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 بغزةاقع للفصائل سلسلة غارات على أهداف مدنية ومو ب بينهم اثنان من القسام إصابات أربعة .1

أصتي  اثنتان متن عناصتر ك الت  ال ستتا  ، متن غتتأن أنت  28/2/2017الشـرق، الدوحـة، قالتت صتحي   
الجناح العسكري لحرك  حماس في قطاع غأن، إثر شن الطيران اإلسراليلي سلسل  غارات با جاه عتدن 

ر قصتتف جتتوي وقالتتت مصتتادر طبيتت  فلستتطيني  إن اثنتتين متتن عناصتتر ال ستتا  أصتتيبا علتت  إثتت مواقتت  
وأشتتارت المصتتادر إلتت  أن  استت فدف ن طتت  رصتتد  ابعتت  للم اومتت  شتترج مدينتت  رفتتح جنتتو  قطتتاع غتتأن 

 المصابين ن ال للمس ش  ، وأن حال فما الصحي  جيدن 
مصتادر طبيت  بتوأارن  ، أنعتون فتايأ أبتو، من غأن عن مراستلفا 28/2/2017األيام، رام هللا، وأضافت 

صتتتاب  أربعتتت  متتتواطنين فتتتي سلستتتل  غتتتارات جويتتت  شتتتن فا الطتتتالرات الصتتتح  ب تتتأن أكتتتدت إفتتتر أمتتتس، إ
، علتتت  أفتتتداف مدنيتتت  ومواقتتت   تتتدري  عستتتكري   ابعتتت  لل صتتتال  16ف االحربيتتت  اإلستتتراليلي  متتتن طتتتراأ 

 ال لسطيني  في مخ لف أنحاء قطاع غأن 
 وأكتتدت مصتتادر عستتكري  إستتراليلي  أن طتتالرات متتن ستتالح الجتتو اإلستتراليلي أغتتارت بعتتد إفتتر أمتتس،

 عل  أفداف ل صال  فلسطيني  في قطاع غأن 
وقالت المصادر ن سفا عبتر موقت  إعاعت  صتوت إسترالي  بالل ت  العربيت : إن ال تارات جتاءت ردا  علت  

وقتتا  الم حتتدس باستت  الجتتتي    إطتتالج قعي تت  صتتاروخي  متتن ال طتتتاع علتت  الن تت  ال ربتتي فجتتر أمتتتس
فجتو  ينطلتج متن غتأن يفتدد  أيحمتاس مستلولي   الجتي  ييحملت  أنالكولوني  بي ر ليرنر:  اإلسراليلي

 ي اإلسراليلي ويخرج السيادن  اإلسراليليينامن المواطنين 
شن الطيران الحربي اإلسراليلي ثتالس غتارات جويت  م  اليت ، است فدفت بعضتفا مواقت   ابعت  ل صتال  و 

 افإ  رفح الم اوم ، ون اط رصد ومراقب  لتيالضبط الميدانيي،     في بلدن الشوك  شرج مح
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قص ت بعد إفر أمس، موقعا  عسكريا  ابعتا لك الت  ال ستا  فتي محافإت   اإلسراليلي وكانت الطالرات 
وسط قطاع غأن، ويموق  الشفداءي غر  مخي  النصيرات بصتاروخين علت  القت ، متا أدى إلت  وقتوع 

ريخ جتتو أر ، وكانتتت الطتتالرات الحربيتت  اإلستتراليلي  قصتت ت بثالثتت  صتتوا أضتترار ماديتت  جستتيم  فيتت  
 موقعا  عسكريا   ابعا  لسرايا ال دس، في بلدن بيت الفيا بمحافإ  شما  قطاع غأن 

 
 احتجاجا  ينسحب الوفد الفلسطيني للمشاركة في مؤتمر... و منع الرجوب من دخول مصر  .2

أمتتين ستتر  26/2/2017 الستتلطات المصتتري  منعتتت الحتتد، أن 28/2/2017 ،الجزيــرة نــتنشتتر موقتت  
 ركأي  لحرك  ف ح جبري  الرجو ، من دخو  الراضي المصري  عبر مطار ال افرن التدولي اللجن  الم

إن الجامعتت  العربيتت  وجفتتت لتت  دعتتون رستتمي   ،متت  الجأيتترن فتتي ا صتتا  فتتا  ي االثنتتين ،وقتتا  الرجتتو 
ضمن وفد فلسطيني للمشارك  في أعما  متل مر  رعتاه حتو  يال طترف واإلرفتا ي، وبنتاء علت  التدعون 

وأكتتد الرجتتو  أن الوفتتد ال لستتطيني  مستتاء الحتتد إلتت  ال تتافرن لكتتن لتت  يستتمح لتت  بتتدخو  مصتتر  وجتت  
 عل  عد  سماح السلطات ل  بالدخو  والمشارك   المشارك انسح  من المل مر اح جاجا  

علتي أبتو ديتاك قتا  فتي كلمت  لت   ال لستطيني وأيتر العتد ، أن 27/2/2017 ،القدس، القـدسوأضافت 
أستبا  ومعالجتات، التعي انطل تت  - وأاري العربتي حتو  اإلرفتا  وال نميت  االج ماعيت أما  المل مر ال
يكتتون معنتتا اليتتو  فتتي المتتل مر اللتتواء  أنبشتتر  الشتتيخ يكتتان متتن الم  تتر   27/2/2017 أعمالت  االثنتتين

للشتتتبا  والرياضتتت ، ورلتتتيس ا حتتتاد الكتتترن واللجنتتت  الولمبيتتت   العلتتت جبريتتت  الرجتتتو  رلتتتيس المجلتتتس 
ل تتاء كلم تت  إ ني لكتتن الستتلطات المصتتري  فتتي مينتتاء ال تتافرن الجتتوي منع تت  متتن التتدخو ي  وبعتتدال لستتطي
 عل  من  الرجو  من المشارك  في   دياك من المل مر اح جاجا   أبوانسح  

وبررت السلطات المصري  من  الرجو  من الدخو  بسب  قيام  بتي وجي  ان  ادات للرليس عبد ال  اح 
 ه الرجو  السيسيي وفو ما ن ا

 
 الحلول المؤقتة ال تخدم السالمويؤكد أن تمسك بحل الدولتين وي دوليةطلب حماية عباس ي .3

محمود عباس إن فلسطين ست ب   االخ بار الكبر أمتا  مجلتس  ي  لستطينال  السلطقا  رليس  :جنيف
ن نجاحت  فيفتا ستتتيحدد متدى ديمومت  منإومت   ح توج اإلنستان ح وج اإلنستان ال اب  لألمت  الم حتتدن، وا 

فتتي كلم تت  أمتتا  مجلتتس ح تتوج اإلنستتان فتتي دور تت  الرابعتت  والثالثتتين  عبتتاس، وأكتتد فتتي العتتال  أجمتت  
، أن فلستتتطين ح ي تتت  واقعتتت  وعات جتتتعور أصتتتيل  فتتتي 27/2/2017 المنع تتتدن فتتتي جنيتتتف، يتتتو  اإلثنتتتين

و  ملق ت  عتن النإا  الدولي، ومن غير المجدي لمصلح  السال  والعدال  أن ي حدس التبع  عتن حلت
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دول  واحدن، أو محاوالت دمج لفا في إطار إقليمتي كمتا  ستع  لتعلك الحكومت  اإلستراليلي  الحاليت ، أو 
 ال راج  عن اإلنجاأات ال ي  ح  ت 

، و لمن بحت  التدول ين، أن  تداف  عتن فتعا الحت  و دعمت ، يإسرالي تيالدو  ال ي اع رفت ب عباسودعا 
وجتدد است عداده للعمت   لت  أمتا  مختاطر ال راجت  عنت  وال فتر  منت   باالع راف بدولت  فلستطين، حمايت 

وحتعر متن  بإيجابي  م  جمي  دو  العال ، بمن فيف  اإلدارن المريكي  برلاست   رامت ، ل ح يتج الستال  
ف  فتي  رستيخ االحت ال  اإلستراليلي لر  دولت  فلستطين، بمتا فيفتا ستم ب  قيتا  أي طترف بخطتوات  

 و السكوت عن ان فاك الم دسات، أو ن   س ارن أي دول  كانت إل  ال دس  شجي  االس يطان، أ
المت  الم حتتدن وفيلا فتا وأعضتاءفا، إلتت   حمت  مستلوليا فا كافتت ، وجتدد المطالبت  بإيجتتاد  عبتاسودعتا 

نإتتا  حمايتت  دوليتت  للشتتع  ال لستتطيني، يضتت  حتتدا  الن فتتاك ح وقتت  الساستتي ، إلتت  جانتت  وضتت  آليتت  
أالتتتتت  آثتتتتتاره كافتتتتت  بمتتتتتا فيفتتتتتا الجتتتتتدار ملأمتتتتت ، وجتتتتتدو  أم نتتتتتي واضتتتتتح ومحتتتتتدد، إلنفتتتتتاء االحتتتتت ال ، وا 

، علت  حتدود يال تدس الشترقي يات، وبما ي ضي ل ح يج االس  ال  لدول  فلستطين بعاصتم فا عمر والمس 
وشتتدد علتت    يإستترالي ي، ل عتتي  بتتومن وستتال  واستت  رار جنبتتا  إلتت  جنتت  متت  1967الرابتت  متتن حأيتتران 
 بوسرع وقت ممكن  2334مجلس المن  ضرورن  ن يع قرار

 27/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تطالب مجلس األمن بموقف حازم لوقف تطبيق "قانون التسوية" الفلسطينية الخارجية .4
مجلتتس المتتن التتدولي بموقتتف حتتاأ  لوقتتف  طبيتتج يقتتانون  ال لستتطيني  طالبتتت وأارن الخارجيتت  :را  هللا
فتي بيتان  ،وأوضتحت الخارجيت  ي 2334ي ي ي، وعلتك باع متاد آليتات ملأمت  ل طبيتج ال ترار الممتيال ستو 

، أن ستتلطات االحتت ال  بتتدأت  طبيتتج يقتتانون ال ستتوي ي، لتتيس ف تتط علتت  27/2/2017 صتتح ي االثنتتين
آالف الوحدات االس يطاني  ال ي أقيمت عل  أراٍ  فلسطيني  خاص ، ب   جاوأت علك ل بتدأ ب طبي ت  

 عل  الراضي ال لسطيني  الخاص  ال ي اس ول  عليفا المس وطنون بال ون، وقاموا بأراع فا  مليا  ع
غير ال انوني وغير الشرعي، وأشارت في بيانفا، إلت  أن يفتعا ال تانون  اإلسراليلي اإلجراءوأدانت فعا 

فتتوري، وعلتتك  آالف دونتت  بشتتك  8االستت عماري ال وستتعي ي تتيح لستتلطات االحتت ال  مصتتادرن متتا ي تتار  
 ي اإلسراليلي حس  معطيات نشر فا حرك  )السال  اآلن( 

 27/2/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 عتراف بدولة فلسطينلالالزعنون يثمن دعوة البرلمانيين الفرنسيين  .5
فتي  صتريح صتح ي  ،اعر  رليس المجلس الوطني ال لستطيني ستلي  الأعنتون: كما  أكارن  -عمان 

ره و  تتتديره لموقتتف البرلمتتتانيين ال رنستتتيين بتتدعو ف  التتترليس ال رنستتي فوالنتتتد االع تتتراف عتتتن شتتك ،متتسأ
 بدول  فلسطين 

 28/2/2017 ،الدستور، عّمان
 

 تأييد حكم المؤبد بحق جاسوس تسبب بمقتل شهيدينغزة:  .6
وييتد حكت  ،  27/2/2017االثنتين ي: ثب ت النياب  العام  ب أن، اإللك روني ياليا   - عون ك   فايأ أبو

الملبتتد متت  الشتت ا  الشتتاق  بحتتج المتتدان يي  سي فتتي قضتتي  االشتت راك فتتي اغ يتتا  الشتتفيدين شتتادي 
 الفي، ومحمد أفد 

 27/2/2017 ،األيام، رام هللا
 

 "عين الحلوة" اجتماع بالسفارة الفلسطينية يبحث تطوراتبيروت:  .7
متتن الضتواء فتتي الستت ارن ال لستتطيني   علمتتت يالحيتتاني أن اج ماعتا  ع تتد ليتت  أو  متتن أمتس بعيتتدا  : بيتروت

في بيروت دا  أرب  ساعات ض  العميد حمود وعضتو اللجنت  المركأيت  لحركت  فت ح المشترف العتا  علت  
الستتاح  ال لستتطيني  فتتي لبنتتان عتتأا  الحمتتد، والستت ير ال لستتطيني أشتترف دبتتور للبحتتس عتتن حتت  للمختتي  

 حتاو  فتر  أمتر واقت  علت  المختي ، متن دون العي أخع منح  خطترا  ب عت   متدد فتعه الجماعتات ال تي 
حستتت  فتتتعه المشتتتكل   وأشتتتارت المصتتتادر إلتتت  أن حمتتتود قتتتا  ختتتال  االج متتتاع: يال  جتتتوأ إدارن الإفتتتر 

 للمشكالت ال ي    اق  فيما الناس داخ  المخي   عي  حا  قلج بسب  ال ل ان وال وض  السالدني 
رن كان جأء من  لل شوي  واف عا  الحداس فتي وأكدت مصادر فلسطيني  أن ما حدس في اليا  الخي

وجتت  التترليس ال لستتطيني محمتتود عبتتاس التتعي كانتتت علتت  جتتدو  أعمالتت  ختتال  أيار تت  لبنتتان، معالجتت   
وأوضتتحت مصتتادر مطلعتت  أن الجتتدار التتعي أقتتي  حتتو  المختتي   فتتعه ال ضتتي  ووضتت  حتتد لمتتا يحتتدس 

د أن تاج،  صت  التداخ  بالختارا وكتان لتت  وجمتد العمت  بت  لت  يكتن ضتد الشتع  ال لستتطيني، إنمتا لوجتو 
دور أمنتتتي، وقتتتد جمتتتد علتتت  أستتتاس قيتتتا  اللجنتتت  المشتتت رك  لل صتتتال  بالعمتتت  لحستتت  المتتتر متتت  فتتتلالء 
الم شتتددين التتعين يعملتتون علتت  قضتت  منتتاطج جديتتدن، لكتتن فتتعه ال صتتال  لتت    عتت  شتتيلا ، وأنتت  لتت  يعتتد 

 فناك من مرجعي  في المخي  بعد ح  ال ون المش رك  
  علتتك، ع تتد إفتتر أمتتتس اج متتاع بتتين الستت ير دبتتور وال صتتتال  ال لستتطيني  المنضتتوي  فتتي منإمتتت  إلتت

 تتدارس الوضتت  المنتتي  ال حريتتر فتتي مركتتأ الستت ارن فتتي بيتتروت، انضتت  إليتت  الح تتا  عتتأا  الحمتتد، و تت ل 
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ال وافتتتج علتتت  إعتتتادن درس إحيتتتاء اللجنتتت  المنيتتت ، و حصتتتين الستتتاح   المستتت جد فتتتي عتتتين الحلتتتون  و تتت ل 
 لسطيني   وعلمت يالحياني أن اج ماعا  موسعا  سيع د اليو  في الس ارن س حضره ال صال  ال لسطيني  ال

المنضوي  في منإمت  ال حريتر وقتوى ال حتالف الوطنيت  واإلستالمي  لال  تاج علت  اإلطتار العتا  لضتبط 
لتت  حتتتين اال  تتاج علتتت  فتتعا ال متتتر، الوضتت ، خصوصتتا  فتتتي الص صتتاف وعتتتد  عتتودن االشتتت باكات  وا 

ستت  ول  يعصتتب  النصتتاري بال عتتاون متت  يالحركتت  اإلستتالمي  المجافتتدني برلاستت  الشتتيخ جمتتا  خطتتا  
لأا  الجمي  بال فدل    ضبط الوض  في حي الص صاف وا 

 28/2/2017 ،الحياة، لندن
 

 استعدادات لحسم الوضع"عين الحلوة"... و سّلم الئحة مطلوبي يتعباس "القدس العربي":  .8
ن التترليس يأن لتتت وكالتت  النبتتاء المركأيتت  عتتن مصتتادر فلستتطيني  فتتي صتتيدا  اس:ليتتإستتعد  –بيتتروت 

]عتين  لبنتان اللحت  بوستماء المطلتوبين فتي المختي  إلت عبتاس  ستلل  ختال  أيار ت  ]ال لسطيني محمتود  
قيادات ف ح في حا  رف   إل اسما ، وطل   17من لبنانيين وفلسطينيين وسوريين،  ضمنت  الحلون 

سلي  أن سف ، ا خاع قترار الحست  وال ضتاء علتيف  بال نستيج مت  الجتي  اللبنتاني التعي بتات المطلوبون  
  ييس طي  دخو  المخي  إن باشرت ف ح الحس 

أن ف ح وفصال  منإم  ال حرير ال لسطيني  يعدون العدن بعدما  ل وا الوامر متن عبتاس ي إل وأشارت 
 إل   الجي  في فعا المر، وأن بإمكان  الدخو  العي كللف المشرف في ف ح عأا  الحمد ال نسيج م

أي مخي  ل ر  المتن وبستط ستلط  الدولت  عليت  وح ت   جميت  الستالح ال لستطيني  حتت إمترن الدولت  
  وأضافت المصادر ال لستطيني  يبعدما أضح  عبلا  عل  ال لسطينيين في المخي  وجواره وف د شرعي  

أي مختي  الع  تا   إلت ي إخراج  وي ضتي بالستماح للجتي  بالتدخو  فلسطينيا  يجر  –ن ا  اقا  لبنانيا  يأ
 أوالتتتتعين شتتتاركوا فتتتتي المعتتتارك ضتتتتد الجتتتتي   أولمالح تتتت   جتتتار وم عتتتتاطي المختتتدرات  أوالمطلتتتوبين 

  يفاجموا اليوني ي  ومنف  من ي وارون في مخي  عين الحلون
 28/2/2017 ،، لندنالقدس العربي

 
 .. خلفيات وخفايا.نانزيارة محمود عباس للب :"21"عربي  .9

أثتتارت أيتتارن التترليس ال لستتطيني محمتتود عبتتاس للعاصتتم  اللبنانيتت  بيتتروت، : خالتتد أبتتو عتتامر - غتتأن
 ستتالالت كثيتترن حتتو  أفتتداف فتتعه الأيتتارن الم اجلتت ، ال تتي ال  تت  خاللفتتا بمستتلولين لبنتتانيين علتت  متتدار 

 ت اللجوء ال لسطيني  في البالد ثالث  أيا ، دون أن يل  ي الرليس وال وفده أي مسلو  في مخيما
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و عتتد أيتتارن عبتتاس لبيتتروتل الولتت  لتترليس عربتتي بعتتد ان ختتا  العمتتاد ميشتتي  عتتون رليستتا للبنتتان فتتي 
أواختتر  شتترين الو /أك تتوبر متتن العتتا  الماضتتي  ورافتتج التترليس ال لستتطيني وفتتد يرفيتت  المستت وىي ضتت  

لمختابرات العامت  اللتواء ماجتد فترا، ممتا كال من عضو اللجنت  المركأيت  عتأا  الحمتد، ورلتيس جفتاأ ا
 طرح عالمات اس  فا  كبيرن حو  وجود فعا الخير ضمن أعضاء الوفد 

 
 نفوذ دحالن

ي عتتتن أن عبتتتاس طلتتت  متتتن عتتتون الستتتماح للجتتتي  21وكشتتت ت مصتتتادر فلستتتطيني  فتتتي لبنتتتان لتتتتيعربي
 حالن داخلفا اللبناني بدخو  المخيمات ال لسطيني  لوقف ن وع ال يادي في الحرك  محمد د

وقا  الصح ي ال لسطيني العي  اب  أيارن الرليس عن كث ، عبتد الكتري  يع تو ، إن يالترليس محمتود 
عبتتاس عتتر  علتت  التترليس اللبنتتاني مشتتروعا أمنيتتا قدمتت  متتدير المختتابرات العامتت  اللتتواء ماجتتد فتترا، 

يني  فتي لبنتان، كمتا يسمح من خالل  ببسط سيطرن قوات الجي  اللبناني علت  كافت  المخيمتات ال لستط
ي أن يال يتتتادي دحتتتالن يحإتتت  21وأضتتتاف يع تتتو  لتتتتيعربي جتتترى علتتتك مستتتب ا فتتتي مختتتي  نفتتتر البتتتاردي 

بشعبي  واسع  فتي المخيمتات ال لستطيني ، وخصوصتا فتي مختي  عتين الحلتون، ويعتود علتك إلت  إشتراف 
طيني بفتتتتدف دحتتتتالن علتتتت   ن يتتتتع مشتتتتروعات للبنتتتت  ال ح يتتتت ، و  ديمتتتت  مكافتتتت ت ماليتتتت  للشتتتتبا  ال لستتتت

االنضتتما  إلتت  متتا بتتات يعتترف بال يتتار اإلصتتالحي فتتي حركتت  فتت ح، وفتتو المتتر التتعي أثتتر بشتتك  كبيتتر 
 عل   راج  شعبي  الرليس عباس ومنإم  ال حرير داخ  المخيماتي 

ول  يصدر أي  ع ي  رسمي من قب  السلط  ال لسطيني  عل  فعه ال سريبات، ولكن عأا  الحمد قا  
ان الميادين اللبناني  عل  فام  أيار   للعاصم  بيروت، إن  يال مشكل  لدينا إعا قرر في م ابل  م  قن

 الجي  اللبناني السيطرن عل  أي مخي  فلسطيني، مث  مخي  نفر الباردي 
 

 السلطة تتحفظ
ي ال واص  م  مسلولي السلط  ال لسطيني  لل ع ي  عل  مدى دقت  فتعه النبتاء، إال 21وحاولت يعربي

 ح إوا عن الرد ح   عودن الرليس ال لسطيني من جول   الخارجي  أنف   
ي إن يأيتارن الترليس 21ولكن عضو اللجنت  ال ن يعيت  لمنإمت  ال حريتر، واصت  أبتو يوستف، قتا  لتتيعربي

ال لسطيني محمود عباس جاءت  لبي  لدعون من الرليس اللبناني، و   ختال  فتعه الأيتارن ال باحتس فتي 
ال ي  خص الجتانبين، وعلت  رأستفا ملتف الالجلتين ال لستطينيين فتي المخيمتات، مجموع  من المل ات 

وال نسيج المش رك لع د ال م  العربي  بالعاصم  الردني  عمتان فتي آعار/متارس ال تاد ، باإلضتاف  إلت  
ورفتت  أبتتو يوستتف  الموقتتف ال لستتطيني التتراف  لن تت  الستت ارن المريكيتت  متتن  تت  أبيتت  إلتت  ال تتدسي 
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  واضتح علتت  متا  ناقل تت  وستال  اإلعتتال  حتو  طلتت  الترليس عبتتاس متن نإيتتره اللبنتتاني ال ع يت  بشتتك
الستتتتماح بتتتتدخو  الجتتتتي  للمخيمتتتتات، قتتتتالال إن يالشتتتت اء اللبنتتتتانيين يتتتتدركون أفميتتتت  ب تتتتاء المخيمتتتتات 

 ال لسطيني  آمن ل لما لعلك من مصلح  قومي  للجمي ي 
بعد اش باكات بين أنصار حرك  ف ح ومسلحين   را  وقبي  أيارن عباس لبيروت، شفد مخي  عين الحلون  و 

مجفتتتولين، نجتتت  عنفتتتا م  تتت  اثنتتتين متتتن المتتتدنيين، متتتا دفتتت  الحركتتت  إلتتت  االنستتتحا  متتتن اللجنتتت  المنيتتت  
 المش رك ، بحس  ما أشار إلي  اللواء صبحي أبو عر ، قالد قوات المن ال لسطيني في لبنان 

 
 لبنان يرفض

  السياسي ال لسطيني من لبنان، وسا  محمد، أن يأيتارن الترليس عبتاس من جانب ل أكد الكا   والمحل
ي إن 21وقتتا  لتتتيعربي  ناولتتت قضتتي   حجتتي  دور ال يتتادي المنتتافس لتت  فتتي الحركتت  داختت  المخيمتتاتي 

يأيتتارن عبتتاس لتت   كلتت  بالنجتتاحل بستتب    فتت  ال يتتادن اللبنانيتت  ل تتون ون تتوع محمتتد دحتتالن لتتدى قتتادن دو  
دولتتت  اإلمتتتارات والمملكتت  الستتتعودي ، إضتتتاف  إلتتت  أن ال لستتطينيين لتتتن ي بلتتتوا بفتتتعا الخلتتيج، وخصوصتتتا 

عتالن  الطرح، فف  يع برون أن دخو  أي  قوات عسكري  غير فلسطيني  داخ  المخي  بمثاب  احت ال  وا 
وأضتتاف أن طري تت   عتتاطي الستتلط  ال لستتطيني  متت  قضتتايا الالجلتتين ال لستتطينيين فتتي لبنتتان  حتتر ي 

أبعتتد الحتتدود، وفتتي كتت  متترن  ختترا  صتتريحات إالمتت  بحتتج المخيمتتات ال لستتطيني ،  جتترل   يستتلبي  إلتت 
و ساء  محمتد:  ال لسطيني، و دعو إل   جريده من سالح ، وبسط السيطرن اللبناني  عل  المخيماتي 

يبدال من فعه ال صريحات المشبوف  ال ي  جع  من ال لسطيني موضعا ل ص ي  الحستابات السياستي ل 
 ال     مطالب  السلطات اللبناني  بمنح الالجلين ال لسطينيين ح وقف  المدني ؟ي   لماعا

 27/2/2017 ،"21موقع "عربي 
 

 حماس: لن نقبل بفرض معادالت جديدة على المقاومة مهما كلف الثمن .11
إن استتت مرار استتت فداف االحتتت ال  الصتتتفيوني لمواقتتت  الم اومتتت  والمنشتتت ت  ،قالتتتت حركتتت  حمتتتاس: غتتتأن

كات و عمد   جير الوضاع في غأن ال يمكن السماح ب  أو ال بو  ب ر  أي معادالت جديتدن والمم ل
  عل  الم اوم  مفما كان الثمن 

وحملتتت يحمتتاسي علتت  لستتان النتتاطج باستتمفا عبتتد اللطيتتف ال تتانوع، االحتت ال  الصتتفيوني المستتلولي  
ومت  ال لستطيني  وأفتالي قطتاع الكامل  عن است مرار ال صتعيد الخطيتر علت  غتأن، والتعي يست فدف الم ا

 غأن 
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 طتاع غتأن والضت  ، وال تدس، وكت  محتاوالت ال حتري  لتن  تنجح الوأضاف أن الجرال  المس مرن عل  
 وأكد أن الحرو  الساب   أكدت فشلفا وأن االح ال  ي حم  كام  المسلولي   في ثني الم اوم  

 27/2/2017، غزة ،موقع حركة حماس
 

 ومة رد العدوان مهما كان الثمن"الجهاد": من حق المقا .11
قالتتت حركتت  الجفتتاد اإلستتالمي فتتي فلستتطين، إن متتن حتتج الم اومتت  ال لستتطيني  التترد وال صتتدي : غتتأن

للعدوان الصفيوني في حا  اس مر، والم اوم  لن   ب  باس مرار فعا العدوان مفمتا كتان التثمن ومفمتا 
لتتتتت الحركتتتت ، فتتتتي  صتتتتريح صتتتتح ي للنتتتتاطج  كانتتتتت ال حتتتتديات  باستتتتمفا داود شتتتتفا ، االحتتتت ال  وحمل

 الصفيوني المسلولي  عن ال صعيد عل  قطاع غأن 
وقتا  شتتفا ، إن حكومتت  االحتت ال   حتتاو  متتن ختتال  ال صتتعيد خلتتط الوراج و رجمتت   فديتتدا فا ضتتد  

 الشع  ال لسطيني، ملكدا  أن ك  ما  سوق  يإسرالي ي من مبررات لفعا ال صعيد، في مبررات باطل  
 27/2/2017، لسطيني لإلعالمالمركز الف 

 
 حماس: إرسال قوات دولية لغزة هدفه تصفية القضية بينما المطلوب إنهاء االحتالل والحصار .12

: اس ب ت حرك  حماس، أي  حركات إلرسا  قوات دولي  إل  قطاع غأن، وأعلنت رأشرف الفو  - غأن
ال  اإلستتتراليلي والحصتتتار عتتتن رفضتتتفا المطلتتتج لفتتتعه ال كتتترن، ودعتتتت المج متتت  التتتدولي إلنفتتتاء االحتتت 

وقا  عبد اللطيف ال انوع الم حدس باس  حرك  حماس   الم رو  عل  ال طاع، بدال من فعه الفكار
، في أع ا  ما جرى  داول  في وسال  اإلعتال  حتو  فكترن رلتيس التوأراء اإلستراليلي يال دس العربييلت 

لفكار مرفوض   مامتا  وأكتد أن الفتدف متن بنيامين ن نيافو إرسا  مث  فعه ال وات لل طاع، إن فعه ا
، مشيرا إل  أن قطاع غأن محرر من االح ال   وأضتاف ي ص ي  ال ضي  ال لسطيني يفعه الفكار فو 

  يإرسا  قوات دولي  يعد  دخال سافرا في الشلون الداخلي ي
منتت  أي  الم حتتدس باستت  حركتت  حمتتاس، إن كانتتت فكتترن إرستتا  دوليتت  فتتدففا يال تتدس العربتتييوستتولت 

، وأن قتتوات االحتت ال  المدججتت  بالستتالح يمحصتتنيفجتو  إستتراليلي علتت  ال طتتاع، فوجتتا  بتتون ال طتاع 
  وشتتدد علت  أن قطتاع غتأن بحاجتت  إلت  إنفتاء الحصتتار يلتن  ست طي  كستر شتتوك  ، أو إعتادن اح اللت ي

جتت  إلتت  التتعي   رضتت  ستتلطات االحتت ال  اإلستتراليلي، وكتتعلك إنفتتاء االحتت ال  بشتتك  كامتت ، ولتتيس بحا
 إرسا  قوات دولي  

 28/2/2017القدس العربي، لندن، 
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 تخوف إسرائيلي من تطوير حماس طائرات بدون طيار ال يلتقطها الرادار :موقع "والال" .13
أبدت قوات االح ال  اإلسراليلي ي خوففاي متن يال طتور ال كنولتوجي الكبيتري : خلدون مإلو  - الناصرن

بتدون طيتار،  م لكفتا حركتت  يحمتاسي، ال ستيما عتد  قتدرن التترادارات  التعي ي ع  تد أنت  طترأ علتت  طتالرات
وقا  موق  يوالال اإلخباريي العبري، إن  في حا  صحت فعه ال وقعات يففعا يعني أن  عل  اك شاففا 

نمتتا ستتيكون بتتين النإمتت   الحتتر  الح ي يتت  علتت  مستت وى فتتعه الطتتالرات، لتت  يعتتد علتت  متتن يم لكفتتا، وا 
 ن لفاي اإللك روني  الم طور 

وادع  بون يالجي  كان يعل  أن ام الك حماس لفعه الطالرات كان مسول  وقت ف تطي، مشتير ا إلت  أن 
 سالح الجو اإلسراليلي وفي إ  فعه ال فديدات ي و  ب دريبات مخ ل   لمواجف فا 

ول تتتت يوالتتتال اإلخبتتتاريي النإتتتر إلتتت  أن جتتتي  االحتتت ال  ييخشتتت ي متتتن أن فتتتعه الطتتتالرات قتتتد  حمتتت  
 ريخ وم  جرات إضاف  إل  كاميرات م طورن الس خدامفا في الحر  ضد إسرالي  صوا

، 2012وأعتتت  أن الجتتتي  كتتتان قتتتد فتتتاج  ختتتال  يعمليتتت  عتتتامود الستتتحا ي فتتتي  شتتترين ثتتتاني/ نتتتوفمبر 
 مس ودع ا في خانيونس )جنو  قطاع غأن( اس خد  إلخ اء طالرات بدون طيار 

رات بتتدون طيتتار، وشتتوفدت وفتتي  حلتتج أمتتا  الجمفتتور وقتتا  إن حمتتاس ي م لتتك عتتدن أنتتواع متتن الطتتال
ون ت  الموقت  العبتري، عتن مصتادر عستكري  إستراليلي ، أنت  طالمتا أن فتعه  ال لسطيني في قطاع غأني 

 الطالرات ل    جاوأ حدود قطاع غأن، فال ي و  الجي  باع راضفا 
 27/2/2017قدس برس، 

 
 على استباحة المخيماتالجيش اللبناني  الفصائل تندد بتصريحات عباس واألحمد حول تحريض .14

نددت قوى وفصال  فلسطيني  ب صريحات ال الد العا  لحرك  ف ح محمود عباس وعضو : محمود فني 
اللجنتتت  المركأيتتت  للحركتتت  عتتتأا  الحمتتتد، وال تتتي يحرضتتتان متتتن خاللفتتتا الجتتتي  اللبنتتتاني علتتت  استتت باح  

 البارد المخيمات ال لسطيني  عل  غرار ما حدس في مخي  نفر 
ووصتت ت ال صتتال  فتتي  صتتريحات خاصتت  بتتتيالرسال ي، خطتتا  عبتتاس والحمتتد بتتتيالدعوات المشتتبوف ي، 

 ملكدين أن الفدف منفا  ص ي  قضي  اللجوء باع بارفا رمأ ا لل ضي  ال لسطيني  
حرك  حماس أكدلت عل  لسان أبو صفي  الشريف ممثت  الحركت  فتي مختي  نفتر البتارد، خطتورن فتعه 

ت ال تتي  تتو ي فتتي ستتياج رغبتت  الستتلط  بحستت  ملتتف الالجلتتين التتعي يع بتتر متتن أبتترأ وأع تتد ال صتتريحا
 المل ات ال ي   ف كع ب  في وج  مشروع ال سوي  

وقتتا  الشتتريف فتتي ا صتتا  فتتا  ي متت  يالرستتال ي: يإن فتتعه ال صتتريحات   تتأامن متت  إجتتراء إحصتتاءات 
وجتود طبخت  يحملفتتا رلتيس الستلط  محمتتود لالجلتين   تو  بفتا الدولتت  اللبنانيت ، متا يضت  شتتكوك ا حتو  
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عباس لل خلص من قضي  اللجوء، ال سيما وأن الساح  اللبناني  في الخيرن ال ي  ح ضن اللجوء فتي 
 دو  الطوجي  وأضاف يال صريحات غير بريل  في  وقي فا وعل  السلط  أن  كف عن ال حري ي 

اإلستتتتالمي بلبنتتتتان مح تتتتوإ منتتتتور،  متتتتن جف تتتت  نتتتتدد مستتتتلو  العالقتتتتات السياستتتتي  فتتتتي حركتتتت  الجفتتتتاد
ب صتتتريحات رلتتتيس الستتتلط  محمتتتود عبتتتاس وال يتتتادي عتتتأا  الحمتتتد، حتتتو  الستتتماح للجتتتي  اللبنتتتتاني 

 باج ياح المخيمات كما جرى بت ينفر الباردي، واص ا إيافا بتيالدعوات المشبوف ي 
غيتتر مستتلول ، وفتتي وقتتا  منتتور لتتتيالرسال ي، فتتي حتتوار س نشتتر   اصتتيل  الح  تتا: يإن فتتعه ال صتتريحات 

دعتتوات مشتتبوف  إلتت   تتوريط ال لستتطينيين، و ختتٍ  عتتن مستتلوليا ف  فتتي المخيمتتات بلبنتتاني، ملكتتد ا أن 
 ال وى السياسي   رافن عل  وعي الدول  اللبناني  وعملي  ال نسيج المش رك  بينفما 

وي، أن فتتتعه ال يتتتادن العامتتت  حمتتتأن بشتتت ا -متتتن جف تتت ، أكتتتدل عضتتتو اللجنتتت  المركأيتتت  للجبفتتت  الشتتتعبي  
ال صتتتريحات بحاجتتت  إلتتت   وضتتتيح متتتن حركتتت  فتتت ح أوال ، خصوصتتتا أنفتتتا   نتتتاق  كلي تتتا متتت  الموقتتتف 
ال لسطيني الموحد الداعي إل  إجراء حوار بين ال وى السياسي  والدولت  اللبنانيت  لضتبط الحالت  المنيت  

ف  عتن ح توج الالجلتين وقا  بش اوي لتيالرسال ي، إن  حري بحرك  ف ح والستلط  أن  تدا في المخيمات 
بدال  من ال حري  عليف ، مشير ا إل  أن اف مامات الرليس غير منسجم  م  قضي  اللجوء، ويبدو أن 

 لدي  اف مامات أخرى، في إشارن إل  م ابع  الرليس لبرنامج يأر  ايدو ي في بيروت 
 27/2/2017الرسالة، فلسطين، 

 
 ألهليةمن المؤسسات الحقوقية وا هنية يستقبل وفدا   .15

و  يتتإستتماعي  فنيتت ، فتتي مك بتت  بمدينتت  غتتأن،  ،استت  ب  نالتت  رلتتيس المك تت  السياستتي لحركتت  حمتتاس
اإلثنين وفدا من الملسسات الح وقي  والفلي  برلاس  راجي الصوراني مدير المركأ ال لسطيني لح وج 

مبعولتتتت  إلنفتتتتاء واستتتت عر  فنيتتت  ن تتتتالج جول تتت  الخارجيتتتت  ول اءا تتتت  ال تتتي أجرافتتتتا والجفتتتود ال اإلنستتتان 
الحصتتار و طتتوير العالقتتات الدوليتت  واإلقليميتت  وال خ يتتف متتن معانتتان شتتعبنا، وكتتعلك خطتتوات  ح يتتج 

وأشتتاد بتتدور الملسستتات الح وقيتت  والفليتت  وخاصتت  فتتي  المصتتالح  والل تتاءات ال تتي  متتت بفتتعا الصتتدد 
 الحرو  والأمات والكثير من المحطات الوطني  المخ ل   

قف الحرك  المبدلي واإليجابي من فكرن االن خابات، مس دركا أن أي ان خابات البد وأكد فني  عل  مو 
متتن  تتوفر العديتتد متتتن الشتتروط لنجاحفتتا، وأفمفتتتا أن  كتتون خطتتون لألمتتا  علتتت  طريتتج  ح يتتج الوحتتتدن 

نفاء االن سا ، وليس  ح يج اإلقصاء و عميج االن سا   وشتدد علت  أن أي خطتون يجت  أن  ت   فتي  وا 
  وافج الوطني إطار من ال
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بتتدوره، أشتتاد الوفتتد الح تتوقي الفلتتي بتتالجفود ال تتي قتتا  بفتتا فنيتت ، معبتترين عتتن   تتديرف  لنجتتاح العمليتت  
 االن خابي  داخ  حرك  حماس واخ يار قيادن جديدن وال داو  السلس في المناص  ال يادي  العليا 

 27/2/2017، غزة ،موقع حركة حماس
 

 وتطور خطير بالعالقة عباسرجوب: هناك موقف مصري ضد للطرد مصر بفتح ردا  على قيادي  .16
استت فجن  يستير نصتتر هللا عضتتو المجلتس الثتتوري فتتي حركت  فتت ح، طتترد : محمتود فنيتت  -الرستال  نتتت 

السلطات المصري  للواء جبريت  الرجتو  أمتين ستر اللجنت  ال ن يعيت  ل ت ح متن أراضتيفا، مشتيرا الت  ان 
 مطار بالمس و   ارجاع  ال  مدين  را  هللا حرك  ف ح فوجلت بإعادن الرجو  من ال

وقا  نصر هللا في  صريح خاص بتيالرسال  نتي، مساء االثنين، إن الرجتو  دعتي متن جامعت  التدو  
 العربي  لمل مر رسمي، واثناء وجوده في المطار    ارجاع  

انتت  ال يوجتتد واع بتتر فتتعا ال عتت   طتتور خطيتتر فتتي العالقتت  بتتين مصتتر والستتلط  ال لستتطيني ، يخاصتت  
مبتتررات م نعتت  ل عتت  علتتكي، مضتتي  ا يفتتعه رستتال  ستتلبي  ضتتد حركتت  فتت ح لن الرجتتو  يمثتت  الحركتت ، 
واصتتت  ا الستتتلوك المصتتتري بتتتتيالمس فجن والمستتت  ر  وغيتتتر المبتتترري، وبحاجتتت  ل وضتتتيح متتتن الستتتلطات 

وأضتتاف يواضتتح أن فنتتاك موقتتف مصتتري ستتلبي متتن التترليس محمتتود عبتتاس وحركتت  فتت ح،  المصتتري  
 وم  أن يكون عابر ا في العالق  معفاي ون

ورد ا عل  سلا  ان كان ال صرف المصتري نتا ج عتن  وييتد لمحمتد دحتالن، أجتا  يفت   نحتاأ مصتر 
لشتتتخص ضتتتتد التتترليس وحركتتتت  فتتتت ح؟ا، ملكتتتد ا أن حالتتتت  العتتتداء لتتتتيس فتتتتي صتتتالح مصتتتتر او ال ضتتتتي  

 دا عن ال صعيد ال لسطيني ، وداعيا ال  ضرورن أن ي   معالج  الحدس بع الني  بعي
 28/2/2017، الرسالة، فلسطين

 
 مصري يتهجم على الرجوب وقيادي بفتح يصفه بـ"التافه" إعالمي .17

ا علت  اللتواء جبريت  الرجتو  فجومت أمتينشتنل اإلعالمتي المصتري  تامر : محمتود فنيت  -الرسال  نت 
 عضو اللجن  المركأي  لحرك  ف ح، بعد من  السلطات المصري  دخول  أراضيفا 

في برنامج  ال ل أيوني إن الرجو  شخصتي  غيتر مرحت  فيفتا بمصتر وعلت  فتعا الستاس  أمينقا  و 
    منع  من دخو  الراضي المصري  و رحيل  إل  عمان 

وأضتتاف أمتتين يمتتن ي عامتت  علتت  أن لتت  دولتت  عإمتتي وفتتو قالتتدفا عليتت  أن يعلتت  بتتون شتترعي   من فيتت  
متتان لشتتعب ، وبال تتالي عليتت  أن ي حمتت  ن تتالج و بعتتات وبونتت  غيتتر قتتادر علتت  حمايتت  ن ستت  أو جلتت  ال
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قرارا تت  الفوجتتاء ال تتي ي ختتعفا ستتواء ب عتت  عامتت  الستتن أو اإلصتتاب  بتتالعمي، فمصتتر كانتتت وال أالتتتت 
 وس ب ي في ال ي   رر و  ع  وس  ع ي 

وردل ال يادي في حرك  ف ح يحي  رباح عل   صريحات أمين، بون  شخصي   افف ، قتالال ي ال يست حج 
وأضتتاف ربتتاح فتتي  صتتريح ختتاص بتتتيالرسال  نتتتي أن الرجتتو  يعتترف كيتتف  التترد عليتت  متتن الصتت ي 

ي عامتت  متت  فتتعه االأمتت  وفتتي يستتحاب  صتتي   عتتابرن وستت عود الميتتاه لمجاريفتتا فتتي العالقتت  بتتين الستتلط  
 ال لسطيني  وال يادن المصري ي 

 28/2/2017، الرسالة، فلسطين
 

 معاناة مسافري غزة على الحواجز األمنية "تذليل"لـسيسي التدعو  الفلسطينية الفصائل .18
غأن: طالبت ال وى الوطني  واإلسالمي  في قطاع غأن، الرليس المصري عبد ال  اح السيسي، بإعطتاء 

لت  قطتاع غتأن، متن  ي علي  الع باتيال وجيفات الالأم  لت  أمتا  ستكان قطتاع غتأن، ختال  ست رف  متن وا 
ووجفت ال حي  والشكر للرليس المصري، علت  جفتوده  اس ثنالي خال  معبر رفح، العي يعم  بشك  

فتتتي ال خ يتتتف عتتتن أبنتتتاء ال طتتتاع فتتتي إتتت    وقتتتدرت قرارا تتت المبعولتتت  فتتتي خدمتتت  ال ضتتتي  ال لستتتطيني  
دخا  بع  السل  الساسي    الحصار، ال ي  وجت باإلجراءات الخيرن من ف ح المعبر وا 

إعطتتاء ال وجيفتتات الالأمتت  يستتال  بالطلتت  متتن السيستتي غيتتر أن ال تتوى الوطنيتت  واإلستتالمي  أنفتتت الر 
لتت  ال طتتاع جتتراء متتا ي عرضتتون لتت  متتن  ل تتعلي  كتت  الع بتتات أمتتا  متتواطني ال طتتاع أثنتتاء ستت رف  متتن وا 

  وأوضتتتحت أن مستتتافري غتتتأن يعتتتانون أثنتتتاء ال   تتتي  علتتت  الحتتتواجأ واالن إتتتار لستتتاعات يمضتتتاي ات
   وأكتدت أن فتعا يست دعي العمت  علت  ال خ يتف متن طويل ، المتر التعي ي ستب  فتي معانتان كبيترن لفت

م اعتت  ومشتت   الستت ر، خاصتت  وأن الكثيتتر متتنف  متتن المرضتت  وكبتتار الستتن، معلنتت  فتتي عات الوقتتت 
  ياالح ياجات المني  لمصري  فمفا لت 

 28/2/2017، لندن، القدس العربي
 

 جديدة حول اغتيال الزواري تفاصيل"يديعوت" تكشف  .19
 اإلستراليلي ت صحي   إسراليلي  الن ا  عن   اصي  اغ يتا  است خبارات االحت ال  كش: ال دس المح ل 

 للمفندس ال ونسي محمد الأواري وإروف عملي  اغ يال  نفاي  العا  الماضي  يالموسادي
االستتراليلي ، ن تتال  عتتن المعلتتج العستتكري ألتتون بتتن دافيتتد، أن عمليتت  اغ يتتا   يمعتتاريفيوعكتترت صتتحي   
 يالموستاديبفوي  أوروبي  وفمي ، عم   يشرك  لإلن اا اإلعالميي مت عبر  وسيس  الأواري في  ونس
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جنلتد عناصتر  ونستيين  عتاونوا بنيت  حستن  دون معرفت  نوايتا الشترك  ال تي ي حت إطارفا، موضح   أنلت  
  ي مثل  غطاء  لعملي  اغ يا  يوشك الموساد عل   ن يعفا في قل   ونس

ال ونستتيين التتعين  عتتاونوا متت  الشتترك  الوفميتت  فتت  متتن قتتاموا ب تتومين وأوضتتح فتتي حديثتت  لمعتتاريف، أن 
الستيارات والفوا تف المحمولت  وقتتاموا باال صتا  بتالأواري ب تر  إجتتراء الم تابالت، مشتير ا إلت  أن متتن 

الوفميتت  صتتحافي   ونستتي   حمتت  الجنستتي  الفن اريتت  قامتتت  يالشتترك يبتتين ال ونستتيين التتعي  عتتاونوا متت  
ت متت  التتأواري وفتتي متتن حتتددت الل تتاء الخيتتر متت  التتأواري التتعي  متتت فيتت   صتت ي  ، بتتإجراء الم تتابال

  عيار ا ناري ا في جسده  20حيس وص  عنصرا الموساد بدال  منفا إل  مكان الل اء وقاما بإفراغ 
 27/2/2017، فلسطين أون الين

 
 48خالل  القوة األمنية تشكيل " في حال عدمعين الحلوةفي " بل فتحمن ق   حسم الوضعسيتّم  المقدح: .21

 ساعة
ال يكاد مخي  عين الحلون في لبنتان يفتدأ ح ت  يعتاود االشت عا  مجتددا   ف أامنتا   :سعد الياس –بيروت 

متتت  أيتتتارن التتترليس ال لستتتطيني محمتتتود عبتتتاس التتت  لبنتتتان ال تتتي ان فتتتت يتتتو  الستتتبت الماضتتتي، انتتتدلعت 
ن  المركأيت  الم صتو  متن حركت  فت ح اش باكات في المخي ، وصودف علك م  أيارن أوج  عضو اللج

 محمد دحالن جليل  دحالن ال  حي البركسات في المخي  
وعلتت  الثتتر لتتولح اللتتواء منيتتر الم تتدح التتعي كتتان قتتدل  استت  ال   متتن قيتتادن ال تتون المنيتت  المشتت رك  بحستت  

ال صتال ،  في حا  ل  ينجح  شكي  ال ون المني  في مخي  عين الحلون بمشتارك  جميت يالوض ، وقا  
الم بل  في  فدل  الوضاع المني ، فإنل  سي  ل حس  الوض  متن قبت  حركت  فت ح  48خال  الساعات الت

  يومنإم  ال حرير ال لسطيني  ومن يريد أن يشاركفا
أن  لتويح الم تدح بالحست   ت ل بنتاء علت  إشتارن متن الترليس ال لستطيني والستيما  يال دس العربييوعلمت 

ال فإنتت  ستتي دخ  كمتتا فعتت  فتتي عمليتت  أن الجتتي  اللبنتتان ي مصتترل علتت  ضتتبط المتتر داختت  المختتي  وا 
 خاط   أدت الع  ا  أحد أمراء  نإي  الدول  

 28/2/2017القدس العربي، لندن، 
 

 نار لمقاومين جنوب بيت لحم إطالقبجراح في  إسرائيليإصابة جندي  .21
 إلطتتالجن جتتراء  عتتر  قو تت  جنتتدي متتن جتتي  االحتت ال  بجتتروح متت الثالثتتاءفجتتر  : أصتتي بيتتت لحتت 

 النار من قب  م اومين فلسطينيين خال  قيامفا بنشاط أمني قر  مس وطن  اي رات جنوبي بيت لح  
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الجندي في مكان الحادس فيما قامتت قتوات متن جتي  االحت ال   إسعافالعبري  ان      اإلعاع وقالت 
  مشيط واسع  في المنط    بوعما 

 28/2/2017، وكالة سما اإلخبارية

 
 الفلسطينية" القدس" صحيفةمواجهة التطبيع ومحاسبة  إلىتدعو  "الشعبية" .22

بنشر إعالن  27/2/2017 أمساس نكرت الجبف  الشعبي  ل حرير فلسطين قيا  صحي   ال دس : را  هللا
اح اللتتتي لمتتتا ي ستتتم  اإلدارن المدنيتتت  الصتتتفيوني  حتتتو  مخطتتتط استتت يطاني، واصتتت   فتتتعه الخطتتتون بونفتتتا 

ن الصحي   في ال طبي  م  االح ال ، ومحاولت   ستويج جرالمت  وممارستا   العدوانيت  وقوانينت  إمعان م
 العنصري  ضد شعبنا خصوصا  قرار ال سوي  الخير الم علج ب شري  سرق  ونف  أراضينا 

وأكدت الجبف  أن الصحي   ل   س خلص العبر من ممارسا فا ال طبيعي  الساب   وال ي بل ت فإاإ فا 
الم ابل  ال ي أجر فا م  وأير الحر  الصفيوني ليبرمان قب  عدن شتفور، ضتارب  بعتر  الحتالط في 

كتت  النتتداءات الوطنيتت  الستتاب   بضتترورن االع تتعار لشتتعبنا، وال وقتتف عتتن ال تترويج لالحتت ال  ومشتتاريع  
وأكتتتتدت الجبفتتتت  أنتتتت  متتتتن المعيتتتت  أن  حمتتتت  صتتتتحي   استتتت  ي ال تتتتدس ي ثتتتت    تتتتو  ب تتتترويج  المشتتتتبوف  

ورأت في اس مرار فتعا الستلوك ستواء بحجت   س يطان وا عالنات االح ال  وما ي سم  اإلدارن المدني  اال
 يالخضوع لل انوني لن  نطلي عل  شعبنا، و دفعنا إل  المطالب  بمحاسب  وم اطع  فعه الصحي     

 28/2/2017، وكالة سما اإلخبارية
 

 على التوالي ثالثةمرة الـلل االحتالل ُيجدد اعتقال قيادي في حماس إداريا   .23
جتتتتددت ستتتتلطات االحتتتت ال  اإلستتتتراليلي، اليتتتتو  اإلثنتتتتين، االع  تتتتا  اإلداري : خلتتتتدون مإلتتتتو  - نتتتتابلس

لل يادي في حركت  يحمتاسي، عتدنان عصت ور، متن مدينت  نتابلس )شتما  ال تدس المح لت (، وعلتك للمترن 
بلت  محاميت ، قترار ا ب جديتد اع  الت  وقالتت عاللت  المع  ت  عصت ور، إن االحت ال  أ الثالث  علت  ال توالي 

 آعار/ مارس الم ب   3اإلداري لمدن أربع  شفور جديدن، حيس كان من الم رر اإلفراا عن  في 
وأفتتادت فتتي حتتديس لتتت يقتتدس بتترسي، بتتون االحتت ال  أعتتاد اع  تتا  ال يتتادي عتتدنان عصتت ورل بدايتت  شتتفر 

 ا من الكاديميين وال يادات ال لستطيني  ، خال  حمل  اع  االت واسع  طالت عدد  2016نيسان/ أبري  
تتا   تتد  بتت  محتتامي  وأشتتارت إلتت  أن المحكمتت  يالعليتتاي ال ابعتت  لستتلطات االحتت ال  رفضتتت متتلخر ا ال ماس 

 نجلفا المع    يعدنان عص وري، لوقف اع  ال  اإلداري 
 27/2/2017قدس برس، 
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صابتها بجراح على حاجز "قلندي .24  ا" بزعم محاولة الطعنإطالق النار على فلسطينية وا 
أفادت مصادر طبي  رسمي ، بون شاب  فلسطيني  أ صيبت برصتاص : خلدون مإلو  -ال دس المح ل  

االحتت ال  اإلستتراليلي، إفتتر اليتتو  اإلثنتتين، علتت  حتتاجأ يقلنتتدياي العستتكري )شتتمالي ال تتدس المح لتت (، 
 بأع  محاول فا  ن يع عملي  طعن في المكان 

لي  فتتي بيتتان لفتتا حتتو  الحادثتت ، أن يمشتت بف  فلستتطيني    تتدلمت با جتتاه مستتلك وعكتترت الشتترط  اإلستترالي
ا ما بيدفا )ل    حدد طبيع  (ي   المركبات في حاجأ قلنديا، وفي  حم  غرض 

وأضافت، أن جنود يحرس الحدودي )وحدن عسكري  إسراليلي ( ويحرلاسي الحاجأ )ي بعتون لشترك  أمنيت  
  ال وقف يال ي  جافلت الوامري، قب  أن ي   ا خاع اإلجراءات الالأم  إسراليلي (، طلبوا من ال لسطيني

وأوضتتتح البيتتتان العبتتتري، أن الشتتترط  اإلستتتراليلي  بتتتدأت فتتتي أعمتتتا  ال ح يتتتج فتتتي  ب حييتتتدفا واع  الفتتتا 
ي العبتتري، أن الشتتاب  كانتتت  حمتت  بيتتدفا يستتكين اي، 0404وعكتتر موقتت  ي الحادثتت ، وال تتي لتت    ضتتح بعتتد 

 عملي  طعن مس فدف  الجنود اإلسراليليين عل  حاجأ قلنديا العسكري  وحاولت  ن يع
 27/2/2017، قدس برس

 
 مراقب الدولة بدعم قادة الجيش والشاباك وجهاز األمن تقريرنتنياهو يستبق  .25

رليس الحكوم  اإلسراليلي ، بنيامين ن نيافو ، أن فاش  حمدان عن، 27/2/2017، 48عرب نشرت 
  رير مراق  الدول  بشون الحر  العدواني  الخيرن عل  قطاع غأن في صيف في  ع يب  عل  قا  
 ، إن  ي ف إل  جان  قادن الجي  والشاباك وجفاأ المن 2014العا  

و و ي  ع يبات ن نيافو فعه ردا عل  ما ي وق  أن يش م  علي    رير المراق ، بشون عد  وجود خطط 
الن تتتتتتاج، وانعتتتتتتدا  ال تتتتتتدريبات العستتتتتتكري  وال جتتتتتتوات  عمالنيتتتتت ، وعتتتتتتد  ال تتتتتتدر  علتتتتتت  الستتتتتتيطرن علتتتتت 

 االس خبارا ي ، ال ي ي حم  ن نيافو المسلولي  المباشرن عنفا 
، ع تتدت يتتو  اإلثنتتين، رفتت  ن نيتتافو االن  تتادات ال تتي وجفتتت إلتت  المجلتتس يالليكتتوديوفتتي جلستت  لك لتت  

   ح لنتتت  المجلتتتس التتتوأاري المنتتتي، وقتتتا  إنتتت  منتتتع قيتتتا  الدولتتت  لتتت   تتت –التتتوأاري المصتتت ر، السياستتتي 
لتتدى التتدخو  إلتت  المجلتتس التتوأاري المصتت ر يالمصتت ر أكثتتر ممتتا حصتت  ختتال  الحتتر ، مضتتي ا أنتت  

  ييج  إب اء الفا ف الخليوي خارجا، وكعلك السياسات الص يرن والمصالح الشخصي 
ضتربات وبحس  ن نيافو ف د     وجي  ضترب  قاستي  لحركت  حمتاس، وصت فا بونفتا القست  متن بتين ال

 ال ي  ل  فا الحرك   وادع  أن    اغ يا  نحو ألف من عناصر حماس، إضاف  إل  كبار قاد فا 
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العبتتر الح ي يتت  غيتتر موجتتودن فتتي   ريتتر مراقتت  الدولتت    نحتتن نطب فتتا بتتدون يكمتتا ادعتت  ن نيتتافو أن 
  حتد   علتينحن نطب فا بشك  جعري وبشك  م واصت  وبفتدوء اإلعال  إعالنات و صريحات لوسال  

  عبيره 
ن نيافو قا ، أن  ل  ي وص  إل  أي ا  اج  أن، 28/2/2017القدس، القدس، من جف  أخرى، عكرت 

 م  الرليس الميركي دونالد  رام  بشون البناء في المس وطنات 
وبحس  موق  صحي   يف ر سي العبري ، فإن ن نيافو قتا  لعضتاء حتأ  الليكتود ختال  جلست  م ل ت  

فل  كما  إنوني  مضي ا يال يوجد أي خالفات م   رام  في أي من ال ضتايا، لكننتا يالمور ليست س
 أي   اف  ح   اآلن بشون البناء في المس وطناتي  إل ل  ن وص  

واع بر ن نيافو خال  الجلس  وصو   رام  إلت  أعامت  البيتت البتي  بونفتا فرصت   اريخيت   مضتي ا 
 يلكن علينا أن نعرف حدود فعه ال رص ي 

 
 معنية بعملية عسكرية جديدة في غزة ليست "إسرائيل"ليبرمان:  .26

قتتا  وأيتتر التتدفاع اإلستتراليلي أفي تتدور ليبرمتتان، إن إستترالي  ليستتت : عبتتد التترلوف أرنتتالوط - ال تتدس
 معني  بعملي  عسكري  جديدن في قطاع غأن  

رالي  بي نتاي اليمينتي:ي إسترالي  ون لت ال نان اإلسراليلي  الثاني ، عن ليبرمان قول  في اج ماع لحأبت  يإست
ليستتت معنيتت  بالمبتتادرن لعمليتت  عستتكري  جديتتدن فتتي قطتتاع غتتأن، ولكتتن ال نيتت  لتتدينا الستت يعا  إطتتالج 

 الصواريخ بال طارني  
 وأضاف:ي أنصح حماس بون   حل  بالمسلولي  وأن  عم  عل  إحال  النإا  والفدوءي  

مواق  قتا  إنفتا لحركت   5لجو اإلسراليلي، غارات عل  وكان ليبرمان ي حدس، في أع ا   ن يع سالح ا
يحماسي في قطاع غأن  وبرر الجي  اإلسراليلي غارا ت  بست وط قعي ت  صتاروخي  أطل تت فتي ستاعات 

 فجر اليو  من غأن عل  منط   م  وح  في جنوبي إسرالي  
 27/2/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 

 لمانيةأغواصات الق حول وقائع فساد تخلل شراء فتح تحقي"العدل اإلسرائيلية":  .27
وأارن العتتتد  اإلستتتراليلي  االثنتتتين فتتت ح  ح يتتتج حتتتو  وقتتتال  فستتتاد  أعلنتتتت)أ ف  (:  -ال تتتدس المح لتتت 

، يشت ب  بتون م تربين متن رلتيس التوأراء يدول تينيلمانيت  متن طتراأ أم  رض  في عملي  شراء غواصات 
 أن ن نيافو ال يع بر مش بفا ب  في فعه ال ضي   أوضحترن لكن الوأا بنيامين ن نيافو ضالعون فيفا 

 27/2/2017، رأي اليوم، لندن



 
 
 
 

 

 20 ص             4214 العدد:        2/28/2017 اءثالثال التاريخ: 

                                    

 "المخزن البيومتريقانون "صادق بالقراءتين الثانية والثالثة على يالكنيست  .28
صتتادج الكنيستتت، مستتاء يتتو  اإلثنتتين، بتتال راء ين الثانيتت  والثالثتت  علتت  قتتانون المختتأن : فاشتت  حمتتدان

  29عضو كنيست م اب   39بوغلبي   البيوم ري، وعلك
يشار إلت  أن الحتديس عتن قتانون يلتأ  باالنضتما  إلت  المختأن البيتوم ري، والتعي يح توي علت  صتورن 
وجتت  بجتتودن عاليتت   كمتتا يتتنص ال تتانون علتت  أن متتن يريتتد اس صتتدار بطاقتت  شخصتتي  أو جتتواأ ستت ر 

أو إب الفتتا علتت  إفتتر الوثتتالج  يستت طي  اخ يتتار متتا إعا كتتان سيستتل  المختتأن البيتتوم ري بصتتم  إصتتبع 
 العكي  ف ط 

كما ينص ال انون، العي دف  ب  وأير الداخلي  أري  درعتي، علت  أن متدن ستريان الوثي ت  ال تي يحصت  
 10ستتنوات، بتتدال متتن  5عليفتتا متتن يخ تتار عتتد  وضتت  بصتتم  إصتتبع  فتتي المختتأن البيتتوم ري ستت كون 

أنفا ست  د   يالحرك  للح وج الرقمي يون، أعلنت وردا عل  مصادق  الكنيست عل  اق راح ال ان سنوات 
 ال ماسا ضد ال انون إل  المحكم  العليا 

 27/2/2017، 48عرب 
 

 وحدات استيطانية بـ"عوفرا" تسعيستعد إلخالء وهدم  جيش اإلسرائيليال .29
 يعتتتوفرايوحتتتدات استتت يطاني  فتتتي مستتت وطن   9يستتت عد جتتتي  االحتتت ال  اإلستتتراليلي إلختتتالء : محمتتتد و تتتد

   ال ربيتت  المح لتت  والم امتت  علتت  أراضتتي فلستتطيني  بملكيتت  خاصتت  لفتتالي قري تتي ستتلواد وعتتين بالضتت
 يبرود قضاء را  هللا 

و بتتدأ عمليتت  اإلختتتالء عنتتد الستتاع  ال استتتع  متتن صتتباح اليتتتو  الثالثتتاء، حيتتس أغلتتتج جتتي  االحتتت ال  
نين ال وافد إليفا، وعلك ، ونص  الحواجأ ويمن  من المس وطيعوفرايمن مس وطن   لمس فدف المنط   ا

بموجتتتتت  قتتتتترار صتتتتتادر عتتتتتن المحكمتتتتت  العليتتتتتا  االستتتتت يطاني  مفيتتتتدا إلختتتتتالء وفتتتتتد  الوحتتتتتدات الستتتتتكني  
 اإلسراليلي  

 28/2/2017، 48عرب 
 

 ": اتصاالت لعقد صفقة بين النيابة والنائب غطاساإلسرائيلية"العاشرة  .31
أن فناك ا صاالت  جري لع د ص    بين النيابت  عكرت ال نان العبري  العاشرن، مساء االثنين، : را  هللا

اإلسراليلي  والنال  العربي في الكنيست باست  غطتاس بشتون اللحت  اال فتا  الموجفت  ضتده فتي قضتي  
  فري  فوا ف ن ال  لألسرى ال لسطينيين في سجن يك سيعوتي 
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  م ابتت  اع تتراف وحستت  ال نتتان، فتتإن النيابتت  ستت طل  حكمتتا مخ  تتا و خ تتف ممتتا جتتاء فتتي اللحتت  اال فتتا
وأشارت ال نان إل  أن  جرى اال  اج عل  ع د مأيد من الل اءات  غطاس بالح الج ال ي س وج  ضده 

 السبوع الم ب  بين الجانبين لمحاول  ال وص  ال  اج بينفما 
وقالت ال نان أن فعه الخطون  و ي  أامنا م  ع د جلست  خاصت  فتي الكنيستت لبحتس إقالت  غطتاس متن 

 نالبا ضده  71د أن رفعت عريض  موقع  من منصب  بع
 28/2/2017القدس، القدس، 

 
 في مدينة القدس عمليات حفر تجري حاليا   104عيسى: حنا  .13

قا  أمين عا  الفيل  اإلسالمي  المسيحي  لنصرن ال دس والم دسات، حنا عيس ، إن عمليات الفد  
س،  فدف ل  يير الطاب  العربي اإلسالمي والح ريات ال ي   و  بفا سلطات االح ال  في مدين  ال د

 المسيحي للمدين  الم دس ، إل  طاب  يفودي 
يو  االثنين، أن عمليات الح ر والفد  في المدين  الم دس  ، وأوضح عيس  في حديس إلعاع  موطني

وحو  و حت المسجد القص ، خط  مبرمج  فدففا أحأح  أساسات المسجد، و  يير الطاب  العربي 
نشاء طاب  يفودي لفا، ملكدا  فش  حكوم  االح ال  في اإلسال مي المسيحي للمدين  الم دس  وا 

  ح يج أفداففا رغ  سباقفا م  الأمن لح يج فعا الفدف 
ن  ا  حت المسجد القص  والبلدن ال ديم  في ال دس، لربط المس وطنات ببعضفا   28ونب  إل  وجود 
منفا  حت المسجد القص  وحول ،  4يا في مدين  ال دس، عمليات ح ر  جري حال 104وقا : يفناك 

في مواق  م  رق ، محعرا  من أن الح ريات قد  8أخرى في البلدن ال ديم ، و 5في بلدن سلوان، و 5و
 م را في فعه المناطج  20 ص  في بع  الحيان إل  عمج 

 27/2/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 أقدس مكان لليهود األقصىالمسجد تالل: محكمة االح .13

قضت محكم  الصلح في ال دس المح ل ، بون المسجد القص  مكان م دس لليفود : محمد و د
ويحج لف  الصالن في ، فيما ال يحج لي كان منعف  من الوصو  للساحات والصعود إل  ما أسم   

  يقص  فو أقدس مكان لليفودالمسجد الي، وقالت المحكم  في قرارفا إن   يجب  الفيك ي
فعا الموقف العي ا خع   المحكم  اإلسراليلي  أ   خال  المداوالت وال ي في نفاي فا أصدر قرارا 

، بعريع  يمن  الوصو  إل  الماكن الم دس يبإدان  ال لسطيني ين سحر الن ش  وعبير فواأ بما أسماه 
عات من المس وطنين العين اق حموا المسجد أن السيد ين الم دسي ين ف   ا ووق  ا في وج  مجمو 
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، وكانت في إحدى فعه المجموعات عضو الكنيست شوالميت معل  عن حأ  2014القص  عا  
وقامت المحكم  ب وسيس قرارفا عل  ادعاءات م  بس  من قرارات المحاك  المخ ل     يالبيت اليفوديي

المشنان يو يللرمبا يودي  منفا ال  سيرات الديني  ومنفا المحكم  العليا، باإلضاف  إل  مصادر ديني  يف
، كما واس عملت المحكم  الم ردات الديني  اليفودي  ل ض ي الصب   اليفودي  عل  المسجد يال ورا ي 

 القص ، كما وحددت المحكم  حدود قدسي  المكان وف ا  للديان  اليفودي  
اإلسالمي  وساحات الحر ، وقالت في بيان  وحعرت ملسس  قدسنا من  داعيات ال رار عل  الم دسات

في ملسس  قدسنا لح وج اإلنسان نحعر من اس عما  الدوات ال انوني  وال ضالي  من أج  يلفا إننا 
فر  رواي   فويدي  للمسجد القص ، دون االس ناد إل  أي دعال  قانوني ، كما أنل ال رار بعيد ك  

  يما يح وي  من  وإيف سيئ لل انون وللصالحياتالبعد عل  أن يوصف بونل  قرار قضالي ل
 27/2/2017، 48عرب 

 
 إسرائيلي سرقة حاسوب عسكري لضابط بشبهةفلسطينيين  ستةاعتقال  .11

اع  لت الشرط  اإلسراليلي ، يو  اإلثنين، س   شبان من الض   ال ربي  وال دس المح ل  : محمد و د
 ي المركأ والجنو ، منفا منأ  الرليس السابج والن  ،  نس  لف  شبفات اق حا  مناأ  في منط 

لشعب  ال وى البشري  في الجي  اإلسراليلي، الضابط حجاي  بلينسكي، حيس    سرق  حاسوب  
 العسكري الخاص والعي ل  ي   العثور علي  ح   اآلن عل  الرغ  من  ن يع االع  االت 

عدن أغرا  من بي  ، وبينفا حاسو  وفي حين ، خض  الضابط حجاي  بلينسكي لل ح يج بعد سرق  
ن ا  عسكري، اح  إ في  بوثالج عسكري  وربما معلومات عسكري  حساس   كعلك سرج من بيت فعا 

 الضابط سيارن 
 27/2/2017، 48عرب 

  
 بينهم طفل وأسيرة محررة بالضفة فلسطينيا   20االحتالل يعتقل  .13

 بينف  أسيرن محررن  ( مواطنا،20جرا  )ف ع  لت قوات االح ال  اإلسراليلي،إبرافي : ا كام  
فعا وكش ت محامي  فيل  السرى فب  مصالح ، أن ال وات الخاص  والشرط  اق حمت منأ  ط   
خراج  من البيت وأدخلوه بالسيارن العسكري  وأجلسوه بين  وان شروا بداخل  وقاموا ب  ييده وضرب  وا 

س  ي و  أحد الجنود بضرب  ضربا مبرحا ، ث  ن لوه اثنين منف  ورأس  بالر ، وكلما  حرك أو رف  رأ
 إل  المسكوبي  لل ح يج مع  

 28/2/2017الرأي، عّمان، 
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 األقصى على مجموعات ن المسجدقتحموي مستوطن 100أكثر من  .13
لالق حامات، وقا  حراس المسجد  يالجول  الصباحي يمس وطنا المسجد القص ، ضمن  119اق ح  

طال  والمرشدين، اق حموا  80من  أكثرال   باإلضاف ا اق حموا القص  مس وطن ا يفودي   38ن إ
المسجد و جولوا في اروق  ، فضال عن عناصر من مخابرات االح ال ، قاموا ب ومين الحماي  الكامل  

 لف  
 28/2/2017الرأي، عّمان، 

 
 الشعبي لفلسطينيي الخارج المؤتمر"غزة" تحصد جائزة مسابقة  .13

لسطيني لإلعال  االج ماعي في غأن المركأ الو  في مساب   الصور ال ي ن إمت حصد المن دى ال 
عل  فام  مل مر فلسطينيي الخارا، والعي ع د في العاصم  ال ركي  إسطنبو  عل  مدار اليومين 

 الماضيين 
، أن الصورن ال الأن  شم  2017-2-27وأوضح منسج المن دى داود أبو ضل   في بيان، اإلثنين 

ال  ريد بفا      كلم  يفلسطين  جمعناي مك وب  برما  بحر مدين  غأن ومحاط  بسلسل  بشري ، عل  
 عبر حمل  إلك روني  انطل ت مساء الجمع  الماضي   أامن ا م  انع اد المل مر 

 27/2/2017، فلسطين أون الين
 
 تفعيل دور الالجئين الفلسطينيين "..الخارجفلسطينيي "مؤتمر  .13

خلص المل مر الشعبي إلعادن   عي  دور الالجلين ال لسطينيين بالخارا، ب دشين إطار : محمود فني 
سياسي يض  العشرات والملات من الملسسات العامل  في مجا  ال ضي  ال لسطيني ، بعد نجاح  في 

 اخ يار الفياك  الملسس  لفعا اإلطار 
في إسطنبو ، أن  جرى ال وافج عل   كشف أياد العالو  الم حدس باس  مل مر الالجلين ال لسطينيين

  حوي  المل مر لملسس  شرعي  وان خا  الفياك  ال نإيمي  الخاص  ب  
ن فياك  المل مر عملت عل   وحيد ملسسات  عم  في إوقا  العالو  لتيالرسال ي من إسطنبو ، ي

أصبح مل مر مجاالت ال ضي  ال لسطيني  من قبي  حركات الم اطع  ال ي  وجد في دو  العال ، و 
 فلسطيني الخارا اليو  ملسس   ض  العشرات من الملسسات والمنإماتي 

وأكدل أن المل مر يشك  بداي  عفد جديد ل لسطينيي الخارا، العين يشعرون للمرن الول  أنف  جأء من 
 ال رار الوطني منع  وقي  ا  اج أوسلو 
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ياسي، مبين ا أن المل مر سيلع  دور ا ول ت العالو  إل  أن  يجري العم  عل  بناء المضمون الس
 سياسي ا مفم ا في المرحل  الم بل  لصالح قضي  الالجلين 

سطينيي الخارا ليس لديف   مثي  في منإم  ال حريرل لعلك فإن المل مر يمث  صو  ا وأوضح أن فل
ا بالنسب  لف ، مشدد ا عل  أن المل مر لن ي ب  ب جاوأ صوت فلسطينيي الخارا مطل  ا   مفم 

وقا  الم حدس باس  مل مر الالجلين في إسطنبو ، :يإن المجلس الوطني ان فت صالحي   وفو فاقد 
المل مر سيخاط  ك  المج معات الدولي  والخارا، ح      ح المنإم  أبوابفا للملسسات للشرعي  و 

 الشعبي  والمج م  المدنيي 
 27/2/2017، فلسطين، الرسالة

 
 رام هللا.. االحتالل ُيهدد عائلة "مهند الحلبي" بمواصلة استهدافها .13

 ال  اإلسراليلي، إفر يو  اق حمت قوات االح:  حرير خلدون مإلو ، من محمد من  -را  هللا 
اإلثنين، منأ  عالل  الشفيد يمفند الحلبيي، في بلدن يسرداي شمالي مدين  را  هللا، وفدد فا بمواصل  

 اس فداففا 
وأوضحت سفير الحلبي )والدن الشفيد مفند(، أن قون من جي  ومخابرات االح ال  اق حمت منألف ، 

 ال يا  بوي أنشط  وفعاليات ضد االح ال  وقامت ب فديد العالل  و حعيرفا من م ب  
وأضافت الحلبي، في حديس لت يقدس برسي، أن ضابط في المخابرات اإلسراليلي  يدع  يخيميي، كان 
عل  رأس ال ون الم  حم ، والعي أبل ف  بون  سيواص  اس فداف العالل  واق حا  منألفا رد ا عل  

 العملي  ال ي ن عفا نجلف  يمفندي 
 27/2/2017 ،قدس برس

 
 ترفض صفقة إسرائيلية ُتبرئ قاتل نجلها فلسطينيرام هللا.. عائلة شهيد  .13

قالت عالل  الشفيد ال    ندي  نوارن )ق    برصاص :  حرير خلدون مإلو ، من يوسف ف ي  -را  هللا 
 (، إنفا رفضت ال وقي  عل  الص    ال ي    إبرامفا بين المدعي العا 2014قوات االح ال  عا  

 ومحامي الدفاع عن الجندي العي ق   نجلفا 
وأفادت عالل  نوارن، بونفا  وجفت للمحكم  يالعليا اإلسراليلي ي ل  دي  ال ماس لرف  ال وص  لص    
بين النياب  والجندي اإلسراليلي، مبين  أن الص    س لدي ال فا  الجندي ال ا   باإلفما  وليس ال    

 بالعمد 
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يو  اإلثنين، إل  أن نجلفا اس شفد برصاص قوات االح ال  ، قدس برسيوأشارت في حديس لت ي
  2014اإلسراليليل خال  مواجفات عل  حاجأ عسكري ببلدن بي ونيا غربي را  هللا عا  

وعكر صيا  نوارن )والد الشفيد ندي (، أن الجندي ال ا   سيع رف بت يال سب  بالموتي جراء اإلفما  
سنوات،  ثالسلحي بدال  من المطاطي، والعي لن ي عدى حكمفا السجن باس خدا  عخيرن الرصاص ا

 وقد ي   منح  براءن 
وأكد نوارن أن  يم لك يالدلي  ال اط ي عل  أن الجندي العي أقد  عل  ق   نجل ، كان يعل  ح ي   

صاب    شبان آخرين  أربع العخيرن ال ي اس خدمفا وقا  ب بديلفا م عمد ا ال    وا 
 27/2/2017، قدس برس

 

 لشباب غزة السبت المقبل القاهرة تستضيف مؤتمرا   .41
كشف عاكف المصري م رر المل مر الشعبي إلنفاء االن سا  في قطاع : محمود فني  -الرسال  نت 

 غأن، أن مصر س س ضيف مل مر ا لشبا  غأن في مدين  عين السخن  يو  السبت الم ب  
شاب ا سيشاركون في المل مرل  150اء االثنين، إن وقا  المصري في  صريح لتيالرسال  نتي، مس

لمناقش  مل ات أفمفا يال طرف ال كري، وسب  رف  الحصار عن غأن، إضاف  ل عأيأ العالق  م  
 الشبا  المصريي 

وعكر أن السلطات المصري  معبر رفح يو  الجمع  الم ب ، للسماح بم ادرن وفد المل مر العي 
 وسيس مر لعدن أيا  س نطلج فعاليا   يو  السبت 

 27/2/2017، الرسالة، فلسطين
 

 ض حل الدولتينر من الخطوات األحادية التي تقوّ  األردن يحذّ   .41
)د   ا(: حعر أيمن الص دي، وأير الخارجي  وشلون الم  ربين الردني، من الخطوات  -جنيف

 يني ال لسط –الحادي  ال ي من شونفا أن   و  ح  الدول ين للصراع اإلسراليلي 
جاء علك في كلم   في اف  اح دورن مجلس ح وج اإلنسان العادي  الرابع  والثالثين بجنيف، حسبما 

 عكرت االثنين إعاع  الم  الم حدن 
وقا  الص دي إن إيجاد ح  عاد  وشام  لل ضي  ال لسطيني ، يشك  مصلح  وطني  عليا للمملك  

طيني  في ال ضي  المركأي  في الشرج الوسط ولن الردني  الفاشمي ، ملكدا عل  أن ال ضي  ال لس
اإلسراليلي عل   - نع  المنط   وشعوبفا بح ف  في المن والسال  من دون ح  الصراع ال لسطيني

 أساس ح  الدول ين 
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وأضاف أن انكار ح وج ال لسطينيين في الحري  والدول  وحرمانف  من  ح يج المصير، يمث  خرقا 
 داء صارخا عل  ح وج اإلنسان  ودعا إل  إطالج م اوضات جادن  ح ج الح  لل وانين الدولي  واع

 السلمي للصراع، وفج مبادرن السال  العربي  والمبادرات عات الصل  
ال بد فنا من ال حعير من الخطوات الحادي  ال ي   و  ح  الدول ين، و س فدف  حديدا يواس طرد 

ا فا اإلسالمي  والمسيحي   ويعم  الردن انطالقا من الوض  ال ال  في مدين  ال دس و فدد م دس
الوصاي  الفاشمي  عل  فعه الم دسات، وبال نسيج م  الش اء العر  وم  المج م  الدولي، عل  

  يالح اإ عل  الوض  ال ال  في المدين  الم دس  والحيلول  دون أي اجراءات  فدد فوي فا
 27/2/2017، رأي اليوم، لندن

 
 فتح ال تحل األزماتحركة ي: الحلول العسكرية التي تنادي بها وزير لبنان .42

نددت قوى وفصال  فلسطيني  ب صريحات ال الد العا  لحرك  ف ح محمود : محمود فني  -الرسال  نت
عباس وعضو اللجن  المركأي  للحرك  عأا  الحمد، وال ي يحرضان من خاللفا الجي  اللبناني عل  

 يني  عل  غرار ما حدس في مخي  نفر البارد اس باح  المخيمات ال لسط
وسادت أجواء ال ض  في مخيمات اللجوء بلبنان ع   أيارن عباس للبالد، وال  ال  بتعدد من 
الم نيين في برنامج يارا  أيدو ي، و جافل  لل اء بال وى السياسي  ال لسطيني ،  أامن ا م   حريض  

 عل  المخيمات 
ار ال لسطيني اللبناني حسن منيمن   صريحات عأا  الحمد عضو وفي السياج، رف  وأير الحو 

اللجن  المركأي  لحرك  يف حي، ال ي رح  فيفا بوي خطون من الجي  اللبناني ب كرار سيناريو نفر 
 البارد في مخيمات اللجوء في لبنان 

وليس من  وقا  منيمن  في ا صا  فا  ي م  يالرسال ي، من بيروت، إن فعه المسول  غير واردن،
 صالح الدول  اللبناني  أو الجي  فع  علكي  

وأكدل أن الحلو  المني  والعسكري  ليست مناسب  لح  الأمات المني  ال ي  شفدفا بع  المخيمات 
ال لسطيني ، مشير ا إل  وجود موقف سياسي فلسطيني موحد عبرلت عن  ك  ال صال  حو  إدان  

وأضاف يالموقف ال يح م  ل    ت  جاه الدول  اللبناني  ورف  أي وجود للمخاطر من المخيما
ن كان بحاج  إل   عأيأي    صعيدي ، وفناك جفد يبع  من ال صال  لح إ المن في المخيمات وا 
وأشار إل  وجود قرار سياسي لدى ال صال  بمواجف  ال طرف في أي مخي ، والمسول  بحاج  إل  

  عأيأ اإلمكانيات ف ط، وفج رأي  
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أن يال طرف ليست إافرن أو  حدي ا كبير ا، لكن فناك  خوف من  حول  إل  علك في غضون  وبين
 الأمات ال ي  عيشفا المنط  ي 

 27/2/2017، الرسالة، فلسطين
 

 "التشاوري الصيداوي"الوضع في عين الحلوة والتوقيفات بين الحريري ومناقشة  .43
د الحريري، في السراي الكبيرن أمس، م  وفد عر  رليس الحكوم  اللبناني  سعي: الحياني –بيروت 

ض  الرليس فلاد السنيورن، النال  بفي  الحريري، م  ي صيدا سلي   يالل اء ال شاوري الصيداوييمن 
 يالجماع  اإلسالمي يسوسان، رليس بلدي  صيدا محمد السعودي، نال  رليس المك   السياسي لت 

الق صادي  في المدين  والوض  المني في مخي  عين بسا  حمود والعضاء، الوضاع السياسي  وا
ال وقي ات المني  ال ي يالحلون، و   ال ركيأ، وفج المك   اإلعالمي لرلاس  الحكوم ، عل  موضوع 

  وبحس الرليس السنيورن، م  ي شفدفا المدين  وضرورن ال أا  ال وانين المرعي  للبت في فعه ال وقي ات
ن والمنط   وضرورن ضبط الوضاع عل  وج  الخصوص في عين الحمد، الوضاع في لبنا

 الحلون 
 28/2/2017، ، لندنالحياة

 
 في تنفيذ عمليات بالعمق العربي "إسرائيل" تساعد تكشف عن األسباب التي معاريف .44

كش ت صحي   يمعاريفي اإلسراليلي ، الثالثاء، عن السبا  ال ي ساعدت : صالح النعامي -غأن
 ن االس خباري  اإلسراليلي  عل   ن يع عمليات في عمج العال  العربي بشك  كبير الجي  والجفأ 

ي عأت السبا  إل  ي  كك العديد من الدو  العربي ، 21وفي   رير نشر   الصحي   و رجم   يعربي
 وحال  الضعف الواضح ال ي  عاني منفا الخرى ساعد في  ن يع العمليات اإلسراليلي ي 

عل  الرغ  من أن  ي   الكشف عن بع  العمليات ال ي  س فدف إرساليات ومخاأن ونوفت إل  أن  
بالمال  من  99سالح  عود لحأ  هللا في سوريا أو ضر  أفداف ل نإي  يوالي  سيناءي، إال أن 

 العمليات ال ي  ن عفا إسرالي  في عمج العال  العربي  ب   بعيدن عن اف ما  وسال  اإلعال  
إل  أن الكثير من العين يصابون في فعه العمليات ال يعرفون أنف   عرضوا لألعى  وأشارت الصحي  

في عمليات إسراليلي ، الف   إل  أن إسرالي   عم  بحري  مطل   في سوريا ال ي كانت ضمن الدو  
المحسوب  عل  قالم  العداء إل  جان   م عفا بحري  عم  كبيرن في سيناء بإعن و نسيج م  نإا  

 ي السيس
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وأضافت الصحي   أن الفجمات ال ي  شنفا إسرالي  في سوريا ل   عد  ثير االف ما  بسب  حج  
ال إال  ال ي  ر ك  في فعا البلد، موضح  أن  يعندما  ل ي الطالرات اإلسراليلي  عشرن أطنان من 

 اف ما  أحدي  الم  جرات عل  أفداف في بلد ي   إس اط ملات الطنان من الم  جرات في  ففعا ال يثير
وأردفت بون العمليات السري  ال ي  شنفا في العال  العربي  و ي في إطار اس را يجي  يالمواجف  بين 
الحرو ي، مشيرن إل  أن فعه االس را يجي   فدف إل    ليص فرص اندالع حرو  بين إسرالي  

 في اندالع حر  ضدفا وجيرانفا من خال  ال يا  بعمليات خاص   رمي إل    ليص رغب  يالعداءي 
وشددت يمعاريفي اإلسراليلي  عل  أن فعه االس را يجي  ال  ضمن ف ط إبعاد خطر الحر  ال ادم  ب  

 أيضا  منح إسرالي  ال  وج في حا  فرضت الحر  عليفاي 
 28/2/2017، "21موقع "عربي 

 
 حماية المقدسات في فلسطين مسؤولية عربية واسالمية: مفتي تونس .45

م  ي الجمفوري  ال ونسي  الش ي   الشيخ عثمان بطيخ، إن حماي  ال دس بم دسا فا  قا :  ونس
اإلسالمي  والمسيحي  في مسلولي  العر  والمسلمين جميعا، وأعر  عن سعاد   ب لبي  دعون لأيارن 

 فلسطين ومدين  ال دس والصالن في المسجد االقص  المبارك 
 اء في  ونس، اليو  اإلثنين، م  ي ال دس والديار الم دس  جاء علك خال  اس  بال  في م ر دار االف

 في فلسطين الشيخ محمد حسين، بحضور س ير دول  فلسطين ب ونس فاي  ال افو  
وعد الشيخ بطيخ ب لبي  دعون أيارن فلسطين في أقر  اآلجا ، قالال في  صريح لتتيوفاي ع   الل اء، 

سيحي  في مسلولي  العر  والمسلمين جميعا، وأن أيارن إن حماي  ال دس بم دسا فا اإلسالمي  والم
ال دس والصالن في مسجدفا القص  ال  دخ  في با  ال طبي  م  إسرالي  ب  في أيارن  وييد 
و ضامن ومساندن ودع  لل لسطينيين الصامدين فوج أرضف  واللعين يبعلون الدماء في سبي  الدفاع 

 لي  الرامي  ال   فويدفا عن عروب  ال دس ضد المخططات اإلسرالي
وأشاد بالصمود ال لسطيني المداف  عن الم دسات نياب  عن المسلمين في ك  أنحاء العال ، مطالبا 

 المسلمين باالل  اف حو  ال دس للدفاع عن االقص  المبارك 
 27/2/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أمام المحاكم األوروبيةمالحقة قضاة إسرائيليين : تونس .46

ا   ت ن اب ا المحامين ال لسطيني  وال ونسي ، عل   شكي  فيل  مش رك  من المحامين بين :  ونس
الجانبين، مفم فا وض  خط  لل حرك في ال ارن الوروبي  لكشف االن فاكات ال ي   و  بفا سلطات 



 
 
 
 

 

 29 ص             4214 العدد:        2/28/2017 اءثالثال التاريخ: 

                                    

ال ضان االسراليليين اللعين يحاكمون الط ا  ال لسطينيين،  االح ال  االسراليلي ، ول  و  بال حرك بحج
 وكعلك اللعين يبررون عمليات ال ععي  وفضحفا عل  كاف  الصعد الدولي  

جاء علك خال  اج ماع  ع د في العاصم  ال ونسي ، اليو  اإلثنين جم  ن ي  المحامين ال ونسيين 
امي حسين شبان ، يراف   المحامين: ربحي عامر المحرأي، ون ي  المحامين ال لسطينيين المح

 قطام  أمين سر الن اب ، وشافر العاروري، وعمر شوافن ، ومحمد بركات 
كما    خال  الل اء اال  اج عل    عي  ا  اقي  الشراك  وال عاون الموقع  بين الن اب ين ال لسطيني  

 وال ونسي  
 27/2/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
  تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيقيؤكد على رئيس حكومة الوفاق الليبية  .47

أعر  فالأ السراا، رليس حكوم  الوفاج الليبي ، في كلم  أل افا اليو  االثنين، : بير  أل وغ - جنيف
لمجلس ح وج اإلنسان ال اب  لألم  الم حدن في مدين  جنيف السويسري ، عن  34خال  الجلس  الت

  ضامن  م  يالشع  ال لسطيني الش يج العي يعي   حت االح ال  منع سنوات طويل ي 
وشدد عل  أن السال  لن يح ل في منط   الشرج الوسط، طالما أن من فكي ح وج اإلنسان ل  

 يحاسبوا عل  أفعالف  في المنط   
 27/2/2017، لألنباءوكالة االناضول 

 
 كييلحزب الديمقراطي األمر إسرائيل قلقة لوجود مسلم بقيادة ا .48

قالت صحي   يإسرالي  اليو ي إن    أبي   شعر بخيب  أم  من ان خا  كيس أليسون نالبا لرليس 
 الحأ  الديم راطي المريكي بسب  ما  ص   بمواق   المعادي  إلسرالي  

و نال  وف-وأضافت الصحي   الم رب  من رليس الوأراء اإلسراليلي بنيامين ن نيافو أن أليسون 
لد في دي رويت وأسل  عندما كان عمره  عبلر في السابج عن  -عاما 19ديم راطي بالكون رس و 

مواقف منافض  إلسرالي ، من بينفا معارض    موي  الواليات الم حدن برنامج ال ب  الحديدي  للدفاع 
، 2008ن في الصاروخي، ودعم    رير ال اضي ري شارد غولدس ون حو  الحر  اإلسراليلي  عل  غأ 

 ال ي أطل ت عليفا إسرالي  يالرصاص المصبو ي 
كما أشارت إل   صريحات ساب   ل  قا  فيفا إن إسرالي    حك  في السياس  الخارجي  للواليات 
الم حدن، باإلضاف  إل  م ا  نشره في صحي   واشنطن بوست خال  الحر  ال ي شن فا إسرالي  عل  

 الحصار اإلسراليلي عن قطاع غأن  ، ودعا في  إل  رف 2014غأن في 
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ون   الكا   في يإسرالي  اليو ي عميت مأراحي م  ط ات من الم ا  العي نشره أليسون في واشنطن 
بوست، والعي قا  في  إن الكثير من ال لسطينيين يعانون بسب  الحصار دون أن يليدوا بالضرورن 

 حرك  حماس أو إطالج الصواريخ عل  إسرالي  
 27/2/2017، نت، الدوحةالجزيرة 

 
 تخترق اقتصاد آسيا عبر بوابة سنغافورة "إسرائيل" .49

عكست الجول  اآلسيوي  ال ي قا  بفا فعا السبوع رليس الوأراء اإلسراليلي، بنيامين : صالح النعامي
ن نيافو، وشملت كالًّ من أس راليا وسن افورن،  واص      أبي  في  وجففا اإلس را يجي الم مث  في 

الس ثمار في  طوير العالقات م  آسيا، في مسع  للبحس عن أسواج جديدن بشك  يضمن أيادن ا
ال صدير بشك  جعري، وجل  المأيد من االس ثمارات الجنبي  بفدف  طوير ال طاعات عات ال وثير 

 الكبير عل  مداخي  الدول  
ل  جان  فعه الجول ، من الم وق  أن ي و  ن نيافو قريبا بأيارن  رسمي  للصين لل وقي  عل  العديد وا 

من اال  اقات االق صادي  المفم ، في حين س س  ب     أبي  رليس الوأراء الفندي، رانيندرا مودي، 
 في يوليو/ موأ ال اد  

ويرى يوفا  رو  ، مدير عا  وأارن الخارجي  اإلسراليلي ، أن أيارن ك  من سن افورن وأس راليا وال واص  
سيوي  يو ي في إطار سعي إسرالي  إل   عأيأ أوضاعفا االق صادي  ومكان فا م  الحكومات اآل

 االس را يجي  
ون لت صحي   ييسرالي  فيو ي، في عددفا الصادر أمس، عن رو   قول  إن الأيارن ال ي قا  بفا 

  رى في سن افورن يبواب فاي -إسرالي  -ن نيافو لسن افورن  ك س  بشك  خاص أفمي  كبيرن لنفا 
لالنطالج لمأيد من السواج السيوي ، بما يضمن  عاإ  االق صاد عبر أيادن ال صدير وبناء 

 شراكات اق صادي  
ويل ت رو   النإار إل  أن أيارن ن نيافو أنفت الطاب  السري للعالق  م  سن افورن، مشيرا إل  أن 

داخلفا الضوء الخضر  الكشف عن الطاب  الخاص للعالق  م  فعا البلد يمنح ال طاع المصرفي
لل دخ  لمنح غطاء لمأيد من الص  ات م  إسرالي ، وبشك  ي وج عدد الص  ات ال ي    إبرامفا  

وبال ع ، ف د سمحت الأيارن لسن افورن لو  مرن بالكشف عن طاب  العالقات ال وي   ح   اآلني 
 السري ، ال ي  وث ت عل  مدى ع ود بين إسرالي  وفعا البلد 
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د رليس حكوم  سن افورن، لي فسين، صح  ال سريبات ال ي أخرت بفا وسال  اإلعال  ف د أك
اإلسراليلي  في السنوات الخيرن حو  طاب  العالقات المني  والعسكري  بين الجانبين، حيس أقر بون 

 إسرالي  عمليا في ال ي دشنت الجي  السن افوري 
ن افورن عل  إبراأ عالقا فا م  إسرالي  للعلن ويرى الباحس اإلسراليلي، أيرأ لي ين، أن حرص س

يعكس رغب فا يفي إإفار عضال فا أما  خصومفا اإلقليميين، ال سيما ماليأيا، ال ي  ربطفا بفا 
عالقات م و رن منع أن    طرد سن افورن من اال حاد ال يدرالي العي كان يربطفا بماليأيا في س ينيات 

 حلي  نشر   صحي   ييسرالي  فيو ي، أمس، إل  أن ن نيافو ويشير لي ين، في  ال رن الماضيي 
سرالي  بونفما ي وأماني   اس    ماضي سن افورن وطاب  بيل فا اإلقليمي  عندما وص فا وا 

في فعه الثناء،   بيلن ضخام  العوالد االس را يجي  والمالي  ال ي  جنيفا إسرالي  من  طور عالقا فا 
الدفاع اإلسراليليي، في عددفا الصادر أمس، أن الحكوم  الفندي  أقرت ف د كش ت مجل  ي م  الفند 

مليار دوالر لشراء منإوم   2.5ص       ال وص  إليفا م  يالصناعات الجوي ي اإلسراليلي  ب يم  
منإوم  من  40ي  وحس  المجل ، فإن الص      ضمن حصو  الفند عل  8الدفاع الجوي يبراك 

جفاأ من المنإوم  قادرن عل  اع را  الصواريخ  ونوفت المجل  إل   200  ي، باإلضاف  إل8يبراك 
 شفرا    72أن  سي    سلي  المنإومات للفند في غضون 

ول  ت المجل  إل   عاإ  ال عاون بين إسرالي  والفند في مجا  السايبر، مشيرن إل  أن الفند با ت 
  ح ضن الكثير من المشاري  المش رك  للجانبين 

 28/2/2017، ، لندنبي الجديدالعر 
 

 رحيل أكبر المدافعين عن فلسطين في البرلمان البريطاني .51
 86 وفي النال  العمالي اليفودي المخضر  جيرالد كوفمان، عن عمر ينافأ الت: باس  دروي  -لندن

 لسطيني  عاما، وعرف النال ، العي بدأ حيا   السياسي  مليدا للصفيوني ، بمواق   المليدن للمعانان ال 
وقالت صحي   يال اردياني إن وفا    ض  الحأ  أما  ام حان جديد، خاص  بعد خسار   م عدا آمنا، 

عاما في السبوع الماضي، ما أدى بالبع  إل  الحديس عن  خلي أعي   82إ  في يد الحأ  لمدن 
د كوربين في أثناء حأ  العما  جيرمي كوربين عن قيادن الحأ  بعد الن الج المخيب  في كوبالند، ور 

 مل مر حأ  العما  في اسك لندا، قالال إن  ما  في مفم  ، م حمال بع  الخطاء 
 27/2/2017، "21موقع "عربي 
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 عمل رئيس اتحاد موظفيها بغزة "األونروا" توقف مؤقتا   .51
دي أعلنت وكال  يالونرواي أنفا قررت اي اف رليس ا حاد الموإ ين في قطاع غأن سفي  الفن :غأن

 عن العم  ملق ا، اس جاب  لمراسالت إسراليلي  
وقا  الناطج الرسمي لالونروا يكريس جانيسي إن الوكال  الدولي  ا خعت قرارفا يبعد اطالعفا عل  

و اب  يعل  ضوء  ح ي ا نا الداخلي  المس  ل   المراسالت الخيرن من جان  السلطات االسراليلي ي 
نا بمعلومات فام  ومن مصادر عدن، وال ي بموجبفا ا خعنا قرارنا بعد والجاري  حاليا، ف د     أويد

وأشار إل  أن  كما فو  إفر فعا اليو ، ب وقيف سفي  الفندي عن العم ، ح   اس كما  ال ح ي اتي 
م ب  من كاف  ملسسات الم  الم حدن فان أونروا س ضمن أن ح وج الموإف اإلجرالي  سي   

 ا باعفا 
سفي  الفندي رليس ا حاد الموإ ين في وكال  غوس و ش ي  الالجلين يالونرواي من جانب  ن   

ان خاب  عضوا في المك   السياسي لحرك  حرك  حماس في قطاع غأن خال  االن خابات الداخلي  
وقا  الفندي في حديس لمراس  يمعاي اس  ر  من الخبار ال ي   ناقلفا وسال   ال ي جرت ملخرا 
وأضاف رليس اال حاد  االسراليلي  بان خابي عضوا بالمك   السياسي لحرك  حماس االعال  خاص  

 ي، كما اس  ر  من بيان االونروا العي ي حدس عن اي اف  بشك  ملقت  عالق  لي بمث  علكالي
 27/2/2017، وكالة معا  اإلخبارية

 
 فيسبوك تغلق الصفحة الرسمية لحركة فتح على شبكتها .52

قالت حرك  ف ح مساء االثنين إن إدارن فيسبوك اغل ت ص ح  حرك  ف ح عل   )أ ف  (: -را  هللا
فعا الموق  لل واص  االج ماعي، ويرجح أن يكون السب  نشر صورن للأعي  ال لسطيني ال اريخي 

 ياسر عرفات يبدو فيفا وفو يحم  رشاشا 
، لوكال  فرانس برس وقا  مسلو  االعال  في مك   ال عبل  وال نإي  لحرك  ف ح منير الجاغو 

قامت ادارن فيسبوك بشط  الص ح  عن الشبك ، ووضعوا رسال  بان الص ح    عار  م  معايير ي
  يفيسبوك

وضعوا م  الرسال  صورن قديم  للرليس الراح  ياسر عرفات وفو ي   د سالحا من يوقا  الجاغو  
الثمانينات، وي ف ال  جانب  نوع كالشنكوف كان بحوأن جندي اسراليلي ع   خط   في بيروت، في 

 الف م اب   70وحس  الجاغو  فان عدد م ابعي الص ح  كان بل    يال يادي محمود العالو 
وي ف  االسراليليون ال لسطينيين بشك  من إ  وال يادن ال لسطيني  بشك  خاص بالح  عل  العنف 

 عبر مواق  ال واص  االج ماعي 
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سبوك إل  إسرالي  وال    عددا من الوأراء العين يريدون وفي الخريف الماضي  وج  وفد من في
  جري  بع  المخال ت عل  فيسبوك 

 27/2/2017رأي اليوم، لندن، 

 
 العلماء وفلسطين.. تنزيل النصوص على الواقع المعاصر .53

حسن صالحد  م  

العي في جلس فا الول  من مل مرفا  -خيرا  فعلت فيل  علماء فلسطين في الخارا عندما ناقشت 
موضوع يالخطا  العلمالي في المرحل  الرافن : مولجفات  -(2017ع د   فعا الشفر )فبراير/شباط 

 وأولوياتي 
فعا الموضوع من المواضي  المفم  والحساس  الجديرن بالن ا  خصوصا  في أوساط العلماء  ف د 

  ارف  إل  الوعي، وعد  دفعت الم  أثمانا  فالل  ن يج  ب عد الكثير من العلماء عن الواق ، واف
 انش الف  بفمو  الجمافير ومعانا فا، أو  حولف  إل  علماء يرسمييني ي بعون خط يالسلطاني 

ونحن فنا نحصر ن اطنا فيما ي علج ب عام  العلماء م  الواق  المعاصر، وخصوصا  الجوان  
 السياسي  المر بط  ب ضي  فلسطين 

*** 
النواأ ي أو يف   الواق ي، والعي ي عن  ب ف  الوقال  والمس جدات ال ي ير بط حديثنا فيما يعرف بتيف   

 ح اا إل  حك  شرعي  فكما أن العال  الم  ي يج  علي  اإللما  بالنصوص الشرعي ، ومعرف  
م اصدفا، ومرا   الدل ل فإن علي  معرف  الواق  بشك  صحيح دقيج، ومعرف  آليات ال نأي  السليم  

 ق   وفنا ي    طبيج ال اعدن المفم  يالحك  عل  الشيء فرع عن  صوُّرهي للنصوص عل  الوا
يالموقعون عن ر  العالميني أو أوللك الم  ون العين سيصدرون ال  اوى الشرعي ،     عليف  
نما في  محيص المعلومات و دقي فا،  مسلولي  خطيرن ليس ف ط في فف  الواق  وم ابع  الخبار، وا 

 حداس وفف  خل يا فا، ومعرف  م ال فا وفي الربط بين ال
وفعه مفارات ي در  عليفا الم خصصون في اإلعال  والعلو  السياسي   فالجفات اإلعالمي  المح رف  
عات المصداقي  العالي    ح ج عادن من أركان الحدس الخمس  )َمن؟ وم  ؟ وأين؟ وماعا؟ وكيف؟( 

شو المضلل ، والسمو  والرسال  اإلعالمي  المبثوث  في و س بعد الشالعات والدعايات ال حريضي ، والح
 النص    ل  دلِّ  صورن صحيح  دقي   

عا كان علماء أم نا وسل نا الصالح قد أجادوا علو  الجرح وال عدي  ون د السند والم نل فإن علماء  وا 
ف ، ال ي  سع  اليو  مطالبون بوال ينساقوا أما  طوفان الخبار وال  ارير اإلعالمي  المضللِّل  و  الموج 
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أنإم  فاسدن مس بدن، أو سياسات غربي   -في كثير من الحيان-إل  ي أييف الوعيي، و خد  
اس عماري ، أو دعايات صفيوني ، أو  عكس حاالت إحباط و خعي   فإعا اف  د العلماء ال درن عل  

 ال محيص ف د َيضلُّون وَيض ُّ بضاللف  خلج كثير 
الم خصصين في الجوان  السياسي  ي دربون عل  يفن إعداد ال حلي  السياسييل من جف  ثاني ، فإن 

وفو ير بط عادن بال درن عل   حلي  الحداس و  كيكفا، ث  إعادن بنالفا والربط فيما بينفا بما يح ج 
يال ف ي الصحيح للحدس وخل يا  ، ويضع  في السياج الصحيح لفداف وأغرا  الجفات المعني   

  حلي  السياسي يجي  عل  سلا  يلماعا؟ي أي أن ال
كما ي در  فلالء الم خصصون عل  يفن إعداد   دير الموقفي أو يال  دير اإلس را يجيي، لمحاول  
اس شراف السيناريوفات والمسارات المس  بلي ، أي أن   دير الموقف يجي  عل  سلا  يإل  أين؟ي  

ل  أين؟( مر بطان  بشك  جوفري بتيف   الم اصدي ويف   الم التي لدى وفعان السلاالن )لماعا؟ وا 
 العلماء  وبال الي، فإن الوعي السياسي يصبح م طلبا  أساسيا  لدى العلماء لل عام  م  يف   النواأ ي 

وعل  سبي  المثا ، أدرك علماء فلسطين وعلماء المسلمين خطورن المشروع الصفيوني عل  فلسطين 
فجرن اليفودي  المنإم ، وح   قب  إنشاء المنإم  الصفيوني  العالمي  منع مراح  مبكرن م  بدايات ال

م  ي ال دس  -منع ثمانينيات ال رن ال اس  عشر-ل فكان من أوال  من برأ في مواجف   1897سن  
الشيخ محمد طافر الحسيني  كما برأ عل  مس وى العال  اإلسالمي الشيخ محمد رشيد رضا )ابن 

 في مصر وفج ال  سيمات الج رافي  المعاصرن( لبنان العي كان م يما 
غير أن الموقف من الثورن العربي  عل  الدول  العثماني  في أثناء الحر  العالمي  الول ، ومن 
ال حالف م  بريطانيا إلقام  الدول  العربي  اإلسالمي  في المشرج العربي ي حت خلي   عربي من 

 ضبابي  والجد  في ال عام  م  فعه يالناأل ي الدوح  النبوي ي، قد شاب  الكثير من ال
فكان ثم  م حمسون للثورن من الناقمين عل  حأ  اال حاد وال رقي العي مارس سياسات ال  ريك، 
وأف د الدول  العثماني  جوفرفا اإلسالمي، وممن ال يرون بوسا  من  حالف الضرورن فعا  وكان في 

 قوى اس عماري  طامع  في بلدان المسلمين الم اب  م خوفون من يم التي ال حالف م  
وعندما  كش ت للمسلمين ا  اقيات سايكس بيكو ووعد بل ور وح ي   النوايا البريطاني  وال رنسي    ل ل  
يكن فناك مجا  إلرجاع الحداس إل  الوراء، ف د ح ج المس عمرون ما يريدون، وبسطوا سيطر ف  

 ورق  الثورني بطري   مخادع   خد  مصالحف  عل  بالد الشا  والعراج   ، ووإ وا ي
وكان من الم ارقات الالف   أن يس  يد االح ال  البريطاني من غطاء ال حالف م  الثورن العربي ، 
فيدخ  فلسطين وغيرفا ك ون حلي    ح   إن بع  العلماء )م  الكثير من المث  ين   ( رحبوا يبدول  

 ياا قب  أن يدركوا فيما بعد ح ي   الفداف البريطاني  بريطانيا وجيشفا المإ ر من ع البالد
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ومن جف  أخرى، فإن علماء آخرين كان لف  قص  السبج في إدراك ح ي   النوايا البريطاني ، 
وضرورن مواجف  المشروع الصفيوني، فكانوا من أوال  من بادر عمليا  في بناء المشروع الم او  

وكان ب وجي   1919ري سرلِّي م او  نشو في فلسطين مطل  عا  لالح ال   ولعلك فإن أو   نإي  عسك
شراف علماء فلسطين   وا 

وفعا ال نإي  فو يجمعي  ال دالي ي ال ي كان من موجفيفا الرليسيين الشيخ محمد يوسف العلمي العي 
وص      ارير المخابرات البريطاني  بون  ينشيط جدا ، وأن  قون محرك  خلف الضواء في ك  

يات )بما فيفا ال دالي (، وأن  أعإ  خطر كامن وسط المحرلِّضين في ال دسي  باإلضاف  لعلماء الجمع
كان لف  دور أساسي في فعا العم ، وفي ال عبل  ضد البريطانيين والصفاين ، مث  الحاا أمين 
الحسيني)العي أصبح الح ا م  ي فلسطين(، والشيخ سعيد الخطي ، والشيخ حسن أبو السعود، 

 يخ رشيد الخطي  والش
و نطبج إشكالي  ال عام  م  يالنواأ ي أو الحداس عل  أيارن الرليس المصري السادات لل دس في 

، وما  الفا من ا  اقي  ال سوي  السلمي  بين مصر ويإسرالي ي في كام  1977نوفمبر/ شرين الثاني 
 دي د )معافدن كام  دي د(، وبرامج ال طبي  ال ي راف  فا 

الشيخ عمر الش ر رحم  هللا، بعد أيا   -ومع  بع  طلب  العل -   فعه السطور أن  أار ويعكر كا
من عفا  السادات لل دس  وكان رأي الشيخ الش ر أن فعا الحدس يواأي في خطور   إس اط 
الخالف  العثماني ، لما سينج  عن  من كسر عداء الم  للمشروع الصفيوني، و  كك مشروع 

 راج اليفودي الصفيوني للمنط    فكان فعا رأي  في ف   يالم التي وبال الي يوجو ي مواجف  ، واالخ
 ال صدي لمسار ال سوي  وال طبي  

وفي الم اب ، كان العديد من علماء الأفر وخصوصا  يالرسمييني يباركون خطون الساداتل غير أن 
ال رن العشرين عن أيارن أنور  أبرأ ما في علك المشفد فو منافح  أحد علماء ال  سير الكبار في

مارس/آعار  20السادات ومسار ال سوي  السلمي ل ب  إن  خط  في مجلس الشع  المصري يو  
 وأقس  باهلل أن  لو كان المر بيده لرف  السادات إل  مر ب  يمن ال ي سو  عما ي ع ياا 1978

ال ي  ابعت ع د المعافدن م   وكان فعا الشيخ قد  ول  منص  وأير الوقاف في الحكوم  المصري ،
الكيان اإلسراليلي  ولع  الشيخ رحم  هللا )نسو  هللا لنا ول  حسن الخا م (  راج  فيما بعد عن  وييده 

 للسادات وعن مث  فعه ال عبيرات، حسبما ن ل  عن  البع  
أوان ، ولكن الخطير والمف  في الموضوع فو ف   ال عام  م  الموقف في حين ، وليس بعد فوات 

وليس بعد أن يكون الحكا  والسالطين قد اس خدموا العلماء فيما يريدون  وجنوا حصادهل وبال الي ل  
 عد فناك قيم  كبيرن لن ي  يلِّر عال  رأي  بعد أن يعفبت الطيور بورأاقفاياا ولعلك   حس  لعلماء 
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ح أبو إسماعي  أمثا  الشيخ عبد الحميد كشك والشيخ عاشور محمد نصر والشيخ صال-مصر 
 وق  ف  المعارض  لل سوي  وال طبي   -رحمف  هللا

وينطبج عل  يف   النواأ ي الكثير من المواقف ال ي  ح اا إل  علماء أك اء صادقين كالموقف من 
ا  اج أوسلو، ووادي عرب ، وال دخ  واالح ال  الجنبي لبلدان المسلمين، وال نسيج المني م  العدو 

 غيرفا اإلسراليلي    و 
وقد رأينا بوعيننا علماء سولغوا شرعي  االن ال  عل  الرليس المن خ  محمد مرسي، بينما حرموا 
الخروا عل  عبد ال  اح السيسي، كما حرموا قب  علك الخروا عل  السادات وحسني مبارك  ورأينا 

  جواأ بوعيننا من يالمشايخي في فلسطين من يجيأ ضر  قوى الم اوم  ومالح  فا، بحج  عد
الخروا عل  السلط  ال لسطيني  في را  هللا، بينما يشج  ال وى المعارض  عل  الخروا عل  السلط  

 في قطاع غأن بحس  م افيم  للشرعي  والمشروعي  
إن ال يم  الكبرى لمواقف العلماء أن يكون أحدف  فو يرج  الموقفي حين  خ لط المور وي ش ت 

ون الإال  المس بد، ويصبح العال  يمشروع شفيدي يطبج قو  رسو  هللا الناس، و ع   ال  ن و ش د وط
صل  هللا علي  وسل  يأفض  الجفاد كلم  حجل عند سلطان جالري، وقول  يسيد الشفداء حمأن، ورج  

 قا  إل  إما  جالر فومره ونفاه ف  ل ي 
والجرأن وال ضحي ، وسع  ال ي  ج م  فيفا روع  اإليمان، وعأن اإلسال  -وفعا النوع من المواقف 

فو ما يح اج  الناس من العلماء، خصوصا  من رموأف   -الوعي، ووضوح ف   الم اصد والم الت
وكبارف   وفي مواقف سد دت مسارات الم  وح إ فا عل  مدار ال اريخل كما في موقف اإلما  أحمد 

     وغيرفما  أما أوللك العين بن حنب  في ف ن  خلج ال رآن، وفي مواقف الشيخ العأ بن عبد السال
ي إفرون الحكم  بعد انعدا  الحاج  إليفا، فما أكثرف ، وفي المث  يما أسف  أن  كون عاقال  بعد فوات 

 الوانياا
وفناك قاعدن جميل  مفم  كان يكررفا الس اع الشيخ يوسف العإ  رحم  هللا، وفي يال  وى بال وعي 

علك فإن اج ماع ال  وى والوعي في شخص العال  يحمي  من غ ل ، والوعي بال   وى فجوري  ول
 ال  ل ، وال يجعل  مطي  للحكا  وأصحا  الفواء 

فعا ال واأن يح اج  العلماء في  كوينف  العلمي وفي سلوكف  وممارسا ف   والعالِّ  يح اا أن يكون 
محبين والخصو  والعداء، أيضا  م واأنا  بين عاط    وواقعي  ، وأن يكون م واأنا  في حكم  م  ال

 وفي بناء العالقات، وفي ا خاع ال رار، وفي   دير العواق     وغيرفا 
ومن جف  أخرى، فإن  نأي  ف   الولويات عل  قضايا الم  وحرك  الحداس فو من الدوار المفم  

  ب وجي  فريض  للعلماء والم  ين  وقد الحإنا مثال  أن شيخا  مث  عأ الدين ال سا  رحم  هللا أف 
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الحج لإلن اج من الما  الم وفر عل  الجفاد ضد االح ال  البريطاني والمشروع الصفيوني، وأف   
 بعد  إن اج الموا  عل   أيين المساجد وأمر بإن اقفا عل  الجفاد 

وكان ي و : ييج  أن   حو  الجوافر والأين  في المساجد إل  أسلح ي، وقا : يرأيت شبانا  يحملون 
المكانس لكنس الشوارع، فلالء مدعوون لحم  البنادجي، وقا : يرأيت شبانا  يحملون ال رشان لمسح 

 أحعي  الجان  ]ي صد االح ال  البريطاني  فلالء مدعوون ل    فلالء الجان ي 
 ولع  رسال  ال ابعي الجلي  عبد هللا بن المبارك من الث ور في الشا  إل  ال ابعي الجلي  ال ضي  بن
عيا  في المسجد الحرا  بمك  المكرم   عطي مدلوالت قوي  في فعا ال   ، ف د أرس  إلي  شعرا  جاء 

 في :
 يا عابد الحرمين لو أبصر نا ** لعلمت أنك بالعبادن  لع 
 من كان يخض  خدله بدموع  ** فنحورنا بدمالنا   خض 

 ريح العبير لك  ونحن عبيرنا ** رفج السنابك وال بار الطي 
وأخيرا، مما يجدر ال نب  ل  ضرورن أن يف   العلماء بون   رافج م   خصصا ف  الشرعي   خصصات 
ثاني  أو فرعي  في االق صاد واالج ماع والعلو  السياسي  واالج ماع وال ربي     وغيرفا  وعلك ح   

ح ي ي  عن ي مكنوا من ال عام  بشك  سلي  م  الواق  المعاصر وحرك  الحيانل و  دي  إجابات 
 اإلشكاليات ال ي  واجففا الم  

 27/2/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 اختبار "حماس" في توازن عالقاتها الداخلّية .54
 عدنان أبو عامر
فيما  واص  حرك  الم اوم  اإلسالمي  )حماس( ان خابا فا الداخليل ،  حدلثت   ارير صحافيل  عملا 

بين أجنح فا، وما  ردلد عن السبا  الح ي ي  لعد  ال مديد  اع بر   خالفاٌت بين قاد فا، و باينات
لرليس مك بفا السياسي، خالد مشع ، ل يادن الحرك    نش   السطور ال الي  بالحديس عن دواف  
ا ، الجناح  ح مشع  مجدلدا  الن خابات حماس، وح ي   عالق   بك ال  ال سل )وموان ( عد   رشل

لديفا مطال  من خلي    الم ب ، وما في أبرأ أوج  اال ل اج  العسكري للحرك ، وما إعا كانت
 واالخ الف داخ  يحماسي، وكيف س نعكس عل  ال يادن الجديدن، ومواق فا السياسيل ، داخليلا  وخارجيلا   
ف ي وقٍت با ت في  ان خابات حرك  حماس الداخليل  حديس الساع ، منع يناير/ كانون الثاني، لدى 

ال لسطينيل  والعربيل  واإلسراليليل  والدوليل ، و رقلبفا لمعرف  فويل  ال يادن الجديدن للحرك ،  وسال  اإلعال 
فبراير/ شباط الجاري، وي وق  أن  2ف د جرت المرحل  الول  من االن خابات داخ  قطاع غأن يو  
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سياسي  داخ   ن في بإعالن مك بفا السياسي الجديد خال  شفرين، باإلعالن عن كام  قياد فا ال
 الراضي ال لسطيني  وخارجفا  

و أامنا  م  علك، أاد االف ما  المحلي واإلقليمي بان خابات يحماسي فعه المرلن، في إ  ما يشاع عن 
خالفات بع  قاد فا بشون المل لات الداخليل  والخارجيل ، مث  مس  ب  المصالح  م  حرك  ف ح، 

 ان  والمواجف  م  إسرالي ، والعالق  بإير 
أجرى كا   السطور ا صاالت عديدن م  بع  قادن يحماسي، في الداخ  والخارا، لمعرف  ح ي   ما 
سا فا   عيش  الحرك ، بعيدا عما  ردده بع  وسال  اإلعال ، وقد أكدوا أن حماس حرك  لفا ملسل

أدناه بان خابات ال نإيميل ،  ديرفا بش افي  وديم راطيل ، وي   اخ يار قيادا فا من أعل  الفر  إل  
قيادن الحرك  ومجلس الشورى  2013فادل ، وقد أبل  رليس مك بفا السياسيل خالد مشع  أوال  عا  

ح لرلاس فا، لكنل قيادن الحرك  طالب  ، في علك الوقت، بالعدو   ال اب  لفا آنعاك بعد  رغب   في ال رشل
ح  شون عا ل وليس شخصيلا ، ويخص مس  ب   حماس بوسرفا، وقرار عدول  عن عن علك، لنل  رشل

 ال رشح يج  أن يحإ  بمواف   قيادن الحرك ، وليس مر بطا باع بارات  خص مشع  لوحده  
، م  أنل نإا  2017وفكعا   ل ال جديد لمشع  لدورن جديدن  ن في في النصف الول  من العا  الجاري 

أكثر من دور ين م  الي ين، بفدف الحرك  الداخليل ال يسمح بش   منص  رلاس  المك   السياسيل 
سات الحرك  حيويل   و جديدا  للدماء    منح ملسل

، لكن حماس رأت أن  رلس  1996 جدر اإلشارن إل  أن مشع  ي رأس المك   السياسي لحماس منع 
سب مبر/ أيلو   26، وقد أعلن يو  2017في الدورن الثاني  والخيرن ح   أوال   2013للمك   في 
أن  لن ي رشح الن خابات رلاس  المك   السياسي للحرك ، وأكد أن يحماسي س ن خ  رليسا الماضي، 

 جديدا لمك بفا السياسي  
أكثرت الوساط اإلسراليليل  من حديثفا عن خالفات يحماسي الداخليل ، فك بت الخبيرن اإلسراليليل  في 

الثاني في ييديعوت أحرونوتي، أنل  يناير/ كانون 29الشلون ال لسطينيل ، سمدار بيري، م اال  في 
، إسماعي  فنيل ،  ، ينحصر بين نالب  الحاليل ال نافس عل  خالف  مشع  العي وص    بالكاريأما يل

 وعضو المك   السياسيل لحماس، موس  أبو مرأوج  
 28أملا الضابط السابج في جفاأ االس خبارات العسكريل  اإلسراليليل ، يوني بن مناحي ، فك  ، في 

، أنل خالفات مشع  والجناح  يناير/ كانون الثاني، في موق  ينيوأ وني اإلخباريل اإلسراليليل
،   ركلأ عل  العالق  م  إيران    العسكريل
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يناير/ كانون الثاني،  24و حدلس الصح ي اإلسراليلي، شلومي ألدار، في م ال  عل  يالموني وري، في 
ح  من أنل لدى مشع  معارض  قويل  من الجناح  العسكريل لحرك  حماس  حو  دون إمكان  رشل

 جديد  
قد يبدو م فوما سر ال ركيأ اإلسراليلي عل  إبراأ خالفات يحماسي، و ضخيمفا، لكن علك ال يمن  
من ال و  إن الحرك ، باع بارفا كبيرن، فمن الطبيعيل أن  كون في داخلفا  يلارات م باين ، من دون أن 

قصاء بع  ال يادات، فالنإا  االن خابيل في يحماسي يحإر  ص  إل  حدل االن البا ت الداخليل ، وا 
علك، وال يسمح ب صعيد طرف و فمي  آخر، م  أنل  باينات مشع  والجناح العسكريل   عللج 
ح مشع  ل يادن الحرك  مجدلدا ، لنل ،  ب  ييمفما العالق  م  إيران وسوري ، من دون ار باط  بعد   رشل

 راد إرساء نفج سياسيل في إفساح المجا  أما  قيادات أخرى ل أعلمفا  كما يبدو، أ
يران  شفد  راجعا ملحوإا، 2012منع خروا يحماسي من سوري  في  ، با ت العالق  بين الحرك  وا 

ف ي وقٍت  رى في  ال يادن السياسي  للحرك ، وفي م دم فا مشع ، أن اق رابفا من إيران يعني خسار فا 
 ، السيما في الخليج العربي، فإن ك ال  ال سا   رى أنفا في أمسل الحاج  للدع  الدو  العربي

 العسكري العي ال  وفره لفا إال إيران  
لكن ما   حدلس عن  الوساط اإلسراليليل  عن خالفات يحماسي الداخليل ، قد ي عار  م  إشادات 

ا ، وآخرفا في  رن بك ال  ال سل ن الو ، حين أكلد أنلفا  عدل سالحفا، ديسمبر/ كانو  25مشع  الم كرل
، 2014و 2012و 2008و ح ر الن اج لمواجف  االح ال ، العي فأم   في حرو  غألن في أعوا  

   2014و 2012ونجحت بضر    ل أبي  في حربي غأن في 
وم  علك، فإنل  نحلي مشع  عن قيادن يحماسي محكو  بلوالحفا الداخليل ، لكنل  ال يل ي وجود 

، وعالق فا بإيران، ما 2012فاٍت داخلفا حو  مسال  إقليميل ، كخروا الحرك  من سوري  في عا  خال
أثار جدال  في يحماسي، بسب  ما قي  إنلفا خسارات منيت بفا، كخسارن عالقات الحرك  بإيران 

ن،  مسلك وسوري  ومصر، وفعه ال باينات   طلل  أن  كون ال يادن الم بل  جماعيل  مكون  من عدن قاد
بم اصلفا الثالث : السياسيل  والدعويل  والعسكريل ، ولك ل م صٍ  من يمثلل  في ال يادن العليا ال ي ي ضل  

 أن  جألئ فعه المل لات  
يشير بع  قادن الحرك  العين  حدس إليف  كا   السطور إل  صعوبات ال  رن الم بل ، بسب  كثرن 

ار الحرك  في أقطار عدلن، في الراضي ال لسطيني  ولبنان وقطر العباء عل  ال يادن المن خب ، وان ش
، لعد  وجود أريحي  ل ادن يحماسي بال ن   بين فعه الدو ،  و ركيا، وصعوب   واص  قاد فا الج رافيل
لسباٍ  أمني ، ما قد يلثلر سلبا  عل  إدارن المل لات ال نإيميل  والخارجيل ، لن وجود عديدين من قادن 

في عدن دو  في المنط  ، لن يكون سفال عليف  ع د الل اءات الدوري  واالج ماعات  يحماسي
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ال نإيمي  لل باحس في ال ضايا الخاص  بشلون يحماسي الداخلي ، والعم  عل   طوير عالقا فا 
 الخارجي   

س  كبيرن في يحماسي،  ضطل  بدور اس ا  ملسل  را يجيل  بدو اإلشارن، فنا، مفم  لل و  إن ك ال  ال سل
بمسلوليلا فا في م اوم  االح ال ، وفي ممثلل  في مس ويات الحرك  ال ياديل ، ومل أم  ب رارا فا، 
ا ،  ومشع  رليس الحرك  وقالدفا العا ، ح   ك اب  فعه السطور، وفو موض  اح را  من أبناء ال سل

إلعال  اإلسراليليل ب ر  وقد ال يكون فناك صحل  لمأاع   و لر عالق فما، ففعه إشاعاٌت يبثلفا ا
سات الحرك ، ب  ممثلل  في  ا  ليست من صل  عن ملسل  شوي  يحماسي  م  العل  أن ك ال  ال سل
، سواء كان  ح  ل بولء رلاس  المك   السياسيل أطرفا ال ياديل ، وليست لفا اش راطات من ال يادات المرشل

 فنيل  أ  باقي ال يادات  
ي ال يبادرون إل   رشيح أن سف  إل  المواق  ال ياديل ، ب  إنل أعضاء الجدير بالعكر أن قادن يحماس

حون من يرون  مناسبا  لرلاس  المك    مجلس الشورى المن خ ، وال يعرف عددف  بدقل ، يرشل
، في يو  االن خا  ن س ، ومن يحوأ عل  غالبيل  أصوا ف  يصبح أعي  الحرك   ولعلك يعود  السياسيل

س  الشوريل ، وال يصنع  طرٌف بعين  داخ  الحرك ، وال يخض  إل   قرار ان خا  قالدفا إل  الملسل
 إرادن أيل جفل  فيفا  

وال يعني فعا أن يحماسي ليست مث  باقي ال صال ، ففي لديفا خالفات، لكنلفا قد  كون عصيل   عل  
ح ، االنش اقات، بسب   ركيب فا ال نإيميل  الحديديل ، وربما أحسن مشع  صنعا  بإع الن  عد   رشل

لضخل دماء جديدن في قيادن الحرك ، بما ي طلل ، مس  بال ، إيجاد حال  من االنسجا  أكثر بين 
 مكونات الحرك  المخ ل  ، السياسي  والدعوي  والعسكري  والحكومي  واإلداري   

عسكرفا، ال يم  قادن يحماسي من ال وكيد عل  مسول  أن  ليس فناك صراع بين سياسيلي الحرك  و 
، أعل  قيادن فيفا،  مثل  ك ل  شكيال فا السياسيل    وجد قيادن للحرك ، يمثللفا المك   السياسيل
ن أساسيل فيفا، في  والعسكريل  واإلعالميل ،   ب  لفا، و ل أ  ب رارا فا، وفي جأء من ال يادن، ومكول

فر  آرال ، فك ل قرارات يحماسي    ل مناٍخ من ال  اف ، وال يملك أحد في الحرك  االن راد بال رار، أو 
، وبال صويت، فالسياسيل والعسكريل واإلعالميل في يحماسي جس  واحد،  في شك   شاوري وديم راطيل

 والك ل جأء من صن  ال رار، ويل أ  بما  جم  علي  قيادن الحرك   
حماسي الخيرن في م  أن صعود من  صن ف  إسرالي  بونف  من ال يار الراديكالي خال  ان خابات ي

غأن، قد ال يكون ل   وثير كبير عل  مجم  سياسات الحرك ، فالمك   السياسي في غأن يمث  س   
ال ي   ود يحماسي في الداخ  والخارا، و ركيب فا سياسي ، وال رارات  18أعضاء من اللجن  ال ن يعي  الت

   بدأت   داولفا أوساط في الحاسم   طرح عل  المجالس الشوري ، لكن علك قد ال يل ي فرضي
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يحماسي بال و  إن ن الج ان خابا فا أخيرا قد  عني أن مركأي  قرارفا وملسسا فا ال يادي  قد  ن    إل  
قطاع غأنل لما يمثل  من ث   عسكري و نإيمي، وام الك الحرك  في  سلط  الحك  بدون مناأع، أما 

  اغ يا  الشيخ أحمد ياسين، ملسس حماس عا  خارا غأن، ف د  عود الحال  إل  ما كانت علي  قب
 ، و   صر عل  النشط  اإلعالمي  واإلغاثي   2004

أخيرا     عل  الرغ  من أنل بع  قادن يحماسي ل  ينكروا وجود اخ الفاٍت داخلفا، سواء في ال ضايا 
المواجف  م  ال ك يكيل  أو االس را يجي ، حو  العالقات الخارجي  م  دو  المنط  ، أو مس  ب  
 إسرالي ، أو المصالح  م  حرك  ف ح، إالل أنل آخرين ن وفا، واص ين إيافا بالكاعي   

لكنل فعا ال  يي  المخ لف ال ين ي وجود بع  ال باين في أوساط داخ  يحماسي، حو  ال ضايا 
يل ، م  أنل المشار إليفا أعاله، سواء في مس  ب  المواجف  م  إسرالي ، أو في  حال ا فا اإلقليم

ره أطرفا ال نإيميل  قد يجعلفا  ج اأ ان خابا فا الحاليل ، بوق ل قدر من  انضباط أجنح  يحماسي بما   رل
 الخالفات 

 28/2/2017، العربي الجديد، لندن

 
 عباس في بيروت واستهجان فلسطينيي المخيمات .55

 سعد كيوان
ساٍر، وال  عرف سلوك غيره  جمعت ال سوي   بدو الدول  اللبناني  حالرن  في أمرفا، ال  صط ي عل  م

الرلاسي  الخيرن قب  أربع  أشفر معإ  ال وى السياسي  حو  مخرا ميشا  عون رليسا للجمفوري ، 
إال أن فعا ال  اف  ال يبدو أن  سح  ن س  عل   سوياٍت أخرى  ففا في ال وى ن سفا   صارع منع 

جرى عل  أساس  االن خابات البرلماني  في الربي  شفرين حو  أي قانون ان خابي جديد، يج  أن  
الم ب   فعا إعا سلمنا جدال أن الخالف فو ح ي   حو  يعدال  ال انون وصح  ال مثي ي، وليس بين 
من يريد السيطرن عل  ال رار عبر الكثري  الجديدن ال ي س واك  ال طورات ال ي س نج  عن الكبا  

يران، فيما يس مر عون في محاول  إيفا  اللبنانيين بون  المس جد إقليميا بين الواليات ال م حدن وا 
يخو  معرك  اإلصالح ومحارب  ال ساد، علما أن  ل  ي   ح   اآلن وض  أي ح  عل  السكل ، ال 
ب  إن المشكالت الكثر حيوي   اأدادت  راكما و ع يدا  نافيك عن أن يعرا  العفدي وشريك  سعد 

بين الن اط، ويحاعر أي صدا ، أو ح    باين بين  وبين عون العي الحريري يشب  كمن يمشي 
 سي  صر دوره عل  الرجح عل  إدارن الأم  

غير أن المشكالت والمل ات الضاغط  ال  ن إر حسابات السياسيين ومناك ا ف ، وخصوصا 
والمعالج  بشك  االق صادي ، والنأوح  حديدا العي ي  اق  عل  لبنان، وي وج قدرا   عل  االس يعا  
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غير مسبوج، ف د أفاد إحصاء غير رسمي، أجر   لو  مرن مديري  االحصاء المركأي في لبنان، بون 
عدد السكان بات ي ار  ثماني  ماليين، منف  نحو ثالث  ماليين ناأح أو الجئ بين سوري 

مال  ألف عن وفلسطيني  وبطبيع  الحا ،  خ لف مشكالت ال لسطينيين العين ي ار  عددف  الخمس
مشكالت الناأحين السوريين العين  خطوا المليونين، وربما أسوأ بحك  طبيع  فعا الوجود المأمن، 
والعي    اف  مشكال   الم نوع  والم عدلدن، من السياسي إل  المني، ومن االق صادي إل  المعيشي 

عل  الرجح، مجددا أر   البحت، وصوال إل  الحج باإلقام  والعم  وال ن   لشع  معإم  لن يطو،
وطن  السلي  والمح    نافيك عن الصراع عل  السلط  والن وع بين مخ لف ال صال  ال لسطيني  
ال ي   ناس  و  شإ  داخ  المخيمات جنوبا وشماال، وفي العاصم  بيروت، وال ي  نعكس عليفا 

في مخي  عين الحلون،  أأمات المنط  ، وبخصوصا السوري ، فاالش باكات والمناوشات شب  يومي 
شرج صيدا، بين اإلسالميين الصوليين ويالممانعيني العين يدينون بالوالء إليران والنإا  السوري من 

 جف ، وفصال  منإم  ال حرير و حديدا حرك  ف ح من جف  أخرى  
ل  وقد شفد المخي  قب  أيا  مواجف  حامي ،  أامنا م  وصو  الرليس ال لسطيني، محمود عباس، إ

بيروت في أيارن رسمي  دامت ثالث  أيا ، ال    في أثنالفا رلساء الجمفوري  ومجلس النوا  
والحكوم   وجاء كال  عباس عن ال لسطينيين يالضيوف في لبنان و حت س ف ال انون بان إار 
عود ف  الكيدن ال  أرضف ي في المل مر الصحافي المش رك م  عون العي حملل  مسلولي  

اري في المخيمات، ليأيد من غض  الم شدلدين ويالممانعيني العين ي يمون عمليا يدويل ف ي ياالس  ر 
داخ  مخي  عين الحلون، وي فمون أبو ماأن بتيال خاع ي  وأاد الطين بل  أن أبو ماأن ل  يأر أيا  من 

نما  وج  خارا بيروت شماال، حيس الس ديوفات ال ي ي ا  فيف ا برنامج المخيمات ال لسطيني ، وا 
يأرا  آيدو ي ال نالي العربي، لشد أأر شابْين فلسطينيين  نافسا م  شا  يمني عل  ال وأ بنفالي 
المساب    و رافج علك م  موج  من االس نكار واالم عا  عل  مواق  ال واص  االج ماعي للمواقف 

را شكره لبنان العي ياس ضاف ال لسطيني ين، وقدل  الكثير من ال ي أطل فا عباس في ل اءا  ، مكرل
 الدع ، وضحل  من أجلف ي 

وشدلد عباس عل  عد  ال دخ  في شلون لبنان، واح را  ما   خعه الجفأن المني  اللبناني  من 
إجراءات، وخصوصا الجي ، بما يخص المن في المخيمات  وركأ عباس عل  ضرورن إ ما  

ون و حصين البيت الداخلي  وقا  إن  يعول  المصالح  ال لسطيني  و حصينفا، إع ال بدي  عن ال عا
عل  عالقا   الطيب  م   ركيا وقطر من أج  إحداس   ار  أكبر م  حرك  حماس  وأكد أن  من 
أشد الم حمسين النضما  يحماسي إل  المجلس الوطني، مبديا اس عداده لخو  ان خابات  شريعي  

وطني   وقد صارح عباس الجان  اللبناني في قوال  مش رك ، ث  العفا  بعدفا إل  حكوم  وحدن 
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ب ول  إن  يمجبر عل  ال نسيجي م  الجان  اإلسراليلي ولو بالحد الدن ، أقل  لجف  إقام  ا صاالت 
 بين وأير المالي  لل نسيج بخصوص ملف روا   ال لسطينييين  

أمن المخيمات ال ي ويبدو أن الجان  اللبناني ص  اف مام ، بحس  المعطيات الم وفرن، عل  مسول  
 حولت، برأي المراج  المني  اللبناني ، إل  يبلر أمني ي، وبا ت  شك  خطرا ليس ف ط عل  المن 
اللبناني، ب  وعل  ال لسطينيين أن سف   ومن المرجح أن  كون قد طرحت مسول  اس كما  الجدار 

عين الحلون، مثيرا غض   العي كان الجي  اللبناني قد شرع، قب  نحو شفرين، ببنال  حو  مخي 
 سكان المخي  ومعإ  ال صال  ال لسطيني  واع راضف ، فاضطر إل   جميد بنال   

وماعا عن السالح ال لسطيني داخ  المخيمات؟ مجموعات من الناشطين ال لسطينيين في ص وف 
و  المناولين لرليس السلط  حعلر   من ال طرج إل  الموضوع، بعدما  سرل  لفا أن موضوع دخ

أه ل اء جم  الرليس  الجي  اللبناني إل  بع  أحياء مخي  عين الحلون طرح جديا بين الطرفين، عأل
ال لسطيني م  مدير المن العا  اللبناني، اللواء عباس إبرافي ، المكلف بفعا الملف، لكن أبو ماأن 

 ن  ، ردلا عل  سلا ، أن     طرح فعا المر 
ليا أيارن أو  رليس عربي للبنان، بعد ان خا  عون رليسا وب   النإر عما قد آلت إلي  فع

للجمفوري ، إال أن الملكد أن حيثيات أيارن أبو ماأن وم اعيلفا ل   لج أصداء إيجابي  لدى شرالح 
واسع  من ال لسطينيين العين اس فجنوا عد  أيار   لف ، ويودلعوهي يو  م ادر   السبت باش باكات في 

 مخي  عين الحلون 
 28/2/2017، عربي الجديد، لندنال
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 يوآف غالنت
سي نشر   رير مراق  الدول  الم علج بتعملي  يالجرف الصامدي، اليو ، و رجح ال  ديرات أن ي رر أن 
أحداس علك الصيف كانت ن يج  االس خ اف بالعدو، وعد  االس عداد الم واص  للجي  اإلسراليلي 

كان غان س، واإلفما  في المراقب  من جان  وأير الدفاع السابج يعلون  ل د  حت رقاب  رليس الر 
 حرك الم ا لون وقادن الميدان بصورن جيدن، وبشجاع  و صمي ، والعي فش  فو ال يادن العليا للجي  

 ووأير الدفاع 
 حرك في عملي  يالجرف الصامدي ال ي سميت الح ا  يحربا ي من أج   برير ن الجفا اإلشكالي ، 

عل  الق   جي  إسراليلي عو خبرن  1في مواجف   1000الطرفان من خال  مواأين قوى بحج  
ومأود بالسالح في مواجف  ميليشيا يحمساوي ي م خندق  في الر  ومأودن بسالح بدالي  من فنا، 
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ساعد فإن ال ش  العسكري خطير  إن مواأين ال وى االس ثنالي  أدت إل  إنجاأ جألي جدا ، وفعا ي
العين يريدون طمس ال ش   ي عين علينا اس خالص دروس ح ي ي  من أج  االس عداد لمواجف  

  حديات المس  ب  في مواجف  أعداء أقوياء وأكثر  صميما  بعشرات المرات 
الجي  اإلسراليلي ان صر في الوقت ن س  عل  أكثر من عدو في حرو  إسرالي   ل د فوجئ الجي  

أسابي  قل  المور رأسا  عل  ع    3  في حر  ييو  ال  راني لكن  خال  ب يالج مصري  فالل
 كيلوم ر عن ال افرن وليس عن    أبي    101وان فت الحر  بوصو  الجي  إل  بعد 

إن اخ بار غأن فو السف  من بين ال حديات والحرو  ال ي من المح م  أن نخوضفا  ف ي يالجرف 
كري م دنيا  وشكل   حديا  بسيطا  نسبيا  بالم ارن  م  ال حديات ال ي الصامدي كان مس وى ال حدي العس

  ربلص بنا، لكن عل  الرغ  من علك  جاوأنا فعا ال حدي بصعوب   ي ساء  العداء من حولنا ماعا 
سيحدس إعا ار    مس وى ال حدي إل  حده الح ي ي في إطار حر  ح ي ي  في مواجف  قوات أقوى  

روا حسابا ف  بما ي الء  م  عكرى فعه المعرك  ال اشل   ل د كان من الم  ر  من المح م  أن يج
أن  كون معرك  محدودن من نوع يالجرف الصامدي قصيرن، نوعي  وغير مكل   باإلصابات والموارد  

 لكنفا كانت طويل ، فاشل  ومكل   جدا  بك  المعايير  
الساب ين كانا عل  عل  بالن اج  ك  مواطن  من المنط ي اف را  أن وأير الدفاع ورليس الركان

يعل  أنفما كانا يعرفان، ف د إفرت صورف  داخ  الن اج في الصحف  وعل  الرغ  من علك ل  ن ع  
شيلا  من أج  ال حضير ول  نش ر الع اد الالأ  ول  نطولر وسال  ق الي ، ول  ن عدل خططا ، وال وات ل  

د وال أود بالسالح، ومفم  وأير الدفاع الم ابع  ووض  جدو    درل   إن مفم  الجي  االس عدا
أولويات  ومن واجبفما إعداد عدن بدال  و  ديمفا إل  المجلس الوأاري المص ر قب  الحر  وخاللفا  
إن رليس الحكوم  والمجلس يس فالن المعرك  من ن ط  البداي  ال ي يطرحفا أمامفما رليس الركان 

 داد الخطط و دري  ال وات وشراء وسال  ال  ا  ووأير الدفاع بشون إع
إنما من جراء إفما  غان س ويعلون لعملي  اإلعداد، ففما وضعا أما  المجلس الوأاري المص ر، وف ا  
لما ن شر ساب ا ، خيارين: خيار ي  ريبا  ال شيءي، وخياري   ريبا  ك  شيءي  في االح ما  الو  

من مر    جدا   وليس صعبا  أن ن ف  سب  اخ يار المجلس الوأاري اإلنجاأ م واض ، وفي الثاني الث
المص ر االح ما  الو   ل د دارت الحر  ضد الن اج بصورن مر جل  و خطيط م عثر في مواجف  

  فديد معروف، وكل نا فعا االر جا  ثمنا  غاليا  
أغل  من أي شيء: عشرات   ض  دول  إسرالي  وقاد فا بين يدي رليس الركان ووأير الدفاع ما فو

اآلالف من الشبان والشابات العين ي جندون سنويا  في الجي  اإلسراليلي، كما  ض  في م ناولفما 
مليار شيك  سنويا ، وصالحيات واسع    علج بموضوعات مفم  جدا   و وض  فعه  70أكثر من 
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  عل  سياد فا والدفاع عن أمن الدول  والمحافإ -الموارد الضخم  بين أيديف  من أج  فدف واضح 
 السكان 

ينك ل آالف الجنود وال ادن طوا  الوقت عل  االس عداد لمواجف  سيناريوفات أخطر بكثير من معرك  
  ويجري شراء طالرات م طورن، وس ن حديث  ووسال  ق ا  بري ، ردا  عل   فديدات 2014صيف 

 خطيرن وما فو أف  بكثير من ال  ا  ضد يحماسي 
 كون فعه المعرك  بمثاب  ضوء أحمر ينبفنا إل  االس عداد لما فو آت  إعا كنا نحرص يج  أن 

عل  الحيان فيج  أن نس خلص دروسا  ح ي ي ، وال يج  أن نرى في ن الج العملي  إنجاأا ، ووي  لنا 
 إعا ث  نا أجيا  الم ا لين الم بلين بوننا ينجحناي 

ي  في ك  معرك ، وف  فعه المرن أيضا  يس ح ون ك  الثناء  إن أرواح الم ا لين في ثرون حيوي  وغال
ولكن ح   أفض  الم ا لين يح اجون إل  قيادن ك لن وشجاع  ومناسب ، وفعا ل  يكن موجودا  في 

 عملي  يالجرف الصامدي  وأير الدفاع يعلون ورليس الركان غان س فشال 
 27/2/2017"إسرائيل اليوم"، 
 28/2/2017األيام، رام هللا، 
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