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 حماسحركة إلى منطقة مزدهرة إذا أطاح شعبها بغزة ل قطاع ستحوّ   "يلإسرائليبرمان: " .1

وزينر الندعاا ارسنراييلي ، أن سنعيد عمنوري ، عنن 16/2/2017، ، أنقـرةلألنباء األناضولوكالة نشرت 
أعيغدور ليبرمان، كشف ألول مرة عن استعداد حكومته السماح "بإقامة ميناء ومطنار عني قطناا ،ن ة، 

ألنننف عر نننة عمنننن للفلسنننطينيين، بشنننروا، علننن  رأسننن ا إعنننادة  40عية، وتنننوعير إضننناعة لمننننا    ننننا
 لدى حماس"، بحسب  حيفة إسراييلية.  الجنديين المحتج ين

ننا  ونقلننص  ننحيفة "ينندحعوت أحرنننوت" ارسننراييلية، عننن ليبرمننان قولننه يننوذ الأمنني ، "سنننقوذ بنن ل  أح  
، وننن ا سنن،ح ا، و  نن،  سننراح المنندنيين مقابننن تنننازل حمنناس عننن ميذاق ننا النن ي ينندعو ربننادة إسننرايين

 ارسراييليين ال ين تحتج هم الحركة". 
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وأضاف ليبرمان، وع  الصحيفة التي لم توضح م يد من التفا نين عنن م،بسنات تلن  التصنريحات، 
أنه "ال يوجد أي سبب حت  حعيش سكان ، ة عي ظن ظنروف أقنن ممنا هني علينه عني ي نودا والسنامرة 

 ية( أو عي العالم العربي". )حقصد ال فة الغرب
ليبرمان توعد )حماس( الأمي  بالرد  ، أن)أ ف ب( عن، 16/2/2017، رأي اليوم، لندنوذكرت 

 بقسوة عل  أي استف از من قطاا ، ة ال ي تحكمه الحركة.
وقال ليبرمنان إن إسنرايين سنتحول قطناا ،ن ة إلن  منطقنة م دهنرة إذا أ ناح شنعب ا بحركنة حمناس، أو 

 الحركة أساليب ا.إذا ،يرت 
، ”أي اسنتف از سنيقابن بنرد قنوي “واكد ليبرمان أنه ر،م أن إسنرايين ال تسنع  إلن  حنرب جديندة، إال أن 

بحسب ما نقنن عننه موقنل ال يانة الحكومينة المسننولة عنن تنسني  النشنا ات ارسنراييلية عني األراضني 
 الفلسطينية.
صعب عني ،ن ة، وتع ند مسناعدة القطناا الوزير أن حماس مسنولة عن الوضل االقتصادي ال وأضاف

 سكان ، ة بحركة حماس. أ احإذا أوقف استعداداته لم اجمة إسرايين أو عي حال 
عي اللحظة التي تتأل  عن نا حمناس عنن األنفنا  والصنواريك، سننلون أول منن حسنتذمر ويبنني “وقال 

 ل م ميناء ومطارا ومنا    ناعية قرب معبري كرذ أبو سالم واريت .
نسننتطيل أن نلننون شننركاء عنني تحويننن ،نن ة إلنن  سنننغاعورة الشننر  األوسنن ، للننن للنني ححنند  “ وأضنناف

 ذل  حجب عل  سكان ، ة التألص من قيادة حماس.

 
 عام إنهاء االحتالل وعلينا تحمل الكثير لتحقيق مطالبنا 2017عباس خالل لقائه مع بورغ:  .2

، بمقنر الرياسنة 16/2/2017 سناء الأمني محمنود عبناس، م يةفلسنطينال السنلطةاستقبن ريي   :راذ هللا
 2017عنني راذ هللا، رينني  اللنيسننص السنناب  ابراهنناذ بننورك، ورينني  الوكالننة الي ودحننة األسننب ، منكنندا  أن 

 حعتبر عاذ إن اء االحت،ل، وعلينا تحمن اللذير لتحقي  مطالبنا.
رسراييليين ير،بون ويريدون أن ،البية ا ، منكدا  "إسرايين"بدوره تطر  بورك، إل  الوضل السياسي عي 
 أن يروا وقف االستيطان، ون احة االحت،ل.

 16/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 المستشار الديبلوماسي لعباس: سنواصل التعامل بإيجابية مع اإلدارة األمريكية الجديدة .3
محمننننود عبنننناس يتبننننل "الديبلوماسننننية قننننال مسنننننولون علسننننطينيون إن الننننريي   :محمنننند يننننون  -راذ هللا 

ارسنننراييلي.  - ال ادينننة" عننني مواج نننة سياسنننة النننريي  الجديننند دونالننند ترامنننب عننني الموضنننوا الفلسنننطيني
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وكشف عدد من مسناعدي عبناس أننه  لنب منن أع ناء اللجننة المرك ينة لحركنة "عنتح" ومنن الننا قين 
ظنننار لحنننين تبلنننور سياسنننته بصنننورة باسنننم الرياسنننة عننندذ اردالء بنننني تصنننريحات مناوينننة لترامنننب واالنت

عي تعقيب علن  منا جناء عني المننتمر الصنحفي بنين ترامنب ونتنيناهو، قنال مجندي الأالندي و  واضحة.
المستشننار الديبلوماسنني للننريي  محمننود عبنناس لننن"الحياة": "بصننرف النظننر عمننن قننال ومنناذا قننال، عإننننا 

ضننناف: "سنشنننرح لنننردارة األمريكينننة منننا سنوا نننن التعامنننن بإحجابينننة منننل اردارة األمريكينننة الجديننندة". وأ
حجري عل  األرض من احت،ل واستيطان، وسنطالب بالعمن عل  إقامة دولة علسنطينية مسنتقلة علن  

أمريكينة سنتعقد قريبنا ،  -وعا مت ا القدس الشنرقية". وكشنف عنن لقناءات علسنطينية  1967حدود عاذ 
 ا بالتفصين".وقال: "هناك لقاءات قريبة بين الجانبين، وسنشرح موقفن

 17/2/2017 ،الحياة، لندن
 

 مع واشنطن سابق ألوانه "إسرائيل": الحديث عن تطابق مواقف الفلسطينية الخارجية .4
، إننننه منننن السننناب  ألواننننه 16/2/2017 ، ينننوذ الأمننني الفلسنننطينية قالنننص وزارة الأارجينننة :وعنننا - راذ هللا

ا ت ال مرة الريي  األمريكي دونالد ترامب مل واشنطن، إذ أن إدا "إسرايين"الحديث عن تطاب  مواقف 
لتحدينند الموقننف  الفلسننطيني، تم ينندا   - عنني مرحلننة دراسننة وتقيننيم الجوانننب المأتلفننة للصننراا ارسننراييلي

وقالننص الننوزارة عنني بيننان ل ننا: إن محنناوالت نتنينناهو وأركننان اليمننين الحنناكم، التننروي  بنننن هننناك  من ننا.
شننطن، هنو بعيند كنن البعند عنن الحقيقنة، وال حعندو كوننه جن ءا ال تطابقا عي المواقف بين تن أبيب ووا

العا مة األمريكية عل  أن ا  إل يتج أ من حملة الت لين التي حمارس ا نتنياهو ب دف تسوي  زيارته 
"انتصنار ،ينر مسنبو "" و"بداحنة لع نند جديند""، عني محاولنة لتع ين  مكانتننه عني أوسناا جم نور اليمننين 

وقالننص الننوزارة: إن األكاذيننب التنني  نفسننه مننن التحقيقننات الجناييننة الجاريننة معننه. والمسننتو نين، ورنقنناذ
نطن  ب نا نتنيناهو أمناذ النريي  األمريكني ترامنب حنول مواقنف الفلسنطينيين حمكنن النرد علي نا بسن ولة، 

 عي حال توعرت للجانب الفلسطيني الفر ة المشاب ة عي لقاء الريي  ترامب.
 16/2/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 غير مستعد ألي فكرة جديدة... وترامب إال "حل الدولتين" "إسرائيل"اشتية: ال خيار أمام  .5

خنن،ل المنننتمر  ،اعتبننر ع ننو اللجنننة المرك يننة لحركننة عننتح محمنند اشننتية تصننريحات نتنينناهو :راذ هللا
ان عل  مساعيه الصحفي مل الريي  األمريكي دونالد ترامب، بمذابة نسف ن ايي لحن الدولتين، وبره

وقال اشنتية عني حنديث لبرننام  "حنال السياسنية" الن ي يبنث  "لشرعنة" قتن إمكانية قياذ دولة علسطين".
"إن نتنينناهو قنند لمننح بكن،ذ يرينند ممارسننته ععنن،  علنن  األرض،  عبنر تلف يننون علسننطين وع ننايية عنودة:
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نن ن ننر األردن هننو الحنندود وأضنناف: "قننول نتنينناهو بنن أي "شننرعنة" قتننن إمكانيننة قينناذ دولننة علسننطين".
قيناذ دولنة علسنطينية  إمكانينةاألمنية والجغراعية رسرايين حعتبر نسفا  ن ايينا  وتامنا  لحنن الندولتين، وقتنن 

مستقلة"، منكدا  أن الجانب ارسراييلي حاول زرا علرة انعداذ قابلية مبدأ حن الدولتين للتطبي  العملي 
ن حكون الرد الفلسنطيني والندولي حاسنما  وقوينا ، مشنددا  علن  أن ، داعيا  ألاألبيضعي عقن سيد البيص 

 "إسرايين" ستدرك أن ال خيار لدي ا سوى حن الدولتين".
اشتية عنن قناعتنه بننن النريي  األمريكني بندا وكنننه ،ينر مسنتعد ألي علنرة سياسنية جديندة، منا  وأعرب

وأن هنن ه اردارة لننم ت ننل سياسننت ا  حعننني ،ينناب الموقننف األمريكنني عيمننا يتعلنن  بالرليننا الشنناملة للحننن،
 حت  اللحظة"، وو ف ما جاء عي المنتمر الصحفي بالمتناق ات".

وعل  الصعيد الداخلي شندد اشنتية، علن  ضنرورة تحقين  المصنالحة، منكندا تمسن  القينادة الفلسنطينية 
  بالحنديث وعيمنا يتعلن ب ا، وقال: "المشكلة تلمن بحسابات حركة حماس، و بيعة والء تينارات عي نا".

، والوضنننل الحنننالي عننني القطننناا حمننننح إقليمينننةعنننن "دولنننة ،ننن ة"، قنننال اشنننتية: "هنننناك مننننامرة وتننندخ،ت 
 إسرايين هامشا  للحديث عن "دولة ، ة" وتوسيل رقعت ا.

 16/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يةالنائب إبراهيم دحبور: المفاوضات لن ُتعيد الحقوق الفلسطين .6
أكد النايب عي المجل  التشريعي عن حركة حماس عي ال فة المحتلة إبراهيم دحبور أن المفاوضات 
العبذيننة لنننن تف نني إلننن  تحصنننين الحقننو  الو نينننة الفلسننطينية، وهنننو منننا عكسننته بننناألم  تصنننريحات 

عني تصنريح  نحفي الأمني ، علن  تمسن  شنعبنا  ،وشدد دحبور اردارة األمريكية تجاه حن الدولتين.
الفلسنننطيني بحقوقنننه و وابتنننه الو نينننة حتننن  نينننن حريتنننه، داعينننا  السنننلطة إلننن  عننندذ الرهنننان علننن  تلننن  

وأضنننناف أن ت ننننحيات شننننعبنا الفلسننننطيني هنننني المقننننوذ األكبننننر واألعظننننم النننن ي حمكننننن  المفاوضننننات.
ر االعتماد عليه، مشيرا  بنن االنتفاضات التي خاض ا الشعب الفلسطيني كفيلة بإقناعنا أنه حمل  اللذي

 ويمكن المراهنة عليه. 
 16/2/2017 ،موقع حركة حماس

  
 2334تتحرك لتطبيق قرار مجلس األمن  في األمم المتحدة البعثة الفلسطينية .7

أشرف ال ور: أعلنص بعذة دولة علسطين لدى األمم المتحدة أن ا عقندت سلسنلة اجتماعنات منل  -، ة 
دول، خنن،ل زيننارت م للمنظمننة الدوليننة، عنني عنندد مننن المسنننولين عنني األمننم المتحنندة و خننرين مننن عنندة 

إ نننار التحركنننات القايمنننة لننندعل مجلننن  األمنننن للقيننناذ بمسننننولياته، وتنفيننن  القنننرارات الأا نننة بالق نننية 
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وذكر بيان للبعذة نشرته وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية "وعنا" أن  .2334الفلسطينية، وخا ة القرار 
و أميننندوال، التقنن  السننفراء العننرب عنني المنظمننة الدوليننة، حيننث نايننب وزيننر الأارجيننة ارحطننالي، عنسننن  

التنكينند  تمنص مناقشنة عندة ق ناحا ذات اهتمناذ مشنترك كنون إحطالينا ع نو عني مجلن  األمنن، وأننه تنم  
ريننناض منصنننور،  .عننني اللقننناء منننن قبنننن المراقنننب الننندايم لدولنننة علسنننطين لننندى األمنننم المتحننندة السنننفير د

المتعلننن  باالسنننتيطان وضنننرورة التننن اذ  2334  قنننرار مجلننن  األمنننن والسنننفراء العنننرب علننن  ضنننرورة تنفيننن
الدول بالقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة بشنن عندذ نقنن أي سنفارة ألي دولنة منن تنن 

 س،ذ عياض مندوبا  لألمم المتحدة عي ليبيا. .أبيب إل  القدس، إل  جانب مسنلة تعطين تعيين د
 17/2/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 األممية مقابل تعيين ليفني في األمم المتحدة ةمهملل يوجد صفقة إلعادة ترشيحال ي فياض: .8

س،ذ عياض الفلسطينيين إلن  عندذ  .الساب  دالفلسطيني   منن ريي  الوزراء : كفاح زبون  - راذ هللا
 أارجيننة ارسننراييليةوجننود أي  ننفقة رعننادة ترشننيحه لم متننه األمميننة عنني ليبيننا، مقابننن تعيننين وزيننرة ال

 .السابقة تسيبي ليفني عي منصب رعيل عي األمم المتحدة، كما أشيل سابقا  
 17/2/2017 ،الشرق األوسط، لندن  

 
 في غزة الكهرباء أزمةسلطة الطاقة في رام هللا: لم نتسلم مقترحات مكتوبة من العمادي لحل  .9

الطاقنة عني راذ هللا، إن الحكومنة لنم تتلقن  القايم بنعمال ريني  سنلطة  ،قال ضاعر ملحم: محمود هنية
وأوضنح ملحنم عني تصنريح لنن"الرسالة نننص"،  الل ربناء عني ،ن ة. أزمنةأي مقترحنات قطرينة مكتوبنة لحنن 

 أزمننةشننفوية للنننه لننم حسننلم أي مقترحننات مكتوبننة لحننن  أن السننفير القطننري محمنند العمننادي  ننرح أعلننارا  
  الل رباء.

أي مقترح مكتوب من السفير القطري محمند العمنادي حنول الحلنول د ملحم بالقول "نحن لم نستلم شدو 
يومننا   70وأشننار إلنن  إن وقننود المنحتننين القطريننة والتركيننة تلفنني ،نن ة لمنندة  القطريننة الزمننة الل ربنناء".

 تقريبا .
 16/2/2017 ،الرسالة نت
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 تنفي إلغاء التأمين الصحي للعمال الفلسطينيةحكومة ال .11
 تناقله حول إلغاء التنمين الصحي للعا لين عنن العمنن. هللا،  حة ما تم   حمدنفص حكومة ال: راذ هللا

الحننديث عنننه عنني موضننوا  وأوضننح المتحنند  الرسننمي باسننم الحكومننة يوسننف المحمننود أن كننن مننا تننم  
 .ارلغاءالتنمين الصحي يتمحور حول  لية تحديث البيانات ولي  

 16/2/2017 ،الرسالة نت
  

 السبت للعالقينيوم مصر تفتح معبر رفح  :غزةفي وزارة الداخلية  .11
 ،عبنر  نفحته علن  الفيسنبوك ،أعلن النا   باسم وزارة الداخلية واألمنن النو ني بغن ة إحناد البن ذ :، ة
 نه سوف يتم عتح معبر رعح يوذ السبص باتجاه واحد عق  وذل  لعودة العالقين من مصر.أ

 16/2/2017 ،فلسطين أون الين
 

 أعلنا بشكل واضح قتل حلم الدولة الفلسطينية نتنياهوو ترامب فتح:  .12
نتنينناهو أعلنننا بنيننامين ترامننب و  الرييسننان دونالنندراذ هللا: أكنند رأعننص عليننان القيننادي عنني حركننة عننتح أن 

بشننكن واضننح قتننن حلننم إقامننة الدولننة الفلسننطينية وعا ننمت ا القنندس الشننرقية، وأن ترامننب لننم حعنن  أي 
قيننات المبرمننة بننين الفلسننطينيين وارسننراييليين مننن أجننن إحنن،ل سنن،ذ اهتمنناذ للقننرارات الدوليننة وال ل،تفا

 بعا مت ا القدس. 1967عادل يتمذن بإقامة الدولة الفلسطينية عل  حدود الرابل من ح يران عاذ 
منن  إسنرايين إلن نحن اليوذ نواجه احت،ال ال يريد أن تلون لنا دولة ويريد ضم ال فة والقدس »وقال 

يطان، وهن ا االحننت،ل مندعوذ برليتنه مننن اردارة األمريكينة، ل نن ا السنبب حجننب أن خن،ل توسنيل االسننت
حكون لدينا استراتيجية جديدة لمواج ة ه ا االحت،ل المدعوذ أمريكيا وه ه االسنتراتيجية تتمذنن بالعمنن 

ن لقناء عل  توحيد وتمتين جب تنا الداخلية عل  كاعنة األ نعدة، و ن ناء حالنة االنقسناذ، ألننه إذا لنم حكن
 ترامب نتنياهو كفي، عي توحيد الجب ة الداخلية علن تلون هناك قدرة عل  مواج ة ه ا التحدي.

 17/2/2017القدس العربي، لندن، 
 

 اإلسرائيلي-ما يتعلق بالصراع الفلسطينيبواضحة لإلدارة األمريكية  سياسةال توجد قيادي بفتح:  .13
حتنن  «: »الحيناة»نا نر القندوة لنن « عنتح» ينة لحركنة قنال ع نو اللجننة المرك: محمند ينون  -راذ هللا 

ارسراييلي والحن  -اآلن، ال توجد سياسة واضحة لردارة األمريكية عي ما يتعل  بالصراا الفلسطيني 
السياسنني، وكننن ارشننارات الصننادرة عننن البيننص األبننيض ليسننص واضننحة بمننا حكفنني، وتحمننن أكذننر مننن 
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قبن حن الندولتين أو حنن الدولنة الواحندة إشنارة إحجابينة، أمنا إشارة ترامب إل  أنه ح»وأضاف: «. معن 
 «.إذا كان حقصد أن هناك ح،  بدي،  ل  ين الحلْين، ع  ا خطير جدا  

عي ما يتعل  بالمستو نات، عإذا كان حقصد أنه حجنب وقنف االسنتيطان و  ن،   األمرك ل  »وتابل: 
موا ننلة البننناء الحنن ر، ع نن ا أح ننا خطيننر  عمليننة سياسننية ذات معننن  ع نن ا جينند، للننن إذا كننان حعننني

وقننال إن تصننريح ترامننب عنني شنننن عنندذ نقننن سننفارة الوالحننات المتحنندة إلنن  القنندس ،يننر واضننح «. جنندا  
ن الموضوا لفترة  أح ا ، عإذا كان حقصد أنه ع م العواقب لمذن ه ه الأطوة، ع  ا جيد، أما إذا كان أج 

ته ارقليمية إل  التعاون عي إحجناد حنن سياسني، إذ إن من الوقص ع  ا سيء. وك ل  بالنسبة إل  دعو 
الجانب الفلسطيني يرحب دايما  باعتماد مبنادرة السن،ذ العربينة أساسنا  للحنن، أمنا إذا كنان حقصند إقامنة 

 «.ع،قات عربية مل أسرايين أوال   م البحث عن حن، ع  ا لن ححد  أبدا  ألن العرب لن حقبلوه
 17/2/2017الحياة، لندن، 

 
 بأن المرحلة المقبلة عنوانها االستيطان وتعزيز التطبيع  إعالن   نتنياهو وترامب لقاء: "الجهاد" .14

دعننا القيننادي عنني حركننة الج نناد ارسنن،مي خالنند الننبطش السننلطة الفلسننطينية لسننحب االعتننراف : ،نن ة
 باالحت،ل الص يوني، واالنسحاب من اتفا  التسوية السياسية.

ي، يننوذ الأمنني ، السننلطة بفننتح الطرينن  للننن الأيننارات أمنناذ الشننعب و الننب الننبطش عنني بيننان  ننحف
 الفلسطيني، منكدا  عشن الرهان عل  خيار التسوية والحلول السلمية.

وبنننين أن الموقنننف األمريكننني المعلنننن خننن،ل لقننناء ريننني  حكومنننة االحنننت،ل بنينننامين نتنيننناهو بنننالريي  
الرسنننمي العربننني والسنننلطة بننننن مشنننروا  األمريكننني دونالننند ترمنننب عننني واشننننطن رسنننالة مشنننتركة للنظننناذ
 التسوية وعنوانه العريض حن الدولتين شارف عل  االنت اء.

وعد  البطش اللقاء إع،ن ا بنن المرحلة المقبلة سيكون عنوان ا االستيطان بالجوالن وتع ي  التطبيل منل 
الصننن يوني إلننن  بعنننض الننندول العربينننة وارسننن،مية التننني انتقلنننص بموقف نننا منننن دول معادحنننة ل،حنننت،ل 

  دحقة له، راع ا  االنحياز األمريكي ل،حت،ل.
 16/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "إسرائيلـ"تهاجم ترامب بعد لقاء نتنياهو وتطالب السلطة بسحب االعتراف ب "الشعبية": .15

النحيناز إلن  ، ة: هاجمص الجب ة الشعبية لتحرير علسطين اردارة األمريكية، وجنددت ات امات نا ل نا با
وسنننحب « وهنننم المفاوضنننات»جاننننب االحنننت،ل ارسنننراييلي، ودعنننص السنننلطة الفلسنننطينية للتألننني عنننن 
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االعتراف بإسرايين، وذل  عي ظن نتاي  اللقاء ال ي جمل النريي  األمريكني دونالند ترامنب، منل ريني  
 الوزراء ارسراييلي بنيامين نتنياهو عي البيص األبيض أول من أم .

نقلنة ال ينقصن ا الوضنوح عني »ب ة المواقف التي أعلن ا الريي  األمريكي ترامنب ونتنناهو واعتبرت الج
إعننادة »ورأت عنني المواقننف األمريكيننة المعلنننة عنني هنن ا المنننتمر «. مسنناعي تصننفية الق ننية الفلسننطينية

 «.تنكيد عل  االنحياز األمريكي الساعر، والداعم بشكن مطل  للليان الص يوني، وتبنيا لروايته
انق،بننا  علنن  المرجعيننات الدوليننة وقرارات ننا ورليت ننا ألسنن  »وأكنندت أن موقننف اردارة األمريكيننة حمذننن 

، موضحة أن الموقف يوعر رسرايين الغطاء اللامن عي سياسات ا وممارسات ا المناق ة «حن الصراا
 للقانون الدولي والشرعية الدولية.

 17/2/2017القدس العربي، لندن، 
 

 لتهديدات نتنياهو " غّيبت مروان رضوخا  فتحمركزية "ي: فدوى البرغوث .16
 البننص زوجننة القيننادي عنني حركننة عننتح األسننير مننروان البر،ننو ي بمراجعننة جدحننة داخننن :  ننفا –راذ هللا 

 الحركة، عل  إ ر عدذ اختيار زوج ا ألي من م اذ اللجنة المرك ية للحركة.
طلننوب األن مراجعننة جدحننة داخننن الحركننة، وكتبننص عنندوى البر،ننو ي، عبننر  ننفحت ا علنن  "عيسننبوك": "م

وعي حين حماس تأتار أسير محرر األخ المناضن ححي  السنوار ليقودهنا عني ،ن ة، وعني حنين أمنين 
عنناذ الجب ننة الشننعبية القايننند أحمنند سننعدات أح نننا حقبننل عنني زنننازين االحنننت،ل. تصننر اللجنننة المرك ينننة 

 ولألسف عل  أن مروان ،ايب".
ركة عتح، مساء األربعاء، اجتماع ا م م ا اختارت عيه شأصية تقلدت منصنب وعقد اللجنة المرك ية لح

 نايب الريي ، ومساولين للم اذ داخل ا، دون تعيين األسير البر،و ي عي أي من المنا ب.
ورأت أن تجاهننننن زوج ننننا أ ننننناء توزيننننل الم نننناذ داخننننن اللجنننننة المرك يننننة "انصننننياا لت دينننندات نتنينننناهو، 

ا دور مننروان ومكانتننه، ولنن ل  عنني كننن  شننعبنا".وسيسننجن علنني م مننن أبننناء  وذكننرت أن "عننتح تعنني جينند 
انتأابننات و نيننة ومحليننة وجامعيننة تعلنن   ننوره وترعننل اسننمه. كمننا تعنني إسننرايين هنن ه المكانننة ولنن ل  

ودعنننص البر،نننو ي اللجننننة  اعتقلتنننه، وهننناجم نتنيننناهو انتأابنننه منننروان لمرك ينننة عنننتح بننننعل  األ نننوات".
ري  ح ننننور زوج ننننا واالسننننتناد عليننننه ال العكنننن ، وذلنننن  "لتع ينننن  الحركننننة المرك يننننة للعمننننن علنننن  تلنننن

 .وبرنامج ا الن الي
 16/2/2017، غزة، )صفا( ،وكالة الصحافة الفلسطينية
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 حماسو إسرائيل تراقب التطورات الحاصلة على صعيد العالقة بين مصر دراسة إسرائيلية: " .17
ومي التابل لجامعة تن أبيب إن األوسناا السياسنية قالص دراسة إسراييلية نشرها مع د أبحا  األمن الق

واألمنيننة عنني إسننرايين تراقنننب عننن كذننب التطنننورات الحا ننلة علنن   ننعيد الع،قنننة بننين مصننر وحركنننة 
 المقاومة ارس،مية )حماس(.

وع ت ذل  إل  تو ن مصر وحماس إل  جملة تفاهمات أمنية وسياسية واقتصادحة، و عن،ن حمناس 
نن الداخلي المصري، عي إشارة لعندذ اتأاذهنا مواقنف بعين نا منن الصنراا النداير أن ا ال تتدخن عي الش

 بين الريي  عبد الفتاح السيسي وجماعة ارخوان المسلمين التي تعد الحركة األذ لحماس.
واعتبر الجنرال شلومو بروذ، الباحث عي المع د، أن تطور األوضاا بين حماس ومصنر يتطلنب منن 

ة قواعنند مننل مصننر السننتغ،ل هنن ه اللحظننة التاريأيننة رجننراء حننوار اسننتراتيجي إسننرايين التنسنني  لجملنن
 بين ما حأص ما عي النظرة المشتركة إل  مستقبن قطاا ، ة، لأدمة مصالح ما األمنية.

-الدراسنةالمشنارك عني ذات -من ج ته قال أوعير عينتر، الأبير ارسراييلي عي تاريك الشر  األوس  
ر وحمنناس العتبنننارات سياسننية وأمنينننة واقتصننادحة حجنننب أن حكننون حننناع ا التغيننر عننني ع،قننات مصننن إن

رسننرايين لرعننل مسننتوى التنسنني  األمننني بننين األج نن ة األمنيننة المصننرية وارسننراييلية، لمواج ننة تنننامي 
أن  -وهنننو محاضنننر عننني مع ننند شننناليم-وأضننناف عينتنننر  الجماعنننات المسنننلحة عننني سنننيناء وقطننناا ،ننن ة.

ر بننننن تفاهم نننا منننل حمننناس ال حجنننب أن حجعنننن منننن األخينننرة ج نننة إسنننرايين مطالبنننة بننننن توضنننح لمصننن
قانونينة شننرعية معترعننا ب نا. كمننا أن إسننرايين لننن تتسنامح إزاء أي تفنناهم بننين مصنر وحمنناس مننن شننننه 

وخلنص إلن  القنول إننه إذا أدركنص إسنرايين أن  عسح المجال للحركة لمعاودة عمليات ت رينب األسنلحة.
ت رها، عقد ت هب باتجاه تأفيف الحصار عن قطاا ، ة، ع ن، التفاهمات المصرية مل حماس لن 

 عن أن التقارب بين حماس ومصر كفين بإبعاد شبح الحرب القادمة مل إسرايين.
 17/2/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 صحيفة فرنسية: حماس بصدد مراجعة جديدة لمجمل عالقاتها الخارجية .18

سنننية تقريننرا تحننند ص عينننه عنننن التحركنننات الدبلوماسنننية نشنننرت  نننحيفة "جنننون أعريننن " الفرن: بنن،ل دردور
الجدينندة التنني تتبع ننا حركننة حمنناس، والتنني ت نندف مننن خ،ل ننا إلنن  تغييننر اسننتراتيجيت ا الأارجيننة عننن 
 رينن  التقننارب مننل كننن مننن مصننر والتصننالح مننل حركننة عننتح و حينناء الع،قننات مننن جدينند مننل الحليننف 

"، إن زيننارة نايننب رينني  الحركننة 21ترجمتننه "عربنني السنناب  إيننران. وقالننص الصننحيفة عنني تقريرهننا النن ي
 كانون الذاني/يناير الماضي، قد تلللص بالنجاح. 27إسماعين هنية، إل  القاهرة يوذ 
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وعنني نفنن  السننيا ، ذكننرت الصننحيفة أن حركننة حمنناس أظ ننرت حسننن نواحننا تجنناه إعننادة ربنن  الع،قننات 
 ين بالتطرف عي ، ة. مل مصر من خ،ل قيام ا بحملة اعتقاالت  الص نشطاء مت م

وعل  الصعيد ارقليمي، أوضحص الصحيفة أن حركة حماس قد دخلص عني منعطنف دبلوماسني جديند 
منننن  انطننن،   نننورة الربينننل العربننني، حينننث أن نننا انسنننلأص عنننن حلفاي نننا التقلينننديين ل،نننندما  منننل حلفننناء 

ر األسد، أما الذاني ن كر نظاذ بشا -ت يف الصحيفة  - خرين. ومن بين الحلفاء التقليدين لحماس 
ع ننو أحنند أهننم حلفنناء النظنناذ وهننو بنن، شنن  إيننران، حيننث ارتنننت الحركننة أنننه مننن األجنندر قطننل ع،قات ننا 

. وعي الأتاذ، أوردت الصحيفة أن العديد من األ وات قد تعالص داخنن الحركنة، 2012ب ما من  سنة 
األ نوات التني دعنص لعندذ ،لن    البة إعادة إحياء الع،قات الدبلوماسية مل   ران، ولعن منن أبنرز

 كن أبواب التعامن مل إيران، محمود ال هار، ال ي يتمتل بتن ير داخن الحركة عي ، ة.
 16/2/2017"، 21موقع "عربي 

 
 حماس تؤكد عدم السماح بإجراء االنتخابات البلدية في غزة"األيام":  .19

قنوى والفصنناين الو نينة قرارهننا حسنن جبننر: أبلغنص حركننة حمناس لجنننة االنتأابنات المرك يننة وال -،ن ة 
 عدذ المشاركة عي االنتأابات البلدحة أو السماح بإجراي ا عي محاعظات ، ة.
: إن لجنة االنتأابات ةوقالص مصادر متعددة لن"األحاذ"، كما نشرت عل   فحت ا األول ، اليوذ الجمع
تمنناا عقدتننه مع ننا، مسنناء المرك يننة نقلننص هنن ا الموقننف للفصنناين والقننوى الو نيننة وارسنن،مية خنن،ل اج

 األربعاء، األمر ال ي قوبن برعض الفصاين، والتي  البص بدورها "حماس" بالعدول عن موقف ا.
وأعلن مندوبو الفصاين خن،ل االجتمناا عن م م تشنكين وعند لمحناورة ونقناح حركنة حمناس لذني نا عنن 

محلية حعني عندذ إجراي نا عني موقف ا، مشيرين إل  أن امتناا "حماس" عن المشاركة عي االنتأابات ال
 محاعظات ، ة، ألن األخيرة تتحكم بمقاليد األمور عي ا.

وكلفننص القننوى القيننادي عنني حركننة الج نناد ارسنن،مي خ ننر حبيننب تشننكين وعنند قيننادي لمحنناورة حمنناس 
 بشكن سريل و قناع ا بالمشاركة عي االنتأابات المحلية.
نتأابننات هشنناذ كحيننن أن "حمنناس" أبلغننص اللجنننة وعنني وقننص الحنن ، أعلننن المنندير التنفينن ي للجنننة اال

 موقف ا بعدذ المشاركة عي العملية االنتأابية وعدذ السماح بإجراي ا عي قطاا ، ة.
 17/2/2017األيام، رام هللا، 

 
 
 



 
 
 
 

 

 14 ص             4203 العدد:        2/17/2017 جمعةال التاريخ: 

                                    

 معها؟ غزة لجيش االحتالل إذا أشعل حربا  ب المقاومةماذا تخبئ األمني": المجد " .21
منننة الفلسنننطينية ،يننننر معنينننة بالمواج نننة عنننني الوقنننص الحنننالي مننننل أكننند موقنننل المجننند األمننننني، أن المقاو 

 حماقة.جاه ة إذا ما ارتلب االحت،ل أي  االحت،ل، للن ا
وقننال الموقنننل إن أي مواج ننة عسنننكرية سننتندي لمقتنننن العدينند منننن جنننود االحنننت،ل، و  ننابة أضنننعاف 

ازل المسنتو نين أضعاف عندد القتلن ، وخطنف لنبعض الجننود، وتندمير بعنض األمناكن العسنكرية ومنن
ورأى أن المقاومنننة الفلسنننطينية سنننتنجح عننني محا نننرة العننندد األكبنننر منننن المسنننتو نين داخنننن  و،يرهنننا.

الم،جئ المعدة ل،ختباء عي أوقنات التصنعيد، وشنن حركنة العامنة منن الطرقنات، واختفناي م عنن وجنه 
االحنت،ل داخنن وعنن تبعنات أي هجنوذ بنري لجنيش  األرض عي المنا   الواقعنة تحنص ننار المقاومنة.

حنندود القطنناا، عنكنند الموقننل المقننرب مننن المقاومننة، أن اآلليننات سننتلون عنني  ريق ننا للتفجيننر، وتفحننم 
 جذث الجنود بداخل ا.

واعتبر الموقل أن اجتياحا بريا سيكون عر ة لأطف بعض جنود االحت،ل، عي الوقنص الن ي سنتلون 
 ا بعدها." المحتلة ومأبيبعيه  واريك المقاومة تتساق  عي "تن 

وعنني السننيا  أكنند الموقننل أن  ننايرات المقاومننة بنندون  يننار، سننتحل  عننو  األراضنني المحتلننة، لتأتننار 
أهداع ا كيفما تشاء، مشددا عل  أن المقاومة ستلون قادرة منل الحركة عي مطارات االحنت،ل و ،ن،  

تعمن علنن  إخنن،ء سنن وأضنناف أن قنن ايف ال نناون "السنناقطة كننالمطر" المراعنن  الأاضننعة لمنندى نيران ننا.
مننننه، بمننا عي ننا الذلنننات والمواقننل العسننكرية، وبالتنننالي  ارسننراييليين،نن،ف ،نن ة باللامننن وعننرار معظننم 

 سيتحرك رجال المقاومة عي ا كما حشاءون دون أن حجدوا أحدا  من يوقف م أو حصدهم".
، ويتوقننل أن 2014ذ مواج ننات سننابقة أبرزهننا عننابوعنني ختنناذ تقريننره أكنند أن مننا ذ كننر سننابقا، وقننل ععليننا  

 مل بعض المفاجآت التي تترك للمقاومة لتجيب عن ا عي الوقص التي تشاء. المواج ة القادمةبيتلرر 
 16/2/2017موقع المجد األمني، غزة، 

 
 "األمنية"سفارة فلسطين لمعالجة أزمة قرار فتح وفصائل أخرى تعليق مشاركتها في باجتماع لبنان:  .21

عني  ت اللجنة السياسنية التني ت نم ممذلنين عنن أبنرز الفصناين الفلسنطينيةعقد: بوال أسطيح - بيروت
السفارة الفلسطينية عني بينروت لمعالجنة األزمنة التني نشننت علن  خلفينة  ، يوذ أم ، اجتماعا عيلبنان

قننرار حركننة عننتح، وعصنناين أخننرى، تعلينن  مشنناركت ا عنني اللجنننة األمنيننة العليننا المكلفننة بالحفننا  علنن  
 مات الفلسطينية.المأي األمن عي

إعننادة »إن ننه تننم االتفننا  علنن  « الشننر  األوسنن »وعنني حننين قالننص مصننادر قيادحننة ح ننرت االجتمنناا لننن
موسنننل ح نننم كنننن  هيكلنننة اللجننننة المننن كورة، ووضنننل حننند للألنننن عننني أداي نننا، علننن  أن ينننتم عقننند اجتمننناا
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لنننو ني ، نفننن  قايننند األمنننن ا«الفصننناين تصننندر عننننه ورقنننة ضنننواب  تتعلننن  بم ننناذ و ننن،حيات اللجنننان
تعلي  ع ويت م عي اللجننة األمنينة،  الفلسطيني اللواء  بحي أبو عرب أن حكونوا قد عادوا عن قرار

 «.االجتماعات مفتوحة حت  التو ن لوضل أس   حيحة لعمن اللجنة األمنية»العت ا إل  أن 
 17/2/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 سجنلوتحويله  "عين الحلوة"والضغوط على  ة""األمني المباالة فصائلمنير القدح: استقالتي بسبب  .22

قننال قاينند القننوة األمنيننة الفلسننطينية المشننتركة، اللننواء منيننر المقنندح، النن ي ق نندذ : بننوال أسننطيح - بيننروت
عنني المايننة مننن الجنندار األسننمنتي النن ي يبنيننه بشننكن  70اسننتقالته قبننن أحنناذ، إن الجننيش اللبننناني أنجنن  

 .أمنية العتبارات« عين الحلوة»مأيم  يلف
، إلن  انقطناا الع،قنة منل مأنابرات الجنيش، العت نا إلن  «الشنر  األوسن »وأشار المقدح، عي تصريح لنن

متعننددة، أبرزهننا سياسننة  و ننولنا إلنن   رينن  مسنندودة بق نناحا»أن مننا دععننه التأنناذ قننرار االسننتقالة هننو 
س علننن  المأنننيم، ال،مبننناالة منننن قبنننن الفصننناين المن نننوية عننني اللجننننة األمنينننة، وال نننغوا التننني تمنننار 

الجدار العازل، وحت  تركيب بوابات جديدة علن   وتحويله إل  سجن كبير، من خ،ل االستمرار ببناء
كمننا أن الع،قننة مننل مأننابرات الجننيش اللبننناني مقطوعننة مننن  أكذننر مننن أسننبوا، »وأضنناف:  «.مداخلننه

حجعننن كننن  الق ناء، ممننابعندما تننم اعتقننال الراينند أحمند المقنندح خنن،ل تواجننه عني المشننف ، و حالتننه إلنن  
ضنننباا حركنننة عنننتح الننن ين حعقننندون اجتماعنننات ولقننناءات خنننار  المأنننيم عننني داينننرة الأطنننر، بغيننناب أي 

بنندل أن حنخنن  الجننيش »أن ننه  وأشننار المقنندح إلنن «. ضننمانات كانننص متننوعرة سننابقة تحننول دون تننوقيف م
لص العملينة التني بندأت عني اللبناني بالأطة البديلنة التني تنم تقندحم ا لوقنف بنناء الجندار العنازل، اسنتلم

 «.عي الماية منه 70االنت اء من إنشاء  نوعمبر )تشرين الذاني( الماضي، وقد تم حت  اآلن
 17/2/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 تعليق عضويتها باللجنة األمنية حولقرار فتح وغيرها من الفصائل تستغرب  حماس .23

حمناس عني لبننان، رأعنص منرة، القنرارات األخينرة اسنتغرب المتحند  باسنم حركنة : بوال أسطيح - بيروت
اتأننن ت ا حركنننة عنننتح، و،يرهنننا منننن الفصننناين، منننن ج نننة تعليننن  ع نننويت ا باللجننننة األمنينننة العلينننا  التننني

دا أن أح ا من ا لم يوجه خ،ل االجتماعنات  المكلفة بالحفا  عل  األمن عي المأيمات الفلسطينية، منك 
للجنننة األمنيننة، أو  الننب بالبحننث عننن بنندين عن ننا. وقننال مننرة،  الدوريننة التنني يننتم عقنندها أي انتقننادات

عنني اللجنننة األمنيننة قننرار خننا ئ،  قننرار )عننتح( وبنناقي الفصنناين تعلينن  ع ننويت ا«: »الشننر  األوسنن »لننن
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منننا كمنننا أي خطنننوة أو قنننرار  خنننر ينننن ر علننن  حفننن  األمنننن  وخطنننوة ،ينننر حكيمنننة، ال مبنننرر ل نننا، تمنننا  
دا ع«واالستقرار عي المأيمات  ل  تمس ، منك 

بالعمن الفلسطيني المشترك، والت ام ا سياسي ا وتنظيمي ا ومالي ا بما هو مطلوب من ا عي ه ا « حماس»
بنننين الفصننناين، بنننن ق نننية  علننن  كنننن األحنننوال، األزمنننة الحا نننلة ليسنننص سياسنننية»ار نننار. وأضننناف: 

ابرات الجنيش، ورد عل  إع،ن المقدح انقطناا التوا نن منل مأن«. داخلية عي )عتح( ومنظمة التحرير
را بنه، التوا نن قنايم بنين الفصناين والجنيش اللبنناني، »قناي، :  بترجيح أن حكون ه ا االنقطاا محصنو  

 «.واللقاءات متوا لة
 17/2/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 نتنياهو ينفي تصريحات القرا بشأن دولة فلسطينية في سيناء .24

الأمنني  نفنن  عيننه  –، بيانننا مقت ننبا ليننن األربعنناء أ نندر رينني  الحكومننة ارسننراييلية بنيننامين نتنينناهو
 تصريحات الوزير المتص ين أيوب القرا بشنن إقامة دولة علسطينية عي قطاا ، ة وسيناء.

وجاء عي البيان: "نف  ريي  الوزراء نتنياهو عي إحجاز أجنراه لصنحفيين إسنراييليين عني واشننطن أقنوال 
راء كننان ينننوي بحنث إقامننة دولننة علسنطينية عنني سننيناء عنني النوزير أيننوب قننرا، الن ي زعننم بنننن ريني  الننوز 

 لقايه مل الريي  األميركي ترامب".
وأضاف نتنيناهو عني البينان: "هن ه الفلنرة لنم تطنرح ولنم تبحنث بنني شنكن منن األشنكال وال أسناس ل نا. 

 إسرايين تعتبر مصر  رعا م ما عي تع ي  األمن واالستقرار عي المنطقة".
ة، القنرا، قند كتنب قبنن ينومين تغريندة عني "تنويتر"، جناء عي نا أن نتنيناهو وترامنب وكان الوزير ب، حقيبن

 سيبحذان مقترح الريي  المصري، عبد الفتاح السيسي، بإقامة دولة علسطينية عي قطاا ، ة وسيناء.
 16/2/2017، 48عرب 

 
 بينيت: الفلسطينيون لديهم دولتان هما غزة واألردن .25

البيننص الي ننودي  ووزيننر التربيننة والتعلننيم ارسننراييلي نفتننالي بينيننص، وا ننن رينني  كتلننة  : بنن،ل ضنناهر
الفلسطيني، معتبرا أن  – باح يوذ الأمي ، إ ،  التصريحات الراع ة لتسوية الصراا ارسراييلي 

 الفلسطينيين لدي م دولتان وهما ، ة واألردن.
نتنينناهو، مننل الننريي  األميركنني،  وتنننتي أقننوال بينيننص ،ننداة لقنناء رينني  الحكومننة ارسننراييلية، بنيننامين

 دونالد ترامب، عي البيص األبيض.
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وقال بينيص لرذاعة العامة ارسراييلية و ذاعة الجنيش ارسنراييلية، إن نتنيناهو  أظ نر قندرة قيادحنة وقناذ 
بأطوة هامة من أجن أمن إسرايين ، معتبرا أنه  يوجد للفلسطينيين دولتان منن زمنن، ،ن ة واألردن، وال 

 حاجة للبحث عي إقامة دولة  الذة . توجد
وتابل داعيا إل  تلذيف البناء االستيطاني:  إننا ندخن عصرا جديدا من الفرص، واآلن علينا أن نبنني 

 بحرية عي القدس )المحتلة( وعي باقي ب،دنا  عي إشارة إل  ال فة الغربية.  
ه عندما تحد  عنن إقامنة دولنة علسنطينية واعتبر بينيص أن  نتنياهو اتأ  قرارا  حيحا. إذ أنني انتقدت

 وأنا أدعمه عن تراجل عن ه ه الفلرة الأطيرة. وأنا راض جدا من النتاي   للقاء نتنياهو وترامب.  
 16/2/2017، 48عرب 

 
 عن ضرب البنية التحتية اللبنانية قد وّلت "إسرائيل"األيام التي امتنعت فيها كاتس:  .26

نننند : زينننننة األخننننرس -النا ننننرة  وزيننننر االسننننتأبارات ارسننننراييلي حسننننرايين كننننات ، بننننن "ضننننرب كاعننننة توع 
 األهداف المتاحة عي لبنان"، عي حال أقدذ "ح ب هللا" عل  تنفي  ت ديداته بقصف العم  ارسراييلي.
وقال كات  "إن األحاذ التي امتنعص عي ا إسنرايين عنن ضنرب البنينة التحتينة اللبنانينة قند ول نص"، حسنب 

 قوله.
ات النننوزير ارسنننراييلي التننني نشنننرت ا ارذاعنننة العبرينننة، الينننوذ الجمعنننة، ردا  علننن  كلمنننة وجننناءت تصنننريح

 األمين العاذ لن "ح ب هللا" اللبناني، حسن نصر هللا، أم  الأمي .
وأضننناف كنننات  "حننن ب هللا حأننندذ بصنننورة مطلقنننة المصنننالح اريرانينننة، وهنننو مسنننتعد للت نننحية بالدولنننة 

 ح"، عل  حد تقديره.اللبنانية من أجن خدمة ه ه المصال
ودعنا إلنن  عننرض عقوبننات علنن  "حنن ب هللا" تننندي إلن  "شننن  نشننا اته"، إلنن  جانننب "ممارسننة ال ننغوا 

 عل  إيران لللف عن تموين وتصليح ه ه المنظمة"، وع  تعبيره.
 17/2/2017قدس برس، 

 
 مع الفلسطينيين حرية لبلورة حل للصراع "إسرائيل"منح : ترامب حوتوبيلي .27

مننح إسنرايين حرينة »قالص نايب وزيرة الأارجية تسيبي حوتنوبيلي إن ترامنب : أسعد تلحمي -النا رة 
وقنال وزينر األمنن النداخلي ،لعناد إردان إننه «. لبلورة حن للصنراا... ال أن نلنون رهيننة لحنن الندولتين

 «.حان الوقص لقلب المعادلة وممارسة ال غ  عل  الجانب الفلسطيني»
 17/2/2017الحياة، لندن، 
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 الدولة الواحدة "كارثة"ر من تحذّ   اإلسرائيلية المعارضةأحزاب  .28
للمنننرة األولننن  أ نننبح شنننرعيا  »قنننال زعنننيم المعارضنننة اسنننح  هرتسنننوك إننننه : أسنننعد تلحمننني -النا نننرة 

الحننديث عننن دولننة واحنندة، وعلنن  كننن مننوا ن عنني إسننرايين أن حكننون قلقننا  مننن علننرة الدولننة الواحنندة بننين 
ن الدولنننة لنننن تلنننون ي ودحنننة... هننن ه كار نننة خطينننرة جننندا  وسننننحارب ا بكنننن البحنننر والن نننر التننني تعنننني أ

 «.الطر  
المعنارض إن ترامنب حنين « المعسنكر الصن يوني»وقالص وزيرة الأارجية سنابقا  الشأصنية الذانينة عني 

أي أنننه هننو أح ننا  »تحنند  عننن دولننة واحنندة أضنناف أن الحننن حجننب أن حكننون مقبننوال  علنن  الطننرعين، 
منن يريند دولنة واحندة منن الن نر »وتابعص أن «.  نل الس،ذ من دون الفلسطينيينيدرك أنه ال حمكن 

إل  البحر، عإن ا ستلون دولة  نايية القومية، ومنح ح  االقتراا لمليون علسطيني إضاعي سيقود نحنو 
 «.عقداننا السيطرة الي ودحة

اء منننن النننريي  ترامنننب باسنننتذناء الننندفء وار نننر »سنننابقا  شنننيلي ححيمنننوعتش إننننه « العمنننن»ورأت زعيمنننة 
لنتانيناهو، عنإن النريي  الحننالي ال حأتلنف عنن أسنن،عه بمطالبتنه إسنرايين لجننم االسنتيطان، وتنكينده أنننه 

اليسنناري زهاعننه ،ننالنون علنن  « ميننرت »وشننددت زعيمننة حنن ب «. ينبغنني علنن  الجننانبين تقنندحم تنننازالت
دحنة دحموقرا ينة، وأي حنن  خنر ال يوجد حن  خر سوى إن اء االحت،ل ال ي سيبقي إسنرايين ي و »أنه 

 «.سينتي بدولة أبارت ايد تأدذ ر،بة نتانياهو للحفا  عل  ايت،عه وكرسيه
 17/2/2017الحياة، لندن، 

 
 بتغيير إجراءات استدعاء نشطاء لالستجواب "الشاباك"زم المحكمة العليا تل .29

األمنن العناذ )الشناباك(  أ ندرت المحكمنة العلينا ارسنراييلية مننخرا توجي نات إلن  ج ناز: ب،ل ضناهر
تتعلننن  باسنننتدعاء نشنننطاء سياسننننيين ل،سنننتجواب، قنننال عي نننا نايننننب رييسنننة المحكمنننة، القاضننني إليكننننيم 

 روبنشطاين، اعتبر عي ا أن عل  السلطان أن توازن بين حقو  الفرد واالحتياجات األمنية.
المنننوا ن عننني  ووعقنننا لتوجي نننات روبنشنننطاين، التننني جننناءت عننني أعقننناب التمننناس قدمتنننه جمعينننة حقنننو  

إسننننرايين ضنننند الشنننناباك، عننننإن اسننننتدعاء شننننأص ل،سننننتجواب علنننن  خلفيننننة نشنننناا سياسنننني "ال يتعلنننن  
باررهاب والتجس " حجب أن يتم عق  بعد استشارة المستشار الق ايي للشاباك، الن ي بندوره علينه أن 

 يتطر  إل  الم  المحتمن بحقو  المحق  معه عي مقابن الم  المحتمن بنمن الدولة.   
وأضاف روبنشطاين أننه حتن  بعند مصنادقة المستشنار الق نايي للشناباك علن  اسنتدعاء ل،سنتجواب، 
عإن الشاباك مل ذ بالتوضيح للناشن  أن الحنديث عنن اسنتجواب  نوعي ولني  تحقيقنا وأننه لني  مل منا 
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أدذ بالمذول. وعي حال قرر الناش  المذول عي االستجواب عإننه يتعنين التوضنيح لنه أن أقوالنه لنن تسنت
 ضده عي المحكمة.   

 16/2/2017، 48عرب 
 

 ل بالكثير من الجهل والتناقضاتف  ونتنياهو ح   ترامبلقاء  ":هآرتس" .31
عنني مقننال تحليلنني، أمنن ، إن المنننتمر الصننحفي لننريي  األمريكنني « هننآرت »قالننص  ننحيفة وكنناالت: 

ن المجنام،ت، واللذينر منن اللذير م»دونالد ترامب وريي  الوزراء ارسراييلي بنيامين نتنياهو كان به 
الليمياء، للن إل  جانب الجو الحار والغامض، عإنه كان به اللذينر منن الج نن والتناق نات الداخلينة 
«. والشننعارات السياسننية، وأكذننر مننن مجننرد القليننن مننن الأ،عننات، التنني كننان يننتم  رح ننا جانبننا  بنناقننة

 مريكي.وشددت عل  ضرورة التدقي  عي كن كلمة تأر  عن الريي  األ
« ارسننراييلي»ترامنب وعريقنه محندودون جندا ، عيمنا يتعلن  بمعنرعت م بالصنراا »وأوضنحص الصنحيفة أن 

 «.الفلسطيني، كما أن م بعيدون جدا  عن  يا،ة استراتيجية متماسكة
وراذ هللا، سيكتشنفون أن الحنديث « إسنرايين»وتوقعص الصحيفة أنه عني أولن  زينارات مبعنو ي ترامنب ل

 «. ولة الفلسطينية أمر ساب  ألوانهدعن الد»عن 
 17/2/2017الخليج، الشارقة، 

 
 لتوسيع كتلة "بنيامين" االستيطانية قرب رام هللا إسرائيليمخطط "هآرتس":  .31

تأط  السلطات ارسراييلية لتوسيل كتلة استيطانية محاذحنة لمديننة راذ هللا، بحينث ينتم ضنم : تن أبيب
لنننننة "شنننننيلو" االسنننننتيطانية، وعقنننننا لطلنننننب المجلننننن  ارقليمننننني أراض واقعنننننة خنننننار  المسنننننتو نات عننننني كت

 االستيطاني "بنيامين".
ونقلص  حيفة "هآرت " أم ، عنن مسننولين عني "اردارة المدنينة" التابعنة للجنيش ارسنراييلي تنكيندهم 
أنه حجري حاليا البحنث عني  لنب توسنيل منطقنة كتلنة "بنينامين"، وأشناروا إلن  أن الحكومنة ارسنراييلية 

 ث الطلب ب دف إقراره.ستبح
وقال أحد المسنولين إنه لم تتم المصادقة علن  توسنيل منطقنة نفنوذ اللتلنة االسنتيطانية، للنن المجلن  
ارقليمي "بنيامين" بدأ عي "دحرجة" إمكانية إقامة مستو نة عي منطقنة حطلن  علي نا المسنتو نون اسنم 

لهننم مننن البنننرة االسننتيطانية العشننوايية "،يفعننات ،ياننوالت تسننيون" رسننكان المسننتو نين النن ين تننم إخ،
 "عمونا" منخرا.

 17/2/2017القدس، القدس، 
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 حل الدولتين ال يزال األكثر شعبية في صفوف اإلسرائيليين والفلسطينييناستطالع:  .32

تن أبيب: كشف استط،ا للرأي، أجري بعد تصريح الريي  األميركي دونالد ترمب ال ي قال عينه إننه 
أن نسنننننبة  ارسنننننراييلي بصنننننيغة دولنننننة واحننننندة أو دولتنننننين، ن النننننن اا الفلسنننننطيني ال ي نننننم إن كنننننان حننننن

 الفلسطينيين المنيدين لحن الدولة الواحدة تساوي ضعفي نسبة منيدحه ارسراييليين.
عني راذ هللا ومركن  « المرك  الفلسطيني للبحنو  السياسنية والمسنحية»وأجرى االستط،ا مع دان هما 

« كنونراد أدينناور»منسسنة  عني جامعنة تنن أبينب، بشنراكة ودعنم منن« لسن،ذتامي شتاحمت  ألبحنا  ا»
 وتموين من االتحاد األوروبي.

عي الماية من الفلسطينيين حن الدولتين، عيما أيند حنن الدولنة  44عي الماية من ارسراييليين و 55وأيد 
المنوا نين العننرب عنني مننن  عنني الماينة 56عنني الماينة مننن الفلسنطينيين عنني ال ننفة الغربينة و 36الواحندة 

 عي الماية من الي ود عي إسرايين. 19إسرايين وعق  
وعنننند االختينننار بنننين منننناه  مأتلفنننة لصننننل السننن،ذ، كالمفاوضنننات الذنايينننة أو المتعنننددة األ نننراف أو 

عنني المايننة(، عيمننا  51أحادحننة الجانننب، عننإن الجم ننور الفلسننطيني حف ننن الصننيغة المتعننددة األ ننراف )
 عي الماية(. 61سراييلي المسار الذنايي )حف ن الجم ور ار

را عربي نننا تشنننارك عينننه السنننعودحة  وبنننين المسنننارات المأتلفنننة للمفاوضنننات المتعنننددة األ نننراف، عنننإن مسنننا  
الفلسنطيني وارسننراييلي.  ومصنر واألردن هنو الوحينند الن ي ي،قنني نسنبة النرعض األقننن بنين الجم ننورين

يركينننة، أو بقيننننادة االتحنننناد األوروبنننني، أو بقيننننادة األمننننم أمنننا المسننننارات األخننننرى، مذننننن مسننننار بقيننننادة أم
 المتحدة، ع ي مقبولة من  رف ومرعوضة من اآلخر.

وقال  لذا ارسراييليين وأكذر من  ، ة أرباا الفلسطينيين إن م ينظرون إلن  النريي  األميركني الجديند، 
 باعتباره مني دا رسرايين.

 17/2/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 سنة 12 قبل بها أصيب بجروح متأثرا   يونس خان من مواطن استشهاد .33
 يون  خان مدينة ،رب األمن حي سكان من( سنة 29) شنب أبو ع مي  امد الموا ن استش د
 انسحاب قبين ،2005 عاذ ب ا أ يب التي بجروحه متن را الأمي ، اليوذ مساء ، ة، قطاا جنوب
 .، ة قطاا مستو نات من االحت،ل قوات

 16/2/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 أرقام في القدس .34
 مجموا من %8.9 أي نسمة، ألف 427 بحوالي 2016 عاذ منتصف القدس محاعظة سكان عدد ق د ِّر

 .ال فة عي السكان مجموا من %14.5و علسطين عي السكان
 الفلسطيني، لرحصاء  ي المرك الج از عن الصادر ،2016 السنوي  ارحصايي القدس كتاب ووع 
 مقابن ،2014 عاذ خ،ل عقدا 43732 واللنسية الشرعية المحاكم عي المسجلة ال وا  عقود عدد بلغ

 .علسطين عي الط،  وقايل مجمن من %8.1 نسبته ما أي السنة، لنف   ،  واقعة 615
 8 إلي ا افح  ،2014 عي وعيادة مرك ا 47 األولية الصحية الرعاحة مراك  عدد بلغ  حيا،

 .سريرا 658 بسعة عاملة مستشفيات
 حين عي و البة،  البا 72247 الطلبة وعدد مدرسة، 250 المدارس عدد بلغ التعليمي الصعيد عل 
 المتوسطة المجتمل كليات  لبة وعدد و البة،  البا 12758 المحاعظة بجامعات الملتحقين عدد بلغ

 .2016/2015 الدراسي العاذ عي الوضل عليه كان ما وع  و البة،  البا 331
 7 من أن وا ال ين األعراد بين ل ا معدل أعل  وكان ،%14 العاملة القوى  من البطالة نسبة معدل وبلغ
 .2015 معطيات وع  دراسية، سنوات 9 إل 
 عامن، 7800 بنحو الصناعة قطاا عي العاملين عدد وقدر ،10464 الصناعية المنشآت عدد وبلغ
 .السنوي  اللتاب عي وورد 2012 عي سجن كما دوالر، مليون  11241 النشاا  ال  ارنتا  وحجم

 16/2/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 الضفة وقطاع غزة للعام في العاملة القوى  لمسح األساسية النتائج يعلن "الفلسطيني "اإلحصاء .35
2016 
ال فة الغربية  عي العاملة القوى  لمسح األساسية النتاي  الفلسطيني لرحصاء المرك ي  الج از أعلن

 وقطاا ، ة، وجاءت النتاي  عل  النحو اآلتي: 

 
 فأكثر سنة 15 األفراد بين العاملة القوى  في المشاركة نسبة 45.8%
 شأصا   844,600 من م ،2016 العاذ خ،ل شأصا   1,341,000 العاملة القوى  عي المشاركين عدد بلغ
 .، ة قطاا عي شأصا   496,400 الغربية ال فة عي
 .، ة قطاا عي %46.1 مقابن %45.6 الغربية ال فة عي العاملة القوى  عي المشاركة نسبة بلغص
  

 العاملة القوى  في المشاركين بين من البطالة معدل 26.9%
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 206,800 بواقل شأصا ، 360,500 الدولية العمن منظمة تعريف حسب العمن عن العا لين عدد بلغ
 .الغربية  فةال عي 153,700و ، ة قطاا عي

 %26.9 إل  2015 عاذ خ،ل %25.9 من العاملة القوى  عي المشاركين بين من البطالة معدل وارتفل
 .2016 عاذ خ،ل
 ، ة قطاا عي بلغ حيث ، ة، وقطاا الغربية ال فة بين البطالة معدل عي كبيرا   التفاوت ي ال وما

 .الغربية ال فة عي %18.2 مقابن ،41.7%
  

 2016 والعام 2015 العام بين ما المحلي السوق  في عاملينال عدد ارتفاع
 عامن 861,200 ليصبح 2015 العاذ عي عام،   846,200 من المحلي السو   عي العاملين عدد ارتفل
 ، ة قطاا عي ارتفل بينما عامن، 2,400 بمقدار الغربية ال فة عي العدد ارتفل إذ ،2016 العاذ عي

 .عامن 12,600 بمقدار
 من عيه العاملين نسبة بلغص حيث المحلي السو   عي للعاملين استيعابا   األكذر الأدمات طااق حعتبر
 العاملين من %21.6 وهناك ، ة، قطاا عي %53.8 مقابن %33.2 الغربية ال فة عي العاملين بين

 .الغربية ال فة عي %15.4و ، ة، قطاا عي %36.4 بواقل العاذ، القطاا عي حعملون 
 عي شيك،   61.7 مقابن الغربية، ال فة عي شيك،   98.1 بنجر للمستأدمين اليومي راألج معدل بلغ
 .، ة قطاا
  

 األطفال عمالة
 الغربية ال فة عي %5.3 بواقل عاملون، سنة 17-10 األ فال بين من %3.9بلغص نسبة العمالة 

 .، ة قطاا عي %1.9و
 16/2/2017هللا،  الفلسطيني، رام لإلحصاء المركزي  الجهاز

 
 سلوان بلدة في خاصة ملكية أرض مصادرة يقرر االحتالل: القدس .36

 شارا عي العباسي -، الن لعايلة أرض قطعة مصادرة القدس عي ارسراييلي االحت،ل بلدحة قررت
 ".العامة للمنفعة" تحويل ا بحجة سلوان، ببلدة العين
 البلدحة  واقم أن الماضية، لةاللي  حفي بيان عي سلوان بلدة عي حلوة وادي معلومات مرك  وذكر
 استأداذ أمر"  علي ا كتب والعبرية العربية باللغتين خا ة أرض عل  حاعطة وعلقص سلوان اقتحمص
 .األرض موقل تظ ر خار ة مع ا أرعقص كما ،"بستنة أشغال تنفي  أجن من عار،ة أرض قطعة
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 حسب ومصنفة مربل، متر 300 حوالي مساحت ا وتبلغ ، الن لعايلة تعود األرض أن المرك  وأوضح
 .البناء عي ا حمنل" خ راء أرض" االحت،ل بلدحة

 16/2/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 االحتالل سجون  في الطعام عن يضربان أسيراناألسير:  نادي .37
 المفتوح ارضراب الأمي ، أم  االحت،ل، سجون  عي علسطينيان أسيران العي: أعلن رايد -، ة 
 . ارداري  اعتقال ما عل  احتجاجا   الطعاذ، عن
 ارضراب خوض أعلنا مطير ورايد اللين أبو جمال األسيرين إن الفلسطيني األسير نادي وقال
 .إداريا   اعتقال ما ووقف حريت ما نين حت  االحت،ل سجون  عي الطعاذ عن المفتوح

 17/2/2017الشارقة،  الخليج،
 

 الغزيرة األمطار راءج غزة في منازل غرق  .38
 التي الغ يرة األمطار جراء للغر   الأمي ، ، ة، يوذ مدينة عي منازل هللا: تعرضص عطا ع، -، ة 
 . المنطقة عل  هطلص
 قامص  واقمه إن منه نسأة" األناضول" تلقص اليوذ نشر بيان عي بغ ة، المدني الدعاا ج از وقال

 بفعن ، ة مدينة شمالي" الصفطاوي " منطقة عي للغر ، تعرضص التي المنازل أ حاب بانتشال
 ". الغ يرة األمطار"

 وتطاير األمطار، مياه تدع  بفعن للغر   تعرضص منازل عشرة مل التعامن تم إنه الج از وأضاف
 .  منة أماكن إل  العاي،ت إخ،ء تم الج از وبحسب . الرياح نتيجة( الصفيح) أسقف ا

 16/2/2017 أنقرة، لألنباء، األناضول وكالة
 

 للمسجد األقصى يحاك مما يحذر الفلسطيني اإلفتاء مجلس .39
 المنطقة إلي ا ست جر التي العواقب من الأمي ، أم  علسطين، عي األعل  ارعتاء مجل  ح َّر
 عقيدة من ج ءا   حعتبر ال ي المبارك، األقص  المسجد ضد ت حاك التي المنامرات جراء برمت ا
 .أجمل العالم مسلمي
 «ال يكن مطاهر»ب ح سم  ما اعتتاح خ،ل من االحت،ل سلطات أن بيان، عي ارعتاء، مجل  نوبي  

 عن تلشف الجنوبية، ج ته من األقص  للمسجد الم، قة األموية القصور منطقة عي الواقعة
 عيه، القايم التاريأي الوضل عل  المحاعظة بالت ام ا زعم ا زيف وتنكد تجاهه، العدوانية نواحاها
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 للألفاء وقصورا   لرمارة، دارا   لتلون  المبكر، ارس،مي الفتح مرحلة عي بنيص القصور ه ه أن نكدا  م
 ي يد ما قبن وعلسطين، المبارك األقص  والمسجد القدس شنون  ردارة إس،مية ومنسسات المسلمين،

 .و  ارها ج ورها بقيص القصور وه ه عاذ،1300 عل 
 األقص ، المسجد إل  األلمنيوذ من متنقلة ،رعة إدخال االحت،ل تقوا محاولة المجل  استنلر كما
 اليد ووضل النفوذ من م يد لبس  ومحاولة المبارك، المسجد حرمة عل   ارخا   تعدحا   ذل  معتبرا  
 .الحرمين و الث القبلتين أول  عل 

 17/2/2017الشارقة،  الخليج،
 

 والقدس الضفة من متفرقة مناطق يقتحم االحتالل .41
 والقدس، ال فة مدن من متفرقة منا   الجمعة، عجر اليوذ ،(ارسراييلي) االحت،ل قوات قتحمصا

 والمارة الموا نين مركبات إحقاف وتبع ا اتجاهات، عدة من القدس شر   ح ما بلدة اقتحاذ أبرزها
 .هويات م عي والتدقي 
 بلدة عي منطقة من أكذر حمصاقت االحت،ل قوات أن  " نص الرسالة" لمراسن محلية مصادر   وأعادت
 أدى مما للبلدة، الشرقي الحي عي للدموا، المسين الغاز قنابن وأ لقص المحتلة، القدس شر   ح ما،
 .باالختنا  الموا نين من عدد ر ابة
 محررا أسيرا سلمص عيما الألين، شمال العروب مأيم االحت،ل قوات اقتحمص متصن، سيا    وعي
 .مأابرات ا عةلمراج ب،،ا المأيم من
 منطقة عي الم ياة والقنابن الصوت قنابن أ لقص حيث لحم، بيص ،رب حوسان بلدة اقتحمص كما
ار بيص بلدة القتحام ا إضاعة   البلدة، من القريبة ،"المطينة"  .لحم بيص قرب عج 

 ببلدة المقا د مستشف  اقتحمص االحت،ل قوات أن   مقدسية مصادر   بي نص الصباح، ساعات وعي
 .الحاد ة عن أكذر تفا ين   ترد لم عيما المحتلة، القدس شر   الطور

 17/2/2017نت،  الرسالة
 

 الجاري  األسبوع خالل مواطنا   80 اعتقال: األسير نادي .41
 األقن، عل   ف،( 18) بين م من موا نا  ( 80) اعتقال الفلسطيني األسير نادي و   -وعا -هللا راذ

 .2017 عبراير/  شباا 16 – 2017 عبراير/  شباا 10 من عةالواق الفترة خ،ل واحد، و حفي
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 تاريك من  الطعاذ عن إضرابه يوا ن ،(عاما   34) القي  محمد األسير إن األسير نادي وقال
 من أقن قبن أضرب قد القي  األسير وكان ارداري، اعتقاله ضد الجاري، شباا/ عبراير من السادس
 .2017 الذاني كانون  15 من  معتقن أنه علما   ارداري، الاالعتق ضد ك ل  يوما   94 لمدة عاذ

 16/2/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 خطيب كمال الشيخ سفر حظر تمديد .42
 بمنعة حق ي أمرا خطيب كمال الشيك الأمي ، اليوذ مساء ارسراييلية الشر ة وتد: سلمص محمد
 تلقاها سابقة منل ألوامر ومكمن ممتد قرار وهو ،21/7/2017 تاريك حت  الب،د خار  السفر من
 .االنتدابية الطوارئ  أنظمة بموجب الماضية، السنوات خ،ل خطيب الشيك
 أو السفر من منعه إن خطيب، كمال الشيك المتابعة، لجنة عن المنبذقة الحريات لجنة ريي  وقال
 قيادات مل سراييليةار المنسسة انت جت ا التي السياسية الم،حقات إ ار عي يندر  القدس دخول
 خدمة عي دوره موا لة عن تذنيه لن القرارات ه ه مذن وأن الفلسطيني، الداخن عي ارس،مي العمن
 .الفلسطيني الشعب أبناء

 16/2/2017، 48 عرب
 

 مصر: ندعم حل الدولتين كونه يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني .43
م وزارة الأارجية، اليوذ الأمي ، أن موقف أكد المستشار أحمد أبوزيد المتحد  الرسمي باس: أ.ح.أ

مصر واضح ومعروف عي ه ا الشنن، ويتنس  عل  دعم ا لحن الدولتين باعتباره الحن ال ي يوجد 
تواع  دولي بشننه ويلبي تطلعات الشعب الفلسطيني عي إقامة دولته المستقلة وعا مت ا القدس 

 الشرقية.
وأضاف المتحد  باسم الأارجية، عي تصريحات لوكالة أنباء الشر  األوس ، أن مصر سوف 
تستمر عي توا ل ا مل اال راف ارقليمية والدولية الفاعلة من أجن تشجيل الطرعين الفلسطيني 

 وارسراييلي عل  استاناف المفاوضات وت ياة المناخ الم،يم لنجاح تل  المفاوضات.
 16/2/2017، لقاهرةالمصري اليوم، ا
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 : التراجع األميركي عن حل الدولتين يجهض السالمأردنيون  سياسيون  .44
أكد مراقبون وسياسيون أن تراجل اردارة األميركية عن حن الدولتين  :محمود الطراونة -عمان

ة نسف قرارات األمم المتحد“كنساس للتو ن إل  اتفا  س،ذ بين الفلسطينيين وارسراييليين، حعني 
 ”.والمبادئ األساسية التي بنيص علي ا تل  القرارات

ح  العودة للفلسطينيين وان األراضي ” إلغاء“، أن ذل  ينشر إل  ”الغد”واعتبروا، عي حديث لن
الفلسطينية أراض محتلة، موضحين أن واشنطن تعيد عقارب الساعة إل  الوراء والملف الفلسطيني 

 للمربل األول وتج ض ج ود الس،ذ.
قال هنالء المراقبون إن ذل  حشكن ت ديدا لألردن ال ي سيكون المت رر الريي  بعد الفلسطينيين، و 

داعين إل  ضرورة تفويض ال عماء العرب للمل  عبدهللا الذاني بشنن موضوا القدس وأن حكونوا 
 واضحين ب  ا األمر، خ،ل القمة العربية الم مل انعقادها ن احة الش ر المقبن.

ليسص سوى رساين تنكد أن هناك تفاهمات “أن تلميحات الريي  األميركي دونالد ترامب وأوضحوا 
 ”.تحص الطاولة تشمن عددا من الدول العربية

الصورة عي المنطقة ” حغير“ريي  الوزراء األسب   اهر المصري قال إن ما قين وما اتف  عليه 
ول ترامب بنن حن الدولتين لي  الحن عندما حق“بالنسبة للق ية الفلسطينية بشكن كبير، م يفا  

الوحيد للق ية الفلسطينية، عإن ذل  حعني نسف كن قرارات األمم المتحدة والمبادئ األساسية التي 
 ”.بنيص علي ا ه ه القرارات الدولية

ح  العودة للفلسطينيين وان األراضي ” إلغاء“واعتبر أن تصريحات وتلميحات ترامب تنشر إل  
ض محتلة، العتا إل  أن الحن اآلخر لدى ترامب عن وجود دولة علسطينية مستقلة الفلسطينية أرا

، عقد سم  الدولة الفلسطينية بالحكم ال اتي او ان ترتب  ال فة الغربية كسكان مل ”،ير وارد“
 أ راف عربية أخرى لم حسم ا.

ن أركان الح  م أساسيركن  األردنمن جانبه، قال وزير الأارجية األسب  كامن أبو جابر إن 
الفلسطيني عي علسطين ولي  متطف، أو مراقبا، م يفا  أن ه ا الح  مكتسب عبر التاريك، ع ،  

 عن الو احة ال اشمية عل  المقدسات المسيحية وارس،مية عي القدس.
من ج ته، قال وزير التأطي  والتعاون الدولي األسب  تيسير الصمادي إن اردارة األميركية الجديدة 

ظ ر ضحالة درايت ا عي الملفات ارقليمية والدولية وتتعامن مل األمور من منطل  العقايدحة ت
 والنرجسية.

ارسراييلي إل  المربل األول،  -وأضاف أن تصريحات ترامب تل  تعيد األمور عي الملف الفلسطيني 
 ايين.وتشكن ضربة لج ود الس،ذ بين العرب و سرايين، وخصو ا بين الفلسطينيين و سر 
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خيار إعادة األمور إل  ع د االحت،ل، وتلون إسرايين “وأشار الصمادي إل  أن لدى الفلسطينيين 
، للنه أضاف ”بالتالي مسنولة عن شعب محتن، وهي ضربة قاسمة وقوية من الفلسطينيين لنتنياهو

 أن الموضوا برمته شاي  ومعقد وساب  ألوانه وله من التبعات ما له.
ي أن األردن هو المت رر الريي  بعد الشعب والسلطة الفلسطينية من ه ه كما أكد الصماد

ارجراءات اذا ما تمص عل  األرض، مشددا عل  أهمية أن حكون هناك لغة حاسمة وضغ  عربي 
 عي الملف الفلسطيني، إذ لي  من مصلحة العرب والفلسطينيين إعادة عقارب الساعة ال  الوراء.

 17/2/2017، الغد، عّمان
 

 بمفاجئاتإلى تفكيك مفاعل ديمونا.. ويعد  "إسرائيل"نصر هللا يدعو  .45
دعا األمين العاذ لح ب هللا حسن نصر هللا إسرايين إل  تفلي  مفاعن دحمونا  بيروت ن كمال خلف:

النووي منكدا  أنه بات بإمكان المقاومة تحوين الت ديد النووي ارسراييلي إل  عر ة. وقال نصر هللا 
ه عي ذكرى الش داء القادة عي المقاومة إن األخيرة قادرة عل  الو ول إل  خ انات عي كلمة ل

عي البحر والتي سيشكن است داع ا ما  األمونيااألمونيا إل  أي مكان نقلص إليه مشيرا إل  سفينة نقن 
حعادل خم  قنابن نووية، منكدا  أن لدى المقاومة ما تأفيه من مفاجآت بإمكان ا تغيير مسار 

 لحرب.ا
وقال نصر هللا إن الغطاء العربي لشن إسرايين حربا  عل  لبنان موجود دايما  وهو أكبر من الغطاء 

، م يفا  إن بعض الدول العربية اليوذ مستعد لتموين حرب 2006ال ي كان متوعرا  خ،ل حرب 
ة المقاومة والبياة إسراييلية عل  لبنان، منكدا  أن ما يردا إسرايين عن شن عدوان  عل  لبنان هو قو  

 الداخلية اللبنانية.
ولفص نصر هللا، إل  أن الت وين ارسراييلي بالحرب عل  لبنان وسيناريوهات ا وهي ت ديدات متوا لة 

، ع ،  عن أن الغطاء األميركي متوعر دايما ، بغض النظر عن التغير عي اردارة 2006من  عاذ 
 ا .األميركية، منكدا  ج وزية المقاومة دايم

األمين العاذ لح ب هللا قال إن التقديرات االستراتيجية ارسراييلية األخيرة التي وضعص ح ب هللا عي 
خطر عي المنط  “المرتبة األول  من حيث مصادر الت ديد رسرايين مدعاة عأر للمقاومة للنه 

تبعد  الف الليلومترات إيران التي “عيما ” االستراتيجي بحيث ال لم تعد  تشكن الدول العربية ت ديدا  
 ”.عن علسطين جاءت عي المرتبة الذانية

العربية  واألنظمةتصفية الق ة الفلسطينية  من عصولخر عصن  اليوذ نحن نش د ، وقال نصر هللا
ع،قات مل الليان الغا ب وأضاف نصر هللا إن الريي  عون يبدو  و قامةتسارا للتطبيل مل العدو 
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تحد  عي جامعة الدول العربية عن الق ية الفلسطينية والمقدسات  عندما بعض العربانه أزع  
 عربية. –حرب عربية  إل العدو حول الحرب  أنل م  أوضحعندما  وأزعج موعن المقاومة 

واكد نصر هللا المقاومة هي التي ستحرر المقدسات ومن أهم أشكال المقاومة عي علسطين اليوذ هي 
  ن وتستمرتتوا أنانتفاضة القدس التي حجب 

 16/2/2017، ، لندنرأي اليوم
 

 «عين الحلوة»من جدار  % 70الجيش اللبناني ُينجز : المقدح .46
قال قايد القوة األمنية الفلسطينية المشتركة، اللواء منير المقدح، ال ي ق دذ : بوال أسطيح - بيروت

عي الماية من الجدار  70، إن الجيش اللبناني أنج  «الشر  األوس »استقالته قبن أحاذ، عي تصريح لن
العتبارات أمنية، عل  الر،م من تقدحم القوى « عين الحلوة»مأيم  األسمنتي ال ي يبنيه بشكن يلف

الفلسطينية عي وقص ساب  خطة بديلة ل ب  األوضاا داخن المأيم ال ي حعيش عيه ما ي يد عل  
 الجئ علسطيني وسوري. ألف 100

من حركة حماس، قد  ب ية الحريري، خ،ل استقبال ا أم  وعدا   «المستقبن»وكانص النايبة عي تيار 
من حر  م  ا  انط،ق من خ،ل األ ر المشتركة،»حذص القيادات الفلسطينية عل  معاودة عمل ا 

عل  أمن المأيمات والجوار ال ي ترجموه عيما تحق   يلة سنوات من إرساء أس  من الذقة والتعاون 
إعادة تفعين العمن الفلسطيني المشترك، »معتبرة أن  ،«و نية وارس،ميةعيما بين القوى والفصاين ال

وبالتنسي  مل الدولة اللبنانية ومنسسات ا األمنية والعسكرية، حساهم عي تحصين الساحة الفلسطينية 
الستقرار مأيمات م وجوارها، وقوة لق يت م المرك ية علسطين، ولحقوق م،  دعما   عي لبنان، مما حشكن

 «.قدم ا ح  العودةوعي م
 17/2/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 «داعش»لبنانيين وفلسطينيين بجرم االنتماء لـ 10االدعاء على بيروت:  .47

لندن: ادع  مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي  قر  قر اليوذ )الأمي (، 
االنتماء إل  تنظيم  ، ة موقوعين، بجرذأشأاص من الجنسيتين اللبنانية والفلسطينية، بين م   10عل  

وقال مصدر رسمي لبناني إن المت مين يواج ون ت م القياذ بنعمال ارهابية عي سوريا  "داعش".
وأحال القاضي  قر  والتأطي  للقياذ بنعمال إرهابية وعسكرية عي لبنان وا،تيال شأصيات لبنانية.

 حقي  العسكري األول".الملف مل الموقوعين، حسب المصدر "إل  قاضي الت
 16/2/2017، الشرق األوسط، لندن
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 الجامعة العربية: حل الدولتين أساس تسوية القضية الفلسطينية .48

شددت جامعة الدول العربية، أم ، عل  تمسك ا بحن الدولتين وأولوية : سوسن أبو حسين - القاهرة
ما ل»إقامة دولة علسطينية مستقلة، باعتبارها  معالجة عدد من الق احا األخرى تمذن مدخ،  م  

وعقد األمين العاذ للجامعة أحمد أبو الغي ، واألمين العاذ لألمم  «.بالسلم واألمن الدولي المرتبطة
االرتقاء بالتعاون »المتحدة أنطونيو ،وتيري ، محاد ات عي مقر الجامعة بالقاهرة، ناقشا خ،ل ا 

دا من الق احا الدولية، عل  رأس ا تطورات «بين الجامعة واألمم المتحدة والتنسي  القايم ، وعد 
 األوضاا عي الشر  األوس .

تطر  مل »وقال النا   باسم األمين العاذ للجامعة محمود عفيفي، عي بيان، أم ، إن أبو الغي  
الفلسطينية لألمة العربية،  ،وتيري  إل   خر مستجدات الق ية الفلسطينية، وأكد مرك ية الق ية

ححتم التو ن إل  تسوية شاملة وعادلة ل ا تتنس  عل  حن الدولتين وقياذ دولة  األمر ال ي
وعا مت ا القدس الشرقية، مل األخ   ،1967 علسطينية مستقلة عل  حدود الرابل من يونيو )ح يران(

ما لمعالجة عدد من الق احا األخرى المرتبطة  عي االعتبار أن تسوية ه ه الق ية تمذن مدخ،  م  
 «.م واألمن الدوليبالسل

تحمن مسنولياته لوقف التدهور المستمر لألوضاا عي »ودعا أبو الغي  المجتمل الدولي إل  
«. الشعب الفلسطيني األراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار المعاناة ارنسانية التي يتعرض ل ا أبناء

لتحقي  التسوية الشاملة والعادلة  حن الدولتين حظن السبين الحقيقي والوحيد»واتف  الجانبان عل  أن 
خ،ل الفترة المقبلة لتلذيف الج ود الدولية الرامية  للق ية الفلسطينية، مل التنكيد عل  أهمية السعي

 «.لتفعين مأرجات منتمر باري  ال ي عقد عي يناير )كانون الذاني( الماضي
 17/2/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 ال منحة للموظفين... د" هذا العاملـ"حم 3العمادي: بدء المرحلة  .49

أكد ريي  اللجنة القطرية رعادة إعمار قطاا ، ة السفير محمد العمادي، عل  وجود : الرأي-، ة
تنسي  كامن ومباشر مل السلطة الفلسطينية باعتبارهم  رعا رييسيا عي إدخال مواد ارعمار والوعود 

ا أنه اجتمل عي أول زيارة له بيص حانون شم” إيرز“الدولية إل  ، ة، عبر معبر  ال القطاا، موضح 
إل  ، ة مل وزير الشنون المدنية حسين الشيك من أجن تنسي  وترتيب ال يارات واالحتياجات 

 ال،زمة للجنة القطرية.
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وأشار العمادي عي منتمر  حفي اليوذ، إل  أنه اجتمل مل رامي الحمد هللا قبن أحاذ وتم توضيح ما 
  رباء، وتف مص السلطة وحكومة الوعا  األمر.حد  حول أزمة الل

من مشروا مدينة حمد السكنية، عي مدينة ” المرحلة الذالذة“وكشف السفير العمادي عن بدء تنفي  
ا أن عدد المستفيدين من المرحلة األول   خان يون  جنوب القطاا خ،ل العاذ الجاري. موضح 

 وحدة سكنية. 2300( ألف مستفيد. بواقل 17والذانية و ن إل  )
منوه ا أن قطر ”.. و خرا  ، ة من الظ،ذ“تسع  إل  إن اء أزمة الطاقة بغ ة ، وأكد أن دولة قطر

قدمص مقترحات جدحة لحن مشكلة الل رباء لحكومة الوعا  الفلسطيني برياسة الدكتور رامي 
 الحمدهللا.

ا عن منحة مالية قطرية مقدمة ونف  السفير العمادي األحاديث التي تداولت ا وساين ارع،ذ منخر  
ا أن ا أحاديث عارية عن الصحة  ، ة،لموظفي حكومة   ”.وال يوجد أي شيء بالنسبة للموظفين“منكد 

 16/2/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 تونس: قرار بإنشاء صندوق لدعم عمال النقل بفلسطين .51
العالم العربي إنشاء  ندو  مالي لدعم نقابة قرر المنتمر ارقليمي التحاد عمال النقن عي : تون 

عمال النقن عي علسطين، وتقدحم أشكال االحتياجات ل م عي مواج ة سياسات االحت،ل ارسراييلي 
 التي تعرقن عمن ه ا القطاا الحيوي عي علسطين.

الأمي ،  كما قرر المنتمر، عي ختاذ أعمال دورته الحالية التي انعقدت عي العا مة التونسية، اليوذ
إ ،  اسم علسطين عل  أعمال الدورة الحالية، التي شاركص عي ا الدول العربية األع اء بارضاعة 

ريي  وأمين عاذ االتحاد الدولي لعمال النقن بادي كرملين وستيفن كوتن، وب،ل مللاوي  إل 
 السكرتير ارقليمي للعالم العربي.

مشاركة عي المنتمر، والتي تمذن نقابات الموانئ البحرية وبادرت كاعة النقابات العمالية العربية ال
والسك  الحديدحة وعربات النقن الذقيلة، و،يرها من النقابات المتأصصة بالنقن، إل  ارع،ن عن 
مساهمت ا عي دعم الصندو  بشكن عوري، عيما أعلن االتحاد الدولي التبرا بمقابن مالي لما ستتبرا 

 .به الدول العربية األع اء
 16/2/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "إسرائيل"دول عربية و 4: ترامب يسعى لتحالف عسكري يضم "وول ستريت جورنال" .51
، أن إدارة الريي  األمريكي، «وول ستريص جورنال»كشفص تقرير لصحيفة «: القدس العربي» لندن ن 

 أمريكي، لمواج ة إيران، مقره مصر. –ربي دونالد ترامب، تسع  رنشاء تحالف عسكري ع
وهم السعودحة وارمارات ومصر واألردن، ب دف القياذ « حلفاء أمريكا العرب»التحالف سي م 

، حسب «عي مواج ة عدوهم المشترك إيران»بعمليات مأابراتية مشتركة مل إسرايين لمساعدت م 
 الصحيفة.

مشاركة عي ه ه المحاد ات، لم تلشف عن  ونقلص الصحيفة عن خمسة مسنولين من دول عربية
 «.إدارة ترامب  لبص من مصر است اعة قوة عربية مشتركة لمكاعحة النفوذ اريراني»هويت م، أن 

دور إسرايين سيقتصر عل  ت ويد التحالف بالمعلومات حول األهداف »وقال دبلوماسي عربي إن 
 ، حسب تعبيره.«سراييليون ولي  التدريب أو إرسال قوات برية، ع  ا ما حجيده ار

دبلوماسيين عرب عي واشنطن وكن من »المحاد ات حول الأطة الم كورة بدأت، وع  المصادر، بين 
 «.وزير الدعاا جاحم  ماتي ، ومستشار األمن القومي الساب  ماحكن علين، قبن استقالته من منصبه

ولة النقاح خ،ل زيارة ماتي  ه ه الأطة ستلون عل   ا»ووع  مصادر دبلوماسية للصحيفة، عإن 
 «.إل  المنطقة ه ا الش ر )عبراير(
اليمن سيكون ساحة االختبار األول  ل  ا التحالف، حيث ستلذف »وذكرت الصحيفة ك ل  أن 

 «.الوالحات المتحدة مساعدات ا العسكرية للحملة هناك ع ، عن تنمين ا البحر األحمر
عرضتا مطالب ما عي مقابن المواعقة عل  التعاون مل السعودحة وارمارات »وقال مسنولون إن 

سبتمبر ال ي حجي  ل وي ضحاحا ال جمات بمقاضاة  11إسرايين، من بين ا ما هو مرتب  بقانون 
 «.السعودحة

أبلغوا الحلفاء الأليجيين »ونوهص الصحيفة الستجابة إدارة ترامب، منكدة أن مسنولين عي األخير 
 «.ين اللونغرس ل  ا القانون بنن م سي غطون من أجن تعد

عن دبلوماسي عربي قوله إن التوجه المحتمن لردارة األمريكية « وول ستريص جورنال»ونقلص 
ب دف أن حكون ذل  حاع ا لنظاذ « تنظيما إرهابيا»سيكون هو تصنيف جماعة ارخوان المسلمين 

 .السيسي من أجن االن ماذ إل  التحالف، واست اعة قواته عل  أرض مصر
الدبلوماسيين العرب أبلغوا المسنولين األمريكيين استعدادهم لتوا ن أكذر ع،نية مل »وأضاعص أن 

إسرايين عي حال توقفص عن بناء المستو نات عي ال فة الغربية والقدس الشرقية، وأن ه ا التعاون 
 «.مرهون أح ا بامتناا اردارة األمريكية عن نقن سفارت ا إل  القدس
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لفص أن المسنولين األمريكيين وارسراييليين والسعوديين لم ينفوا الأطة، واكتفوا برعض وكان من الم
 التعلي  عل  ما نشرته الصحيفة.

 17/2/2017، ، لندنالقدس العربي
 

 أكبر تهديد للسالم العالمي "إسرائيل"إيران:  .52
عل  الس،ذ العالمي،  أكدت إيران أم ، أن الترسانة النووية ارسراييلية هي الأطر األكبر: أ ف ب

 ،داة تع د الريي  األميركي دونالد ترامب بمنل إيران من تطوير س،ح نووي.
الترسانة النووية للليان الص يوني تشكن »وقال المتحد  باسم الأارجية اريرانية ب راذ قاسمي إن 

 «.أكبر ت ديد للس،ذ واألمن ارقليمي والعالمي
د لقاء ريي  الوزراء ارسراييلي بنيامين نتنياهو عي واشنطن، أن وكان ترامب  رح أول من أم ، بع

حشكن أحد أهم التحدحات األمنية التي تواج  ا إسرايين. « الأطر ال ي تمذله  موحات إيران النووية»
 «.بالم يد لمنل إيران من تطوير س،ح نووي عي أي وقص»وقال للصحاعيين إنه سيقوذ 

الحقيقة هي أن النظاذ الص يوني حكرر »حات ترامب ونتنياهو إن للن قاسمي قال ردا  عل  تصري
ه ه الم اعم الواهية، ولم حسب  له أن الت ذ بني قوانين أو ضواب  دولية، ويمتل  الماات من الرلوس 

 17/2/2017، المستقبل، بيروت «.عي ترسانته النووية
 

 لدولتين لصراع الشرق األوسطواليات المتحدة باألمم المتحدة: ما زلنا ندعم حل االسفيرة  .53
قالص سفيرة الوالحات المتحدة لدى األمم المتحدة نيكي هيلي  :نيد باركر -األمم المتحدة )رويترز( 

يوذ الأمي  إن واشنطن ما زالص تدعم حن الدولتين للصراا ارسراييلي الفلسطيني وذل  بعد يوذ من 
 رات أخرى لتحقي  الس،ذ.إشارة الريي  دونالد ترامب إل  أنه منفتح عل  خيا

وقالص هيلي للصحفيين عي األمم المتحدة "أوال وقبن كن شيء.. حن الدولتين هو ما ننيده. أي 
وأضاعص "ننيد  عسيكون ه ا خطن." -شأص يريد أن حقول إن الوالحات المتحدة ال تنيد حن الدولتين 
ر مطلوب لج ب ه ين الجانبين إل  بالتنكيد حن الدولتين للننا نفلر خار  الصندو  أح ا.. وهو أم

 الطاولة وهو ما نحتاجه كي نجعل ما يتفقان."
ورددت هيلي يوذ الأمي  ما ذكره ترامب عي تصريحاته مشددة عل  أن اتفا  الس،ذ لن تفرضه 

وقالص "الحن ال ي سينتي بالس،ذ عي الشر   واشنطن وللن لن حنتي إال من أ راف الصراا ذات ا.
 من ارسراييليين والسلطة الفلسطينية... الوالحات المتحدة موجودة عق  لدعم العملية."األوس  سينتي 

 وانتقدت هيلي األمم المتحدة ومجل  األمن يوذ الأمي  ما و فته بننه انحياز ضد إسرايين.
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وو فص اجتماعا عي مجل  األمن بشنن الشر  األوس  بننه "رك  عل  انتقاد إسرايين .. 
 حقيقية الوحيدة عي الشر  األوس ."الدحمقرا ية ال

وقالص هيلي "أنا هنا ألقول إن الوالحات المتحدة لن تتجاهن ذل  بعد اآلن... أنا هنا أللكد عل  أن 
 الوالحات المتحدة مصممة عل  الوقوف عي وجه التحي  ضد إسرايين عي األمم المتحدة."

و راحكروعص "الممللة المتحدة ما زالص تعتقد من جانبه قال السفير البريطاني لدى األمم المتحدة ما ي
 أن أع ن حن للس،ذ عي الشر  األوس  هو حن الدولتين."

 16/2/2017، وكالة رويترز لألنباء
 

 ألمانيا: زيادة المستوطنات اإلسرائيلية قد تقضي على حل الدولتين .54
مار جابريين يوذ الأمي  ح ر وزير الأارجية األلماني زيج :أندريا ش،ل -بون )ألمانيا( )رويترز( 

من أن بناء إسرايين الم يد من المستو نات عل  األراضي الفلسطينية قد حق ي عل  احتمال حن 
 الدولتين وي كي الصراا عي المنطقة.

وقال جابريين للصحفيين عي منتمر  حفي خ،ل اجتماا وزراء خارجية دول مجموعة العشرين 
د للمستو نات سوف... حجعن حن الدولتين مستحي، ويمكن "نحن قلقون من أن البناء ،ير المحدو 

أن ي يد من مأا ر الصراعات عي الشر  األوس  بما عي ذل  احتمال نشوب حرب". ويظ ر ه ا 
 تنامي مشاعر ارحباا لدى برلين إزاء النشاا االستيطاني ارسراييلي عي ال فة الغربية المحتلة.

سراييلي عل  مشروا قانون "ح في الصبغة القانونية" عل  مواقل وقال جابريين إن مواعقة البرلمان ار
 استيطانية بنيص عل  أراض مملوكة لفلسطينيين عي ال فة الغربية ي يد من تعقيد الوضل.

 16/2/2017، وكالة رويترز لألنباء
 

 فرنسا: موقف واليات المتحدة من السالم في الشرق األوسط "مشوش ومقلق" .55
قال وزير خارجية عرنسا يوذ الأمي  إن عرنسا تعتبر موقف  :جون أيرح -ترز( بون )ألمانيا( )روي

الوالحات المتحدة من عملية الس،ذ عي الشر  األوس  "مشوح ومقل " عي رد عل  تألي الريي  
 األمريكي دونالد ترامب عن الت اذ ب،ده بحن الدولتين.
ي ريك  تيلرسون عل  هامش اجتماا وزراء والتق  الوزير الفرنسي جان مارك إيرو بنظيره األمريك

خارجية مجموعة العشرين عي بون حيث قال إنه حصن عل  بعض التطمينات بشنن موقف واشنطن 
 من روسيا للنه لم حجد تطمينات ت كر بشنن الشر  األوس .
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لم  وقال إيرو بعد االجتماا "وجدت أن هناك موقفا محددا بشكن أكبر )بشنن السياسة الأارجية( للن
وأضاف قاي،  الفلسطيني ال ي كان الموقف منه مشوشا ومقلقا."-أجد ذل  عي الملف ارسراييلي

"أردت ت كيره بننه بعد االجتماا ال ي عقد بين دونالد ترامب و)ريي  الوزراء ارسراييلي بنيامين( 
اآلخر ال ي  نتنياهو عإن رأي عرنسا هو أنه ال توجد خيارات أخرى ،ير حن الدولتين وأن الأيار

  رحه السيد تيلرسون لي  واقعيا أو منصفا أو متوازنا."
 16/2/2017، وكالة رويترز لألنباء

 
 مالدينوف: حل الدولتين هو الطريق الوحيد للفلسطينيين واإلسرائيليين .56

قال مبعو  األمم المتحدة للس،ذ عي الشر  األوس  نيكوالي م،دينوف، إن حن  :وعا -نيويورك
 يبق  "الطري  الوحيد" لتحقي  تطلعات الفلسطينيين وارسراييليين عي الس،ذ.الدولتين 

جاء ذل  خ،ل جلسة لمجل  األمن الدولي، اليوذ الأمي ، لمناقشة الن اا الفلسطيني ارسراييلي، 
 بعد إع،ن الريي  االميركي دونالد ترامب أن حن الدولتين لي  السبين الوحيد رن اء ه ا الن اا.

 16/2/2017، اة الجديدة، رام هللاالحي
 

 في حل الدولتين "يشكك" "إسرائيل"الجديد في  األمريكيالسفير  .57
مجل  الشيوخ عي حن  أماذالأمي   إسرايينواشنطن ن أ ف ب ن شك  السفير االمريكي الجديد عي 

 والفلسطينيين، عل  ،رار الريي  دونالد ترامب. إسرايينالدولتين لتسوية الن اا بين 
تعيينه عي منصبه  تنكيدلي ا إلجنة الشنون الأارجية عي المجل  التي حعود  أماذقال دحفيد عريدمان و 
 اررهابشعرت برعض )الفلسطينيين( التألي عن  أننيحن الدولتين لمجرد  إزاءعن شكوكي  أعربص“

لفلسطينيون وا ارسراييليون كان  إذا“عريدمان،  وأضاف ”.بو ف ا دولة ي ودحة إسرايينوعدذ قبول 
 ”.سعيدا جدا ب ل  عسنكون )…( حن الدولتين  إل قادرين، عبر مفاوضات مباشرة، عل  التو ن 

مل  1993شك، عاذ  حنخ حن الدولتين. لقد بدأ )الحن(  إل تم التو ن  إذامسرورا  سنكون “وتابل 
 ”.وأوسلمن  المرحلة التي سبقص  أضعاف أربعةازداد  اررهابللن )…(  أوسلواتفاقات 

 16/2/2017، ، لندنالقدس العربي
 

 مفكر أمريكي: المفاوضات مضيعة للوقت ومقاومة االحتالل حق .58
قال المفلر واللاتب األمريكي نورمان علنلشتاين، إن  "الفلسطينيين ل م كامن الح  عي مقاومة : ، ة

 ئ القانون الدولي".االحت،ل ارسراييلي عل  كاعة األ عدة سواء العسكرية أو السياسية وعقا  لمباد
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عي ، ة، أم ، الستعراض ما  CPDSجاء ذل  خ،ل ندوة عقدها مرك  الدراسات السياسية والتنموية 
 جاء عي كتابه ال ي حمن بعنوان "الوسيلة والجنون: القصة الأفية لعدوان "إسرايين" عل  ، ة".

وقص وللج د دون جدوى"، وأضاف: إن  "المفاوضات بين السلطة الفلسطينية "و سرايين" م يعة لل
مشيرا  إل  أن  االحت،ل هو المستفيد األكبر من ذل  نظرا لتق يم كاعة حقو  الشعب الفلسطيني عي 
لقاءات حوارية، تستمر عل  عترات مفتوحة دون ن احة، وتبث دعاحة مك وبة للعالم بنن عملية الس،ذ 

 .مستمرة بين المحتن والشعب الأاضل ل،حت،ل، وع  تعبيره
وأكد علنلشتاين قاي، : "المبدأ الصحيح للمفاوضات يتم بعد كسب المعركة عي الميدان ولي  قبن 

 ذل ، كما حد  عي تجربة جنوب إعريقيا".
 16/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 التايمز والغارديان: ترامب يضرب عرض الحائط بالسياسة األمريكية تجاه الشرق األوسط .59

يي  الوزراء ارسراييلي بنيامين نتنياهو إل  واشنطن عل  اهتمامات أبرز الصحف هيمنص زيارة ر 
البريطانية، التي أجمعص عل  أن عدذ تبني الريي  األمريكي دونالد ترامب لحن الدولتين، ح رب 

دامص لعقود، والت ذ ب ا الح بان  األوس عرض الحاي  سياسة أمريكيا تجاه الصراا عي الشر  
 لدحمقرا ي عل  حد سواء.الجم وري وا

وخصصص  حيفة التاحم  تغطية مفصلة ل يارة نتنياهو إل  واشنطن، ولقايه بترامب، وقالص تحص 
عنوان "الوالحات المتحدة تسق  مطلب دولة علسطين المستقلة" إن مسار الس،ذ سيبق  ق ية  نايية 

حن الدولتين حسب و ف لوقص ما، و ن السلطة الفلسطينية تبدو وكنن ا "مت وجة" من مبدأ 
 الصحيفة.

وترى الصحيفة أن تصريحات ترامب وتلميحه بإمكانية التألي عن حن الدولتين حمكن أن ينسف 
 مسار الس،ذ، كما تبناه الساسة األمريكيون من الح بين الجم وري والدحمقرا ي.

عي الشر   ويقول مراسن الصحيفة عي واشنطن ،ري  كارليستروذ، إن علرة ترامب حول الس،ذ
األوس  ستجعن المسار مقلوبا رأسا عل  عقب، إذ ستبحث من خ،له إسرايين عل  حلول للصراا 

 من خ،ل الدول العربية بدال عن الفلسطينيين.
ويألص المقال ال ي تتوسطه  ورة كبيرة لترامب والسيدة األمريكية األول  وضيفي ما، إل  أن حن 

ألف مستو ن إسراييلي  400 ، والسبب، حسب التاحم ، وجود الدولتين قد حكون ،ير قابن للتنفي
: حماس عي ، ة، أنفس محعيشون عل  أراض عي ال فة الغربية، واالنقساذ الحاد بين الفلسطينيين 
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وعتح عي ال فة الغربية، بارضاعة إل  تنامي قوة أح اب اليمين داخن إسرايين، إذ حجعن ذل  أي 
 ر قابن للتواع .تنازل من  رف ارسراييليين ،ي

 حيفة الغاردحان عنونص عل   در  فحت ا األول ، عي مقال حول القمة األمريكية ارسراييلية 
"ترامب حم   السياسة األمريكية تجاه إسرايين والشر  األوس ، التي دامص لعشرات السنين" وتشير 

 تين.إل  درة الفعن الفلسطينية الغاضبة، بشنن تألي ترامب عن مبدأ حن الدول
وبعد سرد للمواقف الفلسطينية، أوردت الغاردحان كيف أن كلمات ترامب بشنن التألي عن حن 
الدولتين أدخلص السعادة عي قلب وزير التربية نفتالي بينيص وهو من اليمين المتطرف، إذ ،رد عل  

عق،نيين، تويتر بالقول: "ه ا ع د جديد، وأعلار جديدة ويوذ جديد عل  إسرايين والفلسطينيين ال
 ت انينا".

للن تل  الفرحة بتصريحات ترامب لدى ج ء من ارسراييليين، قد ال تدوذ  وي،، ألن ترامب ذكر 
ضيفه بننه ير،ب عي رليته يتأل  عن االستيطان، معتبرا أن ذل  تنازل م م عي  ري  تحقي  اتفا  

 لحن الصراا عي الشر  األوس .
ألمريكي الجديد حول الصراا عي الشر  األوس  من خ،ل الغاردحان أس بص عي تحلين الموقف ا

تحلين منفصن عي  فحات ا الداخلية، إذ كتب مراسل ا من القدس بيتر بيومونص، حقول إن سياسة 
 دامص لعشرات السنين بدأت عي ال وال، بعد إظ ار ترامب ج له بالق ية.
يفا عي إدراك معن  حن الدولة وي يف اللاتب أن ك،ذ ترامب حول حن الدولتين "حظ ر نقصا مأ

واعتبر اللاتب قول ترامب أنه سيترك األمر للطرعين ليتفاوضا  الواحدة وما حمكن أن يترتب عنه".
عل  الحن، بمذابة دعوة للدول واأل راف الأارجية للتدخن عي الشنن الفلسطيني، وهو األمر ال ي 

 دأبص إسرايين عل  رع ه بشكن علني.
 16/2/2017، طانية )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البري

 
 مظاهرة أمام البيت األبيض احتجاجا على زيارة نتنياهو .61

تظاهر عشرات من الناشطين والحقوقيين أماذ البيص األبيض احتجاجا عل  زيارة ريي  الوزراء 
 ارسراييلي بنيامين نتنياهو إل  واشنطن ولقايه بالريي  األميركي دونالد ترمب.

رات تندد بالص يونية والحكومة ارسراييلية مطالبين إدارة ترمب بمواج ة ورعل المحتجون شعا
 ال غوا التي تمارس ا تن أبيب.
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وندد المتظاهرون بما و فوها بسياسات التعصب واللراهية ورهاب المسلمين التي ينت ج ا ترمب 
س،ذ وبناء ونتنياهو عل  حد سواء، ال سيما عي ق احا ال جرة وال،جاين إضاعة إل  عملية ال

 المستو نات.
 16/2/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مؤسسة حقوقية: االحتالل يتعامل مع األطفال الفلسطينيين بأسلوب "العصابات" .61

علسطين، اليوذ الأمي ، إن  –قالص الحركة العالمية للدعاا عن األ فال : راذ هللا نن العربي الجديد
 فال الفلسطينيين خ،ل اقتحاذ المنازل بنساليب العصابات"."جنود االحت،ل ارسراييلي حعاملون األ 

وأوضحص الحركة عي تقرير ل ا، أن ا و  قص عدة حاالت أل فال تعرضوا ألساليب مأتلفة من الت ديد 
عل  يد جنود االحت،ل خ،ل اقتحاذ منازل ذوي م لتفتيش ا، هي أشبه ما تلون بنساليب "رجال 

 ل ي يترك أ را  نفسيا  بالغا  عل  هنالء األ فال.العصابات والماعيا"، األمر ا
وقال مدير برام  المساءلة عي الحركة العالمية للدعاا عن األ فال، عايد أبو قطيش، إن  ما يتعرض 
له األ فال خ،ل اقتحاذ المنازل حعتبر استمرارا  لسياسة االحت،ل بممارسة التع يب و ساءة المعاملة 

للاعة الموا ي  واألعراف الدولية، جراء تفشي سياسة ارع،ت من العقاب  بحق م، عي مأالفة  ارخة
 التي تنت ج ا إسرايين بح  أي جندي ينت   حقو  الفلسطينيين.

 16/2/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 على إسرائيل أن تقلق من ترامب .62

 أسامة أبو ارشيد
نطن، بين الريي  األميركي، دونالد من تابل وقايل المنتمر الصحاعي، األربعاء الماضي، عي واش

ترامب، وريي  الوزراء ارسراييلي، بنيامين نتنياهو، خر ، كما الجميل، بقناعة مفادها بنن الوالحات 
المتحدة، تحص إدارة ترامب، ستلون أكذر انحيازا  رسرايين من اردارات األميركية السابقة. ه ا ال 

ات مو وقة" للج ذ بنن القيادة الرسمية الفلسطينية التي جدال عيه. وال ححتا  األمر إل  "معلوم
وضعص كن بي  ا عي السلة األميركية تعيش، ه ه األحاذ، كابوسا  مريعا ، وال تعرف أين سينت ي ب ا 
الحال. ولو كان األمر مقصورا  عل  مصير ه ه القيادة الرسمية، لما شعرنا بقل  أو ح ن، للن 

وشعب ا قد حكونون عل  أعتاب مرحلة جديدة من التصفية والت ميش، اللار ة أن علسطين وق يت ا 
وربما سف  م يد من الدماء، وهي أمور ال حمكن تبرية القيادة الرسمية الفلسطينية من أوزارها. وعل  
الر،م من ه ا المش د القاتم علسطينيا ، إال أن بعض شظاحاه قد تطاول إسرايين نفس ا، ذل  أن ترامب 
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عادحا ، ع و شديد االعتداد بالنف  إل  حد حصن إل  الغرور، كما أنه ضحن سياسيا  وال  لي  رييسا  
 يلقي باال  للتفا ين، بن إنه يرعض أن يذقف نفسه حول الموضوعات التي يتعامن مع ا.

ذ ترامب عي المنتمر الصحاعي "عطاحا" رسرايين، وللن ا م َلغََّمة ، و،الب الظن أنه لم حقصد  قد 
َم ا كل ا. عمذ، ، عندما أراد أن ينكد أن إدارته ليسص مصر ة عل  حن الدولتين، وهو الموقف َتْلغي

األميركي الرسمي، من  اردارة الذانية للريي  األسب ، بين كلينتون، ضرب عل  وتر إسراييلي 
ل  سنال حساس، عبر ارشارة إل  "الدولة الواحدة" خيارا  مطروحا . قال ترامب، عي معرض ارجابة ع

متعل  بموقف إدارته من  يغة حن ِّ الدولتين: "أنظر إل  حن الدولتين وحن الدولة الواحدة، وأمين 
إل  ما حمين إليه الطرعان. أنا سعيد للغاحة بالحن ال ي حمين إليه الطرعان". وأضاف: "حمكنني القبول 

 ن ل، نين، للن عي الحقيقة بني ما. اعتقدت، لبعض الوقص، أن حن الدولتين بدا أنه قد حكون األس
إذا كان بيبي )نتنياهو( والفلسطينيون، و ذا كانص إسرايين والفلسطينيون سعداء، عننا سعيد بما 

 ححب ونه".
كان ترامب حقصد، عي إجابته، أن حطمان إسرايين بنن الوالحات المتحدة لن تمارس ضغو ا  علي ا 

الغربية وقطاا ، ة، متصلة جغراعيا ، وذات سيادة، للسماح بقياذ دولة علسطينية مستقلة عي ال فة 
تلون عا مت ا القدس الشرقية. وللنه، من حيث ال يدري، َم َّ َعَصبا  إسراييليا  حساسا  عي الحديث 
عن احتمال "الدولة الواحدة"، وال ي حعني  يغة من  ، ، إما دولة دحمقرا ية علمانية، أو دولة 

رت ايد، وهي  يغ، جميع ا، تلغي مساعي إسرايين أن تلون دولة ي ودحة  نايية القومية، أو نظاذ أبا
خالصة إل  أقص  حد، بنكبر مساحة  ممكنة  من األرض الفلسطينية المحتلة، وأقن قدر ممكن من 
السكان الفلسطينيين. وال حمكن تفسير ك،ذ ترامب ه ا إال بننه لم حكن يدري عع،  عما يتحد ، حيث 

بر المآخ  عل  أسلوب رياسته، إل  اآلن، أنه حظن أنه حفقه كن شيء، وبالتالي، عإنه أن واحدا  من أك
حمانل بنن يتمَّ ت ياته ألي موضوا يتناوله، ويبدو أن ال أحد حوله حجرل عل  مجاب ته ب ل . لقد 
َض َّ ارع،ذ األميركي، األسبوا الماضي، بأبر محاد ة هاتفية بين ترامب والريي  الروسي، 

دحمير بوتين، حيث أنه لم حعرف ما هي "معاهدة ستارت" بين البلدين للحد من األسلحة ع،
وه جيدا   دُّ االستراتيجية والنووية، وهو ما اضطره إل  تعلي  المكالمة قلي،  لسنال مستشاريه ال ين لم ح عِّ

نة، وتراه يناقش أشد قبن المحاد ة ال اتفية، كما حقت ي البرتوكول. إنه ريي   م ووس  بالعبارات الرنا
 المساين السياسية تعقيدا  من خ،ل تغريدات تبسيطية عبر "توتير".

عي المنتمر الصحاعي،  الب ترامب إسرايين والفلسطينيين بإبداء المرونة وتقدحم التنازالت. وعندما 
م حستطل سان عن التنازالت المطلوبة من إسرايين، بقي يدور حول أنه مطلوب من ا إبداء المرونة. ل

ترامب أن حقدذ مجاال  واحدا  للمرونة المطلوبة إسراييليا ، عي حين وجد اللذير علسطينيا ، عل  الر،م 
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من أنه كان  الب نتنياهو قبن ذل  بدقاي ، عق ، بنن حقوذ بن"كبح المستو نات قلي، ". وعل  الر،م 
 -لتحقي  س،ذ علسطيني من أن ترامب تأل ، عمليا ، عن ضرورة إقامة دولة علسطينية شر ا  

إسراييلي، وهو األمر ال ي كان أكده مسنول كبير عي البيص األبيض قبن يوذ من لقايه مل نتنياهو، 
ذ الطرعان تنازالت متبادلة.  إال أنه حعود وينكد أنه حستطيل إنجاز " فقة" بين الطرعين، إن قد 

 خربطات لي  ل ا ناظم منطقي، وال موضوعي.
مواقف ترامب، وكذرة تقلباته، هي أكذر ما ينبغي أن حقل  إسرايين، ويبدو أن ا  ،ياب نس  واضح عي

قلقة عع، . عترامب المرشح كان قد قال يوما  إنه يريد أن حكون "محايدا " عي المفاوضات بين 
ه الفلسطينيين وارسراييليين.  م  إنه شك   عي موضوعة ما إذا كانص إسرايين را،بة بالس،ذ عع، . وللن
لم يلبث  وي، ، حت  بدأ حعد ل من مواقفه ليعلن دعما  مطلقا  رسرايين، ومن  م  أ در تع دا  بنقن 
السفارة األميركية من تن أبيب إل  القدس المحتلة، عي حال ما تم  انتأابه رييسا ، واالعتراف ب ا 

مبر/ كانون األول عا مة أبدحة وموحدة ل ا. وعندما امتنعص إدارة باراك أوباما، عي ش ر دحس
ال ي دان  2334، عن استأداذ ح  النقض )الفيتو( عي مجل  األمن الدولي رج اض قرار 2016

سياسة االستيطان ارسراييلية عي ال فة الغربية والقدس الشرقية، أعلن ترامب، الريي  المنتأب 
 ذ عندما يتول  الرياسة. حين ا، إدانته ذل ، وتع د بمعاملة إسرايين بطريقة مأتلفة أساس ا االحترا

وللن ذل  الدعم المطل  لم يدذ  وي، ، عفي مطلل ش ر عبراير/ شباا الجاري، انتقد البيص األبيض 
بناء إسرايين مستو نات جديدة أو توسيل القايم من ا عل  أساس أن ا "ال تساعد عي تحقي  الس،ذ"، 

د عل  أنه ال حعتبر الم ستو نات "عقبة عي  ري  الس،ذ". ولم و ن كان بيان البيص األبيض شد 
تمض أحاذ حت  كان ترامب نفسه حصرح لصحيفة إسرايين هايوذ ارسراييلية إن المستو نات ليسص 

 "جيدة لتحقي  الس،ذ". 
باختصار، ترامب منحاز مطلقا  رسرايين، وهو ال حأفي عداءه للشعب الفلسطيني، وال يبدي أي 

د تلون الق ية الفلسطينية من أكبر ضحاحا رياسته الفوضوية. تعا ف معه، وكما سب  القول، ق
وللن إسرايين ك ل  قد تصطلي ببعض عوض  ه ه اردارة، من دون أن حصن ذل  إل  َحد ِّ أن 
تحتر  ب ا. عإسرايين قوية عي واشنطن، ول ا حلفاء شرسون داخن اردارة، بن وعي الدايرة ال يقة 

ء زو  ابنته، جاريد كوشنر، وال ي ينتمي إل  عايلة ي ودحة المحيطة بترامب، وعي مقدمة هنال
أر وذكسية متدينة، معروعة بدعم ا وتمويل ا مستو نات ي ودحة عي ال فة الغربية والقدس الشرقية 

 المحتلتين. ويبدو أن كوشنر سيكون مبعو  ترامب إل  الشر  األوس .
 17/2/2017، العربي الجديد، لندن
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 حماس فاعال  صعبا   .63
 ساري عرابي
أن ص حركة حماس انتأابات ا الداخلية عي قطاا ، ة، عي واحدة من مراحن االنتأابات العامة التي 
تجري ا الحركة، ويفترض حت  ن احة ش ر  ذار/ مارس من ه ا العاذ أن تف ي إل  انتأاب ال ياات 

سير المحرر، ححي  العليا عل  مستوى عموذ الحركة. وقد أعلنص حماس عن عوز األخ المجاهد، واأل
 السنوار؛ برياسة الحركة عي قطاا ، ة.

ال حمكن االدعاء بنن أوضاا حركة حماس مريحة؛ ع ي ما ت ال تتعرض لعمليات استن اف ممن جة 
عي ال فة الغربية تقترب إل  حد  محاوالت االجتذا ، وقد خرجص قيادت ا من سوريا، وال ش  أن ا 

اعة إل  ما تتعرض له من حصار إقليمي واست داف ال تعلن عنه دععص ب ل  أ مان ا باهظة، بارض
ا من ا عل  حف  خطوا الرجعة مل الدول العربية وارقليمية، أما حصارها عي ، ة،  عادة حر  

 وعل  شراسته، علي  إال حلقة من سلسلة المنامرة التي تحي  ب ا هناك.
ا، لي  أقل ا أن ا أكذر الفلسطينيين ه ه مجرد عناوين عري ة، ح اف إلي ا اللذير من مذي،ت 

معاناة وت رر ا بالظروف التي عرض ا العدو عل  شعبنا، من عصن وتقطيل جغراعي، ولجوء وتشرد، 
و عوبة التوا ن، وعي  ناحا تل  العناوين اللذير من التفا ين، وعي أوضاا ك  ه، ال حمكن 

ا، بنن الحركة تألو من التباين الداخلي، إ ن عل  مستوى اردارة الداخلية، بما عي ذل  االدعاء أح  
إدارة االنتأابات، أو عل  مستوى األداء السياسي والع،قات ارقليمية؛ وه ه الظروف هي عين ا التي 

 تجعن إنجاز عملية انتأابية بس،سة وبكذير من ال دوء إنجاز ا ععليًّا.
قاح، والسيما من العدو ال ي جعن خبر حجم االهتماذ ب  ه االنتأابات، والقدر ال ي أ ارته من الن

انتأاب السنوار األول عي قايمة أخباره، إضاعة إل  النقاح الفلسطيني، بما عيه نقاح كوادر وعنا ر 
حماس العلني عل   فحات مواقل التوا ن االجتماعي؛ أشار من ناحية إل  قدرة الحركة عل  

حيويت ا وحجم ا اللبير ال ي انعك  عي حوارات االستمرار عاع،   عب ا عي علسطين وارقليم، و ل  
 عنا رها وكوادرها الجرياة.

قبن ذل ، كانص السلطة الفلسطينية قد أعلنص عن نيت ا إجراء االنتأابات المحلية عي الذالث عشر 
من ش ر أحار/ مايو القادذ، عل  أساس من التعدين ال ي أجراه الريي  محمود عباس عي ش ر 

/ يناي ، وذل  بعدما أجلص 2005ر الماضي عل  قانون االنتأابات الصادر عي العاذ كانون  ان 
 السلطة االنتأابات المحلية التي كان حفترض أن تجرى عي تشرين أول/ أكتوبر من العاذ الماضي.

تنجين االنتأابات أوال ، من  رف عتح، والتي هي الفري  ال ي حفترض أنه يتمتل بالظروف الف ل ، 
 فة الغربية التي يتوعر عي ا عل  ظروف تحرك مريحة، بارضاعة إل  إدارته الحاكمة السيما عي ال
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لل فة وعدذ تعرضه للم احقة المباشرة من االحت،ل، وبعدما قررت حماس المشاركة عي ا،  م إعادة 
ا داللة عل  التحدي ال ي ما زالص حماس   يا،ة القانون بما يواع  مصالح ه ا الفري ؛ ححمن أح  

كله علسطينيًّا و قليميًّا، وعي حال أخ نا ظروف كن من الفريقين الموضوعية، تبدو حماس عي ه ه تش
 الحالة أع ن عل  المستوى ال اتي من الفري  المناع .

إقليميًّا، أعاد النظاذ الحاكم عي مصر تع ي  قنواته مل حركة حماس، ومل أن الحوارات البينية بين 
و الما أن ا جاءت بطبيعة الحال بمبادرة -ختراقات ضأمة، إال أن ا الطرعين، لم تسفر بعد عن ا

أكدت أن است داف حماس بالحصار والمقا عة، لم ححق  أ،راضه، وأن مصر تحتا   -مصرية
حماس، حت  و ن كانص حماس بداهة تحتا  بدورها إل  مصر، للن ومرة أخرى، وحين أخ  

واألحجاذ، حصير ه ا التحول النسبي والمحدود عي الظروف الموضوعية بعين االعتبار، والمواقل 
ا؛ إنجاز ا لحماس نفس ا، والتي يبدو أن ا تستعيد قدر ا من ع،قات إقليمية  الع،قة، حت  و ن كان هشًّ

 أخرى كانص قد تراجعص عي السنوات األخيرة.
بحرب حاسمة   يونيًّا، وبعدما كان وزير الحرب الص يوني ليبرمان، قد هدد حماس عي قطاا ، ة 

قد تنت ي باحت،ل القطاا أو أج اء منه، عاد ليتحد  عن إمكانية بناء ميناء ومطار عي القطاا، 
ورعل الحصار عنه، عي حال تألص حماس عن مقاومت ا، وأعرجص عن الجنود الص اينة األسرى 

 لدي ا.
الص يونية   حيح أن تصريحات ليبرمان المتناق ة عي ظرف يومين، تدل عل  اضطراب المنسسة

عي التعا ي مل حماس، وهي لم ت ل تلح عي تقاريرها ارع،مية عل  المراكمة اللبيرة التي أضاعت ا 
ا تدل عل  التحدي الجدي ال ي تمذله حماس عي مواج ة  حماس إل  قدرات ا القتالية؛ وللن ا أح  

 العدو.
حماس لحشد ج ود وقوى  مة تحركات علسطينية عل   عيد علسطينيي الأار ، تت اعر مل سعي 

الشعب الفلسطيني عي الأار ، وتوظيف الشتات الفلسطيني، ال ي هو جوهر الق ية الفلسطينية، عي 
ا من مكانة حماس ودورها.  الصراا والمعركة من جديد، األمر ال ي حع ز أح  

كة، وللنه ه ا الجانب المشر  عن قدرة حماس ومكانت ا ال ينفي الظروف القاسية التي تعاني ا الحر 
ينكد أن تل  الظروف لم تلن كاعية إل  درجة إعقاد الحركة مكانت ا تمام ا، وهو أمر يبشر باستمرار 

 ارمكانية للبناء عل  المكانة وارنجازات الراهنة، وتصحيح أي أخطاء لم ت ل قايمة.
 16/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 دولة السيسي الفلسطينية في سيناء .64
لستار قاسمعبد ا  

ترددت أنباء كذيرة عن  رح ريي  مصر، عبد الفتاح السيسي، علرة إقامة دولة علسطينية عي قطاا 
، ة وبعض سيناء، ويبدو أن  رحه كان ارتجاليا، ولم تلن الفلرة وليدة تفلير ومناقشات وجدل. 

مصر كيفما  رحص الفلرة عل  النم  العربي التقليدي عل  اعتبار أنه حستطيل التصرف بنرض 
حشاء دون العودة إل  شعب مصر أو المجال  التي تمذن الشعب. بكن س ولة  رح السيسي الفلرة 
وكنن أرض مصر أم،ك خا ة به، وبإمكانه أن حقتطل ج ءا من ا لحن مشاكن اآلخرين. ه ا 

 ولة أنا.التصرف وما شاب ه قتلنا نحن العرب، وعبر عن نمطية استبدادحة، وعن ن عة أنا الدولة والد
من ناحية أخرى، حفترض الطرح المنسوب للسيسي، وال ي لم حقم بنفيه حت  اآلن، أن عل  
الفلسطينيين أن يتنازلوا عن و ن م، وأن حقبلوا بو ن  خر حت  لو كان ج ءا من علسطين مشمول 
أنه  به. من الناحية الوجدانية والعا فية، أ،لب الشعب الفلسطيني ينظر إل  الو ن العربي عل 

و نه، للن الواقل ارداري ومواضيل السيادة تبق  محترمة علسطينيا ما دامص الوحدة العربية ،ير 
متحققة. معظم أبناء الشعب الفلسطيني حعتبرون أهن مصر أهل م، واألح ان واألعراح مشتركة، وال 

و ان ليسص تميي  بين عربي و خر، للن ال حمكن للشعب الفلسطيني أن حقبن بدي، عن و نه. األ
للمقاح ة والمساومة، وال موضوا تنازل وتفري . األرض هي حاضنة الذقاعة والترا ، وهي مسق  
الرأس وهي ال كريات، وهي الحياة والممات. عي أح ان الو ن يترعرا المرء، ويكبر ويعمر ويبني 

ب الو ن مروي البيص، وبين إخوانه وأخواته ححي  ويشعر بطعم الحياة والتفاعن االجتماعي. ترا
بعر  الجبين وبدماء الش داء، ومغمور بج ود ال ين قدموه عل  أنفس م، وضحوا بالغالي والرخيص 
من أجن أن يبق  رم  كرامت م وع ت م وعأارهم وشعورهم بالع ة والفأار. الو ن حعيش عي وجدان 

راما. وم ما قسا موا نيه، وتتدع  عوا ف م ومشاعرهم نحوه، وهو ال ي حجعن لرنسان قيمة واحت
الو ن، يبق  هو العنوان وهو المح ، وهو دايما الداعل نحو العمن الجماعي والتعاون المتبادل 

 لتحقي  األهداف المشتركة التي تجمل الموا نين وتوحدهم عي السراء وال راء.
الريي  السيسي ال يرى كن ه ا ويظن أن الو ن مجرد قطعة أرض حمكن مقاح ت ا أو عرض ا عي 
السو  عتباا وتشترى. لقد أخطن السيسي وذهب بعيدا، عشعب علسطين ال يتنازل عن و نه ولن 
حساوذ عل  الر،م من أن بعض موا نيه قد دخلوا عي لج  المساومات الظ،مية. ع، حجب أن حقي  

 السيسي شعب علسطين وع  مسطرة المساومين.
ريي  السيسي. مشكلت م األول  تتمذن عي ح  مشكلة الشعب الفلسطيني ليسص إقامة دولة حا سيادة ال

العودة، والذانية عي ح  تقرير المصير. ال ين يتبنون علرة الدولة يريدون إقامة دولة ب، شعب، 
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والمنط  حقول إن وجود شعب ركن أساسي عي إقامة الدولة. حعود الشعب الفلسطيني إل  و نه أوال، 
لشعب بعد عودته أن مصيره يتطلب إقامة دولة عل   م ححصن عل  ح  تقرير المصير. و ذا قرر ا

سيناء، عسيبعث بطلب إل  الشعب المصري للتنازل عن سيناء أو ج ء من ا رقامة الدولة. و ن شاء 
 هللا سيرعض الشعب المصري الطلب ويرد عل  الفلسطينيين بنن علي م تحرير و ن م.

تواع  عل  إقامة دولة علسطينية بجوارها وهن استشار السيد ريي  مصر إسرايين عي ما إذا كانص 
بأا ة أن م،يين الفلسطينيين سي جرون مأيمات الشتات ويتدعقون إل  دولت م الفتية. إسرايين 
ترعض إقامة دولة علسطينية عل  جوارها مباشرة ألن ا تعتبر األمر مسنلة أمنية خطيرة. إسرايين ال 

  إقامة دولة عإن ا ستطلب إقامت ا شرقي األردن أو تنمن جانب الفلسطينيين و ذا كانص ستواع  عل
شرقي الفرات سواء عي العرا  عل  أرض األنبار أو عي سورية عل  أرض الج يرة. أما أن تسمح 
بإقامة دولة علسطينية حستطيل موا نوها است داف إسرايين بنقن األسلحة كفاءة ومدى عغير وارد. وهن 

ن الدولة الفلسطينية عل  إسرايين إن هي رع ص؟ وحيث أنه بإمكان السيسي أن حفرض رليته لمو 
حطرح سيناء كبدين لفلسطين، عإنه حعبر عن عج ه وعن عج  البلدان العربية عن زح حة إسرايين 

 عن مواقف ا، عإنه استنتاجيا ال حستطيل عرض حن ال تقبله إسرايين.
تح معبر رعح أماذ المرض  و ،ب إذا كان السيد السيسي يتنلم بآالذ الفلسطينيين، عليتف ن بف

الجامعات والموظفين ال ين حعملون خار  قطاا ، ة. رأعة حامن السكين ،ير مقبولة، وال حمكن أن 
تلون متوعرة.  شعبنا الفلسطيني عي ، ة حعاني كذيرا بسبب عدذ مرونة مصر عي التعامن مل األنفا  

ألح ان، والعديد من المرض  توعوا بسبب ومل معبر رعح. إ،،  المعبر حسبب لشعبنا اآلالذ وا
إ،،  المعبر عترات  ويلة، والعديد من الط،ب عقدوا مقاعد الدراسة بسبب ه ه المنساة. وال حجوز 

 ألحد أن يبتسم بوجه علسطين وهو ححمن سا ورا حج  الرقاب.
تمكن م من شراء تشكن األنفا  شرايين حياة بالنسبة لغ ة، وهي تريح الناس أخ،قيا من حيث أن ا 

الب ايل المصرية بدل ارسراييلية. األنفا  ناععة اقتصادحا ومعيشيا ألهن مصر وألهن ، ة، وبالر،م 
 من ذل  خ عص مصر لل غوا الأارجية وأ رت عل  تدمير األنفا .

ل ا، الرجاء من السيد السيسي أن يترجم تعا فه مل الشعب الفلسطيني عمليا وميدانيا، بدل أن 
 م بإدارة ظ ورهم لو ن م عيتحملون الأ ي والعار عبر التاريك.حطالب 

 16/2/2017، 48عرب 
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 سيناريوهات 3والقضية الفلسطينية: « ترامب» .65
 د. اسعد عبد الرحمن
من  عوز )دونالد ترامب(، حكذر المحللون والسياسيون ارسراييليون والغربيون من الحديث عن الموقف 

ة عي الصراا الفلسطيني ارسراييلي: هن سيكون محايدا؟ هن ستنقن السفارة المستقبلي للوالحات المتحد
؟ هن حمكن ا «المستو نات»القدس المحتلة؟ هن ستعطي ضوءا  أخ ر للبناء عي  إل األميركية 

 ؟" و،ير ذل  من أسالة.«حن الدولتين»إدارة الظ ر رسرايين؟ وهن ستعلن ن احة 
النرجسي والطامح لرنجاز. ومن « رجن األعمال»ر بعقلية )ترامب( شأصية متقلبة ويدير األمو 

أن حغير سياسته. ولقد أ بص منخرا أن تبجحه ال ي راع  حملته االنتأابية –بين ليلة وضحاها–الممكن
هو  بل أ ين عيه، منكدا قيامه بنمور و ع،نه عن مواقف ،ير متوقعة. وعي ه ا السيا ، هناك 

 مب( مل الصراا الفلسطيني ارسراييلي:االمحتملة لتعامن إدارة )تر  ، ة سيناريوهات عن الليفية 
التي تصب عي  الح الدولة الص يونية، « إدارة األزمة»أول ا الحفا  عل  األمر الواقل، أي سياسة 

وهي السياسية التي دأب عل  اتباع ا الرلساء األميركيون من  عقود  ويلة مل درجات عي التشدد 
 بالسيناريو المرجح.واللين. وه ا لي  

السيناريو الذاني هو التنييد التاذ للدولة الص يونية. عبيان البيص األبيض ال ي أدان إقرار إقامة 
جديدة عي ال فة والقدس جاء بلغة رقيقة بعيدة عن الشجب. عقد شدد البيان عل  أن « مستو نات»

نفس ا ليسص « المستو نات» ، وأن«حدود المستو نات القايمة»البناء حجب أن حكون حصريا عي 
جديدة وتوسيل القايمة إل  ما يتجاوز حدودها )وهو لي  « مستو نات»إقامة »عايقا للس،ذ، وللن 
عي الموقف « تطوير»وه ا «. كفين أال حجدي عي تحقي  ال دف وهو الس،ذ»محظورا علي ا( عإنه 
يي  )بوح االبن( التي عارضص سياسة ت هب إل  أبعد من سياسة الر « تمرير»ينحاز أكذر باتجاه 

 جديدة وواعقص عل  البناء عق  عي اللتن القايمة.« مستو نات»إقامة 
وعي ه ا الصدد، حقول البروعيسور ارسراييلي المأتص بالقانون الدولي )يوجين كنتروعتش( إن 

عي  تواع  عل  البناء أميركاتغيير كبير عي السياسة، األمر ال ي حعني أن »الحديث يدور عن 
 «.المستو نات القايمة بما عي ا الصغيرة

عي الوقص ال ي تحاول عيه وساين ارع،ذ تصوير ارع،ن عل  أنه تقييد للبناء، يدور »وأضاف: 
 «.الحديث عن ضوء أخ ر كبير وتاريأي

 أما السيناريو الذالث، وهو المرجح عل  األ،لب، ع و ال ي حكفن تنييدا  أعم  من إدارة ترامب للدولة
 الص يونية وللن لي  بكن ما تريده، مل ال غ  عل  التقدذ نحو حن ما.
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مأالفا بعض الرلساء « حن الدولتين»ويرسك ه ا السيناريو تجاهن )ترامب( حت  اللحظة مسنلة 
األميركيين السابقين ال ين  الما دعوا، و ن إع،ميا عق ، ل  ا الحن باعتباره األمذن لحن الصراا 

اييلي. ويبدو حت  اآلن أن )ترامب( حمين إل  تسوية من نوا  خر، تقوذ عل  أساس الفلسطيني ارسر 
 «.الحكم ال اتي الفلسطيني الموسل»علرة 

 وعي نطا  ه ا السيناريو،  مة تنويعا عي االستنتاجات ارسراييلية المتقاربة.
ة عي ن   البيص مل ترامب، حجب أن نلون جاه ين النعطاعة حاد»عقد كتب )سيفر بلوتسكر( حقول: 

، الجلي لعين الجميل: ترامب حعطي حكومة إسرايين الناشئتجاه المستو نات. واالستنتا   األبيض
حدود  –ضوءا  أخ ر للبناء كما تشاء عي المستو نات، عل  أال حأر  البناء عن نطا  حدودها 

ترامب لم يبلور بعد البيان أح ا بان  أوضحرسمت ا إسرايين نفس ا. وحت  لو خرجص، ع، بنس، عقد 
 «.موقفه الن ايي عي المسنلة. إن لم تلن ه ه انعطاعة عما هي االنعطاعة

ال أحد حستطيل بدقة تحديد سياسة )ترامب( المستقبلية والفعلية تجاه إسرايين، ر،م أن تصريحاته 
 وبعض تعييناته اعتبرها اليمين ارسراييلي بشرى بعد معاناة من سياسة سابقه )أوباما(.

 ومن المتوقل أن ما سيكون لم حسب  أن كان.
حن »ومن « المستو نات»عن موقف من  األبيضعألول مرة، من  وقص  وين، حعلن البيص 

حقترب من الطرح ارسراييلي اليميني المتطرف ال ي يتجاوز، لمصلحة إسرايين، الطرح « الدولتين
 «.نحن الدولتي»األمريكي عي ع د )بوح االبن( ناهي  عن تجاوز 

« واقعية»ععل  الر،م من تصريحات )ترامب( و)نتانياهو( األخيرة التي تتحد  عن حلول 
للحكم ال اتي الموسل، راع ين لموقف أقص  اليمين ارسراييلي « نعم»عإن ما حقوالن « مسنولة«و

 ضم ال فة بما عي ا القدس، ضما  كام،  وناج ا """ إل الداعي 
 16/2/2017، الرأي، عّمان
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 عميره هاس
القيادة الفلسطينية لم تأف قلق ا حول التسريبات بأصوص تملص الوالحات المتحدة الواضح من 
تنييد إقامة الدولة الفلسطينية. وه ه لم تلن الرسالة الحاسمة للتوجي ات الأا ة والعامة لدونالد 

تع ز موقفه. وحت  لو كان هناك  أمور إحجادترامب عي المنتمر الصحاعي أم . كن  رف حمكنه 
التي سبقص ترامب تحد ص عن حن معين  األمريكية ارداراتتنصن، عما ال ي سيأتلف ععليا؟ 

 األمريكيين، للن وعود وتصريحات إعشالهللدولتين ولم تفعن أي شيء لتحقيقه، أي منل إسرايين من 
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نص القيادة الفلسطينية عي راذ هللا من الل ب  عل  نفس ا وعل  شعب ا، أنه ر،م كن شيء ه ا هو مك 
 الحن ال ي تنيده القوة العظم .

ه ا الل ب المتوا ن ن ال ي حقترن بالمساعدات االقتصادحة اللبيرة ن كان إحدى األدوات التي سوقص 
من خ،ل ا قيادة ذ.ت.ف وحركة عتح والسلطة الفلسطينية مبرر وجودها وتشكيلت ا التي ال تتغير 

با. ه ا الل ب ال اتي ساعدها عي تبرير تمسك ا باحتراذ االتفاقيات مل إسرايين أماذ شعب ا، بما تقري
عي ذل  التنسي  األمني. ولي   دعة أن الوالحات المتحدة تتبرا بمبالغ  ايلة لألج  ة األمنية 

ت عف أن  إمكانيةتطرح السنال حول  األبيضالفلسطينية. والنغمة التي تسمل اآلن من البيص 
التغييرات عي الوالحات المتحدة مكانة القيادة عي راذ هللا عي نظر الفلسطينيين، وهن هناك خطر عل  

 وجودها.
ترامب جاء وسي هب، والشعب الفلسطيني با  وسيبق  مل  لب التحرر من الحكم ارسراييلي ال ي 

سص شعارات بن هي واقل هو بالنسبة للفلسطينيين احت،ل عسكري وكولونيالية وابرت ايد. ه ه لي
سنة كان ل  ا الشعب قيادة  24يومي، م لح، حعيشه الشعب الفلسطيني عي الب،د وعي الشتات. قبن 

. وللن إسرايين أوسلومحببة قدمص رسرايين هدحة سأية هي حن الدولتين، هك ا عسرت اتفا  
 رع ص ال دحة.

أن إسرايين تأدع ا، وأن ا قد تقول  أح اابين كان باستطاعة القيادة الفلسطينية أن تف م قبن ا،تيال ر 
، للن ا تطب  واقل اللانتونات. للن ذ.ت.ف تمسكص بالمفاوضات عل  أمن أن ح غ  «دولتان»

وأن تقوذ الدول العربية بفعن شيء ما. وللن هناك  إحجابيةالغرب عل  إسرايين وأن تحد  تحوالت 
روقرا ية ح ب التحرير القومي بالبيروقرا ية سبب  خر وهو أن القيادة الفلسطينية استبدلص بي

السلطوية مل المنط  الداخلي عي الحفا  عل  ال ات وااللتصا  بالمنصب. قل  عباس والمقربين 
منه من التدهور العسكري ال ي قد ح ر الشعب الفلسطيني، مذلما عي االنتفاضة الذانية، هو قل  

 لمصالح الشأصية.جدي وله ما يبرره، للن من ورايه تقف دايما ا
بشكن مواز، زاد الأداا حول السيادة المحدودة عي داخن اللانتونات الفلسطينية. عفي ا تقدذ السلطة 
الفلسطينية وحماس الأدمات الرييسية للجم ور، ويمكن القياذ بنععال جماهيرية لم حكن مسموحا ب ا 

الفلسطينية حول الفساد والدحكتاتورية تحص االحت،ل المباشر، ر،م االنتقادات التي ت سمل ضد السلطة 
وعدذ النجاعة وعدذ االهتماذ والفجوات االجتماعية وما أشبه. ع ي عل  الر،م من ذل  تأدذ 

السلطة الفلسطينية عي  ردخالالمصالح الوجودحة اآلنية للجم ور. ترامب عي الحكم لي  سببا كاعيا 
ن اضاعي من اجن ضمان التغيير. لقد حالة عوض  داخلية وعدذ حقين. السلطة حصلص عل  زم

سرب مصدر علسطيني أم  لوساين ارع،ذ الفلسطينية نبن اللقاء بين ريي  سي. ي.احه ومحمود 
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عباس قبن قمة واشنطن بيوذ. والرسالة من ه ا التسريب واضحة وهي: ال تقلقوا، وجود السلطة 
انة اللانتونات ت من نوا من االستقرار الفلسطينية هاذ بالنسبة للوالحات المتحدة التي تعرف أن  ي

لرييس م الجديد. واألمر المرك ي ال ي ح ع ل ه ا االستقرار  أح ااألمني. وهم حقولون ذل  
 ال عيف، لي  ترامب بن التصعيد عي سياسة القمل واالستيطان ارسراييلي.

 16/2/2017هآرتس 
 17/2/2017، القدس العربي، لندن

 
 "الدولتين"فن فكرة خالصة رسالة ترامب.. د .67

 سيفر بلوتسكر
عي المجال ارسراييلي ” الدولتين“لم حفاجن الجميل بتراجل إدارة ترامب عن علرة )لي  ح،، أين الحن( 

 .أم  األبيضالفلسطيني مذلما وجد تعبيره عي المنتمر الصحفي عي البيص  –
يلة لترامب عي موضوا تغيب عن التصريحات القل أنلي   دعة “كتبص هنا:  أسبوعينقبن نحو 

يبدو ظاهرا أن ترامب ال ينمن باحتمال مذن ”. حن الدولتين“الفلسطيني تعبير  –الن اا ارسراييلي 
ه ا الحن ويمين لتسوية من نوا  خر، تقوذ عل  أساس علرة الحكم ال اتي الفلسطيني. عندما كتبص 

وقبن أن تلق  التنكيد من الريي  االنعطاعة عي الموقف  ارع،ذ إل ، قبن أن تتسرب األموره ه 
 نفسه.

م كرات  – أوباماحقا؟ حين ستنشر ذات يوذ م كرات الريي  الساب  براك  انعطاعةوللن هن ه ه 
تراجل بالتدري  عن  أح اسيتبين أن هو  –سابقة، ال تأ ل لقواعد الس،مة السياسية ه ه أو تل  

. عل  1967المنا   التي احتل ا إسرايين عي عي الماة من  97دولة علسطينية مستقلة عل   إقامة
 سنة القريبة القادمة. 25لي  عي الن  األقن
، األبيضله عي البيص  األخير، عي واليته الذانية كريي ، وبالتنكيد مل اقتراب السطر أح ا أوباما

 ينمن بان ه ه هي أوباماكمذالي، كان ال ي ال ”. دولتين للشعبي“بحث عن علرة بديلة لصيغة 
التسوية المذالية. كمذالي ع م بان الشعبين ال ير،بان حقا ب  ا الحن، وعليه، ع و لي  واقعيا. عي 

حين قال )تقريبا، ع  ا لي  النص الدقي (:  أوباماالقلب مل محفن أجنبي تنوه  إل حديث من القلب 
 يريدون دولة عالم سريعا ل،حت،ل ارسراييلي، وللن م ال إن اءحسب تقديراتي، يريد الفلسطينيون “

رابل عاسدة،  ا،ية ومت متة دينيا تقوذ عي مكانه. وهم حف لون حكما ذاتيا أو دولة مرعية عل  دولة 
 ”.سيادحة تبدو مذن ، ة أو سوريا
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ه ا التوسل المكذف للمستو نات ارسراييلية، عاذا بنا نحصن عل  واقل جديد تلون عيه  إل ن يف 
،ير قابلة للتحق . والن علرة الدولة  نايية القومية الواحدة هي  األقنعل   قد ماتص أو” الدولتين“علرة 
 .أخرى ،ير قابلة للتحق ، يتبق  البحث عن  يغ أخرى، تسويات  األخرى 

ه ه خ، ة الرسالة التي نشنت عن المنتمر الصحفي لترامب ونتنياهو. حمكن أن نستبعدها بصفت ا 
كي  األقوالبلبلة التي سكب ا ترامب، ويمكن التمس  بشظاحا المشوشة والم األقوال،ير جدحة بسبب 

يوا ن سياسة سلفه، مذ، عي مسنلة المستو نات. أما هو ع،. عقد جاء ” األمرعي واقل “ندعي بانه 
لم ينَح أو حستقين،  و ذاليحد   ورة جديدة عي أمريكا، بما عي ذل  عي سياست ا الأارجية أساسا. 

. المنتمر الصحفي أم  أح ا األوس حجسدها بالنسبة للشر   أنكن قوته عسيحاول ترامب كريي  ب
 كان المقدمة عق .

 16/2/2017 ،يديعوت
 16/2/2017، ، لندنرأي اليوم
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