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صابة : غزة .1 استنشاق غاز داخل نفق دمره الجيش  إثرآخرين  خمسةاستشهاد ثالثة عمال وا 
 المصري

جهاز الدفاع ، أن هاني الشاعر، عن مراسلها غزةمن  25/2/2017 ،لألنباء األناضولوكالة ذكرت 
وا أمس جثث لعمال فلسطينيين، صباح اليوم السبت، كانوا قد ُفقد 3المدني في غزة، قام بانتشال 

 داخل أحد األنفاق الواصلة بين قطاع غزة ومصر.
وأضاف الجهاز في تصريح تلقت "األناضول" نسخة منه، إن طواقهما انتشلت ثالثة عمال نتيجة 

 اختناقهم بغازات داخل أحد األنفاق.
عمال ُفقدوا داخل أحد أنفاق التهريب على  4وقال مصدر أمني فلسطيني، مساء الجمعة، "إن 

آخرون بحاالت اختناق إثر استنشاقهم غاز ناتج عن تفجير  01مع مصر، فيما أصيب  الحدود
 الجيش المصري للنفق ذاته".

عامال فلسطينيا دخلوا إلى نفق،  04وأضاف المصدر، لألناضول، مفضال عدم ذكر اسمه، "إن 
غازات  نشاقهماستمنهم بحاالت اختناق جراء  01خالل اليومين الماضيين، لمحاولة ترميمه، فأصيب 

ناتجة عن التفجير، وجرى نقلهم إلى المستشفى في مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي القطاع، لتلقي 
 العالج".

 ولم يصدر أي تعقيب رسمي من السلطات المصرية أو الجهات األمنية في غزة حول الحادث.
المدني الفلسطيني في للدفاع  ا  بيانأن ، رفح من، 24/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم وأضاف

قطاع غزة وقال: "إن طواقم اإلنقاذ تمكنت في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت من انتشال جثامين 
ثالثة عمال فلسطينيين قضوا في داخل أحد األنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية اختناقا 

 اء الجمعة".بغازات، وذلك بعد قيام الجيش المصري بتفجيره في ساعة متأخرة من مس
وأشار بيان الدفاع المدني إلى وجود خمس إصابات أخرى نقلت إلى مشفى "أبو يوسف النجار" في 

عاما(، سالمة  23والعمال الذين قضوا في النفق، هم: عبد هللا وليد النامولي ) رفح جنوب قطاع غزة.
 عاما(. 25عاما(، وعبيد محمد الصوفي ) 24سليمان أبو شوشة )

 
 جل فلسطينأمن  : لبنان تحمل وضحى كثيرا  بيروتبري والحريري في  عباس يلتقي .2

السرررلطة رئرريس  مررن بيرررروت أن ،24/2/2017، وكالـــة األنبــاء والمعلومـــات الفلســطينية  وفـــا ذكرررت 
بعررد رهررر يرروم الجمعررة، جلسررة مباحثررات منفررردة مررع رئرريس مجلررس عقررد محمررود عبرراس، الفلسررطينية 

 عين التينة في العاصمة بيروت.النواب اللبناني نبيه بري في قصر 
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فرري تصررريح للصررحفيين عقررب اللقرراء: أنررا سررعيد جرردا بررأن أكررون هنررا فرري لبنرران، هررذا البلررد عبرراس وقررال 
العزيررز علررى قلوبنررا جميعررا، البلررد المناضررل المجاهررد، عنرروان النضررال والحضررارة والثقافررة، البلررد الررذي 

ينسراه  أنة الفلسطينية، البلد الذي ال يمكن تحمل الكثير الكثير وضحى الكثير الكثير من اجل القضي
علررى مرردى العقررود كلهررا، وال يررزال هررذا البلررد منررارة مررن أجررل الرردفاع عررن قضررية  أبررداالشررعب الفلسررطيني 

خواننا أهلنافلسطين. لذا، عندما نكون هنا، نكون بين  فري النضرال  األساسريلنقول لهم أنتم العنوان  وا 
نكررون بيررنكم لنتشرراور ونتحرراور ونتبررادل الرررأي فرري مررا هررو  أنمررن أجررل قضررية فلسررطين، لررذلك ال بررد 

 مستقبلنا.
، أوروبرراجديرردة، وانتخابررات مختلفررة فرري دول  أميركيررة إدارةدوليررة كثيرررة، وهنرراك  أمررور"هنرراك  وأضرراف

وهنررراك القمرررة العربيرررة، واجتماعرررات برلمانيرررة، والوحررردة الوطنيرررة الفلسرررطينية التررري احتضرررن لبنررران أحرررد 
هنرا،  وأحاديثنراجل السير قدما في هذه الوحردة. كرل هرذه القضرايا هري عنروان لقاءاتنرا اجتماعاتها من أ

بررراألمس مرررع فخامرررة الررررئيس واليررروم مرررع دولرررة رئررريس مجلرررس النرررواب الحصرررن الحصرررين للديموقراطيرررة 
 اللبنانية، والتي هي رمز الديموقراطية في العالم العربي".

نتبادل الحديث مع دولة الرئيس برري، والليلرة سرنتحدث هنا وان  أكون أن: "أنا سعيد جدا عباسوتابع 
مررع دولررة رئرريس الرروزراء، كمررا التقيررت عررددا كبيرررا مررن الشخصرريات السررامية اللبنانيررة، وجمرريعهم  أيضررا

يشرعرون ويعرفررون، وهرم علررى يقرين بررأن  ألنهررمكرانوا يناقشرروننا ونتحردث معهررم فري القضررية الفلسرطينية 
 ".ىاألولقضية فلسطين هي قضية العرب 

جولرة محادثرات مرع رئريس مسراء الجمعرة  عبراس أجررى، أن 25/2/2017المستقل، بيـروت، وأضرافت 
مجلررررس الرررروزراء سررررعد الحريررررري فرررري السررررراي الحكررررومي، تناولررررت األوضرررراع علررررى السرررراحتين اللبنانيررررة 

 الفلسطينية. -واإلقليمية والتطورات في األراضي الفلسطينية المحتلة والعالقات اللبنانية 
، الرئيسين أمين الجميل وميشال «حبتور -الهيلتون »عباس استقبل صباحا  في مقر إقامته في وكان 

 وزير المهجرين طالل أرسالن.« الديموقراطي اللبناني»سليمان، النائب بهية الحريري ورئيس الحزب 
 كمرررال شررراتيال علرررى رأس وفرررد مرررن قيرررادة« المررررتمر الشرررعبي اللبنررراني»يضرررا  رئررريس أواسرررتقبل عبررراس 

وأبو العرردات، وجررى البحرث فري آخرر المسرتجدات الفلسرطينية واللبنانيرة  األحمدالمرتمر، في حضور 
 والدولية. واإلقليميةواألوضاع العربية 

« االشررتراكيالتقرردمي »وكرران الرررئيس الفلسررطيني التقررى مسرراء أول مررن أمررس، وفرردا  قياديررا  مررن الحررزب 
ود فرري الخررارج، ضررم النائررب غررازي العريضرري وعضررو بتكليررف مررن رئيسرره النائررب وليررد جنرربالط، الموجرر

 مجلس القيادة بهاء أبو كروم.
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العرام للحرزب النائرب هراغوب بقرادونيران  األمرينضرم « الطاشرناق»كما استقبل عباس وفردا  مرن حرزب 
وعضرو اللجنررة العليرا فرري الحرزب بنيررامين بجاكجيرران. وتطررق خررالل اللقراء الررذي دام أكثرر مررن نصررف 

، والررررى «واألرمنرررريتشررررابه نضررررال الشررررعبين الفلسررررطيني » إلررررى، «الطاشررررناق»لررررر سرررراعة، بحسررررب بيرررران
 «.وخصوصا  تضامن حزب الطاشناق حيال القضية الفلسطينية األرمنيتضامن الشعب »

والدوليررة وتررداعياتها علررى القضررية الفلسررطينية، والسرريما فرري  اإلقليميررةالتطررورات »وبحررث الجانبرران فرري 
 والتقى عباس أيضا  الوزير السابق كريم بقرادوني.  «.لقدسفي ا األرمنيةأوضاع الطائفة 

مواقفره »واتصل الررئيس الفلسرطيني برالبطريرك المراروني الكاردينرال بشرارة بطررس الراعري، مثنيرا  علرى 
وشررركر لررره «. أرضرررهم ووطرررنهم إلرررىالداعمرررة للقضرررية الفلسرررطينية ولحرررق عرررودة الالجئرررين الفلسرررطينيين 

نمرراترري تركررت األثررر الطيررب لرريس فرري نفرروس المسرريحيين وحسررب المقدسررة ال لألراضرريزيارترره » فرري  وا 
 «.نفوس أبناء الشعب الفلسطيني، لما حملته من رسائل محبة واحترام لحق اإلنسان وكرامته

 الوزير السابق عبدالرحيم مراد يرافقه وفد قيادي من الحزب عباس.« االتحاد»والتقى رئيس حزب 
 

 مب اكشف عن رسالة من عباس لتر الفلسطيني وي المصريعريقات يؤكد على التنسيق  .3
طالررب كبيررر المفاوضررين الفلسررطينيين، صررائب عريقررات، القمررة العربيررة : سوسررن أبررو حسررين -القرراهرة

التصررردي للحرررل اإلقليمررري األمنررري الرررذي يطرحررره رئررريس »المقررررر عقررردها فررري األردن الشرررهر المقبرررل، برررر
األردنيرة علرى التمسرك بمقامرة دولرة  القمة المصرية  ، معرب ا عن ارتياح لتشديد«لحل الدولتين الوزراء

 فلسطينية مستقلة.
، عررن رسررالة بعررث بهررا الرررئيس الفلسررطيني محمررود عبرراس إلررى «الشرررق األوسررط»وكشررف عريقررات، لررر

نهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربيرة المحتلرة  اإلدارة األميركية، تركد التمسك بخيار الدولتين، وا 
نهاء الصراع»مبادرة السالم العربية  ،وأن 1967في   «.هي السقف النهائي للسالم وا 

حذرت من خطرورة قررار نقرل السرفارة »وأكد أن اتصاالت القادة العرب بالرئيس األميركي دونالد ترمب 
المستويات لتأكيد حل الردولتين  هذه االتصاالت قائمة على كل»، الفت ا إلى أن «األميركية إلى القدس

خيررارا للرررد علررى قرررار نقررل السررفارة  19وأشررار إلررى أن الفلسررطينيين حررددوا «. العربيررة للسررالم والمبررادرة
 ذلك، أحدها سحب االعتراف الفلسطيني بمسرائيل. األميركية إلى القدس، في حال نفذ ترمب

وكشررف عريقررات عررن رسررالة فلسررطينية بعررث بهررا الرررئيس محمررود عبرراس إلررى اإلدارة األميركيررة تركرررد 
نهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية المحتلةالتمسك ب وأن مبرادرة  ، 1967في  خيار الدولتين، وا 

نهاء الصراع»السالم العربية   «.هي السقف النهائي للسالم وا 
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وعرن اللقرراء الررذي عقرد فرري العقبررة العررام الماضري، بررين الرررئيس المصررري عبرد الفترراح السيسرري والعاهررل 
ووزيررر الخارجيررة األميركرري  ثرراني ورئرريس الرروزراء اإلسرررائيلي بنيررامين نتنيرراهواألردنرري الملررك عبررد هللا ال

قرررأت مررا ُنشررر فرري الصررحف اإلسرررائيلية، ولررم يكررن لنررا علررم بهررذا »السررابق جررون كيررري، قررال عريقررات: 
مررررا أن  االتصرررراالت المصرررررية تهرررردف إلررررى دعررررم القضررررية  فرررري المائررررة مررررن 99اللقرررراء، لكننررررا نعلررررم تمررررا  

 «.فاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض االستيطانالفلسطينية، والد
تأكيردات برالتزام »وأوضح أنه تلقى، خالل اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجيرة المصرري سرامح شركري، 

الشرررعب الفلسرررطيني  مصرررر األصررريل والثابرررت بررردعم القضرررية الفلسرررطينية، ومسررراندتها الكاملرررة لحقررروق
ينية تررررأتي فرررري مقدمررررة أولويررررات السياسررررة الخارجيررررة القضررررية الفلسررررط»، مشررررد دا علررررى أن «المشررررروعة

 «.والدولي المصرية في اتصاالتها كافة، على الصعيدين اإلقليمي
محرراوالت إلحررراز تقرردم فرري ملررف المصررالحة، »ووضررع انفترراح القرراهرة علررى حركررة حمرراس فرري إطررار 

نهاء االنقسام وفق   را أنه «الوزاري وا  ع غرزة واالنقسرام، على رغم كل جراح مصر بسبب قطرا»، معتب  
 وترررأثير ذلرررك علرررى األمرررن القرررومي المصرررري، فمنهرررا تبرررذل كرررل الجهرررد لتحقيرررق المصرررالحة الفلسرررطينية،

محراوالت إسررائيلية إللقراء أعبراء »وأشرار إلرى «. وتخفيرف المعانراة عرن الشرعب الفلسرطيني فري القطراع
 «.غزة ومسروليتها على مصر

 25/2/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 بخصوص فلسطين األمن بتنفيذ القراراتمجلس و المتوسطية  البرلمانيةلسطيني يطالب الوطني الف .4
طالب وفد المجلس الوطني الفلسطيني الجمعية البرلمانية المتوسطية بمنشاء شراكة مع مجلس : بورتو

قررم األمررن الرردولي لتنفيررذ قراراترره وقرررارات الجمعيررة العامررة لألمررم المتحرردة حررول فلسررطين وآخرهررا القرررار ر 
 حول االستيطان بهدف حماية حل الدولتين وتحقيق األمن والسالم في المنطقة. 2334

للجمعيررة البرلمانيررة المتوسررطية الترري تنعقررد فرري  11وأكررد الوفررد الفلسررطيني المشررارك فرري أعمررال الرردورة 
شرررباط الجررراري، أن مرجعيرررات عمليرررة السرررالم والقضرررية  24-23مدينرررة بورترررو البرتغاليرررة خرررالل الفتررررة 

لفلسطينية ليس ما يقره الكنيست اإلسرائيلي من قوانين عنصرية خاصة قانون التسوية، أو ما يطرحه ا
 نتنياهو أو ممن يريده في اإلدارة األميركية حول حل الدولتين.

وأضاف إن المرجعيات المعتمردة هري القرانون الردولي وقررارات الجمعيرة العامرة لألمرم المتحردة ومجلرس 
ميرع الحقرروق الفلسرطينية غيررر القابلرة للتصررف الترري ال تسرقط بالتقررادم فري تقريررر األمرن، التري كفلررت ج

قامة الدولرة الفلسرطينية المسرتقلة وعاصرمتها القردس، داعيرا البرلمرانيين إلرى  المصير وعودة الالجئين وا 
 التمسك بتلك المرجعيات.
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لمانيررة المتوسررطية الررذي كمررا شررارك الوفررد الفلسررطيني فرري اجتمرراع المجموعررة العربيررة فرري الجمعيررة البر 
ناقش توحيد المواقف العربية من القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعيرة لهرذه الردورة ومشراريع 

 القرارات المطروحة.
 24/2/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 د بلفورعن إحياء حكومة لندن ذكرى وع البريطانية الخارجيةيستوضح  السفير الفلسطيني .5

لنرردن: اجتمررع السررفير الفلسررطيني لرردى المملكررة المتحرردة مانويررل حساسرريان مررع وزيررر الدولررة البريطرراني 
توبيراس الروود، وذلرك الستيضراح موقرف بريطانيرا فري عردد مرن القضرايا، علرى  األوسرطلشرون الشرق 

 رأسها عزم المملكة المتحدة االحتفال بمرور مئة عام على وعد بلفور.
ستبذل قصارى  أنهاكما أكد  بموقفها ودعمها لحل الدولتين. البريطانيةعلى التزام الحكومة وأكد الوود 

 جهدها لجعل إدارة ترامب تلتزم بحل الدولتين، كمطار وحيد لحل الصراع.
وفيما يختص احتفاالت مئوية وعد بلفور، أوضح الوود أن بريطانيا لرن تقريم أي احتفراالت، ولكرن فري 

 طيع تجنب إحياء ذكرى مرور مئة عام على وعد بلفور بشكل رمزي. الوقت نفسه لن تست
  25/2/2017القدس العربي، لندن، 

 
 واألخير رفض عون دخول الجيش اللبناني لجميع المخيمات على: عباس عرض صحفي لبناني .6

كشرررفت مصرررادر إعالميرررة لبنانيرررة عرررن عررررض  قدمررره رئررريس السرررلطة محمرررود عبررراس، للررررئيس : بيرررروت
يشال عون، بمقتضاه ُيسمح للجيش اللبناني الدخول لجميع المخيمات الفلسطينية في لبنان، اللبناني م

 وتولي مسرولية األمن فيها.
وقال الصحفي اللبناني علي األمين، رئيس تحريرر موقرع "جنوبيرة" اإلخبراري، يروم الجمعرة، إن عبراس 

ة األمنيرة فرري مخيمرات لبنرران، عررض علرى عررون أثنراء زيارترره لبيرروت تررولي الجريش اللبنراني المسرررولي
 على غرار الدول العربية األخرى.

وقرال  وأوضح األمين الذي تربطه عالقرة وثيقرة بحركرة فرتح أن الررئيس اللبنراني عرون رفرض االقترراح.
الصررحفي اللبنرراني: "هررذا العرررض يفسررر األسررباب الحقيقيررة وراء انسررحاب حركررة فررتح ومنرمررة التحريررر 

منيررة فرري مخرريم عررين الحلرروة وبرراقي المخيمررات قبررل أسرربوع فقررط مررن وصررول الفلسررطينية مررن اللجنررة األ
 عباس إلى بيروت".

وبرري ن أن منرمررة التحريررر حاولررت تعررريض مخرريم عررين الحلرروة ومحيطرره إلررى هررزة أمنيررة للضررغط علررى 
 لبنان للقبول بدخول الجيش اللبناني إلى جميع المخيمات.
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فة العميرد محمرود عيسرى، عررض رئريس السرلطة قروات العاصر -بدوره، وصف القيادي في حركة فرتح 
وقال في تصريحات له حصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" عليها:  محمود عباس، بالدعوة المشبوهة.

"إننا باسم الالجئين فري لبنران حريصرون علرى أمرن واسرتقرار البلرد الرذي استضرافنا طرول فتررة اللجروء"، 
 على قضية الالجئين.معبرا عن تقديره للدولة اللبنانية وحرصها 

وأكررد عيسررى أن فلسررطينيي لبنرران يسررعون إلررى تمتررين العالقررة مررع الدولررة اللبنانيررة علررى قاعرردة الحقرروق 
 والواجبات، "وال نتعارض مع بسط الدولة اللبنانية سيادتها على كافة أراضيها".

ينية" مرن المسررولية وأكد أن الفلسطينيين يرفضون هذه الدعوة، التي بمقتضراها تتهررب "القيرادة الفلسرط
 وتتنصل من الواجبات الملقاة على عاتقها.

 24/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 على حاجز قرب قلقيلية األوقافاالحتالل يحتجز وزير  .7
احتجرزت قروات االحرتالل اإلسررائيلي، بعرد رهرر يروم الجمعرة، وزيرر األوقراف والشررون الدينيرة : قلقيلية

ع المرررافقين لرره بعررد انتهائرره مررن جولترره التفقديررة لمسرراجد محافرررة نررابلس الشرريي يوسررف ادعرريس وجميرر
 وعودته إلى محافرة قلقيلية.

وقررال ادعرريس إن قرروات االحررتالل اإلسرررائيلي أوقفرررت سرريارته وأنزلترره منهررا وباشرررت عمليررات التفتررريش 
لفتررره تزيررد  وذكررر أن قرروات االحررتالل تعمرردت إيقافرره والترري انتهررت بمصررادرة أجهررزة مررن داخررل المركبررة.

عررن السرراعة وأن االرتبرراط العسرركري الفلسررطيني ترردخل فررور علمرره بالموضرروع، وبفضررل اتصرراالته تررم 
 إنهاء هذه األزمة.

 24/2/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 االقتصاد الفلسطيني وُيقيد نموه يحاصروزيرة االقتصاد: االحتالل  .8

لسرطينية عبيرر عرودة، إن االقتصراد الفلسرطيني يتعررض قالت وزيرة االقتصراد فري السرلطة الف : رام هللا
 لحصار سياسي بفعل تراجع المساعدات الخارجية، فيما تقيد إسرائيل معدالت نموه وتطوره.

واشرررتكت الررروزيرة عرررودة فررري مقابلرررة خاصرررة مرررع وكالرررة أنبررراء "شرررينخوا"، مرررن ترررأثير "سرررلبي برررال " علرررى 
 70 إلرىارجية من الدول المانحة للموازنة الفلسرطينية االقتصاد الفلسطيني بفعل تراجع المساعدات الخ

 في المائة.
عررن قيمررة إجماليررة للصررادرات الفلسررطينية وصررلت مررع نهايررة العررام الماضرري إلررى مليررار  وتحرردثت عررودة

 ونصف دوالر أمريكي.
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في  3.5وبحسب عودة، فقد حقق االقتصاد الفلسطيني نسبة نمو مع نهاية العام الماضي وصلت إلى 
لكررررن عرررودة شررررددت علرررى أن "اسررررتمرار وجرررود االحررررتالل اإلسررررائيلي والسرررريطرة علرررى المعررررابر  ة.المائررر

فري المائرة مرن المروارد  90في المائة من الضفة الغربية وفيها  60والمناطق المصنفة )ج( التي تشكل 
 والمقدرات الطبيعية الفلسطينية يحد من نمو االقتصاد الفلسطيني".

 24/2/2017القدس، القدس، 
 

 وفاء لألسرىو انتخاب السنوار مفخرة .. هنية: نحرص على إقامة عالقات استراتيجية مع مصر .9
أكررد نائررب رئرريس المكتررب السياسرري لحركررة حمرراس إسررماعيل هنيررة، أن اختيررار المحرررر  الرررأي: –رفررح 

 يحيى السنوار لقيادة حماس في قطاع غزة مفخرة، تركد الوفاء لألسرى وأن مرسساتية شورية.
الل كلمررة لرره بافتترراح مسررجد الشررهيد القائررد فرري كتائررب القسررام رائررد العطررار بمدينررة رفررح جنرروب وقررال خرر

القطاع، رهر اليوم الجمعة، إن الشخصية التي كانت على رأس حماس من المدرسة السياسية وقبلها 
لقادمرة قرد من المدرسة التنريميرة وقبلهرا األمنيرة واليروم مرن المدرسرة العسركرية وفري الردورة االنتخابيرة ا

 يكون من مدرسة جديدة في ذات الحركة.
 وشدد قائال  "كلنا عسكريون في وجه االحتالل، ومع أبناء شعبنا وأمتنا سياسيون ودبلوماسيون".

دارات ومرسسرررات وهيئرررات شرررورية وهررري وفيرررة  وذكرررر أن حركتررره واحررردة وموحررردة وفيهرررا تخصصرررات وا 
الرروطن ويعملررون ألجلرره، لررذا يجررب أن نسررتوعب  لشررهدائها ومرسسرريها وكررل أبنائهررا الررذين يحملررون هررم

 ضمن هذا العمل.
العرب والمسلمين  األشقاءوجدد هنية تأكيده على حرص حركته على عالقة استراتيجية وقوية مع كل 

 وخاصة في جمهورية مصر العربية.
وأكررد أن مصررر لررن يأتيهررا مررن غررزة إال كررل خيررر "فررنحن حريصررون علررى عالقررات اسررتراتيجية قويررة مررع 

 مصر" الفتا  الزيارات التي تمت مرخرا  من قبل حماس لمصر.
وشردد أن البوصررلة متجهررة نحررو تحريررر فلسررطين وأن المعركررة عنوانهررا المسررجد األقصررى المبررارك، وأن 

 حركته تريد أن تحافر على غزة والقدس واألقصى وبقية فلسطين.
ا  إلررى أنرره سرريكون علررى رأس خررالل حديثرره لمشررروع بنرراء مستشررفى فرري رفررح، مشررير  النرررر ولفررت هنيررة

أولويرررات اللجنرررة القطريررررة إلعمرررار قطررراع غررررزة خرررالل المرحلرررة المقبلررررة بعرررد موافقرررة أميررررر قطرررر علررررى 
 مليون دوالر إلقامته. 25تخصيص مبل  

 24/2/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 القطاع الرجوب: فتح متمسكة بمفهوم الشراكة مع حماس بعد إنهاء سيطرتها علىجبريل  .11
أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، تمسك الحركة بمسألة التوافق وفا:  -رام هللا

مررع حمرراس علررى مفهرروم للشررراكة، موضررحا أن ذلررك يبرردأ بعررد إنهرراء حمرراس سرريطرتها علررى قطرراع غررزة 
ومنرمرررة وفرررق ضرررمانات حاسرررمة، يتبعررره شرررراكة فررري النررررام السياسررري الفلسرررطيني فررري إطرررار السرررلطة 

وطالرب حمراس بالقيرام بعمليرة مراجعرة تمكنهرا مررن  التحريرر علرى قاعردة التوجره نحرو عقرد االنتخابرات.
 المشاركة باالنتخابات واالنتماء للصف الوطني الفلسطيني.

 23/2/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 ي بامتيازقرار إعادة حكم المؤبد لألسير نائل البرغوثي هو قرار سياسباسم الزعارير:  .11
قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس فري الضرفة الغربيرة باسرم الزعرارير إن قررار إعرادة 
حكررم المربرررد لألسرررير نائررل البرغررروثي هرررو قرررار سياسررري بامتيررراز يعبررر عرررن حالرررة الحقررد واالنتقرررام لررردى 

هرررا ضرررد الشرررعب حكومرررة االحرررتالل المسرررتعدة لممارسرررة السرررادية ومخالفرررة كرررل قررريم اإلنسرررانية فررري حرب
الفلسطيني. وأكد في تصريح صحافي له أن حكومة االحتالل تتخبط في كرل تصررفاتها التري يحكمهرا 
مزاج قادتهرا المتطررفين، وهري تتنكرر لكافرة القروانين واألعرراف الدوليرة خاصرة اإلنسرانية منهرا حيرث ال 

 ه إال القوانين العنصرية.يوجد قانون على األرض يقبل إبقاء أسير داخل السجن بعد قضاء مدة اعتقال
أن هرررذا القررررار دليرررل العجرررز واإلفرررالس، فحكومرررة االحرررتالل ترررربط قراراتهرررا القضرررائية بالوضرررع »وأردف 

السياسرري، والجنررود الررذين قامررت حمرراس بأسرررهم فرري الحرررب األخيرررة علررى غررزة ال تجرررر علررى إجررراء 
فالسها وعجزها في ا  «.ألسرى الفلسطينيين العزلصفقة لإلفراج عنهم، ولذلك فهي تفرغ حقدها وا 

 25/2/2017 القدس العربي، لندن،
  
 البرغوثي: لن يكسرنا "المؤبد" ونثق بوعد القسامنائل عائلة  .12

بابتسررامة يحرردوها األمررل وتملرهررا الثقررة بررالفرج القريررب، اسررتقبل أقرردم أسررير فرري العررالم : الضررفة المحتلررة
عامرا، وهرو  18الحكرم بالسرجن المربرد لره، إضرافة لرر نائل البرغوثي، قرار المحكمة )اإلسرائيلية( إعرادة 

 عاما  خلف قضبان سجون االحتالل. 36الذي أمضى من عمره أكثر من 
لكن وقع القرار بالنسبة للعائلة، ال سيما زوجته إيمان نرافع، كران صرعبا  وصرادما ، بخاصرة أنهرم هيرأوا 

" محررررا ، ويعررود برررفقتهم إلررى بلدترره كرروبر أنفسررهم قبررل موعررد المحاكمررة بأيررام ليسررتقبلوا نائررل "أبررو النررور
 شمال رام هللا.
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في بيرت نائرل التقرت "الرسرالة نرت" زوجتره األسريرة المحرررة إيمران نرافع، وشرقيقته حنران، تقرول الزوجرة 
إيمرران "لررم يكررن القرررار سررهال علينررا، ونائررل كرران يجهررز نفسرره لإلفررراج، ولكننررا سررنتوجه للمحكمررة العليررا 

 لحكم المربد".لالستئناف ضد إعادة ا
وقالت إن محكمة االحتالل أعادته إلى حكم المربد بناء على ملف سري واالد عاء أنه اخترق القروانين 

 بعد اإلفراج عنه في صفقة التبادل األخيرة.
وتضيف للرسالة إيمان بأن التعويل الحقيقي هو على المقاومة إلنجاز صرفقة جديردة مثرل التري تحررر 

 .2011فيها نائل عام 
برغم الحسرة والحزن الذي يسود أوساط العائلة إال أنها تبدو على يقين وثقة بأن تحرر أبو النور، ال و 

 يعدو مسألة وقت، وأنه سيكون بينهم عما قريب.
وتقول شقيقته حنان إن الحكم المربد لن يكسرنا أو يثنينا، ونحن نسرتمد قوتنرا مرن هللا تعرالى، ومرن ثرم 

رادته التي ل  م تهزها السنوات الطويلة خلف القضبان.بثبات نائل وا 
 وتضيف "نحن نثق بوعد كتائب القسام بأن كل األسرى سيتحررون عاجال أم آجال".

 25/2/2017الرسالة.نت، 

 

 الحية: حل الدولتين ساقط وال بديل عن فلسطين كاملة .13
 برديل عرن أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، على أن حل الدولتين سراقط، وأال

وقال الحية خالل خطبة الجمعة اليوم في مسجد الشهيد رائرد العطرار فري رفرح جنروب  فلسطين كاملة.
 القطاع، إن فلسطين ال تقبل القسمة مع أهلها أبدا، مشددا  على سعي المقاومة إلى مالحقة االحتالل.

نا ولررو مرردت لرره حبررال وأضرراف: ال حلررول سررلمية مررع االحررتالل، مردفررا : ال مقررام لالحررتالل علررى أرضرر
 ودعا الحية أبناء شعبنا وفصائله وقواه إلى الوحدة من أجل كنس االحرتالل مرن أرضرنا. الدنيا جميعا .

 وحذر من أن قانون االستيطان األخير لن يبقي ألهلنا في الضفة الغربية بيتا  وال أرضا .
 24/2/2017موقع حركة حماس، 

 

 

 مة على شلح من "الصغائر"": أوسلو سراب والهج21شهاب لـ"عربي .14
قيررادي فرري حركررة الجهرراد اإلسررالمي داود شررهاب  فرري تصررريح لا: رأى أحمررد صررقر - 21عربرري -غررزة 

تح علرى األمرين العرام لحركتره رمضران عبرد هللا شرلح  هرو "مرن فرأن هجروم حركرة  ،"21خاص لرر"عربي
 الصغائر التي ال نتأثر بها  ويعبر عن ضيق وعجز في مواجهة الحقيقة".
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"نحررن نعرررف مررن يقررف خلررف هررذا الهجرروم وأغراضرره"، موضررحا أن : ال القيررادي فرري حركررة الجهررادوقرر
 "هناك فريقا أفلست خياراته ولم يعد لديه ما يقدمه".

عررن فررتح الترري ُزج باسررمها وكأنهررا تحولررت لسررلطة"، منوهررا إلررى أن "فررتح فيهررا  أتحرردثوأضرراف: "أنررا ال 
سرريرة الكفرراح والمقاومررة، وقرردمنا معهررم شررالال مررن تيررار وطنرري أصرريل كرران لرره إسررهامات شاسررعة فرري م

التضرحيات فرري عمليررات مشرتركة  ولررذلك نحررن لررن نررد علررى هررذه البيانرات وال الكررالم، لكررن الحقيقررة ال 
 تغطى بغربال".

وتررابع القيررادي فرري حركررة الجهرراد: "نحررن لررم نهرراجم أحرردا واألمررين العررام وصررف حقيقررة مررا يجررري بمررا 
ئيسررها الررذي يتحرردث عررن قداسررة التنسرريق األمنرري، وعررن الحرررص علررى تعترررف برره السررلطة ويقررر برره ر 

التواصررل والتفاعررل مررع الجمهررور اإلسرررائيلي"، مررذكرا برررفض أحررد "ضررباط حرسرره الخرراص، عبررر عررن 
 رفضه للتعزية في بيرس".

 25/2/2017"، 21قع "عربي و م 
 

 خدمة مجانية لالحتالل إسطنبولفتح: ما يسمى بمؤتمر  .15
عضرررو المجلرررس الثررروري لحركرررة "فرررتح"، المتحررردث باسرررمها، أسرررامة القواسرررمي، إن  قرررال :وفرررا –رام هللا 

، فري الخرامس والعشررين مرن الشرهر الحرالي، إسرطنبولانعقاد ما يسمى بمرتمر فلسطينيي الخرارج فري 
هررو خدمررة مجانيررة لالحررتالل اإلسرررائيلي، ومحاولررة فاشررلة حتمررا لضرررب منرمررة التحريررر الفلسررطينية، 

 تمرار "حماس" في تعزيز االنقسام وتوسيعه في الساحة الفلسطينية.وخطوة تدلل على اس
وأكد القواسمي، فري تصرريح صرحفي، مسراء اليروم الجمعرة، أن للشرعب الفلسرطيني ممثرل شررعي واحرد 

 ووحيد هو منرمة التحرير الفلسطينية.
 24/2/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 

 ال أنصاره ويحذر من صراع داخل فتحدحالن يتهم السلطة باعتق .16
اتهرررم القيرررادي المفصرررول مرررن حركرررة "فرررتح" محمرررد دحرررالن، مسررراء الجمعرررة، أجهرررزة أمرررن السرررلطة : غرررزة

الفلسطينية في الضرفة الغربيرة المحتلرة بشرن حملرة اعتقراالت ضرد أنصراره، خرالل السراعات الماضرية، 
 فتحاوي". -محذر ا من "محاولة إشعال فتيل صراع فتحاوي

ا دحررالن، فرري تصررريح نشررره عبررر صررفحته علررى "فيسرروك"، لضرررورة التحرررك السياسرري والرروطني ودعرر
 لوضع حد "لتلك المسلكيات المشبوهة قبل فوات األوان".

 24/2/2017الرسالة.نت، 
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 "إسرائيلـ"معادي ل بانه اإلنسان التابع لألمم المتحدة حقوقمجلس يصف ليبرمان  .17

وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، يوم الجمعة، مجلس  هاجم: عبد الرروف أرناروط - القدس
 حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، بوصفه "مجلس معاداة إسرائيل".

ويأتي هجوم ليبرمان، على خلفية تصريح لزيد رعد الحسين، مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق 
ائيلي أليرر أزاريا "خفيف وغير مقبول"، وفق اإلنسان، رأى فيه أن الحكم الصادر على الجندي اإلسر 

 ما نقلته وسائل إعالم إسرائيلية بينها اإلذاعة العامة، اليوم.
وفي هذا الصدد، قال ليبرمان في تصريح صحفي مكتوب حصلت األناضول على نسخة منه: "مرة 

زاريا على أخرى يثبت مجلس حقوق اإلنسان أخالقه الملتوية، باعتباره رصاصة واحدة أطلقها أ
 إرهابي أخطر من ماليين الرصاصات التي تقتل األبرياء في سوريا وليبيا والعراق واليمن".

 وأضاف إنه "مجلس معاداة إسرائيل وليس مجلس حقوق اإلنسان".
 24/2/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 يطاق ليهود بشكل الاإلنسان التابع لألمم المتحدة عنصري ويكره ا حقوقمجلس بينيت ولبيد:  .18

تل أبيب: رد وزير المعارف عضو المجلس الوزاري المصغر في الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بنيت، 
للحكم باستخفاف وغرور على انتقاد مكتب المفوضية العليا لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة 

ايير هذا التنريم المعادي ال ينقصنا إال أن نتبع مع»بسجن الجندي إليئور أزاريا، فقال:  الصادر
إن  ورد القيادي في المعارضة وزير المالية السابق، يائير لبيد، على هذا االنتقاد، قائال  «. إلسرائيل

شفة إزاء الماليين من البشر الذين  مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ال ينبس ببنت»
إيران من إعدام للمثليين، وال يقول شيئا عندما  يذبحون في سوريا، وال ينتابه القلق إزاء ما يجري في

الجديد لحركة حماس، يحيى السنوار، قتل بيديه شخصي ا  يتباهى اإلعالم في غزة بأن القائد
خصومه. كل ما يقلقهم هو الحكم على أزاريا. هذا دليل آخر على أن هذا المجلس عنصري ويكره 

 «.يطاق اليهود بشكل ال
 25/2/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 مليارات دوالر 3.75تقرر تطوير حقل "لفيتان" بمبلغ  "نوبل إنيرجي" شركةمدير ديوان نتنياهو:  .19

احتفى إسرائيليون بمعالن شركة "نوبل إنيرجي" األميركية، أمس : القدس المحتلة رر نضال محمد وتد
طين المحتلة. وأعلن مليارات دوالر لتطوير حقل الغاز "لفيتان" في فلس 3.75الخميس، دفع مبل  
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مدير ديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلية أيلي غرونير أن القرار يشكل "انتصارا  إسرائيليا " على حركة 
 المقاطعة الدولية ضد االحتالل واالستيطان.

وبحسب غرونير فمن المعنى األولي والمباشر للقرار هو االنتقال إلى بدء تطوير المرحلة األولى من 
لفيتان" وتطبيق اتفاق التسوية بشأن عوائد الغاز، الذي تم التوصل إليه بين الحكومة حقل الغاز "

 اإلسرائيلية وشرطة نوبل إنيرجي وشركاتها. 
 24/2/2017، العربي الجديد، لندن

 
 بالكنيست يوقعون على طلب إقصاء غطاس عضوا   71 :صحف إسرائيلية .21

جمعة، إن الوزير زئيف إلكين، من حزب قالت مصادر صحفية إسرائيلية، يوم ال: بالل ضاهر
الليكود، قدم طلبا إلى رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، ببدء إجراءات تهدف إلى إقصاء النائب عن 

 حزب التجمع في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس.
عضو كنيست وقعوا على الطلب المقدم إلى رئيس الكنيست، بينهم  71وبحسب المصادر ذاتها، فمن 

عضو كنيست من أحزاب االئتالف وعشرة أعضاء كنيست من حزب 'ييش عتيد' الذي يرأسه  61
 يائير لبيد.

 24/2/2017، 48عرب 
 

 تصريح عمل "رايتس ووتش"هيومن تدين رفض تل أبيب منح  إسرائيليةمنظمة  16تل أبيب:  .21
أبيب منح  منرمة حقوقية، يوم الجمعة، رفض تل 16عبد الرروف أرناروط: أدانت   - القدس

 تصريح عمل على أراضيها.” هيومن رايتس ووتش“
ننرر بقلق شديد إلى رفض إسرائيل “وقالت المنرمات، في البيان الذي وصل األناضول نسخة منه: 

السماح لعمر شاكر من هيومن رايتس ووتش بالدخول إلى البالد، نقف تضامنا معه ومع زمالئنا في 
 ”.المنرمة

لتصوير نفسها كعضو في نادي الدول الديمقراطية. ولكن ما هي تسعى إسرائيل “وأضافت 
الديمقراطية بدون حرية التعبير والنقاش العام القوي والنقد الصريح؟. إن الدولة التي تعر ف نفسها 

 ”.شرطة على الفكر إلىبأنها ديمقراطية ال يمكن أن تحول السيطرة على الحدود 
والناشطين الحقوقيين وغيرها من التدابير اإلسرائيلية ضد إغالق الحدود أمام المنرمات “وتابعت 

المنرمات التي تنتقد االحتالل، لن يمنع من االستمرار في اإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان في 
 ”.األراضي التي تسيطر عليها إسرائيل
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ي لحقوق ووقع على البيان كبرى منرمات حقوق اإلنسان في إسرائيل من أبرزها: المركز القانون
، ومركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة “عدالة “األقلية العربية 

، ”يش ديين“، ومتطوعين لحقوق اإلنسان ”بمكوم“، ومخططون من أجل حقوق التخطيط ”بتسيلم“
 ”.إسرائيل-امنستي”، و”اكيفوت”الفلسطيني ومعهد بحث الصراع اإلسرائيلي 

 24/2/2017، نرأي اليوم، لند
 

 القناة األولى األخبار بالعبرية على  تذيع 48مذيعة من فلسطيني  .22
جاء إعالن التلفزيون اإلسرائيلي أخيرا  أن مذيعة عربية ستتولى تقديم نشرة األخبار : فجر يعقوب

سنة( اآلتية من  32المركزية بالعبرية مساء كل سبت على شاشة القناة األولى، ليضم غدير كمال )
عرب يعملون في األوساط اإلعالمية اإلسرائيلية  إعالميين إلىية الكرمل جنوب شرقي مدينة حيفا دال

، وتعد «استضافة مشهور»مثل لوسي هريش التي تقدم برنامجا  تلفزيونيا  على القناة الثانية بعنوان 
موجز نشرة  ، وشبلي منصور الذي يقدمإسرائيلاألكثر مشاهدة في  إسرائيلية إعالميةوفق تقارير 

األخبار أيضا  على القناة ذاتها، ولتصبح كمال بهذا االختيار أول عربية تتولى تقديم نشرة أخبار 
 مركزية بالعبرية.

جانب كونها  إلىرهور غدير كمال وفق هذه التقارير يحمل أيضا  زخما  مختلفا  عما سبق، فهي 
قبل اختيارها لهذا  33قناة األولى، وقناة مذيعة محترفة أبدت مهنية عالية في برامج قدمتها على ال

 الموقع اإلعالمي الحساس وتحرى بنسب مشاهدة عالية في أوساط العرب واليهود على حد سواء.
 25/2/2017الحياة، لندن، 

 
 جديد في القدس تهويديمخطط  .23

د النقاب امس الجمعة عن مشروع جدي إسرائيليةكشفت مصادر : وكاالت -الرأي -القدس المحتلة 
 إلقامةمخطط لالعتراضات  إيداعتهويد القدس المحتلة، حيث تم  إلىفي اطار المشروعات الهادفة 

 أنالعبرية « يروشاليم» أسبوعيةعلى سفوح جبل الزيتون، وذكرت « مشروع سياحي»ما سمي بر 
يد في جد« متنزه»المخطط الذي اودع لدى اللجنة اللوائية للتنريم والبناء في القدس يتعلق بمقامة 

التي سيقوم عليها  األراضيسفوح جبل الزيتون، مما يحرم المقدسيين سكان المنطقة من استغالل 
 المشروع سواء للبناء أو ألغراض تخدم مصالحهم.

لدى اللجنة اللوائية للتنريم  أودعالمخطط التهويدي الذي  أنالعبرية « يروشاليم» أسبوعيةوكشفت 
 جديد في سفوح جبل الزيتون.« متنزه»والبناء في القدس يتعلق بمقامة 
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جبل سكوبيس  -ويربط المشروع الجديد بين جبل الزيتون وبين الجامعة العبرية على جبل المشارف 
 إضافةموقعا  مطل على البلدة القديمة في القدس وذلك  17كم، وسيقام على طوله  3.3ويبل  طوله 

الخفيفة وحمامات  المأكوالتات وآخر لبيع طرقات ومقهى ومركز معلومات ومحل لبيع التذكار  إلى
 لتقديم خدمات. أخرىمباني  إقامة، أيضاكما يتضمن المشروع  عامة وموقف سيارات ومخزن.

بالتعاون مع البلدية « سلطة تطوير القدس»ويطلق على هذا المشروع الذي بادرت به ما يسمى 
، ويخطط إلقامته على السفوح «اعمتنزه منتصف االرتف»ووزارة القدس في حكومة نتانياهو اسم 
 إقامتهالبلدة القديمة وتقارب تكلفة  وأسوارالمبارك  األقصىالغربية لجبل الزيتون ويطل على المسجد 

 مليون شيكل. 25
هذا مشروع »وقال آريه كين  عضو مجلس بلدية القدس والمستوطن في رأس العامود )معاليه زيتيم(: 

يخدم السكان اليهود ويضاعف من عدد الزائرين لجبل  أنآمل تنفيذه عدة سنوات و  أعيقمبارك 
 على حد تعبيره.« الزيتون

 25/2/2017، الرأي، عم ان
 

 مؤتمر فلسطينيي الخارج يحظى بتأييد ومشاركة واسعة .24
أعلنت مجموعة واسعة من مرسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمرسسات العاملة إسطنبول: 

كتها الفاعلة في المرتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج المزمع عقده في لفلسطين في تركيا عن مشار 
 من شهر شباط فبراير الحالي. 26و 25يومي  إسطنبول

المرتمر تنسجم مع حجم التحديات  ومرثرة لهذاوقد دعت هذه المرسسات إلى إيجاد مخرجات حقيقة 
 ارج.يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في الخ والمستجدات التيوالمخاطر 

وأشارت إلى أن هذا المرتمر وبما يحرى به من قبول بين أبناء فلسطين في تركيا يحتاج إلى أن 
تُترجم مخرجاته المرجوة إلى برامج عملية تحقق الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب وتثب ت مبدأ أن 

 شعبنا شعب واحد متماسك.
في تركيا أنها تدعم هذا الحراك المهم  وعاملة لفلسطينكما أكدت كمرسسات مجتمع مدني فلسطينية 

عدم االلتفات إلى ما يعرقل االنضمام إلى هذه الملحمة في سفر  وتدعو إلىفي توقيته وبرامجه 
لى تغليبالنضال الوطني الفلسطيني  الحس الوطني فوق التجاذبات والحسابات الفئوية والحزبية  وا 

 الضيقة.
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تمر بالسعي الجاد والحثيث الجتراح الصي  المناسبة على المر  المرسسات القائمينوطالبت هذه 
شراكه في القرار الوطني وكذلك تفعيل األطر التاريخية للشعب  لتفعيل دور الشتات الفلسطيني وا 

 الفلسطيني بما يخدم المجتمع الفلسطيني.
 24/2/2017، الرسالة، فلسطين

 
 االحتالل يقمع مسيرتي نعلين وبلعين .25

وات االحتالل الصهيوني، أمس الجمعة، مسيرة قرية نعلين األسبوعية قمعت ق: الضفة الغربية
 المناوئة لالستيطان والجدار العنصري، ومسيرة بلعين غرب رام هللا وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر محلية، إن قوات االحتالل التي كمنت خلف الجدار استخدمت قنابل الغاز السام 

 من االقتراب للمنطقة، ما أدى إلصابة المتراهرين بحاالت اختناق متفاوتة. بكثافة لمنع المتراهرين
وفي بلعين ذكرت مصادر محلية أن جنود االحتالل أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط 
وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين لدى وصولهم إلى بوابة الجدار العنصري 

 و ليمون، ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين باالختناق.الجديد في منطقة أب
 25/2/2017، ، عم انالسبيل

 
 "مجزرة الحرم اإلبراهيمي"عشية ذكرى  االحتالل يقمع مسيرة في الخليل تطالب برفع الحصار .26

هاجمت قوات االحتالل اإلسرائيلي مسيرة سلمية نرمتها الحملة الوطنية «: القدس العربي»رام هللا ر 
رفع الحصار عن قلب مدينة الخليل، تنديدا باإلغالقات والجرائم اإلسرائيلية. ووقعت مواجهات مع ل

جيش االحتالل الذي منع المشاركين في المسيرة من الدخول إلى المنطقة المغلقة في البلدة القديمة. 
والمتضامنين وشارك في المسيرة العشرات من سكان مدينة الخليل، والعديد من الشخصيات الوطنية 

األجانب ونشطاء السالم اإلسرائيليين الذين رفعوا أعالم فلسطين ويافطات تطالب بوقف التصعيد 
 والجرائم اإلسرائيلية وتدين االحتالل.

وطالب المتراهرون المجتمع الدولي بالتدخل لضمان فك الحصار الخانق المفروض على البلدة 
قوات االحتالل أطلقت  أنكد بديع دويك من الحملة الوطنية القديمة وعلى محيط الحرم اإلبراهيمي. وأ

الحرم  إلىقنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المسيرة السلمية ومنعت المشاركين فيها من الوصول 
اإلبراهيمي الشريف، مركدا أن هذه الفعالية ستنرم كل يوم جمعة بمشاركة كافة القوى الوطنية 

 هضة لسياسة االحتالل العنصرية.والمرسسات والجمعيات المنا
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وقال مصطفى البرغوثي األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن مدينة الخليل تجسد 
 أنمن يريد  أنعلى الشعب الفلسطيني، معتبرا  إسرائيلنرام الفصل والتمييز العنصري الذي تفرضه 

مدينة الخليل ويزور البلدة القديمة ليرى  إلىأتي عليه أن ي اإلسرائيلي« االبرتهايد»يرى حقيقة نرام 
 بأم عينه نراما أسوأ مما كان في جنوب أفريقيا.

فبراير  25ونرمت المراهرة في ذكرى المجزرة التي ارتكبها المستوطن اليهودي باروخ غولدشتاين في 
داخل الحرم وأصاب أكثر من مائة  ،فلسطينيا   مصليا   29حين قتل بسالحه الرشاش  1994)شباط( 

 اإلبراهيمي.
 25/2/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 ن/ إبريلنيسا17 األسرى الفلسطينيون يعلنون اإلضراب في جميع السجون اإلسرائيلية في  .27

ناشد أسرى فتح في سجن جلبوع جميع المرسسات اإلنسانية والحقوقية «: القدس العربي» –رام هللا 
حتالل لوقف سياستها القمعية بحقهم والعمل على إنقاذ والطبية للتدخل والضغط على سلطات اال

عاما( من جنين شمال الضفة 23حياة زمالئهم المرضى. وقال األسير المحرر علي غازي أبو بكر )
شهرا في السجون، إن سلطات االحتالل تواصل سياسة  30الغربية، لحرة اإلفراج بعد أن أمضى 

 غرامات المالية الباهرة عليهم.عزل وحرمان المعتقلين في السجن وفرض ال
وتطرق إلى تصعيد سياسة اإلهمال الطبي المتعمد، من خالل اقتصار العالج المقدم لألسرى على 

والمسكنات، إضافة إلى معاناتهم اليومية خاصة بعدم تقديم احتياجاتهم اإلنسانية « األكامول»أقراص 
 حتالل.والمطلبية الحياتية والتي تنصلت منها مصلحة سجون اال

 17وأكد أن الحركة األسيرة أعلنت رسميا خوض اإلضراب الجماعي الشامل في كافة السجون يوم 
كخطوة أولى حتى تستجيب سلطات االحتالل لمطالبهم الحياتية والصحية، مناشدا  إبريل نيسان/

والميادين باسم أسرى فتح جميع مكونات الشعب الفلسطيني للوقوف إلى جانبهم والخروج إلى الشوارع 
 نصرة لقضيتهم الوطنية العادلة.

 25/2/2017، ، لندنالقدس العربي
 

 فلسطينيا  خالل أسبوع في الضفة 97تعتقل  "إسرائيل": "نادي األسير" .28
حالة اعتقال قامت بها قوات االحتالل  97وثق نادي األسير الفلسطيني : عبدالرحيم حسين-رام هللا

شباط الجاري بينهم  23و 19بية المحتلة، في الفترة الواقعة بين اإلسرائيلي في محافرات الضفة الغر 
 سيدة.
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عاما بحق  18وقال النادي في تقرير له امس، إن المحكمة العسكرية لالحتالل أعادت الحكم المربد و
من قرية كوبر شمال رام هللا وقد قضى أطول مدة حكم في  -عاما  59 -األسير نائل البرغوثي 

عاما  متواصلة، وهو أحد محرري  34عاما، إضافة إلى شهرين، بينها  36لبالغة سجون االحتالل وا
. وأضاف التقرير، أن ثالثة أسرى يواصلون إضرابهم 2014صفقة شاليت الذين أعيد اعتقالهم عام 

يوما، وجمال أبوالليل  18عن الطعام ضد اعتقالهم اإلداري، وهم الصحفي محمد القيق المضرب منذ 
 المضربان منذ ثمانية أيام.ورائد مطير 

من  -عاما  15 -وأشار النادي إلى أن سلطات االحتالل أصدرت حكما  على الطفل أحمد خضور 
يوما  وسجن فعلي مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية  91محافرة رام هللا والبيرة بالسجن الفعلي لمدة 

عاني مرض السرطان سابقا  وصرعا  شيكل بتهمة رشق الحجارة، مبينا  أن الطفل كان ي 3,000بقيمة 
عاقة في إحدى يديه.  جزئيا ، وا 

 25/2/2017، االتحاد، أبو ظبي
 

 المتحف الفلسطيني يبدأ شراكته مع معهد العالم العربي في باريس .29
فادي أبو سعدى: أعلن المتحف الفلسطيني انطالق شراكته مع معهد العالم « القدس العربي»رام هللا ر 

وذلك ابتداء  « متحف من أجل فلسطين»إلقامة معرض لجزء من مجموعة مشروع  العربي في باريس
، لينتقل المعرض بعدها إلى المتحف الفلسطيني في بيرزيت 2017آذار  26من اليوم السبت وحت ى 

عمال  فني ا تبرع بها فنانون فرنسيون مريدون للقضية  50. ويضم المعرض قرابة 2019أو  2018عام 
شمل لوحات وصور ا فوتوغرافية ومنحوتات، وتعكس التنوع الذي شهدته العقود األخيرة الفلسطينية، ت

 من أساليب فنية معاصرة.
في فرنسا قبل حوالي عامين بهدف إنشاء مجموعة فنية « متحف من أجل فلسطين»وانطلق مشروع 

هذا الشأن اتفاقية لتكون نواة  لمتحف وطني فلسطيني مستقبلي للفنون الحديثة والمعاصرة. ووقعت في 
 بين سفير فلسطين في اليونسكو إلياس صنبر، والمعهد العالم العربي ممث ال برئيسه جاك الن .

 25/2/2017القدس العربي، لندن، 
 

 الجيش المصري يعلن تدمير نفق "رئيسي" على حدود غزة .31
على الشريط  أعلن الجيش المصري، اليوم الجمعة، تدمير نفق "رئيسي": القاهرة/حسين القباني

 الحدودي بمحافرة شمال سيناء )شمال شرقي البالد( المحاذي لحدود قطاع غزة.
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وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم الجيش في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع 
التواصل االجتماعي "فيسبوك"، إن "قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، تمكنت من اكتشاف وتدمير 

 جنوب مدينة رفح". الحدوديأنفاق أخرى على الشريط  3متفرع منه  رئيسيفق جسم ن
الذي يعلن الجيش تدميره خالل خمسة  12هذا النفق الذي لم يذكر البيان تاريي اكتشافه، هو الر  د  ويع

 أسابيع، وفق بياناته الرسمية التي رصدها مراسل األناضول.
 24/2/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 ودعم القضية الفلسطينيةالوحدة  تأكيد على :والقيادات اللبنانية تلتقي عباس بري .31

عباس لقاءاته مع كبار  محمود ةالفلسطينيالسلطة لليوم الثاني على التوالي، واصل رئيس 
المسرولين، فزار رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي استقبله عند مدخل عين التينة، وعزفت موسيقى 

 خلي النشيدين الفلسطيني واللبناني، ثم عرضا ثلة من شرطة المجلس النيابي.الدا األمنقوى 
الفلسطينية  -العربية والقضية الفلسطينية والعالقات اللبنانية  لألوضاعوعقدا خلوة عرضا فيها 

 الفلسطينية في لبنان. األوضاع إلى إضافةوالجهود المبذولة من أجل توحيد الفلسطينيين، 
من دواعي سروري أن نستقبل فخامة الرئيس »ل بري مرحبا  بالرئيس الفلسطيني: وبعد الخلوة، قا

محمود عباس رئيس دولة فلسطين في هذا اليوم في بيروت، بيروت المدينة والعاصمة التي قاومت 
. وهذه الزيارة تأتي في الوقت المناسب وفي 1982يوما  تحت الحصار عام  73 اإلسرائيليالجالد 

أو االتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد  األردنل القمة العربية التي ستنعقد في وقت مدروس قبي
، وكما قلت في األساسيمرتمره في المغرب، كي يكون التنسيق دائما  وقائما ، ولكن على الموضوع 

موضوع فلسطين الذي يجمعنا، ألن كل موضوع آخر  األوحدطهران أكرر، يجب أن يكون الموضوع 
االجتماع الذي عقد في الشهر  إلىأكثر من ضروري، ونأمل أيضا  بالنسبة  األمر يفرق. هذا

 إلىالماضي للجنة التنفيذية حول الوحدة الفلسطينية أن يأخذ مداه من الدرس أكثر فأكثر، توصال  
ول شاء هللا تجمع للوحدة، ألن في هذه الوحدة تشجيعا  كبيرا  لوحدة العرب والمسلمين ح إننتائج نراها 

 «.فلسطين
جولة محادثات مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي،  عباسومساء، أجرى 

تناولت األوضاع على الساحتين اللبنانية واإلقليمية والتطورات في األراضي الفلسطينية المحتلة 
 الفلسطينية. -والعالقات اللبنانية 

، الرئيسين أمين الجميل وميشال «حبتور -الهيلتون »ي وكان عباس استقبل صباحا  في مقر إقامته ف
 وزير المهجرين طالل أرسالن.« الديموقراطي اللبناني»سليمان، النائب بهية الحريري ورئيس الحزب 
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كان اللقاء أخويا  بكل معنى الكلمة. فالرئيس عباس هو من أهل البيت ومن أعز »وقال الجميل: 
ه كي نركد الروابط األخوية العميقة التي تربطنا به، ولنعب ر عن ب االجتماعاألخوة وكانت مناسبة 

التقدير الكبير لكل الجهود والحكمة والشجاعة التي يرهرها دفاعا  عن قضيتنا جميعا ، القضية 
 «.المركزية، القضية الفلسطينية

ال شك في أن تضحياته وجهوده وحكمته ودرايته وسعة نرره حول القضية الفلسطينية »أضاف: 
تعزز موقع هذه القضية في المحافل الدولية ونحن نشعر أن هناك تحسنا  وتقدما  في فهم الرأي العام 

 الدولي للقضية الفلسطينية.
منذ أن كنت قائدا  للجيش  تربطني بالرئيس الفلسطيني أبو مازن صداقة»أما سليمان فقال: 

المرسفة في نهر البارد. وكان الرئيس  األحداث إثر 2007وخصوصا  بدأت العالقة منذ العام 
الفلسطيني والسفارة الفلسطينية خير مساعد للجيش اللبناني بعدم تعريض اللبنانيين والفلسطينيين 

يني خالل واليتي الرئاسية بحيث زار ، واستمرت العالقة مع الرئيس الفلسطلألخطاروالعائالت اآلمنة 
 «.لبنان أكثر من مرة والتقينا مرات عدة

هناك تاريخا  »أن  إلى، مشيرا  «في بلده بين إخوانه وأهله»بدوره، رحب أرسالن بالرئيس عباس 
مشتركا  مع األخوة الفلسطينيين ونحن كمزيج شعب واحد، ال نميز أبدا  في هذا الموضوع وألبي مازن 

في هذا البلد مع قياداته، ونصر على تطوير العالقة مع األخوة الفلسطينيين وتمتينها لما تاريي 
جدي في منطقة الشرق األوسط تبدأ انطالقتها  الستقراريمثلونه، ونحن مرمنون بأن القضية األم 

رتباطا  مباشرا  اكل ما نشهده من إرهاب تكفيري مرتبط »واعتبر أن «. بحل الموضوع الفلسطيني
 «.بتضييع بوصلة العرب الحقيقية في موضوع الحق الفلسطيني السيد، الحر، المستقل في هذه األمة

كمال شاتيال على رأس وفد من قيادة « المرتمر الشعبي اللبناني»يضا  رئيس أواستقبل عباس 
ية وأبو العردات، وجرى البحث في آخر المستجدات الفلسطينية واللبنان األحمدالمرتمر، في حضور 

 والدولية. واإلقليميةواألوضاع العربية 
بتكليف من « االشتراكيالتقدمي »التقى مساء أول من أمس، وفدا  قياديا  من الحزب  عباسوكان 

رئيسه النائب وليد جنبالط، الموجود في الخارج، ضم النائب غازي العريضي وعضو مجلس القيادة 
 بهاء أبو كروم.

العالقات المشتركة مع »حيات جنبالط إلى عباس، مشددا  على وحسب بيان للحزب، نقل الوفد ت
الشعب الفلسطيني والتزام الحزب الثابت بالقضية التي استشهد في سبيلها المعلم كمال جنبالط والتي 

في الصراع رغم كل ما يجري في العالم العربي الممزق، ولن يكون عدالة  األساسيةال تزال القضية 
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ل لهذه القضية وا عطاء الشعب الفلسطيني حقوقه والتأكيد أيضا  على أهمية واستقرار وأمن بدون ح
 «.الوحدة الفلسطينية في المواجهة

 25/2/2017، المستقبل، بيروت
 

 بقيام دولتين إالجعجع بعد لقائه عباس: ال حل للقضية الفلسطينية  .32
س مساء أمس في مقر إقامته عبا محمود ةالفلسطينيالسلطة استقبل رئيس : "الوكالة الوطنية لإلعالم"

في فندق الحبتور في بيروت، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي قال عقب اللقاء: "إن 
طابع اللقاء هو رسمي ولكن الجانب غير الرسمي كان طاغيا باعتبار أن الرئيس عباس هو صديق، 

التي ال يمكن تفسيرها في الحياة، وأنا ال أعرف كيف نشأت هذه الصداقة بيننا، فهناك بعض األشياء 
وأضاف: "أجرينا جولة أفق  ربما صداقتنا نشأت جراء التناغم في المواقف أو التواصل المستمر".

الوضع المرسف في سوريا الذي يدمي القلب،  إلىواسعة بدأت من لبنان مرورا بفلسطين وصوال 
 فضال عن وضع المنطقة ككل".

"لسوء حر فلسطين نشأت مجموعة قضايا أو باألحرى مآس بدءا وردا على سرال، رأى جعجع أنه 
وحتى اآلن أزاحت كل االهتمام عن القضية الفلسطينية ودفعت باالهتمام العربي  2010من العام 

 ".والغربي والدولي في اتجاه القضايا األخرى
مهما حصل من تطورات غير مستحبة لن يتمكن أي شيء من محو الحق والواقع "، وأضاف

والتاريي، ومهما حاول العالم التملص من الحلول لن يبقى سوى حل وحيد هو حل قيام دولتين، 
 هذا الحل وستنشأ دولة فلسطينية وسنزوركم فيها بمذن هللا". إلىوعاجال أم آجال سنصل 

القدس، أجاب جعجع: "نحن ضد أي خطوة ممكن أن ترثر  إلىوعن موقفه من نقل السفارة األميركية 
 الدولتين وهذه الخطوة تأتي في هذا السياق لذلك نحن ال نريدها". على حل

 25/2/2017، النهار، بيروت
 

 عبد اللهيان: نتائج مؤتمر دعم االنتفاضة ستجعل المنطقة أكثر أمنا .33
قال المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى اإليراني للشرون الدولية حسين أمير عبد : طهران

لية للمرتمر الدولي لدعم االنتفاضة الفلسطينية ستجعل المنطقة أكثر أمنا، اللهيان إن النتائج العم
 مركدا أن تحرير فلسطين ليس حلم بل حقيقة ستتحقق.

ونقلت وسائل إعالم إيرانية عن عبد اللهيان قوله إن "جميع الفصائل الفلسطينية أكدت في المرتمر 
  أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين".
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د على أن "جذور اإلرهاب في المنطقة والعالم تعود إلى الكيان اإلسرائيلي واللوبي الصهيوني وأن وشد
وأضاف عبد اللهيان أن "حكام السعودية والبحرين سيتحملون  الوهابية هي جزء القوة المحركة لذلك".

 ضربة كبيرة جراء تحركها في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني".
على مدار يومي الثالثاء واألربعاء مرتمر دعم االنتفاضة الفلسطينية السادس واستضافت إيران 

 بمشاركة وفود من مختلف الدول، وقادة في الفصائل الفلسطينية المختلفة.
وأعلن في البيان الختامي للمرتمر مساء أمس األربعاء عن دعم شامل للمقاومة الفلسطينية، مركدا 

 فلسطين من االحتالل.أن المقاومة هي الخيار لتحرير 
 23/2/2017، وكالة الصحافة الفلسطينية  صفا 

 
  ةيوثق تلفزيونيا عملية تسلل بعمق سوري يسرائيلاإلجيش ال .34

في سابقة هي األولى من نوعها، سمح الجيش اإلسرائيلي لقناة تلفزة إسرائيلية : صالح النعامي -غزة
 ي عمق األراضي السورية.بتوثيق عملية تسلل قامت بها إحدى وحداته الخاصة ف

وقد بثت قناة التلفزة اإلسرائيلية الثانية الليلة الماضية، وضمن برنامج "ستوديو الجمعة"، تقريرا مصورا 
لعملية قامت بها وحدة خاصة تابعة لشعبة االستخبارات العسكرية "أمان"، حيث رافق هذه الوحدة 

 داني كشمارو، مقدم برنامج "ستوديو الجمعة".
" أن هدف العملية كان جمع معلومات استخبارية عن 21من خالل التقرير الذي تابعته "عربي وتبين

تحركات قوى المعارضة وجيش النرام والمليشيات التي تعمل إلى جانبه في منطقة الجوالن وجنوب 
 سوريا.

بدأت بعد  وأرهر التقرير، أن العملية التي يبدو أنه قد تم تنفيذ عدد من مثيالتها في الماضي، قد
منتصف الليل في إحدى ليالي األسبوع الماضي، حيث انطلق عناصر الوحدة برفقة كشمارو، مشيا 
على األقدام في عمق األراضي السورية، وواصلوا السير حتى وصلوا إلى تلة تطل على قرية تسيطر 

 عليها مجموعة تريد تنريم الدولة.
اصر التنريم بتبادل الحراسة فوق أحد المباني وقد حرص التقرير على توثيق قيام عنصرين من عن

 في القرية، إلى جانب توثيق أنشطة لمدنيين داخل القرية.
وقد وثقت الوحدة قيام عناصر إحدى المجموعات التابعة للمعارضة المسلحة في قرية أخرى مجاورة 

 بعملية تدريب تمت على تخومها بالنيران الحية.
حدة التي تقوم بهذا النوع من العمليات تهدف إلى جمع معلومات وُيستدل من التقرير على أن الو 

حول طابع انتشار القوى المختلفة والمتصارعة في المنطقة الحدودية الواقعة شرق السياج  استخبارية
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الحدودي، وطبيعة السالح المستخدم، ناهيك عن التنصت على المكالمات التي تدور بين قادة هذه 
 اها.القوى للتعرف على نواي

 25/2/2017، "21موقع "عربي 
 

 لتأمين حري ة المالحة في مضيق تيران 67و 56شنت حربي  "إسرائيل": صحف إسرائيلية .35
كشف الُمستشرق إيال زيسر، من جامعة تل أبيب ومركز  من زهير أندراوس: -”رأي اليوم“-الناصرة
يني ة الُمتطر فة إن  إسرائيل شنت السادات، النقاب في مقال  نشره بصحيفة )يسرائيل هايوم( اليم-بيغن

 تحديد ا لتأمين حرية المالحة في مضيق تيران. 1967و  1956حربي 
وتابع قائال  بعنجهي ة  صهيوني ة  ممجوجة  ومعهودة  إنن ا تعلمنا أن  الضمانات المكتوبة من العرب 

 67لنصر بعد حرب . وتابع قائال  إن ه في خطاب ا1967والمضمونة من أمريكا لم تنجح في مايو 
زعم بن رئيس الوزراء اإلسرائيلي  آنذاك، دافيد بن غوريون العثور على أدل ة  أثري ة  يهودي ة  في جزيرة 
تيران تعود إلى وقت هيكل سليمان، وتعهد  أال ُتستخدم جزيرة تيران بعد اليوم ضد  إسرائيل. ولذلك 

مصري   ببقاء -وجيزة ، على تعهد  سعودي    حصلت إسرائيل، على حد  قول الُمستشرق زيسر قبل فترة  
تواجد  دولي   على الجزيرة لضمان نزع سالحها ولضمان المالحة اإلسرائيلي ة في مضيق تيران، على 

 حد  تعبيره.
العبرية، فأك دت أن  قرار مصر، الذي ألغته المحكمة مرخر ا، نقل السيادة على  "هآرتس“أم ا صحيفة 

 إلى السعودية، يعتبر صفقة  جي دة  إلسرائيل، حسب تعبيرها.جزيرتي تيران وصنافير 
ا إن  عدم معارضة إسرائيل لالتفاق المصري  WALLAوكان موقع ) ، قال أيض  ( اإلخباري  العبري 

، يعود باألساس لرغبتها بالحفار على عالقاتها مع مصر. ”تيران وصنافير” السعودي  حول جزيرتي 
ى تعزيز عالقاتها مع القاهرة، خاصة مع دخول ما سماه المنرمات وأضاف أن  تل أبيب حريصة عل

 المعادية إلسرائيل إلى شبه جزيرة سيناء.
السعودي  بنقل السيادة -وذكرت صحيفة )يسرائيل هايوم( أن ه بعد عد ة أي ام من توقيع االتفاق المصري  

علون، على أن  تل أبيب وافقت على الجزيرتين للرياض، أك د وزير األمن اإلسرائيلي  آنذاك، موشي ي
 وصادقت على نقل الجزيرتين للسعودي ة.

 24/2/2017، رأي اليوم، لندن
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 دولته إقامة في الفلسطيني الشعب حق ندعم: األسترالي العمال حزب زعيم .63
 حق ندعم“ الجمعة، شورتن، بيل المعارض، األسترالي العمال حزب زعيم األناضول: قال – ملبورن
 في رقعتها وتوسعة اإلسرائيلية االستيطان وحدات أن مركدا   ،”دولته تأسيس في سطينيالفل الشعب
 .المنطقة في السالم طريق أمام حائال   ُتشكل الغربية الضفة
 في حاليا   الموجود نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء ورئيس شورتن جمع لقاء خالل ذلك جاء

 تصريحات في شورتن أوضح الساعة، قرابة استمر الذي اللقاء وعقب .رسمية زيارة إطار في أستراليا
 اإلسرائيلية االستيطان وحدات من العمال حزب وموقف ررية وضوح بكل نتنياهو أبل  أنه صحافية

 .الغربية الضفة في
 حماية في إسرائيل حق وندعم الدولتين، أساس على الفلسطينية القضية حل نريد: “قائال   وأضاف
 .”المستقلة دولتهم تأسيس في الفلسطينيين حق جانب إلى حدودها،

 بشكل يضر الفلسطينية األراضي في اإلسرائيلية المستوطنات رقعة توسيع أن أيضا   أكدنا: “وتابع
 االعتراف إلى إسرائيل العمال حزب في مسرولون دعا نتنياهو، لقاء وعقب .”السالم بعملية واضح
 .الفلسطينية بالدولة

 24/2/2017لندن، القدس العربي، 

 
 لليبيا الخاص المبعوث لمنصب مرشحا   يعد لم فياض: المتحدة األمم عام ألمين الرسمي المتحدث .63

 سالم تعيين حول «العربي القدس» لر سرال على ردا  : صيام الحميد عبد –( المتحدة األمم) نيويورك
 الرسمي المتحدث يك،دوجر  ستيفان قال لليبيا، العام لألمين الخاص المبعوث منصب في فياض
 ال للمنصب آخرين لمرشحين قائمة في ينرر بدأ غوتيريش، أنطونيو العام األمين إن العام، لألمين
 السيد بأن قناعته عند زال ما العام األمين إن: »قائال وأضاف. فياض سالم السيد اسم تتضمن
 .«األمن لمجلس خرينآ مرشحين يقدم بدأ أنه إال وتأثيرا   فاعلية األكثر المرشح هو فياض

 25/2/2017القدس العربي، لندن، 

 
 غزة في للحيادية انتهاكاتها حول مزاعم تنفي األونروا .63

 في المتداولة االدعاءات( أونروا) الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة نفت بترا: – نيويورك
 مورف وهو الهندي هيلس انتخاب عن تحدثت والتي واالجتماعية التقليدية اإلعالم وسائل شبكات
 .بغزة لحماس السياسي المكتب في عضوا لديها، يعمل
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 ذلك في بما المزاعم، هذه تلقيها فور أولية بتحقيقات قامت إنها صحفي بيان في األونروا وقالت
 .المورف مع المزاعم مناقشة
 يناقض دليل لديها ليس األونروا فمن اآلن، حتى الوكالة به تقوم الذي الالزم التقصي إلى واستنادا
 .سياسي منصب ألي توليه الشأن ذي المورف إنكار
 "ليس: قائال بغزة، حماس لحركة السياسي المكتب قائمة أسماء بين اسمه وجود خبر الهندي ونفى
 القضية". بهذه اإلطالق على عالقة أي لدي

 25/2/2017عم ان،  الرأي،

 
 مقبول غير الفلسطيني الجريح قاتل سرائيلياإل الجندي على المخفف الحكم تعد   المتحدة األمم .63

 عن أمس األنسان لحقوق العليا المفوضية أعربت: صيام الحميد عبد -( المتحدة األمم) نيويورك
 من سابق وقت في أبيب تل في العسكرية المحكمة أصدرتها التي المخففة العقوبة إزاء العميق قلقها
 في جريح فلسطيني الثاني، الدرجة من غير متعمد بقتل أدين إسرائيلي جندي على األسبوع هذا

 مقبول. غير أمرا واعتبرته. القضاء نطاق خارج إنها واضحة إعدام عملية
 أي يشكل يكن لم أنه الواضح ومن أعزل، كان الشريف، إن صحافي، بيان في المفوضية وقالت
 كانون/ ديسمبر في العمد رغي بالقتل أدين أزاريا اليئور أن الرقيب البيان وأضافت. حتمي تهديد
 الوقت، ذلك وفي. 2016 آذار/ مارس شهر في الشريف راس على النار ألطالقه الماضي الثاني
 بزعم عليه النار إطالق تم أن بعد خطيرة بجروح ومصابا األرض، على وممدا أعزل الشريف كان

 قصوى عقوبة حملي القتل أن من الرغم على أنه وأضافت. إسرائيلي جندي وجرح طعن محاولة
 رتبته وتنزيل فقط شهرا 18 بالحبس فقط أزاريا الرقيب على حكم انه إال عاما، 20 إلى تصل

 . العسكرية
 25/2/2017القدس العربي، لندن، 

 
 المتوسط البحر دول برلمانات لرئيس نائبا بيرتس : انتخاباإلسرائيليةالقناة السابعة  .04

 الصهيوني، المعسكر حزب عن اإلسرائيلي الكنيست ضوع بيرتس عمير انتخب ترجمة: -هللا  رام
 .المتوسط األبيض البحر دول برلمانات لرئيس نائبا الخميس، أمس

 نائبا سيكون بيرتس وأن عربية، دوال تضم البرلمانات تلك فمن السابعة، العبرية القناة موقع وحسب
 .التفاصيل من مزيد عن يفصح أن دون برلماناتها لرئيس

 24/2/2017قدس، القدس، ال
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 فلسطينيي الخارج مؤتمرهذا الجدل بشأن  .41

 أسامة أبو ارشيد
يعيد َردُّ الفعل المبال  فيه من قيادة منرمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين، ومعهما حركة فتح التي 
 تهيمن عليهما، على الدعوة إلى عقد "المرتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، والذي تنطلق وقائعه اليوم

(، ويستمر يومين، يعيد نكء جراحات الماضي بشأن مسألة شرعية ووحدانية تمثيل 24/2)الجمعة 
منرمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني. وكانت شخصيات ومرسسات وطنية فلسطينية قد 
أعلنت، نهاية الشهر الماضي، عزمها تنريم مرتمر للفلسطينيين المقيمين خارج األراضي الفلسطينية 
المحتلة، لتفعيل دورهم الوطني وتأطير مشاركتهم في القرار السياسي الفلسطيني، ووقع على بيان 

 شخصية فلسطينية من كل الخلفيات الفكرية والسياسية.  70الدعوة إلى المرتمر نحو 
من ناحية المبدأ، من حق فلسطينيي الخارج، والذين يمثلون نحو نصف الشعب الفلسطيني البال  

قرابة الثالثة عشر مليون إنسان.. من حقهم أن يكون لهم إطار يجمعهم ويعب ر عنهم، تعداده 
خصوصا  وأن منرمة التحرير لم تعد، عمليا ، ذلك الكيان المعبر عن الهوية والكينونة الفلسطينية في 

رت االستقالة من هذه المسرولية ، ولم كل أماكن وجودها. إنها قيادة منرمة التحرير نفسها هي من قر 
 يكن ذلك نتيجة جهود من تحد ى شرعية ووحدانية تمثيل المنرمة للشعب الفلسطيني على َمر ِّ العقود. 

، وما تاله من تشكيل سلطة فلسطينية 1993منذ وقعت قيادة المنرمة اتفاق أوسلو مع إسرائيل عام 
لت منرمة التحرير، تدري1967في بعض األراضي الفلسطينية المحتلة عام  جيا ، إلى دائرة ، تحو 

ملحقة بالسلطة، وتم  اختزال الَهم ِّ والشعب الفلسطينيين في المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
، 1948ما عنى أن أكثر من نصف الشعب الذين يقيمون في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

ة مهما زعم قادة المنرمة وخارج حدود فلسطين التاريخية، أصبحوا من دون مرلة تمثيلية. هذه حقيق
وقادة السلطة غير ذلك. أبعد من ذلك، لم تترد د منرمة التحرير لحرة  في هيكلة االنحراف عن 
شرعية ووحدانية التمثيل للقضية والشعب. فالمجلس الوطني الفلسطيني )برلمان المنرمة( هو من 

، وقد تم إقرار 1996لتحرير عام آخر، من أصل ثالثين، من ميثاق منرمة ا 12بندا ، وألغى  16عد ل 
تلك التغييرات في جلسة  هزلية  للمجلس في قطاع غزة بحضور الرئيس األميركي األسبق، بيل 
ت البنود التي تم  تعديلها أو إلغارها بتعريف فلسطين من بحرها إلى نهرها، أي  كلينتون. وقد مس 

ت مبدأ  المقاومة المسلحة في صيرورة التحرير، بتعريف الشعب الفلسطيني نفسه استتباعا ، كما مس 
 وبطالن وعد بلفور وقرارات التقسيم. 
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لم يتوقف هذا المسلك التنازلي في سياق نزع شرعية التمثيل عن المنرمة من قيادتها وقيادة السلطة 
المتماهيتين، فقيام دولة فلسطينية على بعض أجزاء الضفة الغربية وقطاع غزة، بعاصمة في بعض 

قي ِّ القدس المحتلة، هو غاية منى هذه القيادة. وفي سبيل ذلك، اعترفت بمبادرة السالم أحياء شر 
، والتي تتنازل عن حق الغالبية العرمى من الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى 2002العربية لعام 

"الجزيرة" أراضيهم التي هج روا منها. وال ُينسى هنا أن وثائق التفاوض الفلسطينية التي كشفت عنها 
، فضحت المستور، أن وفد التفاوض الفلسطيني قبل بعودة، وعلى دفعات  سنوية، 2010أواخر عام 

أعداد محدودة من الالجئين، زمن حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق، إيهود أولمرت، إال أن 
ي   يقوم حكومته رفضت، حتى االلتزام، بذلك. دع عنك تحول السلطة الفلسطينية إلى وكيل  أمني َوَبَلدِّ

 بالمهمات القذرة نيابة عن االحتالل.
لألسف، قرار تهميش المنرمة، بل تهشيمها، هو قرار قيادتها نفسها. في ثمانينيات القرن الماضي 
وتسعينياته، كان الرئيس الراحل، ياسر عرفات، رحمه هللا، يتهم حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( 

انية تمثيل منرمة التحرير للشعب الفلسطيني. وفعال ، لم تكن "حماس" برفض وتحدي شرعية ووحد
تقبل بشرعية تمثيل المنرمة، حينها، بناء على األسس التي كانت قائمة عليها، وخصوصا  قبولها 

من فلسطين التاريخية. ولكن، ومنذ تولى محمود  %78بالقرارات األممية التي تسلي، على األقل، 
، وخروج الحالة 2005ة، وتاليا  السلطة الوطنية الفلسطينية، أواخر عام عباس، رئاسة المنرم

الفلسطينية من عباءة شرعية "األب" التي مثلها عرفات، فمن حماس، ومعها الجهاد اإلسالمي، خففا 
من حدة معارضتهما االنضمام إلى منرمة التحرير. وفعال ، اتفقت الفصائل الفلسطينية، في القاهرة 

على إعادة تشكيل منرمة التحرير وتفعيلها وتطويرها على أسس جديدة، وأعادوا تأكيد ، 2005عام 
.. إلي، بل واتفقوا على تشكيل إطار قيادي 2013، و2011، و2009، و2007، ثمَّ في 2006ذلك في 

ما  موحد للمنرمة، يضم األمناء العامين للفصائل الفلسطينية، غير أن أي ا  من تلك االتفاقات لم يتم يو 
رة، أيضا ، على إعادة تشكيل المجلس  وضعها موضع التنفيذ. وعلى الرغم من االتفاقات المتكر 
الوطني الفلسطيني، المفتقد الشرعية، والذي ال يعرف عدد أعضائه وهوياتهم كذلك، فمن شيئا  من 

ت المالية ذلك لم يقع. األدهى أن المنرمة التي يملك فيها الرئيس حق العطاء والمنع في المخصصا
لفصائلها، بل وحق فصل من يريد من لجنتها التنفيذية، كما جرى مع أمين عام سر اللجنة السابق، 

، تحولت إلى إطار لترضية المتقاعدين الوطنيين عبر تكريمهم بمناصب 2015ياسر عبد ربه، عام 
 فخرية فيها. 

رعية المنرمة، كما يزعم ناطقو باختصار، ال يمثل "المرتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" تحديا  لش
حركة فتح والسلطة الفلسطينية ومنرمة التحرير الملتحقون بها، بل إن من أجهض تلك الشرعية هي 
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القيادة المتنفذة نفسها في حركة فتح، والتي تتعامل مع المنرمة بوصفها صنَم عجوة يأكله صاحبه 
لى استنقاذ من براثن التدمير الذي تمارسه عندما يجوع. وبعيدا  عن هذا المرتمر، تحتاج المنرمة إ

هذه القيادة. وحتى ذلك الحين، فمن من حق الشعب الفلسطيني، في كل أماكن وجوده، أن يبحث عن 
إطارات تعبر عنه وعن قضيته، بعد أن ضاقت به رحابة بيت منرمته المختطفة. ليس هذا المرتمر 

وابط هياكل" مهندسة إسرائيليا ، ال تقوم على "روابط قرى" جديدة، بل هو من صي  الثورة على "ر 
لى حدود منتصف الثمانينيات في  مخاتير محليين هذه المرة، كما جرى في منتصف السبعينيات وا 

نما عبر من يقد مون أنفسهم قادة للشعب الفلسطيني.  الضفة الغربية، وا 
 24/2/2017، العربي الجديد، لندن
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ديفهمي هوي  
سيناء،  فياقترح توطين الفلسطينيين  السيسيإسرائيل االدعاء بأن الرئيس عبدالفتاح  فيحين يتكرر 

قد نشر « معاريف»أن تتعامل مع األمر بصورة حاسمة. وكان موقع صحيفة  ينبغيفمن القاهرة كان 
 السيسيلرئيس مقالة للنائب السابق الجنرال آرييه الداد ذكر فيها أن ا 23/2 الماضييوم الخميس 

شمال سيناء إلقامة دولتهم، معتبرا أن االقتراح يصلح ألن  فيكان اقترح منح الفلسطينيين مساحة 
يمكن أن تنهى الصراع القائم. وأيد الجنرال الداد الفكرة  التيعلى التسوية اإلقليمية « مثاال»يكون 

، تمثل أفضل صيغة للتسوية غزة وسيناء فكرة جيدة فيمشيرا إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية 
حديثه عن  فيدونالد ترامب قصد  األمريكياإلقليمية. وشدد الرجل على أنه يأمل أن يكون الرئيس 

نيته ممارسة الضغط  فيسيناء، أو أن يكون  فيإقامة دولة فلسطينية « الكبرى»التسوية اإلقليمية 
 الدولة الفلسطينية. هيعلى األردن لتكون 
سياق التوطين عدة مرات، ضمن مقترحات بعض  فيجديدا، فقد ذكرت سيناء هذا الكالم ليس 

أيوب قرا.  اإلسرائيليالوزير  الحالي 14/2 فيالخبراء اإلسرائيليين، وآخر ادعاء من ذلك القبيل أطلقه 
 فيالمقرب من نتنياهو، إال أن مصر نفت الخبر على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية  الدرزي

ن أحد البرامج التليفزيونية. ولم يكن ذلك تصرفا صائبا، ألن كالما بتلك الخطورة حين مداخلة ضم
الحكومة )حتى إذا كان بال وزارة(، ال يرد عليه  فييصدر عن وزير محسوب على رئيس الوزراء 

متحدث باسم الخارجية المصرية. ثم إن الوزارة إذا أرادت أن تكذب الخبر، فمن ذلك ال يكون من 
ذا كانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت بيانا أعلنه المتحدث خالل  مداخلة تتخلل برنامجا تليفزيونيا، وا 

، إال أنه رغم ضعفه وتجنبه الحديث عن مشاركة السريباسمها تعقيبا على إذاعة خبر اجتماع العقبة 
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سيناء،  فياالجتماع، كان أفضل من حيث الشكل من تعامل الخارجية مع خبر التوطين  فيالرئيس 
. لذلك تمنيت أن يصدر نفى خبر السرياالجتماع  فيهو أخطر من خبر مشاركة الرئيس  الذي

ذلك. تقطع الشك باليقين،  فيالتوطين عن رئاسة الجمهورية وأن تكون صياغته واضحة وحازمة 
 وهو ما تحقق بعد تعليق الرئيس على الموضوع.

ا، كان أحدهم زعيم المعارضة إسحق هيرتزوج، إال إسرائيل ذاته فيأدرى أن الخبر نفته أطراف عدة 
 النفيالمراوغ علمتنا أن بعض  اإلسرائيليأن ذلك ليس مقنعا وال هو كاف، ألن خبرتنا مع الخطاب 

نما هو محاولة للتستر على تسريب ما ال  فيال يكون صادقا  ، ثم ال ننسى أن نفى ينبغيدوافعه، وا 
 ودة بحكم رروف بثه.الخارجية المصرية تابعته دوائر محد

أن أخبار العالقات المصرية اإلسرائيلية باتت شحيحة  فيهذا الصدد تتمثل  فيثمة مشكلة تواجهنا 
الصحافة اإلسرائيلية. آية  فيحين أنها صارت مادة شبه يومية  فيالصحف المصرية،  فيللغاية 

، وما كان لنا أن نعرف رل متكتما عليه طوال أكثر من عام السريذلك مثال أن اجتماع العقبة 
وهذا الكتمان ال يشيع البلبلة والحيرة فحسب، «. هآرتس»بأمره إال حين فجرت الموضوع صحيفة 

ولكنه يثير تسارال كبيرا عما ال نعرفه من تلك االتصاالت، وما إذا كان هناك جانب غاطس منها 
 ، ال نعرف حدوده أو حجمه.مرئيوغير 

يطمئننا إلى االلتزام بالثوابت  الذيالثقة فيما هو قائم على النحو  إننا نريد أن نحسن الرن ونعزز
الوطنية. لكن الممارسات التي تتكشف بين الحين واآلخر ال تساعدنا على ذلك. فال السلطة تغضب 

العام  الرأيشفافية تطمئن  فيوال البرلمان يسأل، وال الناس تعرف أو تفهم. وال حل لذلك اإلشكال إال 
البلبلة وتحميه من إساءة الرن إال أن األمر ليس ميسورا، ألن الشفافية تفرض أن من  فتحصنه ضد

رل أوضاع ديمقراطية حقيقية. وتلك أم  فيحق الناس أن يعرفوا. وذلك االفتراض ال يقوم إال 
 المشاكل المستعصية عندنا.

 24/2/2017القاهرة،  ،الشروق
 

 حدود تركيا إسرائيل على حدودكم أيها الممانعون ال على .43
 د. فيصل القاسم

، «محاربة عمالء إسرائيل في سوريا»قبل أن يتدخل في سوريا رفع حلف الممانعة والمقاومة شعار: 
ال بل اعتبر أن كل الجماعات التي تعارض النرام السوري في سوريا ليست سوى ثلة من العمالء 

يكرره إعالم الممانعة والمقاومة، وعلى والخونة المرتبطين بمسرائيل بشكل عضوي. وال ننسى أيضا  ما 
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رأسه طبعا  إعالم النرام السوري أن سوريا لم تشهد ثورة، بل إن كل الذين يواجهون النرام دفعت بهم 
 إسرائيل إلى سوريا كي يقاتلوا النرام نيابة عنها.

ي أن وكما هو دارج: إذا أردت أن تقضي على أي خصم في بالدنا أو حتى في العالم أجمع، يكف
تتهمه بالعمالة للعدو. وبناء على ذلك، لم يحتج النرام السوري وحلفاره، وخاصة الممانعين 
والمقاومين إلى أي حجة أو عذر للتدخل في سوريا لمواجهة الجماعات الثائرة سوى اتهامها بأنها 

التهمة خائنة وعميلة إلسرائيل، ومن ثم راحوا يعملون على محوها عن وجه األرض بناء على تلك 
 السهلة والمقبولة شعبيا  والتي يمكن تمريرها وترويجها بكل يسر.

سنتفق جدال  أنه من حق النرام وحتى حلفائه في حلف الممانعة والمقاومة أن يتدخلوا في سوريا 
لمواجهة الجماعات التي يعتبرونها عميلة إلسرائيل، فال أحد يستطيع أن يرفض طلبهم طالما أنهم 

يل وكل من هو مرتبط بها عدوا  لدودا  لهم. ال بأس نحن متفقون على هذا الموضوع يعتبرون إسرائ
معكم جدال . لكن باهلل عليكم: أيهما أكثر جدوى وفعالية: مواجهة ذيل األفعى كما تسمونه أنتم، أم 
ن مواجهة رأس األفعى؟ لماذا تالحقون الذيل المتمثل بالجماعات المعارضة للنرام في سوريا، وتتركو 

رأس األفعى في إسرائيل كما تسمونه أنتم بأنفسكم؟ ال نريد أبدا  التدخل في قرارتكم، لكن من حقنا أن 
 نسألكم على األقل من باب التبصر.

لماذا تذهبون إلى حلب على بعد مئات الكيلومترات من لبنان لتقاتلوا أذناب إسرائيل المزعومين، بينما 
يونية عن حدود لبنان بضعة كيلومترات، ال بل يمكن أن تطالها ال تبعد المناطق اإلسرائيلية الصه

بصواريي كاتيوشا البدائية؟ وكلنا يتذكر كيف استطاع حزب هللا أن يجعل اإلسرائيليين يعيشون في 
رعب مقيم لعقود من خالل استهدافهم بصواريي بسيطة جدا . فلماذ قرر هذه المرة أن يرسل خيرة 

دلب البعيدة في سوريا، بينما كان يمكن أن يضغط على رأس األفعى في  قواته إلى حمص وحلب وا 
إسرائيل مباشرة على بعد ضربة حجر فقط؟ لماذا راح الجيش السوري يقاتل من يسميهم بعمالء 
الكيان الصهيوني شمال سوريا على الحدود التركية على بعد مئات الكيلومترات، بينما إسرائيل التي 

وتقود عمالءها في سوريا ال تبعد عن مدينة القنيطرة السورية سوى متر يدعي النرام أنها تدعم 
واحد؟ ومن زار مدينة القنيطرة يرى أن الفاصل بين األرض السورية واألرض التي يسيطر عليها من 
يسميه النرام بالعدو اإلسرائيلي مجرد شريط شائك بعرض ثالثة سنتمترات. وباإلمكان استهداف 

ة بالحجارة وليس حتى بالمدافع للضغط على إسرائيل ومنعها من استخدام عمالئها المواقع اإلسرائيلي
 ضد النرام في سوريا؟

والسرال األهم الذي نريد أن نسأله لمن يزعمون أنهم يحاربون أذناب إسرائيل في سوريا: ألم يعترف 
زراء اإلسرائيلي حليفكم الدولي الرئيس الروسي بوتين بعرمة لسانه في مرتمر صحافي مع رئيس الو 
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بنيامين نتنياهو في موسكو بأن إسرائيل باتت حليفا  قويا  لروسيا وحلفائها في مواجهة اإلرهابيين 
والتكفيريين في سوريا؟ فكيف إذا  تتهمون الجماعات التي تقاتل النرام في سوريا بأنها عميلة 

لمواجهة تلك الجماعات  إلسرائيل، وفي الوقت نفسه أصبحت إسرائيل، حسب بوتين، حليفا  لكم
اإلرهابية في سوريا؟ هل يعقل أن إسرائيل باتت تقاتل وتحارب ضد من تسمونهم أنتم بعمالء 

 الصهاينة وأذنابهم؟ هل يعقل أن إسرائيل صارت تحارب عمالءها؟ 
والسرال األصعب موجه للنرام السوري: هل تعلم أن عدد شهداء الجيش السوري في حرب تشرين 

جريح، مع العلم أن النرام كان في ذلك الوقت  1200شهيدا  و 750د إسرائيل بل  ض 1973عام 
يواجه إسرائيل مباشرة، بينما وصل عدد قتلى الجيش السوري إلى أكثر من مئة وخمسين ألف قتيل 
وعشرات األلوف من الجرحى عندما واجه الجيش من يسميهم النرام بعمالء إسرائيل في الداخل 

السنوات الست الماضية؟ ألم يكن من األفضل أن يواجه الجيش العربي السوري  السوري على مدى
كي يوفر على نفسه مئات األلوف من الشهداء « عمالءها في سوريا»إسرائيل بدل أن يواجه 

 والجرحى والخسائر الرهيبة؟
ا، وفي اآلن وأخيرا  أيضا  كيف يستقيم اتهام النرام السوري لجماعات المعارضة بأنها عميلة ألمريك

 ذاته يرحب الرئيس السوري بدخول الجيش األمريكي لألراضي السورية؟
 بصراحة!« مش راكبي»

 25/2/2017، القدس العربي، لندن
 

 مؤتمرات دحالن في مصر... األهداف والرسائل .44
 محمد عثمان

ي ار اإلصالح شباط/فبراير الجاري في العاصمة المصري ة القاهرة، المرتمر الذي نر مه ت 16اختتم في 
 16و 15الديمقراطي  المعارض لسياسات الرئيس محمود عب اس داخل حركة فتح على مدار يومي 

 شبابنا شركارنا". -شباط/فبراير، تحت عنوان "مرتمر الشباب األو ل
شخص بين شاب وقيادي  في التي ار من مصر والضف ة الغربي ة وقطاع غز ة  500حضر المرتمر نحو 

ان وأوروب ا، ناقشوا خالله المشاكل التي تواجه الشباب الفلسطيني  في شكل عام ، وفلسطينيي لبن
 ومشاركتهم السياسي ة والمجتمعي ة.

قال عضو اللجنة التحضيري ة للمرتمر والذي قدم من قطاع غز ة ابراهيم عرفات لر"المونيتور" إن ه كان 
، من بينها تأكيد دور الشباب الفلسطيني  هناك العديد من الرسائل التي أرادوا إرسالها من المرتمر
 داخل المجتمع، وكذلك التي ار اإلصالحي  داخل حركة فتح.
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لها أن  الشباب هو العمود الفقري  للمجتمع وأن هم قادمون وبقو ة، والرسالة  وأوضح: "إن ها رسائل عد ة، أو 
حم د دحالن هو من بحث عن ا ودعمنا الثانية أن  من تركنا ابتعدنا عنه، ومن أتى إلينا اقتربنا منه، وم

وبقو ة. ونعتبر هذا المرتمر خطوة أولى وتأسيسي ة لما هو قادم الستقطاب الجميع داخل الحركة من 
خالل مرتمرات فئوي ة للمرأة والعم ال، ونحن اآلن في صدد ترتيب األهداف واالستراتيجي ات والررى 

 لهذه المرتمرات".
المرتمرات ال تعني خطوة انفصالي ة عن فتح، إن ما إلصالح األوضاع داخل أن  مثل هذه  إبراهيمويرى 

الحركة، مشد دا  على أن  هذه المرتمرات ليست موازية للمرتمر السابع لحركة فتح الذي عقد في شهر 
. وتابع: "نحن نعمل في صميم الحركة، وذاهبون نحو إصالحها 2016تشرين الثاني/نوفمبر 
 يعارض نفسه، نحن أبناء فتح، فكيف نعارض أنفسنا، لكن نا نريد اإلصالح". واستنهاضها. فال أحد

س في العام  الديمقراطي داخل حركة فتح ومعه العديد من  اإلصالحتيار  2011وكان دحالن أس 
القيادات في الحركة عقب اتخاذ اللجنة المركزية لحركة فتح قرار بفصله من الحركة وعضوية لجنتها 

ثاني عشر من شهر حزيران/يونيو من العام ذاته، وذلك بعد خالفات نشبت بينه وبين المركزية في ال
 .2010الرئيس عباس في العام 

رسائل عد ة أراد إرسالها منر مو المرتمر المري دون للقيادي  في حركة فتح والنائب عنها في المجلس 
قيادي ا  وشاب ا  من حركة فتح  24التشريعي  محم د دحالن، من خالل المناطق التي شاركت، إذ حضر 

من داخل الضف ة الغربي ة، في رسالة واضحة من قبل تي ار اإلصالح الديمقراطي  على وجود موطئ 
 قدم لهم في الضف ة الغربي ة.

التقى مراسل "المونيتور" بأحد أعضاء المرتمر الذي جاء من مدينة الخليل في جنوب الضف ة الغربي ة 
ال يتعر ض إلى أي  مضايقات من السلطة الفلسطيني ة حين عودته إلى  رفض الكشف عن اسمه كي

 الضف ة الغربي ة لحضوره المرتمر الذي ينر مه دحالن العدو اللدود للرئيس عباس.
قال الشاب إن ه حضر المرتمر على الرغم من احتمال اكتشاف السلطة الفلسطيني ة وحركة فتح في 

ئه، مضيفا : "لكن ما أريد أن أوضحه أن نا منتمون إلى فكرة الضف ة الغربي ة أمر مشاركته وزمال
اإلصالح داخل الحركة، ونسعى إلى تطوير الشباب ومشاركتهم السياسي ة. فهذا أحد األمور التي 
جئنا من أجلها، خصوصا  أن  الرسالة التي يريد المرتمر إيصالها هي أن  الشباب هم شركاء في كل  

اعدة صلح كل  شئ، والشباب ممث لون بطريقة خاطئة داخل حركة فتح، شيء. لذلك فمذا صلحت الق
 وهم جزء من حالة التطوير المفترض أن تكون داخلها".

وحضر المرتمر العديد من قيادات حركة فتح المعارضة للرئيس الفلسطيني  عب اس، من بينها دحالن 
 شمالة.وسمير المشهراوي ورشيد أبو شباك ونعيمة الشيي علي وماجد أبو 
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وكان أحد الحاضرين في المرتمر العميد محمود العيسى "اللينو" الذي ترأ س جهاز الكفاح المسل ح 
، حيث تم  فصله من 2013حت ى عام  2009الفلسطيني  في لبنان والتابع إلى حركة فتح، من عام 

قته بالقيادي  الحركة وتجريده من رتبه العسكري ة من قبل اللجنة المركزي ة لحركة فتح بتهمة عال
 دحالن.

العيسى الذي بدا واثقا  من قو ة التي ار داخل حركة فتح، اعتبر في حديثه إلى مراسل "المونيتور" أن  
المرتمر انطالقة جديدة وممي زة للشباب الفلسطيني  للدفع بهم مستقبال  إلى المشاركة في صناعة القرار 

، قائال : "الجيل السابق من السياسي   ين أخذ دوره مستثنيا  الشباب من المشاركة في األفكار السياسي 
وفي صناعة القرار، لكن هذه هي البداية واالنطالقة في االت جاه الصحيح لتكون للشباب مشاركة في 

 كل  الساحات لصناعة القرار".
ى وأوضح العيسى أن  هذا المرتمر هو األو ل في ات جاه تأسيس مجالس عليا عد ة للشباب، إضافة إل

االهتمام بالفئات األخرى من الشعب التي كانت مهم شة لسنوات طويلة، مشد دا  على أن  مرحلة 
الرئيس الفلسطيني  عب اس أصبحت وراء الرهر، إذ أن ها قد انتهت تقريبا . وتابع: "الرئيس عب اس لم 

ين والقادة، لذلك أص بح وراء رهر كل  يقد م أي  شيء إلى القضي ة الفلسطيني ة، وهم ش كل  المختص 
 الفلسطيني ين".

وقال المحل ل السياسي  حسام الدجني من قطاع غزة لر"المونيتور" إن  دحالن أراد من خالل المرتمر 
إرسال رسائل في ات جاهات عد ة، األولى إلى الرأي العام  الفلسطيني  والعربي  والدولي  أن ه رجل دولة 

أضاف: "أم ا الرسالة الثانية فموج هة إلى الشباب حيث حرص على الرهور القوي  والممي ز. و 
الفلسطيني  من خالل اهتمامه بهم بعد تهميشهم طوال فترة االنقسام من قبل فتح وحماس. والرسالة 
هها إلى خصومه في حركة فتح، وتحديدا  إلى الرئيس عب اس أن ه قادر على الفعل والتأثير  الثالثة وج 

من الخيال، والرسالة األخيرة إلى حركة حماس بأن ه قادر على جمع في المشهد، وأن  تجاوزه درب 
 الشباب وحل  مشاكلهم الحياتي ة".

ة بالمرتمر هو ترتيب اإلطار التنريمي  للتي ار اإلصالحي   ويرى الدجني أن  أحد أهم  األهداف الخاص 
ا  على أن  تنريم في حركة فتح وتنسيق الخطوات والمواقف لخلق حالة مرث رة على األرض، مشد د

الحالة وترتيب هياكلها وتحديد أهدافها ووضع ررى وبرامج يتمايز فيها دحالن عن الرئيس عب اس، 
تساهم في استقطاب مزيد من القطاعات، شرط أن تكون تلك المرتمرات في قطاع غز ة والضف ة 

، وفق قوله.الغربي ة حت ى تكون على تماس مباشر مع أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الفل  سطيني 
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ويبدو أن  مرحلة كسر العرام والحشد واالصطفاف داخل حركة فتح بين دحالن وعب اس قد بدأت، 
 حيث يعتمد كل  منهما على عنصر توسيع قاعدة مري ديه داخل الحركة للفوز براية "الشرعي ة" فيها.

 24/2/2017المونيتور، 
 

 ير صامدتقرير مراقب الدولة سيعصف بإسرائيل.. جرف غ .45
 ناحوم برنياع
في يوم الثالثاء القادم سيرفع الحصار عن تقرير مراقب الدولة حول عملية الجرف الصامد. في 
الجهاز السياسي والعسكري ينتررون نشر التقرير بأعصاب مشدودة. وهناك من يريد أن يبني نفسه 

يد وعلى مكانه في عليه، وهناك من يعرف أنه سيتضرر وهناك من يستعد للحرب على اسمه الج
التاريي. التقدير هو أنه يوجد في التقرير مالحرات انتقادية ومنها مالحرات صعبة، وال توجد 

: الطريقة التي كتب فيها التقرير تجعله ال يشكل تهديدا استراتيجيا، ال على الحكومة لإلقالةتوصيات 
ى قناعة بأن أبنائها سقطوا بدون وال على قادة الجيش، إنه لن يواسي العائالت الثكلى التي هي عل

 مبرر.
الفشل المتكرر في  األولجيد لنقاش موضوعين هامين:  إطارمن المتوقع كذلك أن يشكل التقرير 

 حروب إسرائيل، والثاني الفائدة والضرر من تقارير كهذه ألمن الدولة. إدارة
رير لمن تم الحديث عنهم. وبعد تم نشر النسخة الثالثة والنهائية من التق األربعاءأول أمس في يوم 

البالد بالعناوين الصاخبة. سيكون هذا احتفاال كبيرا لمحبي النرام  ستمتلئالنشر في يوم الثالثاء 
والنرافة. مورفو مكتب مراقب الدولة فعلوا ما تدربوا على فعله وهو فحص جدول العمل اليومي 

والت والمذكرات، ووجدوا الكثير من الثقوب في للجلسات وجدول التنفيذ الزمني والمسروليات والبروتوك
. جوهر القرارات والسياسات والعالقات لم يقوموا بفحصها. فهذه ليست وريفتهم كما يقولون. األوراق

 ما، لكنه ال يالمس المرض. أعراضالقانون يمنعهم، مثل الطبيب الذي يتعمق في 
هو العقيد احتياط يوسي  أكتافهمله على مراقب الدولة يوسف شبيرا وقع على التقرير، لكن من يح

لبكين شاحك ومساعد لوزراء  األركانباينهورن، وهو ضابط مدفعية سابق، وكان مساعد لرئيس 
في السلك الحكومي أي شخص يعرف مثله الجهاز،  اآلنالدفاع ومراقب في وزارة الدفاع. ال يوجد 

يف يتم تجاهله. يقول عنه أحد الذين ذكروا من الذي يقود ومن الذي يقاد وكيف يتم اتخاذ القرار وك
 ”.مورف“في التقرير إنه 

باينهورن يريد رئيس حكومة واحد وهو دافيد بن غوريون. والبحث الذي حصل بسببه على اللقب 
الثاني في الجامعة كتبه عنه. اتخذ بن غوريون قراراته الهامة لوحده دون التشاور مع أحد ودون 
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كانت تلك )“ن غوريون يفي بالمعايير التي وضعها باينهورن في التقرير أوراق مرتبة. ولم يكن ب
 أخرى(. أوقاتبأنه دائما توجد  أجيبه، هكذا يرد باينهورن على هذه الجملة. وأنا ”أخرى أوقات

 
 كل االعتماد

تجاهه، حسب مسودة سابقة، هو أنه  األساسينتنياهو هو من أكبر الموبخين في التقرير. االدعاء 
قم بتشغيل الكابنت مثلما يفترض القانون. كان يعرف الوضع جيدا. ويعلون أيضا  كان يعرف، لم ي

لكنهما لم يشركا الوزراء. لم يجر الكابنت مناقشات استراتيجية عن غزة ولم يناقش البدائل السياسية 
 التي كان يمكن أن تمنع الحرب، لم يحصل على معلومات اإلنسانيةو/ أو خطوات حسن النية 

استخبارية كاملة حول التهديد المتوقع من غزة، ولم يحصل على معلومات أنه ال توجد معلومات 
استخبارية كافية حول التهديد المتوقع من غزة. رئيس الحكومة ووزير الدفاع والكابنت لم يضعوا 

 استراتيجية لنفسه. أهدافاستراتيجية. وبسبب ذلك اضطر الجيش ألن يضع  أهدافللجيش 
الخاصة  األسئلةدعاءات ثقيلة. قدم نتنياهو شهادته مدة ساعتين أمام باينهورن وطاقمه. وكبح هذه ا

 وهم لم يقتنعوا. – األنفاقهنا وهناك تحدثت عن غزة، هنا وهناك ذكرت  –في المجال الرسمي 
بحكمتهم ، لم يكن يثق بوزرائه، ال األولالحقيقة مختلفة بالطبع. فنتنياهو لم يشغل الكابنت لسببين. 
وليس شركاء. الثاني، لم يكن له  أعداءوال بدوافعهم وال باستعدادهم للحفار على السر. وقد اعتبرهم 

عملية الجرف الصامد للخروج منها. نعم الدخول من  إلىهدف استراتيجي لتقديمه لهم. لقد بادر 
يدون االنقضاض، وال اجل الخروج. وهذا ليس هدفا استراتيجيا يمكن تقديمه لعدد من السياسيين ير 

 للمورفين المواربين في مكتب مراقب الدولة.
يقول القانون إن الجيش اإلسرائيلي يخضع للحكومة، والكابنت هو ممثل الحكومة. وفي الواقع هذه 

حد بعيد  إلىهو كبير الحجم، وسياسي  –الحروب  إدارةمجرد أمنيات. الكابنت غير قادر على 
المطبي الصغير الذي لم يذكره القانون. في العادة يتم  بمدارتهاة يقوم الحربي األحداثوهاو. معرم 

تشكيل المطبي الصغير على يد رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير الخارجية ورئيس األركان ورئيس 
كبيرة. نذكر مثال المطبي  إنجازاتاالستخبارات العسكرية ورئيس الشباك. وهم أيضا  لم يحققوا 

رئيسا للحكومة وباراك وزيرا للدفاع  أولمرت، حيث كان ”الرصاص المصبوب“ة الصغير في عملي
استراتيجية تخصه،  أهداف. لكل واحد منهم كانت لألركانولفني وزيرة للخارجية واشكنازي رئيسا 

 وتوقعات تخصه وكراهية تخصه. ولم تكن هناك ثقة.
ذه هي مشكلته طوال الوقت، في نتنياهو يطالب بكل االعتماد، لكنه يرفض تحمل المسرولية. ه

الحروب وبين الحروب. إنه أول من يالحر وآخر من يعرف. هو أول من الحر األنفاق في غزة 
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وآخر من عرف أنه ال حل عملياتي لها. هو أول من الحر الطاقة الكامنة لملتشين والودر وفاكر 
 وادلسون، وآخر من عرف من أين تأتي الهدايا.

عدم وجود الخطط التنفيذية وعدم  –ليها التقرير إكرية التي يفترض أن يتطرق العس اإلخفاقاتجميع 
كل ذلك  –وجود التدريب للسيطرة على األنفاق وعدم وجود التدريب والفجوات االستخبارية وما أشبه 

حدث في فترة نتنياهو. هذه هي الحال عندما تكون رئيسا للحكومة مدة سبع سنوات متواصلة. بعض 
نتنياهو هو المسرول عنها بشكل مباشر، بصفته مسروال عن الشباك. وبعضها هو  اقاتاإلخفهذه 

أو الكسل. السبب هو خوف نتنياهو من  اإلهمالمسرول عنه بشكل غير مباشر. والسبب ليس 
اتخاذ القرارات. مصير األنفاق في غزة مثل مصير الهجوم الذي لم يكن على المشروع النووي 

 هذا الخلل. إصالحبيروقراطية لن تستطيع  . وأي توصيةاإليراني
الكابنت.  ألعضاءبوغي يعلون لم يشارك نتنياهو االرتداع من القرارات، لكنه شاركه في إدارة رهره 

التقرير وبخه، لكن من يعرف الواقع في تلك الفترة يمكنه أن يفهم. يعلون وقف أمام ليبرمان الذي 
اح كيف يمكن فعل ذلك وما الذي يجب فعله في اليوم طلب بشكل مستمر احتالل غزة دون االقتر 

من خالل االقتباسات التي  أطوارهحملة للقضاء على األنفاق، واخرج يعلون عن  أدارالتالي. بينيت 
 جلبها من الميدان.

ال يجب أن تسرع وتطلب  –الخارج وأقنع حماس بأنها محصنة  إلىالجدل حول احتالل غزة خرج 
في الشرك: أمام ليبرمان كان يجب أن يقول إن احتالل  األركانا أدخل رئيس النار. هذ إطالقوقف 

كان يجب  أركانغزة لن يفيد، ولكن أمام حماس كان يجب عليه أن يقول بأن التهديد فعلي. كرئيس 
 كان الكابنت يريد أن نحتل غزة، فنحن سنستعد ونحتلها. إذاعليه أن يعكس الروح القتالية. 

 
 سلم معكوس

. في المذكرات التي نشرها قارن بين قائدي 1956في حرب العام  لألركانوشيه ديان رئيسا كان م
حصان سريع والثاني ثور كسول. توقع بينيت أن يكون رئيس  األول، لألوامركتيبة عمال خالفا 

األركان هو الحصان المسرع للمعركة، وخاب أمله. لقد تجاهل الفرق الدراماتيكي بين قائد الكتيبة 
 إقناعا األقلرئيس األركان. مهمة رئيس األركان هي ررية صورة الحرب الواسعة. وأحد المالحرات و 

في تقرير المراقب تتعلق بغانتس ورئيس االستخبارات العسكرية في حينه افيف كوخافي. حسب 
ش نقا بمجراءمسودة التقرير كان يجب عليهما تقديم توصية لوزير الدفاع، وتوصية لرئيس الحكومة 

 في األعلى. واألسفل األسفلفي الكابنت. هذا سلم معكوس، األعلى في  لألنفاقمعمق 
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عندما يريد الجيش، فان الجيش يحقق. هذا هو التفسير الذي حصلت عليه من واضعي التقرير، هذا 
 التفسير ال يالئم رغبتهم في وضع النرام بين الجيش والحكومة.

يخرج منتصرا من تقرير المراقب، يشبه نقاشات الكابنت بينيت، السياسي الذي من المفروض أن 
الكابنت  ألعضاءعشية حرب يوم الغفران. عندما قدموا  األجهزة أصابالذي  األعمىبفترة العمل 

الميدان قبل  إلىالمعطيات حول األنفاق الهجومية، بينيت لم يستوعب. وهو استوعب فقط عندما نزل 
طلب قصف األنفاق ردا على قتل الفتيان الثالثة، وبعد ذلك اقتنع . في البداية بأسبوعبدء العملية 

 بأنها تشكل تهديدا استراتيجيا.
 2013 األولأول من اعتبر األنفاق تهديدا استراتيجيا كان نتنياهو ويعلون. وقد كان ذلك في كانون 

ية، لكن ما المغزى . االستراتيجية هي كلمة مدوية والتهديد أيضا  كلمة قو أشهرقبل العملية بثمانية 
السكان من المناطق القريبة من الحدود  إخالءالعملي لهذه الكلمات؟ أحد االستنتاجات المطلوبة كان 

خالل الحرب. وعندما طرحت الخطوة كان بينيت مستعدا لتأييدها. ولكنه هو وغانتس رفضاها تماما. 
هود هناك أو للرواية القومية لو . لم تكن لتحدث أي كارثة للسكان اليأخطأغانتس يعرف اآلن أنه 

الذين بقوا كي يحلبوا  لألصدقاء، ومساعدة الجنود أيامهذه المناطق لبضعة  بمخالءكانوا أمروا 
. حقيقة: هذا ما يخططون له في الجيش اآلن من اجل المواجهة القادمة في الشمال أو في اإلبقاء

 غالف غزة.
ألنفاق. في البداية قالوا إن حماس لن تستخدمها يشتكي بينيت من أن الجيش لم يرغب في قصف ا

تريدها لهدف آخر أكثر جدية. وبعد ذلك قالوا إنه لو دخلنا الى األنفاق فسننجر الى حرب في كل  –
 غزة. وفي النهاية قالوا إنه ال حاجة لذلك، ألن حماس ستعيد حفر األنفاق من جديد.

من الناحية التنفيذية لتدمير األنفاق. هذا ما كان  الحقيقة هي أن الجيش اإلسرائيلي لم يكن مستعدا
نحن سنقصف بناء  –الكابنت الذين ضغطوا من اجل ذلك  ألعضاءيجب أن يقوله رئيس األركان 

على رغبتكم رغم أننا غير مستعدين من ناحية تنفيذية. وما دون ذلك فان التقديرات التي تحدث عنها 
 الجيش لم تكن خاطئة.

لقد ُجرت لذلك. فقدنا هدار غولدن واورن شارول بسبب  –ي استخدام األنفاق حماس لم تكن تنو 
 بمعادةنفق لم يوجه نحو إسرائيل ولم يشكل خطرا مباشرا. حماس قامت  –نفق دفاعي  إلىالدخول 

 تسلحا. وأكثرتطورا  أكثرحفر األنفاق التي هي 
الدولة. انرر ما الذي حدث في هل األنفاق تشكل تهديدا استراتيجيا؟ نعم، قال مساعدو مراقب 

اختطاف جثتي غولدن  أعقاباختطاف جلعاد شليط، وانرر ما الذي حدث في  أعقابإسرائيل في 
 وشارول.
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ليس هناك حل مدرسي إلدارة الحروب. المفتاح يوجد في يد رئيس الحكومة. وهو يمكنه أن يحيط 
 باإلبالغت السياسية شريطة أن يقوم بناء على ثقته بهم، وبناء على االعتبارا األشخاصنفسه بكل 

 األعضاءوالتشاور وتحمل المسرولية. مورفو مكتب مراقب الدولة فوجئوا عندما سمعوا من الوزراء 
في الكابنت أنهم ال يعرفون صالحياتهم. هل هم الذين يقررون أو يصادقون أو فقط يقدمون 

 علق برئيس الحكومة.الصحيحة هي أنهم هذا وذاك. وكل شيء يت اإلجابةالنصائح. 
 

 معركة علنية
وشخصية عامة ممكنة، أخذ التقرير بشكل  أعمالبني غانتس، الذي هو مواطن عادي اليوم ورجل 

من سابقاتها. ثانيا، هو  أكثرصعب. أوال، هو على قناعة بأن الجرف الصامد كان عملية ناجحة 
واجهها رئيس األركان والمعارك التي على قناعة بأن التقرير يعاني من عدم الفهم للمالبسات التي 
التي فرضت على الجهاز  األولوياتأدارها في مواجهة الجهاز السياسي. ثالثا، التقرير يتجاهل 

 .إيرانالعسكري في حينه، وعلى رأسها المعركة ضد 
كان لغانتس عامين سعيدين كمراقب، باستثناء أمر واحد وهو مواجهة التقرير. وبعد نشر التقرير 

معركة علنية. يوجد هناك من يحبون هذه المعارك، أما هو فسيكره كل  إلىالخروج  إلىطر سيض
 دقيقة.

هدفا مثل  2015آيزنكوت، نائب وبديل غانتس، سيخرج نريفا من التقرير. لقد اعتبر آيزنكوت غزة 
الصالحيات النرام في توزيع  إيجادالعقيد باينهورن: لقد ساعد في  إعجاب أثار اإلجراءلبنان. وهذا 

 ، ما الذي تحت مسرولية الشباك وما الذي تحت مسرولية االستخبارات العسكرية.األمنية األذرعفي 
بالنسبة لالستخبارات العسكرية، هي تحرى بالمديح الكبير في التقرير. وكذلك الكثير من 

في  المالحرات. مكان الجنرال كوخافي في التقرير حساس بشكل خاص ألنه الوحيد الذي ذكر
منصب نائب رئيس األركان. وبعد  إلىالتقرير من بين المرشحين للترقية. في الشهر القادم سيدخل 

سنة عندما سيتم الحديث عن تعيين رئيس األركان سترهر المالحرات في التقرير من جديد، والتي 
 سيصمد أمامها.

وأنا أهتم بالنتائج، قال.  إلجراءاتبالقد عبر نتنياهو عن رأيه في التقرير قبل استكماله. المراقب يهتم 
 غير مهنيين. أشخاصوأضاف مقربوه: هذا تقرير غير جدي كتب من قبل 

الجرف  إخفاقاتللتحقيق في  األخيرينعضو الكنيست عوفر شيلح الذي خصص وقته في العامين 
استراتيجي  نتنياهو الذي قال إن األنفاق هي تهديد“استنتاج مغاير. لقد قال لي  إلىالصامد، توصل 
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القوة ولم يجر نقاشات ولم يتخذ قرارات.  بمعدادخطط عملية ولم يهتم  بمعدادلم يأمر الجيش 
 ”.الشخص الذي يزعم أنه سيد أمن يستخف باألمن

قليال، وبعض  أفضلستكون  األوراقأنا اسأل، ما الذي سيحدث في الحرب القادمة؟ اعتقد أن 
تفصيال، وكل شيء  األكثر اإلرشادابنت سيحصلون على الك وأعضاءالوزراء سيهتمون ويقرأون، 

سيتم حسب الكتاب. ولكن ذلك لن يضمن النتائج، إال أنه ستكون مالحرات أقل في تقرير المراقب 
 القادم.

 24/2/2017 ،يديعوت
 24/2/2017، ، لندنرأي اليوم
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