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 لمواجهة من يحاول المساس بمنظمة التحريرو االستهانة بمؤتمر إسطنبول  لعدميدعو الزعنون  .1

دعااا رساايس المالااس الااوسني السلسااسيني سااليم الزعنااو  ملااى مواالااة  اا  ماا  ي اااو  المساااس  :عّمااا 
وقااااا  الزعنااااو : "  ياااااوز  ."الممثاااا  الشاااارعي والو يااااد  بنااااا  شاااا بنا"بمنظمااااة الر رلاااار السلسااااسينية  

  فقد  او  ما  نظام هااا ا ارماات الرسارر ورا  بياانلم الخاداعي ور الي  نبو مسسا سرلانة بمؤرمر 
الرأي ال ام ور لي  م  شارك في هاا المؤرمر  فقد  شست رصرل ارلم الراي سابقت ورخللات وأعقبات 

 المؤرمر ع  أهدافلم المبيرة لم اولة المساس بمنظمة الر رلر وشرعية رمثيللا".
ارمااات برساساارض  ع ااا  المالاس الااوسني السلسااسيني المرواااادي  ااا ت رصاارل ات الزعنااو  خا   ا

وب ااا ا ارمااات    فااي مقاار المالااس بال اصاامة ا ردنيااة عّمااا .1/3/2017 فااي ا رد  يااوم ا ر  ااا 
  ر ااات 26/2/2017-25خااا   السرااار  باااي   مساااسنبو بشااا   أساساااي م بساااات ادعاااداد وعقاااد ماااؤرمر 

ارج"  ورس ياا  دور ال اسااي  السلسااسينيي    مااا ب ااا نراااس  مساامى "المااؤرمر الشاا بي لسلسااسينيي الخاا
 زلار  الزعنو  والوفد المرافق لض ملى سلرا  للمشار ة في المؤرمر السادس لدعم الش ب السلسسيني.

وصااسة رمثاايللم  فلاا   مسااسنبو وأكااد المارم ااو  أ  ماا   قلاام الرساااؤ  عاا  المشااار ي  فااي مااؤرمر 
قراسياة  و يال للااا الراماع أ  ي او  خاارج الل ماة السلساسينية  و ماا ت مشاار رلم با نرخااب وبالدي

وخااارج منظمااة الر رلاار السلسااسينية  ف نااد ان قااادش لاام ياارم الرشاااور مااع أسرهااا الرساامية   مااا يرسااا   
المالااس الااوسني عاا  راادفق هاااا المااا  السياسااي خدمااة  هااداك ومقاصااد سياسااية  ف ااا  أولااى بلاااا 

ض لمساعد  ا وأباد   ل اسي  الااي  ي اانو  فاي مخيماات لبناا  الشاقيق وفاي غاز  الباسالة.الما  أ  ُيواَّ
 اسرغرابلم م  هاش الر ر ات في هاا الروقيت. المارم و  



 
 
 
 

 

 5 ص             4216 العدد:        3/2/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

نيسْت بلم مسؤولية ادعداد والرنظيم أوقا  أع ا  المالس في بيانلم: م  ما يثير ا سرغراب أ  م  
فااي الاادو  المااااور  لسلسااسي   و  ماا  لاااا  ليسااوا ماا  ساا ا  مخيمااات ال اسااي   مسااسنبو لمااؤرمر 

المخيمات  وليسوا ب يدي  ع  المالس الوسني وقيادرض  وال ديا ع  ق اية ال اساي  و هنلاا ق اية 
 وأكااد ب يااد  عاا  المالااس الااوسني  هااو رااا و وماانااب للصااواب  وي ماا  ع مااات اساارغراب شااديد .

 .مسسنبو ي مؤرمر أنض ليس هناك م  خصومة مع أي مم  شار وا ف المارم و  
 1/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 : مؤتمر إسطنبول يندرج في خانة توسيع االنقسام والمساس بمنظمة التحريرالحكومة الفلسطينية .2

أ  أشاااد ماااا ر راااااض الق اااية السلساااسينية فاااي هااااش  السلساااسينية أكااادت   وماااة الوفاااا  الاااوسني :رام هللا
وقاااا  المر ااادا الرسااامي باسااام ال  وماااة يوسااال  نلاااا  ا نقساااام ا ساااود.وا  الصااال  الظاااروك  و اااد 

  م  اميااع م اااو ت النياا  ماا  الق ااية السلسااسينية عباار 1/3/2017 فااي بيااا  لااض ا ر  ااا   الم مااود
وم او ت با السرقة في الصل السلسسيني با ت بالسش  وأساقسلا شا بنا  أش الضخلق ا نقسام ب افة 

 على مد  رارلخ الن ا  والكساح السلسسيني الم اصر. البس  وقيادرض
يناادرج فااي خانااة روساايع داساار  ا نقسااام ا سااود ور ميملااا عباار  مسااسنبو وأكااد أ  مااا يساامى بمااؤرمر 

ودعاا ملاى وقسااة اااد  و ازماة رااااش أي  م اولاة المسااس بمنظمااة الر رلار  رأس الشارعية السلسااسينية.
سنية ال ليا لش بنا  مشاددا علاى أ  شا بنا المنا ا    رنسلاي ر ر ات رناقض الشرعية والمصالح الو 

 و  يقب  برااوز بيرض الوسني الاي بني بدما  الشلدا . ا قن ةعليض أل اب ارردا  
 1/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 فئوية ومحورية مهرجان خطابي وّظف لغايات إسطنبولدائرة شؤون المغتربين: مؤتمر مدير عام  .3

قا  مدير عام داسر  شؤو  المغرر ي  بمنظمة الر رلر السلسسينية نلاد أبو غوش م  "المؤرمر  :رام هللا
  هو في ال قيقة ملراا  26/2/2017و 25يومي  مسسنبو الش بي لسلسسينيي الخارج" الاي عقد في 

المباولاة  سار اد  الو اد  وساي ماع الالاود  خسابي نظم لادوافع فسوياة وم ورلاة  وهاو ير ااكس رماماا  
وأو ح أبو غوش  أ  القاسمي  على المؤرمر  اولوا المسااس بو دانياة رمثيا  منظماة  ملل ا نقسام.

 الر رلر السلسسينية للش ب السلسسيني.
انر لاااوا  نسسااالم صاااسة رمثيااا  الشااا ب السلساااسيني فاااي  مساااسنبو وأ ااااك أ  القااااسمي  علاااى ف الياااة 

و ااار أبااو غااوش ماا  خسااور   ر وا ر ااادات والمؤسسااات السلسااسينية القاسمااة.الخااارج  مرااااوزل  ا ساا
وأكااد أباو غاوش علااى ال اااة المل ااة لرس يا  مؤسسااات  الس ا  فاي الصااسة الرمثيلياة لمنظمااة الر رلار.
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منظماة الر رلاار السلسااسينية ودواسرهاا  واساارنلاض دور الااليااات السلساسينية ور زلااز اررباسلااا بااالوس  
قا  بمسرو  الرنسيق والركام  بي  مخرلل المؤسسات السلساسينية ماع مواصالة الالاود وق يرض  وا رر

 لرسبيق ارساقات الصال ة واسر اد  الو د . 
 1/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تهديد حقيقي للسلطة في الضفةمستشار عباس: االستيطان  .4

يس السلسااسيني م مااود عباااس للشااؤو  ا سااررارياية د.  شاال مسرشااار الاارس: أسااامة الك لااوت -غااز  
 ما اية فاي  امّ  "مساراسي " سام زملا  أ  ا ساريسا  فاي ال اسة الغر ياة رلدياد  قيقاي للسالسة  وأ  

ال سة  ما  مت القدس. وقا  م  هناك قواني  مخرلسة ومر ّدد  ر زز مخس  ال ام  مشايرا  ملاى أ  
بالم اااكم ال ساا رلة  وهاااا ي نااي  اامنا  ال اام القااانوني الاااي  قااّررت قباا  أسااابيع ا عرااراك "مسااراسي "

 يرزام  مع قانو  شرعنة ا سريسا  وسرقة الملكية الخاصة.
و خصااو   هاو خساو  اسارباقية  ولكا  لايس الخساو  ا خيار  با  ا ولاى. 2334وأكاد زملا  أ  القارار 

رافاااا  ولكااا  ا هااام هاااو اعراااراك   قاااا : "المساااهلة ليسااات اعر"مسراسي ا"سااا ب اعراااراك السااالسة اعررافلاااا بااا
مسراسي  بالدولة السلسسينية  وه  بقية ال الم سي ررك بالدولاة السلساسينية  وفاي  اا  لام يارم ا عراراك 
بالدولاااة السلساااسينية سااايلغى  ااا  الااادولري ". وراااابع: "السااالسة مرمسااا ة بارساااا  أوسااالو ممثلاااة بمنظماااة 

  قاة ماع مساراسي   وعلاى الالاة الرنسياياة النظار فاي الر رلر  ولكنلا ارخات قرارا  بإعاد  النظر في ال
الروقيااات المناساااب باااالنظر فاااي ال  قاااة ماااع مساااراسي   ولكااا  هااااا الرنسياااا ياااراد لاااض روقيااات اياااد ي ّظااام 

 الم اسب للش ب السلسسيني ويقّل  م  خساسرش".
 2/3/2017 ،البيان، دبي

 
 موقع إسرائيلي: توتر بين مصر والسلطة الفلسطينية .5

يااار ادساااراسيلي فاااي الشاااؤو  ال ر ياااة ياااوني بااا  مناااا يم فاااي مقالاااض بموقاااع الم لاااد ا ورشاااليمي قاااا  الخب
غير مسبو  رشلدش ال  قات بي  مصر والسلسة السلسسينية عقب سرد  خسيرا   لشؤو  الدولة م  روررا  

 وأ ااك أ  سلسات مسار القاهر  القيادي في  ر ة فرح ابرل  الراوب ومن ض م  دخوللا قب  أيام.
خصمض اللدود م مد د    المدعوم م  مصر  في  الك قد ي و  بسبب نشاط الراوب ال داسي  دّ 

 ي  ررلم أوساط السلسة السلسسينية د    با ررباط بالاز المخاابرات المصارلة للر  اير  نقا ب 
وهو  اب  السابق فاي الااز ا سارخبارات   وأو ح ب  منا يم الرسيس م مود عباس. عس ري  دّ 

أ  خسور  الخسو  المصرلة رااش الراوب رهري انس قا م   ونض الرا    ل س رلة ادسراسيلية )أما (ا



 
 
 
 

 

 7 ص             4216 العدد:        3/2/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

الثالا في فرح  فلو أمي  سر لانرلا المر زلة  ولر  في نسسض ورلثاا م ارم  ل بااس  لكناض أعلا  فاي 
 ودية وادماارات عد  مرات سابقة م ار ارض لمباادر  الر اعياة ال ر ياة الم وناة ما  مصار وا رد  والسا

 دارا  مصال ة فر اوية داخلية وا عاد  د    لصسوك ال ر ة.
وخرم بالقو  م  في الل ظة الري يدخ  فيلاا عبااس  الاة ما  الرراااع فاي و ا ض الصا ي فاإ  أورا  

 الل بة على السا ة السلسسينية سوك ررغير  ر ما لصالح د    الاي لم يق   لمرض ا خير  ب د.
 1/3/2017 ،الدوحة الجزيرة نت،

 
 يصدر دليل العمل البرلماني في فلسطين "الفلسطيني التشريعي" .6

   ريااب ب نااوا  "دلياا  ال ماا  1/3/2017   صااباح ا ر  ااا السلسااسيني أصاادر المالااس الرشاارل ي: غااز 
" صاس ة ما  القساع المروسا   ولر اام  باي  دفرياض ر رلساا  عامااا  85البرلمااني فاي فلساسي " ويقاع فااي "

الرقاااارلر البرلمانياااة ور رلساااات رو اااح  وا عااادادة ال مااا  البرلمااااني ومرا ااا  مقااارار القاااواني   عااا  سبي ااا
ع مااي للرشاارل ي  م  الاادلي  ير اام  رسصااي  مااارا ات ال ماا  وقااا  الم رااب اد ا نشااسة البرلمانيااة.

 البرلماااني فااي ماااا ت ثاا ا وهااي: الماااا  الرشاارل ي بمااا فيااض ماا  اقرااراح المشااارلع  وقرا رلااا  وساا 
 ور دي  القواني   في  ي  أ  الماا  الثاني رناو  الملمة الرقابية للرشرل ي.

 1/3/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 لسلطة الطاقة في غزة تعيين غازي حمد رئيسا   .7
  ر يي  غازي  مد رسيساا 1/3/2017 أقرت الالات ال  ومية ال ليا في قسات غز   يوم ا ر  ا  :غز 

وأفاااادت مصاااادر مسل اااة  مااا  منصااابض  و يااا  لاااوزار  الخاراياااة. ساقاااة فاااي قساااات غاااز  باااد   لسااالسة ال
ارخااش منا ن و أسبوت ونصل  وأنض فاي ا ياام الث ثاة ا خيار  أبلا   لا"القدس"  أ  قرار ر يي   مد رمّ 

وأشااارت المصااادر ملااى أ   مااد ساايرولى مااع لانااة السصاااس   بااض و ااا  ينرظاار صاادورش بشاا   رساامي.
 بهزمة الكلر ا  في قسات غز  ملل    ا زمة والرنسيق مع الالات الرسمية في رام هللا.  الخاصة

 1/3/2017 ،القدس، القدس
  
 االنتخابية لجنة االنتخابات المركزية تعلن فتح مراكز التسجيل وتنشر جداول العملية .8

نرخابية فيما يخا  ا نرخاباات رام هللا: أعلنت لانة ا نرخابات المر زلة أنلا سربدأ أولى ال مليات ا 
لخمساة  4/3/2017 الم لية في ال اسة الغر ياة  بسارح مراكاز الرسااي  والنشار وا عراراض  ابرادا  ما 

أياام  فااي امياع المراكااز ا نرخابياة فااي الليسااات الم لياة بال ااسة الغر ياة  م ااافة ملاى مرا ااة الرساااي  



 
 
 
 

 

 8 ص             4216 العدد:        3/2/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

للااادو  الزمنااي الم ااد   لانااة منااض وفقااا  الوقالاات  ادلكررونااي للانااة. ادلكررونااي للناااخبي  عباار الموقااع
  علاى 28/3/2017للمدد القانونية لل ملية ا نرخابية  سياري فرح بااب الررشاح ل شار  أياام ابرادا  ما  

  الااي يرازام  ماع باد  الدعاياة ا نرخابياة 29/4/2017 فايأ  ياري نشار الكشال النلااسي للمرشا ي  
 يوم ا قررات. 13/5/2017 يوم  على أ  ي و  يوما   13ولمد  

 2/3/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 

 تحيل عشرات المتشددين إلى محاكم عسكرية األجهزة األمنية في غزة ":الشرق األوسط" .9
فاااي لناااد : قالااات مصاااادر فلساااسينية مسل اااة فاااي قساااات غاااز  لاااا"الشر  ا وسااا "  م  ا الاااز  ا منياااة 

م ااكم عسا رلة  فاي  ي  على رنظيماات مرشادد   ملاىلت ال شرات م  م ار يلا الم سو  وّ  القسات
سابقة هي ا ولى م  نوعلا  على الرغم م  أنلم مدنيو  و  ي ملو  فاي أي أالاز  أمنياة فلساسينية  

وب سب المصادر  فإ  ال شرات م  الم رقلي   الاي  يبل  عددهم أكثر م   سوا  في رام هللا أو غز .
 م داعااااش  نقلااااوا  فااااي ا يااااام ا خياااار   ملااااى م اااااكم عساااا رلة  ومرلمااااو  بمناصاااار  رنظاااايشخصااااا   550

 أو رصني لا. "مسراسي "مسر الة  برلم مس   صوارلخ على 
اشااركى أهااالي م رقلااي  ماا  أ  الم اكمااات  اناات شاا لية  ل ااما  اساارمرار اعرقاااللم ر اات بنااد قااانوني 

 عدمض.عنلم م   يريح أ  ي و  لالاز ا م  الداخلي القرار ا خير في ادفراج
عا  الس اام مناا أياام  فاي م اولاة  ما  هاؤ   الم رقلاي   بادأوا م ارابا    بيارا   وقالت المصادر م  عاددا  

اد ااراب  لاااهت الرنظيمااات المرشاادد  فااي   ااغ   ورد ا ماا  بشاابح ب  االم و اار لم. وا  ااافة ملااى
 ."مسراسي "غز   ملى ال غ  عبر مس   صوارلخ على 

 2/3/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 

 الخروج من مخيم عين الحلوةإلى في لبنان تدعو جميع المطلوبين غير الفلسطينيين  الفصائل .11
 فورا  
دعاات قياااد  السصاااس  السلسااسينية فااي لبنااا   اميااع المسلااو ي  غياار السلسااسينيي  للخااروج ماا  : بيااروت

الرااي راام الروافااق مخاايم عااي  ال لااو  فااورا   باعربااار أ  المخاايم لاايس مااهو  للمسلااو ي   اساارنادا  للوثيقااة 
عليلاا وروقي لااا ما  قباا   افاة السصاااس  والقاو  الوسنيااة وادسا مية السلسااسينية خا   ا ارمااات الاااي 

 عقد أمس في سسار  دولة فلسسي  في ال اصمة اللبنانية بيروت.
وااااددت السصااااس  فاااي بياااا  للاااا مساااا  الياااوم ار  اااا   رمسااا لا با سااارقرار ا مناااي لكافاااة المخيماااات 

نية في لبنا   خاصة مخيم عاي  ال لاو   باعرباارش عنواناا  لق اية ال اساي  السلساسينيي  ول اق السلسسي
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وأكااادت  رصاالا ودعملاااا ل سااارقرار ا منااي والسااالم ا هلاااي فااي لبناااا   وأنلاااا لاا  رسااامح باااه   ال ااود .
  رسرخدم المخيمات السلسسينية  خاصة مخيم عي  ال لاو   مقار أو مسارقر أو ممار لل باا باهم  لبناا

وشددت على أنلاا سرواصا  ال ما  ماع الالاات اللبنانياة المخرصاة لم الااة  والش ب اللبناني الشقيق.
 افاااة ملساااات المسلاااو ي  السلساااسينيي   لماااا للااااا ا مااار مااا  أهمياااة وان  ااااس ميااااابي علاااى اساااردامة 

 ا سرقرار ا مني وا ارماعي في المخيم.
 1/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
صابة مستوطن بعملية طعن بالخليل فلسطينياستشهاد  .11  وا 

 ا  فلسااسيني ا  شااابأ   ال ااسة الم رلااة  ماا  1/3/2017، غةةزة، وكالةةة الةةرأي الفلسةةطينية لإلعةةالمنشاارت 
اسرشااالد مساااا  ياااوم ا ر  اااا   برصاااا  ا  ااار   س ناااض مساااروسن ا فاااي بلاااد  الظاهرلاااة اناااوب مديناااة 

س  ادعا م ال برلاة  أ  اناود ا  ار   أسلقاوا الناار بشا   مباشار راااش وا ارت وساا الخلي  الم رلاة.
صابرض باراح خسير .  شاب فلسسيني رم   م  س   مسروس  وا 

م  اانبلا  أعلنت زار  الص ة برام هللا أنلا ربلغت رسميا  باسرشالاد الماواس  سا د م ماد علاي قيساية 
 النار عليض م  قب  أ د المسروسني .   مسعاما( م  بلد  الظاهرلة انوب الخلي   عقب  24)

وزعمت القنا  الساب ة ال برلة  أ  قياد  ايش ا  ار   أصادرت ر ليمارلاا للمساروسني  بالبقاا  داخا  
 منازللم بمنسقة ر   الخلي   خشية واود منسا آخر في عملية الس  .

وم يااافلسااسيني عصاار أقاادم علااى قرااا  ا  مسااروسنأ  عماااا    ماا  2/3/2017الغةةةد، عمةةان، واااا  فااي 
ا ر  ااا  باازعم أنااض هاامااض بساا ي  داخاا  البااؤر  ا سااريسانية "مزرعااة مااور" القرلبااة ماا  بلااد  الظاهرلااة 

مااا  الرلاااا  ا ااارت صااا يسة "يااادي وت أ روناااوت" ال برلاااة علاااى  اناااوب الخليااا  فاااي الّ اااسة الغر ياااة.
داخ  فنا  منزلض فاي موق لا ا لكرروني أ  مسروسنا أصيب باروح سسيسة ارا  ر ر ض ل ملية س   

 البؤر  ا سريسانية م  مواس  فلسسيني.
و سااب الصاا يسة فااإ  الملاااام   ااق المسااروس  المصاااب داخاا  منزلااض  قباا  أ  ي  اار المسااروس  

وا اارت أنااض عثاار ب ااوز  الملاااام علااى  مسدسااض ويسلااق عااد  رصاصااات بارااهااض فاسرشاالد بالم ااا .
 لمنسقة وشرعت بالب ا ع  شر ا  آخرل  لض.س يني   في  ي  هرعت قوات م زز  م  الايش ل
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 : إجراء االنتخابات دون توافق مرفوض"الجهاد اإلسالمي" .12
أعلنااات  ر اااة الالااااد ادسااا مي فاااي فلساااسي   رف ااالا ماااارا  ا نرخاباااات الم لياااة دو  روافاااق : غاااز 

ال اااسة  وسنااي  والاااك ب ااد ياااوم وا اااد ماا  معااا   ال  وماااة السلسااسينية عزملاااا ماااارا  ا نرخابااات فاااي
 مايو المقب . 13الغر ية الم رلة دو  قسات غز  في 

م  "الالاااد راارفض مااارا   2017-3-1وقااا  القيااادي فااي خالااد الاابسش  فااي رصاارلح لااض يااوم ا ر  ااا  
ا نرخابات البلدية دو  روافق وسني"  م يس ا أ  "ا ولية هي  سر اد  الو د  وررريب البيت الداخلي 

 ا بادامات الوسني".ور قيق المصال ة الرزام  
ورأ  الااابسش أ  ماااارا  ا نرخاباااات دو  روافاااق "ياااراكم ا زماااات والرسااارد فاااي القااارار  والااااي مااا  شاااهنض 

أمرل ي ل قوقنا وثوابرنا وارسات ا سريسا  والرلولد -ركرلس ا نقسام  في ظ  رصاعد ال دا  الصليو
 وال دوا  على ش بنا وأر نا ومقدسارنا".

 1/3/2017 ،فلسطين أون الين
 

 لبنانية بأحداث "عين الحلوة" جهاتيتهم  األحمدعزام  .13
الاااات لبنانياااة باااالوقوك خلااال  ا  مااادارلااام ع اااو اللاناااة المر زلاااة فاااي  ر اااة "فااارح" عااازام : بياااروت

 في مخيم عي  ال لو . ا خير ا شرباكات 
نااض ومنااا زلااار  : "اا ر  ااا لبنانيااة صااباح يااوم  معاا موقااا  ا  مااد فااي رصاارلح صاا سي نقلرااض وساااس  

 أوبلبلاة. وساوا   انات فلساسينية  م اداا ملاىسا ت  أساراكلبناا    ظناا انزعااج  ملىالرسيس عباس 
ماار  رصاادر ارلامااات ماا  قيااادي  بياار فااي  ر ااة "فاارح" لالااات لبنانيااة  أو وهاااش  ".أدواتلبنانيااة فلااي 

 بالرسبب با شرباكات في عي  ال لو .
 مخيم عي  ال لو . ملىي وقت سابق بدخو  الايش اللبناني هاا اا  ب دما سالب ف ا  مدرصرلح 
 مخيم عي  ال لو  لكنض غادر فور رش ي  قو  أمنية مشرر ة. أ داافي لبنا  لمراب ة  ا  مدوبقي 

 1/3/2017قدس برس، 
 
 فاعليات صيدا السياسية واألمنيةفي عين الحلوة تجول على  لجنة وقف إطالق النار .14

و  ملاى مخايم عاي  ال لاو  ل اساي  السلساسينيي  فاي اناوب لبناا   ب اد أر  اة عاد أماس  اللاد :بيروت
وانلم ااات لاناااة وقااال مسااا   الناااار الراااي شااا لت فاااي اخرراااام اارماااات   أياااام مااا  ا شااارباكات ال نيساااة

السصااااس  السلساااسينية الوسنياااة وادسااا مية أو  مااا  أماااس  فاااي مقااار الساااسار  فاااي بياااروت  فاااي مراب اااة 
 .عليلا لالة الرلدسة والب ا ع  سب  لم الاة الو ع الاي يسرنزك المخيم رسبيق البنود المرسق
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وعقد في ثكنة زغيب ال س رلة في صيدا اارمات بي  رسيس فرت مخابرات الايش فاي الاناوب ال مياد 
الاار   خ اار  مااود واللانااة المنبثقااة ماا  اارمااات السااسار  السلسااسينية  للرااداو  فااي آليااة رنسيااا ورشاا ي  

ية ورسليم المسلو ي  فاي المخايم. وااا  وفاد اللاناة علاى فاعلياات صايدا السياساية وا منياة القو  ا من
 لو  لا في خسوات معاد  رثبيت اللدو  في مخيم عي  ال لو .

و م الوفد قاساد ا ما  الاوسني السلساسيني اللاوا  صاب ي أباو عارب  ع او الم راب السياساي لابلاة 
الشاايخ أبااو الشاارلل  "عصاابة ا نصااار"اسق الرساامي باساام الر رلاار السلسااسينية صاا ح اليوساال  الناا

أ مد عبد اللادي   " ماس"غسا  أيوب  ناسب المسؤو  السياسي ل ر ة  " زب الش ب"عق   ممث  
أبااو مساا ق المقاادح وعاا   "ال ر ااة ادساا مية"شاا يب ال ينااا  وعاا   " ر ااة الالاااد ادساا مي"مسااؤو  

 م مود  مد. "أنصار هللا"
ماا ي صا   ناسب بلية ال رلري الري ارصلت بالرسيس م مود عبااس ورشااورت م اض فايوالرقى الوفد ال

مخايم و ارور  للرهكيد مشررك  همية الخسوات الري رم الروص  اليلا دعاد  اللدو  "المخيم  وار  ب
الارافض ل قرراا  "الوفاد موقال صايدا  أماام. وااددت ال رلاري "مراب رلا لمصل ة أما  المخايم والااوار

  ."سيني وأملت ررول  وقل اس   النار بآليات عم  فلسسيني مشررك لمنع النزك الدموي السلس
 صيدا.بزار الوفد ا مي  ال ام للرنظيم الش بي الناصري أسامة س د وقياد  الاماعة ادس مية  ما 

 2/3/2017، الحياة، لندن
 
 لبنانلن نسمح بضرب السلم األهلي بو بركة: متمسكون بالعمل المشترك علي  .15

علاى بر اة  باه  ال ر اة لا  رسامح ب ارب السالم ا هلاي بلبناا     شدد ممث   ر ة  مااس فاي لبناا 
وأدا  بر ااة فااي رصاارل ات  مؤ اادا  علااى  اارور  ال سااان علااى أماا  المخيمااات السلسااسينية واساارقرارها.

ي  ص سية  ا شرباكات المسل ة بي  عناصر م   ر ة فرح وماموعات الشباب المسلم في مخيم عا
 ال لو  ل اسي  السلسسينيي  في لبنا   مشيرا  ملى أنلا رخدم ا  ر   ادسراسيلي.

وأو ااااح أ   ر ااااة  ماااااس بااااالت الااااودا   بياااار  مااااع السصاااااس  والقااااو  السلسااااسينية  ماااا  أااااا  وقاااال 
ا شاارباكات فااي المخاايم  مشااددا  علااى رمسااك ال ر ااة بال ماا  السلسااسيني المشااررك ماا  أااا  الم افظااة 

وأشاار بر اة ملاى أ  فشا  القاو  ا منياة  السلسسيني ور زلز ال  قات السلسسينية اللبنانياة. على الواود
السابقة والصراعات الداخلية أدت ملى فراغ في المخيم  مما سمح لل ابثي  با م  ا سارساد  ما  الساراغ 

 ورنسيا مخسسارلم  مسالبا  الاميع ا لرزام بقرار القياد  السياسية المو د .
 1/3/2017، غزة ،ع حركة حماسموق
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 فبراير شباط/ شهيدا  خالل 12عملية فدائية و 17تقرير:  .16
عملياااة فداسياااة  اااد أهاااداك مساااراسيلية  روزعااات ماااا باااي   17شااالد شااالر فبرايااار المنصااارم  وقاااوت : غاااز 

عمليااااات رشاااااق سااااايارات للمساااااروسني   7عمليااااات س ااااا   عمليراااااا دهاااااس و 6عمليرااااي مسااااا   ناااااار  
 .2017-3-1سية نشرها موقع ا نرسا ة اليوم ا ر  ا  وفق ا صا -بال اار 

صابة  12وسا  الموقع اسرشلاد   آخرل . 142شليدا  فلسسينيا  خ   الشلر الما ي  وا 
مسراسيليا  " ساب اعررافاات  27و سب اد صاسية فقد أسسرت ال مليات السداسية السلسسينية ع  مصابة 

 نقسة مواالاة. 276  على أكثر م  2017راير م  عام وروزعت المواالات خ   شلر فب ا  ر  .
شااليدا   رصاادرت م افظااة الخلياا   290وبشاالدا  شاالر فبراياار يررسااع عاادد شاالدا  انرسا ااة القاادس ملااى 
 شليدا . 78قاسمة الم افظات الري قدمت شلدا    يا اررقى على أر لا 

 1/3/2017، فلسطين أون الين
 
 عسقالنشاطئ  علىطلق من غزة سقوط صاروخ أ   .17

أسلااق ماا  قسااات غااز  صااارور سااق  ورسااار فااي شاااسق مدينااة أشاا لو  )عسااق  ( فااي : باا    اااهر
وا ااارت وسااااس  معااا م مساااراسيلية أ  الصاااارور ساااق  فاااي منسقاااة  اناااوب الاااب د مساااا  ياااوم  ا ر  اااا .

 ولم يسبب انساار الصارور مصابات أو أ رار. مسرو ة في شاسق أش لو .
 1/3/2017، 48عرب 

 

 أحزاب اليمين اإلسرائيلي والحركات العنصرية األوروبية تقاربيحذر من  فلينير  .18
أع ااا  الساالك  فااي خساااب أمااام سلااي ل ااار الاارسيس ادسااراسيلي رؤوفااي  ر : برهااوم ارايسااي - الناصاار 

الدبلوماساااي ادساااراسيلي ال ااااملي  فاااي دو  القاااار  ا مير ياااة  فاااي ماااؤرمر للااام عقاااد فاااي القااادس مساااا  
 ارب بي  أ زاب اليمي  ادسراسيلي المرسرك  وال ر ات ال نصرلة ا ورو ية. م  الرق  الث ثا 
في السانوات ا خيار  رزاياد الرواصا  باي  ا  ازاب وال ر اات ال نصارلة ا ورو ياة  و اي    سلي لر  وقا 

أ ااازاب اليماااي  المرسااارك وب ااامنض  ااازب "اللي اااود" ال ااااكم برساساااة بنياااامي  نرنيااااهو  ما رلرقاااي هااااش 
الدو  ا ورو ياة. وقاد زار ممثلاو ا  ازاب  ملىعلى ال دا  للمسلمي  على خلسية رزايد اللار   ا  زاب

ال نصرلة ا ورو ية الكنيست مرارا وشار وا في ندوات  عدم اعررا ات الات مسراسيلية أخر   لكو  
 منبع رلك ال ر ات ا ورو ية هي الس ر النازي والساشي.

الب د  والرواص  ماع  ملى"م  ممثلي أ زاب عنصرلة ر او  الوصو   سلي  في خسابض م ارا لوقا  ر 
اليمي   م  أا  خلق شرعية لاارلا. منني أرفض ا لرقا  مع هاش الالات )ا ورو ية(    ال نصري 
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هو عنصري وهاو عنصاري.. وللااا فهناا   اسر سا  الرقاارب باي  الاات اليماي  ادساراسيلي  والاات 
 ي رنشر  راهية ا اانب". اليمي  في أوروبا  الر

 2/3/2017، الغد، عّمان

 
 ضد شرعنة االستيطانأمام "العليا" مندلبليت يمتنع عن تمثيل الحكومة بالتماس  .19

أعلاا  المسرشااار الق اااسي لل  ومااة ادسااراسيلية  أفي اااي مناادلبليت  يااوم ا ر  ااا   عاا  : باا    اااهر
ال لياااا لاااد  نظرهاااا فاااي الرمااااس  اااد  قاااانو   امرناعاااض عااا  رمثيااا  ال  وماااة ادساااراسيلية فاااي الم  ماااة

 الرسوية  لشرعنة ا سريسا   وأنض يوافق على أ  يمث  ال  ومة م ام خا  بد  منض.
 1/3/2017، 48عرب 

 

 جل التصويت على مشروع قانون "حظر األذان"ؤ تالكنيست اإلسرائيلي  .21
علاااى مشاااروت قاااانو  " ظااار أالااات رساساااة الكنيسااات ادساااراسيلي  ياااوم ا ر  اااا   الرصاااولت : راا  أبياااب

 ا اا " الاي أعاد رقديمض  زب البيت اليلودي اليميني أمام الكنيست  بصيغة م دلة.
وا رت مواقع عبرلاة مخبارلاة  أناض رقارر رهايا  الرصاولت علاى مشاروت القاانو   رغام أ  هنااك روافقاا 

بح يان  علاى رقيياد ورم ر دي  مشروت القانو  عاد  مارات  وأصا داخ  أ زاب ا سر ك على رقديمض.
 ا اا  في مواعيد م دد .

 1/3/2017القدس، القدس، 

 
 لجنة الدستور تصادق على تعديل يسمح بشطب مرشحين للكنيست"الكنيست":  .21

صااادقت لانااة الدساارور الراب ااة للكنيساات يااوم أمااس ا ر  ااا   للقاارا ري  الثانيااة والثالثااة : هاشاام  ماادا 
ح بشااسب مرشاا ي  للكنيساات لاايس فقاا  بساابب أف ااا  قاااموا علااى ر اادي  قااانو  الكنيساات  والاااي يساام

نبلا  و   ما أي ا بنا  على رصرل ات ر بر ع  "دعم ادرهاب" أو نسي واود مسراسي .ا 
ولر ااح أ  الر اادي  المقراارح يلاادك ملااى المااس ب قااو  أساسااية ررصاا  ب ااق الررشااح و رلااة الر بياار  

اسباة  ناي  زعباي لكاو  الم  ماة ال لياا رف ات والك م  خا   مشاار  المباادر  قراراح القاانو  ملاى الن
 قرار لانة ا نرخابات المر زلة  وسم ت للا بالررشح للكنيست.

 2/3/2017، 48عرب 
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 الحرب لم يشر إلى سكان غزة كبشرمراقب الدولة عن : تقرير النائب حاج يحيي .22
كنيست ع  القاسمة اسرلا  الناسب عبد ال  يم  اج ي يى  ع و ال: عبد الرؤوك أرناؤوط - القدس

ال ر ية المشرر ة  راّنب المراقب ال ام للدولة ادسراسيلي ادشار  ملى س ا  قسات غز  في رقرلرش  و  
 ال رب ا خير  على غز   بشر. 

وأ اك في رصرلح م روب أرس  نسخة منض لو الة ا نا او :" الرقرلار فاي صاياغرض ال الياة ر اما  
اك ردرلبية و رااه  رام أ  هناك ور ت القنابا  والصاوارلخ ملياوني  مع المواسني  في غزش  هنلم أهد

 م  بني البشر  ليس للم م ي  ا  هللا ر الى". 
ما  القنابا  علاى رؤوس الماواسني  ال از  منلاا  ا سناا وقا   اج ي يى:" ماا السار  باي  ملقاا  آ ك 

ما"  فاي مشاار  ملاى قصال المديناة الم رمة دوليا  م  الااو والبار والب ار  و اي  القنابا  علاى هيروشاي
 اليابانية بالقنبلة النووية م  قب  الو يات المر د  ا مرل ية  مبا  ال رب ال المية الثانية. 

واآل ك ما  القرلاى وعشارات اآل ك ما  الار اى  أبيلااما  ال ااس ت أبيادت عا  ب ار   93وأ ااك:" 
 ة". والم اقي      الك لم ياد سرلقض لرقرلر مراقب الدول

 1/3/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 
 "إسرائيل"" على استراتيجيا   : أنفاق غزة ليست "تهديدا  زغانت .23

  الاي قااد ال ادوا  ادساراسيلي زواض رسيس أر ا  الايش ادسراسيلي السابق  بيني غانر: ب    اهر
انرقادات ملى   سراسيلي  مسا  ا ر  ا   في مقابلة بثرلا القنا  الثانية للرلسزلو  اد2014على غز  عام 

الوزرا  ا ع ا  في المالس الوزرا  المصغر للشؤو  السياسية وا منية )الكابينيات( وارلماض بالكااب 
  .اسرراريايابما ير لق ب رلديد ا نسا   في قسات غز   الري وصسلا بهنلا  ليست رلديدا 

وسااااينق   اااا  الم لومااااات ب وزرااااض بمواااااب أانااااد    م   الااااايش ادسااااراسيلي نقاااا  ولنقاااا  زوقااااا  غااااانر
الكابينياات  و  يم اا  ا دعااا  أ  الم لومااات ) ااو  ا نسااا ( لاام ُرنقاا  للكابينياات. وهاااا ا دعااا  ي نااي 

وأردك أنااض    أنصااح أ اادا ماا  المساارو  السياسااي بااه  ي اااو   ب اا  بساااسة الرلاارب ماا  المسااؤولية .
يّدعو  أننا لم ن رك ولم نسمع... أقررح أ  يس    ا    نس المسؤولية عنض    هاا ليس  سقا. أ 

وا اااد نسساااض بلااااا الخصاااو .  ااا  شاااي   اااا  م روفاااا وم شاااوفا واااار  اسر را اااض أماااام الكابينيااات. 
 ولر ي  على الكابينيت أ  يس   أدا ش .  

 م  ز   قااا  غااانراساارراريايوفيمااا ير لااق بوصاال رقرلاار المراقااب لطنسااا  فااي قسااات غااز  بهنلااا  رلديااد 
وااودي علاى دولاة  اساررارياي رلديد ا نسا  هو رلديد هام  لك    يم   النظر مليض علاى أناض رلدياد 
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مسااراسي . فلناااك عاادد  بياار ااادا ماا  ا مااور الرااي ب ثلااا الكابينياات. وا نسااا   اناات هامااة  ولاام ركاا  
 و دها المسرو ة .

 1/3/2017، 48عرب 
 
 "إسرائيل"على  وجوديا   ل تهديدا  رئيس االستخبارات العسكرية: األنفاق ال تشك .24

قاااا  رسااايس ا سااارخبارات ال سااا رلة ادساااراسيلية  هررساااي هليسي " بااادو  ا سااارخساك : الاااداخ  الم رااا 
 بخسر رلديد ا نسا   فإنلا   رش   رلديدا واوديا على مسراسي ".

ر و ااااار هليسااااي ماااا  الو ااااع المرسااااار فااااي ا را ااااي السلسااااسينية  والاااااي قااااد يشاااار   فااااي  ااااا  شاااا 
 السلسسينيو  بهنض   يواد لديلم أم .

وأ اك "ياب الدفع ب مليات للرسولر ا قرصادي لرخسيل اد باط الناام ع  غياب ا فق السياسي 
ملاى  ااي  بلااور  رساوية بااي  مسااراسي  والسلسااسينيي "  م اار ا ماا  أ  قسااات غاز  يوااااض ظروفااا اقرصااادية 

 ص بة  ويقررب م  ا زمة.
 1/3/2017، غزة –طينية لإلعالم وكالة الرأي الفلس

 

 مونيا" نهائيا  األتقضي بتفريغ خزان "المركزية في حيفا محكمة ال .25
 يساااا "رااا  أبياااب: رف ااات الم  ماااة المر زلاااة فاااي  يساااا  ظلااار أماااس  ا سااارسناك الااااي قدمراااض شااار ة 

   أنااض نرنسياا   علااى قاارار مغاا   خاازا  ا مونيااا فااي المدينااة. وقااررت القا ااية رمااار شااارو  " يمي اااليم
ومنااع ر بسااة  ياااب رسرلاا  الخاازا  بشاا   رااام فااي موعااد أقصاااش ا و  ماا  شاالر أبرلاا  )نيسااا ( المقباا .

خزا  ا مونيا مر  أخر   و الك منع وصو  سسينة أخر  ر م  ا مونيا ملى الب د. وقاررت أناض ملاى 
كي  فااي ا قرصاااد رواصاا  رزولااد ا مونيااا لاميااع المساارلل " يمي اااليم  يسااا" ااي  رسرلاا  الخاازا   فااإ  

واعرماادت القا اية فااي قرارهاا  علااى رقاارلر الخباارا  الااي   اااروا ما  خساار وااود الخاازا   ادساراسيلي.
 اللبناني. " زب هللا"في منسقة مههولة في  يسا  خصوصا في  ا  سقوط صارور عليض م  

 2/3/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 تقرير حرب غزةمن  رغمباليفضلون نتنياهو  اإلسرائيليون استطالع:  .26

أظلر اسرس ت مسراسيلي نشررض القنا  ا ولى ال برلة  مسا  يوم ا ر  ا   أ  بنيامي  نرنياهو : رام هللا
  ياازا  الشخصااية المس االة لقياااد  رساسااة الااوزرا  فااي مسااراسي  بااالرغم ماا  رقرلاار مراقااب الدولااة  ااو  

  رب غز  ا خير .
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سيليي   ملوا المسرو  السياساي المساؤولية ا ولاى عا  فشا  م  ادسرا %63و سب ا سرس ت  فإ  
 القياد  ال س رلة. %14(  فيما  م  2014عملية الارك الصامد بغز  ) رب 

المساااؤولية لاااوزلر الاااايش  %21أ  نرنيااااهو هاااو المساااؤو  عااا  ااك السشااا   فيماااا  مااا   %34ورأ  
لقسااااام ا سااااارخبارات  %6  و لااااارسيس ا ر اااااا  ساااااابقا بيناااااي ااااااانرز %10الساااااابق موشااااايض ي لاااااو   و 

 ال س رلة.
م  ادسراسيليي  يس الو   %31وبالرغم م  ر ميللم نرنياهو المسؤولية ا ولى  أظلر ا سرس ت أ  

 ع  اسرس ت أاري منا شلرل (. %8اسرمرارش في منصب رساسة الوزرا  )بزلاد  قدرها 
 %4صاب رساساة الاوزرا  بانخسااض زعيم  زب "هناك مسرقب " ياسير لبياد أ  ي او  فاي من %17وأيد 

لكاا  ماا  وزلاار  %6لاازعيم  اازب البياات اليلااودي نسرااالي بينياات  و  %8عاا  ا ساارس ت السااابق  و 
لازعيم الم ار اة يرسا ا   %5الايش ال الي أفغيادور ليبرماا  والاوزلر الااي سابقض موشايض ي لاو   و 

 هيررسوغ.
أعر ااوا عاا   %32  فااي غااز   فااي  ااي  ماا  ادسااراسيليي  أ  الااايش مساار د لم ر ااة اديااد %49ورأ  

 اعرقادهم أ  الك ل  ي و  ايدا.
 1/3/2017القدس، القدس، 

 
 تهدم منازل مستوطنين أقيمت على أرض فلسطينية خاصة "إسرائيل" .27

باادأت مسااراسي  أمااس بلاادم رساا ة مناااز  لمسااروسني  ُبنياات فااي شاا   غياار قااانوني : رولراارز –رام هللا 
 ل سة الغر ية الم رلة.على أراض فلسسينية خاصة في ا

قاارب رام هللا فااي ال ااسة  فااي وقاات ا اار   "عااوفرا"وهاادمت الارافااات أااازا  ماا  مناااز  فااي مسااروسنة 
عشاارات المسااروسني  علااى ادااارا  الاااي ق اات بااض الم  مااة ال ليااا ادسااراسيلية. ويااهري هاادم المناااز  

ات ا ساقل ال مار فاي ب دما أخرات الشرسة ب ض المسروسني  ومسات م  أنصاارهم ما  المبااني ا
 و ملت الب ض. "عوفرا"مسروسنة 

 2/3/2017الحياة، لندن، 

 

 إلى "داعش"إسرائيلي من أصل روسي قرر االنضمام  "الشاباك" اعتقال .28
والشااارسة فاااي م  ماااة الناصااار    "الشااااباك" شاااست المخاااابرات ادساااراسيلية : نظيااار مالاااي - رااا  أبياااب

 ي  ب  قب  ن و ث ثة أسابيع في مسار اللد  وهو فيأمس  ع  أ  مواسنا مسراسيليا م  أص  روس
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السرلق ملاى رر ياا ليرسال  ملاى ساورلا ولن ام ملاى رنظايم داعاش ادرهاابي. وخا   الر قياق م اض  قاا  
   ب سب ا رش."الكسار"ي ارب  في سينا  المصرلة أو في سورلا  رى "داعش"منض أراد الوصو  ملى 

 2/3/2017الشرق األوسط، لندن، 
 
 على الكذب اإلسرائيلي قون إسرائيليون: أبو عبيدة أجبر الجيشمعل .29

ررامات عبرلة: ما لبا الروعد الاي أسلقض الناسق باسم  راسب القسام الارات ال س ري ل ر ة  ماس 
في غز  م  دقاسق  رى دوت صسارات ادناار في م ظم مسروسنات م ي  قسات غز  لي ل  ايش 

أسلقت م  قسات غز  في مناسق مسرو ة بمسروسنات النقب  ا  ر   ع  سقوط عد  صوارلخ
رلديدات أبو عبيد  الري روعد فيلا ا  ر   الرد السرلع على أي عدوا  اديد  ما  ص   الم ر .

أمس على قسات غز   يبدو أنلا وادت صداها لد  ا وساط ا منية وال س رلة ادسراسيلية الري 
وأنض لم ي   هناك  "مدخا   ااب"  ادناار اا  بنا  على بادرت ب د القصل بل ظات دع   أ

هاا ادع   م  ايش ا  ر   أثار سخسا واس ا لد  ال شرات م   صوارلخ أسلقت م  غز .
النشسا  ادسراسيليي  على مواقع الرواص  ا ارماعي الاي  ارلموا ايش ا  ر   والقياد  السياسية 

م انية اشر ا  ا و ات على ال دود مع قسات ادسراسيلية بالاب  والخوك م  ر لديدات أبو عبيد  وا 
وأكد الم لقو  ادسراسيليو  على أ  هاا الر ليق م  الناسق باسم ايش ا  ر   هو ر قيب  غز .

 هزلمة وملي  بالكاب والاب .
 28/2/2017اإلخبارية، القدس 

 
 ث فتياتمواطنا  بينهم ثال 26قوات االحتالل تعتقل : نادي األسير .31

أفاد نادي ا سير السلسسيني  به  قوات ا  ر   ادسراسيلي اعرقلت منا مسا  أمس  رى فار يوم 
مواسنا  م  مخرلل م افظات ال سة الغر ية  بينلم أسر  م ررو   أم وا سنوات في  26ا ر  ا   

 ساو  ا  ر  .
و لدات في م افظة بيت ل م.  ما و ي  نادي ا سير أ  ا  ر   اعرق  ثمانية مواسني  م  قر  

 اعرق  سب ة مواسني  بينلم ث ا فريات.
وأ اك النادي أ  قوات ا  ر   اعرقلت سرة مواسني  م  م افظة الخلي .  ما اعرقلت أر  ة 

 سوباس. ومواسنا م مواسني  م  م افظة نابلس 
 1/3/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 فردا  في قرية العيسوية 30من  أكثراالحتالل يهدم بناية يقنطها  .31
صباح يوم ا ر  ا   ب  مهو  ب د   أصب ت ث ا عاس ت مقدسية :ديا  اوي ا  - القدس الم رلة

قدمت ارافات ا  ر   ا سراسيلي على هدم البناية الري يس نونلا في بلد  ال يسوية شما  شر  أ  أ
 ات مبنى قيد ا نشا   ب اة البنا  دو  ررخي .ساسأالقدس الم رلة.  ما هدمت قوات ا  ر   

( و ررت مخالسات 2017-2003-2002وهاش البناية قد هدملا ا  ر   ث ا مرات خ   ا عوام )
 لل شي   خ   السنوات الما ية.أ 75مالية قيمرلا 

وية هدم وافاد الناش  المقدسي م مد أبو ال م  انض منا بداية ال ام الااري شلدت بلد  ال يسا 
مواقع في البلد   واليوم هدمت بناية س نية واساسات منز  ر ود  خمسةمباني س نية ورارلل  خمسة

 مرر مر ع( م  الالة الانو ية لبلد  ال يساوية. 300ل اسلة غانم مصسسي مسا رلا )
 1/3/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 شباط/ فبراير وحدة استيطانية في 6,090": االحتالل صادق على واالستيطان"مقاومة الجدار  .32

2017 
/ وثق الرقرلر الشلري الصادر ع  هيسة مقاومة الادار وا سريسا  لشلر شباط ":وفا" –رام هللا 
  ماموعة م  الاراسم الري نسارلا سلسات ا  ر   ادسراسيلي وعصابات 2017م  ال ام  فبراير

 نيي  ال ز  ومقدسارلم وممرلكارلم.ا رهاب م  المسروسني   د المواسني  السلسسي
خ   الشلر الما ي   263آخرو   واعرق   23مواسني  اسرشلدوا  وأصيب  سرةو ي  الرقرلر أ  
مخسارات بوقل بنا  ورر ي   110م في م افظة القدس  وسلَّ  29عملية هدم  منلا  45ونسا ا  ر   

هامة على  17  ونسا المسروسنو  رر زت على الرام ات البدوية في م افظري القدس وسوباس
صابري .  السلسسينيي  وممرلكارلم أسسرت ع  شليد وا 

دونما م  خ    1046وأ اك الرقرلر أ  ا  ر   اعرد  خ   الشلر المنصرم  ا عردا  على 
 ملا وا سري   عليلا ورارلسلا وو ع اليد عليلا  وا ع نلا أرا ي دولة  وصاد  على بنا  

و د  في "عوفرا"  68اسريسانية في ال سة الغر ية منا بداية ال ام  ور لد برشرلع بنا  و د   6,090
 و دات رم هدملا للمسروسني . 9بد  

 1/3/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 284شهيد الخليل يرفع عدد شهداء انتفاضة القدس إلى ": لدراساتل القدسمركز " .33
  2015"انرسا ة القدس" المسرمر  منا أكرو ر/ رشرل  أو  عام قالت دراسة م صاسية م  عدد شلدا  

  عاما ( م  بلد  الظاهرلة انوب الخلي  24شليدا  ب د اسرشلاد الشاب س د م مد قيسية ) 284بل  
صابة مسروس .  يوم ا ر  ا   بزعم رنسياش عملية س   وا 

ي والسلسسيني؛ سالت انرسا ة وب سب الدراسة الري أعدها مر ز القدس لدراسات الشه  ادسراسيل
 م  قسات غز . أر  ة  بينلم 2017شليدا منا مسلع ال ام الااري  13القدس 

شليدا    79ورصدرت م افظة الخلي  قاسمة الم افظات الري قدمت شلدا  خ   ا نرسا ة بواقع 
 20شليدا   ثم نابلس با  22شليدا   ثم اني  با  26شليدا   ثم رام هللا بواقع  62رليلا القدس الم رلة با
 هر  ةشلدا   يليلا م افظة سلسيت ب سرةشليدا   ثم سولكرم الري سالت  17شليدا   ثم بيت ل م با

شلدا  وآخرْل  ي ملو  انسيات عر ية  فيما  ث ثةشلدا   والداخ  الم ر  ب بهر  ةشلدا   وقلقيلية 
 شليدا . 38سالت م افظات قسات غز  اررقا  

 1/3/2017، طيني لإلعالمالمركز الفلس
 
 : "األقصى" مسجد إسالمي خالص للمسلمينالقدس مفتي .34

قا  المسري ال ام للقدس والديار المقدسة سما ة الشيخ م مد  سي   م  "ا قصى" مساد مس مي 
 خال  للمسلمي   وليس  ما ردعي سلسات ا  ر   ادسراسيلي بهنض م ا  مقدس لليلود.

ص سي مشررك مع ممث  منظمة الر او  ا س مي لد  فلسسي  أ مد  وأو ح المسري في مؤرمر
في مدينة رام هللا  أ  المساد ا قصى ير رض  عردا ات  2017-2-1الروي ي  يوم ا ر  ا  

يومية م  قب  المسروسني   ب ماية قوات ا  ر    ما يش   اعردا  على قدسية و رمة الم ا   
و خصو  رصولت الكنيست ادسراسيلية على مشروت قانو  لمنع  و ق المسلمي  في هاا المساد.

رفع ا اا  في القدس  قا  المسري: م  ا اا  ش ير  م  ش اسر ا س م وهو مررب  ب قيد  المسلمي  
 وعبادرلم  ونرفض أية م او ت لس  أي قانو  يمس بلاش الش ير  و لاش ال باد .

 1/3/2017، فلسطين أون الين
 
 عن منظمة التحرير مؤتمر فلسطينيي الخارج ليس بديال   منير شفيق: .35

قا  رسيس ا مانة ال امة للمؤرمر الش بي لسلسسينيي الخارج  المس ر :  مسسنبو / صليب ق لو 
البارز منير شسيق  م  "المؤرمر داعم لن ا ت الش ب السلسسيني  و  يس ى ملى أ  ي و  "بدي " 

 وانما ملى "معاد  رش يللا و ناسلا"    "المنظمة ناسمة ومامد ".ع  منظمة الر رلر السلسسينية  
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و و  الق ايا الري سير ز عليلا المؤرمر الش بي لسلسسينيي الخارج  أااب شسيق به  "المؤرمر 
سيسلم بش   ف ا  في    الالود والن ا ت الري يخو لا الش ب السلسسيني  سوا   أكانت في 

أو في الق ايا الري رر لق بالن ا  السلسسيني   سيما انرسا ة ال سة ق ايا ال اسي  ومشاكللم  
 الغر ية والقدس  م افة ملى دعم قسات غز  وفك ال صار عنض".

وشدد على أ  "المؤرمر سي و  منا    مع الش ب  و م  الخسوط الرسيسية المرسق عليلا 
 للمشروت الن الي السلسسيني".

لسسينيي الخارج  قا  شسيق م  "ا مانة ال امة سرس ى ملى ر قيق وبشه  أسلوب ال م  في مؤرمر ف
ا هداك المراو  م  المؤرمر بقدر ادم ا   وسير و  الك ملى عم  اماعي ونشاط ولاا  أساسية 

 لمراب ة    بند م  البنود الري رم الروافق عليلا في البيا  الخرامي وادامات عليلا م  ال  ور".
وفق رسيس أمانرض ال امة  "ال غ  م  أا  معاد  رش ي  و نا  منظمة الر رلر  وم  ملام المؤرمر  

 وهاا يرم بالر او  مع    السصاس  وا سراك الري لديلا اهرمام بمو وت المالس الوسني".
 1/3/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 ر الماضيالشهبحق المقدسات خالل  إسرائيليا   اعتداء  وانتهاكا   95ادعيس: أكثر من  .36

قا  وزلر ا وقاك والشؤو  الدينية الشيخ يوسل ادعيس  م  ا  ر   ادسراسيلي ارركب أكثر م  
/ ب ق المقدسات ودور ال باد  في ا رض السلسسينية الم رلة خ   شلر شباط اعردا   وانرلاكا   95

خا  بالمساد ا قصى يوم ا ر  ا   أ  قرار اليونس و ال وأو ح ادعيس في بيا  المنصرم. فبراير
في غاية ا همية  خاصة في هاش المر لة الص بة الري ير رض فيلا المساد ا قصى  خسر 
هامة شرسة عرفلا الرارلخ  ولالك ياب أ  يرم رس ي  القرار فورا على أرض الواقع  و  بد أ  ي و  

 لل رب والمسلمي  مشروعا عمليا ل ماية ا قصى.
وقرا خ    44ادعيس أ  ا  ر   منع رفع ا اا  في المساد ادبراهيمي وفي مدينة الخلي    شل 

  وواص  ر ديض وانرلاكض لض باملة م  ا سر داثات  يا اسر دا  شافات داخ  / فبرايرشباط
اليوسسية  وقيامض بو ع ادسمنت باانب زاوية ا شرفية  وا غ قض الباب المؤدي لإلبراهيمي )باب 

سي   وارت م او ت عديد   قر ام مساد النبي يونس واقر ام مدرسة دار ا يرام الركية( أمام الموظ
بالقدس  و اصر ا  ر   مدرسة ومسادا في رامع الخا  ا  مر ببادية القدس  واعرد  
المسروسنو  على أرض الوقل في م ي  مقام ا ر  ي  بر  الرميد  بالخلي   وقياملم بسقوس 

 ب نابلس.رلمودية في قبر يوسل قر 
 1/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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أبو حلبية: قرار محكمة الصلح باعتبار المسجد األقصى "أقدس مكان لليهود" باطل وتزييف  .37
 للحقائق

أكد د. أ مد أبو  لبية رسيس مؤسسة القدس الدولية في فلسسي  أ  قرار ما رسمى با"م  مة الصلح" 
باعربار المساد ا قصى "أقدس م ا  لليلود" و  ي ق  ي أ د من لم م  في دولة ا  ر   

 الوصو  مليض  بهنض قرار باس  م  ا ساس ورزليل لل قاسق الرارلخية.
وأو ح أبو  لبية أ  القرارات والقواني  الدولية بينت وأثبرت بش   الي مس مية المساد ا قصى 

"اليونس و" والصادر في  -مم المر د  للرر ية وال لوم والثقافةخرها قرار منظمة ا آالمبارك والري  ا  
 .2016و / أكرو ر م  ال ام الما ي ا رشرل   18

وأ اك أ  مث  هاش الم اكم ا  ر لية وقرارارلا ل  رلغي مس مية القدس والمساد ا قصى ول  
قصى المبارك لروااد قوات ر سي شرعية دينية وقانونية  قر امات المسروسني  اليلود للمساد ا 

 ا  ر   فيض.   
 1/3/2017، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 االحتاللوقفة في غزة تضامنا  مع معتقلْين مضربْين عن الطعام بسجون  .38

شارك عشرات السلسسينيي  في قسات غز   اليوم ا ر  ا   في وقسة  للر ام  : نور أبو عيشة - غز 
 ر ْي  ع  الس ام داخ  الساو  ادسراسيلية رف ا  ل عرقا  ادداري.مع م رقلْي  م 

ورفع المشار و  في الوقسة  الري نّظمرلا  ر ة الالاد ادس مي بمدينة غز    فرات رسالب 
المؤسسات ال قوقية الدولية بال غ  على مسراسي  لوقل سياسة "ا عرقا  ادداري"  والك ر امنا  

 القيق  واما  أبو اللي   الاي  يخو ا  منا أسابيع م رابا  مسرو ا  ع  الس ام. مع الم رقلي   م مد
 1/3/2017، ، أنقرةلألنباءوكالة االناضول 

 
دقيقة من  47منظمة إسرائيلية: جنود االحتالل ال يسمحون بتقديم العالج للجرحى قبل مرور .39

 االصابة
سيلية  ا ر  ا   أ  الار ى السلسسينيي   شل رقرلر لمنظمة أسبا  م  أا   قو  ادنسا  ادسرا

دقيقة في  47م  رلقي ال  ج في م ا  ال دا ما   يق  ع     من و المصابي  برصا  ا  ر   يُ 
 الو ع المروس .
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ش او  ملى النيابة والشرسة ال س رلة  ثمانيةو سب موقع "وا " ال بري  فإ  المنظمة قدمت 
فيلا ملى أ  المس سي  يصلو  لمنسقة ال دا سرل ا في غ و   ادسراسيلية للر قيق فيلا  مشير   

 دقيقة على ا ق . 47دقاسق ونصل  لك    يسمح للم برقديم ال  ج م  ب د مرور  ث ا
وأشارت المنظمة ملى أنض في م د  ال ا ت الثمانية على ا ق   ا  بادم ا  منقاا  يا  المصاب  

  د.م  أنض ررك ينزك واسرشلد فيما ب
  السياسة ادسراسيلية رااش السلسسينيي  والسر  السبية هي عنيسة ورميزلة وعنصرلة  موقالت المنظمة 

ولك  ا سوأ أ  رسبب ادصابة في قر   يا  منسا   ا  يم   منقااش. مشدد   على أ  الرعاية السبية 
  ق أساسي لاميع البشر و  يواد أي سلوك يمنع الك.

 2/3/2017القدس، القدس، 
 
 يديعوت: األزمة اإلنسانية في غزة قد تؤدي لالنفجار .41

مسو   نشر موقع ص يسة "يدي وت أ رونوت" ال برلة  مسا  يوم ا ر  ا   رقرلرا  : ررامة "القدس"
  و  ا زمة ادنسانية في قسات غز  ورهثيرها على الو ع السياسي والميداني.

وال صار والبسالة وا عاد  ادعمار  امي لا ق ايا يم   و سب الرقرلر  فإ  أزمات الكلر ا  والمياش 
 أ  رؤدي ملى انساار ا و ات.

وأشار الرقرلر ملى الر ايرات الدولية المرصاعد  مؤخرا بإم انية رهثير رلك ا و ات  و رور  
 الر رك الادي ل   ا زمات ادنسانية الري يم   أ  ركو  سببا  نساار ا و ات ماددا.

 1/3/2017قدس، القدس، ال
 

 هللا الثاني: أي طروحات ال تستند لحل الدولتين لها تداعيات خطيرة عبد .41
أكد الملك عبدهللا الثاني  رور  ركثيل الالود لر رلك عملية الس م بما يس ي دعاد  مس    :لند 

ش ال   الو يد مساو ات ااد  وفاعلة بي  السلسسينيي  وادسراسيليي  اسرنادا ملى    الدولري   باعربار 
 دنلا  الصرات.

وقا  م  أي سرو ات   رسرند ملى    الدولري  وقرارات الشرعية الدولية الم رمد   سركو  للا 
مع   اا  الك خ   مبا ثات أاراها عبدهللا الثاني رداعيات خسير  على أم  واسرقرار المنسقة.

  ر زت على آخر المسرادات ادقليمية رسيسة الوزرا  البرلسانية ريرلزا ماي  في لند  ا ر  ا 
 والدولية  وآفا  ر زلز ال  قات الرارلخية بي  البلدي  على مخرلل الص د.

 2/3/2017، ، عّمانالغد
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 ألقصىا لمسجدل بالوقف الفوري لإلنشاءات في القصور األموية المجاورة "إسرائيل"األردن يطالب  .42
ملى ال  ومة ادسراسيلية  أعر ت فيلا ع  ا رااالا والت ال  ومة ا ردنية رسالة ا رااج  :عما 

الشديد على أعما  ا نشا ات ا سراسيلية في منسقة القصور ا موية الم صقة للادار الانو ي 
 للمساد ا قصى المبارك/ال رم القدسي الشرلل  ورسالب بوقسلا فورا.

وشؤو  المغرر ي  للسسار  ادسراسيلة  وأكدت ال  ومة في رسالة ا  رااج الري سلمرلا وزار  الخاراية
في عما  امس ا ر  ا   ا  ا نشا ات ا سراسيلية الري ر منت اقامة ممرات خشبية واسمنرية في 

برك سلار  "الاز  الشرقي م  منسقة القصور ا موية  مع و ع  فرات ر رك بالموقع على انض 
  ي ربر اعردا  على اراض وقسية رقع ر ت " ا  يسرخدملا ال ااج اليلود في علد اللي   الثاني

مسؤولية ادار  اوقاك القدس والمساد ا قصى المبارك/ السلسة الوسنية صا بة ا خرصا  في 
ادار   افة شؤو  المساد ا قصى المبارك/ال رم القدسي الشرلل و افة ا م ك الوقسية الراب ة للا  

وسلبت ال  ومة ا ردنية م  ال  ومة  الموقع. ما ي ربر رغييرا للو ع الرارلخي القاسم في 
ا سراسيلية وقل هاش ا عردا ات فورا وازالة  افة الرغييرات الري اارلت في الموقع واعاد  الو ع 

 الى ما  ا  عليض في السابق.
 2/3/2017، الدستور، عّمان

 
 "عين الحلوة"فلسطيني على تسليم المطلوبين المتوارين في  -اتفاق لبناني  .43

روصلت القيادات ا منية اللبنانية والسلسسينية ملى ارسا  يق ي برسليم : بو  أسسيح - بيروت
 .20ل اسي  السلسسينيي  الاي  يسو  عددهم الا "عي  ال لو "المسلو ي  اللبنانيي  المروارل  في مخيم 

وعناصر  "حفر"والك ب د اشرباكات عنيسة شلدها المخيم ا سبوت الما ي بي  عناصر م   ر ة 
رسر يل م ظملا مسلو ي   "مر  ات أمنية"مرشدد  ارخات م  مناسق في المخيم مراكز للا  ولرلا 

للسلسات اللبنانية بق ايا مرهاب وعلى رأسلم السنا  الم رز  ف   شاكر وأ د أبرز المرلمي  
 بق ايا أمنية شادي المولوي.

س  في السراي ال  ومي اارماعا أمنيا وفيما ررأس رسيس مالس الوزرا  س د ال رلري  يوم أم
  انشغ  س ا  "عي  ال لو " لدراسة الو ع ا مني في الب د  و  سيما الرسورات ا منية ا خير  في

المخيم الاي يبل  عددهم ن و ماسة ألل م  ال اسي  السلسسينيي  والسورلي  بلملمة آثار ا شرباكات 
 .الري ّأدت لمقر  وارح عدد م  ا شخا 

و ثست القيادات السلسسينية اارماعارلا فيما بينلا  ما مع المسؤولي  اللبنانيي  بلدك الرسرلع برش ي  
المواودي  في المخيم الاي  هم م   قو  أمنية مشرر ة مصغر  ركو  أبرز أولويارلا رسليم المسلو ي 
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مع انسراط عقد القو   الاي اهرز بش   غير مسبو   "عي  ال لو "غير السلسسينيي   و سظ اسرقرار 
 السصاس . ا منية السابقة ب د خ فات داخلية بي 

 2/3/2017، ، لندنالشرق األوسط
 
 " حزب هللا"بيروت للقضاء على  اقتراح إسرائيلي باجتياح .44

السينارلو الاديد الاي رّم اقررا ض وُنشر بقلم ا كاديمّي ادسراسيلّي  م  زهير أندراوس: - الناصر 
يوني في ص يسة )هآررس( ال برلة: هو  يسية الق ا  على  زب هللا وأسل رض في أميراي عرص

 المخاز ؟.
 رب ا كاديمّي ادسراسيلّي  والاي  ا  سابق ا في الايش  نق   ع  أ د ال باط في ايش ا  ر    

مخاز   مّنض ياب اارياح بيروت بر ا للرخّل  م  قّوات  زب هللا والب ا ع  س  ض في ا نسا  وال
وفر ية مس   الايش القناب . واارياح بيروت  شّدّد  ياب أْ  ي و  في و ح النلار  وهو مقررح 
أمرل ّي والايش ادسراسيلّي سيقوم بإناار الس ا  دخ   المناسق الري ينوي اقر املا ورمشيسلا ب ث ا 

 ع  أسل ة  زب هللا.
 م  البرلمانّية  آفي ديخرر  وهو الرسيس ا سبق ولك  في الُمقاب   شّدّد رسيس لانة الخاراّية وا

لالاز )الشاباك ادسراسيلّي(  خ   زلار  أع ا  اللانة لل دود الشمالّية على أّنض ممنوت أْ  رر و  
الابلة الداخلّية في أّي مواالةو مع  زب هللا ملى ابلة قرا و أمامّيةو   وهو ما ُيسّسر ر ّما أّنض  رى 

ع صّنات القرار في مسراسي  ع  المبادر  ملى خيارات عم نية واس ة على مسرو  اآل  رردد وامرن
 المنسقة.

ورابع ديخرر   ما أفادت ص يسة )هآررس( بهّ  الرلديد الاي ُيمثلض  زب هللا في الشما     يشبض ما 
الري رر ّلم    ُمشير ا ملى أّنض رغم سقوط المسات م  مقارليض في سورّلة    يزا  الالة2006 ص  في 

ا  ر اظم  نما أي   ا أّ  ا مر   يررب  فق  بر اظم ا سل ة  وا  القرا  هناك بش  و مغايرو  ُمو   
 ا ف ار والرغبة في رنسيا عملياتو هاومّيةو.

  سيسا  ي يسي   ن   اليوم مسر دو  لما  ا  في عام ”خ  المواالة“م  نا يرض قا  رسيس منرد  
وهات الاديد   الري رر دا ع  هاماتو برّلةو وأنوات الرسليح الاديد  والدقيقة   لك    للسينارل2006

لد   زب هللا  والري سر دا دمار ا  بير ا في مسراسي    فر ا ملى أّ  المناعة ال س رلة مرربسة 
 بالمناعة المدنية والمناعة المدنية مرربسة بازدهار المنسقة.
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فرأ  أّ  فر ية ال م  الري رنسلق منلا مسراسي  هي أّ  الم ر ة أّما ع و اللانة  ايا  ب  رؤو ي   
في الابلة الشمالّية أمر  رمّي  في مشار و ملى أّ  المسهلة مسهلة وقت سا  أْو قصر. ولكّنض أقّر بهّ  
 مش لة الالوزلة والر صي  بش  و خاّ و    رر  م مع  ام الرلديد  بش  و وا حو  ب سب ر بيرش.

 1/3/2017، لندن ،رأي اليوم
 
 لليهود" تطور خطير مقدسا   األقصى "مكانا  المسجد الجامعة العربية: اعتبار  .45

أدانت اام ة الدو  ال ر ية  اليوم ا ر  ا   بشد  قرار ادسراسيلي باعربار : القاهر  / خالد مبراهيم
ي سياسة ا  ر   القدس والمساد ا قصى "م انا مقدسا لليلود"  واصسة مياش با"الرسور الخسير ف

 ادسراسيلي رااش المقدسات ادس مية".
وقالت الاام ة ال ر ية  في بيا  للا  "م  ما أعلنت عنض ما يسمى بم  مة الصلح ادسراسيلية  به  
القدس والمساد ا قصى المبارك م ا  مقدس لليلود  وي ق للم الص   فيض  ي ربر رسورا خسيرا في 

يلي رااش المقدسات ادس مية  وي  س روالا  مسراسيليا  وا  ا  على    سياسة ا  ر   ادسراس
 المسرويات لررسيخ وروسيع نسا  ا نرلاكات ادسراسيلية".

وأشارت ملى أ  "سلسات ا  ر   ادسراسيلي رواص  رنسيا مخسسارلا ال دوانية الممنلاة  د مدينة 
ت مرسارعة  ثيثة لرلولد    شبر م  المدينة القدس الم رلة والمساد ا قصى المبارك في م او 

 المقدسة".
وسالبت الاام ة ال ر ية  في بيانلا  المارمع الدولي با"سرعة الر رك ل ما   ماية المقدسات 
ابار مسراسي   قو  ا ر   على  المسي ية وادس مية وخاصة ادس مية بال رم القدسي الشرلل  وا 

دك رلولد القدس وا را ي السلسسينية واسرلداك ال رم القدسي الررااع ع  مخسسارلا الري رسرل
  الشرلل".

وأكدت أ  "مواصلة مسراسي  رشرلع هاش القواني   واسرلداك المقدسات  خاصة المساد ا قصى 
المبارك  ي شل ع  اسرلرارها ب قو  الش ب السلسسيني وبالرشرل ات والقرارات الدولية الري  ددت 

ا للمسلمي   خاصة القرار الاي اعرمدرض اليونس و والاي اعربرش موق ا ا قصى ب ونض م ان   ا خالص 
 مس ميا مقدسا   يواد أي اررباط لليلود بض".

 1/3/2017 وكالة االناضول لالنباء،
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 بدأت بتنفيذ التقسيم المكاني للمسجد األقصى "إسرائيل": "التعاون اإلسالمي" .46
ظمة الر او  ادس مي في فلسسي   اليوم ا ر  ا   م  السلسات قالت من: رام هللا/ قيس أبو سمر 

ادسراسيلية بدأت برنسيا الرقسيم الم اني للمساد ا قصى المبارك  م  خ   و ع غرفة زاااية في 
 سا رض.

اا  الك  في مؤرمر ص سي عقدش ممث  المنظمة أ مد الروي ي  ومسري القدس والديار المقدسة 
وأ اك "الروي ي" م  مدخا  غرفة  ر ز ادع مي ال  ومي بمدينة رام هللا.م مد  سي   في الم

زاااية ملى سا ة المساد  يقصد بلا ا نرقا  للرقسيم الم اني ب د فرض الرقسيم الزماني م  خ   
 ا قر امات اليومية للمسروسني .

سرلات وا قر امات ومنع ولست ملى أ  الممارسات ادسراسيلية م  اعرقا ت بصسوك المرابسي   وال 
ا وقاك ادس مية م  ممارسة عمللا  ملى اانب و ع غرفة زاااية  يؤ د بد  رنسيا م ا  

 مخص  للصلوات الرلمودية اليلودية.
وأكد ممث  المنظمة ادس مية بال م  والر رك بالرنسيق مع الرساسة السلسسينية ووزار  الخاراية 

ي" م  اسرمرار السلسات ادسراسيلية في عمليات  سر ا نسا  و ار "الروي  ل ماية المقدسات.
 أسس  البلد  القديمة والمساد ا قصى.

وقا  بلاا الخصو  "  ن لم  ام هاش ا نسا  الري يواص  ال م  فيلا  ونخشى ر رض المساد 
ألل  20ل نليار في  ا  وقوت هز  أر ية سبي ية أو مصسن ة"  مبينا  أ  ال سرلات رلدد ن و 

 منز  فلسسيني في وادي  لو  انو ي ا قصى.
 1/3/2017 وكالة االناضول لالنباء،

 
 : محاوالت االلتفاف على حل الدولتين مضيعة للوقتأبو الغيط .47

قا  ا مي  ال ام لاام ة الدو  ال ر ية  أ مد أبو الغي   م  "أية م او ت : القاهر  / خالد مبراهيم
ُرس ي سو  د اعة الوقت"  وأ  "الدو  ال ر ية   ر ررك بغير هاا  ل لرساك على    الدولري  ل 

 ال    صيغة دنلا  الصرات السلسسيني ادسراسيلي".
اا  الك في بيا  للاام ة ال ر ية اليوم ا ر  ا  عقب لقاسض بالقاهر  مب وا الرسيس الروسي للشر  

لض الاانبا  ملى ا و ات في ا وس  وناسب وزلر الخاراية  ميخاسي  بوغدانوك  رسر  خ 
 المنسقة.
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وأكد أبو الغي  على أ  ُمبادر  الس م ال ر ية ما زالت ُرمث  ا ساس في الموقل ال ر ي  وأ  
الم او ت الرامية لرازسة الخسوات الوارد  في الُمبادر  أو ع س ررريبلا سوك رصسدم بموقل عر ي 

 صلب ومو د.
 1/3/2017 وكالة االناضول لالنباء،

 
 تعيد الحياة لمدارس غزة بالطاقة الشمسية "قطر الخيرية" .48

الراية : أنازت قسر الخيرلة مشروت رزولد المدارس بالساقة الشمسية  لسد الثغر  الناامة   -الدو ة
ع  انقسات الكلر ا  الاي يش   عاسقا  بيرا أمام ال ملية الر ليمية في مدارس قسات غز   والك على 

مياا وات  والك برمول  م   450وليد الساقة  في ظ  نسبة عاز رزلد على  و  ر س  م سة ر
 برنام  مالس الر او  الخلياي  عبر البنك ادس مي للرنمية )اد (.

منلا راب ة لوزار  الرر ية  14مدرسة على مسرو  قسات غز    18واسرساد م  هاا المشروت النوعي 
ي  ال اسي  )ا ونروا(  م افة ملى مسرشسى الوفا  أخرلات رربع و الة غوا ورشغ 4والر ليم  و

ألل مسرسيد. وقد بات بمقدور مدرسي المدارس اسرخدام  22السبي  بإامالي عدد مسرسيدي  
 السبورات الا ية الري رسل  شرح الدروس الر ليمية لس بلم.
مليو   5.5والي ,و لغت ركلسرض   %95وقسع المشروت شوسا   بيرا  اآل   يا بلغت نسبة ا نااز 

 رلا   مما ررك أثرا اياابيا على سير ال ملية الر ليمية .
 2/3/2017، الراية، الدوحة

 
 ةالفلسطيني مشروع قانون في الكونغرس لوقف تمويل السلطة": هآرتس" .49

ا رت ص يسة "هآررس" ال برلة  اليوم ا ر  ا   أ  أع ا  م  ال زب الاملوري في : ر  أبيب
  ي قدموا مشروت قانو  لوقل رمول  السلسة السلسسينية.الكونغرس ا مير 

وقالت الص يسة  م  ث ثة نواب م  ال زب الاملوري رقدموا بمشروت القانو  لوقل اميع أنوات 
 الدعم ع  السلسة السلسسينية.

وقا  ليندزي اراهام  الناسب الاملوري الاي قدم مشروت القانو   منض م  ال روري وقل رمول  
م  أموا  ال راسب ا مير ية. مدعي ا أ  الك الرمول  يص  للمنظمات الري وصسلا السلسة 

وأشار اراهام ملى أ  الق ية  با"ادرهابية"  ول واس  منساي اللامات  د ادسراسيليي   وفق قولض.
سر ت خ   لقا  رسيس الوزرا  ادسراسيلي بنيامي  نرنياهو مع الرسيس ا مير ي دونالد ررامب 

 ل الشلر الما ي.منرص
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وراح غراهام أ  يرم الموافقة على مشروت القانو  بهغلبية  بير  رغم ر سظات اللو ي اليلودي على 
ب ض بنود مشروت القانو . م ربرا أ  مشروت القانو    ي م  أي أهداك لل م  على ا  اك 

ركاب "أعما  السلسة السلسسينية ب  يلدك ملى م ار ة صرك ا موا  على أشخا  مداني  بار 
 مرهابية"   سب زعمض.

 1/3/2017، القدسس، القد
 
 على األونروا صعبا   سيكون عاما   2017ض عمليات األونروا "بوشاك": مفو   .51

سي و  عام ا  2017قا  مسوض عمليات ا ونروا "بوشاك" " أر  أ  عام : عاهد علوا -الرأي-غز 
  عازل ا الك ملى مشاك  الرمول  الري روااللا ص ب ا على و الة غوا ورشغي  ال اسي  "ا ونروا""

 ا نروا.
واا  الك خ   لقا  "وااض الص افة" الاي رنساش مؤسسة "بيت الص افة" بغز   والاي امع بوشاك 

 مع عدد م  الص سيي  الشباب.
ا  وأ اك "م  و الة الغوا روااض مشاك  في الرمول  بسبب الصراعات المشر لة في ادقليم"  مؤ د 

لى واود عد  اارماعات بي  ا ونروا والمان ي  هاا الشلر لمناقشة ق ية الرمول  م  أا  ال م  ع
 للوصو  ملى رمول  ثابت ومسرقر لو الة الغوا.

مدرسة بم د  مدرسة    شلر في  ي  رم رشغي   24و شل ع  أ  و الة الغوا أرمت بنا  
 خر .نصل هاش المدارس فيما ياري ال م  لرشغي  النصل ا 

ألل  80عام رر اعل م   15ال 10ونوش بوشاك ملى أ  عدد المسرسيدي  م  خدمات ا نروا م  
ا"م  زلاد  هاا ال دد  شخ  ملى قرابة المليو  شخ  بسبب سو  ا و ات المر اعل  م يس 

 ي  س الر دي الاي يوااض ا ونروا وزلاد  هاش ا عداد خو أمر مؤسل".
وم    عام بروظيل أعداد م  الموظسي  بنسب مرساورة لكنلا قليلة والك وأشار ملى أ  "ا نروا" رق

 رغم ا زمة المالية الري روااللا المؤسسة.
 1/3/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 "إسرائيل"على  "الجائر"واشنطن تتصدى لمجلس حقوق اإلنسان وتعمل إلنهاء تركيزه  .51

لر الخاراية ا مير ي ميرل  بار  ي أمام مالس  قو  قالت ناسب مساعد وز : رولررز –انيل 
ادنسا  الرابع لطمم المر د  أمس  م  الو يات المر د  ررااع مشار رلا في المالس ورس ى ملى 

نلا  رر يزش   على مسراسي . "الااسر"مص ح أاندرض وا 
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وغير المرواز  باسرمرار ما زالت منزعاة بقو  م  رر يز المالس الااسر "وقالت بار  ي م  ب دها 
 ."على دولة ديموقراسية وا د  هي مسراسي 

ورر  واشنس  منا وقت سول  أ  المالس  ومقرش انيل  ير ز بصور غير عادلة على مزاعم 
انرلاكات مسراسي   قو  ادنسا   بما في الك اراسم ال رب  د المدنيي  السلسسينيي  في ا را ي 

 ة وقسات غز .الري ر رللا في ال سة الغر ي
 2/3/2017، ، لندنالحياة

 
 "فيسبوك" يفتح صفحة لشكاوى ضد "التحريض" و"اإلرهاب" .52

قالت ع و الكنيست رلسيرا  سولد  م   رلة  الم س ر الصليوني   اليوم ا ر  ا   م  : ب    اهر
ات  فيسبوك  فرح صس ة خاصة لإلسراسيليي  بإم انلم م  خ للا أ  يقدموا ش او   و  منشور 

رسا  رواب  بشهنلا م  أا  مزالرلا.   ر رل ية  أو  مرهابية  مزعومة وا 
ورزام  الك مع رقديم سولد مشروت قانو  في الكنيست والمصادقة عليض بالقرا   الرمليدية ولن  

ألل شاق  بسبب عدم مزالة منشورات  لاش م   300على أنض بادم ا  رغرلم  فيسبوك  بمبل  
 صس ات لسلسسينيي .

و انت سولد ب ثت برسالة ملى مدار   فيسبوك  سالبت فيلا بالر ام  مع منشورات  لاش مثلما يرم 
 الر ام  مع منشورات مبا ية أو اعردا ات انسية  د أسسا .  

وسربدأ الم  مة السدرالية في نيولورك  اليوم  بالنظر في دعو  عاس ت مسراسيلية  د  فيسبوك  
أو أصيبوا في عمليات نسات نرياة  ر رلض  في  فيسبوك . ورسالب هاش بادعا  أ  أقار لم قرلوا 

 ال اس ت  فيسبوك  بدفع ر ويض بمبل  مليار دو ر.
مسالبة بإ افة مسراح يم   ’ فيسبوك’ونق  موقع  وال   ا لكرروني ع  سولد قوللا منض  روالت ملى 
ب غات  لاش   م ربر  أ   هاش خسو  م  خ لض ادب غ ع  ر رلض على ادرهاب وا عسا  أولوية ل

ملى مب غض بنشر ر رل ي على ادرهاب لكنض   يسمح بالك ’ فيسبوك’يسروابلا الواقع. ولدعو 
 ف ليا  وهاا رناقض .

وعي   فيسبوك  اوردينا  رلر مسؤولة ع  هاا الماا  في مسراسي   في منصب  مدير  ا رصا ت 
ة في أروقة الكنيست  وعملت في الما ي  ناسبة مسرشار رفيع بي  ال  م وادع م . و رلر م روف

المسرو  لرسيس ال  ومة ادسراسيلية لشؤو  اليلود في ال الم  وقب  الك عملت   ابسة  بير  
 للدبلوماسية ال امة في السسار  ادسراسيلية في واشنس .

 1/3/2017، 48عرب 
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 في العالم "شراكات جديدة"ظام الهجرة و أمام الكونغرس: إصالح ن "خريطة طريق"ترامب يطرح  .53
خرلسة "سرح الرسيس ا مير ي دونالد ررامب أمام الكونغرس بمالسيض  : رولررز  أ ك ب –واشنس  

لرسبيق برام  رثير انقساما . وأعل  عزمض على مص ح نظام اللار   مر لدا  رخصي   "سرلق
  "شراكات اديد "مر د . وأعرب ع  أملض بإقامة ررلليو  دو ر لرسولر البنى الر رية في الو يات ال
 ." ماية ا م  م  مرهاب ادس م المرسرك"مشددا  على أهمية ال لل ا سلسي  وماّددا  وعدش 

  "ش بوي "ووصل زعيم الم ار ة الديموقراسية في مالس الشيور رشاك شومر خساب ررامب با 
رباي  وا ح بي  ما يقولض الرسيس "  ومشيرا  ملى "الرسيس يسّبق سياسة اليمي  المرشدد"م ربرا  أ  

. ورأ  السنارور الديموقراسي  رلسروفر  ونز أ  خساب ررامب هو م د  "للسقرا  وما يس لض لطغنيا 
 ."رثير قلقا  بالغا  "  مسردر ا  أ  اقررا ارض في شه  الموازنة "أكثر  لمارض ال امة رماس ا  منا شلر"

سي  في مقاعدهم م روفي ا يدي  م  دو  ر بير على واوهلم  وا   أشاروا وبقي الديموقراسيو  اال
ناسبا  ديموقراسية م بس بي ا  ررمز ملى  40 يأ يانا  بإبلاملم ملى أسس  مع رصرل ارض. وارردت  وال

الدفات ع   قو  النسا   ا راااا . في المقاب    ا  الاملورلو  يصسقو  ب  روقل ويقسو  ر ية 
ادرهاب "المشارلع الكبر  للرسيس  مث  رشييد ادار على ال دود مع الم سيك وم اف ة عند ا ر 

 ."لن يد أمير ا عظيمة ماددا  "ولد  ا ر ش ار  "ا س مي المرسرك
في المسة م  المشاهدي   57أ   "أو آر سي"وم لد  "سي أ  أ "وأظلر اسرس ت أعّدرض شب ة 

في المسة ع  ش ور برساؤ  أكبر في  69ادا   فيما أعرب  ي رقدو  به  خساب ررامب  ا  مياابيا  
 شه  مسرقب  الو يات المر د .

ررخلى ع  نظام اللار  ال الي غير النااح  واعرماد نظام "وقا  ررامب م  على الو يات المر د  أ  
في  "مةسيريح زلاد  الروارب وروفير مبال   خ"  م ربرا  أنض "آخر ي و  قاسما  على أساس الادار 

على ". ورابع أ  "النظام ال الي الاي يرهق الم لسي  ا مير يي  بب يي  الدو رات سنويا  "مقاب  
 "ادار  خم ادا  "  م ررا  ر لدش رشييد "الراغبي  بدخو  بلد أ  ي ونوا قادرل  على معالة أنسسلم ماليا  

. وأعل  أ    ايا "ارمي م"على  دود الم سيك  وعزمض على م اف ة اللار  السرلة وملاارل  
اراسم ارركبلا ملاارو  سيسرسيدو  م  م املة خاصة  عبر رهسيس م رب خا  لمساندرلم. 

  في مشار  ملى مرسوم اديد سيوّق ض لكي ي ّ  "سيرخا خسوات اديد  دبقا  ب دنا آمنة"وأ اك أنض 
 م ا  أمر رنسياي اّمدش الق ا .

دو  يوااض  7مرسوم الاديد سي اك ال را  م   س ة ر ّم به  ال "أسوشييرد برس"وأفادت و الة 
 مواسنوها  ظرا  موقرا  على دخو  الو يات المر د .
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وأ افت أ  القرار يهري ب د  غوط م  وزارَري الدفات والخاراية ا مير يري   اا  ّ را البيت 
ال رب على رنظيم  ا بيض على مراا ة مدراج ال را  ملى ال س ة  نظرا  ملى دورش الرسيس في

 ."داعش"
الموافقة على قانو  سيسلق اسرثمارات قيمرلا ررلليو  دو ر "وأعل  ررامب انض سيسلب م  الكونغرس 

في البنية الر رية في الو يات المر د   ُرمّو  بس   رؤوس أموا  م  القساعي  ال ام والخا   ما 
ررلليونات دو ر في الشر  ا وس   في  6أنسقت أمير ا ن و ". وأ اك: "سيخلق م يي  الوظاسل

 ي  رسّ  ت البنية الر رية لدينا. برلك الررلليونات السرة م  الدو رات   ا  في مم اننا معاد  بنا  
 ."بلدنا مرري  و رى ث ا مرات  لو  ا  لدينا زعما  يملكو  القدر  على الرساوض

شر ارنا لكي "ب على السبقة المروسسة و يقّل  م  ال راس "رارلخي"و ّرر وعدش بإص ح  رلبي 
الشر ات ا مير ية ردفع "   فرا  ملى أ  "ررم   م  الرنافس مع أّي  ا  وادزدهار في أي م ا 

علينا ال م  ب يا يصبح م  السل  على ". وأ اك: " راسب ُر ربر م  أعلى الم د ت في ال الم
 ."وم  الص ب عليلا أ  رر   شر ارنا ا  رقوم بهعماللا في الو يات المر د  

واّدد ر لدش فرض  راسب على الواردات ا انبية  ل ماية الصناعة ا مير ية  داعيا  الكونغرس ملى 
 ملغا  نظام الرعاية الص ية الاي صدر في سلسض باراك أوباما  وو ع بدي  منض.

ليو  أمير ي غاسبو  ع  م 94هناك "وش  هاوما  عنيسا  على ا دا  ا قرصادي  وباما  قاس  : 
مليونا  ي رمدو  على برام  المساعد   43مليونا  ي يشو  في فقر وأكثر م   43سو  ال م   و

راكمت مدار  ". وأ اك: "الغااسية  فيما هناك شخ  م  خمسة في سّ  ال م   عاس  م  ال م 
سنا الصناعية منا روقيع اوباما ديونا  أكثر مما ف   اميع الرؤسا  اآلخرل  م ا . خسرنا ر ع وظاس

الل مصنع في الصي  منا ان مت ملى منظمة الراار  ال المية عام  60ارسا  الرباد  ال ر  ورر نا 
2001". 

راديد الروح "ونّدد ررامب باراسم وممارسات عنصرلة وم ادية للسامية في الو يات المر د   مر لدا  
 ."خر ا مير يبد  فص  اديد م  الس"  ومر دثا  ع  "ا مير ية

. "نرلد الوسام وا سرقرار    ال رب والصرات"  وزاد: "زم  ال راك على الرساهات ولى"وشدد على أ  
 ماية ". ور لد "سر ررم المؤسسات الرارلخية وال قو  السيادية لطمم"وأكد أ  الو يات المر د  

مسلمة لا  " ليسة"المر د  مع دو   الو يات "ر م "  مقرر ا  أ  "ا م  م  مرهاب ادس م المرسرك
 ."داعش"على  "الق ا "

زعامة أمير ا الري رسرند ملى "  مشيدا  با "رمثي  ال الم  ب  الو يات المر د "وأكد أ  دورش ليس 
أمير ا ررّ ب بهصدقا  ". وأكد أ  "مصالح أساسية م  النا ية ا منية  نرقاسملا مع  لساسنا في ال الم
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دعم ال لل "  مشددا  على أ  ب دش سرواص  "يد    يا رر الل مصالح مشرر ةادد وشراكات اد
على شر اسنا أ  يلرزموا واابارلم المالية. وبس   نقاشارنا الصرل ة "  ومسردر ا : "ا سلسي بقو 

نروّقع م   لساسنا  سوا  في ال لل ا سلسي أو الشر  ا وس  أو ". ورابع: "ادا   بدأوا في الك
اللادئ  أدا  دور مباشر واي مغز  في ال مليات ا سررارياية وال س رلة  ودفع نصيبلم الم ي  

 ."ال اد  في الكلسة
 2/3/2017، ، لندنالحياة

 
 العبر؟ "إسرائيل"هل استخلصت  .54

 د.فايز أبو شمالة
 هرمام  قى رقرلر مراقب دولة الصلاينة اهرماما  فلسسينيا    يق  ع  ا هرمام ادسراسيلي  ومصدر ا

السلسسيني بالرقرلر   يقرصر على قرا   رساصي  السش  السياسي وال س ري وا مني الاي يس ح 
وه  القدرات ادسراسيلية  ب  ر داش ا هرمام لقرا   رد  ف   المارمع ادسراسيلي  ورد  ف   المارمع 

 السلسسيني وال ر ي  وأثر الك على مسرقب  الصرات بي  السرفي .
ر رقرلر مراقب الدولة و رى  رابة مقالي هاا  أارت م ي  وارا     م  ف اسية ا قصى  فمنا صدو 

  وص يسة الرسالة  وف اسية اديما   وو الة 21وف اسية وس   وو الة قدس برس  وموقع عر ي 
قدس نت   يا رم ور ال ديا على الم مو  السياسي وا مني للرقرلر  و يسية اسرخ   ال بر  

 لم  ظات الري يم   رلخيصلا فيما يلي:ورساي  ا
ا في الوقت الاي  ظي الرقرلر باهرمام ا وساط الش بية والرسمية في )مسراسي (  فقد رااهلت 1

القياد  السلسسينية رقرلر مراقب الدولة ادسراسيلية نلاسيا   وهاا ما أغان الش ب السلسسيني  و  سيما 
فلسسينيا  قرلوا عمدا   742ري اقررفلا الايش الصليوني ب ق أ  الرقرلر لم يرسر  ملى الماازر ال

بش   اماعي أثنا  ال رب على غز   فل   ا  الرقرلر ير دا ع  ش ب موزمبيق  ونيايرلا 
 والبرازل  لررااهلض القياد  السلسسينية؟

مة  فإ  ا في الوقت الاي اعررفت فيض )مسراسي ( بالسش  السا ح لقدرارلا  وما ي نيض الك م  هزل2
القياد  السلسسينية لم رسرخل  أي عبر  م  هاا الرقرلر  وهي ا  ق بالوقوك على  قيقة الش ب 
السلسسيني القادر على مواالة ادسراسيليي   والقسز ع  مقولة )   و  لنا و  قو (  لالك فإ  الرقرلر 

د  السلسسينية الري اخرارت   يشلد على هزلمة الايش ادسراسيلي  ب  يؤ د على هزلمة رؤية القيا
 المساو ات سرلق ا و يد  ل   الصرات مع ال دو ادسراسيلي.
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يوما  م  ال دوا  على غز    يا  51ا يس ح الرقرلر الرخاا  الرسمي ال ر ي والسلسسيني سوا  3
ت رشير نراس  الرقرلر ملى الرخب  ال س ري ادسراسيلي  وهاا ما لم يرم اسرثمارش م  خ   مساو ا

 وقل مس   النار  الري قادرلا شخصيات م   ر ة فرح وقياد  المنظمة.
ا يس ح رقرلر مراقب دولة ا  ر   قاد  ا مة ال ر ية وادس مية الاي  قزموا مراد  الش وب ملى 4

 د ا سركانة لل دوا  ادسراسيلي  في الوقت الاي  شل الرقرلر ع  هشاشة الايش ادسراسيلي الاي 
مواالة ب  ة آ ك م  المقاومي  السلسسينيي  على بق ة صغير  م  ا رض السلسسينية عاز ع  

 رسمى "غز " رقع ر ت ال صار م  سنوات سوللة.
ا عدم ا ر  ثير م  ا  داا والوقاسع في الرقرلر؛ أمثا  وقوت عدد م  الانود ادسراسيليي  في 5

لد  أكبر ايوش الشر   وادفراط في مس    ا سر  ونراس  ال رب البرلة الساشلة  ونق  الاخير 
الصوارلخ والقااسل     رلك الق ايا ال ساسة الري وردت في الرقرلر  لم يرم نشرها  بنا   على 

 ر ليمات ا الز  ا منية  وهاش ق ايا ر م  الكثير م  ا سرار وخسايا اللزلمة.
ش ادسراسيلي  وقد ر ر ت مظاهر  نسا  ا أثار الرقرلر  الة م  السزت والخوك وعدم الثقة بالاي6

يصن   الس م  وسالب  بالب ا ع     سياسي  وعدم ال ود  لل رب والم اق والخوك ثانية  
وهاا الاي  رك وزلر ا م  الداخلي آرلض درعي ليقو : رم اسرخ   ال بر  وردارك ا خسا   وهاا 

   ال بر  ومثلض ف   ناسب مراقب   م يرناقض مع رصرلح رسيس الدولة الاي يسالب باسرخ
 الدولة  الاي اسر ا القياد  ال س رلة والسياسية على عدم ركرار الخسه.

ا  ر  الرقرلر على ربرسة الايش ادسراسيلي م  رلمة الرقصير  والك    الايش هو ال ا  7
اسي  وعلى وزلر المقدس لد  ادسراسيليي   م  هنا ألصق الرقرلر رلمة الرقصير على المسرو  السي

 ال رب ورسيس هيسة ا ر ا   في خسو  ر سظ للايش م انرض في نسوس وعق  الاملور.
ا  شل الرقرلر ع  ال  المخابرات ادسراسيلية لما ياري ر ت ا رض وفو  ا رض في غز   8

 وهاا يؤ د أ   رما  السر  ونقا  الصسوك م  ال م    هو مصدر قو  المقاومة السلسسينية.
 شل الرقرلر ع  رورط الايش ادسراسيلي في  رب يال  رساصيللا  وهاا الاي ا   وزلر  ا9

ال رب الصليوني موشي ي لو  يقو : لو  واودي وواود رسيس ا ر ا  بني غينرس  نرلت ال رب 
 على غز  ب ارثة  بر  على دولة )مسراسي (!.

   م   رب اديد  على غز ؟رصرلح وزلر ال رب السابق موشي ي لو  يايب على سؤا : ه
ا ل  ي مد قاد  )مسراسي ( ملى مسقاط ال  ومة بسبب فش  ال رب على غز   فلاا يمس بليبة 10

الايش  وي  ل ثقة الش ب بقيادرض في  رب قادمة  لالك قد ي مد قاد  )مسراسي ( ملى ادسا ة 
 ب  ومة نرنياهو في مر لة   قة  سباب رر لق بالسساد.
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 اسرخلصت )مسراسي ( ال بر؟ وأخيرا : ه 
 الاواب:  

فلو اسرخلصت )مسراسي ( ال بر لس ت  صار غز   ي ررانب  ر ا  اديد ! والك ما أشار مليض رقرلر 
 .2014مراقب الدولة الاي اعربر  صار غز  أكبر م رض على ال رب سنة 

 1/3/2017، فلسطين أون الين
 
 طينيةفلسطينيو المهجر وأزمة منظمة التحرير الفلس .55

 د. بشير موسى نافع
ربلورت ف ر  عقد مؤرمر لسلسسينيي الملار  قب  شلور قليلة  لد  ماموعة م  السلسسينيي   
وسرعا  ما ولدت اسراابات واس ة النسا . فلسسينيو  مقيمو  في أوروبا  أمرل ا وأمرل ا ال رينية  

ا في الس ر  ر قيقا  لسمو ارلم في  ما في ال الم ال ر ي  وم  اميع الخلسيات وا هرمامات  وادو 
ا لرقا  م  أا  ق يرلم  وفرصة لرو يد اررباسلم بوسنلم  وللدور الاي يم   أ  ير لدوش في مسير  
الن ا  الوسني. وقد عقد المؤرمر بالس   في مدينة اسسنبو   ب د ر ار عقدش في عاصمة عر ية  

 الرش يك وا رلامات. فبراير/ شباط الما يي   وس   ملة م  24و 25يومي 
ليست هاش أيام ايد  للق ية السلسسينية  و  هي برلك الري رب ا على  ثير م  الرساؤ . عملت 
 سنة م  الدو  ال ر ية وغير ال ر ية  بالر او  مع السبقات ال اكمة القديمة  وفي الرقا  مع 

 رر ال ر ية  ودفع ماموعات عنل هواا  ورام ات ساسسية  على مالاض مسير  الرغيير والر
الماا  ال ر ي ملى هاوية م  الرشظي وال روب ا هلية. وعندما يخيم الموت والدمار والاوت على 
ش وب بهكمللا  ويصبح عليلا أ  رواض ال دو المرر   أمام أبواب بيورلا وفي سما  مدنلا  يص ب 

ة عدو أب د قلي  . ور ما أ  راد الش وب فس ة للرس ير في فلسسي   أو فاسض قو  لركرسض لمواال
 ا  هاا ا نشغا  ع  المسهلة السلسسينية ما س ت مليض السبقات ال ر ية ال اكمة  أو هو بالرهكيد ما 
ر بت بض. ولم ررردد غالبية الدو  ال ر ية  الري ا لت م  مواالة رلاح الرغيير والصراعات ادقليمية 

ز القو  الدولية المرزايد  د السلسسينيي  و قوقلم. أولوية للا  في الصمت على  أو الرر يب بان يا
و لما رساقم الخل  في م ادلة القو  الري يرركز مليلا الصرات على فلسسي   أم   القاد  ادسراسيليو  

 في الودهم  قر ت السلسسينيي  م  أر لم  ودف لم ملى ال اس  ا خير.
ر رض المؤرمرو  للاا اللاوم ال اد م  منظمة فما الاي يم   أ  يهري بض هاا المؤرمر  ولمااا ي

 الر رلر وم  ربقى مم  ير دثو  باسملا؟ 
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بني المشروت الصليوني م  البداية على سياسة م     رسلبت سرد ورلاير أكبر عدد م  
السلسسينيي  م  وسنلم. وهناك رقديرات رشير ملى أ  نصل السلسسينيي   أي ما يقارب السب ة 

  يقيمو  خارج  دود فلسسي  ا نردابية. أغلب هؤ   ي يش في الب د ال ر ية م يي  فلسسيني
المااور  لسلسسي   مث  ا رد  ولبنا  وسورلا  ولك  م يي  أخر  روزعت على الب د ال ر ية 
ا خر   أو الب د ا ورو ية وا مرل يري . بي  فلسسينيي الخارج   ما باروا يوصسو   أكاديميو  

اا  أعما  نافاو   س ب  وملنيو  م     المشارب  قدم عدد  بير منلم مساهمات هامة  بار  ر 
لنمو ورسور الب د الري اخراروها وسنا  أو ملاه. و سباب يص ب ر دادها هنا  لم رز  ا غلبية 

  رسببت 1948ال ظمى م  فلسسينيي الشرات رر  نسسلا وثيقة الصلة بالمسهلة السلسسينية. في 
ة في ردمير الاماعة الوسنية السلسسينية  ب د أ  اقرل ت ا غلبية م  مدنلا وقراها و لدارلا  الن ب

وانقسمت ا سر بي  الم اق  وقو ت سب  ال يش وال يا  الكرلمة. خ   الخمسينات والسرينات  
 أعاد السلسسينيو   فلسسينيو الشرات  بداية وأص    بنا   ر رلم الوسنية.

الشرات هم القو  الرسيسة في رهسيس  ر ة فرح  وهم القو  الداف ة خلل رهسيس منظمة   ا  فلسسينيو
الر رلر السلسسينية. أسلق فلسسينيو الشرات الكساح المسلح  نظموا أنسسلم في ار ادات س بية  في 
رامات نقابية  في مراكز أب اا ودراسات  و ملوا راية ش بلم ووسنلم في الاام ات والمارم ات 

الدواسر السياسية الغر ية  سيما في أوروبا الغر ية والو يات المر د . ولك  هاش ال الة م  النلوض و 
وروقيع ارساقية أوسلو  وم  ثم مقامة سلسة ال  م  1993الوسني السلسسيني أخات في ا ن سار منا 

 الااري في ب ض م  ال سة والقسات.
بة  ارت السارلا في واشنس  ولند  و رو س  ولدت ارساقية أوسلو م  مساقات رساو ية مرش 

وروما   ما في النرول   عقد ب  لا بصور  سرلة وب  لا اآلخر غير سري. ثمة الكثير م  
ا نرقادات الري والت ملى ارساقية أوسلو  سوا  م  والة نظر وسنية فلسسينية  أو م  والة نظر 

او ي للصرات على فلسسي . ولك  مسهلري  ال رلصي  على رقدم عملية الس م والروص  ملى    رس
  ربرزا   ثيرا  في مراا ات أوسلو وعواقبلا: ا ولى  مصير ا سر  السلسسينيي  في ساو  
ا  ر    والثانية   قو  فلسسينيي الشرات.  قيقة ا مر  أ  المساوض السلسسيني غض النظر 

لرالي الروقيع على ارساقية س م مع الاانب ع   أو رااه   أو أهم   لية هاي  الملسي   واخرار با
ادسراسيلي    ر م  نصا  م ددا  ير لق بملسي ا سر  وال اسي . لم رز  مسهلة ا سر  رؤر  
 مير و يا  المارمع السلسسيني بهكملض  وخصوصا  عشرات اآل ك م  ال اس ت  الري غيب 

ظمة الر رلر السلسسينية م لا ارساقية س م. أما أبناؤها في ساو  دولة مسراسي   الري وق ت قياد  من
 مسهلة فلسسينيي الشرات  فمصيرها أكثر مدعا  للرساؤ .
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اعربرت قياد  منظمة الر رلر مقامة سلسة ال  م الااري )وليس ر رلر ا را ي السلسسينية الري 
مة على أساس أ  ( أهم مناازارلا الرساو ية. وشيسا  فشيسا   رصرفت قياد  المنظ1967ا رلت في 

السلسة  وليس المنظمة  هي م  يمث  الق ية السلسسينية  ولر دا ولرساوض باسملا. أهملت 
منظمة الر رلر ع  سابق رصميم ورصور  م  عندما ا راالا رسيس السلسة لروسيد شرعيرض أو مقرار 

ا ال مر  و  يرلد خيارارض  ور ولت مؤسسات المنظمة ملى مارد هياك  مرآكلة لبيروقراسية رقدم بل
أ د أ  يرا رها.    الروافقات السلسسينية السصاسلية م  أا  م يا  المنظمة وا عاد  بناسلا لم ر قق 
رقدما  يا ر  ليس    هاش الروافقات لم رك  واق ية  ب     قياد  المنظمة  الري هي قياد  سلسة 

اسلا. ر رك قياد  سلسة ال  م الااري أنلا ال  م الااري    ررلد أص   م يا  المنظمة و  معاد  بن
من ت مقاليد السلسة ليس لرمثي  السلسسينيي   افة  ليس لرمثي  الاماعة الوسنية السلسسينية  ولك  
لرمثي  س ا  ال سة والقسات و سب  رمثيللم النسبي  بالسبع  ور م  أعبا  مدار  شؤونلم البلدية 

المؤ د  أ  سلسة ال  م الااري عرفت داسما  شروط المن ة الري وا منية  بد   م  سلسة ا  ر  . و 
 صلت عليلا  وعملت  بإخ   ر سد عليض  على أ  رلرزم بلا و  ررخساها. و رى في  ر ة 
فرح  الري رمث  ال مود السقري لسلسة ال  م الااري  ررااع دور ووز  فلسسينيي الشرات بصور  

 شي في مؤرمر ال ر ة ا خير. ثيثة   رى وص  ملى ما يشبض الر 
والمش لة  ليس فق  في مخسا  سلسة ال  م الااري في ر قيق هدك ر رلر المناسق الري ا رلت في 

  ور وللا ملى  يا  سيادي   ر  يمث  فلسسينيي ال سة والقسات  ولك  أي ا  في أ  1967 رب 
 السلسة سرعا  ما انقسمت على نسسلا بي  غز  ورام هللا.

يا   الدعو  ملى واود مسار اديد للقا  السلسسينيي  في الشرات مسهلة بالغة ا همية  وما  وهاا ما
يا   ا راااات بيروقراسية المنظمة غير اات م نى. م   ا  لبيروقراسية المنظمة أ  ر ررض  
ف بد للا م  ا  رااج على ا نق ب الاي قادرض سلسة ال  م الااري و راس أوسلو على ن ا  

 ر ة الوسنية السلسسينية السول  م  أا  معاد  بنا  الاماعة الوسنية السلسسينية.  ا  فلسسينيو ال
الشرات ال ا نة ا ولى لل ر ة الوسنية  ور ما سير و  اارماعلم م  اديد ملى قو  داف ة ل ود  

 الرواز  ملى م ادلة القو  الري ر  م الصرات على فلسسي  ومصير ش بلا.
 2/3/2017، ، لندنالقدس العربي
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 ما هي الرسائل التي حملتها اشتباكات عين الحلوة؟ .56
  ابراهيم بيرم
قد يثبت ارسا  وقل النار الاي ار  الروص  اليض في الساعات القليلة الما ية في مخيم عي  

ا   ال لو   وقد ر ود ا مور الى داسر  ا نساار ماددا   ف   ا  رمالي  وارد رماما . لك  الثابت
مسرقب  ا و ات في اكبر راّمع س اني ل اسي  السلسسينيي  في لبنا  ليس بال رور  انض ااهب 
الى اسرقرار ورساهم ورسوية بي  المرنازعي   وراليا  هي اولة م  او ت عنل  وهاا ي ني ا  المخيم 

 سيظ  الى مد  زمني مسروح في عي  ال اصسة.
باكات الري ُسالت مد  ث ثة ايام  انت ا كثر  راو  قياسا وال فت في الاولة ا خير  ا  ا شر

بسابقارلا وا كثر ارساعا م  اي مر  م  م   يا المد  الاغرافي أو م   يا عديد القو  الري 
 دخلت في عمليات المواالة وشار ت اسرل   و  قا.

عة بساعة  ا  ما وفي رأ  الشيخ ماهر  مود المرابع ع   ثب لمسار الرسورات في المخيم سا
 ص  انرلى مبدسيا عند هاش ال دود  ولك  "ما م  شي  مسراد يا لنا نقو  م  ا مور ل  ر ود 

 الى داسر  الرورر ماددا".
وفي نظرش اي ا "ا  ماي  الرسيس السلسسيني )م مود عباس( الى بيروت و  م القيادي في  ر ة 

خيم  وسرلا  شاس ات ع  ام ا   صو  م ر ة فرح عزام ا  مد ع  رر يبض بدخو  الايش الى الم
  اسمة   للا عوام  ساهمت في رهاي  ا و ات الى المسرو  الاي بلغرض".

ويسرب د  مود اي رس ير لد  اي فرلق في ال سم "   ما م  مسرادات ميدانية رسمح بالاهاب في 
  الات لبنانية وسورلة  اولت فرح بر رلض م 2003هاش المغامر  "   فرا الى انض في ايار عام 

يومااك الدفع بارااش ال سم ب دما اي  ب دد م  المقارلي  م  مخيم الرشيدية. ولك  رلاح ا مور 
سارت ع س ما خس  لض هؤ   و انت النراس  ع سية  ااا رلقت فرح صس ة وسا  الخصوم رقدما 

 غير مسبو  على ا رض".
م  ان دام فر  ال سم الاي م  شهنض ا  يسوي وااا  ا  ثمة اامات على ما ياهب اليض  مود 

صس ة ويسرح اخر   فا  بي  المراقبي  م  اخرار الروقل مليا عند مشلد ما ار  اخيرا ليب ا ع  
ا سباب ال ميقة الري دف ت بالاي   ا  للم "قصب السبق" في رساير الو ع اللش اص  والقاب  

دا ع  السيا  الاي يم   ادراج الرساير فيض وما ل شر ا  في اي وقت  ولل ل في السؤا  اسرسرا
هي وظيسرض في هاا الروقيت بالاات م  على المسرو  الداخلي السلسسيني او على ص يد الرسورات 

 والر و ت في ا قليم عموما؟
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 رلب ا  مسارعة الب ض الى اعربار الرساير ردا   منيا  وعاا   على زلار  الرسيس السلسسيني الى 
ينسوي على قدر م  الص ة  ليس     ر ة "فرح" وَم  وا ها م  فصاس  ارادت اسرغ    بيروت

الزلار  لرسارت الى  سم الموقل داخ  المخيم ور يد ممر  الو ع فيض الى يدها  صرا على ن و ينلي 
نما       القو  داخ  المخيم بما للا م   شراكة اآلخرل   اي الماموعات المرشدد  وي اصرهم  وا 

 اررباسات و سابات ارادت اسرغ   الل ظة لبلوغ اآلري:
 ا  رثبت   ورها  عبا وازنا ومؤثرا. -
 ا  راري عملية اخربار قو . -
 ا  ردفع اآلخرل  الى اعاد   سابارلم والكل ع  الرس ير في اية خيارات م  سبي ة مغامر . -

وخصوصا رلك الري عقدت رهانات على في السنوات ا ر ع المنصرمة راودت الماموعات المرشدد   
رسورات الميدا  السوري  ف ر  "ا سري  " على القسم ا كبر م  المخيم الاي ي م بي  انبارض اكثر 

خرااض م  سلسة الدولة اللبنانية  وا  رقيم فيض ما يشبض "امار " اصولية  70م   الل شخ   وا 
ري انرشرت بسرعة فاسقة في السا ري  السورلة ر اكي ا مارات والدوي ت وسلسات ا مر الواقع ال

وال راقية  وررسي اسس رأس اسر لل بور   قا الى ادوار اكبر واكثر رهثيرا انس قا م  موقع المخيم 
 ا سررارياي و ونض على رماس مع    الم ابر المؤدية الى الانوب.
لسوري و لساؤش  وخصوصا " زب و   الرسورات على ال دود مع سورلا والرقدم الاي ا رزش الايش ا

هللا"  الى رسورات ور و ت داخلية منلا  رب ظاهر  الشيخ ا مد ا سير في صيدا  ومنلا اي ا 
الموقل ال ازم ل ر ة "فرح" والسصاس  السلسسينية ال رلقة ور السلا الم ل  مع الدولة اللبنانية وركّسللا 

 للا عوام   الت دو  بلوغ هاش الماموعات بالرصدي  ي م اولة رقدم للماموعات المرشدد   
هدفلا بالقبض على ناصية ا مور في المخيم واكرست با نرقا  الى ادوار ووظاسل اخر  ررلخ  

 باآلري:
 ماية ا  يا  والمناسق الري رسيسر عليلا في داخ  المخيم والرصدي بشراسة  ي م او ت  -

  سرردادها م  اانب ا خرل .
 ا نة لك  الماموعات والخ يا والشب ات الكامنة في المخيم والمرربسة بالماموعات  رهمي  بيسة -

 ا صولية في الخارج.
 البقا  على اهبة ا سر داد للقيام بهدوار وب ا رساس  رررب  بالرسورات في ا قليم. -

مما آلت و نا  على    هاش الم سيات  ثمة اسراك لبنانيو  وفلسسينيو  ساوررلم مخاوك عالية 
اليض ا شرباكات ا خير  في المخيم  الى دراة ا  رسيس مالس النواب نبيض بري اسلق رصرل ا عّبر 
فيض بشسافية ع  رخوفض م  ا  ي و  القصد م  ا شرباكات مقسا  السرلق الى الانوب   سيما ب دما 
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ات ردرج ما  ص  بل  رصا  القن  اآلري م  المخيم  دود  سبة صيدا. وبالرالي فا  هاش الال
 في خانة الرغبة في ارسا  رساس   بر  ردا على رسورل  على قدر م  ا همية:

ا و : مؤرمر دعم ا نرسا ة السلسسينية الاي نظمرض سلرا  اخيرا وشار ت فيض    السصاس  بما 
فيلا  ر ة " ماس"  خصوصا ا  المؤرمر اظلر ا  ايرا  ما انس ت رمسك بنسبة  بير  بالورقة 

 لسلسسينية ورسرسيع الرهثير فيلا.ا
الثاني: الرد وا عرراض على مؤرمر انيل الاي نظمرض روسيا في سيا  الب ا ع  رسويات 
سياسية للو ع في سورلا والاي شار ت فيض للمر  ا ولى ماموعات م  الم ار ة السورلة اات 

   ور واز  في الميدا  السوري خ فا للمؤرمرات السابقة.
ت رسالة المخيم اات اهداك مر دد  في هاش المر لة  فلي د  ت مقولة ا  الماموعات وعليض  ان

المرشدد  في  ا  ان سا   وهي م  الة اخر  ابرزت ا  للاش الماموعات   ورا عس رلا   
يسرلا  بض ويسر صي على اي رس ير با لغا  او الرلميش  و شست اي ا ا  المخيم  اٌ  ير ي  ا  

 ب.ُي سب للا  سا
 2/3/2017، النهار، بيروت

 
 حماس انتصرت على اسرائيل في الحرب النفسية .57

 نوعم أمير
الكلمات الرالية سركو  ص بة على ا  رما   ولك  ياب قو  ال قيقة: رارلخنا  و  ا نسا  مبال  
فيض وليس منسقيا. فالمليارات الري س بت  يااد    لرلديد مو  ي زاسد  وغير  رورلة.  ماس 

ب  رس ى الى اسرنزافنا  رى النلاية. وعليض  فا   –رخس   باد  دولة اسراسي  عبر ا نسا    
. و   الك  ننا ان غسنا 0اسراسي   – 1النرياة في ال رب النسسية في مسهلة ا نسا  هي  ماس 

قر  في الدفات.   شك أ  سينارلو ررسل  فيض خلية مخر ي  م  ر ت ا رض الى بلد  اسراسيلية فر
 عاسلة  املة سي و   ر ة شديد  لدولة اسراسي   ولكنلا ليست  ر ة واودية.

لد   ماس قدر  اف   ل رب الابلة الداخلية بو شية مما م  خ   ا نسا   واسراسي    رس ب 
المليارات  ي روقل هاش الرلديدات.  م مواسنا اسراسيليا قرلوا بسبب أنسا  ا رهاب؟  م م  

قرلوا بسبب ا رهاب؟ و م نسقد ن      يوم في  وادا السر ؟ وا   اف صوا ا سراسيليي  
 الميزانيات وسركرشسو  با  اسراسي  رخسي  مر  اخر  في سلم اولويارلا.



 
 
 
 

 

 40 ص             4216 العدد:        3/2/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

اليوم اي ا  ليس لد  اسراسي      نسا  ا رهاب. فرغم الرسولرات ورغم الالود فاننا لسنا هناك  
وات القادمة. ما رغير بالس   م  عشية  ملة الارك الصامد ومش وك أ  نص  الى هناك في السن

 هو ااهزلة الايش ا سراسيلي في الدفات ع  البلدات.
يرخا المراقب  لمات قاسية في نقدش رااش القياد  السياسية ورسيس ا ر ا    ي  يقو  ا  س ا  

فق   ا  يسق  هنا  الانوب وانود الايش ا سراسيلي رر وا لمصيرهم. في دولة سليمة على هاا
شي . أما في دولرنا  مع هاا الرقرلر  مثلما أي ا مع باقي الق ايا  فانلم سيسرخدمونض ليلسوا بض 

 ا سماك ولنظسو  بض النوافا في ا يام القرلبة القادمة.
لمااا؟  نض عشية نشر الرقرلر ناح م  يواض اليلم النقد أو ب  لم على ا ق  في اقناع م با  

ساعة. ما   48ب يسروي مشرا  سراسي  وأ  اسراسي  يم نلا ا  رصسي  ماس في غ و  المراق
ر الوا نقو  ال قيقة: م  الم ار ة يم   اسقاط  ماس  اما م  ا سر ك فانت رسلم با   ماس 
ايد  لنا. بال ب  مث   زب هللا وبال ب  مث  ابو ماز . لمااا؟  نلم ا مر ا كثر اسرقرارا في 

الري  ولنا  وأ  ما نراش في رقارلر ا سرخبارات ورقديرات الو ع   نراش م   رسي ال يل  السو ى
 في الندوات.

الايش ا سراسيلي  بقياد  رسيس ا ر ا  اادي آيزن وت  صنع صور   بير  في    ما ير لق 
  مخرلل. الى با سر دادات للمواالة الرالية: ولو  انت الارك الصامد نشبت اليوم  لكنا نبدو بش 

اانب الك  ينبغي أ  نقو  بصد  ا  هاا   ي ني أ   ماس ل  ررسل  م  ا نسا   م  الب ر  
 م  الاو او م  البر.

و  يزا      ااة للسزت  ب  السلم با  الرلديد على أم  اسراسي  ل  يخرسي قرلبا  و ي  ال ي  وا خر 
صدر  في اسرخ   الدروس وهاا ما يس لض في سير اظم فق . ي د الايش ا سراسيلي الالة المر

السنري  ا خيرري . م ز  أ  نراش عر ة لل رب. ينبغي  ماية الايش وقادرض وعدم ارش وارهم الى 
ال وار المربلم. ايش مسراسيلي قوي هو ايش اسراسيلي منرصر  وهو بالرهكيد انرصر في السنري  

 .ا خيرري  في اسر دادارض للمواالات المقرر ة
 1/3/2017معاريف  
 1/3/2017، رأي اليوم، لندن
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 لم يتطرق التقرير لألمور األكثر أهمية! .58
 غيورا آيلند
لاا  الر قيق على أنواعلا  مثلما هي أي ا رقارلر مراقب الدولة  ررمرع بال  مة بهثر را ي.    

 مانع م  الك سالما  ا  الر قيق ي نى بالموا يع اات الصلة. 
بي  أ  ر قيقات م  هاا النوت أل قت أكثر م  مر   ررا  اكبر م  النسع  سوا   نلا فالرارلخ ي

أوصت با مر الخسه  أو  نلا لم رشخ  المش لة ا ساس  أو نزلت ملى رساصي  غير اات صلة  
 أو لم ر رك بو وح ما  ا  ينبغي بالس   عملض.

  به  على الايش ا سراسيلي أ  «ا يوم الغسر »لقد ق ت لانة أغرانات  الري رش لت ب د  رب 
ي رمد على رقدير نوايا ال دو  ما م  هاش غير م روفة  ب  عليض أ  ي و  ااهزا دوما أمام ال د 

 ا قصى لقدرات ال دو. 
هاا قو  مد وض. فرسبيق هاش الروصية  ّخم الايش ا سراسيلي الى  اوم هاسلة. وق مت 

في المسة في السنة  و ادت  400ر  القومي  و ل  الر خم المالي في المسة م  النا 35ميزانية الدفات 
الدولة رنلار اقرصاديا. لانة  لا  الري رش لت ب د  رب لبنا  ا ولى عنيت ب دا وا د اسرمر 

وه اا منع  –الماب ة الري ارركبرلا الكراسب في مخيمي ال اسي  صبرا وشاري   –ست ساعات 
اية السظي ة لرلك ال رب. لانة فينوغراد الري رش لت ب د  رب لبنا  ا هرمام با خسا  ا سرراري

الثانية عنيت ب   المساس  الركري ية  ولكنلا لم رشخ  على ا س   الخسه ا سررارياي. فالخسه 
فق  بد   م  ر رلل دولة لبنا  «  زب هللا»ا سررارياي الو يد  ا  أ  اسراسي  اخرارت القرا   د 

و  ا  الايش ا سراسيلي أصلح مناسا    أخسا  رلك ال رب  م  أنض على ما يبدو   دو. و رى ل
سيدير  رب لبنا  الثالثة وفقا للمسلوم الخاسق اارض  والنرياة قد ركو  أكثر اسامة م  رلك الري 

 . 2006ر ققت في 
ا يع ا كثر ملى اانب ا مور الص ي ة الري يشير مليلا رقرلر المراقب يبرز لل يا  رااه  المو 

أهمية. أو   لم يب ا الكابنت قب  ال ملة ولم يقرر ) رى اليوم!( في مسهلة ما هي غز ؟ ه  غز  
  أم غز  منا زم  ب يد  « ماس»مث  « مرهابي»منسقة مواسني  أبرلا  يخربق في أوساسلم رنظيم 

شسة ع     وا د  م    دولة )أي دولة عدو( ب   م نى الكلمة؟ الم اني ال مليارية النا2006منا 
هاري  ا م انيري  مخرلسة. السؤا  الثاني هو ر لي  مصال نا  يا  غز . ظاهرا   رواد لنا سو  

وفقا لمصالح  ز ية غير م للة.  « الارك الصامد»مصالح أمنية  أما عمليا فقد عملنا عشية 
وال اسقة الري نشهت ر م  وقل ر ول  أموا  ال راسب ملى غز . « المصالح»فال م  وفقا للاش 

 الى فرح النار.«  ماس»هناك هي الري دف ت 
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السؤا  الثالا ير لق بمسهلة  يل يسررض بالكابنت أ  يقر  ملة عس رلة؟ فالنقاش ياب أ  يبدأ 
بمسهلة اللدك. اللدك هو الاواب على سؤا  ما الاي نرلد أ  ن ققض:  ا  واابا الب ا في أر  ة 

ردت زاسد رصسية  –ر قيق الردت فق ؛ هدك م رم  ثا   –قي . ا و  بداس   م  الخسيل ملى الث
ردت زاسد ا نسا  زاسد رصسية س ح الصوارلخ )وأماك   –رلديد ا نسا ؛ هدك م رم  ثالا 

   هدك يسرواب عم  عس رلا مخرلسا اوهرلا ع  «.  ماس»اسقاط   م  –انراالا(؛ هدك رابع 
 النقاش في    هاش ياب أ  ياري باررياح وقب  ال ملة.ااك الاي ينشه ع  هدك آخر  ولك  

وأكثر م  هاا  عندما ربدأ ال ملة ي اد ي و  دور الكابنت انرلى )م  ماا  انت ثمة  ااة لرغيير 
 اللدك(. 

ااا  ا  ينبغي على الايش أ  ي رض    البداس  فقد  ا  ملزمرا أي ا به  ي رض هاا المو وت 
 اا ينبغي للكابنت أ  ي م .باارلة  وقب  ال ملة. ه 

  «يديعوت»
 2/3/2017األيام، رام هللا، 
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