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االأربعاء، 2017/2/1

.
1
متكن �أ�صري�ن فل�صطينيان من طعن �رشطيني �إ�رش�ئيليني د�خل �صجني نفحة و�لنقب  •

�الإد�رة  �إن  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  عريقات،  �صائب  قال   •

�الأر��صي  يف  �ال�صتيطان  جر�ئم  حول  ور�صائلنا  �ت�صاالتنا  “تتجاهل  �جلديدة  �الأمريكية 

.
�لفل�صطينية“2

قال رئي�ص �ملجل�ص �القت�صادي �لفل�صطيني للتنمية و�الإعمار - بكد�ر حممد ��صتية، �إن �ملجل�ص   •

�رشع بتنفيذ ثالثة م�صاريع يف مدينة �لقد�ص مبنحة يابانية قيمتها 1.2 مليون دوالر يف قطاعي 

 .
3
�لتعليم و�ل�صحة. و�أ�صاف �أن �لقد�ص بحاجة لنحو 90 مدر�صة لتفي باحتياجاتها

�حلكومة  �أقرتها  خطة  عن  ع�صاف،  وليد  و�ال�صتيطان  �جلد�ر  مقاومة  هيئة  رئي�ص  ك�صف   •

�أن  ع�صاف  وبنّي  �الأغو�ر،  ويف  ج  مناطق  يف  و�لبدو  �لفل�صطينيني  �صمود  لتعزيز  �لفل�صطينية 

.
4
مو�زنة هذه �خلطة تقدر بــ 25 مليون �صيكل )نحو 6.625 ماليني دوالر(

�صكل رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو طاقم عمل من �أجل �إقامة م�صتعمرة جديدة   •

.
5
للم�صتوطنني �لذين مّت �إخالوؤهم من �لبوؤرة �ال�صتيطانية عمونا

�ملغرب  بني  �جلوية  �لرحالت  ��صتئناف  �أبيب،  تل  ومقرها  �لريح“  “ب�صاط  وكالة  �أعلنت   •

و“�إ�رش�ئيل“ عب جزيرة �صقلية، نظر�ً لعدم وجود �أي �تفاق طري�ن بني �ملغرب و“�إ�رش�ئيل“، 

.
6
وذلك بعد م�صي 13 عاماً على توقفها

اخلمي�س، 2017/2/2

جاء يف بيان للبيت �الأبي�ص �أنه “يف �لوقت �لذي ال نعتقد فيه �أن �مل�صتوطنات تقف عائقاً بوجه   •

حدودها  من  الأبعد  موجودة  م�صتوطنات  تو�صيع  �أو  جديدة  م�صتوطنات  بناء  فاإن  �ل�صالم، 

�حلالية قد ال ي�صاعد بالتو�صل �إىل �لهدف )�ل�صالم(“. وذكر �لبيان �أن “�إد�رة تر�مب مل تاأخذ 

موقفاً ر�صمياً حيال �لن�صاطات �ال�صتيطانية بعد“، مع �لعلم �أن “�لرغبة �الأمريكية لل�صالم بني 

.
�الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني مل تتغري على مدى 50 عاماً“7

بعث �ملر�قب �لد�ئم لدولة فل�صطني لدى �الأمم �ملتحدة United Nations �ل�صفري ريا�ص من�صور،   •

)�أوكر�نيا(،  �الأمن  جمل�ص  ورئي�ص  �ملتحدة،  لالأمم  �لعام  �الأمني  من  كل  �إىل  متطابقة  ر�صائل 

ورئي�ص �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة General Assembly of the United Nations، حول 
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�لقر�ر �لذي �تخذته حكومة “�إ�رش�ئيل“ ببناء ثالثة �آالف وحدة ��صتيطانية غري قانونية. وقال 

من�صور �إن “�إ�رش�ئيل“ مت�صي قدماً يف خطط �لبناء بامل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية “غري �لقانونية 

�ملقامة يف �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة، مبا فيها �لقد�ص �ل�رشقية، يف خرق خطري للقانون �لدويل 

وقر�ر�ت جمل�ص �الأمن، ويف حتد الإر�دة �ملجتمع �لدويل“. وقال من�صور: “�إذ� مل تتوقف هذه 

�الإجر�ء�ت فاإنها �صتوؤدي �إىل تدمري حّل �لدولتني، وتقوي�ص �إمكانية حتقيق �ل�صالم �ل�صامل 

.
وتتحمل �إ�رش�ئيل، �ل�صلطة �لقائمة باالحتالل، م�صوؤولية ذلك“8

�لتحرير  �إن منظمة  �لفل�صطينية �صائب عريقات  �لتحرير  �لتنفيذية ملنظمة  �للجنة  قال ع�صو   •

�ال�صتيطان  ملو�جهة  دولية،  منظمة   16 لـ  و�صتن�صم  بـ“�إ�رش�ئيل“،  �عرت�فها  �صت�صحب 

�الإ�رش�ئيلي ونقل �ل�صفارة �الأمريكية للقد�ص. و�أ�صار عريقات �إىل �أن مو�صوع “نقل �ل�صفارة 

 .
ما ز�ل قائماً، مل نتلَق �أي تطمينات بعدم نقلها“9

تنفيذها عملية دع�ص على مدخل  �الإ�رش�ئيلي �صيدة فل�صطينية، بعد  �عتقلت قو�ت �الحتالل   •

.
10

م�صتعمرة �آدم، �صمال �رشق �لقد�ص �ملحتلة، �أ�صفرت عن �إ�صابة ثالثة جنود �إ�رش�ئيليني

غزة،  مدينة  من  عوي�صة،  جو�د  جمد  �الأ�صري  ب�صجن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صبع  بئر  حمكمة  ق�صت   •

ملدة ت�صعة �أعو�م؛ بتهمة �خرت�ق �ملنظومة �ملَُحْو�صبة للطائر�ت دون طيار يف جي�ص �الحتالل، 

جوريون بن  مطار  يف  �لطري�ن  حركة  ومتابعة  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�رشطة  حو��صيب   و�خرت�ق 

.
11

Ben Gurion Airport، ل�صالح حركة �جلهاد �الإ�صالمي

لبناء خمطط  على   Yoav Galant جاالنت  يو�آف  �الإ�رش�ئيلي  �الإ�صكان  وزير  �صادق   • 

2,086 وحدة ��صتيطانية �صت�صاف لعدة م�صتعمر�ت يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة. وقالت �لقناة 

.
12

�لثانية يف �لتلفزيون �الإ�رش�ئيلي �إن �لقر�ر جاء بالتن�صيق مع نتنياهو وليبمان

اجلمعة، 2017/2/3

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون  د�خل  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  قادة  من  حتذير  توجيه  من  �صاعات  بعد   •

و��صطرت  �ل�صجون،  م�صلحة  تر�جعت  فيها،  �لقمع  ت�صعيد  على  رد�ً  �الإ�رش�ب  باإعالن 

و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  و�أفاد  �لتهدئة.  على  معهم  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  �إىل 

�لوزير عي�صى قر�قع باأن �تفاقاً مّت بني �لهيئة �لقيادية الأ�رشى حركة حما�ص و�إد�رة م�صلحة 

�ل�صجون، مو�صحاً �أن �التفاق يت�صمن وقف �لت�صعيد، و�إلغاء كافة �لعقوبات �لتي فر�صتها 

و�أق�صامهم،  �ملنقولني و�ملعزولني لغرفهم  �الأ�رشى  و�إعادة  �الأ�رشى،  �ل�صجون على  م�صلحة 

.
13

باالإ�صافة �إىل منع دخول وحدة مت�صاد� Metzada unit �لقمعية �إىل غرف �الأ�رشى
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�ل�صمانة  يثلون  �خلارج  فل�صطينيي  �أن  عمرو  نبيل  فتح  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  ع�صو  �أكد   •

�لالجئني  �أن  على  م�صدد�ً  �لعامل،  يف  �لفل�صطينية  �لق�صية  ح�صور  ال�صتمر�ر  �حلقيقية 

�لفل�صطينيني “هم حماة ق�صيتنا، وق�صية �لالجئني هي جوهر �لق�صية �لفل�صطينية“. و�أعرب 

عمرو عن �أ�صفه للطريقة �لتي تتعاطى بها �ل�صلطة �لفل�صطينية ومنظمة �لتحرير مع �لالجئني 

.
14

�لفل�صطينيني

علماء  لـ“هيئة  �لعامة  للجمعية  �لثالث  �ملوؤمتر  فعاليات  �لرتكية  �إ�صطنبول  مدينة  يف  �نطلقت   •

يومي  خالل  �ملوؤمتر،  وبحث  و��صعة.  و�إ�صالمية  عربية  مب�صاركة  �خلارج“،  يف  فل�صطني 

�نعقاده، تطور�ت �لق�صية �لفل�صطينية و�الأو�صاع يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة، �إىل جانب جمموعة 

.
15

من �مللفات �لتي ناق�صت دور �لعلماء حيال ق�صايا فل�صطني

�الإ�صابة  معدل  �أن  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  عن  �صادرة  ر�صمية  �إح�صائيات  ك�صفت   •

�ل�صكان.  ن�صمة من  �ألف   100 لكل  83.8 حالة جديدة  بلغ  �ل�صفة وقطاع غزة  بال�رشطان يف 

جمموع  بلغ  فقد  لل�رشطان،  �لعاملي  �ليوم  مبنا�صبة  �لوز�رة،  عن  �ل�صادر  �لبيان  وبح�صب 

منها  ،2015 �صنة  يف  جديدة  حالة   3,927 عنها  �ملبلغ  �ل�رشطان  مبر�ص  �الإ�صابة   حاالت 

.
16

2,400 حالة جديدة يف �ل�صفة �لغربية، و1,527 حالة جديدة يف قطاع غزة

ل�صنة  تبنى  �الأوروبي  �الحتاد  �أن  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  �الأوروبية  �ملفو�صية  يف  م�صوؤول  �أعلن   •

�لفل�صطينية.  �ل�صلطة  مع  بالتن�صيق  غزة  قطاع  يخ�ص  فيما  جديدة  مايل  دعم  �صيا�صة   2017

عثمان،  �صادي  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  �الأوروبية  باملفو�صية  و�الت�صال  �الإعالم  م�صوؤول  وقال 

�إن �ل�صيا�صة �جلديدة تقوم على وقف توجيه �أمو�ل �لدعم �الأوروبي ل�صالح �رشف رو�تب 

للفل�صطينيني يخ�ص�ص  �الأوروبي  �الحتاد  فاإن  عثمان  وبح�صب  غزة.  يف  �ل�صلطة   موظفي 

300 مليون يورو �صنوياً )نحو 323.7 مليون دوالر(، تق�صم بو�قع 200 مليون يورو )نحو 

�قت�صادية، م�صاريع  ودعم  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  موظفي  لرو�تب  دوالر(  مليون   215.8 

.
17

و100 مليون يورو )نحو 107.9 مليون دوالر( لدعم وكالة �الأونرو�

ال�صبت، 2017/2/4

�أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ��صتكمل بناء جزء جديد من جد�ر  �أفاد موقع و�ال �لعبي �الإخباري   •

�أعمال ت�صييد �جلد�ر �صت�صتمر  �أن  10 كم جنوب مدينة �خلليل. ونقل �ملوقع  �لف�صل، بطول 

حتى نهاية �صنة 2017، و�صتمتد على م�صافة 42 كم، �بتد�ء من معب ترقوميا جنوب �ل�صفة 

.
18

�لغربية، و�صوالً �إىل معب ميرت، على طول �ل�صارع �ال�صتيطاين رقم 35، جنوب �خلليل
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�لفل�صطينية حممود  �ل�صلطة  �صهدت مدينة �خلليل حر�كاً ووقفات تدعو لرف�ص منح رئي�ص   •

قبل  من  ��صتمالكها  بعد  �مل�صكوبية،  لكني�صة  �لد�ري  متيم  �جلليل  �ل�صحابي  �أر�ص  عبا�ص 

�لرئا�صة  متيم  �آل  عائلة  وجهاء  ويطالب  �إ�صالمي.  وقف  �أر�ص  �أنها  من  �لرغم  على  �ل�صلطة 

�أنها  (، وترى 
2
72 دومناً )0.072 كم �لفل�صطينية باإعادة هذه �الأر��صي، �لتي تبلغ م�صاحتها 

ور�أى �خلليل“.  يف  �لرو�صية  للكني�صة  منحه  �أو  ��صتمالكه  يجوز  “ال  للعائلة  �رشعياً   وقفاً 

�آل متيم �أن عبا�ص “خالف �لقانون �الأ�صا�صي مبنحه �أر�ص �لوقف للكني�صة �لرو�صية، و�عتدى 

.
على قر�ر�ت �ملحكمة �لعليا، و�أد�ر �لظهر لكافة دعو�ت وجهاء وكبار ع�صائر �خلليل“19

يف  كبار  �صباط  للقاء  �لقاهرة  �إىل  توجه  قد  كان  �لذي  �الأمني  حما�ص  حركة  وفد  غزة  �إىل  عاد   •

.
20

جهاز �ملخابر�ت �مل�رشية

�أعلنت �جلبهة �لعربية �لفل�صطينية عن تعيني �للو�ء �ملتقاعد �صليم �لبديني �أميناً عاماً للجبهة،   •

.
21

خلفاً للر�حل جميل �صحادة

�الإ�رش�ئيليني من  �الآالف  فيها  �صارك  �حتجاجية  مظاهر�ت  �أبيب  تل  مدينة  �صهدت   • 

�خلط  د�خل  من  وعربية  ي�صارية  يهودية  و�أحز�ب  منظمات  �إليها  دعت   ،1948 وفل�صطينيي 

�الأخ�رش، تنديد�ً ب�صيا�صات �لتمييز �الإ�رش�ئيلية �صّد فل�صطينيي 1948 وهدم �ملنازل. وتقدم 

.
22

�ملظاهرة نو�ب من حزب مريت�ص �لي�صاري و�لقائمة �لعربية �مل�صرتكة

ق�صت �ملحكمة �لد�صتورية �لعليا �مل�رشية باأحقية �ملوظفني �مل�صيحيني يف �حل�صول على �إجازة   •

�صهر طو�ل حياتهم �لوظيفية وباأجر كامل لزيارة �لقد�ص، م�صاو�ة بنظر�ئهم �مل�صلمني، �لذين 

.
23

يوؤدون فري�صة �حلج، وفق م�صدر ق�صائي

االأحد، 2017/2/5

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إن زيارته لبيطانيا، و�لتي �صيلتقي خاللها   •

رئي�صة �لوزر�ء ترييز� ماي، �صتُكرَّ�ص لتوثيق �لعالقات �ل�صيا�صية، و�الأمنية، و�القت�صادية، 

و�لتكنولوجية بني �لبلدين، مبا يف ذلك تعزيز �لتعاون يف جمال �حلرب �الإلكرتونية )�ل�صايب(. 

تاأييد  جبهة  “بلورة  ماي  لقائه  من  يريد  نتنياهو  �أن  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  وذكرت 

.
�أوروبية جديدة الإ�رش�ئيل“24

�إطالق  �إثر  �أبو ن�صال �صحادة بجروح  �لفل�صطيني  �أ�صيب م�صوؤول �الإد�رة يف �الأمن �لوطني   •

.
25

�لنار عليه يف خميم عني �حللوة لالجئني �لفل�صطينيني، �لو�قع مبدينة �صيد� يف جنوب لبنان

قال �لناطق با�صم حركة حما�ص حازم قا�صم �إن بيان �لبيت �الأبي�ص �لذي يرى �أن �ال�صتيطان   •

ال يثل م�صكلة حقيقية، هو توفري غطاء لال�صتيطان على �الأر�ص �لفل�صطينية. كما ��صتهجن 
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قا�صم مو�قف قياد�ت من �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�لتي ر�أت يف بيان �لبيت �الأبي�ص “خطوة يف 

.
�الجتاه �ل�صحيح“26

�الحتالل  لقو�ت  �نتهاكاً   59,950 حما�ص  حلركة  �الإعالمي  �ملكتب  عن  �صادر  تقرير  وّثق   •

�الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية كافة خالل �صنة 2016. وك�صف �لتقرير �أن 89.9l% منها 

�لهدم و�لتجريف.  �لباقية بني �العتقاالت و�أعمال  �لن�صب  متعلقة باال�صتيطان، فيما توزعت 

�أبناء وقياد�ت  1,008 من  �أمن �ل�صلطة بال�صفة �لغربية �عتقلت  �أن �أجهزة  �إىل  و�أ�صار �لتقرير 

�أّي �صند قانوين. ولفت  �لفل�صطينية، على خلفية �صيا�صية وبدون  �ملقاومة  حما�ص وف�صائل 

�لتقرير �لنظر �إىل �أن �ل�صفة �لغربية �صهدت 1,833 حالة �نتهاك على يد �أجهزة �ل�صلطة، ما بني 

.
27

�عتقال �صيا�صي، ومتديد لالعتقال، و��صتدعاء، وغري ذلك من �العتد�ء�ت

�لتقى   Yossi Cohen كوهني  يو�صي   Mossad �ملو�صاد  جهاز  رئي�ص  �أن  عن  �لك�صف  مّت   •

�لثاين/  كانون  نهاية  يف  و��صنطن  يف  �رش�ً  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  م�صت�صاري  كبار 

 National 2017، وكان برفقة �لقائم باأعمال رئي�ص جمل�ص �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي  يناير 

Security Council )NSC(l يعقوب ناجيل Jacob Nagel. وتناولت �للقاء�ت ب�صكل رئي�صي 

.
“�لق�صية �الإير�نية، و�الأو�صاع يف �صورية، كما تناولت �مللف �الإ�رش�ئيلي – �لفل�صطيني“28

يف  مهرجان  يف  خطابه  يف  بركة،  حممد  �لعربية  للجماهري  �لعليا  �ملتابعة  جلنة  رئي�ص  قال   •

قلن�صوة، �إن “ظهرنا بات �إىل �حلائط، ومل يعد مكان نرت�جع �إليه، ولي�ص �أمامنا �صوى �لتقدم 

يف �ملعركة“، م�صدد�ً على �أن هذه �ل�صيا�صات �لعن�رشية �القتالعية، لي�صت خلالً يف �ل�صهيونية 

.
29

بل هي جوهر �ل�صهيونية

�أعو�م على �الأ�صرية �ملقد�صية منار  حكمت حمكمة �الحتالل �ملركزية بالقد�ص بال�صجن �صتة   •

�ل�صويكي )16 عاماً( من بلدة �صلو�ن، �لتي تعّد �أ�صغر �أ�صرية مقد�صية يف �صجون �الحتالل، 

 .
30

بعد �تهامها مبحاولة تنفيذ عملية طعن �صّد �أحد جنود �الحتالل

قال وزير �الأوقاف و�ل�صوؤون �لدينية �لفل�صطينية �ل�صيخ يو�صف �دعي�ص، يف تقرير �صدر عن   •

جتاوزت  �ملا�صي  �ل�صهر  خالل  �لدينية  �ملقد�صات  على  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  �إن  �لوز�رة، 

.
31

�لثمانني �عتد�ًء

ن �أ لفل�صطيني“  و� �رش�ئيلي  �الإ ن  ل�صاأ � لدر��صات  �لقد�ص  “مركز  لـ �إح�صائية  ظهرت  �أ  • 

.
1,756 م�صتوطناً �قتحمو� �مل�صجد �الأق�صى خالل �صهر كانون �لثاين/ يناير 322017

فيها  يدعون  مفتوحة  ر�صالة  بلجيكا  يف  فناناً   190 من  و�أكرث  وباحثاً  بروف�صور�ً   482 وجه   •

حكومتهم لالن�صحاب من م�رشوع �أبحاث بعنو�ن “قطار �لقانون  LAW-TRAIN“، يوله 

�الإ�رش�ئيلية.  �الأمنية  �الأجهزة  مع  و�إ�صبانيا  بلجيكا  فيه  تن�صق  و�لذي  �الأوروبي،  �الحتاد 
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�لتعذيب  و�أ�صاليب  �لفل�صطينيني،  لل�صيا�صيني  �لقانوين  غري  �الإ�رش�ئيلي  �العتقال  �إن  وقالو� 

�لتي ت�صتخدمها �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية خالل عمليات �ال�صتجو�ب، موثقة جيد�ً؛ ففي 

�صنة 2017 وحدها ��صتجوبت �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية نحو �صبعة �آالف فل�صطيني، من 

.
33

بينهم �أربعمئة طفل

االإثنني، 2017/2/6

�صادق �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي بالقر�ءتني �لثانية و�لثالثة على �قرت�ح “قانون �لت�صوية“، �لذي   •

�لقانون �قرت�ح  جانب  �إىل  و�صّوت  �ال�صتيطان.  ل�صالح  فل�صطينية  �أر��ص ٍ مل�صادرة   يهدف 

.
34ً

60 ع�صو كني�صت، مقابل معار�صة 52 ع�صو�

�لت�صوية“  “قانون  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  ر�أى   •

.
مرفو�صاً ومد�ناً، م�صري�ً �إىل �أن هذ� �لقانون خمالف لقر�ر جمل�ص �الأمن �لدويل 352334

ُيلغي  �لت�صوية  قانون  مل�رشوع  �لكني�صت  “مترير  �إن  ووت�ص  ر�يت�ص  هيومن  منظمة  قالت   •

�الأمن  جمل�ص  مترير  من  فقط  �أ�صابيع  بعد  وياأتي  �ملرعي،  �الإ�رش�ئيلي  �لقانون  من  �صنو�ت 

�لفا�صح  �إ�رش�ئيل  جتاهل  ويعك�ص  �مل�صتوطنات،  �رشعية  عدم  حول  باالإجماع   2334 للقر�ر 

�الحتالل  �لقانون  م�رشوع  “ير�ّصخ  قائلة:  لها،  بيان  يف  �ملنظمة،  و�أ�صافت  �لدويل“.  للقانون 

�الإ�رش�ئيليون  �مل�صتوطنون  يخ�صع  حيث  �لغربية،  لل�صفة  �لو�قع  �الأمر  بحكم  �ملتو��صل 

منف�صلة  وخدمات  وقو�عد  قانونية  الأنظمة  �ملنطقة  نف�ص  يف  يعي�صون  �لذين  و�لفل�صطينيون 

.
وغري مت�صاوية“36

 ،2017 �ملحلية  لالنتخابات  �لزمني  �جلدول  �ملركزية  �لفل�صطينية  �النتخابات  جلنة  �أعلنت   •

.
37

و�لذي يت�صمن �ملفا�صل �لقانونية ملر�حل �لعملية �النتخابية وتو�ريخها

حذرت �ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان يف بريطانيا من خطورة �نت�صار �لتعذيب يف معتقالت   •

�أجهزة �أمن �ل�صلطة �لفل�صطينية، وحّملت رئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص م�صوؤولية ذلك. وذكرت 

�أنه خالل �صنة 2016 ُقّدر عدد من تعر�صو� للتعذيب و�أمكن �لو�صول �إليهم بـ 33 حالة، و�أنه 

مع بد�ية �صنة 2017 بد�أت عملية ت�صجيل حاالت تعر�صت لتعذيب وح�صي يف تلك �ملعتقالت، 

�أبرزها �لتعليق على �لباب �أو يف �ل�صقف و�ل�رشب �لع�صو�ئي على كافة �أنحاء �جل�صد. وذكرت 

.
38

�ملنظمة �أن عبا�ص ُيعّد �مل�صوؤول �الأول عن �نت�صار �لتعذيب

�أن  �أمني بغزة  �أهد�فاً متفرقة بقطاع غزة، و�أفاد م�صدر  ق�صف جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي   •

.
39

�لطري�ن �الإ�رش�ئيلي �صّن 19 غارة، منها 15 مبكان و�حد �رشق حي �ل�صجاعية
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عمل  غزة  قطاع  �صّد  �الإ�رش�ئيلي  �لت�صعيد  �أن  �لبدويل  �صالح  حما�ص  يف  �لقيادي  �أكد   •

ومن  �أكب“.  لت�صعيد  غزة  قطاع  ت�صتدرج  �أن  حتاول  “�إ�رش�ئيل  �أن  �إىل  م�صري�ً  ��صتفز�زي، 

�الإ�رش�ئيليني  �إ�رش�ئيلية ب�صاأن �جلنود  �أي عرو�ص  �لبدويل تلقي حركته  �أخرى، نفى  جهة 

.
40

�الأ�رشى لدى حركته

�لغربية تغيري�ت  �ل�صفة  �أعدها عدد من معلمي �لرتبية �الإ�صالمية يف  �أظهرت در��صة جديدة   •

�لعام  بد�ية  �أطلق  و�لذي  �الأوىل،  �الأربعة  لل�صفوف  �الإ�صالمية  �لرتبية  منهاج  �صملها  كبرية 

،169 �أ�صل  من  �آية   118 حذف  مّت  �أنه  �لدر��صة  وك�صفت   .2017/2016 �حلايل   �لدر��صي 

�أربعة درو�ص يف  �إىل حذف  51، ��صتمل عليها �ملنهاج �لقدمي، باالإ�صافة  �أ�صل  و21 حديثاً من 

.
كل من �ل�صفني �لثاين و�لثالث، وتقلي�ص عدد �صور �لقر�آن �لتي يجب حفظها من 16 �إىل 4112

�فتتحت بلدية مدينة دير �لبلح، و�صط قطاع غزة، ن�صباً تذكارياً ملهند�ص �لطري�ن �لتون�صي   •

.
حممد �لزو�ري، �لذي تتهم حما�ص “�إ�رش�ئيل“ باغتياله يف كانون �الأول/ دي�صمب 422016

خالله  يعر�ص  توثيقياً  تقرير�ً  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  �أ�صدرت   •

يف  �لفل�صطينيني  لالجئني  �لريموك  خميم  د�خل  متت  �لتي  �الغتيال  عمليات  �أ�صهر 

2011 مار�ص  �آذ�ر/  بني  ما  �ملمتدة  �لفرتة  خالل  �حلياة“،  “�غتيال  عنو�ن،  حتت   �صورية، 

ً  وكانون �الأول/ دي�صمب 2016. وذكر �لتقرير �أن “ظاهرة �الغتياالت“ �أدت �إىل مقتل 16 الجئا

.
43ً

فل�صطينيا

مع  للتطبيع  بالده  حكومة  �لكودة  يو�صف  �ل�صود�ن  يف  �الإ�صالمي  �لو�صط  حزب  رئي�ص  دعا   •

بانتهاك �صيادتها  “خ�رشت مادياً ومعنوياً  �أن �خلرطوم  “�إ�رش�ئيل“ بدون �رشوط، باعتبار 
بالق�صف �جلوي �ملتكرر“. وقال �لكودة �إن “مقاطعة �إ�رش�ئيل �رتدت �إىل �صدورنا، وال مانع 

و�أ�صاف:  �خلا�ص“.  �صاأنك  يف  تتدخل  مل  �أنها  طاملا  �جلهات  من  جهة  �أي  مع  عالقة  �إقامة  يف 

“نريد �أن يناق�ص �لنا�ص حالياً مو�صوع �لعالقة مع �إ�رش�ئيل، ونحن تعبنا ودفعنا �لكثري من 
.
�لثمن يف �صبيل �لق�صية �لفل�صطينية بطريقة خاطئة“44

الثالثاء، 2017/2/7

�لتعليم  وزير   The Jewish Home )HaBayit HaYehudi(l �ليهودي  �لبيت  رئي�ص  قال   •

�الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت Naftali Bennett �إن “جولة �حلرب �لقادمة ]يف قطاع غزة[ �أ�صبحت 

و�صيكة“، و�صّدد �لوزير، على �أن “�إ�رش�ئيل“ �صت�صعى �إىل ح�صم �ملعركة وو�صع نهاية لها. �أما 

�لقادمة مع  �أن �جلولة �حلربية  يقدر  �إنه  قال  يو�آف جاالنت فقد  �الإ�رش�ئيلي  �الإ�صكان  وزير 

.
45

حما�ص �صتكون يف �لربيع �لقريب
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و�صف رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص “قانون �لت�صوية“ باأنه ت�رشيع يجيز �رشقة   •

هو  “هدفنا  �أن  و�أكد  �لدويل.  للقانون  �ملخالف  �ال�صتيطان  وي�رشع  �لفل�صطينية  �الأر��صي 

.
�ل�صالم و�إقامة دولتني“46

قال �لقيادي يف حركة حما�ص �أ�صامة حمد�ن باأنه “ال �نتخابات قبل �إنهاء �النق�صام“، منوهاً �إىل   •

�أن خطوة “ت�صكيل حكومة �لوحدة �لوطنية و�إجر�ء �النتخابات تاأتي بعد حتقيق �مل�صاحلة“. 

�لوحدة  “�لرئي�ص حممود عبا�ص مل يتجاوب مع خطوة ت�صكيل حكومة  �إن  و�أ�صاف حمد�ن 

عن  “بعيد�ً   ،2017 يناير  �لثاين/  كانون  يف  ومو�صكو  بريوت  لقاءّي  تناولها  �لتي  �لوطنية“، 

.
م�صاألة تاأييد حما�ص لها من عدمه“47

ن�رش مركز حملة - �ملركز �لعربي لتطوير �الإعالم �الجتماعي يف �لد�خل �لفل�صطيني، نتائج   •

على  �الإ�رش�ئيليني  �لنا�صطني  من�صور�ت  يف  و�لتحري�ص  �لعن�رشية  فيه  ير�صد  �أجر�ه،  بحث 

�الإنرتنت  على  كتبو�  �إ�رش�ئيلي  مت�صفح  �ألف   60 �أن  �لبحث  ويك�صف  �الجتماعية.  �ل�صبكات 

�أو  عن�رشي  من�صور  �ألف   675 وجد  حيث  �لعرب،  �صّد  �الأقل  على  و�حد�ً  عنيفاً  من�صور�ً 

حتري�صي يف �صنة 2016، مبعدل من�صور كل 46 ثانية، غالبيّتها على �لفي�صبوك، �أي �ِصعف ما 

.
48

كان عليه �لعدد يف �صنة 2015، و�لذي ن�رش فيه 280 �ألف من�صور م�صابه

�أعرب �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�ص عن �الأ�صف العتماد �لكني�صت ما يعرف   •

�لقانون  �إن  �لعام،  �الأمني  با�صم  �ملتحدث  دوغريك،  ��صتيفان  وقال  �لت�صوية“.  بـ“قانون 

.
49

�الإ�رش�ئيلي �ملعتمد يف �ل�صاد�ص من �ل�صهر �حلايل يتعار�ص مع �لقانون �لدويل

لتتجاوز   ،2017 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �الأجنبي،  �لنقد  من  “�إ�رش�ئيل“  �حتياطات  �صعدت   •

حاجز 100 مليار دوالر �أمريكي، للمرة �الأوىل يف تاريخ �حتياطات �لبالد من �لعمالت �ل�صعبة. 

وجاء يف تقرير �الحتياطات �لنقدية لبنك “�إ�رش�ئيل“ �ملركزي Bank of Israel �أن �حتياطات 

�لنقد �الأجنبي �صعدت 12.3l% خالل �صهر كانون �لثاين/ يناير 2017 على �أ�صا�ص �صنوي؛ �إىل 

.
50

101.6 مليار دوالر، �صعود�ً من 90.5 مليار دوالر

االأربعاء، 2017/2/8

ك�صفت كتائب �لق�صام عن رف�ص عرو�ص خمتلفة من �الحتالل عب و�صطاء �إقليميني ودوليني   •

مطالب  من  �الأدنى  �حلد  �إىل  ترقى  ال  �لعرو�ص  �إن  وقالت  �الأ�رشى،  تبادل  �صفقة  الإجر�ء 

 .
51

�ملقاومة

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص خماطباً جمل�ص �ل�صيوخ �لفرن�صي، �إن �حلفاظ   •

على حّل �لدولتني، ويف غياب �إمكانية �لتو�صل حلل �صيا�صي، يتطلب من �لدول �لتي تعرتف 
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بـ“�إ�رش�ئيل“ �أن تعرتف بفل�صطني �أي�صاً، ولي�ص بدولة و�حدة، و�إنه قد ي�صطر لقطع �لتعاون 

.
52

�الأمني مع “�إ�رش�ئيل“ �إذ� ��صتمرت �صيا�صة �ال�صتيطان

بثت �لقناة �الإ�رش�ئيلية �لعا�رشة تقرير�ً تلفزيونياً مطوالً عن تنامي قدر�ت حما�ص �لع�صكرية   •

على طول �جلد�ر �حلدودي مع “�إ�رش�ئيل“. وجاء يف �لتقرير �أنه منذ �نتهاء �حلرب �الأخرية 

على غزة، تر�صد �لكامري�ت �الإ�رش�ئيلية تعاظم قوة حما�ص، و�صيطرتها على حدود �لقطاع. 

وجندت مده�ص،  ب�صكل  نف�صها  بنت   2014 غزة  حرب  �نتهاء  منذ  حما�ص  �أن  �لتقرير   وذكر 

و�ملع�صكر�ت  وخانيون�ص،  رفح،  مبناطق  �ألوية،  خم�صة  على  مق�صمني  م�صلح،  �ألف   30

�إىل خم�ص كتائب، وكل كتيبة  لو�ء مكّون من ثالث  �ل�صمال. وكل  �لو�صطى، وغزة، ومنطقة 

800 جندي، وكل لو�ء لديه خّط متقدم يحتوي على ��صتطالع، ومو�قع  150 �إىل  قو�مها من 

�لبحرية،  و�ألوية  �لتفجري�ت و�ل�صو�ريخ،  مر�قبة، ودوريات، وخّط خلفي، بجانب وحد�ت 

.
53

و�لنخبة، و�الأنفاق

�الإعالم  و�صائل  و�ن�صغلت  مو�جهة.  �أي  حال  يف  باملوت  �الإ�رش�ئيليني  �لق�صام  كتائب  توعدت   •

�الإ�رش�ئيلية مبا و�صفتها باحلرب �لنف�صية �لتي ت�صنها حما�ص من خالل “فيديو كليب“ باللغة 

�لعبية يحذر �الإ�رش�ئيليني من �ملوت يف غزة. �ل�رشيط �لذي يحمل �أغنية بعنو�ن “�صهيوين 

 .
54

�أنت �صتموت يف غزة“ �نت�رش كالنار يف �له�صيم يف منتديات �لتو��صل �الجتماعي �الإ�رش�ئيلية

معاريف  �صحيفة  عنه  نقلته  ما  بح�صب  ليبمان،  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

�لتي  �لنري�ن  قوة  ثلث   2014 غزة  حرب  خالل  ��صتخدمت  قد  “�إ�رش�ئيل“  كانت  �إن  �لعبية، 

لديها، فاإن عليها يف �حلرب �لقادمة ��صتخد�م كّل طاقة �لنري�ن �لتي بحوزتها من �أجل ح�صم 

�ملو�جهة بانت�صار ٍ �إ�رش�ئيلي ال لب�ص فيه، على حّد تعبريه. وبح�صب ليبمان، فاإنه �إذ� قررت 

تنتهي  �أن  يجب  �ملو�جهة  هذه  فاإن  حما�ص،  �صّد  جديدة  حرب  خو�ص  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة 

.
55

بن�رش �إ�رش�ئيلي كبري، و�أن ت�صحق “�إ�رش�ئيل“ حما�ص، وُتنهي �صيطرتها على قطاع غزة

�أفاد مر��صل �جلزيرة باأن فل�صطينياً ُم�صناً يعمل مز�رعاً ��صت�صهد �إثر دع�صه من قبل �صيارة   •

.
56

م�صتوطن يف بلدة �خل�رش جنوب مدينة بيت حلم

 Applied Research Institute - Jerusalem )قال �ملدير �لعام ملعهد �الأبحاث �لتطبيقية )�أريج  •

بلغت  �النتقالية،  �أو�صلو  �تفاقية  �صنة من توقيع  1992، وقبل  �صنة  �إ�صحق: يف  ARIJ(l( جاد 

، وكان يقطنها �آنذ�ك 248 �ألف م�صتوطن، يف حني �أنه 
2
م�صاحة �مل�صتعمر�ت يف �ل�صفة 77 كم

ويقطنها   ،
2
كم  197 بلغت  حيث   ،%156l بن�صبة  �مل�صتعمر�ت  م�صاحة  �زد�دت   2016 �صنة  يف 

763 �ألف م�صتوطن. و��صتعر�ص �إ�صحق �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية بحق �الأر��صي �لفل�صطينية 

نحو وتدمري  وحرق  �قتالع  مّت  حيث   ،2016 �صنة  خالل  �ملنازل  وهدم  �ملثمرة   و�الأ�صجار 
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3,380 �صجرة مثمرة. و�أو�صح �أن م�صاحة �الأر��صي �لتي متت م�صادرتها خالل �صنة 2016 

بلغت  و�لتي   ،2015 �صنة  عن   %144l قدرها  بزيادة  �أي   ،)
2
كم  8.962( دومناً   8,962 بلغت 

.
57

)
2
3,671 دومناً )3.671 كم

لوكالة  3.6 ماليني دوالر(  )نحو  25 مليون كرون د�مناركي  بقيمة  �لد�منارك تبعاً  قدمت   •

.
58

�الأونرو�، دعماً لب�جمها وخدماتها �لرئي�صية يف لبنان

اخلمي�س، 2017/2/9

�إ�رش�ئيلي على  �أنه  ُيعتقد  �آخرون، جر�ء ق�صف  �ثنان و�أ�صيب خم�صة  ��صت�صهد فل�صطينيان   •

 .
59

�حلدود �لفل�صطينية �مل�رشية

�أكدت �رشطة �الحتالل �إ�صابة �صتة �إ�رش�ئيليني بجروح متفاوتة يف عمليتي �إطالق نار وطعن   •

�مل�صتبه به، وهو �صاب من  �عتقلت  �إنها  �ل�رشطة  �أبيب. وقالت  مبنطقة بيتاح تكفا، �رشق تل 

.
60

�صكان بلدة بيتا مبحافظة نابل�ص

قرر �حتاد �لبملان �لدويل Inter-Parliamentary Union )IPU(l تاأجيل “�لطاولة �مل�صتديرة“،   •

�لتي ينظمها �حتاد �لبملان �لدويل حول �ملياه يف �ل�رشق �الأو�صط، مب�صاركة عدد من برملانات 

�أن  2017 يف �رشم �ل�صيخ، بعد  �آذ�ر/ مار�ص  دول �ملنطقة، و�لذي كان من �ملقرر عقدها بد�ية 

�أر�صل رئي�ص كتلة فتح �لبملانية عز�م �الأحمد ر�صالة عاجلة للجنة �ل�رشق �الأو�صط، �لتابعة 

الحتاد �لبملان �لدويل، ب�صفته ع�صو�ً يف �للجنة، يطالبه فيها باتخاذ موقف و��صح وحمدد 

لكتلة فتح  �لت�صوية“، وفق بيان  بـ“قانون  �أقر ما ي�صمى  �أن  �الإ�رش�ئيلي بعد  �لكني�صت  جتاه 

.
61

�لبملانية

ك�صفت �صلطة �لطاقة بغزة �أن وز�رة �ملالية بال�صفة �أعادت فر�ص �ل�رش�ئب على وقود حمطة   •

توليد �لكهرباء، بعد نفاد �لدفعة �الأوىل من منحة �لوقود �لقطرية و�لرتكية؛ ما ينذر با�صتد�د 

.
62

�أزمة �نقطاع �لتيار �لكهربائي

قادة  حماوالت  من  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  حذر   •

�لد�خلية باجتاه قطاع غزة. و�أكد هنية على �رشورة كبح جماح  �أزماتهم  �الحتالل ت�صدير 

“قانون  �أكب يف �مل�صتقبل. و�صدد على رف�ص  �أزمات  هذه �لت�رشفات �حلمقاء �لتي قد ُتوجد 

و�إ�صفاء  �الأر��صي  من  �ملزيد  على  �ال�صتيالء  خالله  من  �الحتالل  يحاول  �لذي  �لت�صوية“، 

.
63

�رشعية ز�ئفة للم�صتعمر�ت

ك�صف ممثّل حركة حما�ص يف �إير�ن خالد �لقدومي عن تطور�ت �إيجابية حت�صل �أخري�ً لتطوير   •

عالقات حما�ص و�إير�ن، مع ��صتمر�ر �لدعم �ملايل و�لع�صكري �الإير�ين للحركة، موؤكد�ً �أن �لدعم 
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وجود  نفى  كما  يتوّقف.  مل  حما�ص،  �إىل  �إير�ن  من  �ملقّدم  �لع�صكري  وحتى  و�ملايل  �ل�صيا�صي 

�إير�نية  و�صاطة  وجود  عدم  موؤّكد�ً  باإير�ن،  حما�ص  عالقات  بقطع  عربية  دولة  �أي  من  طلب 

مل�صاحلة حما�ص مع �صورية. و�أّكد �لقدومي، يف حو�ر مع موقع �ملونيتور Al-Monitor، �أن 

عن  كا�صفاً  باإير�ن،  عالقتها  لتح�صني  �إيجابي  �جتاه  يف  �صتدفع  حلما�ص  �لد�خلية  �النتخابات 

يف  �لر�صمية  �جلهات  من  بالعديد  حلما�ص  �ت�صاالت  وجود  مع  �إير�ن،  خارج  بينهما  لقاء�ت 

.
64

�إير�ن كاحلر�ص �لثوري، ووز�رة �خلارجية، ومكتب �ملر�صد

�ل�صفة  يف  يعي�صون  كانو�  م�صتوطن  �ألف   421 من  �أكرث  �أن  )ي�صع(  �مل�صتعمر�ت  جمل�ص  �أعلن   •

�لغربية �ملحتلة �أو�خر �صنة 2016. وال ت�صمل هذه �الأرقام عدد �مل�صتوطنني �لذين يقيمون يف 

.
65

�رشقي �لقد�ص �ملحتلة

�أكد عميد �الأ�رشى نائل �لبغوثي �أن �أ�رشى �صفقة وفاء �الأحر�ر يرف�صون �أي �قرت�ح يتعلق   •

باإبعادهم. وقال �لبغوثي، يف ت�رشيحات نقلها حمامي نادي �الأ�صري بعد زيارته له يف �صجن 

�إىل  �أحر�ر�ً، و�أن يعودو�  �أن يكونو�  �أ�رشى �صفقة وفاء �الأحر�ر لن يقبلو� �صوى  �إن  جلبوع: 

.
66

عائالتهم

بركات  نري  �لقد�ص  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  بلدية  رئي�ص  �أن  عبية  �إعالمية  م�صادر  �أكدت   •

�ليمينية  �الأحز�ب  قادة  Yehuda Glick، وعدد�ً من  �لكني�صت �حلاخام يهود� جليك  وع�صو 

�لق�صور  مبنطقة  )�ملغط�ص(  �لهيكل“  بـ“مطاهر  ي�صمى  ما  �فتتاح  يف  �صاركو�  و�حلاخامات، 

.
67

�الأموية �ملال�صقة للم�صجد �الأق�صى

�لدولة  تنظيم  ي�صمى  ملا  �لتابع  �صيناء“  بـ“والية  يعرف  ما  �أو  �ملقد�ص“  “بيت  تنظيم  تبنى   •

�خلمي�ص   –  2017/2/8 �الأربعاء  ليل  �ل�صو�ريخ  �إطالق  عن  �مل�صوؤولية  )د�ع�ص(،  �الإ�صالمية 

2017/2/9، �إذ �أعلن �لتنظيم “�حلرب على �لعدو“، و�أنه �أطلق �صبعة �صو�ريخ من طر�ز غر�د 

.
68

Grad من �صبه جزيرة �صيناء �مل�رشية على مدينة �إيالت

اجلمعة، 2017/2/10

“�الأر�ص  “�إ�رش�ئيل �ليوم“، �إن  قال �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، يف مقابلة مع �صحيفة   •

�ملتبقية،  �الأر�ص  تتقل�ص  للم�صتوطنات  �الأر�ص  ��صتخد�م  يتم  مرة  كل  ويف  حمدودة،  �ملتبقية 

كل  ندر�ص  “لكننا  �أ�صاف  �أنه  �إال  لل�صالم“.  جيد�ً  �أمر�ً  لي�ص  �مل�صتوطنات  تو�صيع  �أن  و�أعتقد 

فرتة  يف  �إ�رش�ئيل  �أدين  �أن  �أريد  ال  “�أنا  قائالً  بـ“�إ�رش�ئيل“  عالقته  عن  وحتدث  �خليار�ت“. 

رئا�صتي، �أنا �أفهم �إ�رش�ئيل جيد�ً و�أقدرها كثري�ً. لقد مّر �الإ�رش�ئيليون باأوقات �صعبة جد�ً“. 
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ما  ولرَن  �ملو�صوع،  �أدر�ص  “�أنا  قال:  �لقد�ص  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  مو�صوع  وحول 

.
�صيحدث“، م�صيفاً “هذ� لي�ص قر�ر�ً �صهالً، ...�أنا �أفكر به ب�صكل جدي جد�ً“69

رئي�ص  فرج،  ماجد  �للو�ء  برئا�صة  فل�صطينياً  وفد�ً  �أن  �لفل�صطينية  �الأيام  �صحيفة  ذكرت   •

�ملا�صية، و�لتقى م�صوؤولني  �لقليلة  �الأيام  �لفل�صطينية، ز�ر و��صنطن خالل  �لعامة  �ملخابر�ت 

.
70

�أمريكيني، يف �أول �ت�صال فل�صطيني مع �الإد�رة �الأمريكية �جلديدة برئا�صة دونالد تر�مب

دعا وزير �الأمن �لد�خلي جلعاد �أرد�ن Gilad Erdan، يف ت�رشيح الإذ�عة “�صوت �إ�رش�ئيل“   •

تل  �لتي ت�صدرها  �ال�صتيطانية  �لقو�نني  �لتدخل يف  بعدم   ،lلدولية� �ملحكمة �جلنائية  �لعبية، 

.
�أبيب. وقال �أرد�ن “على �لعدل �لدولية عدم �لتدخل يف قانون �لت�صوية“71

�الأ�رشى  بني  التفاق  �لتو�صل  “جرى  �إنه  حما�ص  حلركة  �لتابع  �الأ�رشى  �إعالم  مكتب  قال   •

وم�صلحة �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية؛ يق�صي باإعادة �الأمور �إىل ما كانت عليه قبل �لهجمة �الأخرية 

.
�صّد �الأ�رشى“72

�أظهر ت�صجيالن �صوتيان م�رشبان، �أذ�عته قناة “مكملني“ �مل�رشية �ملعار�صة ملكاملة هاتفية   •

 Yitzhak Molcho موخلو  �إ�صحق  مع  �صكري  �صامح  �مل�رشي  �خلارجية  لوزير  من�صوبة 

متعلقة  �إ�رش�ئيلية  م�رشية  مفاو�صات  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  لرئي�ص  �خلا�ص  �مل�صت�صار 

 .
مبناق�صة بنود �تفاقية تري�ن و�صنافري �ملوقعة بني �لقاهرة و�لريا�ص �صنة 732016

�لعديد من جماالت  �إن هناك   Kemal Okem �أوكام  �أبيب كمال  تل  لدى  �لرتكي  �ل�صفري  قال   •

�لتعاون �لتي باإمكانها �أن تعود بالفائدة على �أنقرة وتل �أبيب، ويف مقدمتها �لتجارة و�ل�صياحة 

و�لطاقة. و�أ�صار �إىل �أن بالده ترغب برفع عدد �ل�صياح �الإ�رش�ئيليني �لو�فدين �إليها �إىل ما كان 

 .
74ً

عليه �لو�صع قبل توتر �لعالقات، �إذ تعدى �لـ 600 �ألف �صائح �صنويا

ال�صبت، 2017/2/11

ك�صف نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية عن رزمة من �مل�صاعد�ت   •

�لتي �صتقدمها وقدمتها قطر وغريها من �لدول لقطاع غزة. وقال هنية، خالل حفل ت�صليم 

مبلغ  �إيد�ع  على  و�فقت  قطر  �إن  بخانيون�ص،  �ل�صكنية  حمد  مدينة  من  �لثانية  �ملرحلة  �صقق 

قدره 100 مليون دوالر �صنوياً ل�صالح �صندوق �إعادة �إعمار قطاع غزة. وك�صف عن مو�فقة 

�ل�صيخ �إ�صافة لتقدمي  25 مليون دوالر،  لـ  �إقامة م�صت�صفى برفح قد ت�صل تكلفته   قطر على 

�خلا�صة،  �الحتياجات  لذوي  م�صت�صفى  الإقامة  دوالر  ماليني   10 بـ  تبع  جا�صم  بن  حمد 

 وت�صغيله ملدة ع�رشة �أعو�م. وك�صف هنية مو�فقة �أمري قطر على �إعطاء �صمانة بنكية بقيمة
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�أن 161 ملد قطاع غزة بالكهرباء. و�أكد هنية   30 مليون دوالر، للبدء يف �لعمل على م�رشوع 

 حما�ص �أمام مرحلة جديدة يف �لعالقة مع م�رش و�صتبقى عالقة متطورة، م�صري�ً �إىل �أن حما�ص

.
75

�صتزيل كل �لتخوفات �ملتعلقة باالأمن �لقومي �مل�رشي دون �لتدخل يف �ل�صاأن �لد�خلي �مل�رشي

و�صف مفيد �حل�صاينة، وزير �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان �لفل�صطينية، �لدعم �ملايل لعملية �إعادة   •

�إعمار ما دمره �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف قطاع غزة باأنه “�صعيف جد�ً“، فيما �أبدى تفاوؤالً جتاه 

 .
76

�لدور �لقطري يف هذ� �ل�صدد

�لرو�صية   Tandem �لتاندوم  قذيفة  تطوير  من  متكنو�  مقاتليها  �أن  �لق�صام  كتائب  ك�صفت   •

 ،2014 �صيف  يف  غزة  على  �حلرب  خالل  جد�رتها  �أثبتت  و�لتي  للدروع،  �مل�صادة  �ل�صنع، 

ح�صب تعبريها. و�أ�صار ر�ئد �صعد، �أحد قادة �لكتائب، يف فيلم وثائقي عن �ل�صهيد حممد �لقوقا 

.
�أحد �لقادة �مليد�نيني للكتائب، �أن �لقوقا كان له دور كبري يف تطوير قذيفة �لتاندوم 7785

�حلكومة  رئي�ص  بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لتعليم  وزير  �ليهودي،  �لبيت  رئي�ص  طالب   •

�الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، باالمتناع عن ذكر دولة فل�صطني، خالل لقائه �ملرتقب منت�صف 

�الأ�صبوع مع �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب. ونقلت و�صائل �الإعالم �الإ�رش�ئيلية عن �لوزير 

�الأر�ص  فاإن  فل�صطني،  دولة  �إىل  لقائهما  خالل  وتر�مب،  نتنياهو  تطرق  “�إذ�  قوله:  بينيت 

.
�صرتتعد“78

م�صتقبل( )يوجد  عتيد  ي�ص  حزب  عن  �لكني�صت  ع�صو   ،Haim Yelin يلني  حاييم  قال   • 

Yesh Atid يف ت�رشيح ٍللقناة �لثانية يف �لتلفزيون �الإ�رش�ئيلي �إن “�صيا�صة �لرتقيع يف �لتعامل 

]�لطنجرة[ �لذي �صينفجر يف نهاية �الأمر“.  مع غزة لي�صت حالً، ولي�صت �صوى غطاًء للِقْدر 

ودعا ع�صو �لكني�صت لت�صوية �صيا�صية مع حما�ص بغزة لـ“�صمان عدم جتدد �حلرب“. و�تهم 

لـ“�إثارة حرب مع غزة“ هرباً من  يلني رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو بال�صعي 

.
79

ُتهم �لف�صاد �لتي تالحقه

قالت �صفرية �لواليات �ملتحدة �الأمريكية يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايل Nikki Haley �إن بالدها   •

قررت حجب �لثقة عن تر�صيح �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�ص، لرئي�ص وزر�ء 

فل�صطني �ل�صابق �صالم فيا�ص، ممثالً له يف ليبيا. وقالت هايل، �إن �لواليات �ملتحدة ال تعرتف 

.
80

حالياً بدولة فل�صطينية وال توؤيد �الإ�صارة �لتي �صري�صلها هذ� �الختيار د�خل �الأمم �ملتحدة

االأحد، 2017/2/12

قال �لوزير �الإ�رش�ئيلي زئيف �ألكني، �إنه ال �صّك �أن �حلديث عن فر�ص �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية يف   •

�ل�صفة �لغربية هو مرّكب مهم ومركزي يف �حلو�ر �ل�صيا�صي، وهذ� يعّد تقدماً كبري�ً. وحول 
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�ل�صيادة  فر�صنا  “لالأ�صف  �ألكني:  قال  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صيادة  فر�ص  بعد  �لفل�صطينيني  و�صع 

على �لقد�ص، ولكننا مل ننفذها بعد. علينا �أن ن�صاأل �أنف�صنا ما علينا �لقيام به مع �الأقليات بعد 

فر�ص �ل�صيادة“. و�صدد على �أن فل�صطينيي �ل�صفة “�صي�صكلون بالن�صبة لنا حتدياً كبري�ً. �أعلم 

.
�أن �أيام �ل�صلطة �لفل�صطينية معدودة، وهي لن ت�صمد بعد �لرئي�ص �لفل�صطيني �أبو مازن“81

�صادقت �للجنة �لوز�رية �الإ�رش�ئيلية ل�صوؤون �لت�رشيع، على �ل�صيغة �ملعّدلة لقانون “تقييد   •

�الأذ�ن“، �لذي ين�ص على منع ��صتخد�م مكب�ت �ل�صوت يف بّث �ل�صعائر �لدينية، من �ل�صاعة 

ت�صل  غر�مات  فر�ص  على  �لقانون  وين�ص  �صباحاً.  �ل�صابعة  وحتى  ليالً،  ع�رشة  �حلادية 

ب�صكل  �إقر�ره  مّت  حال  يف  �لقانون،  تطبيق  عن  �صتمتنع  �لتي  �مل�صاجد  على  دوالر   1,200 �إىل 

.
82

نهائي

�إن م�صدر قلقه �لرئي�صي، عند �ل�صعي حلل  �أفيجدور ليبمان  قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي   •

على  و�صدد  يهودية“.  دولة  “�إ�رش�ئيل  على  �حلفاظ  �صمان  هو  �لفل�صطينيني  مع  �ل�رش�ع 

 ،“1967 قبل  ما  حدود  د�خل  يعي�صون  �لذين  �لفل�صطينيني  جميع  عن  “�النف�صال  يريد  �أنه 

م�صيفاً: “مبباركة مني، �أنتم �لفل�صطينيون، عليكم �لذهاب ]للعي�ص حتت حكم رئي�ص �ل�صلطة 

�صيدفع  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  مو�طني  �صتكونون  مازن.  �أبو  عبا�ص[  حممود  �لفل�صطينية 

وخم�ص�صات  �الأمومة،  وخم�ص�صات  �ل�صحة،  وخم�ص�صات  �لبطالة،  خم�ص�صات  لكم 

.
�لت�صكع“83

2016 ح�صل  2000 وحتى �صنة  �أنه منذ �صنة  �الإ�رش�ئيلية  �لد�خلية  ك�صف م�صدر يف وز�رة   •

33 �ألف مو�طن �إ�رش�ئيلي على �جلن�صية �الأملانية. وذكر �مل�صدر �أن ق�صماً غري قليل من هوؤالء 

�ألفاً ينتظرون دورهم للح�صول   20 تخلو� متاماً عن جن�صيتهم �الإ�رش�ئيلية، و�أن هناك نحو 

.
84

على هذه �جلن�صية

قالت �صحيفة ذ� ماركر �القت�صادية �الإ�رش�ئيلية �إن وزير �لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز   •

�مل�ص  بعدم  “�إ�رش�ئيل“  فيها  تتعهد  �الأردنية،  �حلكومة  �إىل  بر�صالة  بعث   ،Yuval Steinitz

�لعقد،  “�إ�رش�ئيل“، طو�ل فرتة  �لغاز �ملوقعة بني �الأردن و�رشكة لي�صت م�صجلة يف  باتفاقية 

�إر�صال تعهد خطي بتنفيذ  �أن �الأردن رف�ص  وذلك بناء على طلب �الأردن. وتوؤكد �ل�صحيفة 

 .
85

�ل�صفقة

حممد  غزة،  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  ورئي�ص  غزة  يف  �خلا�ص  �لقطري  �ملبعوث  قال   •

�لعمادي: “�أنا على �ت�صال مع عدد من �مل�صوؤولني و�الأجهزة �الإ�رش�ئيلية، و�لعالقة ممتازة“. 

�لفل�صطينية يو�آف مردخاي  �ملناطق  �الإ�رش�ئيلية يف  �إن من�صق عمليات �حلكومة  وتابع قائالً 

“هو بالطبع �أحدهم وهناك �آخرين �أي�صاً“. وقال �لعمادي �إنه يعتزم �أن يلتقي برئي�ص �لوزر�ء 



71

�شباط/ فرباير 2017

�أن تاأتي بحل مل�صكلة �لكهرباء يف غزة،  �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل لبحث �خلطة �لتي يكن 

ولكن  قطر،  تقرتحها  �لتي  �خلطة  يف  للم�صاعدة  ��صتعد�د�ً  �أبدت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �إىل  م�صري�ً 

.
86

�ل�صلطة �لفل�صطينية هي من يعيق �لتقدم فيها

بعيدة  ��صرت�تيجية  �صيا�صية  خطة  جاالنت،  يو�آف  �الإ�رش�ئيلي  و�الإ�صكان  �لبناء  وزير  �أعد   •

�ملدى، تهدف باالأ�صا�ص �إىل وقف “�خلطر �الإير�ين“، �لذي بات يت�صكل على حدود “�إ�رش�ئيل“، 

“�إ�رش�ئيل“ هي يف منع ت�صكل حمور  فاإن م�صلحة  �ملذكورة،  للخطة  بح�صب تعبريه. ووفقاً 

�إير�ين �صوري لبناين، ومنع هيمنة “�صيعية“ يف دم�صق، وو�صع عر�قيل �أمام �إيجاد ممر بري 

�إىل �عرت�ف دويل  �أمام حزب �هلل، من جهة؛ و�لو�صول  �إير�ن وحتى لبنان يكون مفتوحاً  من 

بال�صيادة �الإ�رش�ئيلية يف ه�صبة �جلوالن �ملحتل، كجزء من �تفاق وحّل م�صتقبلي لالأزمة، من 

�الإ�رش�ئيلية  بال�صيادة  �صوري  باعرت�ف  �خلطة  هذه  تطبيق  جاالنت  وي�صرتط  �أخرى.  جهة 

.
87

على ه�صبة �جلوالن

االإثنني، 2017/2/13

�ل�صنو�ر  يحيى  فوز  عن  غزة  قطاع  يف  حما�ص  حلركة  �لد�خلية  �النتخابات  نتائج  �أ�صفرت   •

له. و�أ�صبح كل من روحي م�صتهى، وحممود  رئي�صاً للحركة يف �لقطاع، وخليل �حلية نائباً 

�ل�صيا�صي للحركة يف �ملكتب  �أع�صاء يف  �لكرد،   �لزهار، وفتحي حماد، ويا�رش حرب، و�أحمد 

.
88

�لقطاع

�لت�صوية“،  “قانون  ي�صمى  ملا  رف�صها  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �أكدت   •

د�عية �ملجتمع �لدويل لرف�صه جملة وتف�صيالً. و�أكدت تفعيل كل �الآليات ملو�جهة �ال�صتيطان 

�ال�صتعماري �الإ�رش�ئيلي، مبا فيه دعوة �ملجل�ص �لق�صائي باملحكمة �جلنائية ب�رشورة فتح 

حتقيق ق�صائي مع �مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني ب�صكل فوري. وقررت �للجنة �لتنفيذية “�لتوجه 

�إىل  �إ�رش�ئيل  ودفع  قر�ر�ته  حماية  يف  م�صوؤولياته  بتحمل  ومطالبته  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  �إىل 

.
�المتثال لها“89

�صبان  �صبعة  ت�صمان  خليتني  �أفر�د  �عتقال  عن  �الإ�رش�ئيلي  و�جلي�ص  �ل�صاباك  جهاز  ك�صف   •

فل�صطينيني من حمافظتي جنني ور�م �هلل، بتهمة تنفيذ عمليات �إطالق نار على مو�قع للجي�ص 

.
90

�الإ�رش�ئيلي و�مل�صتوطنني

قال رئي�ص �ملجل�ص �القت�صادي للتنمية و�الإعمار )بكد�ر( حممد ��صتية �إن ن�صب �لبطالة و�لفقر   •

�لبطالة بني  �أن ن�صبة  �إىل  �لفل�صطينية، م�صري�ً  �ل�صلطة  �لتي تو�جه  �لتحديات  �أكب  �لعالية هي 

.
�ل�صباب �ملرت�وحة �أعمارهم بني 19 و29 عاماً، ت�صل �إىل 91%54
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كل  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  فر�ص  �إىل  �أرد�ن  جلعاد  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلي  �الأمن  وزير  دعا   •

مدينة �لقد�ص، ب�صقيها �ل�رشقي و�لغربي، د�عياً �إىل �صّم مناطق يف �ل�صفة �لغربية، وباالأخ�ص 

كبى �لكتل �ال�صتيطانية �إىل “�إ�رش�ئيل“. كما ر�أى �أرد�ن �أن جبل �ملعبد Temple Mount هو 

.
“�ملكان �الأكرث قد�صية لل�صعب �ليهودي، وفقط لل�صعب �ليهودي“92

قال رئي�ص جلنة �خلارجية و�الأمن يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �آيف ديخرت Avi Dichter �إن على   •

�ل�صنو�ر  �لتحتية حلركة حما�ص، بعد تعيني يحيى  �لبنية  لتدمري  “�إ�رش�ئيل“ تعزيز قدر�تها 
�ل�صنو�ر،  �إن  و��صنطن  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صفارة  وقالت  غزة.  قطاع  يف  للحركة  جديد�ً  رئي�صاً 

وروحي م�صتهى، وحممد �صيف م�صنفون على “قو�ئم �الإرهاب �لعاملية“ يف �لواليات �ملتحدة 

 .
منذ �صنة 932015

قالت جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية “�إنها وثقت 3,439 �صهيد�ً الجئاً فل�صطينياً   •

بينهم 455 �مر�أة، �صقطو� يف �أحد�ث �ل�رش�ع �لد�ئرة ب�صورية“. و�أ�صافت �ملجموعة يف تقرير 

لها، �أن 1,163 معتقالً فل�صطينياً موجود�ً يف �أفرع �الأمن و�ملخابر�ت �لتابعة للنظام �ل�صوري، 

بينهم 83 �مر�أة. و�أ�صارت �إىل �أن 190 الجئاً والجئة فل�صطينية ��صت�صهدو� نتيجة نق�ص �لتغذية 

و�لرعاية �لطبية، ب�صبب �حل�صار، غالبيتهم يف خميم �لريموك. و�أ�صارت �ملجموعة �إىل �أن نحو 

79 �ألف الجئ فل�صطيني و�صلو� �إىل �أوروبا حتى منت�صف 2016، يف حني يقدر عدد �لالجئني 

تركيا ويف  �آالف،   6 م�رش  ويف  �ألف،   17 �الأردن  ويف  �ألف،   31 بنحو  لبنان  يف   �لفل�صطينيني 

.
94

8 �آالف، ويف غزة باألف فل�صطيني

تر�جع �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�ص عن تر�صيح رئي�ص �حلكومة �لفل�صطيني   •

�ل�صابق �صالم فيا�ص ممثالً له يف ليبيا، بعد ثالثة �أيام من �إعالن �ل�صفرية �الأمريكية يف �ملنظمة 

�لدولية نيكي هايل رف�صها له. وقال غوتريي�ص �إنه ي�صعر “باالأ�صف �ل�صديد حيال �العرت��ص“ 

�الأمريكي على تر�صيح فيا�ص، معتب�ً �أن ذلك ي�صكل “خ�صارة لعملية �ل�صالم يف ليبيا ولل�صعب 

.
�لليبي“95

�ألغت �أملانيا �لقمة �ل�صنوية �لتي كان مقرر�ً عقدها يف �لقد�ص بني حكومتي �أملانيا و“�إ�رش�ئيل“،   •

يف 2017/3/10، ب�صبب �النتخابات �لتي �صتجرى يف �أملانيا يف �أيلول/ �صبتمب 2017، فيما ذكرت 

.
م�صادر مطلعة �أن �أحد �أ�صباب �إلغاء �لقمة هو عدم ر�صى �أملانيا عن “قانون �لت�صوية“96

الثالثاء، 2017/2/14

ن�رش �لوزير �الإ�رش�ئيلي بال حقيبة �أيوب قر� Ayoob Kara، تغريدة على تويرت قال فيها �إن   •

�الأمريكي دونالد تر�مب على تبني ما  �لرئي�ص  �تفق مع  رئي�ص حكومته بنيامني نتنياهو قد 

.
97

و�صفها بخطة �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي الإقامة دولة فل�صطينية يف غزة و�صيناء



73

�شباط/ فرباير 2017

قال �لقيادي يف حركة حما�ص �صالح �لبدويل �إن “�ختيار يحيى �ل�صنو�ر قائد�ً حلركة حما�ص   •

يف غزة، جاء بعملية ديوقر�طية �نتخابية معقدة وهادئة، وباإر�دة ووعي من ع�رش�ت �الآالف 

يحيى  بحجم  قائد  ياأتي  “�أن  �الأق�صى:  لقناة  ت�رشيحات  يف  و�أ�صاف  �حلركة“.  كو�در  من 

�ملعمول بها، لكن  �لقانون و�لنظام و�للو�ئح  �أمر حتدده قاعدة حما�ص، ووفق  �ل�صنو�ر، هذ� 

و�ملوؤ�ص�صة  متت،  �لتي  �لكبرية  �لعملية  �إىل  �لنظر  دون  من  �صخ�صيته  على  �لرتكيز  ينبغي  ال 

�إنها حركة  قائدها.  بتغري  تتغري  “حما�ص ال  �أن  لها“. و�صدد على  قائد�ً  ليكون  �ختارته  �لتي 

 .
موؤ�ص�صاتية بالدرجة �الأوىل، وقر�ر�تها توؤخذ بال�صورى وبطريقة بالغة �لتعقيد“98

�نتهت،  غزة  يف  �لد�خلية  حما�ص  �نتخابات  �إن  �لزهار  حممود  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  قال   •

نتائجها  �الإعالن عن  �إىل ترتيبات و�صيتم  �لقيادة يف �خلارج فاالأمر يحتاج  �أما على م�صتوى 

�نتخاب  �صوء  يف  حما�ص  موقف  �أو  �صيا�صة  يف  تغيري  �أي  يوجد  ال  �أنه  �لزهار  و�أكد  حينه.  يف 

يحيى �ل�صنو�ر م�صوؤوالً للحركة يف غزة، مو�صحاً �أن ما جرى هو عبارة عن تغرّي �مل�صوؤوليات 

.
99

و�ملهام

�أفاد تقرير �إخباري �إ�رش�ئيلي باأن جي�ص �الحتالل �أحبط قر�بة �صبعني هجوماً م�صلحاً حلركة   •

حما�ص يف �ل�صفة �لغربية خالل �صنة 2016. وجاء يف �لتقرير �ملن�صور يف موقع و�ال �الإخباري 

�أن حماوالت �لهجوم من جانب حما�ص تعددت �أ�صكالها ما بني �ختطاف جنود، وو�صع عبو�ت 

.
100

نا�صفة، و�لقيام بعمليات ��صت�صهادية

قال وزير �لتعليم �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت �إن رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو يذهب يف رحلة   •

“�إ�رش�ئيل“  �إىل و��صنطن، ونحن نعتمد عليه، ومننحه �لغطاء �ملطلوب للحفاظ على  تاريخية 

“�إ�رش�ئيل“  باإغر�ق  كفيلة  الأنها  �لفل�صطينية،  �لدولة  �إقامة  عن  حديث  دون  يهودية“،  “دولة 
لالجئني  �لتاريخية  �جلذور  �إن  قوله  بينيت  عن  معاريف  �صحيفة  ونقلت  بالالجئني. 

�لفل�صطينيني توجد يف �لدول �لعربية منذ �صنة 1948، ويف حال عادو� �إىل “�إ�رش�ئيل“، فاإنهم 

�صيتنقلون لالإقامة يف مدن يافا وحيفا و�لرملة، ولن يتوقفو� عندها، بعد �أن ��صتغرقت �حلركة 

�ل�صهيونية نحو 120 عاماً حتى يكون لدى �ليهود تفوق ديوجر�يف يف هذه �لبالد، بني �لبحر 

.
101

�ملتو�صط و�الأردن

لغري  ��صتُخدمت  مبنى  و372  �صكنياً  مبنى   274 هدمت  “�إ�رش�ئيل“  �إن  بت�صيلم  منظمة  قالت   •

�أغر��ص �ل�صكن يف �ل�صفة �لغربية، با�صتثناء �لقد�ص، يف �صنة 2016، مبقية 1,134 �صخ�صاً بال 

ماأوى، ن�صفهم قا�رشون. و�أ�صارت �ملنظمة �إىل �أن عدد عمليات �لهدم �لتي وثقتها هذه �ل�صنة 

هو �الأعلى منذ �أن بد�أت يف �صنة 2004 بتوثيق منهجّي حلجم �أعمال �لهدم. وذكرت �ملنظمة �أن 

.
�ل�صلطات هدمت يف �رشقي �لقد�ص 88 منزالً �صكنياً و48 مبنى يف �صنة 1022016
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�ل�صهيوين يف حتويل �حلرب  �لفكر  لقد جنح  �للبنانية مي�صال عون،  قال رئي�ص �جلمهورية   •

�ل�صهيونية �لعربية �إىل حرب عربية - عربية تقوم على �رش�ع طائفي، مما يبر لـ“�إ�رش�ئيل“ 

تهويد فل�صطني، وحتويل ما تبقى من �لفل�صطينيني ل�صكان ي�صتاأجرون �الأر�ص وال يلكونها. 

�لبو�صلة  ت�صويب  يجب  �أنه  �لعربية،  �جلامعة  جمل�ص  �أمام  �ألقاها  كلمة  يف  عون،  و�أ�صاف 

وتوحيد جهودنا و�حلفاظ على �ملعامل �لتي جتمع �لرت�ثني �مل�صيحي و�الإ�صالمي يف فل�صطني، 

.
وت�صاءل: “هل يكن تخيل �لقد�ص بدون كني�صة �لقيامة و�مل�صجد �الأق�صى؟“103

�لرئي�ص  مر�صح  �صّد  مفتوحة،  ر�صالة  على  يهودي  ومرتل  حاخام   600 من  �أكرث  وقع   •

فريدمان ديفيد  “�إ�رش�ئيل“،  لدى  �ملقبل  �الأمريكي  �ل�صفري  ملن�صب  تر�مب  دونالد   �الأمريكي 

تر�صيح  �صحب  �إىل  �الأمريكي  للرئي�ص  وجهت  �لتي  �لر�صالة  ودعت   .David Friedman

�صحب  تر�مب  رف�ص  حال  يف  �ل�صيوخ  ملجل�ص  �أي�صاً  نف�صها  �لر�صالة  ُوجهت  فيما  فريدمان، 

.
104

تر�صيحه

االأربعاء، 2017/2/15

�لفل�صطينية متجذرة يف  �ملقاومة  �أن  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل  �أكد رئي�ص �ملكتب   •

و�ال�صتمر�رية  �ل�صمود  على  قدرتها  على  م�صدد�ً  �لفل�صطينية،  �ليومية  �حلياة  تفا�صيل  كل 

على  و�لتو�فق  �لوطني،  �مل�رشوع  تعريف  �إعادة  �إىل  م�صعل  ودعا  �لظروف.  خمتلف  يف 

م�صعل،  وقدم  �ملقاومة.  م�رشوع  خلف  كافة  �لقوى  ح�صد  على  قادرة  وطنية  ��صرت�تيجية 

خالل كلمة �ألقاها يف موؤمتر ملركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت يف بريوت عب �لفيديو 

كونفر�ن�ص Video Conference، قر�ءة نقدية يف �لتجربة �لوطنية �لفل�صطينية، ودور حركة 

حما�ص فيها، و�الآفاق �ملحتملة يف ظّل �لو�قع �لعربي و�ملتغري�ت يف �ملنطقة. وقال �إن فوز يحيى 

�ل�صنو�ر برئا�صة �حلركة يف غزة جزء من �لديوقر�طية �حلم�صاوية �لتي “نفتخر بها ونعتز 

بوجودها“، و�أعلن عن �إعد�د �حلركة وثيقة حتمل فكر حما�ص وموروثها �ل�صيا�صي، موؤكد�ً 

�أنها “�صتقدم خالل �الأ�صابيع �لقادمة، تعبري�ً عن هذه �لتجربة وجزء من �الإ�صهام يف �مل�رشوع 

.
�لوطني �لفل�صطيني“105

قال �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، خالل موؤمتر �صحفي م�صرتك عقده مع رئي�ص �لوزر�ء   •

�الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو يف �لبيت �الأبي�ص: “�أنا �أنظر �إىل �لدولتني و�إىل �لدولة... يعجبني 

ما �صيعجب �لطرفني )�الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني(، ويكنني �لعي�ص مع كليهما“. و�أكد �أن على 

كبري�ً  �صالم  “�تفاق  �صيبم  باأنه  ووعد  و“�ل�صالم“،  بينهما  �لت�صوية  �صكل  تقرير  �لطرفني 
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�أن ي�صيف تر�مب:  “�صنحاول ذلك“، قبل  �أكب مما يتوقعه كثريون“. ورّد نتنياهو:  جد�ً... 

.
“ال تبدي كثري�ً من �لتفاوؤل!“106

دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  مع  لقائه  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

تر�مب: “�مل�صتوطنات لي�صت جوهر �ل�رش�ع، و�أنه يكن حلها يف �إطار حمادثات �تفاق �صالم“. 

على  �لرتكيز  “علينا  وقال:  �لدولتني“.  “حّل  مفهوم  تف�صري  على  تو�فق  يوجد  ال  �إنه  وقال 

جوهر �مل�صكلة، وعلى �لفل�صطينيني �العرت�ف بالدولة �ليهودية، ووقف تعليم �أبنائهم تدمري 

�إ�رش�ئيل، و�أن يعرتفو� بال�صيطرة �الأمنية الإ�رش�ئيل يف �أي �تفاق �صالم، و�إال �صيظهر )د�ع�ص( 

وينكرون  �إ�رش�ئيل،  بتدمري  ويطالبون  �الأمرين،  يرف�صون  �لفل�صطينيون  ولالأ�صف  �آخر، 

قائالً:  و�أ�صاف  تغيريه“.  يجب  وهذ�  �ل�رش�ع،  جوهر  هو  وهذ�  لليهود.  �لتاريخية  �لعالقة 

�أن ننتهز فر�صة تاريخية،  “�صيدي �لرئي�ص، لو ��صتطعنا �صّد �الإ�صالم �ملتطرف �صن�صتطيع 
الأنه الأول مرة يف حياتي والأول مرة منذ �إقامة دولة �إ�رش�ئيل، �لدول �لعربية ال تعتب �إ�رش�ئيل 

.
عدوة. �إنها تعتب �إ�رش�ئيل �أكرث و�أكرث حليفة لها“107

دولة  �إقامة  فكرة  بحث  عن  قر�  �أيوب  �لوزير  قاله  ما  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  نفى   •

من  �صكل  باأي  تبحث  ومل  ُتطرح  مل  �لفكرة  هذه  �أن  نتنياهو  و�أو�صح  �صيناء.  يف  فل�صطينية 

.
108ً

�الأ�صكال، وال �أ�صا�ص لذلك من �ل�صحة �إطالقا

�لدولية،  و�ل�رشعية  �لدويل  و�لقانون  �لدولتني،  بخيار  مت�صكها  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  �أكدت   •

“�لقد�ص  �مل�صتقلة بعا�صمتها  �الإ�رش�ئيلي و�إقامة دولة فل�صطني  �إنهاء �الحتالل  ومبا ي�صمن 

�ل�رشقية“، لتعي�ص باأمن و�صالم �إىل جانب “دولة �إ�رش�ئيل“ على حدود 1967، و��صتعد�دها 

.
للتعامل باإيجابية مع �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب ل�صناعة “�ل�صالم“109

وزير  مع  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  يف  غوتريي�ص،  �أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  قال   •

“ينبغي عمل كل �صيء“ للحفاظ على حّل  �إنه  �خلارجية �مل�رشي �صامح �صكري يف �لقاهرة، 

.
110

�لدولتني بني “�إ�رش�ئيل“ و�لفل�صطينيني

قالت �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي فيديريكا موغرييني �إن �الحتاد   •

�الأوروبي يدعم حّل �لدولتني “دولة فل�صطني ودولة �إ�رش�ئيل“، و�صيبقي �صفارته يف تل �أبيب 

.
111

ولن ينقلها �إىل �لقد�ص

طالبت حركة حما�ص �لرئي�ص حممود عبا�ص باإلغاء جميع �لقر�ر�ت و�ملر��صيم �لتي �أ�صدرها   •

عليه  تو�فق  �لذي  �ملحلية  �النتخابات  قانون  �إىل  و�الحتكام  �ملحلية،  �النتخابات  بخ�صو�ص 

�لكل �لفل�صطيني �صنة 2005، قبل �حلديث عن �أي عملية �نتخابية جديدة. وقال ع�صو �ملكتب 

يف  نا�رش  حنّا  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  رئي�ص  لقائه  خالل  �حلية  خليل  حلما�ص  �ل�صيا�صي 
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�الأمنية عن حما�ص وقيادتها  �لقب�صة  �إن �ملطلوب من حركة فتح و�لرئي�ص عبا�ص رفع  غزة، 

حرية  و�حرت�م  و�ل�صفافية،  �لنز�هة  ت�صمن  مريحة  �صليمة  بيئة  و�إيجاد  �لغربية،  �ل�صفة  يف 

.
112

�النتخاب و�لرت�صح و�لنتائج

�حلركة.  رئي�ص  نائب  ملن�صب  �لعالول  حممود  ع�صوها  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �نتخبت   •

فاإن  ذ�تها،  �أنه ونتيجة لالنتخابات  �إىل  للحركة،  �ملركزية  �للجنة  وقالت دالل �صالمة، ع�صو 

جبيل �لرجوب بات ي�صغل من�صب �أمني �رش �للجنة �ملركزية، وجمال حمي�صن ُعني مفو�صاً 

�لدولية،  �لعالقات  مفو�صية  لرئا�صة  فتوح  روحي  �ختري  فيما  و�لتنظيم،  �لتعبئة  ملفو�صية 

و�أحمد حل�ص ملفو�صية قطاع غزة. و��صتلم عز�م �الأحمد مفو�صية �لعالقات �لوطنية، و�صائب 

عريقات مفو�صية �ملفاو�صات، و�صمري �لرفاعي توىل رئا�صة �الأقاليم �خلارجية، وعبا�ص زكي 

ملفو�صية �ل�صني و�لعالقات �لعربية، وحممد ��صتية لرئا�صة �ملفو�صية �ملالية، فيما مّت �ختيار 

.
113

دالل �صالمة لرئا�صة مفو�صية �ملنظمات �الأهلية وغري �حلكومية

اخلمي�س، 2017/2/16

ميناء  باإقامة  �ل�صماح  حكومته  ��صتعد�د  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أعلن   •

للفل�صطينيني،  عمل  فر�صة  �ألف   40 وتوفري  �صناعية،  ملناطق  �إ�صافة  غزة،  قطاع  يف  ومطار 

�أي�صاً  بذلك  “�صنقوم  وقال:  حما�ص.  لدى  �ملحتجزين  �جلنديني  �إعادة  ر�أ�صها  على  ب�رشوط، 

مقابل تنازل حما�ص عن ميثاقها �لذي يدعو الإبادة �إ�رش�ئيل، ونزع �صالحها، و�إطالق �رش�ح 

�ملدنيني �الإ�رش�ئيليني �لذين حتتجزهم �حلركة“. و�أ�صاف �أنه “ال يوجد �أي �صبب حتى يعي�ص 

�صكان غزة يف ظّل ظروف �أقل مما هي عليه يف يهود� و�ل�صامرة )يق�صد �ل�صفة �لغربية( �أو يف 

�لعامل �لعربي“. و�أكد ليبمان �أنه بالرغم من �أن “�إ�رش�ئيل“ ال ت�صعى �إىل حرب جديدة، �إال �أن 

.
“�أي ��صتفز�ز �صيقابل ِبَرد قوي“114

طالبت زوجة �لقيادي يف حركة فتح �الأ�صري مرو�ن �لبغوثي مبر�جعة جدية د�خل �حلركة،   •

على �إثر عدم �ختيار زوجها الأي من مهام �للجنة �ملركزية للحركة. وكتبت فدوى �لبغوثي 

على �صفحتها على �لفي�صبوك: “مطلوب �الآن مر�جعة جدية د�خل �حلركة، ويف حني حما�ص 

عام �أمني  حني  ويف  غزة،  يف  ليقودها  �ل�صنو�ر  يحيى  �ملنا�صل  �الأخ  حمرر،  �أ�صري   تختار 

�جلبهة �ل�صعبية �لقائد �أحمد �صعد�ت �أي�صاً يقبع يف زنازين �الحتالل، ت�رش �للجنة �ملركزية، 

ولالأ�صف، على �أن مرو�ن غائب“. ور�أت �أن جتاهل زوجها يف �أثناء توزيع �ملهام د�خل �للجنة 

 .
�ملركزية “�ن�صياع لتهديد�ت نتنياهو، و�صي�صجل عليهم من �أبناء �صعبنا“115
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لالإذ�عة  بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  و�لتعليم  �لرتبية  ووزير  �ليهودي  �لبيت  كتلة  رئي�ص  قال   •

�لعامة �الإ�رش�ئيلية و�إذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، �إن نتنياهو “�أظهر قدرة قيادية وقام بخطوة 

هامة من �أجل �أمن �إ�رش�ئيل“، معتب�ً �أنه “يوجد للفل�صطينيني دولتان من زمن، غزة و�الأردن، 

.
116

وال توجد حاجة للبحث يف �إقامة دولة ثالثة“. ودعا بينيت �إىل تكثيف �لبناء �ال�صتيطاين

8.9l% من  �أي  �ألف ن�صمة،   427 2016 بنحو  �لقد�ص منت�صف �صنة  ُقدِّر عدد �صكان حمافظة   •

�ل�صفة،  يف  �ل�صكان  جمموع  من   %14.5lو �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  �ل�صكان  جمموع 

لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  عن  �ل�صادر   ،2016 �ل�صنوي  �الإح�صائي  �لقد�ص  كتاب  وفق 

�لفل�صطيني. وجاء يف �لكتاب �أن معدل ن�صبة �لبطالة من �لقوى �لعاملة بلغ 14l%، �صنة 2015. 

10,464، وقدر عدد �لعاملني يف قطاع �ل�صناعة  2012 بلغ عدد �ملن�صاآت �ل�صناعية  ويف �صنة 

.
117

بنحو 7,800 عامل، وحجم �الإنتاج لهذ� �لن�صاط 11,241 مليون دوالر

يف �لعاملة  �لقوى  مل�صح  �الأ�صا�صية  �لنتائج  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �أعلن   • 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وجاءت �لنتائج على �لنحو �الآتي: بلغ عدد �مل�صاركني يف �لقوى 

يف  و496,400  �ل�صفة  يف   844,600 منهم   ،2016 �صنة  خالل  �صخ�ص   1,341,000 �لعاملة 

�لقطاع. وبلغ عدد �لعاطلني عن �لعمل ح�صب تعريف منظمة �لعمل �لدولية 360,500 �صخ�ص، 

بو�قع 206,800 يف �لقطاع و153,700 يف �ل�صفة. وما يز�ل �لتفاوت كبري�ً يف معدل �لبطالة بني 

18.2l% يف �ل�صفة �لغربية. وبلغت  41.7l%، مقابل  �ل�صفة و�لقطاع، حيث بلغ يف قطاع غزة 

ن�صبة �لعمالة 3.9l% من �الأطفال بني 10–17 عاماً، بو�قع 5.3l% يف �ل�صفة �لغربية و1.9l% يف 

.
118

قطاع غزة

�لنووي  ديونا  مفاعل  تفكيك  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  �هلل  ن�رش  ح�صن  �هلل  حلزب  �لعام  �الأمني  دعا   •

�لنووي  �لتهديد  حتويل  �ملقاومة  باإمكان  بات  �أنه  موؤكد�ً   Dimona nuclear reactor

�إن  �إىل فر�صة. وقال ن�رش �هلل، يف كلمة له يف ذكرى �ل�صهد�ء �لقادة يف �ملقاومة،  �الإ�رش�ئيلي 

�إليه،  نقلت  مكان  �أي  و�إىل   ،Ammonia �الأمونيا  خز�نات  �إىل  �لو�صول  على  قادرة  �الأخرية 

�إىل �صفينة نقل �الأمونيا يف �لبحر، و�لتي �صي�صكل ��صتهد�فها ما يعادل خم�ص قنابل  م�صري�ً 

.
119

نووية، موؤكد�ً �أن لدى �ملقاومة ما تخفيه من مفاجاآت باإمكانها تغيري م�صار �حلرب

�إن و��صنطن ما ز�لت تدعم حّل  �لواليات �ملتحدة لدى �الأمم �ملتحدة نيكي هايل  قالت �صفرية   •

�أنه  �إىل  �لرئي�ص تر�مب  �إ�صارة  �لفل�صطيني، وذلك بعد يوم من  �الإ�رش�ئيلي  �لدولتني لل�رش�ع 

منفتح على خيار�ت �أخرى لتحقيق “�ل�صالم“. وقالت هايل لل�صحفيني يف �الأمم �ملتحدة “�أوالً 

وقبل كل �صيء... حّل �لدولتني هو ما نوؤيده. �أي �صخ�ص يريد �أن يقول �إن �لواليات �ملتحدة 

ال توؤيد حّل �لدولتني، ف�صيكون هذ� خطاأ“. و�أ�صافت “نوؤيد بالتاأكيد حّل �لدولتني لكننا نفكر 
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خارج �ل�صندوق �أي�صاً... وهو �أمر مطلوب جلذب هذين �جلانبني �إىل �لطاولة، وهو ما نحتاجه 

.
كي جنعلهما يتفقان“120

وجود  على  �لعمادي،  حممد  �ل�صفري  غزة  قطاع  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  رئي�ص  �أكد   •

مو�د  �إدخال  يف  رئي�صياً  طرفاً  باعتبارهم  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  ومبا�رش  كامل  تن�صيق 

�الإعمار و�لوفود �لدولية �إىل غزة، وك�صف �ل�صفري �لعمادي عن بدء تنفيذ “�ملرحلة �لثالثة“ من 

م�رشوع مدينة حمد �ل�صكنية يف مدينة خانيون�ص جنوب �لقطاع خالل �صنة 2017، مو�صحاً 

�أن عدد �مل�صتفيدين من �ملرحلة �الأوىل و�لثانية و�صل �إىل 17 �ألف م�صتفيد، بو�قع 2,300 وحدة 

.
121

�صكنية

اجلمعة، 2017/2/17

فل�صطينية:  لدولة  �رشطان  “يوجد  �إنه  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�أمنية  و�صيطرة  علينا،  �لق�صاء  فنتازية  عن  و�لتخلي  يهودية  بدولة  جانبهم  من  �العرت�ف 

�إ�رش�ئيلية غرب نهر �الأردن“. و�أ�صاف نتنياهو �أن مو�صوع �مل�صتعمر�ت هو مو�صوع مهم، 

“�خلالف  �أن  و�دعى  و�لفل�صطينيني.  “�إ�رش�ئيل“  بني  �خلالف  �صلب  يف  لي�ص  �أن  زعم  لكنه 

 �الأ�صا�صي هو حول رف�ص �لفل�صطينيني �العرت�ف بدولة يهودية �صمن �أي حدود“. و�أ�صاف

.
نتنياهو �أن “هناك �إمكانية كبرية ل�صالم و��صع بني �إ�رش�ئيل ودول عربية يف �ل�رشق �الأو�صط“122

�الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  على  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �لزهار  حممود  رّد   •

غزة،  لقطاع  ت�صهيالت  مقابل  �الإ�رش�ئيليني  �الأ�رشى  عن  �الإفر�ج  ب�صاأن  ليبمان،  �أفيجدور 

قائالً: “نحن نقول �أفرجو� عن �ملجاهدين �لفل�صطينيني �الأبطال من كل �لف�صائل من �صجونكم، 

.
ليكون �صبباً يف �الإفر�ج عن �جلنود �الإ�رش�ئيليني“123

�ملقاومة  على  عاماً   12 مرور  �هلل،  ر�م  مدينة  غرب  �لو�قعة  �لفل�صطينية  بلعني  قرية  �أحيت   •

.
124

�ل�صعبية �صّد �الحتالل

�لتلفزيون  يف  �لثانية  �لقناة  مع  مقابلة  يف  ليبمان،  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

�الإ�رش�ئيلي، �إنه يعار�ص �صّم �ل�صفة �لغربية، �أو �مل�صتعمر�ت �ملقامة فيها لل�صيادة �الإ�رش�ئيلية 

.
125

دون �لتفاهم ب�صاأن ذلك مع �لواليات �ملتحدة

توّعد وزير �ملو��صالت و�ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص Yisrael Katz بـ“�رشب   •

�لعمق  بق�صف  تهديد�ته  تنفيذ  على  �هلل  حزب  �أقدم  حال  يف  لبنان“،  يف  �ملتاحة  �الأهد�ف  كافة 

�لتحتية  �لبنية  �رشب  عن  �إ�رش�ئيل  فيها  �متنعت  �لتي  �الأيام  “�إن  كات�ص  وقال  �الإ�رش�ئيلي. 

�لعام �الأمني  كلمة  على  رد�ً  �الإ�رش�ئيلي  �لوزير  ت�رشيحات  وجاءت  ولّت“.  قد   �للبنانية 

.
حلزب �هلل �للبناين ح�صن ن�رش �هلل يف 1262017/2/16
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 )
2
كم  15( دومن  �ألف   15 م�صادرة  �لع�صكرية“  “�الإد�رة  عب  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أعلنت   •

للم�صتوطنني  وم�صاريع  حتتية  بنية  الإقامة  نابل�ص  جنوب  جالود  قرية  �أر��صي  من  زر�عية 

.
127ً

جديدة، �رشقاً وغربا

ال�صبت، 2017/2/18

ي�صتهدف  �عتد�ء  �أي  عن  �لكاملة  �مل�صوؤولية  “�إ�رش�ئيل“  عون  مي�صال  �للبناين  �لرئي�ص  حّمل   •

“�أن �لزمن �لذي كانت فيه �إ�رش�ئيل متار�ص �صيا�صتها �لعدو�نية �صّد بلدنا من  لبنان، موؤكد�ً 

�أو  �للبنانية،  �ل�صيادة  من  للنيل  �إ�رش�ئيلية  حماولة  و�أي  رجعة،  غري  �إىل  وىّل  قد  ر�دع،  دون 

.
تعري�ص �للبنانيني للخطر �صتجد �لرد �ملنا�صب“128

“�لقيادة �لفل�صطينية �أعدت جمموعة  �إن  قال ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد   •

�لفل�صطينيني جمموعة  “لدى  �لدولتني، و�إن  �لتن�صل �الأمريكي من حّل  خطو�ت“، للرد على 

من �خلطو�ت، مبا فيها �صحب �العرت�ف من �لكيان �الإ�رش�ئيلي، و�لتوجه للمحكمة �جلنائية 

.
�لدولية، و�صيتم ��صتخد�مها بالوقت و�لظرف �ملنا�صبني“129

على  �حلايل  �لوقت  يف  تعكف  حركته  �أن  حما�ص،  حركة  يف  �لقيادي  ر�صو�ن،  �إ�صماعيل  �أعلن   •

 .
130ً

�إعد�د “وثيقة“ حتمل فكرها �ل�صيا�صي، و�أنها �صتن�رش �لوثيقة قريبا

خالل نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  رف�ص  عن  هاآرت�ص  �صحيفة  ك�صفت   • 

�صنة 2016، عر�صاً قدمه له وزير �خلارجية �الأمريكي �ل�صابق جون كريي، خالل قمة �رشّية 

و�لرئي�ص  �لثاين  �هلل  عبد  �الأردين  و�مللك  نتنياهو  مب�صاركة  �الأردنية،  �لعقبة  مدينة  يف  عقدت 

يف  متريره  ي�صتطيع  لن  �أنه  بحجة  �القرت�ح  نتنياهو  ورف�ص  �ل�صي�صي.  �لفتاح  عبد  �مل�رشي 

�ئتالفه �حلكومي، مع �أن �ملقرتح ت�صمن �أي�صاً �عرت�فاً بـ“�إ�رش�ئيل دولة يهودية“، و��صتئناف 

.
131

�ملفاو�صات مع �لفل�صطينيني بدعم من �لدول �لعربية

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إنه جنح يف �إيجاد ��صرت�تيجية جديدة، و�آلية   •

م�صرتكة للتباحث مع �الإد�رة �الأمريكية حول �ال�صتيطان، و�أعرب عن �أمله يف �إقامة تعاون بني 

.
132

�لطرفني يف هذ� �مل�صمار

االأحد، 2017/2/19

�لليكود،  حزب  من  �لوزر�ء  مع  �جتماع  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أكد   •

�خلارجية  وزير  مع  �الأردين  �لعقبة  منتجع  يف   2016/2/21 يف  �رشّي  �جتماع  يف  �صارك  �أنه 

�لفتاح عبد  �مل�رشي  و�لرئي�ص  �لثاين،  �هلل  عبد  �الأردين  و�مللك  كريي،  جون  �آنذ�ك   �الأمريكي 

.
133

�ل�صي�صي
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حكمت �ملحكمة �لع�صكرية، �لتابعة لهيئة �لق�صاء بغزة، باالإعد�م �صنقاً على �صتة فل�صطينيني   •

بحق  �أخرى  �أحكام  �صبعة  �ملحكمة  �أ�صدرت  كما  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  مع  �لتخابر  بتهمة 

متخابرين، تنوعت ما بني �ل�صجن مع �الأ�صغال �ل�صاقة 17 عاماً، و�ل�صجن 12 عاماً، و�ل�صجن 

.
134

لعدة �أعو�م

وحدة  حنون،  �أحمد  �لفل�صطينية  �لتحرير  مبنظمة  �لالجئني  �صوؤون  د�ئرة  عام  مدير  �أكد   •

�لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  مظلة  حتت  و�ل�صتات  �لوطن  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  ق�صية 

“�ملمثل �ل�رشعي و�لوحيد لل�صعب �لفل�صطيني يف كافة �أماكن تو�جده“. ور�أى حنون، يف بيان 
يف   2017/2/26–25 �لفرتة  يف  �خلارج“  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  “�ملوؤمتر  عقد  �أن  له،  �صحفي 

مدينة �إ�صطنبول �لرتكية، “�لتفاف على منظمة �لتحرير �لفل�صطينية؛ فاملوؤمتر يهدف �إىل خلق 

�لفل�صطينية  �ل�رشعية  �رشب  ت�صتهدف  �ملنظمة،  ودو�ئر  ملوؤ�ص�صات  وبديلة  مو�زية  �أج�صام 

م�صوؤولية  عن  بعيد�ً  �ملوؤمتر  �نعقاد  خماطر  من  وحذر  �لفل�صطيني“.  �لتمثيل  وحدة  وتفتيت 

.
135

منظمة �لتحرير

يحيى  �ختيار  باأن  �ملتكرر  �الحتالل  حديث  قا�صم  حازم  حما�ص  حركة  با�صم  �لناطق  ر�أى   •

�حلرب  �صمن  ياأتي  باأنه  غزة،  على  �حلرب  �صيجلب  غزة  قطاع  يف  للحركة  قائد�ً  �ل�صنو�ر 

باأن  و�أكد  للحركة.  �لديوقر�طية  �خليار�ت  على  �لت�صوي�ص  بهدف  �الإ�رش�ئيلية؛  �لنف�صية 

فيما  خا�صة  و�لدويل،  و�الإقليمي  �لعربي  �ملحيط  كل  مع  متو�زنة  بعالقات  “يوؤمن  �ل�صنو�ر 

يخ�ص �لعالقة مع م�رش، و�لقائمة على �الحرت�م �ملتبادل، وعدم �لتدخل يف �ل�صوؤون �لد�خلية 

.
الأي طرف“136

قال خليل �لتفكجي، مدير د�ئرة �خلر�ئط يف جمعية �لدر��صات �لعربية، �إن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية   •

تفوق  ��صتيطانية  قبل �صهر، م�صاريع  تر�مب،  �الأمريكي دونالد  �لرئي�ص  تن�صيب  �أقرت منذ 

يف حجمها ما كانت �أقرته طو�ل �صنة 2016. وقال �لتفكجي �إن “�إ�رش�ئيل �صادقت على بناء 

2,500 وحدة يف �ل�صفة �لغربية، ثّم �صادقت على 3,000 وحدة ��صتيطانية وتخللهما م�صادقة 

566 وحدة ��صتيطانية يف �لقد�ص �ل�رشقية، ثّم �مل�صادقة على  بلدية �لقد�ص �لغربية على بناء 

بناء 154 وحدة ��صتيطانية يف �ملدينة قبل �مل�صادقة على بناء 181 وحدة ��صتيطانية يف �ملدينة“. 

يف حني �أن “�إ�رش�ئيل“ وعلى مد�ر �صنة 2016 قد �صادقت على بناء 2,600 وحدة ��صتيطانية 

.
137

يف �لقد�ص و1,465 وحدة ��صتيطانية يف باقي �ل�صفة

�أحد  تد�وله  ما  حول  �مل�رشية،  �لرئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  يو�صف،  عالء  �ل�صفري  علّق   •

�لتقارير �ل�صحفية ب�صاأن م�صاركة �لرئي�ص عبد �لفتاح �ل�صي�صي يف �جتماع مع �مللك �الأردين، 
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“�إن  2016، قائالً:  وبنيامني نتنياهو، ووزير �خلارجية �الأمريكي �ل�صابق، يف �لعقبة يف �صنة 

م�رش ال تدخر و�صعاً يف �صبيل �لتو�صل �إىل حّل عادل ود�ئم للق�صية �لفل�صطينية، ��صتناد�ً �إىل 

حّل �لدولتني وحّق �لفل�صطينيني يف �إقامة دولتهم �مل�صتقلة على �أ�صا�ص حدود 4 يونيو 1967، 

وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية، دون �أية مو�ءمات �أو مز�يد�ت، وهو �ملوقف �لذي يتنافى مع ما 

.
ت�صمنه �لتقرير من معلومات مغلوطة“138

االإثنني، 2017/2/20

�ملنتخب لرئا�صة  �لقيادي  �إ�صماعيل هنية  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �لتقى نائب رئي�ص �ملكتب   •

ترتيبات  م�صتهى،  روحي  �صّم  �لذي  �للقاء،  وبحث  �ل�صنو�ر.  يحيى  غزة  قطاع  يف  �حلركة 

ويف  �ملوؤ�ص�صة،  قيمة  �إعالء  �إطار  يف  �ملتبعة  و�ل�صو�بط  �الأ�ص�ص  وفق  �لقيادة  مقاليد  �نتقال 

�أجو�ء �أخوية و�صل�صة، و�صمن تفاعل وتكامل بني �أبناء �حلركة، �لذين �صهرو� دون كلل على 

�اللتز�م مبتطلبات �لعملية �النتخابية و�صو�بطها. و�صدد� على �أن حما�ص يف كل مو�قعها د�خل 

وحقوق  �الأر�ص  على  و�ملوؤمتن  �لق�صية  لثو�بت  �ملنيع  �حل�صن  �صتظل  خارجها  �أو  فل�صطني 

�ل�صعب، و�صتبقى على عهدها مع �صعبها و�أمتها يف �مل�صي قدماً يف جهادها ومقاومتها لتحقيق 

.
139

�حلرية، و�لعودة، و�لبناء �الإن�صاين

وقت  �أي  من  �أكرث  �ل�رشوري  من  “�أ�صبح  �هلل:  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�مل�صتقلة على  �لفل�صطينية  بالدولة  �الأوروبي باالعرت�ف  �أن تقوم كافة دول �الحتاد  م�صى، 

حدود 1967 وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية، كخطوة عملية لدعم م�صاعي �لقيادة �لفل�صطينية يف 

.
�إنهاء �الحتالل، و�إنقاذ حّل �لدولتني“140

موؤمتر  رف�صها  نز�ل،  جمال  �أوروبا  يف  با�صمها  �ملتحدث  ل�صان  على  فتح،  حركة  �أعلنت   •

.
141

�إ�صطنبول �ملقرر يف 25–2017/2/26 مب�صاركة فل�صطينيني من �أنحاء خمتلفة من �لعامل

طهر�ن،  من  نت  �مليادين  مع  مقابلة  يف  زهري،  �أبو  �صامي  حما�ص  حركة  با�صم  �ملتحدث  �أكد   •

حيث ي�صارك �صمن وفد حما�ص يف موؤمتر دعم �النتفا�صة، �حلر�ص على دور �لفل�صطينيني يف 

�للجوء �إىل كل �لو�صائل الإعادة �العتبار �إىل �لق�صية �لفل�صطينية، م�صري�ً �إىل �أن م�صاركة حما�ص 

يف موؤمتر طهر�ن تاأتي يف هذ� �ل�صياق. وقال �أبو زهري �إن تطوير �لعالقة بني �حلركة وطهر�ن 

�أن من  �لوقت نف�صه على  �لطرفني على ذلك، موؤكد�ً يف  ي�صري باجتاه جيد يف ظّل حر�ص كال 

م�صلحة حما�ص �حلفاظ على عالقات جيدة مع كل �الأطر�ف �لعربية �صو�ء من يدعم �لق�صية 

�لفل�صطينية �أم من يتقاع�ص عن ذلك، بالرغم من �إقر�ره ب�صعف �ملوقف �لر�صمي �لعربي جتاه 

.
142

هذه �لق�صية
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قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان �إنه يدعم �أي خطة لالنف�صال عن �لفل�صطينيني،   •

بيت ري�صيت  �لعبية  �الإذ�عة  ونقلت   .1948 حدود  د�خل  يعي�صون  �لذين  �صمنهم   من 

Reshet Bet عن ليبمان قوله “ال يوجد �صبب لبقاء �صكان �أم �لفحم �لذين يعتبون �أنف�صهم 

تعبريه.  ح�صب  �إ�رش�ئيل“،  “حدود  خارج  عزلهم  �إىل  د�عياً  �إ�رش�ئيل“،  د�خل  فل�صطينيني 

و�أ�صاف “�أي مفاو�صات يجب �أن ت�صمل تبادل لالأر��صي، و�ل�صكان، ولي�ص وفق مبد�أ �الأر�ص 

.
مقابل �ل�صالم“143

قالت جلنة �صعبية فل�صطينية، �إن نحو خم�صة �آالف من�صاأة �قت�صادية قل�صت �أعمالها يف قطاع   •

.
144

غزة مع ��صتمر�ر �حل�صار �الإ�رش�ئيلي عليه لل�صنة �لعا�رشة

 Conference of Presidents �الأمريكية  �ليهودية  �ملنظمات  روؤ�صاء  موؤمتر  رئي�ص  قال   •

 Malcolm Hoenlein هونلني  مالكومل   of Major American Jewish Organizations

مع  جمدد�ً  �لعالقات  تطبيع  الإعادة  مو�تية  �أ�صبحت  �لفر�صة  باأن  تعتقد  عربية  جهات  �إن 

“�إ�رش�ئيل“، ودفع عملية �لتحاور معها �إىل �الأمام. وقال هونلني بعد زيارته مل�رش وللمغرب 
ب�صبب  وذلك  �إ�رش�ئيل،  مع  �لدول  بع�ص  عالقات  يخ�ص  فيما  �ملنطقة  يف  تغيري�ت  “هناك 

.
�خلطو�ت �لتي تتخذها �إير�ن يف �ل�رشق �الأو�صط“145

الثالثاء، 2017/2/21

تنظيم  �رتكبها  �لتي  �ملجزرة  يف  �ثنان  بينهم  �صورية،  يف  فل�صطينيني  الجئني  �أربعة  ��صت�صهد   •

ر�ح  و�لتي  �لغربي،  درعا  ريف  يف  �لريموك  حو�ص  مبنطقة  �لو�قعة  “جلنّي“  بلدة  يف  د�ع�ص 

.
146ً

�صحيتها �أكرث من 15 �صخ�صا

�نطلقت فعاليات �ملوؤمتر �لدويل �ل�صاد�ص لدعم �النتفا�صة �لفل�صطينية يف طهر�ن، وقال رئي�ص   •

�لفل�صطيني  �ل�صعب  �إن   Ali Larijani الريجاين  علي  �الإير�ين  �الإ�صالمي  �ل�صورى  جمل�ص 

�ل�صهيوين  “�لكيان  �إن  �ملظلوم ويجب م�صاعدته. و�أ�صاف الريجاين  لل�صعب  يثّل منوذجاً 

�إىل  و�لنفوذ  �الإ�صالمية  �لدول  ��صتنز�ف  بهدف  �الإرهابية  للجماعات  �لدعم  تقدمي  يو��صل 

 ٍ �إن �أي �صعب   Ali Khamenei د�خلها“. وقال �ملر�صد �الأعلى للثورة �الإير�نية علي خامنئي 

مل يو�جه على مّر �لتاريخ ما يو�جهه �ل�صعب �لفل�صطيني. م�صيفاً �أن فل�صطني ما ز�لت متثل 

�إير�ن من  �أن موقف  �أن يكون حمور�ً لوحدة �لعرب و�مل�صلمني. و�أكد خامنئي  عنو�ناً ينبغي 

�ملوؤمتر كاظم  با�صم  �ملتحدث  له بجماعة معيّنة. وكان  �ملقاومة هو موقف مبدئي وال عالقة 

.
147

جاليل Kazem Jalali �أكد و�صول روؤ�صاء برملانات 20 دولة للم�صاركة يف �ملوؤمتر
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�ل�صاد�ص  �ملوؤمتر  يف  كلمته  خالل  �صلّح،  رم�صان  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  دعا   •

لدعم �النتفا�صة �لفل�صطينية يف طهر�ن، �إىل �رشورة توحيد �جلبهات يف حال �صّن �أي عدو�ن 

�صهيوين و�ندالع حرب على �جلبهتني �جلنوبية و�ل�صمالية لفل�صطني، يف ظّل �لتهديد بحرب 

من  لي�ص  ومطاردة  حما�رشة  �النتفا�صة  �أن  على  �هلل  عبد  و�صدد  ولبنان.  غزة  على  جديدة 

حول  �ل�صلطة  بكاء[  �أو  ]نو�ح  َنْدب  �أن  و�أ�صاف  �لفل�صطيني.  �لبيت  من  �إمنا  فقط،  �الحتالل 

�ال�صتيطان ال معنى وال قيمة له، موجهاً �صوؤ�له لل�صلطة: “كيف �صنو�جه �ال�صتيطان يا دولة 

�إىل  �لت�صوية  خيار  وو�صل  �لوهم  �صقط  “لقد  وتابع:  �الحتالل؟“،  حتر�ص  ب�صلطة  �لرئي�ص 

.
مر�حله �لنهائية، كما �صقط برنامج �حلد �الأدنى ملنظمة �لتحرير“148

�صلّح  رم�صان  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  ت�رشيحات  �إن  فتح  حركة  قالت   •

مرفو�صة متاماً، وتعّب عن “�صقوط �صيا�صي و�أخالقي غري مبر“. و�أ�صافت فتح، يف بيان 

�لت�رشيحات غري م�صوؤولة وتاأتي يف وقت تخو�ص فيه دولة فل�صطني مو�جهة  �إن هذه  لها، 

.
149

حقيقة مع �الحتالل على �الأر�ص، و�أمام �ملوؤ�ص�صات �لدولية و�الأمم �ملتحدة

قمة  لقاء  خالل  �لثاين،  �هلل  عبد  �الأردين  و�مللك  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  �أكد   •

جمعهما يف �لقاهرة، �أن حّل �لدولتني و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية على حدود 1967 وعا�صمتها 

.
�رشقي �لقد�ص “من �لثو�بت �لقومية �لتي ال يجوز �لتنازل عنها“150

مقاطعة  �إىل  �الأغا  زكريا  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  يف  �لالجئني  �صوؤون  د�ئرة  رئي�ص  دعا   •

موؤمتر “�ل�صتات �لفل�صطيني“، �ملنوي عقده يف 25–2017/2/26، يف مدينة �إ�صطنبول �لرتكية، 

�صيقة  حزبية  “ح�صابات  �صمن  وياأتي  �لفل�صطيني“،  �ل�صف  وحدة  عن  “خروجاً  وعّده 

�لتحرير  ملنظمة  بديل  و�إيجاد  �النق�صام،  �إنهاء  فر�ص  و�إ�صعاف  �ل�صف،  وحدة  ت�رشب 

.
�لفل�صطينية“151

�أقر وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان، ب�صن غارة جوية على تنظيم د�ع�ص يف �صيناء   •

.
يف 1522017/2/18

ي�صكلون   1948 فل�صطينيي  �إن  زحالقة  جمال  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  يف  �لعربي  �لنائب  قال   •

“�صيا�صة �الإفقار و�لتمييز �لعن�رشي“. وخالل جل�صة  “�إ�رش�ئيل“؛ ب�صبب  ن�صف �لفقر�ء يف 

يف �للجنة �ملالية يف �لكني�صت، مبنا�صبة يوم �لفقر، دعا زحالقة �إىل تخ�صي�ص 1.1 مليار دوالر 

 .
153

ملكافحة ظاهرة �لفقر يف �ملجتمع �لعربي د�خل �خلط �الأخ�رش

حكمت حمكمة ع�صكرية يف مقر وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية يف تل �أبيب بال�صجن 18 �صهر�ً على   •

�جلندي �الإ�رش�ئيلي �إيلور عز�ريا، قاتل �جلريح �لفل�صطيني عبد �لفتاح �ل�رشيف يف �خلليل يف 

.
1542016/3/24
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�الإير�ين،  للتلفزيون  �الأوىل  �لقناة  �لعام حلزب �هلل ح�صن ن�رش �هلل، يف حديث مع  �الأمني  قال   •

تعّد  �أن  “وعليها  �أحياناً،  �جلوي  و�لتدخل  �لت�صليح  عب  د�ع�ص،  تنظيم  تدعم  “�إ�رش�ئيل“  �إن 

للمليون قبل �العتد�ء على لبنان، الأن �ملقاومة جاهزة لكل تهديد، ولن نلتزم خطوطاً حمر�ء 

يف ما يتعلق باأمونيا حيفا ونووي ديونا“. �أما �لتهديد�ت �الإ�رش�ئيلية الإير�ن، فو�صفها باأنها 

جمرد حرب نف�صية، وقال �إنه على يقني باأن �النت�صار يف �أي حرب مقبلة �صيكون �أكب بكثري 

.
من �نت�صار 1552006

�أعلنت مندوبة �لواليات �ملتحدة يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايل �أنها لن ترتدد يف �لوقوف بجانب   •

بعد  تتجاهل  لن  �ملتحدة  �لواليات  و�أن  �ملتحدة،  �الأمم  د�خل  �لد�ئرة  �لنقا�صات  يف  “�إ�رش�ئيل“ 
�ملنظمة  �أروقة  ت�صهدها  �لتي  �ملد�والت  بع�ص  يف  “�إ�رش�ئيل“  با�صتهد�ف  و�صفته  ما  �ليوم 

.
156

�لدولية

“دوالً  جبيل،  �أحمد  �لعامة  �لقيادة   – فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �لعام  �الأمني  حّمل   •

 عربية عدة“ م�صوؤولية ما �آلت �إليه �لق�صية �لفل�صطينية. وقال جبيل، يف مقابلة مع قناة �مليادين

من طهر�ن، �إن “حترير فل�صطني م�صوؤولية عربية و�إ�صالمية ولي�صت م�صوؤولية �لفل�صطينيني 

.
وحدهم... �صندخل �الأردن بهدف حترير فل�صطني �صو�ء و�فق �أو رف�ص“157

االأربعاء، 2017/2/22

قللت كتائب �لق�صام من قيمة �حلكم �ل�صادر بحق �الأ�صري �لقائد نائل �لبغوثي؛ بعد �أن �أعادت   •

�أفرج  �لذي  �لبغوثي،  نائل  �ملحرر  �الأ�صري  �ل�صابق بحق  �لع�صكرية �حلكم  حمكمة �الحتالل 

عنه �صمن �صفقة وفاء �الأحر�ر. وقال �لناطق با�صم �لكتائب �أبو عبيدة، يف تغريدة على ح�صابه 

بتويرت، �إن �حلكم �ل�صادر بحق �لقائد نائل �لبغوثي حكم منعدم وال قيمة له. و�أ�صاف �أن 

 .
كتائب �لق�صام قررت حترير �الأ�رشى، و�أن “�مل�صاألة باإذن �هلل م�صاألة وقت فقط“158

قالت حركة فتح �إن �إعادة تثبيت �حلكم �ملوؤبد و�ل�صجن 18 عاماً على �الأ�صري نائل �لبغوثي،   •

من  �ل�رشيف  �لفتاح  عبد  �ل�صهيد  قاتل  �الإ�رش�ئيلي  �جلندي  على  فقط  �صهر�ً   18 و�حلكم 

�ل�صعب  �صّد  و�ال�صطهاد  �لعن�رشية  درجات  �أعلى  يعدُّ  �الإ�رش�ئيلية،  �الحتالل  حماكم  قبل 

.
159

�لفل�صطيني و�الإن�صانية جمعاء

�أعرب ح�صام ُزملط، م�صت�صار �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص لل�صوؤون �ال�صرت�تيجية، عن   •

رف�صه مل�رشوع “توطني �لفل�صطينيني يف �صيناء �مل�رشية“، �لذي قال �إن �الأطر�ف �ل�صيا�صية 

.
160

�الإ�رش�ئيلية باتت تطرحه على طاولة �لنقا�ص

قال ه�صام كحيل، �ملدير �لتنفيذي للجنة �النتخابات �ملركزية يف غزة، �إن جلنته �أبلغت �حلكومة   •

.
161

يف ر�م �هلل، تعذر �إجر�ء �نتخابات �لهيئات �ملحلية يف قطاع غزة
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قالت وزيرة �القت�صاد �لفل�صطينية عبري عودة، خالل ندوة بالرباط، �إن “�الحتالل �الإ�رش�ئيلي   •

يعد �أكب معيق للنمو �القت�صادي“ ببالدها، غري �أنها بالرغم من ذلك ت�صدر منتجات �إىل مئة 

.
دولة حول �لعامل. و�أ�صافت �أن بالدها “حققت ن�صبة منو بلغت 3.5l% خالل 2015“162

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، خالل موؤمتر �صحفي م�صرتك مع نظريه   •

�لدولة  طابع  �صيكون  “ماذ�  �لفل�صطينية:  �لدولة  ماهية  حول  �صوؤ�ل  على  رد�ً  �الأ�صرت�يل، 

�صتكون  هذه  هل  �إ�رش�ئيل؟  تدمري  �إىل  تدعو  دولة  �صتكون  هذه  هل  �مل�صتقبلية؟  �لفل�صطينية 

“يجب علينا  �أر��صيها؟“. و�أ�صاف:  دولة �صت�صتويل قوى �الإ�صالم �ملتطرف على �لفور على 

باأن  ن�صمن  �أن  علينا  يجب  كما  �ليهودية  بالدولة  �صيعرتفون  �لفل�صطينيني  باأن  ن�صمن  �أن 

�إ�رش�ئيل �صتمتلك �ل�صيطرة �الأمنية على جميع �الأر��صي... عليهم ]�لفل�صطينيني[ �أن يعرتفو� 

.
باإ�رش�ئيل، ويجب على �إ�رش�ئيل �أن متتلك �ل�صيطرة �لع�صكرية“163

�أفاد �لتقرير �ل�صنوي �جلديد ملنظمة �لعفو �لدولية )�أمن�صتي( Amnesty International باأن   •

�لفل�صطينية  �الإن�صان يف �الأر��صي  2016 بانتهاكات حقوق  “�إ�رش�ئيل“ ��صتمرت خالل �صنة 
بيوت،  وهدم  تعذيب،  و�أعمال  �إد�رية،  و�عتقاالت  مدنيني،  قتل  طريق  عن  وذلك  �ملحتلة، 

و��صتيطان. ووفقاً ملعّدي �لتقرير فاإن من بني �لذين تعر�صو� للتعذيب وُو�صعو� قيد �العتقال 

�ملوؤمل  و�لتكبيل  �ل�رشب  ت�صمنت  �لتعذيب  �أ�صاليب  �أن  كذلك  وورد  �أطفال.  هناك،  �الإد�ري 

�أ�صار  �الإ�رش�ئيلي،  �الأمن  ِقبل  من  ُقتلو�  فل�صطينيني   110 بني  ومن  �لنوم.  من  و�حلرمان 

.
164ً

�لتقرير، �إىل �أن منهم من مل يكن ي�صكل تهديد�ً الأحد، ولهذ� فاإن قتلهم مل يكن م�رشوعا

�مل�رشي �لرئي�ص  �أن   Aryeh Eldad �إلد�د  �آرييه  �جلرن�ل  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لنائب  �أكد   • 

عبد �لفتاح �ل�صي�صي �قرتح فعالً على “�إ�رش�ئيل“ �إقامة دولة فل�صطينية يف �صيناء. ونقل موقع 

�صيناء  �صمال  يف  م�صاحة  �لفل�صطينيني  منح  �قرتح  �ل�صي�صي  �أن  �إلد�د  عن  معاريف  �صحيفة 

.
165

الإقامة دولتهم

زعيماً  �ل�صنو�ر،  يحيى  �نتخاب  �إن  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  �آيزنكوت،  غادي  قال   •

حلما�ص“.  و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية  �لقياد�ت  بني  “�لتمييز  �ألغى  غزة“،  يف  “حما�ص  حلركة 

“�خلارجية و�الأمن“، يف �لكني�صت  �أع�صاء جلنة  �آيزنكوت، خالل �جتماع مغلق مع  و�أ�صاف 

�الأولويات �صلّم  ر�أ�ص  على  غزة  قطاع  جبهة  و�صع  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  باأن   �الإ�رش�ئيلي، 

�الأنفاق،  على  �لرد  توفري  يو��صل  يز�ل  ما  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أن  �إىل  و�أ�صار   ،2017 ل�صنة 

�صيكل مليار   2.4 ��صتثمار  مّت  و�أنه   ،2013 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  منذ  يتو��صل  ذلك   و�أن 

.
166

)700 مليون دوالر(، لهذ� �ل�صاأن
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اخلمي�س، 2017/2/23

بد�أ رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص زيارة ر�صمية للبنان ت�صتمر ثالثة �أيام، ��صتهلها   •

�للبناين مي�صال عون، وعقد وعون موؤمتر�ً �صحفياً م�صرتكاً. وقال:  �لرئي�ص  مبحادثات مع 

“�أوؤكد �أن �إخوتكم من �لالجئني �لفل�صطينيني على �الأر�ص �للبنانية ما هم �إال �صيوف عليكم. 
باأنكم �صت�صتمرون يف ح�صن رعايتكم لهم و�حت�صانهم. ومن جانبنا، فاإننا  ونحن على ثقة 

نعمل بكل ما ن�صتطيع ليكون وجودهم �إيجابياً �إىل حني عودتهم �ملوؤكدة �إىل وطنهم فل�صطني 

�لذي ن�رش عليه“. و�أ�صاف: “�إننا نحر�ص كل �حلر�ص على �أن يبقى �أبناء �صعبنا مبناأى عن 

�لدخول يف �رش�عات �ملنطقة، و�صعبنا يف لبنان �أكد �ن�صباطه وحفاظه على �الأمن و�ال�صتقر�ر 

.
يف �ملخيمات“167

قال عز�م �الأحمد، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، يف ت�رشيحات لقناة �مليادين �للبنانية، �إن   •

�ملخيمات �لفل�صطينية جزء من �الأر��صي �للبنانية، وتخ�صع لل�صيادة �للبنانية، وهي ال تتحمل 

�إىل  “كيف يدخل بع�ص �ملطلوبني  �إليها. وت�صاءل �الأحمد  �لذين يدخلون  �للبنانيني  م�صوؤولية 

�إذ� �أر�د �جلي�ص  خميم عني �حللوة، ومن �لذي يلك �ل�صيطرة �الأمنية؟“، وتابع �الأحمد قائالً 

�للبناين و�الأجهزة �الأمنية �للبنانية �أن “تب�صط �صلطتها �الأمنية على �أي خميم فل�صطيني، كما 

.
جرى يف نهر �لبارد، نحن ال منانع �إطالقاً“168

يف   ،Avichay Adraee �أدرعي  �أفيخاي  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  با�صم  �ملتحدث  �أعلن   •

��صتطالع  طائرة  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  �عرت��ص  �لفي�صبوك،  على  �صفحته  عب  ت�رشيٍح 

تابعة حلركة حما�ص حلقت يف �صماء �لبحر �ملتو�صط قبالة غزة، دون تاأكيد ر�صمي من �حلركة 

.
169

�أو جناحها �لع�صكري كتائب �لق�صام

��صتعر�ص رئي�ص �ملعار�صة �الإ�رش�ئيلية، ورئي�ص �ملع�صكر �ل�صهيوين ورئي�ص حزب �لعمل،   •

�إ�صحق هرت�صوغ، يف مقال ن�رشته �صحيفة هاآرت�ص، روؤيته حلل �ل�رش�ع، �لتي تهدف �أ�صا�صاً 

�لنقاط  “خطة  “�إ�رش�ئيل كدولة يهودية“. و��صتعر�ص هرت�صوغ من خالل  �إىل �حلفاظ على 

�لع�رش“ روؤيته للو�صول �إىل حّل �لدولتني �لقائم على �إبقاء �لكتل �ال�صتيطانية وتطويرها حتت 

�لغربية حتت  �ل�صفة  �ل�صالح، وتظل  فل�صطينية منزوعة  و�إقامة دولة  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صيادة 

 .
170

قب�صة �الحتالل، كما تفر�ص ترتيبات �أمنية �صارمة يف قطاع غزة

190 مليون دوالر( لتعزيز  700 مليون �صيكل )نحو  �أقرت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية تخ�صي�ص   •

.
171

م�صاريع تنوي بلديتها تنفيذها يف �لقد�ص، لتعزيز �لوجود �ليهودي يف �ملدينة �ملحتلة

�ل�صلطة حممود عبا�ص، �لذي  “�صاهد“ رئي�ص  �لفل�صطينية حلقوق �الإن�صان  طالبت �ملوؤ�ص�صة   •

مع  و�لعمل  م�صاكلها،  على  ميد�نياً  و�لتعرف  �لفل�صطينية  �ملخيمات  بزيارة  لبنان،  �إىل  و�صل 

 .
172

�لدولة �للبنانية على �إيجاد حلول لها
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موؤخر�ً  تردد  ما  باأن  يو�صف،  عالء  �ل�صفري  �مل�رشية  �لرئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  قال   •

عب و�صائل �الإعالم ب�صاأن وجود مقرتحات لتوطني �الإخوة �لفل�صطينيني يف �صيناء، هو �أمر 

�أجنبي مع  �أو  �أي م�صوؤول عربي  �أي م�صتوى من جانب  �أو طرحه على  ي�صبق مناق�صته،  مل 

�جلانب �مل�رشي، و�إنه من غري �ملت�صور �خلو�ص يف مثل هذه �الأطروحات غري �لو�قعية وغري 

.
173

�ملقبولة

قال �أمني عام جامعة �لدول �لعربية �أحمد �أبو �لغيط، يف بيان له، �إن “�لتفكري يف م�صار�ت بديلة   •

للوقت و�جلهد،  ُيعد �صوى م�صيعة  �لدولتني( ال  )بدالً من حّل  �لفل�صطينية  �لق�صية  لت�صوية 

و�أكد وو��صح“.  �صلب  عربي  برف�ص  و�صيُقابل  و�لتطرف،  �لعنف  من  ملزيد  �ملنطقة   ويدفع 

�أبو �لغيط �أن “�لرت�جع عن حّل �لدولتني لن يكون من �صاأنه �صوى دفع �ملنطقة كلها �إىل �ملزيد من 

.
�لتطرف و�لُعنف، و�أن هذ� �حلل ُيثل �ل�صيغة �لوحيدة �ملقبولة فل�صطينياً وعربياً وعاملياً“174

اجلمعة، 2017/2/24

�أكد نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، خالل كلمة له بافتتاح م�صجد   •

يحيى  �ختيار  �أن  �لقطاع،  جنوب  رفح  مبدينة  �لعطار،  ر�ئد  �لق�صام  كتائب  يف  �لقائد  �ل�صهيد 

“كلنا  قائالً:  و�صدد  لالأ�رشى.  �لوفاء  توؤكد  مفخرة،  غزة  قطاع  يف  حما�ص  لقيادة  �ل�صنو�ر 

.
ع�صكريون يف وجه �الحتالل، ومع �أبناء �صعبنا و�أمتنا �صيا�صيون ودبلوما�صيون“175

�الإ�رش�ئيلية رف�صت طلبها �حل�صول على  �ل�صلطات  �إن  قالت منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص   •

�الأن�صطة  �أن  بادعاء  لديها،  وفل�صطني  “�إ�رش�ئيل“  ق�صم  مدير  �صاكر،  لعمر  عمل  ت�رشيح 

و�لتقارير �لعلنية �ل�صادرة عن �ملنظمة �نخرطت يف �ل�صيا�صة خلدمة �لدعاية �لفل�صطينية، يف 

حني رفعت زور�ً �صعار حقوق �الإن�صان. ود�نت 16 منظمة حقوقية رف�ص تل �أبيب منح �صاكر 

 .
176

ت�رشيح عمل

�ل�صلطة  رئي�ص  بها  بعث  ر�صالة  عن  عريقات  �صائب  �لفل�صطينيني  �ملفاو�صني  كبري  ك�صف   •

و�إنهاء  �لدولتني،  بخيار  �لتم�صك  توؤكد  �الأمريكية،  �الإد�رة  �إىل  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية 

“مبادرة �ل�صالم �لعربية“  1967، و�أن  �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لالأر��صي �لعربية �ملحتلة �صنة 

“هي �ل�صقف �لنهائي لل�صالم و�إنهاء �ل�رش�ع“. و�أ�صار �إىل �أن �لفل�صطينيني حددو� 19 خيار�ً 
�صحب  �أحدها  ذلك،  تر�مب  نفذ  حال  يف  �لقد�ص،  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  قر�ر  على  للرد 

.
�العرت�ف �لفل�صطيني بـ“�إ�رش�ئيل“177

ما  �نعقاد  �إن  �لقو��صمي،  �أ�صامة  با�صمها،  �ملتحدث  فتح،  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  ع�صو  قال   •

لالحتالل  جمانية  خدمة  هو  �إ�صطنبول،  يف  �خلارج“  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  بـ“�ملوؤمتر  ي�صمى 
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�لفل�صطينية، وخطوة تدلل على  �لتحرير  �الإ�رش�ئيلي، وحماولة فا�صلة حتماً ل�رشب منظمة 

.
178

��صتمر�ر حما�ص يف تعزيز �النق�صام وتو�صيعه يف �ل�صاحة �لفل�صطينية

هاجم وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان جمل�ص حقوق �الإن�صان �لتابع لالأمم �ملتحدة   •

وياأتي  �إ�رش�ئيل“.  معاد�ة  “جمل�ص  بو�صفه   ،United Nations Human Rights Council

�ل�صامي  �ملتحدة  �الأمم  مفو�ص  �حل�صني،  رعد  لزيد  ت�رشيح  خلفية  على  ليبمان،  هجوم 

حلقوق �الإن�صان، ر�أى فيه �أن �حلكم �ل�صادر على �جلندي �الإ�رش�ئيلي �إيلور عز�ريا “خفيف 

.
وغري مقبول“179

 Yuli Edelstein �إدلي�صتاين  يويل  �لكني�صت  رئي�ص  �إىل  طلباً  �ألكني،  زئيف  �الإ�رش�ئيلي  �لوزير  قدم   •

)بلد( �لديوقر�طي  �لوطني  �لتجمع  حزب  عن  �لنائب  �إق�صاء  �إىل  تهدف  �إجر�ء�ت   ببدء 

على  ووقع  غطا�ص.  با�صل  �ملوحدة  �لعربية  �لقائمة  يف   National Democratic Assembly

�حلكومي،  �الئتالف  �أحز�ب  من  كني�صت  ع�صو   61 بينهم  كني�صت،  ع�صو   71 �ملقدم  �لطلب 

.
180Yair Lapid وع�رشة �أع�صاء من حزب ي�ص عتيد �لذي ير�أ�صه يائري البيد

ك�صفت �أ�صبوعية يرو�صاليم Iroshalim �لعبية �لنقاب عن م�رشوع جديد يف �إطار �مل�رشوعات   •

�صمي  ما  الإقامة  لالعرت��صات“  “خمطط  �إيد�ع  مّت  حيث  �ملحتلة،  �لقد�ص  تهويد  �إىل  �لهادفة 

�لذي  �ملخطط  �أن  يرو�صاليم  وذكرت  �لزيتون،  جبل  �صفوح  على  �صياحي“  بـ“م�رشوع 

“متنزه“ جديد يف �صفوح باإقامة  يتعلق  �لقد�ص  للتنظيم و�لبناء يف  �للو�ئية  �للجنة  لدى   �أودع 

جبل �لزيتون. ويربط �مل�رشوع بني جبل �لزيتون وبني �جلامعة �لعبية، ويبلغ طوله 3.6 كم، 

و�صيقام على طوله 17 موقعاً مطالً على �لبلدة �لقدية يف �لقد�ص، �إ�صافة �إىل طرقات، ومقهى، 

.
181

ومركز معلومات، وحمل لبيع �لتذكار�ت...

قال �لعقيد تامر �لرفاعي، �ملتحدث با�صم �جلي�ص �مل�رشي، يف بيان ن�رشه على �لفي�صبوك، �إن   •

3 �أنفاق �أخرى  “�كت�صاف وتدمري ج�صم نفق رئي�صي متفرع منه  �جلي�ص �مل�رشي متكن من 

.
182

على �ل�رشيط �حلدودي جنوب مدينة رفح“، �ملحاذي حلدود قطاع غزة

لدعم  دوالر،  مليون   28.4 بقيمة  �ليابان  من  مالياً  تبعاً  تلقت  �أنها  �الأونرو�  وكالة  �أعلنت   •

�ليابانية �صتخ�ص�ص للب�مج  “17.7 مليون دوالر من �ملنحة  �إن  �أن�صطتها. وقالت مو�صحة 

و�خلدمات �الأ�صا�صية �لتي ت�صمل �لتعليم و�ل�صحة و�خلدمات �الجتماعية، فيما �صتخ�ص�ص 

�أن �إىل  و�أ�صارت  �لفل�صطينية“.  �الأر��صي  يف  �لطو�رئ  عمليات  لدعم  دوالر  ماليني   5.2 

يف  �جلارية  لالأزمة  �ال�صتجابة  يف  �لطارئة  �لوكالة  لتدخالت  �صتخ�ص�ص  دوالر  ماليني   3.5

.
183

�صورية، و2 مليون دوالر للم�صاعدة يف متويل م�صاريع يف لبنان و�صورية وقطاع غزة
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ال�صبت، 2017/2/25

�الأر�ص،  �أ�صقاع  كل  من  �لرتكية  �إ�صطنبول  مدينة  يف  فل�صطيني  �آالف  �صتة  نحو  جتّمع   •

�ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج“. و�صهدت �جلل�صة �الفتتاحية للموؤمتر  “�ملوؤمتر  للم�صاركة يف 

�لكلمات  من  �لعديد  �إلقاء  فل�صطينية،  و�أكاديية  �صيا�صية  �صخ�صية  �صبعون  �إليه  دعت  �لذي 

رئي�ص  ب�صدة،  وحمل  فيه.  �مل�صاركني  وتطلعات  �ملوؤمتر  �نعقاد  م�صوغات  عن  حتدثت  �لتي 

عطلت  باأنها  و�تهمها  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  قيادة  على  له،  كلمة  يف  �لقا�صم،  �أني�ص  �ملوؤمتر 

طاقات �لفل�صطينيني يف �خلارج، و��صتثنتهم من �مل�رشوع �لوطني، مطالباً با�صرتد�د “حقهم 

ودورهم“ يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية. بدوره �نتقد رئي�ص �لهيئة �لعامة للموؤمتر �صلمان 

�أبو �صتة ما و�صفه بتهمي�ص فل�صطينيي �خلارج، �لذين يبلغ عددهم نحو �صبعة ماليني ن�صمة، 

�خلارج  فل�صطينيي  جتربة  من  جناح  وق�ص�ص  �أدو�ر�ً  �أخرى  كلمات  ��صتعر�صت  حني  يف 

�لعامة �صتتخذ  �الأمانة  �أن  �لتح�صريية للموؤمتر  �للجنة  �لفل�صطينية. و�أعلنت  �لق�صية  ل�صالح 

وملا  فيها،  �لفل�صطيني  �لوجود  �إىل  بالنظر  لها،  ر�صمياً  مقر�ً  بريوت  �للبنانية  �لعا�صمة  من 

تتمتع به من حريات متّكن �الأمانة �لعامة من �لعمل لتحقيق �أهد�ف �ملوؤمتر. و�أو�صح رئي�ص 

�للجنة �لتح�صريية ه�صام �أبو حمفوظ �أن �لهيئة �لتاأ�صي�صية للموؤمتر �نتهت �إىل ت�صكيل هيكل 

و�أمانة عامة  و�أمني �رش،  له  نو�ب  �صتة مع ثالثة  �أبو  ير�أ�صها  تنظيمي على �صكل هيئة عامة 

ه�صام وينوبه  �صفيق  منري  �لفل�صطيني  و�ملفكر  �لكاتب  وير�أ�صها  �ملبادرة  �أ�صحاب   ت�صم 

.
184

�أبو حمفوظ

�أ�صدرت حركة حما�ص ت�رشيحاً �صحفياً على ل�صان �لناطق با�صمها ح�صام بدر�ن، بخ�صو�ص   •

�إ�صطنبول برتكيا. و�أ�صاد بدر�ن  ُعقد يف مدينة  �لذي  �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج“  “�ملوؤمتر 
للق�صية  �لزخم  �صتعيد  ��صرت�تيجية  خطوة  �أنه  و�أكد  �خلارج،  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  باملوؤمتر 

�لفل�صطينية. وقال بدر�ن: �إن مطلب �ملجتمعني يف �ملوؤمتر بتفعيل دور فل�صطينيي �خلارج يف 

�مل�صهد �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، مطلب حمق يف ظّل ما يعانيه فل�صطينيو �ل�صتات من �لتهمي�ص، 

.
185

بالرغم من ح�صورهم �ملتميز وطنياً، ومت�صكهم بحقهم يف �لعودة �إىل ديارهم

قام جهاز �لدفاع �ملدين يف غزة بانت�صال ثالث جثث لعمال فل�صطينيني، كانو� قد ُفقدو� د�خل   •

.
186

�أحد �الأنفاق �لو��صلة بني قطاع غزة وم�رش، نتيجة �ختناقهم بغاز�ت د�خل �أحد �الأنفاق

وفد�ً  لبنان،  �إقامته  مقر  يف  ��صتقباله  خالل  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  دعا   •

الأن  و�لثقة  باالأمل  “�لتم�صك  �إىل  �لفل�صطينيني  لبنان،  يف  �لفل�صطينية  �ملخيمات  من  �صبابياً 

�صعبنا �صيحقق �أهد�فه �لوطنية، ودعم �الأمن و�ال�صتقر�ر يف لبنان، وتعزيز �لعالقات �الأخوية 

�للبنانية - �لفل�صطينية ليعطو� �ل�صورة �مل�رشقة و�حلقيقية ل�صعبنا يف �أماكن تو�جده كافة“. 
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حتقيق  “�رشورة  على  و�صدد  لبنان،  يف  �لتحرير  منظمة  ف�صائل  ممثلي  عبا�ص  �لتقى  كما 

.
و�إجناز �مل�صاحلة �لوطنية، وحتقيق �اللتز�م باالتفاقات �ملعقودة مع �لف�صائل“187

قال رئي�ص �الئتالف �حلكومي يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي ديفيد بيتان David Bitan �إنه ال يكن   •

وقال  �الإ�رش�ئيلية.  �النتخابات  يف  �لت�صويت  للفل�صطينيني  �ل�صماح  �الأ�صكال  من  �صكل  باأي 

�إنه يف �أي حّل لدولة و�حدة ل�صعبني، لن ي�صمح للفل�صطينيني بالت�صويت يف �النتخابات �لتي 

.
188

�صتجري �آنذ�ك 

ل�صالح  �لتابعة  �خلا�صة،  “�لن�رش“  وحدة  ت�صلل  عن  �لثانية  �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  ك�صفت   •

�ل�صورية، بهدف  �الأر��صي  �إىل  ب�صكل متكرر  �الإ�رش�ئيلي،  �مليد�نية يف �جلي�ص  �ال�صتخبار�ت 

.
“جمع معلومات ��صتخبارية“189

االأحد، 2017/2/26

�إ�صطنبول على مدى  “�ملوؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج“، �لذي ��صت�صافته مدينة  �ختتم   •

يومني، �أعماله، وقال �ملوؤمتر، يف �لبيان �خلتامي، �إن �نعقاده “ُي�صكل دعوة خال�صة و�رشخة 

�لثورة  روح  و��صتعادة  و�لوحدة،  و�لثو�بت  و�ملنطلقات  �الأ�صول  �إىل  للعودة  �ل�صوت  عالية 

�إىل  �لبحر  فل�صطني كاملة من  �لفل�صطيني و�لعربي و�الإ�صالمي يف  و�لت�صحية، وتاأكيد �حلق 

�لنهر“. و�أ�صار �لبيان �إىل �أن “�تفاقية �أو�صلو وما تبعها من تنازالت، وف�صاد، وتن�صيق �أمني 

�لثابتة“.  حقوقه  وم�ّصت  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  مب�صالح  فادحاً  �رشر�ً  �أحلقت  �الحتالل،  مع 

و�صدد �ملوؤمتر على “حّق �صعبنا �لفل�صطيني يف ممار�صة كافة �أ�صكال �لن�صال و�ملقاومة �صّد 

�الحتالل �ل�صهيوين، ويعتبها حقاً م�رشوعاً لل�صعب �لفل�صطيني كفلته �ل�رش�ئع �ل�صماوية 

�اللتز�م  قاعدة  على  بـ“�لوحدة  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �ملوؤمتر  وطالب  �لدولية“.  و�لقو�نني 

.
ببنامج �ملقاومة و�مليثاق �لقومي �لعام 1964، و�لوطني �لفل�صطيني �لعام 1968“190

“�ملوؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج“، و�لذي عقد يف مدينة  د�نت حركة فتح ما �أطلق عليه   •

بيان  يف  فتح،  ور�أت  وقر�ر�ت.  وبيانات  مو�قف  من  عنه  �صدر  ما  وكل  �لرتكية،  �إ�صطنبول 

�صادر عنها، “�أن عقد هذ� �ملوؤمتر �الن�صقاقي ما هو �إال ��صتمر�ر لنهج �النق�صام �لذي تقوده 

حركة حما�ص وتكر�صه، وتريد تعميمه �ليوم على �ل�صاحة �لفل�صطينية و�ل�صعب �لفل�صطيني 

يف خمتلف �أماكن تو�جده، وهو حماولة لاللتفاف و�رشب مكانة منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

 .
كممثل �رشعي وحيد لل�صعب �لفل�صطيني، و�صامن لهويته و�إجناز�ته �لوطنية“191

�إجر�ء  على  حما�ص  تو�فق  مل  حال  يف  �إنه  �هلل  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

.
192

�النتخابات �ملحلية يف موعدها �ملحدد، �صيتم تاأجيلها يف قطاع غزة و�إجر�وؤها يف �ل�صفة
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�عتقاالت يف  �أيام حملة  منذ  بد�أت  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  �إن  فتح  �أع�صاء يف حركة  قال   •

�صفوف �أبناء �حلركة �لذين �صاركو� يف موؤمتر �صبابي فل�صطيني نظمه حممد دحالن، وعقد 

يف �لقاهرة. وقال �لقيادي �لفتحاوي دمرتي دلياين: “لغاية �الآن، و�صل عدد �ملعتقلني �إىل 9، 

و��صتدعت �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية عدد�ً �آخر على خلفية �مل�صاركة يف �ملوؤمتر“. و�أ�صاف 

�لهاتف ب�صبب م�صاركته يف  �أن تهديد�ت ت�صله عب  �ملوؤمتر،  �مل�صاركني يف  �أحد  دلياين، وهو 

�ملوؤمتر، مو�صحاً �أن عدد �مل�صاركني فيه من �ل�صفة، مبا فيها �لقد�ص، بلغ نحو 40 �صخ�صاً، �إىل 

.
193

جانب �ملئات من قطاع غزة وفل�صطينيي �ل�صتات

هجمات  يف  و�أ�صيبو�  قتلو�  �إ�رش�ئيلياً   10,761 �أن  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  لوز�رة  تقرير  ك�صف   •

خمتلفة منذ بد�ية �صنة 2000. وح�صب موقع �صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية فاإن �لوز�رة 

�عرتفت بهذ� �لعدد ك�صحايا لـ“�الأعمال �لعد�ئية“. و�أ�صار �ملوقع �إىل �أنه خالل �صنة 2016 مّت 

.
194

�العرت�ف بـ 452 �إ�رش�ئيلياً ما بني قتيل وجريح

�أعلن ع�صو �لليكود ي�رش�ئيل كات�ص، وزير �ال�صتخبار�ت و�لنقل و�ملو��صالت يف “�إ�رش�ئيل“،   •

عن نيته �لتناف�ص على رئا�صة �لليكود، وقيادة “�إ�رش�ئيل“، بعد �أن ينهي بنيامني نتنياهو فرتة 

.
195

واليته

قال رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار �لنائب جمال �خل�رشي، �إن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي   •

ي�صدد �حل�صار �صّد قطاع غزة، وي�صتهدف معظم �ملو�د �خلام لي�صبح عدد �الأ�صناف يف قو�ئم 

.
196

�ل�صلع �ملمنوعة خم�صمئة �صنف

فر�ن�صو�  �لرئي�ص  من  خمتلفة،  �صيا�صية  �جتاهات  �إىل  ينتمون  فرن�صياً،  برملانياً   154 طلب   •

.
197

هوالند François Hollande �العرت�ف بدولة فل�صطني

االإثنني، 2017/2/27

�أربعة فل�صطينيني يف �صل�صلة غار�ت جوية  �أكدت م�صادر طبية بوز�رة �ل�صحة بغزة �إ�صابة   •

تابعة  ع�صكرية  تدريب  ومو�قع  مدنية  �أهد�ف  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلربية  �لطائر�ت  �صنتها 

.
198

للف�صائل �لفل�صطينية يف خمتلف �أنحاء قطاع غزة

�ملنعقد �لعربي  �لوز�ري  �ملوؤمتر  من  دياك  �أبو  علي  �لفل�صطيني  �لعدل  وزير  �ن�صحب   • 

كلمته،  �إلقاء  بعد  ومعاجلات،  �أ�صباب   - �الجتماعية  و�لتنمية  �الإرهاب  حول  �ل�صيخ،  ب�رشم 

ورئي�ص  و�لريا�صة،  لل�صباب  �الأعلى  �ملجل�ص  رئي�ص  �لرجوب،  جبيل  منع  على  �حتجاجاً 

�حتاد �لكرة و�للجنة �الأوملبية �لفل�صطيني، من �مل�صاركة فيه. وبررت �ل�صلطات �مل�رشية منع 

�لرجوب من �لدخول لقيامه بـ“توجيه �نتقاد�ت للرئي�ص عبد �لفتاح �ل�صي�صي“، وهو ما نفاه 

.
199

�لرجوب
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ق�صت حمكمة �ل�صلح �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص �ملحتلة باأن �مل�صجد �الأق�صى مكان مقد�ص لليهود،   •

�إىل  �أحد منعهم من �لو�صول لل�صاحات و�ل�صعود  ويحق لهم �ل�صالة فيه، فيما ال يحق الأّي 

مكان  �أقد�ص  هو  �الأق�صى  �مل�صجد  �إن  قر�رها  يف  �ملحكمة  وقالت  �لهيكل“،  “جبل  �أ�صمته  ما 

على �ليهودية  �ل�صبغة  لت�صفي  �ليهودية  �لدينية  �ملفرد�ت  �ملحكمة  و��صتعملت  كما   لليهود. 

.
200

�مل�صجد �الأق�صى، وحددت حدود�ً قد�صية للمكان وفقاً للديانة �ليهودية

قالت م�صادر فل�صطينية يف �صيد� لوكالة �الأنباء �ملركزية، �لتابعة حلزب �لقو�ت �للبنانية، �إن   •

خميم يف  �ملطلوبني  باأ�صماء  الئحة  لبنان  �إىل  زيارته  خالل  ت�صلّم  عبا�ص  �لفل�صطيني   �لرئي�ص 

من  طلب  عبا�ص  و�أن  ��صماً،   71 ت�صمنت  و�صوريني،  وفل�صطينيني  لبنانيني  من  �حللوة  عني 

عليهم  و�لق�صاء  �حل�صم  قر�ر  �تخاذ  �أنف�صهم،  ت�صليم  �ملطلوبون  رف�ص  حال  يف  فتح  قياد�ت 

.
`201

بالتن�صيق مع �جلي�ص �للبناين، �لذي بات ي�صتطيع دخول �ملخيم، �إن با�رشت فتح �حل�صم

�إن  “�إ�رش�ئيل بيتنا“،  �أفيجدور ليبمان، خالل �جتماع حلزبه  قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي   •

“�إ�رش�ئيل“ لي�صت معنية بعملية ع�صكرية جديدة يف قطاع غزة، و“لكن ال نية لدينا ال�صتيعاب 
 .

�إطالق �ل�صو�ريخ بالقطارة“202

وجود  �إىل  عي�صى،  حنّا  و�ملقد�صات  �لقد�ص  لن�رشة  �مل�صيحية  �الإ�صالمية  �لهيئة  عام  �أمني  نبّه   •

28 نفقاً حتت �مل�صجد �الأق�صى و�لبلدة �لقدية يف �لقد�ص، لربط �مل�صتعمر�ت ببع�صها. وقال: 

“هناك 104 عمليات حفر جتري حالياً يف مدينة �لقد�ص، 4 منها حتت �مل�صجد �الأق�صى وحوله، 
و5 يف بلدة �صلو�ن، و5 �أخرى يف �لبلدة �لقدية، و8 يف مو�قع متفرقة“، حمذر�ً من �أن �حلفريات 

.
203

قد ت�صل يف بع�ص �الأحيان �إىل عمق 20 م يف هذه �ملناطق

رف�ص رئي�ص جلنة �حلو�ر �لفل�صطيني �للبناين ح�صن منيمنة ت�رشيحات ع�صو �للجنة �ملركزية   •

حلركة فتح عز�م �الأحمد، �لتي ذكر فيها �أنهم ال يانعون من ب�صط �جلي�ص و�الأجهزة �الأمنية 

�للبنانية �صيطرتها على �أي خميم فل�صطيني. وقال منيمنة �إن هذه �مل�صاألة غري و�ردة، ولي�ص 

من �صالح �لدولة �للبنانية �أو �جلي�ص فعل ذلك. و�أ�صاف: “�ملوقف ال يحتمل لغة ت�صعيدية، 

 .
وهناك جهد يبذل من �لف�صائل حلفظ �الأمن يف �ملخيمات، و�إن كان بحاجة �إىل تعزيز“204

�أعلنت وكالة �الأونرو� �أنها قررت �إيقاف رئي�ص �حتاد �ملوظفني يف قطاع غزة �صهيل �لهندي عن   •

�لعمل موؤقتاً، ��صتجابة ملر��صالت �إ�رش�ئيلية. وقال �لناطق �لر�صمي لالأونرو� كري�ص جيني�ص 

Chris Gunness: “على �صوء حتقيقاتنا �لد�خلية �مل�صتقلة و�جلارية حالياً، فقد مّت تزويدنا 

�ليوم،  هذ�  ظهر  بعد  قر�رنا  �تخذنا  مبوجبها  و�لتي  عدة،  م�صادر  ومن  هامة  مبعلومات 

.
بتوقيف �صهيل �لهندي عن �لعمل، حتى ��صتكمال �لتحقيقات“205
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�ملحامني بني  �لفل�صطينية و�لتون�صية، على ت�صكيل هيئة م�صرتكة من  �ملحامني  نقابتا  �تفقت   •

�جلانبني، مهمتها و�صع خطة للتحرك يف �لقارة �الأوروبية لك�صف �النتهاكات �لتي تقوم بها 

�صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلية، ولتقوم بالتحرك بحق �لق�صاة �الإ�رش�ئيليني �للذين يحاكمون 

�الأطفال �لفل�صطينيني، وكذلك �للذين يبرون عمليات �لتعذيب، وف�صحها على كافة �ل�صعد 

�لدولية. كما مّت خالل �للقاء �التفاق على تفعيل �تفاقية �ل�رش�كة و�لتعاون �ملوقعة بني �لنقابتني 

.
206

�لفل�صطينية و�لتون�صية

الثالثاء، 2017/2/28

بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص   Yosef Shapira �صابري�  يو�صف  “�إ�رش�ئيل“  يف  �لدولة  مر�قب  �تهم   •

جانت�ص بني  �ل�صابق  �جلي�ص  وقائد  يعلون،  مو�صيه  �ل�صابق  �لدفاع  ووزير   نتنياهو، 

حركة  ٍملو�جهة 
كاف  ب�صكل  �ال�صتعد�د  بعدم  �آخرين،  ع�صكريني  وقادة   ،Benny Gantz

معلومات  يف  كبرية  فروقات  “هناك  �لتقرير:  يف  �صابري�،  وقال   .2014 حرب  خالل  حما�ص، 

لنتائج  �أدت  بغزة،  حما�ص  حول   ]Aman[ )�أمان(  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  و�صعبة  �ل�صاباك 

�أخفو�  “نتنياهو ويعلون وجانت�ص  ]2014[ و�أدت لف�صل ذريع“. و�أ�صاف:  �الأخرية  �حلرب 

.
تقارير �أمنية عن �ملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر حول �الأنفاق“207

قالت حركتا حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي �إن تقرير مر�قب �لدولة يف “�إ�رش�ئيل“، ب�صاأن �حلرب   •

�لفل�صطينية يف  �أمام �ملقاومة  “�إ�رش�ئيل“  �إقر�ر�ً بهزية  2014، يثل  على قطاع غزة يف �صنة 

.
208

هذه �حلرب

تقرير على  رد�ً  مكتوب،  ت�رشيح  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   • 

مر�قب �لدولة حول حرب 2014، �إن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي “وجه حلما�ص �أق�صى �رشبة تكبدتها 

�إ�رش�ئيل  “قتلت  و�أ�صاف:  كبري“،  “جناح  باأنها  �حلرب  نتنياهو  وو�صف  تاأ�صي�صها“.  منذ 

مدنها  ل�رشب  حما�ص  حماوالت  �أحبطت  كما  �ل�صو�ريخ،  �آالف  ودمرت  �إرهابي  �ألف  حو�يل 

باآالف  بالتزود م�صبقاً  نتنياهو  �لوزر�ء  �أ�صدرها رئي�ص  �لتي  �لتعليمات  بال�صو�ريخ بف�صل 

�إىل  للت�صلل  �إ�رش�ئيل خطة حما�ص  “و�أف�صلت  �لقبة �حلديدية“. وتابع:  لبطاريات  �ل�صو�ريخ 

“�لهدوء  �إن  �إ�رش�ئيليني“. وقال نتنياهو  �الأنفاق وخطف مو�طنني  �إ�رش�ئيلية من خالل  بلدة 

هو  �ل�صامد  �جلرف  عملية  منذ  غزة  لقطاع  �ملتاخمة  �لبلد�ت  يف  ي�صود  �لذي  �مل�صبوق  غري 

 .
�الختبار لنتائج �لعملية“209

قال �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إنه توفرت لديه معلومات ملمو�صة حول �أغلبية �الأنفاق �لتي حفرتها   •

ت�رشيح  يف  و�صدد   .2014 �صنة  يف  غزة  على  �حلرب  ع�صية  غزة،  قطاع  يف  حما�ص،  حركة 
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�أو حّل تكنولوجي مل يتم  “ال توجد و�صيلة  �أنه  �لدولة، على  مكتوب رد�ً على تقرير مر�قب 

در��صته خالل �لتح�صري�ت ملو�جهة �الأنفاق“. و�أ�صاف �أنه تلقى “تقرير مر�قب �لدولة وهو 

معركة بعد  �لزمنية  “�لفرتة  و�أن  �ملطلوبة“،  و�ال�صتنتاجات  �ملالحظات  �أهم  بدر��صة   يقوم 

 .
�جلرف �ل�صامد من �أكرث �لفرت�ت هدوء�ً منذ عام 1967 على �حلدود مع قطاع غزة“210

نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  هرت�صوغ  �إ�صحق  �الإ�رش�ئيلية  �ملعار�صة  رئي�ص  �تهم   •

2014، وطالب با�صتقالته �لفورية ب�صبب ما ورد يف تقرير �إد�رة حرب غزة �صنة   بالف�صل يف 

مر�قب �لدولة. ونقل موقع �أن �آر جي عن هرت�صوغ قوله “ما زلنا نعي�ص �آثار �إخفاقات حرب 

غزة حتى هذه �للحظة، ولذلك فلم يعد نتنياهو قادر�ً على حتقيق �ل�صالم وال �إد�رة �حلرب، 

وال ي�صتطيع �تخاذ قر�ر�ت“. و�أ�صاف قائالً: “باخت�صار نتنياهو فا�صل الأن �ملجل�ص �لوز�ري 

بات يعمل خالل �حلرب  �مل�صغر عمل خالل �حلرب ب�صورة منعزلة عن �جلي�ص، و�جلي�ص 

�أن حرب غزة دفعنا فيها  دون و�صع ��صرت�تيجية له من قبل �مل�صتوى �ل�صيا�صي، و�لنتيجة 

.
�أثماناً د�مية باهظة“211

�لدولة،  مر�قب  تقرير  على  تعقيبه  يف  يعلون،  مو�صيه  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

باأنه  �لتقرير  �مل�صوؤولية. وو�صف يعلون  �لوز�ري �مل�صغر كان �صيئاً وعدمي  �أد�ء �ملجل�ص  �إن 

ورئي�ص  نتنياهو،  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  جانب  �إىل  دفاع،  كوزير  هو  �أد�ءه  و�أن  �صيا�صي، 

“�لتقرير  �إن  وقال  تعبريه.  حّد  على  كارثة“،  “منع  جانت�ص،  بني  حينه،  يف  �جلي�ص  �أركان 

يفح�ص جو�نب جزئية من معركة مركبة، ويتجاهل �عتبار�ت و��صعة، لكونه �أ�صري �صيا�صيني 

و�صف  كما  �لفح�ص“.  عملية  ولوثو�  هادفة،  مبعلومات  �ملر�قب  مكتب  غّذو�  م�صالح  ذوي 

�ملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر باأنه “�صطحي، و�صيا�صي، و�صعبوي، وجمل�ص ت�رشيبات، وجمل�ص 

.
حديث بوجهني يف �لد�خل ويف �لعلن“212

وقال  غزة.  قطاع  على  قادم  �إ�رش�ئيلي  عدو�ن  �أي  عن  ت�صكت  لن  �أنها  �لق�صام  كتائب  �أكدت   •

“�أي عدو�ن قادم على غر�ر  �إن  له على تويرت:  �أبو عبيدة يف تغريد�ت  �لكتائب  با�صم  �لناطق 

ما ح�صل باالأم�ص ]2017/2/27[ �صيكون للمقاومة وعلى ر�أ�صها كتائب �لق�صام كلمتها فيه، 

و�ملقاومة �إذ� وعدت �أوفت، و�الأيام بيننا“. و�أ�صاف �أبو عبيدة قائالً: “على ما يبدو فاإن �لعدو 

.
ال يفهم �صوى لغة �لقوة، و�ل�صكوت �أحياناً يف�رش من ِقبله على �أنه �صعف“213

 2017/5/13 يف  �ملحلية  �لهيئات  ملجال�ص  �النتخابات  �إجر�ء  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  جمل�ص  قرر   •

�إثر لقاء  يف �ل�صفة �لغربية فقط من دون قطاع غزة، بعد تعذر �إجر�ء �النتخابات يف �لقطاع، 

جلنة  بذلتها  �لتي  �جلهود،  لف�صل  ونظر�ً  حما�ص،  حركة  مع  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  وفد 

.
214

�النتخابات �ملركزية و�لف�صائل و�لقوى �لفل�صطينية الإقناع حما�ص بامل�صاركة
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�أكدت حركة حما�ص �أن قر�ر �حلكومة �لفل�صطينية باإجر�ء �النتخابات �ملحلية يف �ل�صفة �لغربية   •

با�صم �حلركة فوزي برهوم، يف  �لناطق  �النق�صام. وقال  لتكري�ص  دون غزة، مبثابة و�صفة 

ت�رشيح �صحفي، �إن هذ� �لقر�ر مف�صل على مقا�ص حركة فتح، وتاأكيد على عدم �أهلية هذه 

عبا�ص،  �لرئي�ص  �حلركة  با�صم  �لناطق  وحّمل  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  م�صالح  لرعاية  �حلكومة 

.
215

وحركة فتح، وحكومة �ل�صفة، �مل�صوؤولية �لكاملة عن كل تد�عيات هذ� �لقر�ر �لفئوي �ملقيت

لبحث  بريوت  يف  �لفل�صطينية  �ل�صفارة  مقر  يف  مو�صعاً  �جتماعاً  �لفل�صطينية  �لف�صائل  عقدت   •

على  �لعام  �مل�رشف  �الجتماع  وح�رش  �حللوة.  عني  �صيما  ال  �لفل�صطينية،  �ملخيمات  �أو�صاع 

�ل�صاحة �لفل�صطينية يف لبنان عز�م �الأحمد، �إىل جانب جميع �لقادة �ل�صيا�صيني �لفل�صطينيني، 

�إ�صافة �إىل �لقوى �الإ�صالمية. وتو�ّصل �مل�صاركون �إىل �التفاق على وقف �إطالق �لنار وو�صع 

با�صم  �لناطق  و�أعلن  عليا.  م�صرتكة  �أمنية  قوة  ت�صكيل  و�إعادة  جلنة،  خالل  من  للتنفيذ  �آلية 

ع�صبة �الأن�صار �الإ�صالمية �ل�صيخ �أبو �رشيف عقل، “�أن كل من يطلق �لنار يف �ملخيم و�صو�رعه 

.
خائن للق�صية �لفل�صطينية“216

لوقف  قانون  مب�رشوع  �الأمريكي  �لكوجنر�ص  يف  �جلمهوري  �حلزب  من  نو�ب  ثالثة  تقدم   •

قدم  �لذي   ،Lindsey Graham جر�هام  ليندزي  �لنائب  وقال  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  متويل 

�الأمريكية؛  �ل�رش�ئب  �أمو�ل  من  �ل�صلطة  متويل  وقف  �ل�رشوري  من  �إنه  �لقانون،  م�رشوع 

مدعياً �أن ذلك �لتمويل ي�صل للمنظمات �لتي و�صفها بـ“�الإرهابية“، ولعو�ئل منفذي �لهجمات 

.
217

�صّد �الإ�رش�ئيليني، وفق قوله






