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 هنية والسنوار يبحثان ترتيبات االنتقال الداخلي .1
اسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء أمسس  يحيسى السسنوار القيسادي التقى نائب رئيس المكتب السي

 المنتخب لرئاسة الحركة في قطاع غزة.
وعبر هنية والسنوار عن فخرهما واعتزازهما بانتهساء الممييسة اتنتخابيسة داخسل صسلور الحركسة بن سا   

يحمسسسة بسسسين والسسسديموقراطي فسسسي كسسسل مرسسسسساع الحركسسسة  ويمكسسسس حقيقسسسة ال الشسسسوريبمسسسا يكسسسرس المسسسنه  
 مكوناتها وأ يالها المختيلة.

وبحث اليقاء الذي ضم عضو المكتب السياسي ليحركة روحي مشستهى  ترتيبساع انتقسال مقاليسد القيسادة 
وفسسا اسسسسس والضسسوابط المتبمسسة فسسي إطسسار إعسسالء قيمسسة المرسسسسة وفسسي أ سسواء أخويسسة وسيسسسة وضسسمن 
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عيسسى اتلتسسزام بمتطيبسساع الممييسسة اتنتخابيسسة تلاعسسل وتكامسسل بسسين أبنسساء الحركسسة السسذين سسسهروا دون كيسسل 
 وضوابطها.

وأكدا عيى أن اتنتخاباع الداخيية تمع وفا أسس الشلافية والقواعد واسصول التنظيميسة الراسسخة فسي 
مرسسسساع الحركسسة وعيسسى رأسسسها المرسسسسة القياديسسة  حيسسث تضسسرب حمسساس النمسسوذ  م سسددا فسسي عمييسسة 

 ال عيى المقاعد القيادية المختيلسة  بشسكل يضسمن توريسث الت ربسة اتنتقال القيادي السيس وتناوب الر 
 وتمميا الخبرة.

وأضافا أنه مع كسل دورة انتخابيسة ي سري ترييسر فسي الصسلور القياديسة وتلسرز قيسادة تضسم م موعسة مسن 
 نخبة أبناء الحركة وخيرتهم سواء ممن بقوا في مواقمهم أو من المنتخبين ال دد.

من غادر موقمه من اإلخوة في أي مسستو  قيسادي إنمسا يرسادر الموقسع وت يرسادر كما أكد القياديان أن 
السسسدور  فمرسسسسساع الحركسسسة تضسسسم المشسسسراع بسسسل المئسسساع مسسسن القسسسادة والكسسسوادر والكلسسساءاع ذاع القسسسدراع 
المميسسزة والهمسسة الماليسسة  وتممسسل بانسسس ام يحقسسا تكسسامال بنيويسسا راسسسخا تلخسسر بسسه حركسسة حمسساس  وتمتبسسر  

 الوطن وقضية شمبنا الوطنية.ذخرا لصالح 
وشسسسددا عيسسسى أن حمسسساس فسسسي كسسسل مواقمهسسسا داخسسسل فيسسسسطين أو خار هسسسا سسسستظل الحصسسسن المنيسسسع لثوابسسسع 
القضسسية والمسسرتمن عيسسى اسرق وحقسسوا الشسسمب وسسستبقى عيسسى عهسسدها مسسع شسسمبها وأمتهسسا فسسي المضسسي 

 قدما في  هادها ومقاومتها لتحقيا الحرية والمودة والبناء اإلنساني.
القياديان بأن حماس عنسوان عطائهسا فيسسطين وبوصسيتها القسدس وتتمسسس بسياسساتها ومواقلهسا  وأضار

وأهسسدافها والممسسل عيسسى خدمسسة شسسمبها وأن كسسل قائسسد يتسسسيم الرايسسة فسسي أي مسسستو  قيسسادي يسسسمى إلسسى أن 
 ة.يقترب بشمبنا وحركتنا أكثر من تحقيا هذ  اسهدار  مستليدا من تراكم اإلن از السابا في المسير 

 20/2/2017موقع حركة حماس، 

 
 بالدولة الفلسطينية "ضرورة إلنقاذ حل الدولتين" األوروبيالحمد هللا: االعتراف  .2

رئسسيس السسوزراء    أنرام هللا  مسسن 20/2/2017 ،وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية  وفــا نشسسرع 
مسن ل نسة فيسسطين  رام هللا  وفسدا     فسي20/2/2017 يسوم اتثنسين  د. رامي الحمد هللا اسستقبلالليسطيني 

فسسي البرلمسسان اسوروبسسي  برئاسسسة نائسسب رئسسيس الي نسسة نيسسوكييس سسسيييكيوتيس  وبحضسسور ممثسسل اتتحسساد 
وقسال رئسيس السوزراء:  اسوروبي رالر ترار  حيث أطيمهم عيى آخر التطوراع السياسية واتقتصادية.

دول اتتحسساد اسوروبسسي بسساتعترار  "أصسسبح مسسن الضسسروري أكثسسر مسسن أي وقسسع مضسسى  أن تقسسوم كافسسة
وعاصسسسسمتها القسسسسدس الشسسسسرقية  كخطسسسسوة عمييسسسسة لسسسسدعم  1967بالدولسسسسة الليسسسسسطينية المسسسسستقية عيسسسسى حسسسسدود 

نقاذ حل الدولتين".  مساعي القيادة الليسطينية في إنهاء اتحتالل  وا 
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هسسا فسسي شسسرعنة ليترا سسع عسسن قرارات "إسسسرائيل"وطالسسب الحمسسد هللا دول اتتحسساد اسوروبسسي بالضسسرط عيسسى 
 اتستيطان  ومصادرة اسراضي من أبناء شمبنا  ووقر كافة انتهاكاتها ليقانون الدولي واإلنساني.

ألمانيسسا عسسل لمسسب دور  رامسسي الحمسسد هللا حسسث    أن رام هللا  مسسن 20/2/2017 ،القــدس، القــدسوأضسسافع 
. و سدد الحمسسد هللا  فسسي فسي م ابهسسة سياسسساع التوسسع اتسسستيطاني اإلسسسرائييي فسي اسراضسسي الليسسسطينية

فسسي رام هللا  وفسسدا مسسن سياسسسيين وصسسحليين ألمسسان  تأكيسسد  عيسسى  هاسسستقبال بمسسد بيسسان صسسادر عسسن مكتبسسه
 التزام القيادة الليسطينية بمتطيباع المميية السيمية وحل الدولتين.

 
 يحذر من مساعي نتنياهو إلقامة عالقات مع الحكومات العربية الفلسطينيوزير الخارجية  .3

مسسن مسسساعي   20/2/2017 حسسذر وزيسسر الخار يسسة الليسسسطيني ريسساق المسسالكي  يسسوم اتثنسسين .(:أ.ب.د)
واعتبسر المسالكي  فسي  رئيس الوزراء اإلسرائييي بنيامين نتنياهو إلقامة عالقاع مع الحكوماع المربيسة.

يمتقسد أن إقامسة  بيان  عقب استقباله في رام هللا وفد ل نة فيسطين في البرلمسان اسوروبسي  أن نتنيساهو
وقسال بهسسذا  ."إسسرائيل"عالقساع مسع المسرب سسسييزم الليسسطينيين تحقسا  السسدخول فسي ملاوضساع سسالم مسسع 

الصسسسسدد "نحسسسسذر مسسسسن هسسسسذ  اسسسسسساليب الميتويسسسسة ليسياسسسسسة اإلسسسسسرائييية والتسسسسي تريسسسسد أن تثبسسسسع ليمسسسسالم بسسسسأن 
 قبيي".الليسطينيين وحدهم من يتحميون مسرولية فشل الملاوضاع ورفق أي حل مست

إلى تكريس مبدأ حسل الدولسة الواحسدة عبسر  بس"التمسر بالشمب الليسطيني سميا   "إسرائيل"واتهم المالكي 
قامسة المسستوطناع غيسر الشسسرعية عيسى اسراضسي المحتيسة عسسام  ابستالع المزيسد مسن اسرق الليسسسطينية وا 

 وتقويق حل الدولتين". 1967
بدولسسة فيسسسطين إلسسى ضسسرورة اتعتسسرار بهسسا بوصسسله"  وحسسث المسسالكي السسدول اسوروبيسسة التسسي لسسم تمتسسرر

 السال  اآلمن لحماية مبدأ حل الدولتين"  داعيا إلى دور داعم لذلس من اتتحاد اسوروبي. 
 21/2/2017، القدس العربي، لندن

 
 "خلط األوراق" مصيرها الفشل "إسرائيل"": محاوالت الفلسطينية "الخارجية .4

التصسسسريحاع والمواقسسسر التسسسي أطيقهسسسا  الليسسسسطينية وزارة الخار يسسسةوصسسسر مصسسسدر مسسسسرول فسسسي  :رام هللا
دور ليبرمسسسسان  بشسسسسأن القضسسسسية الليسسسسسطينية  بأنهسسسسا تكسسسسرار ممسسسسل لمواقسسسسر  سسسسسسسسسرائييي أفياإل دفاعوزيسسسسر السسسس
ضسسمافها. إسسسرائييية  إنمسسامصسسدر إن ليبرمسسان بتصسسريحاته الوقسسال  هسسدفها تهمسسيق القضسسية الليسسسطينية وا 

ضية الليسسطينية بصسلتها القضسية المركزيسة فسي الشسرا اسوسسط  عبسر  ميسة بأولوياع الق يشكس م ددا  
مسسن اتدعسساءاع الكاذبسسة فسسي مقسسدمتها  المسسودة لسسس"ا ترار" الموضسسوع اإليرانسسي قسسائال  إن )المشسسكية الرئيسسسة 
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 في المنطقة ت تمد حاليا النزاع بسين اليهسود والليسسطينيين  ولكنهسا تتمثسل فسي ايسران( تسارة  والتسروي  لمسا
 يسمى بس )مساراع إقييمية بديية( لحل القضية الليسطينية تارة أخر .

لحل القضسية  "إسرائيل"ووصر المصدر سيل الصيغ التي يطيقها أركان اتئتالر اليميني الحاكم في 
الليسطينية  بسأنها عبارة عن "فقاعاع وهمية" الهدر منها كسب المزيسد مسن الوقسع  لا هساز عيسى مسا 

وأكد المصدر أن  ميع الحيول والصيغ التي تنتقص مسن  الليسطينية وحل الدولتين. تبقى من اسرق
 الحقوا الوطنية المشروعة ليشمب الليسطيني مصيرها اللشل.

 20/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 رائيليةبحاجة للدعم الروسي لمواجهة الهجمة االستيطانية اإلس الفلسطينيةشعث: القيادة  .5
 إلسىقال ملوق المالقاع الدولية لحركة فتح نبيل شسمث إن القيسادة الليسسطينية بحا سة  :وفا - رام هللا

الدعم الروسي لم ابهة اله مة اتستيطانية اإلسرائييية التوسمية  في ظل الظسرور اإلقييميسة والدوليسة 
اغسانين  مسن خطسورة مسساعي وحذر شمث  خالل لقائسه السسلير الروسسي لسد  فيسسطين حيسدر  الراهنة .

بنيسسامين نتنيسساهو ت يريسسد  اإلسسسرائيييةحكومسسة اتحسستالل لشسسرعنة اسسستيطانها  مركسسدا أن رئسسيس الحكومسسة 
بقاء قطاع غزة ضميلا محاصرا.  الوصول لحل سياسي ويسمى تحتالل كامل الضلة الرربية وا 

 20/2/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
  
 بدرجة وزير لنتشة وتعيين شعث مستشارًا للشؤون الخارجيةلمرسومان رئاسيان بتمديد  .6

  مرسسسوما  بتميسسين 20/2/2017 محمسسود عبسساس  يسسوم اإلثنسسين يةليسسسطينال السسسيطةصسسدر رئسسيس أ :رام هللا
 نبيل شمث مستشارا  لسيادته ليشرون الخار ية والمالقاع الدولية  بدر ة وزير. 

 فيا النتشة لهيئة مكافحة اللساد  لمدة عام واحد.صدر عباس مرسوما  بتمديد فترة رئاسة ر كما أ
 20/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 مسلحون يطلقون النار على سيارة حكومية قرب مخيم بالطة .7

أثناء مرورها بالقرب من  في مسيحون صبا  اليوم الثالثاء النار عيى سيارة حكومية أطيا :نابيس
وأفاد شهود عيان لمراسل "المركز الليسطيني لاعالم" أن مسيحين  مدينة نابيس.مخيم بالطة شرا 

أوقلوا سيارة من نوع "بي و" بيضاء اليون وتحمل لوحة تس يل حكومية  لد  مرورها بشارع القدس 
 المحاذي لمخيم بالطة  وأطيقوا عييها النار بكثافة  فيما تمكن سائقها من اللرار.

 21/2/2017 ،عالمالمركز الفلسطيني لإل
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 2017أحكام إعدام منذ بداية  سبعةأصدر  في غزةقضاء الالميزان: مركز  .8
  إن م موع أحكام اإلعدام الصسادرة 20/2/2017 يوم اإلثنين  قال مركز الميزان لحقوا اإلنسان :غزة
 ( أحكام.7بيغ اآلن إلى ) 2017 سنةقضاء في قطاع غزة  منذ بداية العن 

إنه ينظر بقيا شديد ت ا  استمرار القضاء المسكري في قطاع غزة إصدار أحكسام  وقال مركز الميزان
  فسسي ظسسل التو سه السسدولي الرامسسي إلسى إلرسساء هسسذ  المقوبسة  وفسسي إطسسار سسمي اسنظمسسة القضسسائية اإلعسدام

والتشسسريمية فسسي المسسالم إلي سساد عقوبسساع أخسسر  تكسسون أكثسسر ن اعسسة  فسسي سسسبيل الحسسد مسسن ال سسرائم الخطيسسرة 
ا  لمقاصسد القسانون  فسي الوقسع السذي أثبتسع فيسه عقوبسة اإلعسدام عسدم  سدواها فسي الحسد مسن وقسوع وتحقيق
عادة النظر في المقوبة بما يضمن إلرائها تماما . ال رائم.  وطالب المركز بمدم تنليذ أحكام اإلعدام وا 

 20/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 يم "عين الحلوة" وحقوق الالجئين على طاولة البحثعباس في بيروت غدًا: مخ .9
الرئيس الليسسطيني محمسود عبساس  غسدا   زيسارة رسسمية إلسى بيسروع  تسستمر  أرلى موف ا: يبد -بيروع 

يسومين  ليقسساء أركسسان الحكسسم ال ديسسد. وأكسسدع مصسادر فيسسسطينية لسسس"القدس المربسسي" أن الزيسسارة تهسسدر إلسسى 
سسسسس السسسسسيطة بثوابسسسسع سياسسسسستها حيسسسسال ميسسسسر الال ئسسسسين إبسسسسالق القيسسسسادة السياسسسسسية اليبنان يسسسسة ال ديسسسسدة تمس 

الليسطينيين في لبنان  وأنهم أي الليسسطينيون تحسع سسقر القسانون اليبنساني  وتأكيسدها أنهسم لسن يكونسوا 
  زءا  من أي نزاع داخيي أو وقودا  سي صراع إقييمي عيى خيلية اسحداث التي تميشها المنطقة.

اليبنانيسسسسسة وسسسسسسبل إخسسسسسرا  ميسسسسسر الحقسسسسسوا المدنيسسسسسة  –المالقسسسسساع الليسسسسسسطينية وسسسسسسيبحث عبسسسسساس تمزيسسسسسز 
وات تماعيسسة لال ئسسين مسسن دائسسرة الت ميسسد الحاصسسل عيسسى خيليسسة الت اذبسساع الطائليسسة اليبنانيسسة  والسسدخول 
سن مسن مسستواهم المميشسي  عمييا  في منح الليسطينيين بمضا  مسن تيسس الحقسوا التسي مسن شسأنها أن تحس 

فر لهم الحد اسدنى من الميق الكريم  والذي ت يمكن النظر إليه عيى أنه سيسهم فسي واإلنساني  وتو 
سس بحسا عسودة الال ئسين الليسسطينيين فسي لبنسان إلسى وطسنهم وتطبيسا  توطينهم  وت سيما في ظسل التمس 

عيسى أن الزيسارة تسأتي فسي وقسع تشسهد فيسه  ورفق التوطين بأي شكل من اسشكال. 194القرار الدولي 
احة اليبنانيسسة ضسسرطا  إعالميسسا  يتمسسد   البامسسد السياسسسي إلسسى مسسا هسسو أمنسسي حيسسال مخسسيم "عسسين الحيسسوة"  السسس

 أكبر المخيماع الليسطينية في لبنان واسكثرها قيقا  ليسيطتين السياسية واسمنية اليبنانية.
 21/2/2017 ،القدس العربي، لندن
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 التحرير الشتات" تجاوز لمنظمة فلسطينيو" مؤتمرمجدالني:  .11
اعتبسسسر عضسسسو الي نسسسة التنليذيسسسة لمنظمسسسة التحريسسسر : تحريسسسر خيسسسدون مظيسسسوم  مسسسن يوسسسسر فقيسسسه -رام هللا 

الليسسسسطينية  أحمسسسد م سسسدتني  أن السسسدعوة لتنظسسسيم مسسسرتمر "فيسسسسطينيو الشسسستاع" ت سسساوز ليممثسسسل الشسسسرعي 
دس بسسرس"  أن ورأ  م سسدتني  فسسي تصسسريحاع لسسس"ق والوحيسسد ليليسسسطينيين والمتمثسسل بمنظمسسة التحريسسر.

ه منظمسو   وأنسه يرمسي إلسى "إي ساد  سسم بسديل عسن المنظمسة يسهدر المرتمر عيى النقيق مما ذهسب إل
 من قبل شخصياع تتبع لحركة حماس واإلخوان المسيمين في الخار "  عيى حد قوله.

وأضسار "أن المسرتمر يخسر  مسسن إطسار الحسرص عيسسى الممسل السوطني ولميمسسة الشستاع الليسسطيني  إلسسى 
إلسى أن "المنسوان الوحيسد  ولة سياسسية إلي ساد شسرا وانقسسام كبيسر بسين ال اليساع الليسسطينية"  مشسيرا  محا

وأبسد  م سدتني اسسستررابه  لليسسطيني الشستاع هسو منظمسة التحريسر ودائسسرة شسرون المرتسربين بالمنظمسة".
بول آتر شخصسسية فيسسسطينية لحضسسور المسسرتمر ب سسسطن 3حسسول قسسدرة منظمسسو المسسرتمر  يسسب أكثسسر مسسن 

 وترطية التكالير  "اسمر الذي ت يمكن ليسيطة الليسطينية ومنظمة التحرير القيام به".
وأفاد بأن "شخصياع محددة" )لم يسمها( بتيقي الدعم من حركاع حماس والممل فسي أكثسر مسن مكسان 

 بأوروبا وأمريكا الالتينية في نلس اتت ا  لخيا بديل عن منظمة التحرير.
 20/2/2017وكالة قدس برس، 

 
 تضع شروطًا إلجرائها.. وفتح تراها مدخاًل للمصالحةحماس االنتخابات المحلية بغزة:  .11

دخيسسع عمييسسة تنظسيم انتخابسساع الهيئسساع المحييسة )البيسسدياع( فسسي قطساع غسسزة نلقسسا  : فتحسسي صسب ا  -غسزة 
الذي تسيطر القاطع المشاركة فيها أو السما  بتنظيمها في القطاع  "حماس"مظيما   بمد رفق حركة 
 عييه منذ عشر سنواع.

وخسسالل ورشسسة عمسسل نظمتهسسا الهيئسسة المسسستقية لحقسسوا اإلنسسسان )ديسسوان المظسسالم( فسسي مدينسسة غسسزة أمسسس  
 حسددممثيي اللصائل والقو  الوطنية واإلسالمية ومرسساع الم تمع المدني وحقسوا اإلنسسان   ضمع
ظسسسيم اتنتخابسسساع والمشسسساركة فيهسسسا  شسسسروط الحركسسسة ليموافقسسسة عيسسسى تن رضسسسوان إسسسسماعيل "حمسسساس"ممثسسل 

توافر بيئسة أمنيسة فسي الضسلة تضسمن النزاهسة والشسلافية  واحتسرام نتسائ  الممييسة اتنتخابيسة  "المتمثية في 
لراء كل القراراع السابقة2005وكذلس بيئة قانونية وفا قانون  كما طالب رضوان الرئيس عباس  ."  وا 

  ووطنية ورئاسية.ب صدار قرار بانتخاباع شامية  تشريمية 
سيب حقيقسي إلرادة المسواطن "تنظيم اتنتخاباع  "حماس"فايز أبو عيطة أن رفق  "فتح"واعتبر ممثل 

ن إ راءها هو المدخل الحقيقي إلنهاء حال اتنقسام والتخلير من مماناة  وحقه الدستوري والوطني  وا 
 ."المواطنين
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حسوار وطنسي سسريع ومسسرول " إلسى "ريسر فيسسطينال بهسة الشسمبية لتح"ودعا عضو المكتب السياسسي لسس 
بسسين القسسو  السياسسسية ومنظمسساع الم تمسسع المسسدني  لبحسسث أسسسباب تمطيسسل اتنتخابسساع السسسابقة  وتسسذليل 

  ممتبسسرا  أن تنظيمهسسا فسسي الضسسلة "المقبسساع الراهنسسة  عيسسى قاعسسدة الحسسرص عيسسى إتمسسام الممييسسة اتنتخابيسسة
ذا تطيسب اسمسر يمكسن تأ يسل اتنتخابساع لوقسع محسدد سيميدنا خطسواع كبيسرة إلسى السورا"دون غزة  ء  وا 

 ."متوافا عييه إلى حين اتتلاا ليخرو  من المأزا الحالي
اسولوية ليسع تنظسيم اتنتخابساع  بسل ترتيسب "أحمد المدلل أن  "اإلسالميال هاد "واعتبر ممثل حركة 

عسسسادة بنسسساء منظمسسسة التحريسسسر ل تحقيسسسا الشسسسراكة عيسسسى أسسسساس اتلسسساا البيسسسع السسسداخيي  واسسسستمادة الوحسسسدة  وا 
 ."يمكس نظرة واقمية و دية ليواقع الليسطيني"  واصلا  موقر الحركة بأنه "2011القاهرة 

  21/2/2017الحياة، لندن، 
 

 " لم ينسق مع العنوان الشرعيإسطنبولخط أحمر و"مؤتمر  التحرير فتح: منظمة .12
أوروبسسسا  مسسسال نسسسزال رفضسسسها مسسسرتمر  أعينسسسع حركسسسة فسسستح عيسسسى لسسسسان المتحسسسدث باسسسسمها فسسسي: بروكسسسسل
 بمشاركة فيسطينيين من أنحاء مختيلة من المالم. 2017شباط  25المقرر يوم  إسطنبول

يسسوم اتثنسسين  لسسم يسستم تنسسسيا المسسرتمر ت مضسسمونا وت شسسكال مسسع ال هسسة وقسسال نسسزال فسسي بيسسان صسسحلي  
الليسسطيني أي منظمسة التحريسر الوطنية الليسطينية الشرعية صاحبة القسرار النهسائي فسي تمثيسل الشسمب 

نشاطاع تهدد ولو مسن بميسد وحدانيسة تمثيسل منظمسة التحريسر  أيالليسطينية  وعييه و ب التحذير من 
الليسطينية شمبها بصلة حصرية صارمة فيما هو حا سياسي تاريخي مكتسب بالنضال والدماء التي 

أضسار: حسري بسالقو  التسي تقسسر وراء و  سسالع لنيسل وتكسريس القسرار السوطني المسستقل ملهومسا وتطبيقسا.
المسسسرتمر أن تيتسسسزم بتمهسسسداتها كمسسسا قطمتهسسسا حركسسسة حمسسساس فسسسي ا تماعسسساع بيسسسروع بخصسسسوص التزامهسسسا 
بمنظمة التحرير الليسطينية ممثال شرعيا وحيدا لشمب فيسطين  منوها إلى أن الخرو  بمرتمر شمبي 

واتلسساا القسساهرة الموقسسع فسسي آذار  خسسار  إطسسار اإل مسساع الليسسسطيني هسسو تنكسسر لسسرو  ا تماعسساع بيسسروع
وأعربسسع فسستح عسسن قناعتهسسا بسسأن ن سسا  تركيسسا وقطسسر فسسي دعسسم فيسسسطين يتطيسسب وقوفهمسسا بشسسكل   .2005

قاطع مسع عنسوان فيسسطيني واحسد لسدرء محساذير تشستيع ال مسع الليسسطيني  وقسال: ت يمكسن لمسن يتمهسد 
فسي دولسة مسستقية ذاع سسيادة أن  بالوقور مع فيسطين في الساحاع اسممية من أ سل اسستقالل شسمبها

  .إسطنبوليستهل عميه في هذا السبيل بدعم أي خطوة تلرا كيمة الليسطينيين كمرتمر 
وتابع  نريد عالقاع  يسدة مسع قطسر الشسقيقة  مقسدرين  هودهسا  كمسا نريسد عالقسة  يسدة بال سارة التركيسة 

 ير الليسطينية ورئيسها.عيى أساس احترام المنوان الشرعي الليسطيني ممثال بمنظمة التحر 
 20/2/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
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 األحمد: لن نبقى رهينة االنقسام وسننتظر موقف حماس من عقد المجلس الوطني .13
قسسال عضسسو الي نسسة المركزيسسة لحركسسة "فسستح" عسسزام اسحمسسد فسسي حسسديث لبرنسسام  "حسسال السياسسسية"  : رام هللا

فيسسسطين وفضسسائية عسسودة: "لسسن نبقسسى رهينسسة اتنقسسسام لتبسسد  وننتظسسر انتهسساء  السسذي يبسسث عبسسر تيلزيسسون
انتخاباع حماس  إلقرار موقلها الواضح من عقد الم يس الوطني ومشاركتها فيسه حسسب مسا  ساء فسي 

 اتلاا الي نة التحضيرية في بيروع".
  2005إعسالن  وذكر بما ورد في بيان ا تماع بيسروع  حسول التأكيسد عيسى تشسكيل م يسس وطنسي وفسا

 اتنقسام. إنهاءأي م يس وطني  ديد بمشاركة حماس بمد 
 20/2/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 الداخلية لم تنتِه بعد ليتم اإلعالن عن نتائجها حركة حماس: انتخابات البردويل .14

يادي في حركة حماس الق  أن أحمد المصري   عنغزة من، 21/2/2017فلسطين أون الين، ذكرع 
د. صال  البردويل  أكد عدم انتهاء حركته من تنظيم انتخاباتها الداخيية  والتي ت ِري وفق ا ليوائحها 

 الداخيية كل أربع سنواع متتالية.
وقسسال البردويسسل فسسي حسسوار خسساص مسسع صسسحيلة "فيسسسطين": إن اتنتخابسساع الخاصسسة بالحركسسة  سسرع فسسي 

ربية ودول الخار   مشير ا إلى أن حركة "حماس" ت تميسن عسن نتسائ  قطاع غزة  وأ زاء من الضلة الر
تمامهسسا باختيسسار  انتخاباتهسسا النهائيسسة بشسسكل رسسسمي إت بمسسد إتمسسام الممييسسة نهائيسسا فسسي المنسساطا السسثالث  وا 

 رئيس ليحركة.
وأشسسار البردويسسل إلسسى أن عسسدم حسسديث حركتسسه كثيسسرا عسسن نتسسائ  انتخاباتهسسا فسسي قطسساع غسسزة  أمسسر ير سسع 

مكانيسسسة حسسسدوث تريسسسراع عيسسسى هسسسذ  اتنتخابسسسساع كتحسسسول اسعضسسساء اللسسسائزين فسسسي انتخابسسساع المكتسسسسب إل
السياسي لمضوية القيادة السياسية المييا المامة  أو حتسى وصسول أي مسن اللسائرين إلسى رئاسسة الحركسة 

 كيها.
برزة ونائبه   إلى أنه وحتى من أشارع إليه وسائل اإلعالم بلوز  برئاسة المكتب السياسيالنظر وللع 

قسسد يتريسسر وضسسمهم خسسالل النتسسائ  النهائيسسة  مضسسيل ا "عمييسسة اتنتخابسساع مسسا زالسسع مسسستمرة  وت نسسستطيع 
 تحديد وقع محدد إلتمامها لظرور مختيلة".

في  كشر البردويل    أنأشرر الهور   عنغزة، من 21/2/2017القدس العربي، لندن،  وأضافع
ال ديدة التي ستطرحها الحركة قريبا  لن ترادر  "لوثيقة السياسيةا"  أن "القدس المربي"تصريحاع لس 

اسهدار الرئيسة ال وهرية لحماس  وأكد أن اتنتخاباع الداخيية ليحركة ستمقد في الضلة الرربية 
 رغم مالحقاع اتحتالل والسيطة الليسطينية لمناصر الحركة.
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 لسكوت عنهبدران: تصاعد عمليات التعذيب بسجون السلطة ال يمكن ا .15
قال الناطا باسم حركة حماس حسام بدران  إن تكثيسر أ هسزة السسيطة الليسسطينية فسي الضسلة الرربيسة 
لحمالع اتعتقال السياسي وعودتها لسياسة التمذيب داخل السس ون بحسا الممتقيسين  ضسرب بالحسائط 

 ل ميع أعرار شمبنا واتلاقياع المصالحة.
مكسسن السسسكوع عسسن التصسسميد القسسائم مسسن قبسسل أ هسسزة السسسيطة وأكسسد بسسدران فسسي تصسسريح صسسحلي  أنسسه ت ي

اسمنيسسة بحسسا كسسوادر فصسسائل المقاومسسة وعيسسى رأسسسهم أبنسساء حركسسة حمسساس مسسن عمييسساع اعتقسسال وتمسسذيب 
 أكدتها تقارير حقوقية.

 20/2/2017موقع حركة حماس، 

 

 في غزة واألنفاقحماس تعزز الرقابة على الحدود "الشرق األوسط":  .16
قالسسسع مصسسادر فيسسسطينية فسسسي قطسساع غسسسزة  إن حركسسة حمسساس نشسسسرع مزي سسدا مسسسن :   زبسسونكلسسا -رام هللا

ليهسسا   التمزيسسزاع عيسسى الحسسدود مسسع مصسسر  فسسي محاولسسة لمنسسع أي تسسسيل لمناصسسر متشسسددة مسسن سسسيناء وا 
وتراقسسب بشسسكل حثيسسث  اسنلسساا التسسي يمكسسن أن يتسسسيل منهسسا المتشسسددون  مسسع زيسسادة التسسوتر بسسين تنظسسيم 

سرائيل.  داعق وا 
فسي قطساع غسزة ولسم تلسر   "داعسق"ضافع المصادر أن حماس مددع فتراع اعتقال غالبية المسوالين لسسوأ

 عنهم  عيى الرغم من انتهاء التحقيقاع ممهم  وتبقي بمضهم منذ أشهر.
وبحسسسسب المصسسسادر  تسسسسمى حمسسساس  إضسسسافة إلسسسى إرضسسساء مصسسسر  ت نيسسسب قطسسساع غسسسزة أي تسسسوتراع أو 

من ان رار قطاع غزة  في سيناء  إذ تخشى حماس "داعق"رائيل وتداعياع ليمناوشاع الحالية بين إس
 إلى موا هة مع ت دد القصر من سيناء ت ا  إسرائيل والمكس.

  21/2/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 يبحث دعم القضية على أساس المقاومة "دعم االنتفاضة" : مؤتمرممثل حماس في إيران .17
مسسسرتمر دعسسسم  أنقسسسدومي ممثسسسل حركسسسة حمسسساس فسسسي طهسسسران  أكسسسد  خالسسسد ال: محمسسسود هنيسسسة –الرسسسسالة نسسسع 

اتنتلاضسسة سسسيبحث سسسبل اسسستمادة دعسسم القضسسية الليسسسطينية عيسسى قاعسسدة المقاومسسة وموا هسسة الكيسسان  ت 
 اتحتالل عن المزيد من عميياع التطبيع مع بمق الدول المربية واإلسالمية. إعالنسيما في ظل 

  إن المرتمر يشارس فيه نخبة من مرسساع الم تمع المدني وقال القدومي لس"الرسالة نع"  من طهران
وملكسسرين عسسرب ومسسسيمين ومناصسسرين ليحسسا الليسسسطيني  ويبحثسسون  ميمسسا سسسبل إعسسادة الحيويسسة ليقضسسية 

 الليسطينية.
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وأوضح أن المرتمر منبثا عن ل نسة برلمانيسة فسي م يسس الشسور  اإليرانسي  وبسدأع السدورة اسولسى فيسه 
 م.2011ا عيى مرتمر مدريد ليسالم  وعقد المرتمر الخامس عام م  وكان رد1991عام 

وأضسسار أن المسسرتمر يتحسسدث عسسن بوصسسية دعسسم القضسسية الليسسسطينية وبرنام هسسا المقسساوم  مقابسسل برنسسام  
نحو قضيتها ال اممة  في محاولة لتوحيسد  اسمةوحدة  إطارانه يبحث في  إلىالتسوية المبثي  مشيرا 

 ال اري فيها.وتخلير اتحتقان  اسمة
سسالميوالحديث عنها في أي قطسر عربسي  اسمةوأكد  أن القضية الليسطينية هي موضع رهان لد    وا 

 .أحديثير حساسية لد   أنت ينبري 
وشدد عيى أن برنسام  المقاومسة هسو الوحيسد السذي اثبسع ن اعتسه فسي ظسل سسقوط الرهسان عيسى الم تمسع 

 الدولي وخياراع التسوية.
 21/2/2017الرسالة.نت، 

 
 باتجاه جيد  يسيرأبو زهري للميادين نت: تطوير العالقة بين الحركة وطهران  .18

قسسسال المتحسسسدث باسسسسم حركسسسة "حمسسساس" سسسسامي أبسسسو زهسسسري إن مرحيسسسة اتنشسسسرال عسسسن القضسسسسية : طهسسسران
 الليسطينية عابرة واستثنائية  سنها ت تزال تحظى بأولويٍة كبيرة في ضمير كل مواطٍن عربي ومسيم.

ابية مع الميادين نع من طهران حيث يشسارس ضسمن وفسد حمساس فسي مسرتمر دعسم اتنتلاضسة  وفي مق
أكسسسد أبسسسو زهسسسري الحسسسرص عيسسسى دور الليسسسسطينيين فسسسي الي سسسوء إلسسسى كسسسل الوسسسسائل إلعسسسادة اتعتبسسسار إلسسسى 

 القضية الليسطينية  مشيرا  إلى أن مشاركة "حماس" في مرتمر طهران تأتي في هذا السياا.
سير بات ا   يد في ظل حرص كال الطسرفين يإن تطوير المالقة بين الحركة وطهران وقال أبو زهري 

عيى ذلس  مركدا  في الوقع نلسه عيى أن من مصسيحة "حمساس" الحلساظ عيسى عالقساع  يسدة مسع كسل 
اسطسسسرار المربيسسسة سسسسواء مسسسن يسسسدعم القضسسسية الليسسسسطينية أو مسسسن يتقسسساعس عسسسن ذلسسسس  بسسسالرغم مسسسن إقسسسرار  

 مي المربي ت ا  هذ  القضية.بضمر الموقر الرس
وحسسول الشسسأن السسداخيي المسسرتبط بحركسسة "حمسساس" ودتتع انتخاباتهسسا اسخيسسرة  قسسال أبسسو زهسسري إن هسسدر 

كساب الحركة ت ارب  ديدة.  اتنتخاباع هو ضخ دماٍء  ديدة وا 
 20/2/2017موقع الميادين.نت، 

 

 فتح تندد بالدعوات المشبوهة إلقامة دولة في غزة .19
الداعيسة إلقامسة دولسة فسي  "المشسبوهة"رفضها التام لكل المحساوتع  "فتح" ددع حركة : تفي رائد -غزة

  والتسسي تمثسسل أراضسسي الدولسسة 1967قطسساع غسسزة  بممسسزل عسسن بسساقي اسراضسسي الليسسسطينية المحتيسسة عسسام 
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الليسسسسطينية المتيسسسدة  التسسسي تناضسسسل منظمسسسة التحريسسسر الليسسسسطينية مسسسن أ سسسل إقامتهسسسا  وعاصسسسمتها القسسسدس 
 لمحتية.ا

وقسسال عضسسو الم يسسس الثسسوري لحركسسة فسستح أسسسامة القواسسسمي  فسسي تصسسريحاع ردا  عيسسى دعسسواع كاتسسب 
مقسسرب مسسن حركسسة حمسساس  بدراسسسة إقامسسة دولسسة مرقتسسة فسسي قطسساع غسسزة  وهدنسسة عشسسر سسسنواع  ومشسساريع 

يران  وروسسيا  إن  بوهة هسذ  مشساريع مشس"اقتصادية ومراكمة البناء بالتماون مع دول كتركيا  وقطر  وا 
 1967نحسسن فسسي فسستح موقلنسسا ثابسسع مسسع إقامسسة دولسسة فيسسسطينية عيسسى حسسدود عسسام ". وأضسسار: "ومرفوضسسة

 ."وعاصمتها القدس الشرير دون انتقاص بالمطيا
 21/2/2017الخليج، الشارقة، 

 

 : عباس يحكم سيطرته على حركة فتحموقع إسرائيلي .21
س السسسسيطة الليسسسسطينية محمسسسود عبسسساس اإلخبسسساري اإلسسسسرائييي أن رئسسسي "نيسسسوز ون"مقسسسال فسسسي موقسسسع  رأ 

يواصسل  هسود  إلحكسام السسيطرة عيسى حركسة فسستح مسن خسالل إضسمار خصسمه محمسد دحسالن واسسستبماد 
 القيادي في فتح مروان البرغوثي الممتقل لد  إسرائيل عن مناصب قيادية.

ت سسد مسن وأوضح كاتب المقسال الخبيسر اإلسسرائييي فسي الشسرون الليسسطينية يسوني بسن منساحيم أن ذلسس 
 خالل تمييناع عباس اسخيرة لمناصب قيادية في حركة فتح.

وهسسسو عضسسسو بالي نسسسة -إلسسسى أن إ سسسراءاع عبسسساس اسخيسسسرة مسسسن شسسسأنها أن تسسسدفع البرغسسسوثي  النظسسسر وللسسسع
لالنلصال عن فتح  خاصة عقب استبماد  من أي منصب قيادي في الي نة المركزية  -المركزية للتح

 رضب في صلور أبناء فتح باسراضي الليسطينية.ليحركة  مما يزيد من حالة ال
وأكد أن أوساطا قيادية في فتح أبيرته أن البرغوثي تيقى بخيبة أمل تميين محمود المالول في منصب 
نائسسب رئسسيس حركسسة فسستح  وهسسو يسسدرس اآلن إمكانيسسة تقسسديم اسسستقالته مسسن الي نسسة المركزيسسة ليحركسسة رغسسم 

 رين.انتخابه في الترتيب اسول لها قبل شه
 21/2/2017الجزيرة.نت، 

 
 سنغافورة"إسرائيل" و واألمني بين  االقتصاديالتعاون يشيد بأهمية نتنياهو  .21

أول زيارة لرئيس حكومة إسرائييي إلى في ت اهل رئيس الوزراء اإلسرائييي بنيامين نتنياهو   تل أبيب:
غ  تستئنار الملاوضاع سنرافورة الدعوة التي و هها إليه رئيس وزراء سنرافورة  لي هسين لون

وبدت من ذلس  را  يشيد  خالل استقباله  أمس  بأهمية التماون  المباشرة مع السيطة الليسطينية.
مكانياع توسيمه بمشاريع مشتركة   ."في دول أفريقيا الصديقة"اتقتصادي واسمني بين البيدين  وا 
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خطاكم. عندما هبطنا هنا تأثرع  دا.  هذ  هي أول مرة لي في سنرافورة وأنا أتتبع"قال نتنياهو: و 
هي أمر مدهق. وهذا يركد قوة  مهما سممع عن قصة ن ا  سنرافورة  ف ن مشاهدتها بأم عينيس
أرمن بأن إسرائيل ". وتابع نتنياهو: "الناس وقوة اسفكار  وقوة القدرة عيى تحقيا المواهب واإلمكانياع

 وسنرافورة هما روحان متآللتان.
ريرتان أصبحتا  في كثير من الم اتع  قوتين عظميين عالميتين. وأرمن أن نحن دولتان ص

وتطوير مشترس قد  التماون بيننا في شتى الم اتع   مينا وي مينا أكثر ن احا. لدينا صندوا بحث
مشروعا لشركاع إسرائييية وسنرافورية  تممل مما في م اتع مختيلة. وأعتقد أن اللرص  150مول 

والمستقبل يمود لمن يبدع. إسرائيل وسنرافورة دولتان  . فنحن نميق في عهد تكنولو يأمامنا هائية
مبدعتان  ونستطيع مما أن نحقا ازدهارا أكثر وأمال أكبر وحياة أفضل لشمبينا وليمناطا التي نميق 

 ."التنوع والتمددية في م تممينا  ولدينا كثير نتميمه من بمضنا البمق فيها. نحن نثمن
 21/2/2017األوسط، لندن، الشرق 

 
 "إسرائيل"ليبرمان: يجب طرد سكان أم الفحم من  .22

قال وزير ال يق اإلسرائييي أفريدور ليبرمان  يوم اتثنين  إنه يدعم أي خطة لالنلصال : تل أبيب
 .1967عن الليسطينيين  من ضمنهم الذين يميشون داخل حدود 

ه "ت يو د سبب لبقاء سكان أم اللحم الذين يمتبرون ونقيع إذاعة ريشع بيع المبرية عن ليبرمان قول
 أنلسهم فيسطينيين داخل إسرائيل"  داعيا إلى عزلهم خار  "حدود إسرائيل"  حسب تمبير .

وأضار "أي ملاوضاع ي ب أن تشمل تبادل لتراضي والسكان وليس وفا مبدأ اسرق مقابل 
 اا سالم يشمل المنطقة المربية بأكميها.السالم". مشيرا إلى أهمية أن يكون ذلس في نطاا اتل

 20/2/2017القدس، القدس، 

 
 ت: نتنياهو ملتزم ببناء مستوطنة جديدة لمستوطني "عمونة"يبين .23

رئيس  إناتثنين   أمسقالع صحيلة "هآرتس" إن رئيس البيع اليهودي  نلتالي بينع  قال أبيب: تل 
وطنة "عمونة" ب قامة مستوطنة  ديدة لهم  ووقع حكومة اتحتالل بنيامين نتنياهو وعد مستوطني مست
 عيى اتلاا ممهم  و"أنا متأكد من انه سييتزم بكيمته".

 21/2/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 



 
 
 
 

 

 16 ص             4207 العدد:        2/21/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 شروط مفاوضات سالم جادةاألمريكية  اإلدارةفرصة لتضع مع  اآلن "إسرائيل"لدى أردان:  .24
"فرصة  اسن إسرائيللد   أن أرداناخيي  يماد الد اسمنوزير  : أكد)أ ر ب( – القدس المحتية
ليم تمع  اسساسيةشروط ملاوضاع سالم  ادة عبر تريير المقاربة اسمريكية  اإلدارةلتضع مع 

 الدولي".
من حزب الييكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  في مرتمر لررساء  أردانوقال 

لالعتقاد ان  اسسبابفي القدس "حتى اليوم  كان لد  الليسطينيين كل  اسمريكيةالمنظماع اليهودية 
 الوقع يممل لصالحهم".

عيى الساحة  إسرائيلومها مة  اإلرهابرفق التلاوق والتحريق عيى  ب مكانهم"كان  وأضار
 . هذ  المقاربة فشيع".إسرائيلالدولية بينما يضرط المالم فقط عيى 

 20/2/2017، الغد، عّمان
 

 "الُمعتدلة عربيةال"التحالف مع الدول  "إسرائيل"على  مين: الصراع داخل العالم العربّي ُيحتّ يدل .25
عيى الرغم من الترير الذي طرأ عيى البيئة السياسي ة واسمني ة  وحتى  زهير أندراوس: - الناصرة

اسسبا  ال نرال  اتقتصادي ة  المحيطة ب سرائيل  إت  أن  توصية رئيس شمبة اتستخباراع المسكري ة
عاموس يدلين  الرئيسي ة لصن اع القرار في تل أبيب لم تترير عم ا كانع عييه في المام الماضي  
وهي أْن تاستثمر قوة إسرائيل المسكري ة واتقتصادي ة والسياسي ة  باإلضافة إلى مكانتها اآلخذة باتزدياد 

ئيل السياسي ة  والدفع بنشاٍط سياسيٍ  يهدر في المنطقة  كأساٍس لمبادرة هدفها تحسين مكانة إسرا
ني ة في المنطقة.  لتحقيا ترتيباع وتلاهماع سياسي ة مع الليسطينيين ومع الدول السا

” داعق“الشيمي  أو الصراع ضد  -واعتبر يدلين أن  الصراع داخل المالم المربي   سواء  الصراع السني  
المصالح المشتركة بين إسرائيل والمالم المربي  أو ضد  اإلخوان المسيمين  خيا مساحة هامة من

 السني.
عيى الصميد الليسطيني  يوصي يدلين بتقديم مبادراٍع مستقي ٍة إسرائييي ٍة لدفع عميية السالم  ليوقور و 

أمام حمية نزع الشرعي ة عن إسرائيل في الساحة الدولي ة  تفت ا النظر سهمية ساحة القوة الناعمة في 
قاع الدولي ة وتحسين مكانة إسرائيل مع دول اإلقييم  وفي ال انب المسكري  يطالب يدلين ممترس المال

 باإلعداد المسكري  لموا هة واسمة النطاا مع حزب هللا وغزة.
 -إيران“ت ضمر محور  استراتي يةأم ا عيى الصميد الشرا أوسطي  يوصي يدلين إسرائيل باتخاذ 

ني ة.  باإلضافة لتحس”حزب هللا -سوري ة  ين عالقاع إسرائيل مع الدول المربية السا
 20/2/2017، رأي اليوم، لندن
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 : نحن العدو رقم واحد لنتـنياهو"القائمة العربية المشتركة"رئيس  .26
التقى أيمن عودة رئيس القائمة المربية المشتركة في الكنيسع : عبد الحميد صيام –نيو رسي 

ال الية الليسطينية في مدينة كييلتون في وتية نيو رسي.  اإلسرائييي  مع ال الية المربية في مركز
ويقوم عودة ب ولة تشمل تسع مدن أمريكية ييتقي فيها بأبناء ال الياع الليسطينية والمربية لشر  

 اسوضاع التي يميشها الشمب الليسطيني داخل الخط اسخضر وخاصة في السنتين اسخيرتين.
دولة أو الدولتين. وقال إن حل الدولة الواحدة هو تكتيس خطير واختار بداية الحديث عن خيار ال

يطرحه اليمين المتطرر لضم كافة اسراضي الليسطينية ويصبح اتستيطان شرعيا وتصبح كرياع 
أربع ومماليه أدوميم مثل تل أبيب. تكون هذ  الدولة قائمة عيى نظام اسبرتهايد تماما وتصبح 

وستتهم إسرائيل الليسطينيين بأنهم يريدون أن يمودوا إلى عكا وحيلا  48مثل أراضي الس  67أراضي الس 
ويافا وتحرق المالم ضدهم بأنهم أصال ت يمترفون ب سرائيل. الحل القائم عيى الدولتين يحظى بدعم 
سرائيل هي الممزولة. وت يتوقع أحد أن  دولي شامل وقراراع أممية تتمنح الشرعية لهذ  الدولة وا 

احدة ستكون نموذ ا ليمساواة واحترام حقوا اإلنسان وسيلقد الليسطينيون فرصة إقامة الدولة الو 
 دولتهم المستقية. 

وعن الحكومة الحالية اسكثر عنصرية وتطرفا قال عودة إن أهم ميزاتها أنها اسكثر تحريضا عيى 
انع إيران المدو رقم واحد فنتنياهو يمتبرنا اآلن المدو رقم واحد. قبل سنتين ك"الليسطينيين في الداخل 

وبمد التوصل لالتلاا بين إيران والدول السع حول برنام  إيران النووي ت بد أن يبحث المتطرفون 
نحن الحزب الثالث في الكنيسع ". وتابع "عن عدو خار ي يساهم في تمزيز وحدتهم فات هوا نحونا

من اسصواع حتى يشكل حكومة بدوننا.  في المئة 65ف ذا كنا  زءا من الشرعية فيحتا  نتنياهو إلى 
 . "في المئة 51أما إذا أخر نا من التركيبة الشرعية فال يحتا  أكثر من 

 21/2/2017القدس العربي، لندن، 
 

 نتنياهو بتضييع فرص السالم"المعسكر الصهيوني" يتهم  .27
س الوزراء رئياتهامه ل  و تز نقيع صحيلة ممارير عن زعيم الممارضة اإلسرائييية يتسحاا هر 

نتنياهو ب ضاعة فرصة تاريخية لتريير الشرا اسوسط  سنه هرب من اإلسرائييي بنيامين 
 استحقاقاتها.

  ل مل نتائ ها السرية في المقبة إنه أ ر  ملاوضاع سرية مع نتنياهو عقب تيس القمة  و تز وقال هر 
 واصل النقاق.ضمن مباحثاع توسيع اتئتالر الحكومي اإلسرائييي  لكن نتنياهو لم ي
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وأضار أن الزعماء الذين تحدث ممهم نتنياهو خالل هذ  القمة لم يثقوا به  وكانوا يطيبون من 
 الدخول في اتئتالر الحكومي سنه ت يمكنهم اتعتماد فقط عيى نتنياهو.  و تز هر 

نتهاء من وأكد أنه اتلا مع نتنياهو آنذاس عيى خمسة مبادئ  أهمها اتنلصال عن الليسطينيين  وات
بناء ال دار اللاصل في الضلة الرربية  ووقر اتستيطان خار  الت مماع اتستيطانية الكبر   

 والذهاب إلى مبادرة إقييمية  لكنه أوقر هذ  المباحثاع.
ونقيع ممارير عن وزيرة الخار ية اإلسرائييية السابقة تسيبي ليلني قولها إن الحد اسقصى الذي 

ه في الحيول اإلقييمية هو ما يرضى به اليمين اإلسرائييي بزعامة نلتالي بينيع  يمكن لنتنياهو تقديم
وتر  ليلني أن نتنياهو غير مستمد  زعيم حزب البيع اليهودي شريكه في اتئتالر الحكومي.

لالنلصال عن بينيع مقابل  يب السالم ليشمب اإلسرائييي  "لذلس ما زلنا نقر في المكان ذاته منذ 
وفرصة التوصل إلى سالم إقييمي ما زالع قائمة إلى اليوم  وهو ما استممع إليه من  زمن طويل 

وذكرع ليلني أنها كانع شاهدة  زعماء ومسرولين عرب التقيع بهم في قمة ميونيخ لتمن المالمي".
عيى عروق قدمها كيري وتوني بيير لنتنياهو بوقر اتستيطان  والحديث ب ي ابية عن المبادرة 

 ة ليسالم  لكنه كان يتهرب في كل مرة.المربي
وختمع بالقول "اليوم ي ب عيى إسرائيل استرالل و ود الرئيس اسمريكي دونالد ترمب ليتوصل إلى 
سالم نهائي مع الليسطينيين  من خالل دولة منزوعة السال   سبا أن اتلقنا عييها ممهم  ونهاية 

 الصراع  دون عودة لال ئين الليسطينيين".
 20/2/2017، رة نت، الدوحةالجزي

 
 مكتب نتنياهو: ال نية لخرق التعهدات لمستوطني عمونا .28

قال مكتب رئيس الحكومة اإلسرائييية  بنيامين نتنياهو  يوم اإلثنين  إنه ت تو د لديه : هاشم حمدان
  "ناعمو "النية في خرا التمهداع التي منحع ليمستوطنين الذين تم إخالرهم من البررة اتستيطانية 

 بشأن إقامة مستوطنة  ديدة لهم.
وقال مسرولون كبار في مكتب رئيس الحكومة إن رئيس طاقم الموظلين  يوآر هوروفيتق  تحدث 
مع ممثل المستوطنين  أفيحاي بوأرون  وأكد له أنه تبذل كافة ال هود من أ ل إيحاد حل متلا 

 عييه.
 20/2/2017، 48عرب 
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 لوسم المصالح التجارية التي ال تخدم المستوطناتن انوقصادق على الكنيست ي"هآرتس":  .29
 أمسفي القراءتين الثانية والثالثة   الكنيسع صادا أنأفادع صحيلة "هآرتس" المبرية : تل أبيب

الصيانة  أووسم المصالح الت ارية التي ت تقدم خدماع النقل  إلىاتثنين  عيى القانون الذي سيقود 
 في المستوطناع.

المصالح الت ارية عيى تمييا  إ بارالتي سترافا هذا القانون   اسنظمةتحدد  أنقع ومن المتو 
 يافطاع في نقاط البيع  توضح بأنهم ت يقدمون خدماع ليمستوطناع.

  وهو يسمح لمن لم يحصل وأكثرعامل  100ويسري هذا القانون فقط عيى المصالح التي يممل فيها 
يى ذلس  بمقاضاة المصيحة الت ارية ومطالبتها بتمويق مالي عيى الخدمة من دون اطالعه سابقا ع

 شيكل. اسرت يت اوز عشرة 
بنود   أحدكما سيسري القانون عيى المصالح التي ت تقدم الخدماع لمستوطناع غالر غزة  لكن 

المصالح تزويد  أصحابيوضح انه "يهدر لمساعدة سكان المستوطناع في ظل رفق الكثير من 
هذا القانون النائب شولي  إلى". وبادرع أيديولو ية أو امنيه  سسباب اسخضرء الخط الخدماع ورا

القانون سيسمح ب عداد "قوائم سوداء"  أن إلىفي الماضي  وألمحعمميم )البيع اليهودي( التي سبا 
 تساعد المستوطنين عيى مقاطمة هذ  المصالح.

 21/2/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 للبؤر االستيطانية "إسرائيل"من الخزينة العامة في  حوالي ثالثة ماليين دوالرسريب ت"هآرتس":  .31
ل إلى البرر اتستيطانية كأكد تقرير مالي عيى أن دولة اتحتالل حولع ماليين الشوا: رام هللا

المشوائية  من ميزانياع ليمستوطناع  من أ ل تطوير بنى تحتية في هذ  البرر  التي تصلها 
 ل بأنها "غير قانونية" بينما تمتبر المستوطناع "قانونية" رغم عدم شرعيتها.إسرائي

اإلعالمي  والذي أضار أن صحيلة "هآرتس" ذكرع يوم اتثنين  أنه خالل  48هذا ما أرود  موقع الس
ل الم يس اإلقييمي اتستيطاني "بنيامين"  في منطقة رام هللا   2014 – 2008السنواع  مييون  11حو 

من ميزانيته إلى برر استيطانية عشوائية بواسطة بند "ميزانية غير دوتر(  2,964,500)حوالي  ليكش
 عادية" الذي تستخدمه السيطاع المحيية عادة لالستثمار في مشاريع بنى تحتية. 

واستخدمع هذ  اسموال من أ ل بنى تحتية في خمس برر استيطانية عشوائية  هي "متسبيه داني" 
 غلماع هرئيل" و"كيدا" و"كيرم ريميم".و"حارشا" و"
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ل كويكشر تقرير ميزانية الم يس اإلقييمي اتستيطاني أنه  ر  تحويل مبيغ خمسة ماليين شا
لمشروع تطهير ميا  الصرر الصحي لمستوطنة "عوفرا" والذي تم بنار  في أراق بميكية فيسطينية 

 خاصة.
 20/2/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 األحمر خان الفلسطينية البدوية القرية مباني كافة هدم يقرر االحتالل .31

 في المدنية اإلدارة أن اليوم  اإلسرائييية " هآرتس" صحيلة أكدع": اإللكترونية اسيام" - هللا رام
 منطقة في اسحمر  خان الليسطينية البدوية القرية لمباني هدم أمر 42 اسحد  أمس سيمع  الضلة
 . خدماع بدون مرقتة  بيوع في شخص 100 حوالي القرية هذ  في ويقيم. أدوميم مماليه
 وبالرغم. المنطقة في بها ممترر غير قر  عدة من الطالب فيها يتميم مدرسة القرية في تو د كما

 .القرية بيوع هدم عن اآلن حتى اإلدارة امتنمع فقد السابا  في مورسع التي السياسية من الضروط
 نوايا تصريح المقصود وان سابقة  هو الح م بهذا اسوامر توزيع أن إسرائييية رسمية مصادر أكدعو 

 . القرية إلخالء تمهيدا
 21/2/2017األيام، رام هللا، 

 
 السبت القادم تركيا في لهم مؤتمر أكبر يعقدون الخارج فلسطينيو .32

 السبع يوم تركيا في لهم مرتمر أكبر الخار   فيسطينيو يمقد: / اسناضولقاللوة صهيب - إسطنبول
 .الخار  في الليسطينية الوطنية الشخصياع من المديد من بتنظيم إسطنبول  مدينة في القادم 
 لليسطينيي وفاعل حقيقي دور لتكريس شمبي حراس إطالا“ إلى المنظمين بحسب المرتمر ويهدر
 الليسطينية الوطنية الثوابع عيى كيزوالتر  الليسطيني  الشمب أطيار كافة شراكة خالل من الخار  

 أطيافه". كافة بين الوطني التوافا تحقا التي
 الم تمع شرائح لكل ملتوحا   سيكون "المرتمر بأن المرتمر  باسم اإلعالمي الناطا المالول  زياد وقال

 الصلة". هذ  يحمل والحضور شمبي مرتمر وهو الليسطيني 
 من أكثر حضور ونتوقع و ررافيا   فكريا   منوعون "المدعوين أنب لتناضول  تصريح في المالول وأكد

 دولة". 50 من أكثر من وحضور المالم  أنحاء شتى من شخص 3000
اس  وقع في ينمقد المرتمر ”أن إلى وأشار  وسط ميحوظا   ترا ما   الليسطينية القضية خالله تشهد حس 
 ستة عن عددهم يزيد الذي الشتاع فيسطيني حضور يلم ل أن المرتمر ويحاول عام  عربي ضمر
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 الشمب صمود دعم في كبير بشكل تساهم أن ممكن حقيقية قوة ويمثيون فيسطيني  ماليين
 الرسمي". وتقوية الموقر الليسطيني

 20/2/2017لندن،  اليوم، رأي
 

 طفالً  48 إلى لألسرى" النطف مواليد" أعداد ارتفاع .33
 تحدي الحالي المام وبداية الماضي المام خالل لاتحتال س ون في الليسطينيون اسسر  يواصل

 أان بوا الذين اسسر  أبناء أعداد ارتلمع حيث الخار   إلى النطر تهريب عميياع عبر اتحتالل
 ".الحرية سلراء" اسم اسسر  عييهم أطيا والذين طلال   48 إلى المهربة النطر طريا عن

 الذين اسسر  عدد كان  2015 المام بداية بأن اسشقر  رياق اسسر  شرون في الباحث وأوضح
 في المدد هذا ارتلع بينما طلال   30 وأن بوا أسير ا  23 النطر تهريب عبر اإلن اب ت ربة خاضوا
 الشهر من المشرين وحتى طلال   38 وأن بوا بن ا   الت ربة خاضوا أسير ا 28 إلى 2016 المام بداية

 طلال .  48 وأن بوا أسير ا  36 إلى ليصل مددال هذا ارتلع  2017 ليمام الحالي
 وقام يستطع  لم لكنه النطر  تيس تهريب طرا يكتشر أن مرار ا حاول اتحتالل أن اسشقر وبين
 حتى فشل لكنه اسمر  من تمكينهم من ليحييولة اسسر  ضد والمقوباع اإل راءاع من الكثير باتخاذ
 .ذلس في اليحظة

 21/2/2017م، لإلعال الفلسطيني المركز
 

 مكتظة المقدسيين ومقابر لليهود وهمية قبور .34
 اإلسرائييية اتحتالل سيطاع تتبمها التي اسساليب أحد الوهمية القبور  ندي: زراعة أسيل -القدس 
 .المحتية القدس بمدينة الخاصة الليسطينيين سراضي باإلضافة الوقلية  اسراضي عيى ليسيطرة
 تارة  القدس شرقي وهمية قبور زراعة في نشاطهما اإلسرائيييتان واآلثار طبيمةال حماية سيطتا وتاكث ر
 ظل في يتنامى القبور هذ  بمحاذاة يسكنون الذين المقدسيين قيا لكن أخر   تارة نشاطهما ويخلع
 .قديمة يهودية مقابر عيى إنشائها بح ة منازلهم هدم بمد ترحييهم من خشيتهم

 الوهمية القبور زرع من كبيرة حصة( اسقصى المس د  نوب) سيوان دةببي الربابة وادي حي ونال
رع دونما  أربمين مساحته تبيغ الذي المنحدر امتداد عيى  .هناس وهميا قبرا 935 اآلن حتى وزا
 ف ن -الربابة وادي حي سكان أحد وهو-شقير سمير القدس  اممة في المحاضر شهادة ووفا

 بوتيرة بزراعتها باشرع إذ أعوام  سبمة قبل الوهمية بالقبور نطقةالم تيس استهدفع اتحتالل سيطاع
 .تحقا الظاهرة هذ  حدة لتترا ع 2014 عام عميها كثلع ثم البداية في ممتدلة
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رعع التي اسراضي كافة أن -نع لي زيرة حديثه في- شقير وأضار  وتم وقلية القبور بها زا
 سيطاع باعتبار تكمن الخطورة أن وير  أكميه ب الحي عيى ليسيطرة تمهيدا عييها اتستيالء
 . المبارس اسقصى بالمس د المحيطة التوراتية ليحدائا امتدادا الربابة وادي حي اتحتالل

 20/2/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 ترامب صعود منذ بالقدس الهدم وتيرة تصاعد .35
 المحتية بالقدس ليليسطينيين نازلالم هدم عميية من اإلسرائييي اتحتالل سيطاع وتد: صمَّدع محمد

خالء الهدم إخطاراع من وضاعلع  تواصل فيما والت ارية  والزراعية السكنية والمنشآع المنازل وا 
 لترخيص الليسطينيين يقدمها التي الطيباع قبالة المراقيل ووضع المماطية سياسة التنظيم ل ان

 .والمنشآع المنازل
 من تزيد بالمقابل ليليسطينيين  منزت 42 بهدم بالقدس اتحتالل يةبيد قامع ال اري المام مطيع ومنذ

 بالقدس تراخيص مع البناء لضمان الهيكيية المخططاع عيى المصادقة لمنع والصموباع المراقيل
 .المحتية الشرقية
 الهدم وتيرة تصاعد عن النقاب "عميم عير"  ممية عن الصادرة الرسمية اإلحصائياع وكشر

خطاراع  وتيرة في تصاعد لوحظ حيث المحتية  بالقدس الليسطينيين بحا الصادرة واإلخالء هدمال وا 
 .اسبيق البيع في الرئاسة مهامه ترامب  دونالد ال ديد  اسميركي الرئيس تولي منذ الهدم

 21/2/2017، 48عرب 
 

 بالهدم مهددة المنازل من %40: سلوان .36
 المس د عن والدفاع اتستيطان م ال في مقدسيال الناشط أكد :صبري مصطلى - المحتية القدس

 المحتية القدس في سيوان حي أهالي عيى فرق اإلسرائييي اتحتالل أن ذياب  أبو اسقصى  فخري
 ليتسنى المقدسيين  من وأحيائها سيوان بيدة تلريغ بهدر محاكمه  من بقرار بأيديهم منازلهم هدم

 الهوية من بدت   اليهودية الصبرة الحي ومنح هويدية والت اتستيطانية مخططاته تنليذ لالحتالل
 .اإلسالمية

 المدينة أحياء أكبر من وهو دونم ا  5640 مساحته تبيغ سيوان حي إن": "فيسطين"لس ذياب أبو وقال
 مشير ا  "مقدسي ألر 55 نحو م2016 عام لنهاية اإلسرائييية اإلحصائية حسب فيه ويقطن المقدسة 

 .سيوان منازل م موع من %40 تشكل وهي بالهدم  مهددة نزلم 5000 نحو أن إلى
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 ي مل اسقصى المس د من والقريبة الواسمة المساحة مع السكان من الكبير المدد هذا أن وبيَّن
 وهذا ضخمة استيطانية مشاريع تنليذ يمكن فال: "مضيل ا والتخبط  السمار من حالة في اتحتالل

 فمشاريمهم ال نوبية  ال هة في اسقصى المس د من بالقرب نونيقط المقدسيين من الكبير المدد
 ".سكان من فيها وما سيوان بمستقبل مرهونة اسرق فوا الضخمة اتستيطانية

 اسقصى المس د من القريبة سيوان أحياء عيى صامتة حرب شن إلى اتحتالل ل أ لذا: "وتابع
 هدم عيى المقدسي ت بر التي الذاتي  الهدم أوامر المحاكم ب صدار له  ال نوبية الحامية وتشكل
 غرامة شيكل ألر مائة إلى تصل منزله لهدم المحكمة تلرضها باهظة تكالير من خوف ا ذاتيًّا منزله
 ".المقوباع من وغيرها المنزلي الحبس أو اتعتقال وفرق مالية 

 20/2/2017فلسطين أون الين، 
 

قامة توسيع: األضواء عن بعيداً  .37  استيطانية صناعية مناطق وا 
 أراضي عيى سيطرته يممِ ا ت اتحتالل أن باتستيطان  يتصل إسرائييي تقرير حمدان: بي ن هاشم
 دولية  إداناع تيقى التي الممينة اتستيطاني البناء مخططاع طريا عن المحتية الرربية الضلة

نما فحسب   إقامة" مسمياع تحع وليةالد اإلداناع وعن اسضواء عن بميدة أخر  أساليب يستخدم وا 
 ."صناعية مناطا
 وعن اسضواء عن بميدا صناعية مناطا إلى شاسمة مناطا بتحويل تقوم اتحتالل أذرع أن ويتضح
 لهذ  المخطط من أنه يتضح كما. مسترية غير المساحاع هذ  غالبية من أن بالرغم الدولية  الرقابة

 ليسلر يضطروا ت بحيث إليها المستوطنين من يدالمز   ذب مركز إلى مستقبال تتحول أن المساحاع
 .عمل أماكن عن بحثا البالد مركز إلى

 20/2/2017، 48عرب 
 

 واحدة عائلة من ثمانية أشخاص بينهم والقدس بالضفة 20 يعتقل االحتالل .38
 والقدس الضلة في متلرقة مناطا في اعتقاتع حمية الثالثاء  اليوم ف ر اتحتالل  قواع شنع

 .ينالمحتيت
 .له بالمطيوبين وصلهم ممن فيسطينيين 9 اعتقل إنه له بيان في( اإلسرائييي) اتحتالل  يق وقال

 وبرقة تل وبيدتي المحتية  بالقدس والميساوية شملاط شميع عدة  أنحاء في اتعتقاتع وتوزعع
 .هللا رام وسط الشرايط أم وحي اسممري ومخيم بنابيس 
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 الشهيد ن ل وهو هللا  عوق احمد الطالب أمس اعتقيع اتحتالل ق ي من قوة بأن مصادر وأفادع
 ".ديس أبو" القدس ل اممة تو هه أثناء المسكري  بع حا ز عيى وذلس هللا  عوق عماد
 داخل الشبان مع موا هاع اندلمع حيث اسممري مخيم اليوم  ف ر اتحتالل  دورياع اقتحمع كما

 ومحمد حماد فتحي الشابين إلى إضافة الديب  أبو عائية أفراد من 8 اعتقال عن أعين بينما المخيم 
 .شوشة ابو زهدي

 21/2/2017فلسطين،  الرسالة،
 

 مشددة أمنية األقصى بحراسة يقتحم اإلسرائيلي الكنيست لرئيس النائب السابق .39
 هموشي" المتطرر السابا اإلسرائييي الكنيسع رئيس نائب إبراهيم: اقتحم كامل –المحتية  القدس
 بحراسة المراربة باب من المبارس اسقصى المس د أمس  المستوطنين من م موعة برفقة" فيريين
 .مشددة أمنية

 أ واء سادع فيما الخاصة  اتحتالل قواع قبل من استنلار حالة المس د اسقصى أروقة وشهدع
 تصدوا الذي نالمصيي مئاع بمنع اتحتالل قواع وقامع اتقتحام  لهذا الرافق والرضب التوتر

 .المستوطنين من رافقته التي والم موعة في يين من اتقتراب لالقتحام 
 21/2/2017الرأي، عّمان، 

 
 الحصار بسبب عملها تقلص اقتصادية منشأة آالف خمسة: غزة .41

 آتر خمسة نحو إن اإلثنين  يوم فيسطينية  شمبية ل نة حمدان: قالع هاشم -ووكاتع  48 عرب
 .الماشر ليمام عييه اإلسرائييي الحصار استمرار مع غزة قطاع في أعمالها قيصع اقتصادية منشأة
 نحو بو ود دفع التقييص هذا أن غزة عيى" الحصار لموا هة الشمبية الي نة" عن صادر بيان وذكر
 .القطاع في الممل عن عاطل مييون ربع
 عشر منذ الممتد الحصار بببس  زئي أو كيي بشكل أغيقع اتقتصادية المنشآع إن" البيان وقال

 ".ممابر خمسة من بدت    زئي بشكل يممل وحيد ممبر في الممل ونظام اإلسرائييية والقيود سنواع
 وتخطيط دراسة وفا تختارها خام  مواد أهمها صنر 400 من أكثر دخول تمنع إسرائيل أن وأوضح

 .لقطاعا مماناة لزيادة مرثرة وقطاعاع مهمة صناعاع توقر لها يضمن بما
 واللقر  البطالة ممدتع زيادة في وساهم المختيلة  والمنشآع المصانع عمل أعاا المنع هذا أن وأكد
 .اللقر خط تحع غزة سكان من %80 يميق فيما %50الس البطالة ت اوزع حيث

 20/2/2017، 48 عرب
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 "داعش" من بتوجيه أبيب تل في عملية بتخطيط فلسطيني شاب اتهام .41
 وبايع الدولة لتنظيم انضم الداخل  فيسطينيي من شابا ضبطع المامة مخابراتها أن إسرائيل في زعم

 .أبيب تل في بمميية ليقيام يخطط وكان البردادي بكر أبو رئيسها
 قامع فقد الحكومة رئيس مكتب خالل من" الشاباس" المامة المخابراع عن صادر بيان وحسب
 اتنتماء بشبهة 48 أراضي داخل الطيبة مدينة من( عاما 35) يحيى حا  أنس باعتقال الشرطة
 ". داعق" اإلسالمية الدولة لتنظيم
 قيامه إلى أشارع استخباراتية مميوماع عيى بناء اعتقاله تم فقد اإلسرائييية السيطاع وحسب

 بمناصر عالقة عيى كان أنه ممه التحقيا في وتبين اسراضي المحتية  داخل لمميياع بالتخطيط
 .المتل راع تحضير كيلية عن ومميوماع متطرفة دعائية مواد لهم ثوبم "داعق"

 21/2/2017العربي، لندن،  القدس
 

 دام نحو عام  إداري اعتقال بعد نزال عمر الصحفي عن اإلفراج .42
 عمر اإلعالمي الزميل عن اتثنين  يوم اتحتالل  سيطاع أفر ع": اإللكترونية اسيام" - هللا رام
 .عوفر ممتقل عند شهرا   11 لمدة إداري اعتقال بمد  (عاما   55) نزال

 ممبر عيى سلر  خالل الماضي  نيسان 23 يوم نزال الزميل اعتقيع اتحتالل سيطاع وكانع
 أعمال في الليسطينيين الصحليين نقابة وفد ضمن ليمشاركة البوسنة  إلى طريقه في وهو الكرامة 
 .ليصحليين اسوروبي اتتحاد مرتمر
 .له تهمة أي تقديم دون مراع  لثالث الزميل عيى الملروق اإلداري الحكم اتحتالل اكممح ومددع

 20/2/2017األيام، رام هللا، 
 

 الغربية الضفة في السامة المبيدات باستخدام إسرائيلية انتهاكات: تقرير .43
 تصنيع عن المحتية  الرربية الضلة في الحقائا لتقصي مشتركة بمثة عطياع: كشلع فر  - عمَّان

 عيى والممل لالحتالل  التابمة المستوطناع في الليسطينية  السيطة تحظرها سامة  مبيداع إسرائيل
 الرعي أراضي إلى مباشرة المستوطناع من الخام والمنزلي الصناعي الصحي الصرر ميا  تسريب
 . اإلنسان لحقوا" خطيرة" انتهاكاع يمثل ما الليسطينية  الزيتون وبساتين
 عيى الممل وشبكة الطبيمة لحماية المربية ال ممية ترأستها التي ليبمثة  الميدانية لزياراعا وخالل

 الصناعية المميياع من الكيمياوية المواد تسرب رصد تم الهادئ  والمحيط آسيا في المبيداع
 .الميا  موارد إلى اإلسرائييية والزراعية
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 حول ملصيين تقريرين ات تماعية  ليمدالة المالمي باليوم اتحتلال مع بالتزامن أمس  البمثة وأطيقع
 المبيداع تصنيع عن فيهما كشلع المحتية  الرربية ليضلة زياراتها خالل رصدتها التي المشاهداع

 داخل إلى مشروع غير بشكل بها والمتا رة  ("الباراكواع) ودوكاتالون اإلندوسيلان" مثل السامة
 .  فيها الرذائي اسمن انمدام في ساهمي ما المحتية  الليسطينية اسراضي

 تم وقد مشروعة  غير فيسطين في المو ودة المبيداع من %50 ف ن التقريرين في  اء ما ووفا
 السيطاع تتمكن ت وقع في  1995 المام منذ المحظورة المبيداع من أطنان خمسة مصادرة

 .  إعادتها ئيلإسرا ترفق فيما بأمان  اسنواع هذ  من التخيص من الليسطينية
 21/2/2017عّمان،  الغد،

 
 شعب ومأساة بقضية تذكير.. ألمانيا فلسطينيي مؤتمر .44

 الذي الخار  فيسطينيي مرتمر أهمية عيى بسألمانيا الليسطيني ليت مع السنوي بالمرتمر متحدثون شدد
 التاريخ ائاوحق المنطا تستخدام آخرون دعا كما التركية  إسطنبول بمدينة القادم السبع سينطيا
حالل أرضهم سيب من ومماناتهم الليسطينيين بمأساة الررب بتمرير والواقع  .مكانهم آخر شمب وا 
. د رئيسه وقال. اسلمانية بالساحة المامية الليسطينية المرسساع أكبر أحد الليسطيني الت مع ويمثل
 بقضيتهم لمانيابأ يميشون فيسطيني ألر 100 نحو لربط يهدر المرتمر إن شمالة أبو سهيل

بقاء المركزية   .ال ديدة اس يال لد  حية القضية هذ  وا 
 منذ الملروق الحصار للس ب دية ليسمي اسلمانية الحكومة شمالة أبو دعا نع  لي زيرة حديثه وفي
 اتحتالل لحكومة اتستيطان تبييق لقانون إدانتها تطوير"و غزة  قطاع عيى أعوام عشرة من أكثر

 ".القانون هذا إلراء بات ا  يضرط لممل اإلسرائييي 
 21/2/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 من سيناء "إسرائيل" علىسقوط صاروخين  .45

أطيا صاروخان عيى اسقل من صحراء سيناء المصرية اإلثنين عيى : أ ر ب -القدس المحتية 
في الحادث الثاني من  نوب إسرائيل لم يتسببا بأضرار أو إصاباع  وفا ما أعين ال يق اإلسرائييي 

 نوعه هذا الشهر.
قذيلتين صاروخيتين "وذكر الناطا باسم ال يق اإلسرائييي أفيخاي أدرعي في ترريدة عيى تويتر أن 

 ."أطيقتا بات ا  إسرائيل من منطقة سيناء
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سقطع قذائر أطيقع من شبه  زيرة سيناء في منطقة ملتوحة بم يس "وقال ال يق في بيان: 
لم ترد أنباء عن وقوع إصاباع. وتقوم القواع بالبحث في ". وأضار البيان: "يأشكول اإلقييم

 ."المنطقة
 21/2/2017، الحياة، لندن

 
 األمني األهم إلسرائيل في المنطقة" الشريك"مصر : هآرتس .46

كان إطالا الصواريخ  صبا  اإلثنين  من سيناء إلى النقب ال نوبي  الحادثة الثانية : هاشم حمدان
  ذراع "وتية سيناء"ا خالل أقل من أسبوعين  ومن الممكن أن يمكس ترييرا في طريقة عمل من نوعه

 داعق. وفي الحالتين لم تقع إصاباع."
 "وتية سيناء"  عاموس هرئيل  ف نه يبدو أن تنظيم "هآرتس"وبحسب المحيل المسكري لصحيلة 

ية ثمن من إسرائيل عيى ما يمتبر   ديدة  يقوم في إطارها ب با "ممادلة ردع"يسمى لوضع أساس لس
مساعدة فمالة لحرب قواع اسمن المصرية ضد   اسمر الذي يقتضي  بحسبه  تمزيز التنسيا 
 اسمني مع قواع اسمن المصرية  باعتبار أن مصر هي الشريس اسمني اسهم إلسرائيل في المنطقة.

نظام "هم بالنسبة له هو استنزار واضح. وأن الهدر اس "وتية سيناء"ويضير أن سيم أولوياع 
  بالمقارنة  فهي مسألة ثانوية بالنسبة له. وباستثناء عيى إسرائيل. أما الحرب "ال نراتع المصري

إسرائيييين  بينهم  نود  شمال إيالع  حين  8  والتي قتل فيها 2011المميية التي نلذع في المام 
طالا صواريخ عدة مراع بات ا  إيالع  لم تس ل أية حوادث "القاعدة"كان التنظيم تابما لتنظيم    وا 

بارزة لمميياع ضد أهدار إسرائييية. ولكن يبدو مرخرا أن شيئا ما بدأ يترير  وأن تلسير ذلس مرتبط 
بسيسية ن احاع حققتها القواع المصرية  في الشهور اسخيرة  في غاراع  وية أصيب فيها كثيرون 

 هم  بحسب التقارير  القائد السابا ليتنظيم في سيناء.من عناصر داعق  وبضمن
ويشير هرئيل إلى أن إسرائيل ومصر تتحدثان عن تنسيا أمني وثيا بينهما عيى طول الحدود  دون 
أن تدليا بأية تلاصيل. وينسب داعق إلسرائيل تقديم المساعدة اتستخبارية لي هود المصرية ضد   

طائراع مسي رة مسيح )طائراع بدون طيار(. ومنذ إطالا النار وكذلس تنليذ غاراع  وية بواسطة 
عيى إيالع  حصيع عدة غاراع عيى أهدار لداعق في سيناء. وكان آخرها  مساء السبع 
الماضي  حيث أصيب عدد من ناشطي التنظيم. أما إطالا النار  صبا  اإلثنين  فهو إشارة 

اقب ما يحصل في سيناء  فتصميد القتال سيكون له بالنسبة إلسرائيل  ملادها أنها ت تستطيع أن تر 
 أبماد حتى في ال انب الشرقي من الحدود.

 20/2/2017، 48عرب 
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 أعوام.. وللغزيين خمسة 10العبادي: صالحية جواز السفر لألردنيين  .47
قال وزير الدولة لشرون رئاسة الوزراء  الدكتور ممدو  المبادي  إن الحكومة اتخذع قرارا برفع مدة 

 أعوام  بمد أن كانع في السابا خمسة أعوام. 10الحية  وازاع سلر المواطنين لتصبح ص
وأضار المبادي خالل حديثه لبرنام  "نبق البيد" الذي بثته فضائية رريا مساء اتثنين  أنه بالنسبة 
ل واز السلر المرقع المخصص ليرزيين المقيمين في اسردن  ف نه تم رفع مدة صالحيته ليصبح 

 س سنواع بدت  من سنتين.خم
دينارا  اعتبارا من  50إلى  لتردنيينويأتي هذا القرار بمد رفع الحكومة رسوم إصدار  وازاع السلر 

دينار  200دينارا  ورفع رسوم  واز السلر المرقع لرير اسردنيين إلى  20اسحد الماضي  بدت من 
 دينارا. 50بدت من 

 20/2/2017، السبيل، عّمان
 

 من طهران: ال شيء يجمع إال فلسطينبري  .48
طهران   إلىوصل رئيس الم يس النيابي اليبناني نبيه بري بمد ظهر أمس ": الحياة" –بيروع 

ليمشاركة في المرتمر السادس لدعم الشمب الليسطيني الذي يبدأ أعماله صبا  اليوم في قصر 
 المرتمراع في الماصمة اإليرانية.

ت "  وقال: "لمرتمر ال امع لدعم الشمب الليسطيني والقضية الليسطينيةأهمية هذا ا"وتحدث بري عن 
شيء ي مع سو  فيسطين  وكل الخالفاع التي يحاولون بثها بين المرب أنلسهم أو بين المسيمين 

سرائيل فقط أت نكتلي بالبياناع فقط  بل أن تنت  منه ". وأمل بس "أنلسهم  كل ذلس لمصيحة إسرائيل وا 
 تقارب بين إيران و ميع ال يران. إلىلمصيحة ال ميع ويردي  أعمال مثمرة

وت ننسى أن إسرائيل لها أطماع ليس في المنطقة فقط بل في لبنان خصوصا   ولبنان هو الشوكة في 
 ."عينها. المشكية في عدم وحدتنا  وعيينا أن نتحد  ميما  بدءا  من الليسطينيين أنلسهم

 21/2/2017، الحياة، لندن
 

 بيروتلفتح تزامنا مع زيارة عباس حركة ة لبنانية تهاجم صحيف .49
  دور حركة فتح بمخيم عين الحيوة  تزامنا مع أمسها مع صحيلة ال مهورية اليبنانية  : بيروع

 زيارة رئيس السيطة الليسطينية محمود عباس إلى بيروع  المقررة هذا اسسبوع.



 
 
 
 

 

 29 ص             4207 العدد:        2/21/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

بناني اسسبا إلياس المر  تقريرا لها حمل عنوان ونشرع الصحيلة  المحسوبة عيى وزير الداخيية الي
"ملا أة عين الحيوة... هذا َمن يتست ر عيى إرهابيِ ي المخي م"  تناول دور حركة "فتح" في ما يحصل 

 في مخيم عين الحيوة وقالع: "إن الدولة اليبنانية تحضر ميلا امنيا قويا ستقدمه لمباس".
ود عباس  "ميلا بأسماء أهم المطيوبين في مخيم عين وذكرع الصحيلة  أن الدولة ستسيم محم

 الحيوة  ودور اتنشقاقاع داخل حركة فتح  في تمدد اإلسالميين بالمخيم".
وأضافع أن لبنان سيطيب من عباس ميلا عن النازحين من سوريا المتوا دين في عين الحيوة  كما 

منية ليسع قضية ليتالعب  وأن الدولة ستبيره بأن اسمن خط أحمر  وأن اتنسحاباع من الي نة اس
 متمسكة بتسييم المطيوبين الكبار داخل المخيم  بحسب الصحيلة.

وعد  مراقبون إثارة هذ  الميلاع الحساسة في صحيلة مقربة من وزارة الدفاع اليبنانية  تمبيرا عن 
ارة الي نة اسمنية  رغم استياء ال هاع السياسية واسمنية اليبنانية من سيوس حركة فتح  وفشيها في إد

 كل ما قدمته الدولة لها من دعم.
 20/2/2017، السبيل، عّمان

 
 نصر هللا: جاهزون لضرب مفاعل ديمونا إذا تطلب األمر .51

حذر اسمين المام لحزب هللا  إسرائيل من ضرب ملاعل ديمونة النووي في  عمر هواق: –طهران 
أي خطوط حمراء في الدفاع عن لبنان مقابل حال تطيب اسمر  مركدا  أنه ليس لد  الحزب 

 إسرائيل.
وقال نصر هللا خالل لقاء عيى التيلزيون اإليراني: "حزب هللا مستمد لضرب ملاعل ديمونة 
اإلسرائييي  ونمتيس الش اعة س ل ذلس  وفي حال رأينا أن هناس حا ة لضرب ديمونة في أي حرب 

 ."مستقبيية مع عدونا  فسور نقوم بذلس
نصر هللا أنه لن يكون أمام حزب هللا أية خطوط حمراء ليدفاع عن لبنان في موا هة أي حرب  وأكد

إسرائييية  مضيلا  أن الحزب سور يضرب أي هدر داخل فيسطين المحتية يمكن أن يهدد إسرائيل  
 بما في ذلس خزاناع اسمونيا في حيلا وملاعل ديمونا النووي في صحراء النقب.

سرائيل في موضع  ن أمريكا هي رأس اإلرهاب  مركدا  أن الحزب توقال نصر هللا إ ير  أمريكا وا 
 ي ميهما تصنلان اآلخرين عيى أنهم إرهابيون.

وفي ممرق حديثه عن روسيا  قال نصر هللا إنها لمبع دورا  مناسبا  حتى اآلن في سوريا  ولم ترير 
 ة عييها.موقلها رغم الضروط اسمريكية الرربية والمربية والتركي
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وقال: "موقر روسيا ليس منس ما  أو متوافقا  مع موقر محور المقاومة فيما يتميا بالمدوان 
مضيلا أن "روسيا بطبيمة الحال دولة كبيرة من الدول الكبر  في   اسمريكي السمودي عيى اليمن"

 ".إسرائيلالمالم لها عالقاع واتصاتع واسمة ومن  ميتها مع 
نقاتيها لوحدنا  ولكن في سوريا  إسرائيل انب روسيا  عندما نقاتل  إلى إسرائيلل وقال: "نحن ت نقات

في  اسحداثتقاطع ررية وموقر  يمني تالا في الحقيقة حول " هناس لقاء  هناس تقاطع مصالح
 ".أخر نكون ميتقين في ساحاع  أنسوريا وبالتالي نحن ميتقون في سوريا وليس بالضرورة 

 20/2/2017، ، لندنرأي اليوم
 

 انطالق فعاليات المؤتمر الدولي السادس لدعم االنتفاضة الفلسطينية في طهران .51
انطيقع فمالياع المرتمر الد ولي  السادس لدعم اتنتلاضة الليسطينية في طهران  بمد استكمال 

 اتستمداداع تستضافته.
لليسطيني يمث ل نموذ ا  وقال رئيس م يس الشور  اإلسالمي اإليراني عيي تري اني إن الشمب ا

وأضار تري اني في افتتا  المرتمر إن "الكيان الصهيوني  ليشمب المظيوم وي ب مساعدته.
 يواصل تقديم الدعم لي ماعاع اإلرهابية بهدر استنزار الدول اإلسالمية والنلوذ إلى داخيها".

ولة ليمشاركة في د 20وكان المتحدث باسم المرتمر كاظم  اللي أكد وصول ررساء برلماناع 
 المرتمر.

وفي السياا  قال مصدر فيسطيني لس الميادين نع إن إسرائيل منمع وفد حركة فتح من الخرو  من 
 رام هللا ليمشاركة في المرتمر.

 وانطيا المرتمر تحع شمار "مما  لدعم فيسطين" بكيمة ليمرشد اإليراني  السي د عيي خامنئي.
 21/2/2017، الميادين نت موقع

 
 المقاومة واجبنا جميعًا والشعب الفلسطيني القائد الحقيقي للكفاح امنئي: دعمخ .52

قال المرشد اإليراني السيد عيي خامنئي في افتتا  المرتمر السادس لدعم اتنتلاضة الليسطينية في 
 الماصمة اإليرانية طهران إن أي شمٍب لم يوا ه عيى مر  التاريخ ما يوا هه الشمب الليسطيني.

خامنئي أن  فيسطين ت زالع تمثل عنوانا  ينبري أن يكون محورا  لوحدة المرب والمسيمين   وأضار
وللع  مشددا  عيى أنه ت ي ب إهمال الدعم السياسي ليشمب الليسطيني سهم يته الخاصة في المالم.

سرائيل الالإنسانية المرشد اإليراني إلى أن  اس واء المالمي ة تت ه شيئا  فشيئا  نحو التصد ي لممارساع إ
 والالقانونية.
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واعتبر خامنئي أن  اتنتلاضة الثالثة مظيومة أكثر من اتنتلاضتين السابقتين  مشيرا  إلى أن  الشمب 
 الليسطيني يتحم ل بملرد  اسعباء الثقيية بموا هة الصهيونية.

 الليسطينية وو ودها. وأكد خامنئي أن  الكيان اإلسرائييي ت يمكنه اتستمرار عيى أنقاق الهوية
وقال خامنئي إن  نموذ  المقاومة البطولية المستمر ة لالنتلاضة المقد سة أتى بمكتسباع عظيمة 
ليشمب الليسطيني  مركدا  أن  المقاومة أبقع القضية الليسطينية حي ة ون حع بلرق حرب استنزافية 

فشال مخططه.   عيى المدو وا 
ا  ميما " متمن يا  عيى فصائل المقاومة الليسطينية أن تمرر قدر وتابع خامنئي "دعم المقاومة وا بن

مكانتها القي مة وأن ت تنشرل بالخالفاع  وقال "المشكية تبدأ عندما تتحول اتختالفاع بين اللصائل 
 الليسطينية المتمددة إلى نزاع واشتباس".

له ب ماعة ممي نة  واصلا   وأكد خامنئي أن  موقر إيران من المقاومة هو موقر مبدئي وت عالقة
.  الشمب الليسطيني بأنه هو القائد الحقيقي ليكلا  المستمر 

وأضار خامنئي أن  المقاومة اليوم توا ه مرامرة أخر  في فيسطين "تتمثل في سمي المتيب سين بثياب 
ل اسصدقاء لحرر مسار المقاومة"  آمال  أن يشكل الميتقى في الماصمة اإليرانية نموذ ا  لك

 المسيمين وشموب المنطقة تحتواء الخالفاع.
 21/2/2017، الميادين نتموقع 

 
 مسؤول إيراني: مؤتمر دعم االنتفاضة إلعادة القضية الفلسطينية للصدارة .53

أكد مساعد رئيس البرلمان اإليراني حسين أمير عبد اليهيان  أن المرتمر الدولي السادس : طهران
مزمع عقد  في طهران يومي الثالثاء واسربماء القادمين  يأتي إلعادة لدعم اتنتلاضة الليسطينية  ال

قضية فيسطين لصدارة اتهتماماع عيى المستويين اإلقييمي والدولي  ولتو يه اسنظار نحو هذ  
 القضية.

وقال عبد اليهيان  وهو اسمين المام ليمرتمر  في تصريٍح خاص ٍ لمراسل "المركز الليسطيني 
طهران إن المرتمر يأتي في ظل توقيع إقييمي ودولي حساس  وفي ظل تزايد غير لاعالم" في 

 مسبوا ليدعم اسمريكي ليكيان الصهيوني بمد م يء دونالد ترمب.
وأشار إلى أربع ل ان ليمرتمر بناء  عيى النقاشاع التلصييية التي دارع في م يس الشور  

ع في دعم القضية الليسطينية  وثانية  ترتبط اإلسالمي  مبينا أن إحداها تناقق دور البرلمانا
بالمنظماع اسهيية وغير الحكومية الداعمة ليقضية الليسطينية  ول نة قانونية تتابع قضايا حقوا 

 اإلنسان في فيسطين أو المقاومة أمام المشاريع اتستيطانية  كذلس ل نة اللصائل الليسطينية.
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الليسطينية لصالح بسط نلوذهم في المنطقة  مركد ا أن ونلى المسرول اإليراني استرالل القضية 
 إيران "لم تحاول قط استخدام القضية الليسطينية ورقة تحقيا لمصالحها الخاصة".

وشدد عيى أنها تمد الدفاع عن هذ  القضية والشمب الليسطيني "وا با شرعيا  دينيا وأخالقيا  وهذا 
 ما صر  به الدستور اإليراني".

 20/2/2017، طيني لإلعالمالمركز الفلس
 

 مفتي البوسنة والهرسك: ندعم الفلسطينيين ونؤيد زيارة القدس .54
قال ملتي  مهورية البوسنة والهرسس  رئيس هيئة الميماء المسيمين سماحة الشيخ حسين : سراييلو

كافازوفيتق  "ندعم ونتبنى ونريد دعوة الرئيس الليسطيني محمود عباس وعيماء فيسطين لزيارة 
 قدس والصالة في المس د اسقصى المبارس ".ال

وأكد الملتي كافازوفيتق  لد  استقباله اليوم اإلثنين  قاضي قضاة فيسطين  مستشار الرئيس ليشرون 
الدينية والمالقاع اإلسالمية محمود الهباق  في الماصمة سراييلو  أن البوسنة والهرسس حكومة 

 انب الشمب الليسطيني وقضيته المادلة  وتدعم  هود  إلى إمكانياعوشمبا تقر بكل ما تميس من 
القيادة الليسطينية وعيى رأسها الرئيس محمود عباس في كافة المحافل الدولية حتى نيل الحرية 

قامة الدولة الليسطينية وعاصمتها القدس. ودعا كافة دول المالم اإلسالمي إلى زيادة اتهتمام  وا 
 رأس أولوياتها.بقضية القدس واسقصى ووضمها عيى 

 20/2/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 رئيس الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس يؤكد مساندة ودعم قضية فلسطين .55
 دد رئيس الكتية البرلمانية لحزب حركة نداء تونس  عضو م يس نواب الشمب التونسي  : تونس

   اند ليقضية الليسطينية.سليان طوبال  موقر حركته الداعم والمس
 اء ذلس خالل ا تماعه اليوم اإلثنين بمقر سلارة دولة فيسطين بتونس مع هايل اللاهوم سلير دولة 
فيسطين بتونس  والذي زارها عيىٍ رأس وفد برلماني يمثل الحركة ضم النواب: هد  تقية  وأنس 

  الحطاب  وابتسام ال داييي  وسما  دما.
نواب عن استمدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لدعم الشمب الليسطيني من  انبهم  أعرب ال

البرلمانية  وكذلس دعم  اسصمدةوقضيته المادلة التي تمتبر القضية المركزية ليحركة عيى كافة 
 .2017فيسطين خالية من اتحتالل لسنة  إطارال هود التي يبذلها الرئيس محمود عباس في 

 20/2/2017، والمعلومات الفلسطينية  وفا وكالة األنباء 
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 مع وزير الخارجّية التركي "سيلفي"في ميونيخ: ليفني تنشر صورة  .56
نشرع وزيرة الخار ي ة اإلسرائييي ة السابقة  تسيبي ليلني  التي تاشارس في  زهير أندراوس: -الناصرة

ود  اوق أوغيو  عيى موقمها مرتمر ميونيخ لتمن  صورة "سييلي" مع وزير الخار ي ة التركي   مول
ا عيى صلحتها الرسمي ة في فيسبوس.   في "تويتر" وأيض 

وكتبع ليلني عيى الليس بوس  مع صورة وزير الخار ي ة التركي  أن ها والوزير ناقشا سبل التطبيع 
 وتمزيز التماون بين إسرائيل وتركي ا  وأضافع إن  كيماع التماون والماشاركة في موا هة اإلرهاب 
عادوا وتكرروا بكل  طريٍا ممكٍن في إحد  الندواع التي شاركع فيها  ذلس سن  مكافحة اإلرهاب 

ا  وما هي طبيمته  بحسب وصلها.  اإلسالمي  هو ضرورة  لي ميع  واآلن باع أكثر وضوح 
متدل في وتابمع قائية  إن  إسرائيل يامكنها أْن تكون شريكة  مع المالم أ مع  ومع المالم المربي  الما 

موا هة التحد ياع  بما في ذلس التحد ي الذي ناوا هه من قبل ال مهوري ة اإلسالمي ة اإليراني ة  إْذ أن ه 
في الحالة اإليراني ة  شد د ع ليلني  هناس تساوا مصالح بين إسرائيل وبين المميكة المربي ة السمودي ة 

ا فرصة  وممنوع والدول المربي ة المامتدلة. واختتمع قائية : في كل  م كاٍن يو د فيه خطر  هناس أيض 
 عيى إسرائيل أْن تاضي ع هذ  اللرصة  بحسب تمبيرها.

إلى ذلس  نلى وزير الدفاع اليبناني  يمقوب الصرار  أمس اسحد  صحة ما نشرته صحيلة "يديموع 
لصرار: أنلي هذا أحرونوع" المبرية بشأن لقائه مع وزير اسمن اإلسرائييي  افيردور ليبرمان. وقال ا

 الكالم نليا  كامال .
 20/2/2017، ، لندنرأي اليوم

 
 "إسرائيل"تطبيع العالقات مع برئيس المنظمات اليهودية األمريكية: جهات عربية ترغب  .57

قال رئيس مرتمر ررساء المنظماع اليهودية  مالكولم هونالين  اليوم اتثنين  إن  هاع : تل أبيب
بأن اللرصة أصبحع مواتية إلعادة تطبيع المالقاع م ددا مع إسرائيل  عربية في المنطقة تمتقد 

 ودفع عميية التحاور ممها إلى اسمام.
ونقيع اإلذاعة المبرية عن هونالين قوله بمد زيارته لمصر وليمررب "هناس ترييراع في المنطقة فيما 

يران في الشرا بخص عالقاع بمق الدول مع إسرائيل  وذلس بسبب الخطواع التي تتخذها إ
 اسوسط".

وأضار "الرئيس المصري عبد اللتا  السيسي لم يتطرا إلى حل الدولتين خالل لقائهما المشترس". 
 داعيا تسترالل اللرصة واسوضاع ليتوصل تتلاا سالم إقييمي.

 20/25/2017، القدس، القدس



 
 
 
 

 

 34 ص             4207 العدد:        2/21/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 اشرةفلسطينية مب -سنغافورة تدعو نتنياهو إلى إطالق مفاوضات إسرائيلية  .58
دعا رئيس الوزراء السنرافوري لي هسين  لون  إسرائيل إلى استئنار الملاوضاع  :د ب أ -سنرافورة 

 المباشرة مع فيسطين  وذلس خالل استقباله اتثنين رئيس الوزراء اإلسرائييي بنيامين نتنياهو.
"نرمن دائما   ين :وقال لون  في مرتمر صحافي مع نتنياهو  الذي يقوم بزيارة لسنرافورة تستمر يوم

بأن حل الدولتين بين إسرائيل وفيسطين  رغم صموبة تحقيقه  هو الطريا الوحيد لتحقيا السالم 
 واسمن ليشمبين".

وهذ  الزيارة هي اسولى لمسرول إسرائييي عيى هذا المستو  ليبالد منذ منتصر ثمانينياع القرن 
 الماضي.

قوية بين ال انبين خاصة في م ال التنمية اتقتصادية ت در اإلشارة إلى أن هناس عالقاع ثنائية 
 والتماون المسكري والت ارة.

 20/2/2017القدس العربي، لندن، 
 

 أسترالياانتظار نتنياهو في بمظاهرات احتجاج  .59
غدا  )اسربماء( في  أستراليايصل رئيس الحكومة اإلسرائييية بنيامين نتانياهو إلى : أ ر ب -سيدني 

ئيس وزراء إسرائييي إلى هذا البيد  في إطار  ولة تاريخية عيى آسيا تشمل أيضا  أول زيارة لر 
 سنرافورة  لكنه يوا ه أيضا  احت ا اع شمبية في استراليا  بسبب سياسته حيال الليسطينيين.

مسروت  من قطاع اسعمال وأكاديميين ور ال أعمال وسياسيين سابقين وقموا  60لكن م موعة من 
تستلز وترهب "اتثنين تطالب أستراليا بمدم استقبال نتانياهو  ممتبرين أن سياسته  رسالة نشرع

إسرائيل تواصل تحدي كل دعواع اسمم المتحدة إلى التزام " أنو اء في الرسالة  الليسطينيين. "وتقمع
 ."القانون الدولي في ما يتميا بسياسة اتستيطان غير المشروعة ومماميتها الشمب الليسطيني

 ومن المقرر تنظيم تظاهراع في ميبورن وكانبيرا وسيدني خالل الزيارة.
 لحكومة نتانياهو. "اسحادي ال انب"إلى إعادة تقييم دعمها  اسستراليةودعع الرسالة أيضا  الحكومة 

 21/2/2017، الحياة، لندن
 

 حهبشكل ال يمكن إصال الواليات المتحدةبروكنجز: نقل السفارة للقدس سيضر بمصالح  .61
حذر مركز أبحاث أمريكي ممرور من أن خطوة نقل السلارة اسمريكية إلى : أحمد يوسر -الدوحة 

القدس ستضر بالمصالح اسمريكية بشكل ت يمكن إصالحه  واصلا إياها "بالخطوة الخطيرة وغير 
 الحكيمة".



 
 
 
 

 

 35 ص             4207 العدد:        2/21/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

تقرير نشر  مرخرا   الدوحة"  التابع ليممهد اسمريكي اسم في واشنطن  عبر  -ور ح مركز "بروكن ز
أن تأ يل اإلدارة اسمريكية ال ديدة مسألة نقل السلارة اسمريكية ليقدس يأتي بهدر قياس إمكانية 

 إسرائييي في المنطقة. -اتلاا سالم عربي 
 وعدد المركز اسضرار التي ستمود عيى واشنطن حال أقدمع إدارة ترامب عيى خطوة نقل السلارة.

ولة لتريير وضع القدس خار  إطار تسوية تلاوضية أن تردي إلى زعزعة وقال: "من شأن أي محا
 اتستقرار إلى حد كبير وأن تضر  بالمصالح اسمريكية بشكل ت يمكن إصالحه".

أن  من اسضرار المترتبة عيى هذ  الخطوة  أيضا   أن "تخسر الوتياع المتحدة دورها كوسيط   ورأ
 ا  في الصراع".في الصراع  وقد تصبح طرفا  مباشر 

الدوحة" حاول في تقرير  تلسير السبب وراء تلكير إدارة ترامب في خطوة نقل  -مركز "بروكن ز
وقال: "الدعواع لنقل السلارة تاظهر أنها ت تتمي ا كثيرا   السلارة اسمريكية من تل أبيب إلى القدس.

نما تعتباراع   ثقافية وأيديولو ية أخر ".بالسياسة اسمريكية أو اعتباراع اسمن القومي وا 
وأضار: "ظهر ذلس  ييا  في خطاب ترامب خالل مرتمر ل نة الشرون المامة اسمريكية اإلسرائييية 
)أيباس( الصير الماضي  والذي أعين خالله سول مرة عن نيته )نقل السلارة اسمريكية إلى عاصمة 

 الشمب اليهودي اسبدية القدس("  حسب قوله.
في تقرير  إلى أن "مسألة اتعترار بالقدس عاصمة إلسرائيل  أمر ت نبته اإلداراع  وأشار المركز

اسمريكية المتماقبة من الحزبين ال مهوري والديمقراطي  باإلضافة إلى كل بيدان المالم تقريبا  بشكل 
 ".1948ثابع منذ 

أن "القدس أرق مقدسة وأوضح أن اإلداراع اسمريكية السابقة بنع سياستها ت ا  القدس عيى مبدأ 
 لتديان الثالثة  اليهودية والمسيحية واإلسالم".

 20/2/2017وكالة األناضول لألنباء، 
 

 أس" 4"جي ضد شركة  اإلكوادورفي  انتصاراتها أولتسجل  "بي دي أس"حركة المقاطعة  .61
تصاتع في أن المركز الدولي ليدراساع المتقدمة في م ال ات BDSأعينع حركة المقاطمة المالمية 

البريطانية  وذلس بمد لقاء عقد  نشطاء  G4Sأمريكا الالتينية  قرر التخيي عن ت ديد عقد  مع شركة 
BDS  مع المركز شرحوا فيه تواطرG4S  البريطانية مع اتنتهاكاع "اإلسرائييية" لحقوا اإلنسان في

 فيسطين.
ركز الليسطيني لاعالم"  عيى نسخة وقالع حركة المقاطمة في بيان لها اليوم اتثنين  حصل "الم

  يأتي في سياا دعم حقوا اإلنسان في فيسطين  حيث اإلكوادورمنه  إن "انتصارها اسول هذا في 
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خالل عام في أمريكا الالتينية  نتي ة ليضروط التي  G4Sيمد هذا اإلن از الهزيمة الثانية لشركة 
  سيسية مطاعم كبر  في كولمبيا ب نهاء 2016ام مارستها الحركة". حيث أقنمع الحركة في بداية الم

 .G4Sتماقدها مع 
 20/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 القضية الفلسطينية تستبدل خيار الدولتين لحلخمسة مشاريع تقرير:  .62

منذ أن أدلى الرئيس اسميركي  دونالد ترمب  بتصريحه الشهير  حول : نظير م يي - تل أبيب
 أو الدولة الواحدة  لحل الصراع الليسطيني اإلسرائييي  وما تبمه من استطالعاعخيار الدولتين 

في المائة من  95ليرأي  وأهمها ما صدر عن ممهد أبحاث اسمن القومي  مرخرا  يركد أن 
في اليمين  اإلسرائيييين ما زالوا يريدون حل الدولتين  ي تهد كثير من الشخصياع السياسية 

الدولتين المألور. وبنتي ة ذلس   ر   ر  لطر  اقتراحاع حيول  ديدة  كبدائل لحل  اإلسرائييي واليسا
 تداول خمسة مشاريع.

دولتان أو دولة "ينطيا كثير من أصحاب تيس المقترحاع  من أن مقولة الرئيس دونالد ترمب: 
دع آفاا فكرة الدولتين  خصوصا أن"واحدة  مهما تكن رغبة الطرفين اء رئيس الوزر    قد س 

اإلسرائييي  بنيامين نتنياهو  يبدو كمن يتهرب من الحسم في اسمر  خوفا من حيلائه في ممسكر 
ضل اتنشرال "يقول:  اليمين  الذين يمتبرون تصريح ترمب نهاية للكرة الدولتين  فهو أنا أر  

 ."بالمضامين ت بالوسم الموضوع عييها
ا ليكنيسع والرئيس اسسبا ليوكالة اليهودية  ومن أبرز هذ  المقترحاع  ما طرحه الرئيس اسسب

عباس  في رام هللا  في  أبراهام بورق. وقد اختار أن يمينه سول مرة أمام الرئيس الليسطيني  محمود
 نهاية اسسبوع الماضي.

ويسمى بورق لررية دولة يحظى  ميع مواطنيها بتساو مطيا في الحقوا  أو دولتين تستطيع 
عيى المكس مما  فيهما الحصول عيى تمرير مستقل لذاتها. ولكن هذ  الدولة القومياع المختيلة 

يسمى له الداعون إلى خطة اللصل من اليسار واليمين  بحسب ررية بورق  تميق في كونلدرالية بين 
  لن "نحن نميق هنا وهم يميشون هناس"رر   دولة إسرائيل ودولة فيسطين المستقية  وبذلس  ف ن

 ييد الصراع  بل ينبع مكانها تماون حقيقي بين الشمبين.تكون حاضنة لتخ
وينبري أن تدار الملاوضاع بين دولة إسرائيل ودولة فيسطين في شأن الليدرالية  بين شريكين 

 سرا يصل بين ثالث  إن هذا البديل يمد"متساويي الحقوا  من دون ضروطاع  وبشكل عادل. 
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ين  أو دولة واحدة. فمبر هذ  الررية الوحدوية رر  متمارضة: تواصل اسزمة  ودولتان لشمب
 ."واسمة النطاا  وأكثر عمقا مما نمرفه حتى اليوم الكونلدرالية  سيكون ب مكاننا التوصل إلى توافقاع

) هاز المخابراع الخار ية(  "الموساد"وهناس اقترا  ثان يطرحه عمانوئيل شاحر  أحد كبار ضباط 
التاريخية(  إلى فيدرالية مكونة من  لتقسيم أرق إسرائيل )فيسطين"السابقين يقول: عيينا أن نسمى 

ثالثين كانتونا. فهذ  اللكرة تمنح إسرائيل  وليمرة اسولى  شرعية من أ ل التوصل إلى حل صحيح 
القانون اإلسرائييي عيى أرق إسرائيل بأكميها  بما يشمل يهودا  ليصراع مع الليسطينيين: فرق

 ربية(  باستثناء غزة  منح حقوا المواطنة لسكان يهودا والسامرة المرب  وتحويلوالسامرة )الضلة الر
إسرائيل إلى ديمقراطية فدرالية تقدمية. إن ملتا  هذا الحل هو منح الحكم المستقل اإلقييمي لكل 

وسويسرا  وبي يكا  ودول  قطاع في أرق إسرائيل  وتحوييها إلى فدرالية عيى غرار الوتياع المتحدة 
أخر  متطورة في المالم. إنها دولة سيكون ب مكان اليهود والمرب إدارة شرونهم فيها بأنلسهم  وتحقيا 

يوفرها ال يق اإلسرائييي  وتحع المظية اتقتصادية التي  هويتهم الثقافية تحع المظية اسمنية التي
 يوفرها اتقتصاد اإلسرائييي الحداثي والمتقدم.

المستوطناع في الضلة الرربية عيى حالها  ويبقى ال يق اإلسرائييي ووفا هذا اتقترا   تبقى 
لكل كانتون حكومة  باعتبار  القوة المسكرية الوحيدة بين البحر والنهر  باستثناء قطاع غزة. ويكون

وم يس خاص به  تدير المسائل التشريمية وتسن القوانين المحيية وتدير شرون التمييم  والسيطة 
واإلسكان  في وقع تقوم فيه الحكومة الليدرالية ب دارة  اع الشرطية  والتخطيط والبناءالمحيية  والخدم

شرون اسمن والخار ية واتقتصاد المام. وبحسب هذا البرنام   ي ري توسيع الكنيسع اإلسرائييي  
لى  انب الم يس التشريمي القائم  سيقام م يس آخر  يشبه البيع اسعيى  يمثل الكانتوناع.  وا 

 بحسب أقوال شاحر  ف ن الليسطينيين عبر هذا الحل  سيكونون قادرين عيى تحقيا
تطيماتهم القومية في إطار الكانتوناع. سي ري إطالا اسم إسرائيل عيى الدولة الليدرالية  لكن 

 "هتكلا"هذا  ف ن الس الكانتوناع التي ستشمل أغيبية عربية ستكون قادرة عيى رفع عيمها. وفوا كل
أرق "د الوطني اإلسرائييي  الذي يتحدث عن أشواا اليهود إلى بناء وطن قومي لهم في )النشي

 (  سيكون هو النشيد الوطني لي ميع."صهيون
. وقد أطيا فكرتها م موعة من الشخصياع اإلسرائييية "دولتان  وطن واحد"وهناس اقترا  ثالث هو: 

  7591الليسطينية عيى أساس حدود  ائيل والدولةوالليسطينية. وهم يقترحون إقامة كونلدرالية بين إسر 
حرية الحركة والمرسساع المشتركة. وتظل المستوطناع تحع السيادة الليسطينية  وسيكون  وضمن

 نسيتهم اإلسرائييية. كما أن عددا موازيا من سكان فيسطين  ب مكان المستوطنين الحلاظ عيى
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)أي من دون  نسية  ولكن  "سكان"سم المدني سيكونون قادرين عيى السكنى في إسرائيل تحع ات
 السكن والممل(. مع حا

وقد ولدع هذ  المبادرة قبل نحو خمسة أعوام بمد سيسية من اليقاءاع  أ راها الصحافي اإلسرائييي 
مواليد مخيم الدهيشة لال ئين  ميرون رابابورع  والناشط السياسي الليسطيني عوني المشني  وهو من

بيع لحم. بحسب البرنام  المذكور  ي ري تحديد الحدود بين الدولتين وفا خطوط الليسطينيين في 
نهاء 7591الرابع من يونيو )حزيران(  حالة اتحتالل بشكل نهائي. ستكون الدولتان ديمقراطيتين    وا 

وسيكون نظام الحكم فيهما مرسسا عيى مبدأ سيادة القانون  واتعترار بمبادئ حقوا اإلنسان 
 عييها. المتمارر

وستمنح الدولتان  بحسب هذا البرنام   الحا في تحديد طبيمة اله رة إلى أراضيها  إلى  انب 
الليسطينيين. أما إسرائيل  قوانين التوطين فيها. وبذلس  ف ن فيسطين ستكون حرة في توطين الال ئين

ن ميتزمتين فستكون حرة في توطين  ميع يهود المه ر  بحسب ررية كل منها. وستكون الدولتا
الدولتين  الحا في التحرس والسكنى في كل أنحاء  بررية اسرق الملتوحة  حيث سياضمن لسكان

 البالد. 
كما تقول الخطة إن السكان الدائمين اإلسرائيييين في فيسطين سينلذون حا التصويع الخاص بهم 

هذا البرنام  أيضا  فيسطين  كما أن القدس ستكون عاصمة ليدولتين  ويقتر   في إسرائيل داخل
تتيح  منظوماع مشتركة لتحقيا التصالح بين الشمبين  ومن ضمنها  إقامة ل ان مصالحة مشتركة 

 مناقشة أكثر عمقا وأكثر استكمات ليظيم الذي مورس في الماضي من قبل الطرفين.
حركة ويطر  عضو الكنيسع اسسبا من ال نا  المتطرر في حزب الييكود  موشيه فيريين  قائد 

الكامية عيى مناطا  )هوية(  مشروع الدولة الواحدة  عيى النحو التالي: فرق السيادة "هوع"
يشمل حقوا اإلنسان كامية ل ميع الليسطينيين  ولكن من دون  "سكان"فيسطين كافة  ومنح توصير 

صاديا  برنام  تش يع له رة السكان المرب  اقت حقوا سياسية مثل اتنتخاب ليكنيسع مثال. ويطر 
ممن سيكونون مستمدين ليه رة إلى دولة أخر   وفتح مسار تيقي حا المواطنة لمن يربط مصير  

 ويمين وتء  لها. بمصير دولة إسرائيل
ويقتر  عضو الكنيسع يوآر كيق )من حزب الييكود(  مخططا يرتكز عيى برنام  الحكم الذاتي  

مع الرئيس المصري  الل مرتمر كامب ديليدالذي اقترحه رئيس الحكومة اسسبا مناحيم بيرن  خ
البرنام  إلى أراضي الضلة  . ويتطرا1979أنور الساداع  والرئيس اسميركي  يمي كارتر في عام 

ييري إمكانية إقامة دولة فيسطينية  ويسمى إللراء  الرربية والقدس  وت يشمل قطاع غزة. وهو
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المرحية اسولى  ي ري فرق السيادة اإلسرائييية  اتلاقياع أوسيو. كما أنه مكون من مراحل عدة. في
 أراضي الحكم الذاتي التي ستمنح ليليسطينيين. عيى الضلة  باستثناء

 21/2/2017، ، لندنالشرق األوسط
 

 حقائق صادمة في لقاء السيسي عبد هللا نتنياهو .63
فايز أبو شمالة د.  

المقبة الذي عقد قبل عام من هذا   مية من الحقائا السياسية الصادمة يمكن استخالصها من قمة
س لقد تم 1التاريخ  وضمع كال  من الرئيس السيسي والميس عبد هللا ووزير الخار ية  ون كيري. 

  في ذروة انتلاضة القدس  وفي عز الموا هاع في 2015ترتيب لقاء القمة في شهر نوفمبر سنة 
 سياسة اإلسرائييية.الضلة الرربية  وهذا مرشر مهم  د ا لمن أراد أن يقرأ ال

س الذي دعا إلى لقاء القمة هو نتنياهو  وليس كيري كما أشيع  وهذا ما اعترر به نتنياهو أمام 2
الم يس الوزاري المصرر  وهذا يمكس حا ة نتنياهو إلى أمريكا لتدارس انتلاضة القدس  وهذا يركد 

 والنقاشاع. أن ما ي ري عيى أرق الضلة الرربية هو محرس اليقاءاع والحواراع
  بممرفة محمود عباس  الذي اطيع في الصبا  من كيري 2016شباط من عام  21س عقد اليقاء في 3

 نقاط  وأبد  موافقته عييها. 6مباشرة عيى تلاصيل خطته المكونة من 
س الذي اعترق عيى حضور محمود عباس لقمة المقبة هو نتنياهو  فهو الذي دعا إلى اليقاء  و اء 4

 منس م ا مع رريته ليحل اإلقييمي الذي يتضمن حل القضية الليسطينية.اعتراضه 
س لم يرفق محمود عباس حضور اليقاء كما يظن البمق  والدليل عيى ذلس أن محمود عباس قد 5

  بين شارون وبوق وعبد هللا  في ذلس الوقع الذي كان فيه 2003حضر قمة المقبة التي عقدع سنة 
 شهيد ياسر عرفاع في المقاطمة.اإلرهابي شارون يحاصر ال

س عقدع القمة في شهر شباط  رغم عدم إيلاء الحكومة اإلسرائييية بالتزاماتها التي قطمتها لكيري  6
والقائمة عيى إ راء تسهيالع حياتية واقتصادية ليليسطينيين القاطنين في منطقة    والسما  لهم 

 بتكثير عميية البناء.
اإلقييمية التي عرضها  ون كيري  والتي شميع اعترافا بس)إسرائيل(  س رفق نتنياهو خطة السالم7
   مع استئنار الملاوضاع بين )إسرائيل( والليسطينيين بدعم دول عربية."كدولة يهودية"
س است ابة الميس عبد هللا لطيب كيري  بأن يقوم الميس بمهمة إقناع دول عربية مثل السمودية 8

 اسميركية  وت ملا أة هنا في  اهزية اسردن ليكون عراب المبادرة. واإلماراع بمبادرة )السالم(



 
 
 
 

 

 40 ص             4207 العدد:        2/21/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

س است ابة الرئيس السيسي لطيب كيري  بأن يقوم السيسي بمهمة إقناع نتنياهو باستئنار 9
 الملاوضاع  وهذ  ملا أة سياسية كبر   أن يكون ليسيسي تأثير عيى نتنياهو أكثر من أمريكا.

القمة الرباعية مرقت ا  والمتميقة بضم حزب الممل بزعامة هرتسوق إلى  س است ابة نتنياهو لشروط10
 الحكومة  وقد تم التوافا عيى ورقة عمل  تأذن لهرتسوق أن يكون وزير ا ليخار ية.

س تم مناقشة المبادرة اسمريكية مع كثير من الدول  وهذا ما أكد  زعيم حزب الممل  الذي أكد أن 11
 الئتالر الحكومي  اءع است ابة لرغبة أبرز زعماء المالم.موافقته عيى اتنضمام ل

س محاصرة انتلاضة القدس كانع وراء است ابة زعيم حزب الممل لتو هاع رئيس الحكومة  فقد أكد 12
 أنه أراد ت نب  وتع أخر  من القتيى ومن توابيع الموتى.

وتحلظ عيى بمق البنود الواردة س تهرب نتنياهو من إعطاء أ وبة واضحة عيى المبادرة في حينه  13
فيها  كي يكسب الوقع  واعتبر أن مبادئها ملصية أكثر مما ينبري  وأنه سيوا ه صموبة في ت نيد 

 دعم لها داخل ائتالفه الحكومي.
س بلمل التنسيا اسمني  وم هوداع اس هزة اسمنية الليسطينية  تم تهدئة اسوضاع في الضلة 14

نتنياهو يتهرب من المبادرة اسمريكية  ويطالب باستئنار الملاوضاع مع الرربية  وهذا ما  مل 
 الليسطينيين من خالل مرتمر يشارس فيه السموديون واإلماراتيون ودول سنية أخر .

 
 الخالصة:

س ت نية لس)إسرائيل( في أي حل سياسي مع الليسطينيين  وهذا ما تأكد منه محمود عباس  ولوت 1
 بادر نتنياهو إلى الدعوة إلى لقاء القمة في المقبة. انتلاضة القدس لما

 س ت نية لس)إسرائيل( بأي حل إقييمي يتضمن حل القضية الليسطينية وفا تطيماع الدول المربية.2
 المرب إلى اتعتدال. -زعما–س ت أمل بأي حيول مع م تمٍع يميل إلى التطرر بمقدار ما يميل 3

 20/2/2017، فلسطين أون الين
 

 بعات انتخابات حماس الداخليةت .64
عبد الستار قاسمد.   

أ رع حركة حماس انتخاباع داخيية في غاية التمقيد منه يا  وذلس بهدر ت ديد الدم في قيادة 
الحركة في قطاع غز ة. وهي ممق دة بسبب حرص حماس اسمني عيى عناصرها وقياداتها  وهو 

تواصية لينيل منها. إنه حرص ضروري وحيوي حرص نا م عن ترب ص اسعداء بها ومحاوتتهم الم
س بها كل اللصائل الليسطينية المقاومة.  وتلرضه مقتضياع الحماية اسمنية التي ي ب أن تتمس 
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أتع اتنتخاباع بالسي د يحيى السنوار رئيسا  لمكتب الحركة في غز ة  وبالدكتور خييل الحية نائبا  له. 
ر   وهو من الم اهدين الصابرين القابضين عيى ال مر الذين ومن الممرور أن السنوار أسير ماحر 

يرون أن المقاومة هي عنوان القوة الليسطينية وي ب تدعيمها وتمكينها لكي تمتيس قوة ردع في 
موا هة المدو الصهيوني. هو ليس ضد  المقارباع السياسية وت ضد  اتنلتا  عيى المالم  لكنه ير  

بيوماسية ت قيمة لها من دون مقاومة مسي حة تسندها. وت يقل  نائبه عنه أن كل ال هود السياسية والد
في التحم س ليمقاومة المسيحة  وير  الحية أن الحقوا الوطنية الليسطينية ضائمة من دون مقاومة  

 والقوة وحدها هي التي ت يب اتحترام في هذا المالم.
لكن ت بد  أنه تمخ ق عن توافا. من ال دير ذكر  انتخاب السنوار ت يشك ل انقالبا  داخل الحركة  و 

أن انتخاباع حماس ت تتم بميدا  عن التوافقاع الداخيية والرغبة في ضخ  دماء  ديدة في أوصال 
الحركة. م الس الحركة وقادتها يثمن ون الت ديد  ويرون أنه من الملروق تريير اسشخاص القائمين 

ب الحركة  لكنهم يرون أنه من الضروري أت يسب ب الت ديد عيى شرون الحركة من أ ل ت ديد شبا
أي نوع من الشروا داخل الحركة. ولهذا أر  أن انتخاب السنوار كان متزاو ا  مع توافا حول رئيس 
المكتب السياسي المقبل والذي سيكون بديال  لخالد مشمل. أي أن اتنتخاباع الداخيية عميع عيى 

مسكري ليحركة الذي لم يكن راضيا  تماما  عن أداء القادة السياسيين. اتست ابة لضروط ال نا  ال
فيما إذا ترأس إسماعيل هنية الحركة  وهو اسدر  بشرون الحركة السياسية والمسكرية  ف نه سيكون 
قادرا  عيى التمامل بسالسة مع السنوار والحية ما يمك ن من وحدة الحركة واتست ابة لمختير 

هاع داخيه  ا.التو  
نظرا  ليترتيب ال ديد لقيادة الحركة  ستكون هناس انمكاساع عيى الساحتين الليسطينية واإلقييمية من 
حيث السياساع المقبية. ونستطيع حصر هذ  اتنمكاساع تبما  ليدول أو الكياناع االممنية وهي 

يران وسوريا والكيان الصهيوني. بالنسبة ليكيان الصهيوني  سيك ون هناس تركيز بالتحديد مصر وا 
حمساوي بالمزيد عيى التدريب والتنظيم والتسييح  وهذا ما سيدفع الحركة لتحسين عالقاتها مع طهران 
إذ ت تو د دولة في المنطقة ت رر أو ترغب في دعم المقاومة الليسطينية ماليا  وتسييحيا  وعيميا  غير 

ف ن إيران هي المنوان. وسيحسب الكيان  إيران. وما دام تركيز الحركة سيكون عيى القدراع المسكرية
را  سيكون أكثر  الصهيوني حسابا  ليملاوضاع بشأن تبادل اسسر . السنوار وبحكم كونه أسيرا  ماحر 
تشد دا  في الملاوضاع غير المباشرة بشأن التبادل وسيطيب ثمنا  كبيرا . أي أن الملاوضاع ستكون 

ل تتلاا.شاق ة  وسي د الوسيط صموبة كبيرة في الت  وص 
إيران سترح ب بمزيد من التقارب مع المقاومة الليسطينية في غز ة بخاصة مع حركة حماس. عالقتها 
مع ال هاد اإلسالمي وطيدة وقوية  لكن الشأن السوري تسب ب في إسلين ليس بسيطا  في المالقاع 
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ا مع حركة حماس يلتح بابا  اإليرانية الحمساوية. إيران ممنية بتقوية محور المقاومة  وعودة التنسي
 ديدا  لتمزيز المقاومة في موا هة الكيان الصهيوني. وسينمكس هذا سيبا  عيى المالقاع مع السيطة 
ز موقلها الليسطيني الداخيي أمام  الليسطينية سن حماس ست د نلسها في وضع أفضل ميدانيا  ما يمز 

 سيطة الحكم الذاتي.
المالقاع الطي بة مع حركة حماس  فهي ستسمى أيضا  نحو  بر ومن حيث أن إيران مهتمة بمودة 

الكسر الذي حصل في المالقاع الحمساوية السورية. تنظر إيران إلى محور المقاومة ككل متكامل 
متماون في موا هة كل المرامراع التي تاحاس ضد  المنطقة وضد  القضية الليسطينية  وت تستطيع 

ي تبقى فيه حماس خار  المحور  أو تبقى عالقاع حماس مع تشكيل محور صيب في الوقع الذ
سوريا ومع حزب هللا متوت رة. ولهذا من المتوق ع أن تبدأ مرحية  ديدة من المالقاع التماونية مع 
 سوريا وحزب هللا. وقد سممنا مرخرا  تصريح الدكتور الزه ار حول ضرورة تحسين المالقاع مع سوريا.

وار لن يسمى إلى توتير المالقاع ممها عيى الرغم من أنها تمترر بالكيان أما بالنسبة لمصر  السن
الصهيوني  بل هو سيسمى إلى المحافظة عيى المالقاع الطي بة ممها لما في ذلس من منافع 
ليطرفين الليسطيني والمصري. لكنه سيسمى إلى تخلير ضرط مصر عيى حماس إلعطاء السيطة 

رون الداخيية لقطاع غز ة. السنوار ت يكن  الكثير من اتحترام لسيطة رام الليسطينية دورا  أكبر في الش
هللا  وهو سيممل عيى خلق سقر دورها في غز ة ما أمكن. من الماحتمل أن تبقى هذ  المسألة نقطة 

 خالر مع مصر  لكنها لن تشك ل نقطة شقاا.
 21/2/2017، الميادين نت

 
 إحباط الحل المفروض .65

 هاني المصري
المرتمر الصحافي الذي عقد بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب  وما قاله اسخير عن عدم  مرز 

وقبوله بما سيتلا عييه ال انبان  هو إعطاء الحرية إلسرائيل لتلمل  "حل الدولتين"تمسكه بما يسمى 
يرير من  ما تشاء  لكن ربما بمد التنسيا مع إدارة البيع اسبيق خشية حدوث ملا آع وعواقب  وت

ذلس حديث المندوبة اسميركية في اسمم المتحدة عن تمسس أميركا بحل الدولتين مع أنها تدرس 
لالستيطان  سن  هذا ذرٌّ  "تخلير قييل"خياراع أخر   وت حديث ترامب عن التنازتع المتبادلة وعن 

اع لضم كل أو  زء ليرماد في الميون. فالحقيقة تظهر في أن قادة إسرائيل يتنافسون عيى مخطط
 من الضلة الرربية أو مناطا ) (.
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وفي هذا السياا  أقرع الحكومة اإلسرائييية إقامة أكثر من ستة آتر وحدة استيطانية منذ تولي 
ترامب سدة الحكم  وتخطط إلقرار عشراع اآلتر من الوحداع اسخر  دون إدانة من إدارة ترامب  

ن أن اتستيطان ليس عقبة أمام السالم  وأن توسيمه خار  بل هناس تصريحاع أميركية متناقضة ع
 المستوطناع القائمة قد ت يساعد عيى تحقيا السالم  وأن المساحة المتبقية صريرة.

دها  تشكيل الي ان الثنائية  -أثناء الزيارة  –كما أن حرارة المالقاع اسميركية واإلسرائييية ومتانتها  س 
تقريب ا  بما في ذلس ل نة لالهتمام بتطبيع المالقاع المربية  المشتركة التي شميع كل شيء

اإلسرائييية  وبضمنها ال انب اتقتصادي  ول نة حول اتستيطان  وأخر  حول اتقتصاد الليسطيني 
 من دون مسار سياسي ومن دون إشراس ال انب الليسطيني أو حتى م رد التشاور ممه.

الذي  "المكتوب يقرأ من عنوانه"ر بشكل نهائي بمد  ولكن صحيح أن السياسة اسميركية لم تتبيو 
ذا كانع في السابا أدع إلى تمكين إسرائيل  يشير إلى عالقاع أميركية إسرائييية أوثا من السابا  وا 

لى تحويل  800من زرع حوالي  ألر مستوطن في الضلة الرربية دون ممارضة أميركية حقيقية  وا 
ميهاة ليترطية عيى ال ريمة التي ارتكبتها الحكوماع اإلسرائييية إلى  "حل الدولتين"الحديث عن 

المتماقبة المتمثية بقتل ما يسمى حل الدولتين  ولم تقم بدفنه عبر إعالن إلراء اتلاا أوسيو الذي 
ت اوزته منذ زمن طويل  سنها تريد من ال انب الليسطيني اتستمرار في تطبيا التزاماته من  انب 

 واحد.
ديد اآلن فهو أن  إدارة ترامب أظهرع الو ه الحقيقي ليسياسة اسميركية غير الميتزم عميي ا أما ال 

بحل الدولتين  وهذا قد يردي إلى دفن هذا الحل ليس من أ ل الدولة الواحدة الديمقراطية كما توه م 
ين. وهو البمق  بل من أ ل تمرير حل إقييمي يتم اتتلاا حوله مع المرب وفرضه عيى الليسطيني

حل يتناسب مع شروط نتنياهو المتمث ية باتعترار ب سرائيل كدولة ليشمب اليهودي  واستمرار 
السيطرة اسمنية اإلسرائييية غرب نهر اسردن  ضمن ررية إسرائييية بأن الليسطينيين ت يمكن أن 

شرقية  ما يستدعي   بما في ذلس القدس ال67يقبيوا حال  ت يتضمن اتنسحاب اإلسرائييي إلى حدود 
إدخال المرب بدت  منهم عيى أساس إ راء مقايضة ملادها: تحالر عربي إسرائييي ضد الشيمة 

يران واإلرهاب  مقابل تخيي المرب عن القضية الليسطينية.  وا 
لقاء "يممل نتنياهو من أ ل الحل اإلقييمي منذ فترة طويية  كما يدل اعترافه بأنه الذي دعا إلى 

مام الماضي الذي شارس فيه هو والرئيس المصري والماهل اسردني ووزير الخار ية  ون ال "المقبة
كيري  وهو الذي رفق فيه المبادرة التي اقترحها كيري رغم أنها تتضمن قسم ا كبير ا من المطالب 

عيى  اإلسرائييية  بما فيها اتعترار ب سرائيل كدولة يهودية. ويصو ر أن إسرائيل قطمع شوط ا واسم ا
طريا إقامة هذا الحير  مت اهال  أن المرب رغم أوضاعهم السيئة  د ا واعتقاد بمضهم أن اسولوية 
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لموا هة الخطر اإليراني وليس لتحقيا حل ليقضية الليسطينية  إت أنه من الصموبة بمكان تمرير 
 حل تصلوي لها من المحتمل أن تكون له تداعياع كبيرة خطيرة عيى من يوافا عييه.

فمن  هة  إن التحالر مع إسرائيل بما تمثيه من خطر  سيم عيى المرب  والمساعدة المربية عيى 
ا السياسية والدينية المقدسة  سيقوي كل  تصلية القضية الليسطينية بكل رموزها وأبمادها  خصوص 

رهابية. ومن ال ماعاع والقو  الممارضة ليحكام المرب  بما فيها ال ماعاع التكليرية وال هادية واإل
ا اسردن الذي يخشى أن تكون تصلية   هة أخر   سي يب أضرار ا فادحة لبيدان الطوا  خصوص 

باعتبار  ي سد الدولة  "الوطن البديل"القضية الليسطينية عيى حسابه  من خالل أطروحاع  مثل 
لثة  إن الشمب الليسطينية مثيما يقول نلتالي بينيع وغير  من القياداع اإلسرائييية. ومن  هة ثا

الليسطيني رغم انقسام نظامه السياسي وضمله واتستقطاب الثنائي الحاد  وتوهان قيادته وفصائيه ت 
يزال حيًّا ومتمسك ا بقضيته  ويمكن أن يل ر مو اع  ديدة من المقاومة واتنتلاضة تري ر قواعد 

اآلن رغم تهديدها المتواصل بالقيام  اليمبة برمتها  اسمر الذي لم ت رر عييه القيادة الليسطينية حتى
 بذلس  وبالرغم من ذلس ف ن التمسس اسميركي بحل الدولتين أفضل وأقل سوء ا من التخيي عنه.

ثباع حسن السيوس ومخاطر الترامبية اعتماَد  يستدعي فشل حل الدولتين عن طريا الملاوضاع وا 
 رة ميحة. مقاربة  ديدة مختيلة  د ا تطر  تريير قواعد اليمبة بصو 

وتنطيا المقاربة ال ديدة من أن طريا تحقيا اسهدار والحقوا الوطنية يمر عبر الكلا  لتريير 
موازين القو   و مل اتحتالل مكيل ا إلسرائيل ومن يدعمها  وهذا اسمر وحد  يمكن أن يلتح طريا 

قامة الدولة ذاع السيادة وعاصمتها القدس  أو فتح خيار  إقامة الدولة الواحدة إنهاء اتحتالل وا 
الديمقراطية التي ت يمكن أن تر  النور إت بمد هزيمة وتلكيس نظام السيطرة اتستمماري الصهيوني 

 المنصري.
أخطأع القيادة الليسطينية عندما َبَنْع كل سياستها عيى الرهان عيى الوتياع المتحدة  وعيى ما 

الرغم من أن إسرائيل لم يكن لديها في كل اسحوال   ولم تلتح بقية الخياراع ب"حل الدولتين"يسمى 
بار "مشروع إقامة دولة فيسطينية  بدليل أن موافقة نتنياهو عيى إقامة الدولة في خطابه في  اممة 

كان ليمالقاع المامة كما ظهر في إغراقه في الحديث عن مواصلاع الدولة  2009في المام  "إيالن
تم يزية ت يمكن سي قيادة فيسطينية تمثل حق ا الشمب  ومتطيباع اتعترار بها ووضع شروط

 الليسطيني القبول بها.
سارع القيادة في السنواع المشر السابقة في سياسة  ممع فيها بين ت نب الم ابهة مع اتحتالل 
قدر اإلمكان مع أنها ملروضة  مع رفق قبول الشروط اإلسرائييية ليحل  وأدع هذ  السياسة إلى 
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طينية كبر  في السابا  ولم يمد من الممكن اتستمرار فيها في ظل التطوراع خسائر فيس
 والمتريراع  وخاصة بمد تولي ترامب سدة الحكم في أميركا.

اآلن  أصبح هامق المناورة يضيا باستمرار  وبالتالي إما عيى القيادة أن تخضع وتستسيم ليشروط 
عربي  أو تستمد لموا هة شامية تستطيع فيها واإلمالءاع اإلسرائييية برطاء أو من دون غطاء 

تريير الواقع الحالي إلى واقع  ديد يسمح ب طالا عميية سياسية قادرة عيى تحقيا الحد اسدنى من 
 الحقوا الليسطينية.

نما نحن أمام دولة عنصرية  ما نرا  أمامنا ت يلتح إقامة دولة واحدة ديمقراطية كما يدعي البمق  وا 
سع باستمرار  وممازل آهية بالسكان يتم ت ميع الليسطينيين فيها  بينما يتم تقطيع استممارية تتو 

أوصالها لتقبل بشروط ومواصلاع ت تسمح ب قامة دولة  حتى منقوصة السيادة  أو حكم ذاتي 
بصالحياع واسمة  ف سرائيل تسيطر عييها قياداع وأحزاب تهدر إلى إقامة إسرائيل الكبر   من 

عيى اسرق من النهر إلى البحر  وطرد أكبر عدد ممكن من السكان  وحشر ما  خالل السيطرة
تبقى منهم في ممازل  إلى أن تحين لحظة مواتية لته يرهم وطردهم إلى اسردن وسيناء تحع ادعاء 

 بينيع أن هناس دولتين فيسطينيتين  واحدة في غزة واسخر  في اسردن.
 21/2/2017، األيام، رام هللا

 
 اد األوروبي يوقف صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بغزةاالتح .66

 عدنان أبو عامر
لم يمد سرا  أن السيطة الليسطينية توا ه أزمة مالية متلاقمة  بسبب ترا ع الدعم الخار ي لها  مما 

 13دفع بمحمد اشتيه وزير اإلسكان الليسطيني اسسبا  وعضو الي نة المركزية للتح  ليتأكيد يوم 
 ط/فبراير أن أموال المانحين آخذة بالنقصان  واسزمة المالية ليسيطة الليسطينية مستمرة.شبا

شباط/فبراير أن اتتحاد  3شادي عثمان مسئول اإلعالم بالملوضية اسوروبية بالقدس  أعين يوم 
مييون يورو  من أمواله  30اسوروبي تبنى ليمام ال اري سياسة دعم مالي  ديدة  بوقر تو يه 

لرواتب موظلي السيطة الليسطينية في غزة  وتحوييها لدعم المائالع اللقيرة ومشاريع التنمية والبنية 
 التحتية وخيا فرص عمل.

 7السيطة الليسطينية لم تتأخر بالرد عيى إعالن اتتحاد اسوروبي  وأصدرع حكومتها بيانا يوم 
موازنتها  كاشلة أن رئيسها رامي الحمد هلل شباط/فبراير ذكر أن التو ه اسوروبي ال ديد سيزيد ع ز 

بذل  هودا المام المنصرم لثني اتتحاد اسوروبي عن قرار  دون  دو   مما يمني زيادة اسعباء 
 مييون دوتر شهريا. 39المالية ليسيطة  وع زا إضافيا بموازنتها التي تماني ع زا ماليا يبيغ 
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اسراضي الليسطينية  رفق كشر هويته  وقال أن "المونيتور" تحدث مع دبيوماسي أوروبي في 
  التي 2013"التو ه اسوروبي ال ديد يأتي لتنليذ توصياع تقرير ل نة الرقابة اسوروبية عام 

اعترضع عيى دفع اتتحاد اسوروبي رواتب لموظلين ت يمميون  دون و ود مبرراع مقنمة أمام 
بالتالي لم يقتطع اتتحاد اسوروبي هذ  اسموال  بل قام دافع الضرائب اسوروبي بتحويل أمواله لهم  و 

 ب عادة تو يهها لقطاع آخر وهو المائالع اللقيرة".
بوقر الرواتب التي  2013وأوصع ل نة المراقبين الماليين باتتحاد اسوروبي بكانون أول/ديسمبر 
بأن الدعم اسوروبي ليسيطة يدفمها اتتحاد لموظلي السيطة برزة  لمدم انخراطهم بوزاراتهم  عيما 

 .2013-1993مييار يورو بين عامي  5.6الليسطينية بيغ 
محمد أبو  ياب  رئيس تحرير صحيلة اتقتصادية الليسطينية  وهي صحيلة أسبوعية إلكترونية  
قال "ليمونيتور" أن "الخطوة اسوربية  اءع دون موافقة السيطة ليضرط المالي عييها إلنهاء اتنقسام 

  وفي حال التزمع الحكومة الليسطينية بسد اللراق التموييي 2007ن غزة والضلة الرربية القائم منذ بي
الحاصل نتا  التو ه اسوروبي فسيشكل ضرطا ماليا عيى الموازنة المامة  وستي أ الحكومة إلعادة 

  دولة إنلاقها بما يحقا خلق الم ز المالي  والبحث عن موارد مالية  ديدة".
أبو  ياب "ليمونيتور" أن "وزير المالية الليسطيني شكري بشارة رد قبل أيام عيى الخطوة  وكشر

ألر فيسطيني مستليد من برنام  اإلعاناع المالية الممول من  16اسوربية بالتدقيا في ميلاع 
ماليين اتتحاد اسوروبي  لتوفير مزيد من اسموال  مما قد يستبمد اآلتر من هذ  القائمة بما يوفر 

الدوتراع عيى السيطة الليسطينية  ويقيل حدة اسثر عيى الموازنة المامة نتا  الخطوة اسوروبية 
 ال ديدة".

آب/أغسطس  أن نسبة البطالة  12في سياا متصل  قال ال هاز المركزي لاحصاء الليسطيني يوم 
من سكان  %80طس أن   وقالع اسونروا في اسول من آب/أغس2016في المام  %42في غزة بيرع 

غزة يمتمدون عيى المساعداع اإلنسانية  وأكد وزير الممل الليسطيني مأمون أبو شهال في كانون 
 ألر أسرة فقيرة في قطاع غزة. 320ثاني/يناير أن 

مسرول مالي فيسطيني في رام هللا  أبيغ "المونيتور"  رافضا كشر اسمه أن "عدد موظلي السيطة 
ألر موظر في  55مييون دوتر  بينهم  170أللا  تدفع السيطة لهم شهريا  175الليسطينية يصل 

مييون دوتر شهريا   وطيبع السيطة من موظليها في غزة باتستنكار عن  41غزة  يحصيون عيى 
  عقب سيطرة حماس عيى غزة  ومن حينها تدفع رواتبهم دون أن يمميوا  وت 2007الممل صير 

مييون يورو  رغم ما قد نقدم عييه من  30هذا الم ز ال ديد بقيمة نميم حتى اآلن كير سنموق 
 إ راءاع تقشلية ووقر ليمالواع وتقييص لينلقاع الحكومية".
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الليسطينية  قال "ليمونيتور" أن "قرار  اتستراتي يةعمر شمبان  رئيس مرسسة بال ثينس ليدراساع 
اثية  سن دفع مرتباع لموظلين ت يمميون اتتحاد اسوروبي قد يش ع دوت أخر  تتخاذ خطواع مم

يتناقق مع مبادئها  ويقع عيى عاتا السيطة الليسطينية دفع مرتباتهم من مصادر أخر  كالضرائب 
 والمقاصة مع إسرائيل  واسفضل عودة الموظلين لمميهم ليساهموا بخدمة م تممهم".

ن  في حال لم يتم تسديد السيطة قد يمني وقر الدعم اسوروبي لموظلي السيطة برزة  أن يضافو 
لرواتبهم  إلى طوابير اللقراء والمموزين في غزة  بما يزيد من اسزمة اتقتصادية المميشية المتلاقمة 

 في القطاع.
 مال نصار  رئيس ل نة الموازنة في الم يس التشريمي الليسطيني  وصر "ليمونيتور" القرار 

مقل أن يستمر بمنح موظلين رواتبهم وهم ت ينخرطون اسوروبي بأنه "عادل منطقي  سنه ت ي
بوظائلهم  والقرار الصحيح أن يتم تحويل هذ  اسموال إلى اللقراء  الذين باتوا يشكيون في قنبية 
موقوتة قابية لالنل ار في أي لحظة  بالتزامن مع انتشارا البطالة واللقر  مع أن الحكومة الليسطينية 

مييون يورو بزيادة ضرائبها عيى غزة  سنها لن تقدر عيى  30بقيمة  تستطيع تمويق هذا النقص
وقر صرر رواتب موظلي غزة  لما سيضر ذلس بحركة فتح  وين م عنه مشاكل مالية وتنظيمية 

 داخل السيطة الليسطينية".
ربما باع واضحا أن التو ه اسوروبي ال ديد مرشر ضرط عيى السيطة الليسطينية  لوقر صرر 

لموظلين  السين في بيوتهم  سصحاب الرتب المالية  أو إ بار السيطة عيى مصالحة رواتب 
حماس. في الوقع ذاته  قد يكون التو ه اسوروبي ال ديد ليضرط عيى حماس  فحرمان عشراع 
اآلتر من موظلي السيطة الليسطينية في غزة من رواتبهم  قد يضير عبئا  ديدا عيى الحركة  

 طيين عن الممل  وقد تخشى حماس من انل ار الوضع المميشي في و هها.وتزيد أعداد الما
 20/2/2017المونيتور، 

 
 ترمب وخيار حل الدولتين .67

 إبراهيم حمامي
لم تاشكل مواقر وا  راءاع الرئيس اسميركي ترمب اسخيرة من القضية الليسطينية ملا أة ليسياسيين 

وعود  اتنتخابية قبل فوز  بمنصب الرئاسة  ورغم ذلس  أو المتابمين له  فاإل راءاع تماشع تماما  مع
ف ن سرعة اتخاذها والطريقة التي تم بها اإلعالن عنها شكال بال شس صدمة قوية لمن كان يأمل أن 

 يكون ترمب المرشح ليرئاسة غير ترمب الرئيس.
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من ثوابع كان التخيي اللميي عن ثابع  -الذي أرسل مو ة صادمة عبر المحيط-الموقر اسبرز 
 السياسة اسميركية منذ عقود هو "حل الدولتين".

مكانية تطبيا حل الدولتين عيى أرق الواقع مع إ راءاع التهويد القائمة  وبرق النظر عن حقيقة وا 
عيى اسرق ومنذ سنواع  بما فيها: زيادة أعداد المستوطنين  وضم اسراضي  وال دار... وغيرها  

اع: ال انب الليسطيني لتبرير استمرار  في عميية السالم اللاشية  وال انب ف نه وف ر غطاء لطرفي النز 
 اإلسرائييي لمواصية تهويد الضلة في ظل ملاوضاع ت تتقدم.

 
 موقف إدارة ترمب

ليس من قبيل المبالرة القول إن إدارة الرئيس ترمب الحالية تشن حربا  سياسية ومالية شامية عيى 
 حياز عيني تام لس"إسرائيل".السيطة الليسطينية  مع ان

ت يتوقر اسمر عند التخيي عن خيار "حل الدولتين" بل تمدا  إل راءاع أكثر عدوانية  ربما لم 
رع مع حزمة من اإل راءاع والمواقر اسخر  وتسببع في ردود  يتوقر عندها المتابمون سنها مار 

لمتحدة  وما تبمه من ممارس قضائية فمل عنيلة  كقرار حظر مواطني سبع دول من دخول الوتياع ا
 غطع عيى اسمور اسخر . ومن هذ  اإل راءاع المدوانية:

نقل السلارة اسميركية ليقدس المحتية: فقد تمهد الرئيس ترمب في حميته اتنتخابية بنقل السلارة  -1
ه  و م دوا تنليذ  اسميركية إلى القدس المحتية  وهو اسمر الذي أح م الررساء السابقون عن القيام ب

 لسنواع. الرئيس ترمب أعين بمد انتخابه أنه ميتزم بوعد  ويدرس آلياع تنليذ .
في -اتستيطان: أعين الرئيس ترمب أنه ت يمتقد أن اتستيطان يمرقل عميية السالم  لكنه  -2

" في موضوع طيب منه التريث "قييال   -مرتمر  الصحلي مع رئيس الوزراء اإلسرائييي بنيامين نتنياهو
 اتستيطان.

مييون دوتر  كان  221المقوباع المالية:  م د ترمب حزمة مساعداع ليسيطة الليسطينية بقيمة  -3
الرئيس السابا باراس أوباما أقرها في الساعاع اسخيرة من رئاسته  ومنذ تسيمه الرئاسة لم تاحو ل أي 

 .2017-2016مستحقاع مالية ليسيطة في المام المالي 
تميين ديلد فريدمان سليرا أميركيا   ديدا لد  "إسرائيل"  وهو ممرور بحماسته الشديدة  -4

لالستيطان وتأييد  له  ويدافع عن ضم "إسرائيل" ليضلة الرربية المحتية  وت يرمن بحل الدولتين  
 ويمتبر ال وتن ذا أهمية إستراتي ية إلسرائيل وليس منطقة نزاع.
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دوارد ووكر  ودانيال وهو ما حدا بسلراء أمي ركيين سابقين لد  تل أبيب )هم: توماس بيكرن   وا 
كيرتزر  و يمس كانينرهام  ووليام هاروب( لكتابة رسالة بشأن تميين ديلد فريدمان   اء فيها: "نمتقد 

 أنه غير مرهل ليمنصب" بسبب مواقله المتطرفة.
 27ب تقرير إسرائييي ناشر يوم يهوديا  في مناصب قيادية في إدارته  حس 11عي ن ترمب  -5

تحع عنوان "تمرر عيى كبار المسرولين اليهود في إدارة ترمب"  وقدمع  2017يناير/كانون الثاني 
شخصية مرثرة ستممل إلى  انب ترمب   11صحيلة " روزاليم بوسع" اليمينية اإلسرائييية تمريلا  بس

 بمضهم ت ياخلي انحياز  التام لس"إسرائيل".
إدارة ترمب مرسومين ينصان عيى تقييص أو حتى إلراء المساهمة المالية ليوتياع  إصدار -6

المتحدة في وكاتع عدة تابمة لتمم المتحدة ومنظماع دولية  وا عادة النظر في سيسية من 
يناير/كانون الثاني  25المماهداع  حسب ما ذكرته صحيلة نيويورس تايمز في عددها الصادر يوم 

 القراراع أي منظمة اعترفع بالسيطة الليسطينية كدولة.   وتستهدر2017
رفضع اإلدارة اسميركية ال ديدة الرد عيى اتصاتع مسرولي السيطة )باستثناء ما د فر (   -7

بينما شرعع اسبواب ليمسرولين اإلسرائيييين  وكان آخرهم نتنياهو الذي خاطبه ترمب بس"بيبي"  
 إلظهار الود بين الطرفين. مبتمدا  عن اسعرار الدبيوماسية

هدد الرئيس ترمب بمماقبة الليسطينيين إذا قاموا بمقاضاة "إسرائيل" لد  محكمة ال ناياع  -8
الدولية  وفا ما نشرته صحيلة هآرتس "اإلسرائييية". وقال مسرولون غربيون إن اإلدارة اسميركية 

ن شأنها أن تيحا الضرر الكبير بمكانة ال ديدة ستقوم بتنليذ عقوباع واتخاذ خطواع شديدة أخر   م
 وموقع منظمة التحرير الليسطينية.

وأشارع هآرتس إلى أن اإلدارة اسميركية ستقوم بقطع المساعداع التي تقدمها الوتياع المتحدة إلى 
 السيطة الليسطينية  وستقوم ب غالا مكاتب تابمة لمنظمة التحرير.

في -ولتين" كسياسة أميركية وخيار وحيد  إذ أعين ترمب ثم كان الموقر اسبرز ب سقاط "حل الد
أنه "ليس الخيار الوحيد"  وأنه يقبل  -2017فبراير/شباط  15مرتمر صحلي مشترس مع نتنياهو يوم 

 ما يقبل به الطرفان.
 

 المواقف الدولية
وقر اسبرز المواقر وردود اللمل الدولية  اءع باهتة ضميلة وكأنها استسالم سمر واقع  ديد. فالم

كان من فرنسا التي أعينع تمسكها بخيار الدولتين  وهو ذاع الموقر الذي عب رع عنه الملوضية 
 اسوروبية وكذلس اسمين المام لتمم المتحدة.
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عيى المناورة محدودة  خاصة أن إدارة الرئيس ترمب  -وممها اتتحاد اسوروبي-لكن قدرة فرنسا 
قبيل موقر ترمب من خرو  المميكة المتحدة من اتتحاد  افتميع موا هاع أخر  ممهم  من

اسوروبي وحثه باقي الدول عيى اتقتداء بها  وهو ما يمد  دعوة لتلكيس اتتحاد اسوروبي  أو ما 
 صر  به حول حير شمال اسطيسي )الناتو(.

ئية عيى اسرق ت تستطيع أوروبا وحدها موا هة التو ه اسميركي ال ديد  خاصة مع الترييراع الها
والتي سر عتها "إسرائيل" بشكل غير مسبوا في سباا مع الزمن  من قبيل قانون تميس اسراضي 

 الخاصة في الضلة  وضم  التكتالع اإلسرائييية الكبر   وبناء المزيد من الوحداع اتستيطانية.
لرربية نهائيا  إلى ولم يتوقر اإلسرائيييون عند ذلس  بل ارتلمع اسصواع المطالبة بضم الضلة ا

 "إسرائيل". أما باقي الدول فقد التزمع الصمع وكأن اسمر ت يمنيها.
 

 خيارات السلطة الفلسطينية
تبيع  -ومع انطالا ما يامرر بمميية السالم 1991منذ عام -ت نظيم السيطة الليسطينية بقولنا إنها 

 دها.وهم حل الدولتين ليشمب الليسطيني  كمبرر وغطاء شرعي لو و 
لد ميتا  بمد أن قبل ال انب الليسطيني التخيي عن كل أوراا القوة والضرط   خيار حل الدولتين وا
وقِبل بالتلاوق خار  المر مية الدولية  ليبقى تحع رحمة ما تمييه أو تمطيه "إسرائيل"  دون القدرة 

م اإلدارة اسميركية عيى موا هتها. والسيطة الليسطينية تقر اليوم عا زة تماما  عن موا هة ه و 
 السياسي والمالي  بسبب انمدام الخياراع الحقيقية لموا هتها.

ربما كان صائب عريقاع الوحيَد الذي صر   بأنه سيتم سحب اتعترار بس"إسرائيل"  وبأن السيطة 
منظمة دولية  وستقاضي اتحتالل في محكمة ال ناياع حول اتستيطان وال دار. لكن  16ستنضم لس
سرعان ما خلع بمد التهديد الذي و هه السلير اسميركي في تل أبيب ليسيطة باتخاذ عقوباع صوته 

 قوية في حال تنليذ أي مما سبا.
ليسع المرة اسولى التي تهدد فيها السيطة الليسطينية ومنظمة التحرير باتخاذ خطواع لموا هة 

 تنحصر في: -ر  السنينعيى م-قراراع صدرع ضدها  أو الحديث عن خياراع وبدائل كانع 
الخيار اسول: بقاء الوضع عيى ما هو عييه اآلن  أي  مود الملاوضاع السياسية مع بقاء التنسيا 

  والممل عيى اتستمرار في  يب اتعترافاع الدولية ليليسطينييناسمني  وتسيير الحياة اليومية 
تستمرار في اتستيطان وفرق الواقع والدخول في مرسساتها الرسمية  وهذا اسمر قد يسه ل عميية ا

 عيى اسرق.
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الخيار الثاني: الذهاب إلى مصالحة فيسطينية حقيقية  وتشكيل حكومة وحدة وطنية ذاع ررية 
شمولية ليوضع الليسطيني  وتريير اإلستراتي ياع الممتِمدة عيى التلاوق كخيار وحيد. وعييه  فقد 

حتالل دون تقييدها باسعمال الشمبية  وت يكون هدفها يتطور اسمر إلى السما  بموا هاع مع ات
 المودة الروتينية إلى طاولة الملاوضاع.

وهذا الخيار يحتا  قبل ذلس توافقا فتحاويا  داخييا  حيث إن حركة فتح هي التي تقود السيطة 
ها هو رئيس السيطة والمنظمة مما   وهي التي تسيطر عيى الوضع الليس طيني في الليسطينية  ورئيسا

 الضلة الرربية.
الخيار الثالث: تنليذ السيطة الليسطينية تهديداتها بوقر التنسيا اسمني  والذهاب إلى محكمة 

 ال ناياع الدولية  حيث إنها تمتيس الكثير من القضايا التي يمكن أن تضرط بها عيى إسرائيل.
اع اللمل اإلسرائييية  وخاصة ولكن هذا الخيار كسابقه يحتا  من السطية إعداد خطة لموا هة رد

-فيما يتميا باسترداد أموال الضرائب  إضافة إلى الصمود أمام الدول التي رعع مسيرة التلاوق 
وتضرط دائما  بات ا  واحد  ولم يمد هذا الخيار متاحا  اليوم مع تهديداع  -خاصة الوتياع المتحدة

 اإلدارة اسميركية بالمقوباع.
يار هدد به محمود عباس حينما قال: "تسييم ملاتيح اللندا"  وهذا يمني حل الخيار الرابع: وهو خ

السيطة الليسطينية وترس الشمب و ها  لو ه مع سيطة اتحتالل  لتتحمل مسرولياتها اإلدارية والمالية 
 كاحتالل عن السكان الذين يقمون تحع قبضتها.

من ال دية  وت قدرة لها عيى تنليذها  وفي  والحقيقة المرة هي أن كل تهديداع السيطة فارغة تماما  
 مواقر سابقة حددع السيطة خياراتها في حال فشل عميية السالم  لكنها لم تنلذ أيا منها.

والمثير حقا  أن السيطة الليسطينية بدأع الحديث عن خيار الدولة الديمقراطية الواحدة لكل مواطنيها  
 الدولتين  والتروي  لحل الدولة الواحدة.أي أنها بدأع التمامل مع مرحية موع حل 

ومن خيلها -هو أن خيار الدولة الواحدة الذي تطرحه اليوم "إسرائيل"  -قصدا  أو سهوا  -لكن ما فاتها 
يختير تماما  مع ررية السيطة الليسطينية  إذ ي ري الحديث عن ضم ما بقي  -إدارة الرئيس ترمب
ة الزرقاء" بحيث ت يكونون مواطنين كاميي المواطنة في ومنح سكانها "الهوي 1967من أراضي عام 

 "إسرائيل"  وهو ما يبقيها "دولة يهودية"!
نظ م مركز الشرون الليسطينية ندوتين في كل من القاهرة وعم ان لبحث مستقبل  2012في عام 

 السيطة الليسطينية  والبدائل المتاحة في حال قرر المالم أنها لم تمد مطيوبة.
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لندوتان إلى أنه ت بد من التلكير ال دي في حل السيطة واتستمداد له  حتى ت نلا أ وخيصع ا
بانهيار السيطة وما يترتب عييه من كوارث بمد أن أصبحع المشر ل والموظر الوحيد ليشمب 

 الليسطيني  وما يتبمها من س الع وبياناع وشهاداع وغيرها.
اية شرعية و ود السيطة الليسطينية بمد أن استنلدع نهاية وْهم حل الدولتين سيمني بالضرورة نه

المطيوب منها  لكن يبقى الشا اسمني )التنسيا اسمني( الذي ما زال ينتظر حال له قبل اإلعالن 
 النهائي لنهاية السيطة القائمة به.

المطيوب اليوم ليس اتختالر عيى ما سبا  بل موا هة مستقبل باع أكثر قربا  من أي وقع 
سي د فيه الليسطينيون أنلسهم بال مريد وت داعم أمام ه مة تسمى إلنهاء القضية الليسطينية  مضى 

بالكامل  وبأي شكل أو حل  يرا  اإلسرائيييون واسميركيون  وممهم عدد من الدول اإلقييمية السائرة 
 عيى نلس الدرب.

م الدولة الليسطينية "القابية اختيطع اسوراا وسقطع رهاناع عقود من الزمن باع فيها المالم وهْ 
ليحياة" ضمن وْهم أكبر هو "حل الدولتين"  وبتنا اليوم بحا ة إلى مرا مة شامية ليس ليمرحية 

 السابقة بل ليمرحية القادمة وخياراتنا فيها.
 20/2/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
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