن الحكيم الصيادر بحيق القائييد نائيل البرغيوثي حكييم منعيدم وال قيمية لييه. وأضياف أن كتائيب القسييام 

  .158أن "المسألة بإ ن هللا مسألة وقت فقط"و قررت تحرير األسرى، 
  على األسير نائل البرغوثي،  عاما  18السجن قالت حركة فتح إن إعادة تثبيت الحكم المؤبد و

ندي اإلسرائيلي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف من قبل محاكم فقط على الج شهرا   18والحكم 
الشعب الفلسطيني واإلنسانية  أعلى درجات العنصرية واالضطهاد ضد   عد  ياالحتالل اإلسرائيلية، 

 .159جمعاء
  ز ملط، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون االستراتيجية، عن رفضه  حسامأعرب

ينيين في سيناء المصرية"، ال ي قال إن األطراف السياسية اإلسرائيلية لمشروع "توطين الفلسط
 .160باتت تطرحه على طاولة النقاش

  المدير التنفي ي للجنة االنتخابات المركزية في غزة، إن لجنته أبلغت الحكومة  ،كحيلقال هشام
 .161غزة في رام هللا، تع ر إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع

  الفلسطينية عبير عودة، خالل ندوة بالرباط، إن "االحتالل اإلسرائيلي يعد  االقتصادة قالت وزير
دولة  مئة أكبر معيق للنمو االقتصادي" ببالدها، غير أنها بالرغم من  لك تصدر منتجات إلى

 .162"2015خالل  %5.3حول العالم. وأضافت أن بالدها "حققت نسبة نمو بلغت 
  خالل مؤتمر صحفي مشترك مع نايره  ،لية بنيامين نتنياهواإلسرائي الحكومةقال رئيس

على سؤال حول ماهية الدولة الفلسطينية: "ما ا سيكون طابع الدولة الفلسطينية  األسترالي، ردا  
المستقبلية؟ هل ه ه ستكون دولة تدعو إلى تدمير إسرائيل؟ هل ه ه ستكون دولة ستستولي قوى 

علينا أن نضمن بأن الفلسطينيين  يجبوأضاف: " راضيها؟".اإلسالم المتطرف على الفور على أ
سيعترفون بالدولة اليهودية كما يجب علينا أن نضمن بأن إسرائيل ستمتلك السيطرة األمنية على 

ويجب على إسرائيل أن تمتلك  ،أن يعترفوا بإسرائيل ]الفلسطينيين  . عليهم..جميع األراضي
 .163السيطرة العسكرية"

  لسنوي الجديد لمنامة العفو الدولية أمنستي ا التقريرأفادAmnesty "استمرت خالل  بأن "إسرائيل
و لك عن طريق قتل  ،بانتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة 2016سنة 
لمعدي التقرير فإن من  ووفقا   واستيطان. ،وهدم بيوت ،وأعمال تع يب ،واعتقاالت إدارية ،مدنيين

أطفال. وورد ك لك أن أساليب  ،رضوا للتع يب ووضعوا قيد االعتقال اإلداري هناكبين ال ين تع
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ق تلوا من  فلسطينيا   110التع يب تضمنت الضرب والتكبيل المؤلم والحرمان من النوم. ومن بين 
وله ا فإن قتلهم  ،ألحد قبل األمن اإلسرائيلي، أشار التقرير، إلى أن منهم من لم يكن يشكل تهديدا  

 .164مشروعا   يكن لم
  اإلسرائيلي السابق الجنرال آرييه إلداد  النائبأكدAryeh Eldad  أن الرئيس المصري عبد الفتاح

ونقل موقع صحيفة معاريف  إقامة دولة فلسطينية في سيناء. "إسرائيل"على  السيسي اقترح فعال  
 .165ة دولتهمعن إلداد أن السيسي اقترح منح الفلسطينيين مساحة في شمال سيناء إلقام

  لحركة  ، رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، إن انتخاب يحيى السنوار، زعيما  غادي آيزنكوتقال
 ،آيزنكوت . وأضاف""حماس في غزة"، ألغى "التمييز بين القيادات السياسية والعسكرية لحماس

الجيش خالل اجتماع مغلق مع أعضاء لجنة "الخارجية واألمن"، في الكنيست اإلسرائيلي، بأن 
 الجيشإلى أن  شاروأ ،2017سنة م األولويات لاإلسرائيلي وضع جبهة قطاع غزة على رأس سل  

أكتوبر  /تشرين األولأن  لك يتواصل من  و ا يزال يواصل توفير الرد على األنفاق، م اإلسرائيلي
 .166مليون دوالر(، له ا الشأن 700ل )كمليار شي 4.2استثمار  ، وأنه تم  2013

 23/2/2017الخميس، 

  أيام، استهلها ثالثة بدأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس زيارة رسمية للبنان تستمر
أؤكد أن " وقال:بمحادثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون، وعقد وعون مؤتمرا  صحفيا  مشتركا . 

على ثقة  إخوتكم من الالجئين الفلسطينيين على األرض اللبنانية ما هم إال ضيوف عليكم. ونحن
بأنكم ستستمرون في حسن رعايتكم لهم واحتضانهم. ومن جانبنا، فإننا نعمل بكل ما نستطيع 
ليكون وجودهم إيجابيا  إلى حين عودتهم المؤكدة إلى وطنهم فلسطين ال ي نصر عليه". وأضاف، 

ننا نحرق كل الحرق على أن يبقى أبناء شعبنا بمنأى عن الدخول في صراعات المنطقة، إ"
 .167شعبنا في لبنان أكد انضباطه وحفااه على األيمن واالستقرار في المخيمات"و 

 اللبنانية، إن  الميادين لقناة تصريحات فتح، في لحركة المركزية اللجنة قال عزام األحمد، عضو
 تتحمل ال وهي اللبنانية، للسيادة وتخضع اللبنانية، األراضي من الفلسطينية جزء المخيمات
 مخيم إلى المطلوبين بعض يدخل وتساءل األحمد "كيف. إليها يدخلون ال ين انييناللبن مسؤولية

إ ا أراد الجيش اللبناني  وتابع األحمد قائال   األمنية"؟، السيطرة يملك ال ي ومن ،الحلوة عين
واألجهزة األمنية اللبنانية أن "تبسط سلطتها األمنية على أي مخيم فلسطيني، كما جرى في نهر 

 .168نحن ال نمانع إطالقا " البارد،
  المتحدث باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلنAvichay Adraee في تصريح  عبر ،

طائرة استطالع تابعة لحركة حماس  اإلسرائيلي اعتراض سالح الجو ،فيسبوكالصفحته على 
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ناحها العسكري حلقت في سماء البحر المتوسط قبالة غزة، دون تأكيد رسمي من الحركة أو ج
 .169كتائب القسام

  إسحق  ، ورئيس حزب العمل،الصهيوني المعسكررئيس و  ،اإلسرائيلية المعارضةرئيس استعرض
إلى الحفاا  في مقال نشرته صحيفة هلرتس، رؤيته لحل الصراع، التي تهدف أساسا   ،هرتسوغ
شر" رؤيته للوصول استعرض هرتسوغ من خالل "خطة النقاط العو . "إسرائيل كدولة يهودية"على 

قامة  إلى حل   الدولتين القائم على إبقاء الكتل االستيطانية وتطويرها تحت السيادة اإلسرائيلية، وا 
دولة فلسطينية منزوعة السالح، وتال الضفة الغربية تحت قبضة االحتالل، كما تفرض ترتيبات 

 . 170أمنية صارمة في قطاع غزة
  مليون دوالر( لتعزيز مشاريع  190 نحومليون شيكل ) 700اإلسرائيلية تخصيق  الحكومةأقرت

 .171تنوي تنفي ها بلديتها في القدس، لتعزيز الوجود اليهودي في المدينة المحتلة
  طالبت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان "شاهد" رئيس السلطة محمود عباس، ال ي وصل إلى

لى مشاكلها والعمل مع الدولة اللبنانية على لبنان، بزيارة المخيمات الفلسطينية والتعرف ميدانيا  ع
 . 172إيجاد حلول لها

 بأن ما تردد مؤخرا  عبر  ،رئاسة المصرية السفير عالء يوسفالالمتحدث الرسمي باسم  قال
خوة الفلسطينيين في سيناء، هو أمر لم يسبق وسائل اإلعالم بشأن وجود مقترحات لتوطين اإل

أو أجنبي مع الجانب  ،ول عربيؤ جانب أي مس أو طرحه على أي مستوى من ،مناقشته
المصري، وأنه من غير المتصور الخوض في مثل ه ه األطروحات غير الواقعية وغير 

 .173المقبولة
 إن "التفكير في مسارات بديلة له في بيان ،قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،

لتين( ال ي عد سوى مضيعة للوقت والجهد، ويدفع الدو  لتسوية القضية الفلسطينية )بدال  من حل  
وأكد أبو الغيط أن  المنطقة لمزيد من العنف والتطرف، وسي قابل برفض عربي صلب وواضح".

الدولتين لن يكون من شأنه سوى دفع المنطقة كلها إلى المزيد من التطرف  "التراجع عن حل  
 .174ولة فلسطينيا  وعربيا  وعالميا "والع نف، وأن ه ا الحل ي مثل الصيغة الوحيدة المقب

 24/2/2017الجمعة، 

  أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، خالل كلمة له بافتتاح مسجد
الشهيد القائد في كتائب القسام رائد العطار بمدينة رفح جنوب القطاع، أن اختيار يحيى السنوار 

وشدد قائال  "كلنا عسكريون في وجه  الوفاء لألسرى. لقيادة حماس في قطاع غزة مفخرة، تؤكد
 .175االحتالل، ومع أبناء شعبنا وأمتنا سياسيون ودبلوماسيون"
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 إن السلطات اإلسرائيلية رفضت طلبها الحصول على تصريح  هيومن رايتس ووتش منامة قالت
ارير العلنية وفلسطين لديها، بادعاء أن األنشطة والتق" إسرائيل"مدير قسم  ،عمر شاكرلعمل 

 انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، في حين رفعت زورا   المنامةالصادرة عن 
 . 176منامة حقوقية رفض تل أبيب منح شاكر تصريح عمل 16دانت و  شعار حقوق اإلنسان.

  كشف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات عن رسالة بعث بها رئيس السلطة
نهاء االحتالل الفلسطينية محمو  د عباس إلى اإلدارة األمريكية، تؤكد التمسك بخيار الدولتين، وا 

"هي السقف النهائي  "مبادرة السالم العربية"وأن  ،1967اإلسرائيلي لألراضي العربية المحتلة في 
نهاء الصراع". للرد على قرار نقل السفارة  خيارا   19وأشار إلى أن الفلسطينيين حددوا  للسالم وا 

 .177"إسرائيلي"مب  لك، أحدها سحب االعتراف الفلسطيني بامريكية إلى القدس، في حال نف  تر األ
  قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المتحدث باسمها، أسامة القواسمي، إن انعقاد ما يسمى

في إسطنبول، هو خدمة مجانية لالحتالل اإلسرائيلي،  "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارجي"ب
لضرب منامة التحرير الفلسطينية، وخطوة تدلل على استمرار حماس في  لة فاشلة حتما  ومحاو 

 .178تعزيز االنقسام وتوسيعه في الساحة الفلسطينية
  ،هاجم وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة

على خلفية تصريح لزيد رعد الحسين، ويأتي هجوم ليبرمان،  بوصفه "مجلس معاداة إسرائيل".
مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، رأى فيه أن الحكم الصادر على الجندي 

 .179"خفيف وغير مقبول"إيلور عزاريا اإلسرائيلي 
  يولي إدلشتاين إلى رئيس الكنيست  ، طلبا  لكينأوزير اإلسرائيلي زئيف القدمYuli Edelstein  ببدء

 باسل غطاس. العربية الموحدةإلى إقصاء النائب عن حزب التجمع في القائمة  إجراءات تهدف
 عضو كنيست من أحزاب االئتالف 61عضو كنيست، بينهم  71 على الطلب المقدمووقع 

Yair Lapidيائير البيد ال ي يرأسه  عتيد يشوعشرة أعضاء من حزب  الحكومي،
180. 

  يروشاليم أسبوعيةكشفت Iroshalim لنقاب عن مشروع جديد في إطار المشروعات العبرية ا
إيداع مخطط لالعتراضات إلقامة ما سمي بي"مشروع  الهادفة إلى تهويد القدس المحتلة، حيث تم  

سياحي" على سفوح جبل الزيتون، و كرت يروشاليم أن المخطط ال ي أودع لدى اللجنة اللوائية 
ويربط المشروع بين  يد في سفوح جبل الزيتون.للتنايم والبناء في القدس يتعلق بإقامة "متنزه" جد

على  موقعا  مطال   17كم، وسيقام على طوله  3.6ويبل  طوله  ،جبل الزيتون وبين الجامعة العبرية
ومحل لبيع  ،ومركز معلومات ،ومقهى ،إضافة إلى طرقات ،البلدة القديمة في القدس

 181...الت كارات
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 فيسبوك، إن الفي بيان نشره على  المصري، الجيش قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم
أنفاق أخرى على  3اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي متفرع منه "تمكن من  الجيش المصري

 .182المحا ي لحدود قطاع غزة، الشريط الحدودي جنوب مدينة رفح"
  ر، لدعم أنشطتها. مليون دوال 28.4من اليابان بقيمة  ماليا   األونروا أنها تلقت تبرعا   وكالةأعلنت

مليون دوالر من المنحة اليابانية ستخصق للبرامج والخدمات  17.7وقالت موضحة إن "
ماليين دوالر  5.2األساسية التي تشمل التعليم والصحة والخدمات االجتماعية، فيما ستخصق 

 ماليين دوالر ستخصق 3.5لدعم عمليات الطوارئ في األراضي الفلسطينية". وأشارت إلى أن 
مليون دوالر للمساعدة في  2لتدخالت الوكالة الطارئة في االستجابة لألزمة الجارية في سورية، و

 .183تمويل مشاريع في لبنان وسورية وقطاع غزة
 25/2/2017السبت، 

  تجم ع نحو ستة آالف فلسطيني في مدينة إسطنبول التركية من كل أصقاع األرض، للمشاركة في
الخارج". وشهدت الجلسة االفتتاحية للمؤتمر ال ي دعيت إلييه سيبعون  "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي

شخصية سياسية وأكاديمية فلسطينية، إلقاء العديد من الكلميات التيي تحيدثت عين مسيوغات انعقياد 
علييى  ،فييي كلميية لييه ،رئيييس المييؤتمر أنيييس القاسييموحمييل بشييدة  المييؤتمر وتطلعييات المشيياركين فيييه.

واسييتثنتهم ميين  ،اتهمهييا بأنهييا عطلييت طاقييات الفلسييطينيين فييي الخييارجقيييادة السييلطة الفلسييطينية، و 
بييدوره انتقييد  باسييترداد "حقهييم ودورهييم" فييي مناميية التحرييير الفلسييطينية. المشييروع الييوطني، مطالبييا  

اليي ين يبليي   ،رئيييس الهيئيية العاميية للمييؤتمر سييلمان أبييو سييتة مييا وصييفه بتهميييش فلسييطينيي الخييارج
وقصييق نجيياح ميين  مة، فييي حييين استعرضييت كلمييات أخييرى أدوارا  عييددهم نحييو سييبعة ماليييين نسيي

أعلنييييت اللجنيييية التحضيييييرية للمييييؤتمر أن و  تجربيييية فلسييييطينيي الخييييارج لصييييالح القضييييية الفلسييييطينية.
لها، بالنار إلى الوجود الفلسيطيني  رسميا   األمانة العامة ستتخ  من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا  

وأوضيح  مكين األمانية العامية مين العميل لتحقييق أهيداف الميؤتمر.فيها ولما تتمتيع بيه مين حرييات ت
أن الهيئية التأسيسيية للميؤتمر انتهيت إليى تشيكيل هيكيل ا و محفرئيس اللجنة التحضيرية هشام أبو 

تنايمي على شكل هيئة عامة يرأسها أبيو سيتة ميع ثالثية نيواب ليه وأميين سير، وأمانية عامية تضيم 
 .184او المفكر الفلسطيني منير شفيق وينوبه هشام أبو محفأصحاب المبادرة ويرأسها الكاتب و 

   على لسان الناطق باسمها حسام بدران، بخصوق  صحفيا   أصدرت حركة حماس تصريحا
وأشاد بدران بالمؤتمر  " ال ي ع قد في مدينة إسطنبول بتركيا.فلسطينيي الخارجالشعبي لمؤتمر ال"

اتيجية ستعيد الزخم للقضية الفلسطينية. وقال الشعبي لفلسطينيي الخارج، وأكد أنه خطوة استر 
بدران: إن مطلب المجتمعين في المؤتمر بتفعيل دور فلسطينيي الخارج في المشهد السياسي 
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حضورهم  من رغمبالما يعانيه فلسطينيو الشتات من التهميش،  الفلسطيني، مطلب محق في ال  
 .185وتمسكهم بحقهم في العودة إلى ديارهم ،المتميز وطنيا  

  جثث لعمال فلسطينيين، كانوا قد ف قدوا داخل أحد ثالث الدفاع المدني في غزة بانتشال  جهازقام
 .186نتيجة اختناقهم بغازات داخل أحد األنفاق ،األنفاق الواصلة بين قطاع غزة ومصر

   دعييا رئيييس السييلطة الفلسييطينية محمييود عبيياس، خييالل اسييتقباله فييي مقيير إقامتييه لبنييان، وفييدا  شييبابيا
ميين المخيمييات الفلسييطينية فييي لبنييان، الفلسييطينيين إلييى "التمسييك باألمييل والثقيية ألن شييعبنا سيييحقق 

الفلسطينية  -وتعزيز العالقات األخوية اللبنانية  ،أهدافه الوطنية، ودعم األمن واالستقرار في لبنان
اس ممثليي فصيائل كما التقى عب ليعطوا الصورة المشرقة والحقيقية لشعبنا في أماكن تواجده كافة".

نجاز المصالحة الوطنية وتحقييق االلتيزام  ،منامة التحرير في لبنان، وشدد على "ضرورة تحقيق وا 
 .187باالتفاقات المعقودة مع الفصائل"

  دافيد بيتانقال رئيس االئتالف الحكومي في الكنيست اإلسرائيلي David Bitan  إنه ال يمكن بأي
 إنه في أي حل   وقالن التصويت في االنتخابات اإلسرائيلية. شكل من األشكال السماح للفلسطينيي

 لن يسمح للفلسطينيين بالتصويت في االنتخابات التي ستجري آن اك. ،لدولة واحدة لشعبين
  كشفت القناة اإلسرائيلية الثانية عن تسلل وحدة "النسر" الخاصة التابعة لسالح االستخبارات الميدانية

 .188كل متكرر إلى األراضي السورية، بهدف "جمع معلومات استخبارية"في الجيش اإلسرائيلي، بش
 26/2/2017األحد، 

 " ال ي استضافته مدينة إسطنبول، على مدى يومين، فلسطينيي الخارجالشعبي لمؤتمر الاختتم ،"
أعماله، وقال المؤتمر، في البيان الختامي، إن انعقاده "ي شكل دعوة خالصة وصرخة عالية الصوت 

ة إلى األصول والمنطلقات والثوابت والوحدة، واستعادة روح الثورة والتضحية، وتأكيد الحق للعود
أن  إلى وأشار البيان الفلسطيني والعربي واإلسالمي في فلسطين كاملة من البحر إلى النهر".

 ألحقت ضررا  فادحا   ،وتنسيق أمني مع االحتالل ،وفساد ،"اتفاقية أوسلو وما تبعها من تنازالت
شعبنا الفلسطيني في  "حق   وشدد المؤتمر على بمصالح الشعب الفلسطيني، ومست حقوقه الثابتة".

مشروعا  للشعب  ا  االحتالل الصهيوني، ويعتبرها حق ممارسة كافة أشكال النضال والمقاومة ضد  
ية بي"الوحدة وطالب المؤتمر الفصائل الفلسطين الفلسطيني كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية".

، والوطني الفلسطيني العام 1964على قاعدة االلتزام ببرنامج المقاومة والميثاق القومي العام 
1968"189. 

  وال ي عقد في مدينة فلسطينيي الخارجالشعبي لمؤتمر "الدانت حركة فتح ما أطلق عليه ،"
في بيان صادر  ،فتح رأتو  إسطنبول التركية، وكل ما صدر عنه من مواقف وبيانات وقرارات.

عنها، "أن عقد ه ا المؤتمر االنشقاقي ما هو إال استمرار لنهج االنقسام ال ي تقوده حركة حماس 
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وتريد تعميمه اليوم على الساحة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مختلف أماكن  ،وتكرسه
رعي وحيد تواجده، وهو محاولة لاللتفاف وضرب مكانة منامة التحرير الفلسطينية كممثل ش

نجازاته الوطنية"  . 190للشعب الفلسطيني، وضامن لهويته وا 
  قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا إنه في حال لم توافق حماس على إجراء االنتخابات

جراؤها في الضفة  .191المحلية في موعدها المحدد، سيتم تأجيلها في قطاع غزة وا 
 منيييية الفلسيييطينية بيييدأت منييي  أييييام حملييية اعتقييياالت فيييي قيييال أعضييياء فيييي حركييية فيييتح إن األجهيييزة األ

صييفوف أبنيياء الحركيية اليي ين شيياركوا فييي مييؤتمر شييبابي فلسييطيني نامييه محمييد دحييالن، وعقييد فييي 
، 9القيييياهرة. وقييييال القيييييادي الفتحيييياوي دمتييييري دلييييياني: "لغاييييية اآلن، وصييييل عييييدد المعتقلييييين إلييييى 

ليييى خلفيييية المشيياركة فيييي الميييؤتمر". وأضييياف واسييتدعت األجهيييزة األمنيييية الفلسيييطينية عييددا  آخييير ع
دلييياني، وهييو أحييد المشيياركين فييي المييؤتمر، أن تهديييدات تصييله عبيير الهيياتف بسييبب مشيياركته فييي 

شخصيا ، إليى  40المؤتمر، موضحا  أن عدد المشاركين فيه من الضفة، بما فيها القيدس، بلي  نحيو 
 .192ي الشتاتيجانب المئات من قطاع غزة وفلسطين

  قتليوا وأصييبوا فيي هجميات مختلفية مني   إسيرائيليا   10,761أن  ةاإلسيرائيلي دفاعليوزارة اليكشف تقريير
وزارة اعترفيت بهي ا العيدد اليوحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبريية فيإن  .2000 سنةبداية 

 452االعتييييراف بييييي  تيييم   2016 سيييينةكضيييحايا لييييي"األعمال العدائييييية". وأشيييار الموقييييع إلييييى أنيييه خييييالل 
 .193ما بين قتيل وجريح ليا  إسرائي

 عن نيته "إسرائيل"وزير االستخبارات والنقل والمواصالت في  ،أعلن عضو الليكود يسرائيل كاتس ،
 .194بعد أن ينهي بنيامين نتنياهو فترة واليته ،وقيادة "إسرائيل" ،التنافس على رئاسة الليكود

  ي إن االحتالل اإلسرائيلي يشدد الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضر  اللجنةقال رئيس
قطاع غزة، ويستهدف معام المواد الخام ليصبح عدد األصناف في قوائم السلع  الحصار ضد  

 .195صنف 500الممنوعة 
  فرانسوا هوالندينتمون إلى اتجاهات سياسية مختلفة، من الرئيس  ،برلمانيا  فرنسيا   154طلب 

François Hollande 196االعتراف بدولة فلسطين. 
 27/2/2017، اإلثنين

  في سلسلة غارات جوية شنتها  فلسطينيينأكدت مصادر طبية بوزارة الصحة بغزة إصابة أربعة
اإلسرائيلية على أهداف مدنية ومواقع تدريب عسكرية تابعة للفصائل الفلسطينية  الحربيةالطائرات 

 .197في مختلف أنحاء قطاع غزة
 بشيرم الشييخالمنعقيد  ك مين الميؤتمر اليوزاري العربييدييا أبيوعليي  الفلسيطيني انسحب وزير العدل، 

علييى منييع  احتجاجييا  بعييد إلقيياء كلمتييه، أسييباب ومعالجييات،  - حييول اإلرهيياب والتنمييية االجتماعييية
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للشييباب والرياضيية، ورئيييس اتحيياد الكييرة واللجنيية األولمبييية  األعلييىرئيييس المجلييس  ،جبريييل الرجييوب
طات المصيرية منيع الرجيوب مين اليدخول بسيبب قياميه وبيررت السيل من المشاركة فييه. ،الفلسطيني

 .198بي"توجيه انتقادات للرئيس عبد الفتاح السيسي" وهو ما نفاه الرجوب
  في القدس المحتلة بأن المسجد األقصى مكان مقدس لليهوداإلسرائيلية قضت محكمة الصلح، 

الصعود إلى ما ويحق لهم الصالة فيه، فيما ال يحق ألي كان منعهم من الوصول للساحات و 
كما  أسمته "جبل الهيكل"، وقالت المحكمة في قرارها إن المسجد األقصى هو أقدس مكان لليهود.

واستعملت المحكمة المفردات الدينية اليهودية لتضفي الصبغة اليهودية على المسجد األقصى، 
 .199لمكان وفقا  للديانة اليهوديةلقدسية  ا  وحددت حدود

 ن إ لقوات اللبنانية،حزب ا، التابعة لالمركزية األنباءوكالة لي صيدا ف لت مصادر فلسطينيةاق
 مخيمنان الئحة بأسماء المطلوبين في لب إلىعباس تسل م خالل زيارته الفلسطيني الرئيس 

قيادات  منطلب أن عباس اسما ، و  71من لبنانيين وفلسطينيين وسوريين، تضمنت  الحلوة عين
ليم أنفسهم، اتخا  قرار الحسم والقضاء عليهم بالتنسيق مع فتح في حال رفض المطلوبون تس

 .200إن باشرت فتح الحسم ،ال ي بات يستطيع دخول المخيم ،الجيش اللبناني
  إسرائيل"إن  ،اجتماع لحزبه "إسرائيل بيتنا"، خالل ليبرمان دورجأفياإلسرائيلي  الدفاعقال وزير" 

لكن ال نية لدينا الستيعاب إطالق "و ،ليست معنية بعملية عسكرية جديدة في قطاع غزة
 . 201الصواريخ بالقطارة"

   نفقا   28أمين عام الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى إلى وجود  هنب 
 104ات ببعضها. وقال: "هناك عمر تحت المسجد األقصى والبلدة القديمة في القدس، لربط المست

في بلدة  5منها تحت المسجد األقصى وحوله، و 4مدينة القدس، في  عمليات حفر تجري حاليا  
، مح را  من أن الحفريات قد تصل في "في مواقع متفرقة 8أخرى في البلدة القديمة، و 5سلوان، و

 .202في ه ه المناطق مترا   20بعض األحيان إلى عمق 
  نة المركزية الفلسطيني اللبناني حسن منيمنة تصريحات عضو اللج الحوار رئيس لجنةرفض

أنهم ال يمانعون من بسط الجيش واألجهزة األمنية فيها   كرلحركة فتح عزام األحمد، التي 
إن ه ه المسألة غير واردة، وليس من  منيمنةوقال  .اللبنانية سيطرتها على أي مخيم فلسطيني

وهناك جهد صالح الدولة اللبنانية أو الجيش فعل  لك. وأضاف "الموقف ال يحتمل لغة تصعيدية، 
ن كان بحاجة إلى تعزيز" ،يب ل من الفصائل لحفا األمن في المخيمات  . 203وا 

  رئيس اتحاد الموافين في قطاع غزة سهيل الهندي عن  إيقافأعلنت وكالة األونروا أنها قررت
 Chris كريس جانيس لألونرواوقال الناطق الرسمي  ، استجابة لمراسالت إسرائيلية.العمل مؤقتا  

Gunness:   تزويدنا بمعلومات هامة  ، فقد تم  "على ضوء تحقيقاتنا الداخلية المستقلة والجارية حاليا
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ومن مصادر عدة، والتي بموجبها اتخ نا قرارنا بعد اهر ه ا اليوم، بتوقيف سهيل الهندي عن 
 .204العمل، حتى استكمال التحقيقات"

  هيئة مشتركة من المحامين بين الجانبين، اتفقت نقابتا المحامين الفلسطينية والتونسية، على تشكيل
مهمتها وضع خطة للتحرك في القارة األوروبية لكشف االنتهاكات التي تقوم بها سلطات االحتالل 

الل ين يحاكمون األطفال الفلسطينيين، وك لك  اإلسرائيليين، ولتقوم بالتحرك بحق القضاة اإلسرائيلية
خالل اللقاء االتفاق  كما تم   على كافة الصعد الدولية.وفضحها  ،الل ين يبررون عمليات التع يب

 .205على تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين النقابتين الفلسطينية والتونسية
 28/2/2017، الثالثاء

  يوسف شابيرا  "إسرائيل"لدولة في ااتهم مراقبYosef Shapira رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
، وقادة Benny Gantz بني جانتس، وقائد الجيش السابق موشيه يعلونبق ووزير الدفاع السا

. وقال 2014عسكريين آخرين، بعدم االستعداد بشكل كاف لمواجهة حركة حماس، خالل حرب 
"هناك فروقات كبيرة في معلومات الشاباك وشعبة االستخبارات )أمان( حول  شابيرا، في التقرير:

"نتنياهو ويعلون  وأدت لفشل  ريع". وأضاف:  2014ة ]األخير  حماس بغزة، أدت لنتائج الحرب
 .206"األنفاقأخفوا تقارير أمنية عن المجلس الوزاري المصغر حول  جانتسو 

 بشييأن الحييرب علييى "إسييرائيل"حميياس والجهيياد اإلسييالمي أن تقرييير مراقييب الدوليية فييي  حركتييا قاليت ،
أمييييام المقاوميييية الفلسييييطينية فييييي هيييي ه  "إسييييرائيل"بهزيميييية  ، يمثييييل إقييييرارا  2014 سيييينة قطيييياع غييييزة فييييي

 .207الحرب
  عليى تقريير مراقيب الدولية  الوزراء اإلسرائيلي بنييامين نتنيياهو، فيي تصيريح مكتيوب، ردا   رئيسقال

إن الجييييش اإلسيييرائيلي "وجيييه لحمييياس أقسيييى ضيييربة تكبيييدتها منييي  تأسيسيييها".  ،2014حيييول حيييرب 
ليت إسيرائيل حيوالي أليف إرهيابي ودميرت "قت وأضياف: ،ووصف نتنياهو الحيرب بأنهيا "نجياح كبيير"

آالف الصييواريخ، كمييا أحبطييت محيياوالت حميياس لضييرب مييدنها بالصييواريخ بفضييل التعليمييات التييي 
 بيلالف الصيواريخ لبطاريييات القبية الحديديية". وتييابع: أصيدرها رئييس الييوزراء نتنيياهو بيالتزود مسييبقا  

ن خيييالل األنفييياق وخطيييف ميييواطنين "وأفشيييلت إسيييرائيل خطييية حمييياس للتسيييلل إليييى بليييدة إسيييرائيلية مييي
ن "الهيدوء غيير المسيبوق الي ي يسيود فيي البليدات المتاخمية لقطياع غيزة إنتنيياهو  قالإسرائيليين". و 

 . 208من  عملية الجرف الصامد هو االختبار لنتائج العملية"
 ة قال الجيش اإلسرائيلي إنه توفرت لدييه معلوميات ملموسية حيول أغلبيية األنفياق التيي حفرتهيا حركي

 . وشييدد فييي تصييريح مكتييوب ردا  2014 سيينةحميياس، فييي قطيياع غييزة، عشييية الحييرب علييى غييزة فييي 
تكنوليييوجي ليييم ييييتم دراسيييته خيييالل  "ال توجيييد وسييييلة أو حيييل   نيييهأعليييى تقريييير مراقيييب الدولييية، عليييى 

نيييه تلقيييى "تقريييير مراقيييب الدولييية وهيييو يقيييوم بدراسييية أهيييم أ". وأضييياف األنفييياقالتحضييييرات لمواجهييية 
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ن "و  ،سيييتنتاجات المطلوبييية"المالحاييات واال الفتييرة الزمنيييية بعيييد معركييية الجييرف الصيييامد مييين أكثييير ا 
 . 209على الحدود مع قطاع غزة" 1967من  عام  ا  الفترات هدوء

  رئيييس الييوزراء بنيييامين نتنييياهو بالفشييل فييي إدارة  إسييحق هرتسييوغاإلسييرائيلية  المعارضييةرئيييس اتهيم
ونقل موقع  .بسبب ما ورد في تقرير مراقب الدولة استقالته الفوريةب طالبو  ،2014 سنةغزة  حرب

قوله "ما زلنا نعيش آثار إخفاقات حرب غزة حتى ه ه اللحاة، ول لك فلم  هرتسوغعن  أن آر جي
 قيائال : وأضياف على تحقيق السيالم وال إدارة الحيرب، وال يسيتطيع اتخيا  قيرارات". يعد نتنياهو قادرا  

الييوزاري المصييغر عمييل خييالل الحييرب بصييورة منعزليية عيين  "باختصييار نتنييياهو فاشييل ألن المجلييس
ليه مين قبيل المسيتوى السياسيي،  اسيتراتيجيةالجيش، والجيش بيات يعميل خيالل الحيرب دون وضيع 

 .210دامية باهاة" والنتيجة أن حرب غزة دفعنا فيها أثمانا  
  دولية، إن أداء يعليون، فيي تعقيبيه عليى تقريير مراقيب ال هاإلسيرائيلي السيابق موشيي دفاعاليقال وزيير

ووصييف يعلييون التقرييير بأنييه سياسييي، وأن  وعييديم المسييؤولية. المجلييس الييوزاري المصييغر كييان سيييئا  
، إليييى جانييب رئييييس الحكومييية بنييييامين نتنييياهو، ورئييييس أركيييان الجييييش فيييي دفييياعأداءه هييو كيييوزير 

ييية ميين وقييال إن "التقرييير يفحييق جوانييب جزئ تعبيييره. ، "منييع كارثيية"، علييى حييد  بنييي جييانتسحينييه، 
معركة مركبة، ويتجاهل اعتبارات واسعة، لكونه أسير سياسييين  وي مصيالح غي وا مكتيب المراقيب 

 ،بأنييه "سييطحي المصييغر كمييا وصييف المجلييس الييوزاري بمعلومييات هادفيية، ولوثييوا عملييية الفحييق".
 .211وشعبوي، ومجلس تسريبات، ومجلس حديث بوجهين في الداخل وفي العلن" ،وسياسي

 وقيال النياطق  ام أنهيا لين تسيكت عين أي عيدوان إسيرائيلي قيادم عليى قطياع غيزة.أكدت كتائب القس
أي عييدوان قييادم علييى غييرار مييا حصييل "باسييم الكتائييب أبييو عبيييدة فييي تغريييدات لييه علييى تييويتر: إن 

والمقاومة إ ا وعدت  ،سيكون للمقاومة وعلى رأسها كتائب القسام كلمتها فيه [27/2/2017] باألمس
عليى ميا يبيدو فيإن العيدو ال يفهيم سيوى لغية القيوة، ": قيائال   وأضاف أبو عبييدة ."ناواأليام بين ،أوفت

 .212"والسكوت أحيانا  يفسر من ِقبله على أنه ضعف
  فييي  13/5/2017إجييراء االنتخابييات لمجييالس الهيئييات المحلييية فييي  الفلسييطيني الييوزراءقييرر مجلييس

قطيياع، إثيير لقيياء وفييد النتخابييات فييي تعيي ر إجييراء اال بعييد، فقييط ميين دون قطيياع غييزة الضييفة الغربييية
 االنتخابيياتلفشييل الجهييود، التييي بيي لتها لجنيية  وناييرا   ،لجنيية االنتخابييات المركزييية مييع حركيية حميياس

 .213المركزية والفصائل والقوى الفلسطينية إلقناع حماس بالمشاركة
  الغربييية بييإجراء االنتخابييات المحلييية فييي الضييفة  الفلسييطينيةحكوميية الأن قييرار  حميياسأكييدت حركيية

وقييال النيياطق باسييم الحركيية فييوزي برهييوم، فييي تصييريح  بمثابيية وصييفة لتكييريس االنقسييام. ،دون غييزة
وتأكييييد عليييى عيييدم أهليييية هييي ه الحكومييية  ،صيييحفي، إن هييي ا القيييرار مفصيييل عليييى مقييياس حركييية فيييتح

يييل النييياطق باسيييم الحركييية اليييرئيس عبييياس شيييعب الفلسيييطيني.اللرعايييية مصيييالح   ،وحركييية فيييتح ،وحم 
 .214المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات ه ا القرار الفئوي المقيت ،ضفةوحكومة ال
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  فيي بييروت لبحيث أوضياع  الفلسيطينية لفلسطينية اجتماعا  موسعا  في مقر السفارةاعقدت الفصائل
المخيمييييات الفلسييييطينية، ال سيييييما عييييين الحلييييوة. وحضيييير االجتميييياع المشييييرف العييييام علييييى السيييياحة 

إلييى جانييب جميييع القييادة السياسيييين الفلسييطينيين، إضييافة إلييى  ،حمييدالفلسييطينية فييي لبنييان عييزام األ
النيار ووضيع آليية للتنفيي  مين  إطالقالقوى اإلسالمية. وتوصل المشاركون إلى االتفاق على وقف 

عادة ،خالل لجنة  اإلسالميةتشكيل قوة أمنية مشتركة عليا. وأعلن الناطق باسم عصبة األنصار  وا 
 .215كل من يطلق النار في المخيم وشوارعه خائن للقضية الفلسطينية" الشيخ أبو شريف عقل "أن

  مشيييروع قيييانون لوقيييف تموييييل بكيييي يرس األمر جثالثييية نيييواب مييين الحيييزب الجمهيييوري فيييي الكيييونتقيييدم
، ال ي قدم مشروع القانون، إنه Lindsey Graham وقال النائب ليندزي جراهام السلطة الفلسطينية.

ميدعيا  أن  ليك التموييل يصيل  ؛كييةية مين أميوال الضيرائب األمر من الضيروري وقيف تموييل السيلط
 .216اإلسرائيليين، وفق قوله للمنامات التي وصفها بي"اإلرهابية"، ولعوائل منف ي الهجمات ضد  
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