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 .1كتائب القسام :الحكم على نائل البرغوثي ال قيمة له وتحرير األسرى مسألة وقت

قللت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركةة حمةاسم مةن قيمةة الحكةم البةادر حةق
األسير القائد نائل البرغوثي.

وقال الناطق اسم الكتائبم أبو عبيدةم في تغريدة على حسا ه بتويترم إن الحكم البادر حق القائةد

نائل البرغوثي حكم منعدم وال قيمة له.

وأضاف أن كتائب القسام قررت تحرير األسرىم مشدداً على أن "المسألة بإذن هللا مسألة وقت فقط".

وأعادت محكمة االحةتلل العسةكرية اليةومم الحكةم السةابق حةق األسةير المحةرر نائةل البرغةوثيم الةذي

أفرج عنه ضمن بفقة وفاء األحرار عد أن أمضى  36عاما في سجون االحتلل.

موقع حركة حماس ،غزة2017/2/22 ،

 .2الحمد هللا مطلقاً أجندة السياسات الوطنية  :2022-2017لن نقايض مشروعنا الوطني بأية أموال

رام هللا :قة ةةال رئة ةةيس الة ةةوزراء الفلسة ةةطيني ارمة ةةي الحمة ةةد هللام "إن الظة ةةروف التة ةةي نعمة ةةل بهة ةةا اسة ةةتثنائية
وب ةةع ةم حي ةةت انخفض ةةت نسة ة ة المس ةةاعدات الخارجي ةةة بنسة ة ة %70م ورغ ةةم ذل ةةا تغلبن ةةا عل ةةى ه ةةذه

الظةروفم والتقةةارير الدوليةة تشةةيد ةأداء الحكومةةة" .وطالةةب الحمةد هللا "المجتمةةل الةدولي الضةةغط علةةى
إس ةرائيل للسةةماح االسةةتثمار فةةي المنةةاطق المسةةماة "ج"م حيةةت ستشةةكل ارفةةداً مالي ةاً قيمةةة  3.5مليةةار

دوالر سةةنوياً إذا مةةا اسةةتثمرنا فيهةةا حسةةب البنةةا الةةدوليم ولةةن نقةةايس برنامجنةةا السياسةةي أيةةة أم ةوالم
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مثلمةةا قةةال الةرئيس محمةةود ع ةةاسم ونطالةةب بإنهةةاء االحةةتلل عةةن أرضةةنا وال ت ارجةةل عةةن حةةل الةةدولتين
لتحقيق استقللنا ودولتنا".

وقةةال الحمةةد هللام خةةلل إطةةلة أجنةةدة السياسةةات الوطنيةةة ل ع ةوام  2022-2017فةةي رام هللا" :يش ةرفني
أن أقةةدم ألبنةةاء شةةعبنا ولشةةركائنا المحليةةين والةةدوليين وثيقةةة أجنةةدة السياسةةات الوطنيةةة "المةواطن
ويسةةعدني أ
أوالً" ل عةوام 2022-2017م لتشةةكل برنةةامل عمةةل وطنةةي مةةن أجةةل اونسةةان وتحقيةةق الحريةةة واالزدهةةار"م
وأشار إلى أن الحكومة ستركز علةى "المةواطن أوالًم وتةأمين الخةدمات األساسةية ذات الجةودة لكافةة أبنةاء
شعبنا دون تمييةز وأينمةا تواجةدوام وضةمان تعزيةز مقومةات بةمودهم ال سةيما فةي المنةاطق المسةماة "ج"

والقةدس الشةرقية عابةمة دولةة فلسةطين المسةتقلة وقطةاز غةزة" .وأوضة أن األجنةدة ترتكةز علةى محةاور
ثلثة هي :الطريق نحو االستقللم واوبلح وتحسين جودة الخدماتم والتنمية المستدامة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/2/22 ،

" .3الخارجية الفلسطينية" تدين مصادرة  250دونماً لبناء  2,000وحدة استيطانية جديدة

رام هللا :أكةةدت و ازرة الخارجيةةة الفلسةةطينية "أن اسةةتمرار إس ةرائيل فةةي تغولهةةا االسةةتيطاني علةةى حسةةاب
األرس الفلسطينية المحتلة يعكس حقيقة نوايام ومواقف االئتلف اليمينةي الحةاكم فةي إسةرائيل برئاسةة

بنيةةامين نتنيةةاهوم المعاديةةة شةةكل واضة للسةةلم القةةائم علةةى حةةل الةةدولتينم والهادفةةة إلةةى خلةةق حقةةائق
جديدة على األرسم من شةأنها حسةم قضةايا الوضةل النهةائي التفاوضةية مةن جانةب واحةدم وهةي ت كةد

زرة الخارجية قرار حكومة االحتلل ضةم 250
أيضا غياب شريا سلم حقيقي في إسرائيل" .وأدانت و ا

دونماً من أراضي بلدة بةور ةاهر فةي القةدس المحتلةة لبلديةة االحةتللم وتخبيبةها لبنةاء أكثةر مةن
 2,000وحةةدة اسةةتيطانية جديةةدةم واقةةدام قةوات االحةةتلل علةةى البةةدء بتجريةةف أ ارضةةي محميةةة "واد قانةةا"
الطبيعيةةة الواقعةةة غةةرب بلةةدة ديةةر اسةةتيام التةةي تبل ة مسةةاحتها  12ألةةف دونةةمم بهةةدف توسةةيل المخطةةط

الهيكلي لمستعمرة "يكير"م من خلل إضافة ما يقارب  2,000وحدة استيطانية جديدة.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/2/22 ،

 .4مستشار عباس :نرفض مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء

غة ةزة  -ن ةةور أب ةةو عيش ةةة :أع ةةرب حس ةةام مزمل ةةطم مستش ةةار الة ةرئيس الفلس ةةطيني محم ةةود ع ةةاس للشة ة ون
االستراتيجيةم عةن رفضةه لمشةروز "تةوطين الفلسةطينيين فةي سةيناء المبةرية"م الةذي قةال إن األطةراف
السياسية اوسرائيلية اتت تطرحه على طاولة النقاش .وقةال مزملةطم فةي لقةاء بةحفي عقةده فةي مركةز
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"حيدر عبد الشافي" مدينة غزة يوم األربعاء " :2017/2/22إن مشروز توطين الفلسطينيين في سيناءم
ات حديثاً إسرائيلياً سياسياًم وهو مرفوس جمل ًة وتفبيلً".

وكالة األناضول لألنباء2017/2/22 ،

 .5لجنة االنتخابات المركزية في غزة :أبلغنا الحكومة في رام هللا بتعذر إجراء االنتخابات بغزة
نةةور الةةدين بةةال  :قةةال هشةةام كحيةةل المةةدير التنفيةةذي للجنةةة االنتخا ةةات المركزيةةة فةةي غةزةم إن لجنتةةه
أبلغت الحكومة في رام هللام تعذر إجراء انتخا ات الهيئات المحلية في قطاز غزة .وأضاف كحيل فةي

تب ةري خةةال "للرسةةالة نةةت"م األربعةةاء " :2017/2/22نحةةن فةةي اللجنةةة أبلغنةةا مجلةةس الةةوزراء بنتةةائل
اجتماعنةةا مةةل حمةةاس و ةةاقي الفبةةائل الفلسةةطينية فةةي غ ةزةم وعليةةه هةةو يأخةةذ الق ةرار المناسةةب خةةلل

اجتماعةةه" .وأشةةار إلةةى أن حمةةاس أبلغةةت لجنتةةه عةةدم رضةةاها عةةن إلغةةاء العمليةةة االنتخابيةةة التةةي كةةان
مقرر إجراءها في شهر تشرين األول /أكتوبر 2016م ومعارضتهم لتغيير قانون االنتخا ات.

الرسالة ،فلسطين2017/2/22 ،

 .6مشير المصري :االنتخابات المحلية دليل استفراد سلطة رام هللا بالقرار السياسي

غ ةزة  -مةةن عبةةد الغنةةي الشةةاميم تحريةةر خلةةدون مظلةةوم :قةةال عضةةو المجلةةس التش ةريعي الفلسةةطينيم

ممشةةير المبةةريم إن حكومةةة "الوفةةاة الةةوطني" تتحمةةل المسة ولية الكاملةةة عةةن عةةدم إج ةراء االنتخا ةةات
المحليةةة فةةي قطةةاز غةزة .وأفةةاد النائةةب عةةن كتلةةة التغييةةر واوبةةلح البرلمانيةةة متا عةةة لحركةةة حمةةاس م
أن التعديلت التي أجرتهةا الحكومةة الفلسةطينية فةي رام هللا "منفةردة" علةى االنتخا ةات المحليةةم تمشةير

إلى أنها قامت بة"تفبيل االنتخا ات البلدية على مقاس حركة فت ".

وشدد المبري في تبريحات أدلى بها لة"قدس بةرس" األربعةاء 2017/2/22م علةى أن "مةن يتخةذ قة ار اًر

منفةةرداً ومعةةزوالًم عليةةه أن يتحمةةل ت عاتةةه لوحةةده" .وأكةةد أن "االسةةتفراد ةةالقرار مةةن قبةةل سةةلطة رام هللا

أدواته ةةا المختلفة ةةةم هةةةو دلية ةةل عل ةةى عة ةةدم اويمة ةةان الش ة ةراكة الوطني ةةة وبوح ةةدة الموق ةةف الفلسة ةةطيني".

واس ةةتطرد" :ت ةةم تفب ةةيل االنتخا ةةات بتع ةةديلت قانوني ةةة واجرائي ةةة م ةةن قب ةةل حكوم ةةة الوف ةةاة عي ةةداً ع ةةن

المجموز الوطنيم وذلا دليل علةى فئويةة وحزبيةة الحكومةة التةي ال تمثةل الشةعب الفلسةطيني" .واعتبةر
أن "الحكومةةة أنقةةذت حركةةة فةةت

مةةن خةةلل التعةةديلت التةةي أجرتهةةا علةةى االنتخا ةةات البلديةةةم عةةد مةةا

هوت قوائمها السقوط األخلقي واألمنيم ثم كيفتها ماالنتخا ات وفق المزاج الحزبي الفتحاوي".

وكالة قدس برس2017/2/22 ،
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 .7لجنة االنتخابات المركزية تعلن إرجاء عملية نشر سجل الناخبين لالعتراض لمدة أسبوع
نةةور الةةدين بةةال  :أعلنةةت لجنةةة االنتخا ةةات المركزيةةةم يةةوم األربعةةاء 2017/2/22م إرجةةاء عمليةةة نشةةر
سجل الناخبين للعتةراس لمةدة أسةبوز والتةي كةان مةن المقةرر انطلقهةا يةوم السةبت  2017/2/25وفقةاً

للجدول الزمني للنتخا ات المحلية والذي كانت قد أعلنت عنه في وقت سابق.

الرسالة ،فلسطين2017/2/22 ،

 .8مجدالني" :المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج" لن يقف على قدميه ولن نسمح له بالمرور
رام هللا :حةةذر عضةةو اللجنةةة التنفيذيةةة لمنظمةةة التحريةةر أحمةةد مجةةدالني مةةن خطةةورة أهةةداف "الم ة تمر
الشةةعبي لفلسةةطيني الخةةارج" المزمةةل عقةةده فةةي إسةةطنبول .واعتبةةرم فةةي حةةديت وذاعةةة بةةوت فلسةةطين
ضةةمن برنةةامل "مةةن البةةميم"م أن هةةذا الم ة تمر يةةأتي فةةي سةةياة المسةةاعي المبذولةةة لضةةرب وحدانيةةة

تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطينيم ومحاولة لنقل االنقسام للخارج وزرز بذور الفتنة واالنشقاة.

وأوض مجدالني أن الم تمر يهدف ويجاد بيغة سياسية فحواهام "أن منظمة التحرير الفلسطينية ال
تمث ةةل ك ةةل الفلس ةةطينيينم وأن هن ةةاا أطة ة اًر تعب ةةر ع ةةن الفلس ةةطينيين ف ةةي أورو ةةا غي ةةر منظم ةةة التحري ةةر
وم سساتها وأطرها التا عة لها".

ورأى مج ة ةةدالني أن "ش ة ةةعار المة ة ة تمر يب ة ةةدو ف ة ةةي ظ ة ةةاهره هامة ة ةاً وذو أه ة ةةداف س ة ةةاميةم إال أن الوس ة ةةائل
المسةتخدمة فيةةه لةةن تة دي إلةةى ذات النتيجةةة المرجةةوة"م وقةال ":نحةةن أبةةحاب الشةأن ونحةةن مةةن يقةةررم

وهذا االدعاء ال يمكن أن يقةف علةى قدميةهم ولةن نسةم لةه ةالمرورم أيةاً كانةت الجهةات الداعمةة لةه".

وحةةذر مةةن إرسةةال المجموع ةةة التةةي تحضةةر للمة ة تمرم م عةةوثين إلةةى أميرك ةةا اللتينيةةة للقةةاء الجالي ةةات

الفلسةةطينية فةةي كةةل مةةن تشةةيلي واألرجنتةةين وع ةةدد مةةن البلةةدانم فةةي محاولةةة لعقةةد م ة تمرات مش ةةابهة
لم تمر "إسطنبول" في تلا البلدان.

وقةال إن مة تمر إسةطنبول حبةيلة تجمعةات سةنوية تعقةدها حركةة "اوخةوان المسةلمين" وحركةة حمةةاس

في أورو ا تحت شعار "حق العودة".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/2/22 ،

 .9النائب نجاة بو بكر :السلطة منعتني من السفر لحضور مؤتمر تكريمي في بيروت
رام هللا :قالت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني د .نجاة أبو كر أن السلطة الفلسطينية منعتها من
السفر عبر معبر الكرامة في أريحام حيت كانت متوجهة إلى لبنةان .وقالةت أبةو كةر إن إدارة المعةابر
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أبلغتهةةا رسةةمياً عةةدم السةةماح لهةةا السةةفر ومغةةادرة األ ارضةةي الفلسةةطينيةم م كةةدة أنهةةا كانةةت فةةي طريقهةةا
إلى لبنان لحضور حفل تكريم كأفضل نائب عربي على مستوى الوطن العربي.
وبين النةاطق اسةم الشةرطة الفلسةطينية لة ي ارزيقةات أن الشةرطة ال تمتلةا الحةق فةي منةل أي مةواطن

من السفر إال أمر قضائيم مشي ارً إلى عدم علمه سبب المنل مرجحاً أن يكون أمر قضائي.

وكالة سما اإلخبارية2017/2/22 ،

 .11وزيرة فلسطينية :نصدر لمئة دولة بالرغم من معوقات االحتالل اإلسرائيلي لالقتصاد
الربةةاط  -خالةةد مجةةدوب :قالةةت وزي ةرة االقتبةةاد الةةوطني الفلسةةطينية عبيةةر عةةودةم خةةلل نةةدوة علةةى
هامش منتةدى اوعةلن عةن انطةلة برنةامل جسةور الربةاط يةوم األربعةاء 2017/2/22م إن "االحةتلل
اوسرائيلي يعد أكبر معيق للنمو االقتبادي" ب لدهام غير أنها الرغم مةن ذلةا تبةدر منتجةات إلةى

 100دولة حول العالم .وأضافت أن لدها "حققت نس ة نمو بلغت  % 3.5خةلل  ."2015وأوضةحت

أن "هةذا النمةو تةم تحقيقةةه نتيجةة خطةط الحكومةةة الفلسةطينية لتطةوير االقتبةةاد ومحةاوالت خلةق فةةرل
عملم ورغم ذلا تبل ال طالة %27م وتزيد عن  %40وسط الش اب غزة و %30الضفة الغربية".

وكالة األناضول لألنباء2017/2/22 ،

 .11عريقات مشيداً بالسيسي :منطقه يرتكز إلى االستراتيجية في التفكير وبعد النظر والواقعية

القاهرة  -مد ب أ  :وبل إلى القاهرة مساء األربعاء  2017/2/22بائب عريقاتم كبيةر المفاوضةين
الفلسةةطينيين وأمةةين سةةر اللجنةةة التنفيذيةةة لمنظمةةة التحريةةر الفلسةةطينيةم وقيةةادات فلسةةطينيةم فةةي زيةةارة
لمبرم تستغرة عدة أيام وي حت عريقات خللها آخر تطورات القضية الفلسطينية.

وكةةان عريقةةات قةةد أشةةاد خةةلل السةةاعات الماضةةية ةةالرئيس المبةةري عبةةد الفتةةاح السيسةةيم ووبةةف

منطقه أنه يرتكز إلى االست ارتيجية في التفكير و عد النظر والواقعية.

وم ةةن المق ةةرر أن يش ةةارا عريق ةةات والقي ةةادات األخ ةةرى ف ةةي فعالي ةةات االجتم ةةاز العاش ةةر لمجل ةةس أمن ةةاء

م سسة ياسر عرفات واالجتماز الة  36لمجلس اودارةم والتي تبدأ الخميس مقر الجامعة العربية.

رأي اليوم ،لندن2017/2/22 ،

 .12فتح :تثبيت المؤبد على البرغوثي والحكم  18شه اًر على قاتل الشريف أعلى درجات العنصرية

رام هللا :قال ةةت حرك ةةة ف ةةت م إن إع ةةادة تثبي ةةت الحك ةةم الم ب ةةد وثماني ةةة عش ةةر عام ةةا عل ةةى األس ةةير نائ ةةل
البرغةةوثيم والحكةةم ثمانيةةة عشةةر شةةه ار فقةةط علةةى الجنةةدي اوسةرائيلي قاتةةل الشةةهيد عبةةد الفتةةاح الشةريف
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م ةةن قب ةةل مح ةةاكم االح ةةتلل اوسة ةرائيليةم يعتب ةةر أعل ةةى درج ةةات العنبة ةرية واالض ةةطهاد ض ةةد الش ةةعب

الفلسطيني واونسانية جمعاءم وهو تعبير واض عن عقلية نظام "اال ارتهايد" والتمييز العنبري الذي
تمارسه سلطات االحتلل حق الشعب الفلسطيني.

وأوض عضو المجلس الثوري لحركة فت م المتحدت اسمهام أسامة القواسميم في تبري بةحفيم

أن المقارنةةة ال سةةيطة فةةي الحكمةةين البةةادرين مةةن ذات الجهةةة اوس ةرائيليةم يةةدلل شةةكل يقطةةل الشةةا
اليقينم أن ادعاءهم الديمقراطية واحترام حقوة اونسانم مةا هةي إال أكاذيةب وخةزع لتم ومحةاوالت

لتضةةليل ال ةرأي العةةام الةةدوليم وأن الحقيقةةة أن النظةةام الةةذي يحكةةم دولةةة االحةةتلل مبنةةي علةةى أسةةس
عنب ةرية تمامةةا ضةةد الفلسةةطينيين أينمةةا وجةةدوام وأن العقليةةة الحاكمةةة تعبةةر فقةةط عةةن أ شةةل ممارسةةات

التمييز العنبري الذي عرفته ال شرية عبر التاريخ.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2017/2/22 ،

 .13حماس :نتفق مع رمضان شلح حول دور السلطة ضد المقاومة
غزة :قال الناطق اسةم حركةة حمةاس حةازم قاسةمم إن د .رمضةان شةل شخبةية وطنيةة وبةاح ة هةم
وطني ور ية واضحة للتعامل مل القضية الفلسطينيةم م كةداً علةى تأييةد حركتةه لم ةادرة النقةاط العشةر

التي طرحها األمين العام لحركة الجهاد في وقت سابق.

وأكةةد قاسةةم فةةي تب ةري بةةحفيم وبةةل ل ةة"الرسالة نةةت" نسةةخة عنةةهم يةةوم األربعةةاءم علةةى مةةا جةةاء فةةي

خطاب د .شل حول ضةرورة توحيةد الجبهةات فةي وجةه االحةتلل قةائلً" :يجةب علةى األمةة اوسةلمية
والعربيةةة كةةل مكوناتهةةا أن توحةةد جهودهةةا لمواجهةةة المشةةروز البةةهيونيم ومواجهةةة توسةةعه واعتداءاتةةه

المستمرة حق العالم اوسلمي أجمل".

وأوضة أن حركةةة "حمةةاس" تتفةةق مةةل مةةا جةةاء فةةي خطةةاب د .شةةل حةةول دور السةةلطة الفلسةةطينية فةةي

الوقوف في وجه المقاومةم مشي اًر إلى أن "السلطة الفلسطينية بهيكليتها الحالية والمهام التي تقوم بهةام
تقف في وجه االنتفاضة الشعبية في الضفة الغربية المحتلة".

وأضةةاف" ":السةةلطة تمةةارس التنسةةيق األمنةةي مةةل االحةةتلل علةةى أعلةةى المسةةتوياتم وتعمةةل علةةى منةةل
العمليات ضد االحتلل ومستوطنيهم اعتراف قيادات السلطة بذلا شكل علنةي" .وتةا لم "ن كةد علةى
ما جاء في د .شل

أن السلطة الفلسطينية هي الحلقة األضعف في مكونات الشعب الفلسةطينيم بةل

إن االحتلل يعتمد عليها في محاربة وملحقة المقاومة الفلسطينيةم وتمرير مشاريعه".

الرسالة نت ،فلسطين2017/2/22 ،

التاريخ :الخميس 2017/2/23

العدد4209 :

ص

9

 .14فصائل فلسطينية تدعم خطاب رمضان شلح وترفض هجوم فتح
غزة :أكدت فبةائل فلسةطينيةم األربعةاء 2017-2-22م دعمهةا لخطةاب األمةين العةام لحركةة الجهةاد
اوسلمي الةدكتور رمضةان شةل م خةلل أعمةال المة تمر الةدولي السةادس لةدعم االنتفاضةة الفلسةطينية
فةةي طه ةرانم والةةذي انتقةةد فيةةه شةةدة سياسةةية التنسةةيق األمنةةي التةةي تنتهجهةةا السةةلطة الفلسةةطينية مةةل

االحتلل اوسرائيلي.

بةةدوره قةةال عضةةو المكتةةب السياسةةي للجبهةةة الشةةعبية لتحريةةر فلسةةطيني ربةةاح مهنةةام إن موقةةف حركتةةه

متناغما مل خطاب شل  .وشةدد علةى ضةرورة أن تكةون المقاومةة متناغمةة ومت ار طةة فةي الةوطن
يأتي
ً
العربي أجملم الفتًا إلى أن حركته ت من بوحدة الوطن العربي ومقاومة ضد االحتلل .وأشار إلةى أن
داعيةةا إلةةى
توبةةيف شةةل شةةأن منظمةةة التحريةةر والسةةلطة الفلسةةطينية "مقةةارب للبةةحة شةةكل كبيةةر"م ً
تفعيل وتطوير منظمة التحريرم للحفاظ عليها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني.

من جان هم قال الناطق اسم لجان المقاومة أبو مجاهد :من المعيب المزاودة على خطاب شل م الذي

وبةف الواقةةل الفلسةةطيني وحالةةة التيةةه التةةي يعيشةةها المرتهنةةون للمفاوضةةات العقيمةةة .وأكةةد أن "السةةلطة
تتخذ نهل التنسيق األمنيم وهو نهل واهم من أجل محاربة الشعب الفلسطيني واستنزاف القضية".

من جهتهم استهجن القيةادي فةي حركةة المجاهةدين إحسةان عبةد العةالم الهجةوم الةذي شةنته حركةة فةت
على شل عقب كلمته في م تمر دعم االنتفاضة.

وقال عبد العال فةي تبةري بةحفيم "لقةد رفةس المجلةس المركةزي لمنظمةة التحريةر التنسةيق األمنةي
ودعا إلى وقفهم بينما قيادة السلطة تبر على المضي فيه متجاهلة مطلب الشارز الفلسطيني".

فلسطين أون الين2017/2/22 ،

 .15فتح تدعو إلى مقاطعة مؤتمر "الشتات الفلسطيني" في إسطنبول

غزة  -أشرف الهور :دعت حركة فت إلى مقاطعة م تمر "الشةتات الفلسةطيني" المنةوي عقةده يةوم 25

الجاري في مدينة إسطنبول التركيةم مشاركة شخبيات فلسطينية تقيم في الخةارجم واعتبرتةه "خروجةا

عن وحدة البف الفلسطيني" .ورأى أمين سر المجلس الثةوري لحركةة فةت ماجةد الفتيةانيم أن مة تمر

إسطنبول "يكرس االنقسام الفلسطيني" .وأعرب في تبريحات وذاعة موطني عن رفس حركة فةت ل ة
"استغلل القضية الفلسطينية ألجندات إقليميةةم ومحةاوالت الة عس تمريةر مبةال دول إقليميةة" .وأكةد

رغ ةةة فلسةةطين ةةأن يكةةون دعةةم تركيةةا كدولةةة بةةديقة لحقةةوة الشةةعب الفلسةةطينيم مةةن خةةلل منظمةةة
التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد.
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 .16قيادي بفتح :مؤتمر دحالن بالقاهرة يبحث سبل النهوض بالحركة وحل الخالفات الداخلية

عمان  -نادية سعد الدين :يبدو أن الخلف الفتحاوي  -الفتحاويم بين الرئيس محمود ع اس
وعضو اللجنة المركزية لحركة فت م النائب المفبول محمد دحلنم دخل مرحلة اللعودة .ما

ي شر إلى دخول الحركة في انشقاة جديدم يختلف عن االنشقاقات السا قة التي باحبتهام منذ
إعلنها للوجود سنة  .1965إذ يرتب ما يسمى التيار اوبلحي الديمقراطي في حركة فت مأنبار
القيادي المفبول من الحركة النائب محمد دحلن م عقد م تمر واسلم خلل شهرم استكماال
لم ادرة مشابهة اختتمت أعمالها م خ ار في القاهرةم وذلا في إطار ما سموه " الحراا التبحيحي

الستعادة الحركة لوحدتها"م حسبهم .وي حت الم تمر القادمم المزمل عقده القاهرةم في سبل

"النهوس " فت "م استنادا لم ادرة ترتيب البيت الفتحاوي وحل الخلفات الداخلية"م وفق عضو

المجلس الثوري للحركةم هيثم الحلبي.

وأبدى الحلبي اسةتغ ار ه مةن الموقةف الفلسةطيني الرسةمي معتبة ار أن "االسةتياء يجةب توجيهةه "للمة تمر

الشةةعبي لفلسةةطينيي الخةةارج"م المقةةرر عقةةده يةةوم السةةبت المقبةةل فةةي تركيةةام ألنةةه يشةةكل "مة امرة وانقل ةاً
على منظمة التحريرم ومحاولة ويجاد جسم بديل عنهام خلفا لمزاعم القائمين عليه"م وفق قوله.

ويرى الحلبي أن م تمر القاهرةم فإنه "مختلةف كليةام حيةت يةدعو إلةى تفعيةل منظمةة التحريةرم وترتيةب

البيةةت الةةداخلي الفتحةةاويم مةةن أجةةل النهةةوس الحركةةة وتحقيةةق تقةةدمهام فضةةل عةةن المطال ةةة بتحقيةةق

الوحدة الوطنية".

وقةةال إن "الم ة تمر أكةةد علةةى ضةةرورة اسةةتعادة "فةةت " لوحةةدتهام نظيةةر مةةا تعانيةةه مةةن مشةةكلة جوهريةةة

حقيقيةم وتفعيل منظمة التحرير وانجاز المبالحة واجراء االنتخا ات".

وأشةةار إلةةى "تنةةاول الم ة تمر للقضةةايا التةةي تشةةغل الش ة اب فةةي تلةةا المرحلةةةم واالتفةةاة علةةى أولويةةات

العمل"م موضحاً أن "الحراا الفعلي لترتيب عقده جاء عةد المة تمر العةام السةا ل لحركةة "فةت "م الةذي
عقد في نهاية العام الماضي .والذي كما يقول حلبي ابتعد عن مسار الحركة وأهدافها".

الغد ،عمان2017/2/23 ،

" .17الديمقراطية" تدعو السلطة الفلسطينية لسحب االعتراف بـ"إسرائيل"
خ ةةان ي ةةونس  -ه ةةاني الش ةةاعر :دع ةةت الجبه ةةة الديمقراطي ةةة لتحري ةةر فلس ةةطينم ي ةةوم األربع ةةاءم الس ةةلطة
الفلسطينية لسحب االعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق األمني معها.
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وأكدت الجبهة على لسةان عضةو المكتةب السياسةي فيهةا طةلل أبةو ظريفةةم خةلل مهرجةان انطلقتهةا

الةة" "48فةةي محافظةةة خةةان يةةونسم جنةةوبي قطةةاز غةزةم أن ربةةل قةةرن مةةر علةةى اتفاقيةةة أوسةةلو لةةم تجلةةب
"غطاء سياسيا لتوسيل االستيطان"م وفق قوله.
للفلسطينيين سوى الكوارتم وتشكل المقابل
ً
ودعا أبو ظريفة إلى االستمرار في المقاومة واالنتفاضةم وحمايتهام مشددا في ذات الوقت على أهمية
تفعيةةل الشةةكاوى فةةي المحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة ضةةد المس ة ولين اوس ةرائيليينم الرتكةةابهم "ج ةرائم" حةةق

الفلسطينيين .وفي سياة متبلم حت أبو ظريفة على استنهاس القوى السياسية والشعبية في الوطن
والشتات والعمل على استعادة الوحدة وانهاء االنقسام الفلسطيني.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/2/22 ،

 .18نتنياهو يرفض قيام دولة فلسطينية ويطرح حكماً ذاتياً

القدس " -األيام"  -وكاالت :أعلن رئيس حكومة االحتلل بنيامين نتنياهوم الذي يزور أستراليام
براحة رفضه لقيام دولة فلسطينية وطرح حكما ذاتيا مكانهام متجن ا الحديت عن سرقة معظم

مناطق الضفة الغربيةم وكرر مزاعمه حيال البراز اوس ارئيلي – الفلسطيني وشروطه التعجيزية لحل

البراز.

واعتبر نتنياهو خلل م تمر بحافي مشترا مل نظيره األستراليم ملكوم تورنبولم أمسم ردا على

س ال حول الدولة الفلسطينيةم "أفضل عدم التعامل مل الشعارات بل مل المضمون .ماذا سيكون
طا ل الدولة الفلسطينية المستقبلية؟ هل هذه ستكون دولة تدعو إلى تدمير إسرائيل؟ هل هذه ستكون

دولة ستستولي قوى اوسلم المتطرف على الفور على أراضيها؟".

وتجاهل نتنياهو الحبار غير اونساني الذي تفرضه إسرائيل على قطاز غزة والحروب العدوانية

التي شنتها ضد القطاز والدمار الرهيب الذي خلفته فيه.

وقال نتنياه وم "ال أريد أن أضم مليوني فلسطيني إلى إسرائيل كمواطنين إسرائيليين وال أريد أن

يخضعوا للسيطرة اوسرائيلية .أريد أن يتمتعوا حرية حكم الذاتي ولكن دون القدرة على تشكيل تهديد

علينام ألن إسرائيل هي دولة بغيرة".

وتساءل نتنياهو "عن أي دولة يتحدت ه الء؟ أوالم يجب على الفلسطينيين أن يعترفوا الدولة

اليهودية .ال يعقل أن هناا من يقول إنه يجب على الفلسطينيين أن يحبلوا على دولة وبنفس الوقت

يوابلون المناشدة إلى تدمير الدولة اليهودية إسرائيل .إذنم مطال ة الفلسطينيين االعتراف الدولة

اليهودية هو أمر إج اري".
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وقالم "ثانيام نحن نعرف ما هو الواقل في الشرة األوسط وان لم تكن هناا إسرائيل لتضمن األمن

فالدولة الفلسطينية سرعان ما تتحول إلى قلعة أخرى لإلسلم المتطرف .هذا ما تحدثت عنه منذ 8

سنوات .يجب علينا أن نضمن أن الفلسطينيين سيعترفون الدولة اليهودية كما يجب علينا أن
نضمن أن إسرائيل ستمتلا السيطرة األمنية على جميل األراضي .علوة على ذلام أريد أن يتمكن

الفلسطينيون من حكم أنفسهم وأن يتمتعوا بجميل الحريات ولكن ليس الحرية لتدمير إسرائيل .عليهم
أن يعترفوا بإسرائيل ويجب على إسرائيل أن تمتلا السيطرة العسكرية .هذا هو رأيي وهو لم يتغير".

واعتبر نتنياهو أن "لب البراز بيننا وبين الفلسطينيين هو ع ارة عن الرفس الفلسطيني المستمر

االعتراف الدولة اليهودية مهما كانت حدودها .وحينما يعترف الفلسطينيون الدولة اليهودية وب قائها

و حق إسرائيل الوجود كالدولة القومية للشعب اليهودي على أرس أجداده ستقل سائر القضايا في

محلها".

األيام ،رام هللا2017/2/23 ،

 .19قائد الجيش اإلسرائيلي :انتخاب السنوار ألغى التمييز بين القيادات العسكرية والسياسية لحماس

نشرت رأي اليوم ،لندن2017/2/22 ،م عن األناضولم أن غادي إيزنكوتم رئيس أركان الجيش
اوسرائيليم قال إن انتخاب يحيى السنوارم زعيما لحركة “حماس في غزة”م ألغى “التمييز بين
القيادات السياسية والعسكرية لحركة حماس.

وجاءت أقوال إيزنكوت خلل اجتماز مغلق مل أعضاء لجنة “الخارجية واألمن”م في الكنيست

مالبرلمان اوسرائيليم األربعاء.

وقال المكتب اوعلمي للكنيستم في تبري

مكتوب حبلت األناضول على نسخة منه إن

إيزنكوت أبل اللجنة أن األولوية األولى للجيش اوسرائيلي في عام  2017ستتمثل في “جبهة غزة”.
وأضاف إيزنكوت“ :ال توجد بوادر لقيام حماس فت جبهة ضد إسرائيل من قطاز غزة”.

ووبف المس ول العسكري اوسرائيليم العام  2016أنه “كان آمنا نسبيام رغم من أن النبف األول

من العام شهد استم ار ار لإلرهاب الذي بدأ عام .2015

وقال“ :المفتاح األساسي في خفس اورهاب هو استخدام القوة الطريقة البحيحةم والفبل ما بين

اورهابيين والسكان” .وأضاف“ :إن الظاهرة المزعجة في العامين  2017-2016هي أن  %45من
منفذي الهجمات هم من حملة الهوية الزرقاء”م في إشارة إلى الفلسطينيين القاطنين في مدينة القدس
الشرقية المحتلةم والمواطنين العرب في إسرائيل.
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وذكرت الشرق األوسط ،لندن2017/2/23 ،م عن نظير مجليم أن آيزنكوتم قال إنه "سواء على
الجبهة الشمالية مل سوريا ولبنان أو جبهة قطاز غزةم فإن أيا من عنابر الطرف الثاني غير جاهز
للم ادرة إلى حرب ضد إسرائيل"م علما أن الجيش اوسرائيلي وضل جبهة قطاز غزة على رأس سلم
األولويات للعام الحالي .وادعى أن جيشه ال يزال يوابل توفير الرد على األنفاة القائمة تحت

األرسم مشي ار إلى أن ذلا يتوابل منذ أكتوبر متشرين األول 2013م وأنه تم استثمار  4.2مليار

شيكل م700مليون دوالر م لهذا الشأن.

 .21نتنياهو ووز ارؤه :بعد انتهاء اإلجراءات القضائية يجب منح العفو للجندي أزاريا
النابرة – وديل عواودة :تسبب الحكم القضائي المخفف على الجندي قاتل الجري الفلسطيني عبد
الفتاح الشريف في الخليلم بجدل باخب في إسرائيل .حيت تسابق ساسة إسرائيل في الدعوات
للعفو عن الجندي القاتل ومعظمهم مدفوز الكراهية للفلسطينيين و الرغ ة كسب نقاط سياسية .وقال

نتنياهو من أستراليام قبل بدور قرار الحكم على ا ازريام انه "يجب التفكير من العفو .الكثير من

الوزراء سيدعمون هذه الخطوة .وحاول تبرير دفاعه عن القاتل "هذه ظروف خابةم وانا أ من انه
في ضوء هذه الظروف يمكن منحه العفو".

وقال وزير التعليم نفتالي بينيت من البيت اليهوديم معق ا على القرار إن "أمن مواطني إسرائيل يحتم

من العفو الفوري اللي ور ا ازريا" .وأضاف انه "تم تلويت كل إجراءات التحقيق منذ البداية .حتى إذا

أخطأم يمنل جلوس ا ازريا في السجن .كلنا سندفل ثمن ذلا".

وكتب وزير األمن افيغدور ليبرمان من "اسرائيل بيتنا" على بفحته في فيسبوا أنه "يجب حتى على

من ال يحب القرار احترام المحكمة" .لكنه أضاف "من جهةم المقبود جندي متميز ومن جهة أخرى

مخرب جاء لقتل اليهود .هذا ما يجب ان يأخذه الجميل في االعت ار".

كما دعا وزير المالية موشيه كحلون إلى العفو عن ا ازريا .وقال إنه عد انتهاء اوجراءات القضائيةم
يمكن ويجب العمل من أجل من العفو للجندي كما تم في حاالت مشابهة في السابق".

وقال وزير الموابلت والمخابرات يسرائيل كاتسم إن "المحكمة قالت كلمتها وتم استنفاذ اوجراء
القضائي" زاعما "انه اآلن حان وقت العفو" .كما دعا رئيس حركة شاسم وزير الداخلية أرييه درعي
لمن العفو عن ا ازريا "كي يتمكن من ترميم حياته وانهاء القضية التي تمزقنا جميعا منذ عدة شهور".

واعتبرت الوزيرة ميري ريغف من الليكود" :هذا يوم حزينم قرار الحكم قاس .الي ور ما كان يجب أن
يجلس ولو ليوم واحد في السجنم اوضافة إلى العقو ة التي نفذها".

القدس العربي ،لندن2017/2/23 ،
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 .21قضاة جدد بـ"العليا" :ثالثة يمينيين أحدهم مستوطن وآخر عربي
لل ضاهر :اختارت لجنة تعيين القضاةم مساء األربعاءم أربعة قضاة جدد للمحكمة العليا

اوسرائيليةم بينهم ثلثة قضاة محافظين ويمينيين هم يوسف ألرون وياعيل فيلنر ودافيد مينتسم وهذا
األخير هو مستوطنم إضافة إلى القاضي العربي جورج قرا.

وعقد اجتماز اللجنة في ظل خلفات بين القضاة والسياسيين األعضاء في اللجنةم التي حثت في

أسماء  26مرشحا لتولي منبب قاس في المحكمة العليا .وأعضاء اللجنة هم :وزيرة القضاءم أييليت

شاكيدم من حزب 'البيت اليهودي' وزير المالية ورئيس حزب 'كوالنوم موشيه كحلون عضو
الكنيست روبرت إليطوفم من حزب 'يسرائيل بيتينو' عضو الكنيست نوريت كورينم من حزب

الليكودم رئيسة المحكمة العليام مريم نا رم والقاضيان في هذه المحكمةم سليم جبران واليكيم
روبنشطاينم ممثل نقا ة المحامينم المحاميان خالد حسني الزعبي وايلنا سكر.

عرب 2017/2/22 ،48

 .22الكنيست اإلسرائيلي يقر قانوناً يمنع النساء من ارتداء التنانير القصيرة داخله
القدس المحتلة – أ ف ب :قرر البرلمان اوسرائيلي االحتفاظ قانون مل س مثير للجدل يمنل
التنانير القبيرة في الكنيستم ولكنه سيقوم بتطبيقه وفرس عقو ات ضد المخالفات شكل تدريجيم
حسب ما قررت لجنة م لفة من نواب وموظفين برلمانيين .وبدر القرار أول أمس الثلثاء عد أن

تظاهر موظفون في كانون األول /ديسمبر الماضي عندما تم منل مجموعة نساء من الدخول إلى
مقر البرلمان حجة ارتدائهن تنانير ومل س قبيرة.

وقالت الموظفات إن رجال األمن في البرلمان بدأوا يتشددون في تطبيق القوانين حول طول التنورة

بدون إعطاء أي سبب .وتم تشكيل لجنة م لفة من نواب وموظفين في البرلمان لدرس الموضوز.
وجاء في بيان بادر عن الكنيست "تم االتفاة على االستمرار في فرس قانون المل س .وتقرر في

الوقت نفسه إنشاء آلية تطبيق تنل على توجيه تحذيرات قبل منل الدخول إلى المبنى".

وأكد البيان أن "القدوم الى الكنيست يجب أن يكون في زي الئق ومحترم"م مشي ار إلى أنه "ال يجب
أن يبل أحدهم مرتديا مل س ال تظهر االحترام للكنيست" كقمبان "تي شيرت"م أو بنادل أو

مل س رياضية أو فساتين وتنانير قبيرة أو سراويل قبيرة .وأضاف البيان أيضا أنه تم منل

القمبان التي تحمل شعارات سياسية.
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 .23فلسطينيو  48وأعضاء في الكنيست يطالبون باستقالة نتنياهو والمفتش العام للشرطة
تل أبيب  -نظير مجلي :بين تسريب أجزاء من التحقيق في مقتل المربي يعقوب أبو القيعانم أنه لم
يكن من رجال "داعش"م ولم يدهس شرطيا إسرائيليام على عكس ادعاء عدد من المس ولين
الحكوميين .وعلى الفورم تعالت أبوات في أوساط عرب النقب وأعضاء الكنيست مالبرلمان

اوسرائيلي من "القائمة المشتركة"م مطال ة محاكمة رئيس الوزراء اوسرائيلي بنيامين نتنياهوم ووزير

األمن الداخلي جلعاد أردانم والمفتش العام للشرطي روني الشيخم وارغامهم على تقديم االستقالةم
سبب تبريحاتهم وتحريضهم الشديد على العرب فلسطينيي .48

وقد بدأت تتسرب معلومات من داخل التحقيقم إلى وسائل اوعلم اوسرائيليةم مفادها أن كل

الدالئل تشير إلى أن المس ولين اوسرائيليين تسرعوا في الحكم على ال ارحل .فل هو "داعش" وال هو
داهس متعمد .وأنه قتل بدم اردم ل ذنب.

الشرق األوسط ،لندن2017/2/23 ،

 .24الجيش اإلسرائيلي يجري سلسلة تجارب على "القبة الحديدية"
هاشم حمدان :استكملت و ازرة الدفاز اوسرائيليةم م خرام سلسلة تجارب لتطوير قدرات منظومة
اعتراس البواريخ الدفاعية المسماة 'الق ة الحديدية'.

وقال بيان بادر عن و ازرة األمن إنه تم للمرة األولى استخدام باروخ اعتراضيم في إطار التجربةم

يحتوي على مرك ات تم إنتاجها في الواليات المتحدة.

ولم تشر و ازرة الدفازم في بيانهام إلى ما تم اخت اره في إطار سلسلة التجارب على المنظومةم التي
وبفت أنها أثبتت فعاليتها العملنية خلل الحرب العدوانية األخيرة على قطاز غزة في بيف العام

.2014

عرب 2017/2/23 ،48

 .25حيفا :وزارة حماية البيئة تنوي تفريغ خزان األمونيا

هاشم حمدان :أعلنت الو ازرة حماية البيئةم ب اح األربعاءم أنها تنوي العمل على تفري خ ازن األمونيا

في حيفا حتى مطلل حزيران/يونيو القادم.

وأعلنت الو ازرة أنها لن تجدد الترخيل للخزانم والذي ينتهي في األول من آذار/مارس .ومل ذلا

فهي على استعداد للسماح بتفري شحنة أخرى من األمونيا في الشهور الثلثة التاليةم إذا اقتضت

الضرورة ذلا.
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وادعت الو ازرة أن التمديد يأتي بهدف توفير الفربة ويجاد بدائل للتزود األمونيا دون المس
بناعة األمونيام و موجب وجهة نظر المجلس ل من القوميم والفحوبات المهنية التي أجرتها

و ازرة االقتباد.

و حسب و ازرة حماية البيئة فإنه تم اتخاذ القرار عد أن لم تتمكن شركة 'حيفا كيميكاليم' من إث ات

كيف ستحمي السكان من المخاطر الناجمة عن ملء الخزان.

عرب 2017/2/22 ،48

 .26استطالع %56 :من اإلسرائيليين أكدوا أن العقوبة على الجندي القاتل قاسية جداً
محمد وتد :يرى أكثر من نبف المجتمل اوسرائيلي أن عقو ة السجن لعام ونبف التي فرضتها
المحكمة العسكرية على الجندي القاتلم إليئور أ ازريام الذي أعدم الفلسطيني عبد الفتاح الشريف

الخليل بينما كان الشريف جريحا وال يقوى على الحركةم قاسية جدام فيما عبر الغالبية العظمى من

اوسرائيليين عن دعمهم لمن العفو عن أ ازريا.

ووفقا الستطلز الرأي الذي شمل  500إسرائيلي فوة جيل الة  18ونشرته بحيفة 'معاريف' في
عددها البادرم يوم األربعاءم حيت أجرته م اشرة عد النطق الحكم على الجندي القاتلم فإن %56

ممن شملهم االستطلز أكدوا أن الحكم البادر حق الجندي القاتل قاس جدام عندما توجيه س ال
عن رأيهم العقو ة عام ونبف التي تم فرضها على الجنديم فيما أكد  %29المستطلعين أن الحكم

مناسبم وفقط  %11أجابوا أن الحكم مخفف جدام بينما أجب  %4أن ال رأي لهم الموضوز.

وردا على س الم هل ت يد أو تعارس من العفو للجندي القاتلم فإن  %69من اوسرائيليين الذين

شملهم االستطلز قالوا إنهم ي يدون إبدار عفو عن الجندي القاتلم حيت لوحظ تراجل طفيف في
هذا الموقف قياسا استطلز رأي أجري السابقم حيت أكد  %75من المشمولين االستطلز
تأييدهم لمن العفو عن الجندي القاتل بينما عارس ذلا .%25

عرب 2017/2/22 ،48

 .27استشهاد أربعة الجئين فلسطينيين في سورية
استشهد أربعة الجئين فلسطينيين في سوريةم بينهم اثنانم خلل أحدات البراز األخيرة في ريف

درعا جنوب سورية.
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وذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن "داعش" ارتكب مجزرة أمس األول 2017/2/21
في بلدة "جلين" الواقعة منطقة حوس اليرموا في ريف درعا الغربيم راح ضحيتها أكثر من 15

شخباً".

وأشارت المجموعة إلى أن عنابر التنظيم قاموا اعتقال واختطاف العشرات من أبناء البلدةم فضلً
عن اوعدامات التي حبلتم قبل انسحابهم من البلدة

ولفت فريق الربد والتوثيق في مجموعة العمل إلى ارتفاز حبيلة ضحايا اللجئين الفلسطينيين في

سورية إلى م 3449ضحية بينهم م 455الجئة.

فيما وثقت مجموعة العمل م 198ضحية من أبناء مخيم خان الشي قضوا ألس اب عدة غالبيتهم

قضوا سبب القبف.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/2/22 ،

 .28االحتالل يعيد الحكم السابق لألسير نائل البرغوثي
رام هللا –"األيام اولكترونية" :أعادت محكمة االحتلل العسكرية في "عوفر"م أمسم الحكم السابق
ل سير نائل البرغوثي السجن الم بد و 18عاماً.

وكانت قوات االحتلل أعادت اعتقال األسير نائل البرغوثيم بتاريخ  28تشرين األول 2012م برفقة

عاما في
العشرات من محرري بفقة "شاليط"م وأمضى األسير البرغوثي حينها ما مجموعة ً 36
عاما متوابلة.
سجون االحتلل منها ً 34
وقال رئيس هيئة ش ون األسرى والمحررين عيسى قراقلم إن قرار المحكمة العسكرية اوسرائيلية

إعادة الحكم السابق ل سير نائل البرغوثيم انتقامي تعسفي عنبري امتيازم وم شر على سياسة

ملحقة األسرى المحررين واعادة اعتقالهم دون أية أس اب.

األيام ،رام هللا2017/2/22 ،

 .29االحتالل يعتقل  21مواطناً من محافظات الضفة

اعتقلت قوات االحتلل اوسرائيليم يوم األربعاءم م 21مواطناً من محافظات الضفة الغربيةم بينهم

سيدة.

وأوض نادي األسير الفلسطيني أن االحتلل اعتقل س عة مواطنين من محافظة الخليل.

كما واعتقل خمسة من بلدة بيتا في محافظة نابلسم بينهم والدة األسير نابر بادة أبو مازن

السيدة جودة عويضة م 45عاماً .
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واعتقلت قوات االحتلل مواطنين من مدينة جنينم فيما اعتقلت الشاب مواطنا من مخيم عايدة في
محافظة بيت لحم .إلى ذلام فقد اعتقل االحتلل ستة ش ان من بلدة العيسوية في القدس.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/2/22 ،

 .31بيت لحم :الحبس عامين لثالثة مدانين بتداول منتجات مستوطنات
رام هللا " -األيام األلكترونية" :أدانت محكمة البداية في بيت لحمم بفتها الجنائية برئاسة القاضي

مبل أبو عرامم واستناداً إلى البينات التي قدمتها النيا ة العامةم المتهمين مز.ش م ومح.د ومأ.د
بتهمة تداول منتجات وسلل مستوطناتم خلفاً ألحكام المادة  1/14من القرار قانون رقم  4لسنة

2010م شأن حظر ومكافحة منتجات المستوطناتم وحكمت عليهم الح س لمدة سنتين ودفل غرامة

مالية  000,10دينار أردني لكل منهم.

األيام ،رام هللا2017/2/22 ،

 .31مخابرات السلطة تفرج عن الصحفي "الساعي" بعد اعتقال دام  20يوماً

أفرجت أجهزة الضفة الغربية المحتلةم يوم األربعاءم عن األسير البحفي سامي الساعي في طولكرم

شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مبادر محلية أن جهاز المخابرات العامة أفرج عبر اليوم عن البحفي سامي الساعيم
عد اعتقال استمر نحو  20يوماً.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/2/22 ،

 .32منظمة العفو الدولية" :إسرائيل" عذبت أطفاالً وانتهكت حقوق اإلنسان بالضفة الغربية
أفاد التقرير السنوي الجديد لمنظمة العفو الدولية أمنستي أن "إسرائيل" استمرت خلل العام المنبرم

انتهاكات حقوة اونسان في األراضي الفلسطينية المحتلة وذلا عن طريق قتل مدنيين واعتقاالت

إدارية وأعمال تعذيب وهدم بيوت واستيطان.

وفي التفابيل تعرضت إسرائيل خلل عام  2016بورة واسعة لحقوة اونسانم ما في ذلا
االعتقاالت واستمرار ح س آالف الفلسطينيين بدون محاكمةم وبدون تقديم لوائ اتهامم ومارست
التعذيب ضد العديد من المعتقلينم وشجعت على إقامة المستوطنات غير الشرعية في الضفة

الغربيةم وحدت من حركة تنقل الفلسطينيينم هذا ما ورد في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية

"امنستي" الذي بدر يوم األربعاء.
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ووفقا لمعدي التقريرم فإن من بين الذين تعرضوا للتعذيب ووضعوا قيد االعتقال اوداري هناا
أطفال .وورد كذلا أن أساليب التعذيب تضمنت الضرب والتكبيل الم لم والحرمان من النوم .ومن
بين  110فلسطينيا مقتلوا العام الماضي من قبل األمن اوسرائيليم أشار التقريرم إلى أن منهم من لم
يكن يشكل تهديدا ألحد ولهذا فإن قتلهم كان غير مشروعا.

وكالة سما اإلخبارية2017/2/22 ،

غرف للعمالء في سجن "عوفر"
 .33مؤسسات لألسرى وجهات حقوقية تحذر من وجود ٌ
الضفة المحتلة -مقدس اوخ ارية :حذرت م سسات ل سرى وجهات حقوقية من استحدات االحتلل
لغرف خابة العملء داخل سجن "عوفر" االحتللي هدفها الحبول على معلومات من األسرى

داخل السجن.

وقال نادي األسير الفلسطيني اليوم الثلثاءم إن معلومات وردت ت كد أن سلطات االحتللم قامت

فت قسم جديد في سجن "عوفر"م للتحقيقم أو ما ميعرف قسم العملء "العبافير".
ودعا نادي األسير كافة المعتقلينم في الفترة األولى من التحقيقم إلى ضرورة االنت اه وعدم اودالء

أية معلوماتم ست ول النهاية إلى مخابرات االحتللم خابة أنه ومن المعروف لدى األسرى سا ًقا

أنه ال يوجد أقسام للعملء في سجن "عوفر"

وكالة قدس اإلخبارية2017/2/22 ،

 .34قوات البحرية اإلسرائيلية تعتقل خمسة صيادين في بحر قطع غزة

الحقت الزوارة الحربية اوسرائيليةم ب اح الثلثاء 2017/2/21م قارب بيد فلسطينيم وأطلقت

نيران أسلحتها الرشاشة تجاههم مما أدى إلى إبا ة بيادم واعتقال خمسة بيادينم بينهم فتىم

واحتجاز قارب بيد.

وقد ربد المركز الفلسطيني لحقوة اونسان تكثيف قوات االحتلل اوسرائيلي لملحقتها واعتداءاتها

ضد البيادين في مياه حر قطاز غزةم ما ي دي إلى حرمان بيادي القطاز من الوبول إلى
مبادر رزقهم والبيد حرية في مياه حر غزة.
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 .35معرض فني في جامعة بيرزيت يوثق مجزرة كفر قاسم التي وقعت قبل  60سنة
بيرزيت  -علي بوافطة :بين جدران متحف جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة تحيي الفنانة

التشكيلية الفلسطينية سامية حلبي ألوانها وفرشاتها شجون أبناء قرية عربية داخل الخط األخضر في
إسرائيل لم تبددها ستة عقود من الزمان.

واعتمدت في معرس مرسومات توثيقية لمذ حة كفر قاسم الذي ضم  16لوحة نمط السرد الرسم

لتوثيق ما جرى في كفر قاسم عام  1956من قتل لتسعة وأربعين فلسطينيا وفقا لشهود العيان آنذاا.

وقالت خلل افتتاح المعرس أمس "بدأت العمل على هذا المشروز منذ  ..1999زرت كفر قاسم

واستمعت إلى العديد من الشهادات عما حدت وقرأت الكثير مما كتب حول هذه المجزرة".

وتكتب سامية إلى جانب كل لوحة تفبيل لما جرى من حيت أسماء القتلى والمبابين والناجين
وكيف حدت كل ذلا.

وكالة رويترز لألنباء2017/2/22 ،

 .36جنرال إسرائيلي يؤكد اقتراح السيسي دولة فلسطينية بسيناء

أكد النائب اوسرائيلي السابق الجنرال آرييه إلداد أن الرئيس المبري عبد الفتاح السيسي اقترح فعل
على إسرائيل إقامة دولة فلسطينية في سيناءم وذلا عد نفي إسرائيل وجود مثل هذا المشروز.

ونقل موقل بحيفة معاريف األربعاء عن إلداد أن السيسي اقترح من الفلسطينيين مساحة في شمال

سيناء وقامة دولتهمم معتب ار أن هذا االقتراح يمكن أن يكون مثاال على التسوية اوقليمية لوضل حد

للبراز.

واعتبر إلداد أن الدولة الفلسطينية المفترضة في قطاز غزة وسيناء تبل لتكون "أفضل بيغة

للتسوية اوقليمية".

وأعرب الجنرال اوسرائيلي عن أمله في أن يكون الرئيس األميركي دونالد ترمب قد قبد في حديثه

عن التسوية اوقليمية الكبرى إقامة دولة فلسطينية في سيناءم أو أن ينوي الضغط على األردن
لتتحول بدورها إلى الدولة الفلسطينية المأمولة.

وبهذا البددم قال إلداد إن أفضل ما برح ه ترمب كان عدم اكتراثه حل الدولتينم وأضاف أن

المتمسكين بهذا الحل عاجزون عن الدفاز عنه أمام ترمب "كما عجزت األبنام عن الدفاز عن
نفسها عندما حطمها النبي إبراهيم عليه السلم"م حسب تعبيره.
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 .37خالد علي :تهجير أهل سيناء هدفه تنفيذ مخطط "توطين مواطني دولة ثالثة"

القاهرة  -أنس فارس :قال المحامي خالد عليم المرش الرئاسي سا ًقام َّ
إن رفعه و عس المحامين
دعوى قضائية ضد مخطط توطين الفلسطينيين سيناء والغاء اتفاقية مبر واالتحاد األوروبي في
استكماال لنزاز قانوني بدأ عام 2012م حينما أمحيل نل االتفاقية إلى المحكمة الدستورية
2002م تأتي
ً

العليا.

وخلل حواره مل اوعلمي يسري فودة ببرنامل "السلطة الخامسة" عبر فضائية " DWعربية" مساء
األربعاء أوض أن االتفاقية تحمل ع ارة "غامضة مطاطة" حيت ت ِّكد على اتفاة بين االتحاد

األوروبي ومبر على إعادة توطين أجانب من دولة أخرىم واعادة التوطين تكون بتغيير التركي ة
السكانية لدولة بإج ارها على استضافة مواطني دولة أخرىم وهذا يختلف في القانون عن مفهوم من

الجنسية أو اوقامة.

وأضاف" :ال نتعامل وفًقا لتكهناتم ولكن وفًقا لواقل موجود من خلل وثائق قانونية ودستورية وهذا
تجسد في ق اررين موجودين حتى هذه اللحظة في عمليات إخلء رف والشيخ زويد بزعم
الواقل َّ
تم إخلء أكثر من  900بيت وخلل المزروعات وتهجير الناس من بيوتهم".
مكافحة اورهابم حيت َّ

موقع رصد ،القاهرة2017/2/23 ،

" .38الثوري المصري" يدين ما وصفه بالعدوان اإلسرائيلي على سيناء

القاهرة -محمد خيري :أدان المجلس الثوري المبري ما وبفه العدوان البهيوني على مبرم
الذي أعلنه وزير الدفاز اوسرائيليم أفيجدور ليبرمانم بتنفيذ قواته غارات إسرائيلية داخل أرس

سيناء.

وقال المجلس الثوري -في بيان له مساء األربعاء" :-مهما كانت المبررات التي زعمها وزير دفاز

الكيان البهيوني من أن هذه الغارات كانت بهدف الحرب على اورهابم فهي والعدم سواء ذلا
ألن المجتمل المبري ذو سيادة على أرضهم واورهاب الذي تم هو إرهاب المعتدي الخارجي وعميله

الداخلي مالسيسي ".

وأعرب عن "شديد حزنه وأسفه للحالة التي وبلت إليها القوات المسلحة المبرية تحت قيادة

العسكرم الذين خانوا القسمم فانقلبوا على الرئيس المنتخب محمد مرسي"م م كدا أن "تفابيل الم امرة
على مبر وشعبها تتض مل مرور الوقت شيئا فشيئا أمام الشعب كلهم ض اطه وجنوده".

وأضاف المجلس أن "حالة جريمة التطبيل بين العسكر والكيان البهيوني وبلت القيادة العسكرية
إلى أن أب حت في حالة استيعاب كامل من الكيان البهيوني له الء القادةم وظهر ذلا جليا من
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خلل تسري ات وزير خارجية العسكرم سام شكريم الذي اتبل أحد موظفي الش ون القانونية في
دولة الكيان الستطلز رأيه حول بنود وثيقة العار الخابة التنازل عن جزيرتي تيران وبنافير".

واستطرد المجلس قائل" :ال يظن أحد أن الشعب غافل عن هذه الم امراتم لكنها نار غضب تشتعل

تحت الرماد حتى تعلن عن غض ة ثورية قادمة لن تهدأ حتى تعيد مبر إلى قوتها ومكانتها بين

األممم عدما تأمر عليها الخونة والعملء وتجار الوطن".

موقع "عربي 2017/2/22 ،"21

 .39اعتصام "أبناء قطاع غزة" احتجاجا على رفع رسوم جوازات السفر

السبيل – محمود خيري :اعتبم العشرات من أبناء قطاز غزة المقيمين على أرس األردن أمس
األربعاءم احتجاجا على ما أسموه مسلسل الهجوم على أبناء قطاز غ ةزةم وابفين قرار رفل رسوم

الجوازات بة "الظالم والمجحف".

وطالب المعتبمون استدراا الموقف حتى ال تتلطخ بورة األردن النابعة في تعاملها مل

اللجئينم وعلى أرسها رفل رسوم إبدار جواز السفر إلى  200دينارم بدالً من  25دينا اًر.
السبيل ،عمان2017/2/23 ،
 .41الحريري تسلم تقرير لجنة الحوار الفلسطيني -اللبناني
سلم وفد "مجموعة العمل اللبناني حول قضايا اللجئين الفلسطينيين" برئاسة رئيس لجنة الحوار

اللبناني  -الفلسطيني حسن منيمنةم الحريري الوثيقة التي توبلت إليها المجموعة عد نقاشات

استمرت عامين .وضم الوفدم إلى منيمنةم النواب :علي فياس عن "حزب هللا"م عمار حوري عن
"تيار المستقبل"م سيمون أبي رميا عن "التيار الوطني الحر"م الدكتور بهاء أبو كروم عن الحزب

التقدمي االشتراكي ورئيس لجنة الميسرين الدكتور أنطوان حدادم الخبير في "اوسكوا" أديب نعمةم

والدكتور زياد الباي م وعن فريق العمل :الدكتور زهير هواري ومدير مكتب لجنة الحوار المهندس

عبد النابر اآليي.

وأكد الحريري للوفد دعم القضية الفلسطينية وأهمية قيام الدولة الفلسطينية والواجب اونساني الذي
يترتب على لبنان إزاء اللجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين .وشدد على أهمية هذه التجربة

كمدخل لبياغة مشاريل ومخططات إزاء مختلف المسائل ال سيما لجهة أوضاز المخيمات

الفلسطينية.
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 .41موقع ديبكا :مسؤول المخابرات السعودية زار "إسرائيل" ورام هللا س اًر
رام هللا :كشف موقل تيا دي كا االستخ اري أن رئيس جهاز المخابرات السعودية العامة خالد بن علي
الحمادين زار خلل اليومين الماضيين في  21ش اط/فبراير كلً من رام هللا وتل أبيبم محذ اًر السلطة
من تعزيز علقاتها الم اشرة مل الجمهورية اوسلمية اويرانيةم دون أن ي كد الخبر من مبدر

"إسرائيلي" أو فلسطيني .ورج الموقل االستخ اري اوسرائيليم أن تكون زيارة الحمادين لرام هللام
لتحذير الفلسطينيين من تعزيز علقاتهم الم اشرة مل إيران.

وذكر الموقلم أنه بتاريخ  13فبراير فإن طهران ورام هللا أقاموا بينهما قناة اتبال م اشرة وأن أول
لقاء بين وفدين إيراني وفلسطيني تم الشهر الحالي في بروكسلم حسب مبادر استخ ارية خابة

بتيا دي كا.

وعن هدف زيارة الحمادين وسرائيلم كشف الموقل أن الهدف هو استيضاح عدة قضايا أمنية لها

علقة م تمر إقليمي أمريكي إسرائيلي عربي حيت ناقش أمر الم تمر الرئيس األمريكي دونالد

ترامب مل رئيس الوزراء "اوسرائيلي" بنيامين نتنياهو بتاريخ  15فبراير خلل زيارة األخير لواشنطن.

وكالة سما اإلخبارية2017/2/23 ،

 .42الجامعة العربية :قرار المحكمة اإلسرائيلية بحق قاتل الشريف تشجيع الرتكاب جرائم جديدة
القاهرة -وفا :أدانت الجامعة العربيةم الحكم الذي أبدرته المحكمة العسكرية اوسرائيلية الحكم

السجن لمدة  18شه ار على الجندي اوسرائيلي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل
بورة متعمدة وبدم ارد أمام الكاميرات.

وقال بيان بادر عن قطاز فلسطين واألراضي العربية المحتلة الجامعة العربية اليوم األربعاءم إن

هذا الحكم الجديد يكشف بورة فاضحة أشكال التمييز العنبري الذي تمارسه سلطات االحتلل
ومحاكمه حق الفلسطينيينم وهو قرار وحكم تشجيل لجنود االحتلل وعبا ات المستوطنين اورهابية

على المضي قدما في التمادي ارتكاب المزيد من جرائم القتل حق الفلسطينيين األبرياء.

وطالبت األمانة العامة المجتمل الدولي ممثل بدوله وهيئاته المختلفة وفي مقدمتها األمم المتحدة

وكافة الهيئات والم سسات الدولية واوقليمية خابة الحقوقيةم فض

هذه الممارسات اوسرائيلية

والتبدي لهام والتأكيد على ضرورة توفير نظام حماية دولي للشعب الفلسطيني يضل حدا فوريا لهذه

االنتهاكاتم التي ال يمكن تبنيفها إال ضمن جرائم الحرب التي تستدعي الملحقة والمساءلة أمام

العدالة الدولية على طريق إنهاء االحتللم واقامة الدولة الفلسطينية وتمكينها من السيادة واالستقلل.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/2/22 ،
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 .43روحاني :السالم يرتبط بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي

اعتبر الرئيس اويراني حسن روحاني أن تحقيق سلم شامل وعادل في المنطقة لن يكون إال بإنهاء
االحتلل اوسرائيلي وحبول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعةم م كدا في ختام الم تمر السادس

لدعم االنتفاضة الفلسطينية في طهران أن المقاومة هي الخيار األمثل ل قاء الشعب الفلسطيني ونيل
حقوقه.

وقال روحاني في كلمته األربعاء إن االنتفاضة الفلسطينية هي مقاومة من أجل ال قاءم وهي الخيار

األشرف ل قاء الشعب الفلسطيني الذي أدرا أن عبور هذه المرحلة البع ة حيت الرعب والقتل لن
يتم إال االتحاد والوحدة والتضامن.

وأضاف أن "البهاينة اليوم يتحدثون عن حلفاء جدد ويعملون على التخويف من المقاومة حتى
تنقلب الدول العربية واوسلمية الداعمة للمقاومة من عدوة إلى حليفة لهم ضد المقاومة ومن يدعمها

بجد وبدةم أي إيران".

واعتبر روحاني أن تحقيق سلم شامل المنطقة لن يتم إال عبر إنهاء االحتلل وحبول الشعب
الفلسطيني على حقوقهم ومن بينها حق تقرير المبير لجميل السكان األبليين من مسلمين

ومسيحيين ويهودم وعودة اللجئين وتشكيل حكومة وحدة وطنية عابمتها القدس الشريف.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/2/23 ،

 .44وزير الداخلية اإلسرائيلي السابق يهاجم تركيا

شن وزير الداخلية اوسرائيلي السابق غدعون ساعر هجوما على تركيام واعتبرها "دولة غير
ديمقراطيةم ألن من يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان"م داعيا لدعم األكراد واألقليات في المنطقة
بفة عامة.

ونقل موقل "أن آر جي" عن ساعر -وهو من أقطاب حزب الليكود الحاكم -قوله إنه ال يجب على
إسرائيل أن تدفل لتركيا تعويضات عن مقتل عشرة من مواطنيها في الهجوم اوسرائيلي على سفينة

مافي مرمرة ق الة شواطئ غزة أواسط عام .2010

وخلل م تمر نظمه مركز "بيغن السادات" للدراسات االستراتيجية التا ل لجامعة تل أبيبم رفس
ساعر تقوية العلقات بين إسرائيل وتركيام واعتبرها "جهة غير مستقرة في المنطقة"م كما رفس أيضا

تعيين سفير تركي جديد لدى تل أبيب.

واستذكر ساعر التشبيه الذي أطلقه أردوغان على إسرائيل خلل اندالز حرب غزة األخيرة الجرف

البامد 2014م حين قال إنها تش ه النظام النازي.
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واعتبر ساعر أن األردن وقطاز غزة "دولتان فلسطينيتانم والضفة الغربية ستكون الدولة الفلسطينية
الثالثةم وهذه فكرة ليست جيدةم لذلا يجب الحديت عن خيار الكونفدراليةم وت ادل المناطقم وأفكار

جديدة أخرى".

الجزيرة نت ،الدوحة2017/2/22 ،

 .45عميدرور :إذا حاول اإليرانيون وحزب هللا إنشاء قواعد على حدودنا سنتدخل بالقوة

النابرة -زهير أندراوس :أفاد موقل  NRGاوخ اري-اوسرائيليم نقلً عن مبادر أمنية وسياسية
في تل أبيبم وبفها أنها واسعة االطلزم أفاد عن وجود خشية إسرائيلية مما أسماها محاولة إيران
مضايقة الدولة العبرية لتحدي إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامبم وقد ازدادت هذه المخاوف عد
اللقاء الودي بين الزعيمينم ترامب ورئيس الوزراء اوسرائيلي بنيامين نتنياهوم األسبوز الماضيم في
واشنطن.

ٍ
رسالة تحذر
و حسب الموقلم أعربت مبادر سياسية إسرائيلية عن اعتقادها أن إيران ستمحاول نقل
فيها من االقتراب منهام في ٍ
وقت تحاول دول وقوى عظمى في أرجاء العالم اخت ار قوتها أمام زعيم

العالم الحرم حسب تعبير الموقل.

وأشار  NRGإلى أن المس ولين اوسرائيليين يعتقدون أن إيران ستمحاول التلمي لإلدارة األمريكية
الجديدة أنها لن تقبل المس قوتهام والسيما عد تجربة البواريخ التي أجرتها كوريا الشماليةم وا حار
السفن الروسية مقابل الشواطئ الشرقية للواليات المتحدة األمريكية.

على بلة ما سلفم قال مستشار األمن القومي السابق في الدولة العبريةم الجنرال في االحتياط

يعقوب عميدرور إن إسرائيل لن تسم بوجود قواعد إيرانية على حدودها الشماليةم وخابة في
هض ة الجوالن.

وفي مقابلة مل موقل “أخ ار  "24العبري-اوخ اريم أضاف عميدرورً :أيا كانت التطورات فهناا
أن تقبل ه وهو وجود قواعد لحزب هللا أأو ويران على الحدود الشماليةم
أمر واحد ال يمكن وسرائيل أ

اللبنانية منها أأو السوريةم وتا ل قائلً إنه سبب الفوضى في الشرة األوسطم لم تعد القاعدة القديمة
“عدو عدوي بديقي” سارية المفعول.
علوة على ذلام رأى الجنرال المتقاعد عميدرور أن منطقة درعا السورية هي منطقة استراتيجية ومن

أن تربط بين المعارضة السورية في الجنوب والشرةم وكذلا تفبل بين المناطق اوسرائيلية
شأنها أ
وجبل الدروزم لذلا فهي تحمل أهمية كبرى لمستقبل سوريةم على حد تعبيره.
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السنيةم عكس
واختتم عميدرور قائلً إنه وسرائيل علقات غير ممعلنة مل العديد من الدول العربية م
األردن ومبر.
رأي اليوم ،لندن2017/2/22 ،

" .46المصدر" اإلسرائيلي :صحفي إسرائيلي يغطي عمليات الجيش العراقي بالموصل
غزة  -أحمد بقر :يرافق "المراسل" اوسرائيلي إيتاي أنجل القوات الخابة العراقية الشيعية التي
تقاتل تنظيم الدولة في قلب مدينة الموبل العراة.

وتكر ار المنطقة التي يدور فيها القتال األخطر في العالم"م وفق موقل
ا
وقال أنجل الذي "دخل م ار ار
"المبدر" اوسرائيلي" :يسألونني ما الذي يدفعا إلى الدخول إلى مناطق القتال المستعرةم التي

يحاول الكثيرون الهرب منها؟ ..إذا سقطت الموبل فستسقط داعش أريد أن أرى ذلا في اللحظة

الحقيقيةم حتى وان كانت هناا لحظات أرغب فيها الهرب من المنطقة".

وأوض الموقلم أن "الحلقة األولى من برنامل بوره أنجل في العراة بثت أمس على شاشة القناة

الثانية اوسرائيلية ضمن برنامل التحقيقات "عوفداه"م وجلس عشرات آالف اوسرائيليين مندهشين عند

ر ية البرناملم و أروا مشاهد استثنائية لعالم ال يعرفون الكثير عنه".

وأشار إلى أن تبوير المسلسل "بدأ مل وبول أنجل إلى ضواحي الموبلم بينما كانت تغطيها

موجة من الدخان األسود والثقيل جدا المن عت من آ ار النفط التي أشعلتها داعش"م مضيفا" :مشهد

السماء السوداء والضوء األبفر المائل ل حمر المنبثق مل بداية النهار ظهر كفيلم رعب ينج في

إثارة الخوف".

ولفت الموقل إلى أن المواطنين في الموبل "ال يرغبون بإجراء المقا لت والتعاون مل وسائل

اوعلم ألنهم يخشون من أن األمور التي توثقها الكاميرات قد ت دي إلى قتلهمم سواء قامت بذلا

داعش أو الجيش العراقي الشيعيم الذي يدخل األحياء سيارات مدرعة عليها أعلم شيعيةم وتسمل
من مكبرات البوت فيها أغاني شيعية شكل واض ".

وكشف موقل "المبدر" أن البحفي أنجل "انضم إلى وحدة النخ ة في الجيش العراقيم ودخل معها
سيارات مدرعة إلى مركز األحياء التي تسيطر عليها داعش".
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 .47سفيرة الواليات المتحدة تهاجم األمم المتحدة وتعلن وقوفها إلى جانب "إسرائيل"
أفادت وسائل إعلم إسرائيلية أن تل أبيب أبدت ارتياحا إزاء تبريحات لمندو ة الواليات المتحدة في
األمم المتحدة نيكي هيلي أعلنت فيها وقوفها إلى جانب إسرائيل في النقاشات التي تشهدها المنظمة

الدوليةم ومعارضتها لما وبفتها التوجهات المعادية وسرائيل.

وقالت بحيفة إسرائيل اليوم المقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن أجواء إيجابية تسود األمم

المتحدة اتجاه إسرائيل منذ تعيين نيكي هيلي مندو ة للواليات المتحدة في المنظمة الدولية.

و حسب البحيفةم فقد أعلنت هيلي أنها لن تتردد في الوقوف بجانب إسرائيل في النقاشات الدائرة

داخل األمم المتحدةم وأن الواليات المتحدة لن تتجاهل عد اليوم ما وبفته استهداف إسرائيل في
عس المداوالت التي تشهدها أروقة المنظمة الدولية.

وزعمت أن مجلس األمن الدولي يجب أن ينشغل ال حت عن طرة لحفظ األمن والسلم الدوليين في

العالمم لكن ما حبل أنه في جلسته األخيرة شأن الشرة األوسط لم ي حت كيفية القضاء على تنظيم
الدولة اوسلميةم وال تحميل نظام شار األسد المس ولية عن المجازر الرهي ة التي تحدت تجاه

المدنيين في سوريام وال ك يفية مواجهة البواريخ عيدة المدى التي حوزة حزب هللام وال السلح
والمال اللذين توفرهما إيران للمنظمات المسلحة.

وأضافت أن مجلس األمن ترا كل هذام وانشغل في توجيه االنتقادات لما وبفتها الديمقراطية

الوحيدة في الشرة األوسطم وهي إسرائيل.

وقالت هيلي "بحي أنني جديدة في موقعي هذا لكني أعلم أن مجلس األمن ينتهل هذه الطريقة في
النقاشات ضد إسرائيل منذ عشرات السنينم وأنا هنا ألقول إن الواليات المتحدة لن تغس الطرف عن

هذا الوضل".

وتا عت "وجودي في هذا المكان لتوفير دعم حديدي من الواليات المتحدة وسرائيلم وابداء معارضة
لدي لما وبفتها التوجهات المعادية لها في األمم المتحدة".

وأكدت هيلي أن واشنطن لن تعود إلى السياسة الخاطئة التي ات عتها إدارة الرئيس األميركي السابق
اراا أو امام والتي تجلت في بدور قرار مجلس األمن رقم  2334ضد االستيطانم وقالت لن نسم

بتكرار بدور ق اررات أحادية الجانب من مجلس األمن ودانة إسرائيل.

وأعلنت هيلي دعم لدها لحل البراز اوسرائيلي الفلسطيني واستمرار المفاوضات الم اشرة بين
الجانبينم موجهة انتقاداتها إلى األمم المتحدة التخاذ جملة ق اررات معادية وسرائيلم مما يضل

بعو ات أمام الجانبين للجلوس على طاولة المفاوضات.
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وانتقدت هيلي وجود دائرة مستقلة في األمم المتحدة خابة الموضوز الفلسطينيم في حين ال توجد

دائرة أخرى شأن تهديدات كوريا الشمالية أو المنظمات المعاديةم وابفة ذلا السياسة المزدوجة.

وأكدت أن الواليات المتحدة لن تتردد في توجيه أي انتقاد علني ل مم المتحدةم والوقوف بجانب

بديقتها وحليفتها إسرائيلم وفق ما ذكرت بحيفة إسرائيل اليوم.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/2/22 ،

 .48متظاهرون يجهضون محاضرة لسفير "إسرائيل" بإيرلندا
أفادت وسائل إعلم إسرائيلية أن طل ا منابرين لفلسطين منعوا السفير اوسرائيلي في إيرلندا من

إلقاء محاضرة العابمة دبلنم بينما شهدت مدينة سانت لويس بوالية ميزوري األميركية إتلف
مقابر مقبرة يهودية.

وقالت مراسلة موقل ويلل "تال شيلو" إن مظاهرة منابرة للفلسطينيين شهدتها إيرلندا تسببت بإلغاء

محاضرة كان سيلقيها سفير إسرائيل هناا زئيف بوكر في جامعة ترينتي العابمة دبلنم حيت نج

العشرات من المتظاهرين في إلغاء الفعالية.

وأضافت أن المظاهرة نظمها طلب معادون وسرائيل يوم االثنينم أدت إلى عدم تمكن السفير من

إلقاء محاضرته قبيل وقت قليل من بدايتهام عقب مشاركة حاشدة لطلب ينخرطون في م سسة
"طلب من أجل عدالة فلسطين".

ودعا الطلب المنابرون لفلسطين إلى إلغاء المحاضرة ومقاطعة جميل الم سسات اوسرائيلية داخل
الجامعةم كما نظموا مظاهرة مشاركة أربعين طال ام ورفعوا علم فلسطين وهتفوا شعارات ضد

إسرائيلم وفق المبدر ذاته.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/2/22 ،

 .49النمسا تحذر من عواقب التخلي عن حل الدولتين

النمسا :حذر وزير الخارجية النمساوي سي استيان كورتسم اليوم األربعاءم من عواقب التخلي عن
حل الدولتين لحل البراز اوسرائيلي الفلسطيني.

جاء ذلا في مقابلة أجراها كورتسم مل وكالة البحافة النمساوية قبل إلقائه خطا ا أمام مجلس

األمن في نيويورا بفته الرئيس الدوري الحالي لمنظمة األمن والتعاون في أورو ا.

وقال كورتس :إن األسبوز األول من والية الرئيس األميركي دونالد ترامب "تسبب التأكيد" في انتشار

مشاعر القلق في العالمم سيما ما يتعلق قضايا الشرة األوسط.
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ون ه في هذا السياة من عواقب التخلي عن حل الدولتين لحل البراز اوسرائيلي الفلسطيني إلى

جانب عواقب التدهور المحتمل للعلقات األميركية مل إيران وآثار ذلا على االتفاة النووي الموقل

بين مجموعة م 1 + 5وطهران في بيف .2015

القدس ،القدس2017/2/22 ،

 .51سلطات االحتالل تمنع خمسة نواب أوروبيين من دخول قطاع غزة
رام هللا – "األيام اولكترونية" :منعت سلطات االحتللم األربعاءم خمسة نواب أوروبيين من دخول

قطاز غزة المحابر منذ عشر سنواتم حسب ما أعلن النواب.

وقال النائب القبربي في البرلمان األوروبي نيوكليس سيليكيوتيس في بيانم وفق وكالة مأ.ف.ب

أن "رفس السلطات اوسرائيلية التعسفي مدخول وفد البرلمان األوروبي أمر غير مقبول".

ومنل الوفد من زيارة القطاز الفقير والمحابر عدة مرات منذ عام 2011م حسب البيان الذي أشار
إلى استثناء واحد حيت تم السماح لرئيس اللجنة المس ول عن ميزانية البرلمان األوروبي القيام بزيارة

قبيرة.

ودان البيان الرفس المستمر لدخول النواب األوروبيين من جانب إسرائيلم متسائل "ما الذي يوجد

هناا وخفائه عنا؟"

األيام ،رام هللا2017/2/22 ،

 .51تحذيرات دولية من خطر التهجير القسري في الخان األحمر شرق القدس

القدس  -عبد الر وف أرنا وط :حذر مس ولون أمميون من خطر الترحيل الذي يتهدد الفلسطينيين
في تجمل "أبو الحلو" البدوي في الخان األحمرم شرة القدس.

وزار منسق المساعدات اونسانية واألنشطة اونمائية ل مم المتحدة في األراضي الفلسطينية المحتلة

روبرت بيبرم ومدير عمليات "األونروا" في الضفة الغربية سكوت أندرسون الخان األحمر الواقل في
منطقة مبنفة على أنها "ج".

وقال بيبرم "الخان األحمر هو واحد من المجتمعات األكثر ضعفا في الضفة الغربيةم ويكاف من

أجل الحفاظ على الحد األدنى من مستوى المعيشة في مواجهة ضغوط شديدة من السلطات
اوسرائيلية للنتقال إلى موقل بديل مخطط م ..هذا غير مقبول ويجب أن يتوقف".

وقال مكتب تنسيق الش ون اونسانية التا ل ل مم المتحدة ماوتشا م "إن تنفيذ هذه األوامر ي ثر شكل
م اشر على المنازل وسبل العيش ألكثر من  140الجئا فلسطينيام أكثر من نبفهم من األطفال.
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وأضافم "أيضا فإن من بين الهياكل المتضررة المدرسة االبتدائيةم المبنوعة من إطارات السيارات
والطينم والتي بنيت بدعم من الجهات المانحة الدولية وتخدم حوالي  170طفل من المجتمعات

البدوية في المنطقة".

والخان األحمر هو واحد من  46مجتمعا في وسط الضفة الغربية معدد سكانها مجتمعة حوالي

7000م حوالي  %70منهم من اللجئين الفلسطينيين التي تقدر األمم المتحدة أنها معرضة لخطر

التهجير القسري سبب خطط إسرائيل لنقلها إلى أحد ثلثة مواقل "نقل" محددةم وهو ما يشكل خرقا
جسيما التفاقية جنيف ال ار عة.

األيام ،رام هللا2017/2/22 ،

" .52إسرائيل" دعت  26نجماً من هوليوود لزيارتها لكن أحداً لم يلب الدعوة

القدس المحتلة  -أ ف ب :عرضت إسرائيل العام الماضي على عدد من النجوم الك ار في هوليوود

الذين كانوا مرشحين لجوائز "األوسكار" العام الماضيم بينهم ليوناردو دي كابريو ومات ديمون
وغيرهمام رحلت فاخرة مجانية إلى الدولة العبرية في ما اعتبر مسعى إلى تجميل بورة إسرائيل.

لكن أحداً لم ِّ
يلب الدعوة حتى اآلنم ما اعتبره ناشطون م يدون للفلسطينيين انتبا اًرم إذ يبدو أن
النجوم الة 26الذي رشحوا ألوسكار العام الماضيم لم يوافقوا على القيام الرحلة التي تشمل جوالت
خابة وتقدر كلفتها بة 55ألف دوالر.

وقبل أيام من حفلة األوسكار للعام الحاليم ال يبدو أن أياً من المرشحين ألوسكار العام الماضي قام
بزيارة إسرائيل .وأوضحت الشركة باح ة الفكرة أن نجمة فيلم "ذا هانغر غيمز" األميركية جنيفير

لورانس أرسلت والديها بدالً منها للقيام الزيارة.

وقام نشطاء م يدون للفلسطينيين في الواليات المتحدة بوضل إعلنات في بحيفة "لوس إنجليس

تايمز" تحس الممثلين على عدم القيام الزيارة .ويقول يوسف منيرم من "الحملة األميركية لحقوة
الفلسطينيين" التي قادت حملة إعلمية ضد زيارة نجوم هوليوود مل منظمة "جويش فويس فور بيس"

مالبوت اليهودي من أجل السلم األميركية" :هذا نجاح .أنا سعيد للغاية ألنه ال يوجد أي دليل
أنهم ذهبوا مإلى إسرائيل  .أعتقد أن من الواض أن هدف استغلل الممثلين لتجميل بورة إسرائيل

قد فشل".
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أم غزة الحنون
 .53شك اًر قطر يا ُّ

د .فايز أبو شمالة

شك اًر قطرم جملة ال تفي األشقاء في قطر حقهمم وال ترد الجميل لدولة تحرل على تقديم العلج
لجرح غزة النازفم والذي تحز فيه سكاكين العباة الظالمين.

شك اًر قطرم ال ألنكم عبدتم شارز بلح الدين الوابل بين شمال قطاز غزة وجنو ه على أحدت
طرازم وشك اًر قطرم ال ألنكم أقمتم مدينة الشيخ حمد وسكان آالف األسر المحتاجةم وانما شك اًر قطر
هذه المرة لحديت السفير العماديم الذي أكد استعداد قطر للمساهمة شكل كامل في حل مشكلة

الكهرباء في غزةم وأضاف العمادي شارحاً األس ابم فقال :عطفاً من قطر على غزة وأهلها الذين
يعانون األمرين جراء الحبارم وعدم اكترات السلطة الوطنية بهم.
هذا كلم ال يغضب إال السفهاء من الشعب الفلسطينيم والراغبين بجني ثمار حبار غزة فوضى

وانفلتا أمنيام فراحوا يعيبون على لقاء السفير العمادي مل قيادات فبائل فلسطينية في فندة

"موفمبيا" على حر غزة قبل أيامم وينقلون عنه أنه قال :إن دولة قطر أنفقت ما يقارب المائة مليون
دوالر على مشاريل في غزة شكل م اشرم وليس عبر السلطةم ألن األخيرة تنهب المساعدات
القطريةم وأن قطر قد أنجزت خلل أربل سنوات مشاريل أكثر مما قامت ه سلطة رام هللا.

حديت العمادي هذا فيه من البراحة والجرأة وتحميل المسئولية ما يفرس على حركة حماس أن

تتحرا في هذا االتجاهم وتسعى إلى التخلل من المسئولين عن حبار غزةم وهذا هو العماديم
الرجل المحايد الراغب في مساعدة أهل غزة يقول لكم :السلطة الفلسطينية هي التي تحابر غزةم

والسلطة ال تريد مساعدة سكان غزةم والسلطة هي سبب معاناتكمم ففتشوا يا حركة حماس عن حل

لسكان غزة عيداً عن السلطة!

لقد أكد السفير العمادي أن دولة قطر دفعت تسعين مليون دوالر فقط لحل مشكلة الكهرباءم ولكنها
ذهبت ه اء منثو اًرم ألن هناا َمن ال يريد الخير لغزةم وخابة السلطة في رام هللام وتحديداً الرئيس
محمود ع اسم وأن من واجب الفبائل الفلسطينية أن ت حت عن طرة للضغط على محمود ع اس
ومن معهم ما في ذلا تحريا الشارز الفلسطينيم هذا الكلم الموزون ليس جديداً على الشعب
الفلسطينيم الذي يعرف تمام المعرفة دور السلطة في الحبارم ويعرف أس اب بمت عس

الفبائل على ممارسات السلطة في هذا اوطار.

لقد حدد السفير القطري أس اب مشكلة الكهرباء في غزةم ووضل الحل الوحيد والعاجلم حين أعلن
عن استعداد قطر لتقديم الضمانات المالية وسرائيل لتشغيل الخط 161م على أن تقوم رام هللا
اوعفاء الضريبي الكامل للوقودم وقال السفير إنه سيجتمل مل رئيس الوزراء رامي الحمد هللام كي
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ي كد له أن قطر ستقوم حل مشكلة كهرباء غزةم وستتبرف وحدها إذا قيت السلطة وع اس عق ة
أمام الحل.

شك اًر قطر على هذا االهتمامم شك اًر قطر على تحمل المسئولية األخلقية والدينيةم شك اًر قطر على
هذا الجهد الذي يفرس على السفير العمادي أن يتوابل مل اوسرائيليينم وأن يلتقي كل المسئولين

لتنسيق خطوات حل مشكلة كهرباء غزةم ألن المسئولين الفلسطينيين المكلفين بهذا العمل يعزفون
عنهم ويرفضون تقديم أي مساعدة وضاءة بيوت أهل غزة المحابرة فعل فاعل فلسطينيم يبر

على أن يق س ثمن حباره لسكان غزة سياسياً ومادياً.

فلسطين أون الين2017/2/22 ،

 .54المسألة الفلسطينية بين التصفية وصناعة الفرص
شفيق ناظم الغب ار

تستمر المحاوالت لتبفية حقوة الشعب الفلسطيني التاريخية واونسانية والسياسية على األرس
وذلا من خلل استمرار إسرائيل في سياسات االستيطان والتمدد من جهة واستغلل مخاوف الدول

العربية من أوضاعها الذاتية واوقليمية وذلا لتجاوز القضية الفلسطينية.

تجاوز الفلسطينيين في التعامل مل العرب سياسة إسرائيلية قديمة أسست التفاقات كامب ديفيد مل

مبر وما لحقها .وقد كشف الم تمر البحافي بين نتانياهو وترامب األسبوز الماضيم أن الواليات

المتحدة ال يعنيها قيام الدولة الفلسطينيةم بل يعنيها أن يتفق اوسرائيليون والفلسطينيون على الحل
الذي يقبلون هم وهذا إنهاء ليس فقط ألوسلو بل إنهاء لم ادئ الم ادرة العربية السلمية المقدمة في
م تمر القمة العربي في بيروت  .2002وهذا يعني في التطبيق العملي تخلي الدولة الكبرى عن

المرجعية الدولية حول إعادة األراضي التي جرى احتللها عام  1967كما ويعني القبول الضمني
حق إسرائيل في تغير معالم الضفة الغربية والقدس الشرقية .وما ترشي سفير أميركي جديد في

إسرائيل يعرف عنه مساعدته للستيطان ودعمه له إال تأكيد طبيعة السياسة األميركية الراهنة.

الوضل الراهن في اوقليم العربي عرضة لمزيد من الهزات وهذا طبيعة الحال يشجل على مزيد من
التمادي اوسرائيلي حق الفلسطينيينم هذا واض في جانبم لكن في جانب آخر إن التحالف العلني

والسري العربي مل إسرائيل والذي يتطور بهدف مواجهة إيران أب

كما يبدو أم اًر واقعاًم وستكون

من نتائجه هذا التحالف إضعاف إيران نسبياًم لكنه الوقت نفسه سيستنزف الدول العربية المشاركة

العمانية الساعية قدر المستطاز لنزز انتقال فتيل
ه .وربما هذا ما تعيه جيداً السياسة الكويتية و م
التفجير للمنطقة الوحيدة المستقرة في اوقليم العربي برمته :الخليل ودول مجلس التعاون.
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السياسة األميركية قبل مجيء الرئيس ترامب عودتنا على أن تكون مستقلة نسبياً عن إسرائيل وذلا
عندما تتعامل مل منطقة الخليل .فمثلً وقعت حرب تحرير الكويت  1991ل تحالفات عربية مل

إسرائيل .لهذا يمثل إدخال إسرائيل في ترتي ات األمن اوقليمي عنب اًر جديداً يعكس مدى تهور

اودارة األميركية الحالية .فهدف الرئيس ترامب ليس استقرار اوقليم العربي والخليجي التحديدم وهو

ال يبدو أنه يضل هذا في سلم أولوياتهم بل هدفه األساسي :بيل األسلحة أكثر قدر ممكن من دون

االلتفات ألثر ذلا على إمكانات دول المنطقة واستقرارهام ويهدف أيضاً لمساعدة إسرائيل واضعاف
إيرانم فهو يريد من إيران تنازالت من جهة ولكن من جهة أخرى يسعى الى وضل منطقة الخليل
تحت رحمة السياسة األميركية .أن الرئيس ترامب الذي سيضغط على إيران في سورة هو اآلخر

فضل تسرعه و فضل نشوء قوى أخرى في الكون تنافس الواليات المتحدة سيشرف على أهم حالة

إضعاف وتراجل للواليات المتحدةم وسيستنزف الوقت نفسه منطقة الخليل بخابة في العلقة بين
المنطقة والشعوب حول قضايا الرفاه في ظل أسعار النفط المتراجعة .فكل قطعة سلح أميركية ت از

للمنطقةم ستكون حبتها مستخرجة من إيرادات متراجعة ومن شعوب بدأت تشعر أثر تراجل دولة

الرفاه عليها.

وتبادر إسرائيل يومياً األراضي بينما تمارس العنبرية في جميل خطواتها ضد سكان ال لد
األبليينم فهي تمارس جنوناً سياسياً سيزيد من عمق ردود الفعل عليهام لكن للتاريخ منطقهم
والمشروز البهيوني فاشل ألن نجاحه مرت ط بدولة كبرى تشجعه وتساهم هم ف مجرد تراجل الواليات

المتحدة عالمياً فإن أول الخاسرين هي إسرائيل والبهيونية .لكن السبب اآلخر لعدم استقرار مشروز
االستيطان البهيوني برمته في كل فلسطين مرت ط طبيعة المقاومة التي يبديها الشعب الفلسطيني.

هذا الوضل يفرس على الفلسطينيين ال حت عن طرة جديدة وعادة ترتيب أولوياتهمم ففي بيئة
إقليمية بهذا التعقيد والتشا ا يجب اكتشاف وسائل تعيد الشعلة للنضال الفلسطينيم لهذا لن يكفي أن
يستمر النضال الفلسطيني أعمال مسلحة فردية يقوم بها ش اب فلسطيني بهدف زعزعة االستيطانم

فهذه األعمال المسلحة والعمليات االنتحارية ماالستشهادية تقل ل أفق واض و ل توظيف أوض

لمبلحة أهداف النضال الفلسطيني .الفلسطينيون يملكون الكثير من نقاط القوة من أهمها عدالة
القضيةم ولديهم نقاط قوة مرت طة بوجودهم المكثف على األرس وفي الشتات .لكنهم الوقت نفسه

يجب أال يراهنوا على الكثرة العددية القائمة في الوطن التاريخي إن لم يفعلوا شيئاً لبناء أسس جديدة

لنضالهم .فالقضايا العادلة كثي اًر ما تخسر وتتراجل في مراحل التآكل والضعف.
فالفلسطينيون منقسمون على أنفسهم في هذه المرحلة م"حماس" و "فت " م ويعيشون شللً سياسياً
وقيادياًم لهذا فهم خارج المعادالت اوقليمية والعربية والدوليةم ولم تعد م سسات العمل الفلسطيني
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رقماً بع اًم بل أب

في إمكان كل األطراف الدولية والعربية تجاوز الدور الفلسطيني .هذا يعني

عملياً أن محاوالت تحقيق الحلم البهيوني أخذ أكبر قدر من األرس والتخلل من أكبر عدد من

السكان مستمر بزخم.

ال بد من العودة ل ساسيات الفلسطينيةم كل الشعب الفلسطيني مومنابريه كل تنوعه يمثل كتلة

ساعية للتحررم ال فرة بين إسلمي وغير إسلمي وبين علماني ومسيحي ويميني ويساري :الهدف
األساس هو التحرر من االضطهاد وسوء المعاملة .ولكل حركة تحرر برنامل وطني يطرح حقوقها

في األرس والعودة والسكن والتنقل وبناء الم سسات .في إمكان البرنامل الوطني الفلسطيني أن يلتزم
الحد األدنى فيقتبر على بناء م سسات وهدم الجدران وفت ثغرات في الحبارم وتمتين البمود
في القدسم والسعي للستثمار في اونسان الفلسطيني ومقاومة العنبرية والضغط اليومي الهادف

للتهجير .على المشروز الوطني الفلسطيني أن ينطلق في حده األدنى من كل ما يمكنه أن يحد من

نمو المشروز البهيوني ولحظات جنونه القادمة .ربما يكون هدم الجدران وتوسعة هامش الحقوة
وكشف األ ارتهايد ومنعه من النجاح هو البرنامل في ظروف كالتي يمر بها اوقليم العربي .األهم أن

ال تنج إسرائيل في أخذ مزيد من األرس سهولة ويسر وفي غفلة من العالمم وأن يستمر الشعب
الفلسطيني في مقدرته على الحياة والعمل وبناء الم سسات والتعلم واالستثمار على أرضه.

ال بد من استخدام لخيال في الساحة الفلسطينية لمواجهة الخيال البهيوني وجموحهم وهذا غير

ممكن إن لم يفكر الجيل الراهن في "فت " و "حماس" في تمكين الجيل الفلسطيني الجديد .ال بد من
حراا فلسطيني حقوقي وانساني غير عنيف يتعامل مل أسس البمود السياسي واالجتماعي
والسكاني .ال بد من وسائل لبناء االستقلل المالي لمناطق غزة والضفة الغربية والقدس ما يساعدها

على ادارة الحياةم وال بد من طريقة ونهاء انقسام غزة عن الضفة الغربية .هذا كله يتطلب عملً

نهضوياً يمتلا األ عاد الثقافية كما والحضارية .مشروز نهضويم فكر جديدم أساليب مبتكرةم نضال
أقل عنفاً وخارج دائرة الفعل وردة الفعلم وسياسة تتمسا الحقوة في كل األوضاز والظروف.
إن العوامل األساسية التي وضعت إسرائيل والبهيونية في المقدمة لن تدومم فل وحدتها الداخلية

ستستمرم بخابة في ظل انقسام يزداد عمقاً بين اليهود المتدينين وغير المتدينين وبين البهاينة

المستوطنين والبهاينة الخائفين من االستيطان .إن تراجل مكانة الواليات المتحدة سي ثر استراتيجياً

على إسرائيل في كل مجال وهو حتماً سيترا عليها أسوأ األثار .واألهم أن ضعف العرب األبدي
والدائم لن يدومم فبوادر ال حت عن مخرج وسط الظلم والقسوة مستمرة .في المستقبل القادم فرل

كبيرة لمن يلتزمون م ادئ النهضة والتقدم والوحدة ل مة العربيةم هذه األ عاد قادمة سبب فشل القوى
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الخارجية واوستعمارية و سبب فشل التجزئة واالستبداد .فهل تكون الساحة الفلسطينية قادرة على
التعامل مل المباعب والعمل على بناعة الفرل التي تبلورها األزمات؟

الحياة ،لندن2017/2/23 ،

 .55من المسؤول عن "قرار التسوية"؟
منير شفيق

بدر "قانون التسوية" البهيوني الذي يشرز مبادرة األراضي الفلسطينية الخابة لمبلحة الب ر

مقيمت عليهام و أثر رجعي.
االستيطانية التي أ َ
فقد اعتمِّبر هذا القانون من جانب السلطة الفلسطينية أنه ضربة مو ِّج َهت إلى حل الدولتين" .وهو مثا ة
"إعلن قيام إسرائيل الكبرى" على أرس فلسطين التاريخية.

االتحاد األوروبي أيضاً احتل عليه وأبدى قلقه من نتائجه على مسار التسوية "وحل الدولتين".
ونال هذا القانون اعتراضا واسعا من كل األطراف الفلسطينية والعربية الرسمية اعت اره ضربة توجه
إلى التسوية و"حل الدولتين" .ناهيا عن اعتراس وتنديد القوى الفلسطينية والعربية واوسلمية

المعارضة للتسوية وحل الدولتين التبفوي.

وحتى اودارة األمريكية في عهد ترامب لم تسارز لتأييده فامتنعت عن التعليق تحت حجة انتظار

"حكم المحكمة العليا اوسرائيلية" التي تنظر في قضية تطالب بإلغائه كانت قدمته "منظمات حقوقية
إسرائيلية".

أما زعيم المعارضة البهيونية إسحق هرتسوغ فقد اعتبر أن القانون سيطلق قطار الرعب نحو
المحكمة الجنائية الدوليةم كما أوض أنه "يدعم االستيطان شرط أال ي ثر على تطبيق حل الدولتين".

وأخي ار وليس آخرام فقد احتل األمين العام ل مم المتحدة أنطونيو غوتيريش على "قانون التسوية"

واعتبره "متعارضا مل القانون الدولي وستكون له ت عات قانونية طويلة المدى على إسرائيل" .هذا ولم

َيسلم القانون من اعت ار الجامعة العربية له أنه "غطاء لسرقة أراضي الفلسطينيين" .كما اعتبره
األردن "خطوة استف اززية" ستقضي على أي أمل حل الدولتين واحلل السلمم وأما تركيا فاعتبرته

"غير مقبول".

على أن الس ال لكل الذين احتجوا على هذا القانون واعتبروه تقويضا لحل الدولتين وللسلم وحذروا

من عواق ه على الكيان البهيوني هو :لماذا بدر هذا القانون غير م ال بردود الفعل؟ أو هل
هنالا علقة بين بدوره ومسار التسوية أو حل الدولتين؟ وذلا معنى هل يمكن اعت ار مسار

التسوية ومشروز حل الدولتين والقبول اتفاة أوسلوم والمفاوضاتم تشجيعا أو تمهيدام لبدور هذا
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القانون "المفزز" للذين تبنوا سياسة التسوية ومشروز حل الدولتينم ومن دون استثناء أحدم أو دولةم
أو منظمةم أو م سسة؟

تزعم هذه المقالة أن المس ولية في بدور هذا القرار اليوم تعود إلى بداية الطريق منذ الموافقة على

توسل فيها الكيان البهيوني إلى احتلل  %24من أرس
القرار  181لعام  1947وما تله من حرب َّ
فلسطين زيادة على ما أعطاه لهم ظلمام وتعسفام ومن دون أن يكون له أي حق في  %54من أرس

فلسطين التاريخيةم ثم السكوت عن استمرار المعادلة الجديدة ما في ذلا السكوت عن رفس الكيان
البهيوني تطبيق قرار التقسيم وعودة الذي هجرهم القوة من الفلسطينيين في حرب  1948إلى

ديارهم.

استمر هذا التواط الدولي مل هذه المعادلة حتى بدور قرار  242لعام  .1967وقد شرعن عمليا

للمعادلة السا قة أي ضم الة %24المغتب ة إلى الة .%54وأب

مطلو ا من الكيان البهيوني وفقا

للقرار  242أن يتراجل عن األراضي الفلسطينية مالقدسم الضفة الغربية وقطاز غزة م واألراضي

العربية مسيناء والجوالن  .اللتين احتلهما في حرب العدوان في حزيران/يونيو  .1967وهنا نشأ تواط ٌ
جديد من خلل ربط هذا التراجل المفاوضات الم اشرة والتسوية .األمر الذي ترا مجاال "ضيقا"
للكيان البهيوني للستيطان في الضفة الغربية وقطاز غزةم وفي اوعلن عن ضم القدس

وتهويدهام ولو من دون موافقة دولية على ذلا.

كان ربط تنفيذ القرار  242المفاوضاتم وايجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية أو على حد تعبير
القرار المذكور :م"حل قضية اللجئين" إفساحا لتكريس ما احتمل إلى ما اغتم ِّ
بب من أرس فلسطين
عام 1948م واطلقا ليد الكيان البهيوني ليعبت في األراضي المحتلة 1967م وذلا ما دام تطبيق
القرار  242مكما القرار  338ارت ط التسوية .األمر الذي ولد مجموعة من المشاريل والم ادرات
تخللها عقد "المعاهدة المبرية -اوسرائيلية" التي شكلت الخرة األول اتجاه االعتراف الرسمي بدولة

الكيان البهيونيم وعقد معاهدة بل واياه .وقد كرست مبدأ العلقات الم اشرةم مل اقتبارها على
انسحاب االحتلل من سيناء المبرية.

ثم جاءت الطامة الكبرى بدخول م.ت.ف على خط التسوية والتنازالت كما معِّبر عن ذلا في اتفاقية
أوسلو لعام 1993م والتي تلتها اتفاقية وادي عربة  1994بين األردن والكيان البهيوني.
ط عا كان التفاقية أوسلو مقدمات بدأت مشروز النقاط العشر  1974ومرت بإعلن الدولة الفلسطينية

1988م و المشاركةم غير الم اشرةم في م تمر مدريد وما ت عه من مفاوضات عربية -بهيونية
م. 1993-1991
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و كلمات أخرىم إن انتهاج طريق ال حت عن تسوية سياسية أو عقد معاهدات بل

أو اتخاذ

خطوات تطبيلم أو اعتماد حل الدولتين من خلل المفاوضات كان طريقا النس ة إلى الكيان

البهيوني لتكريس اغتبا ه  %54من أرس فلسطين مقرار التقسيم ولِّما احتل من أراس إضافية
 %24من فلسطين عام 1948م ثم لِّما احتل من أراضي الضفة الغربية وقطاز غزة والقدس .1967
هذه حقيقة ال يستطيل أحد أن ي ِّ
ناقش عكسهام وال أن ميعطيها تفسي ار آخر .فالمظلة التي تمت تحتها
م
إقامة الكيان البهيوني وما قام ه من حروب وتوسعات وبوال إلى احتلل كل فلسطين التاريخية
هي المظلة التي حملها دعاة التسوية والسلم وحل الدولتين ونبذ كل مطال ة الحقوة والثوابت
األساسية المتعلقة كل فلسطين من النهر إلى ال حر ومن الناقورة حتى رف م كما نبذ أية استراتيجية

عدا استراتيجية التسوية والمفاوضات وحل الدولتين والسلم.

من هنا ما كان على قادة الكيان البهيوني إال أن يقضموا فلسطين قطعة قطعةم ومرحلة عد
مرحلةم وذلا شرعنة دعاة التسوية لِّما تم قضمه في المراحل السا قة .ثم االحتجاج وابداء القلق إزاء
كل قضم جديدم ثم شرعنة ذلا القضم الجديد واالحتجاج وابداء القلق إزاء ما راح يتم من قضم جديد

جديد.

َأوليست هذه قبة القضمة األولى التي تمت شرعنتها من خلل قرار التقسيم  1947ثم من خلل
المطال ة بتطبيقه من ِّق َبل الذين رفضوه .وذلا حجة منل شرعنة القضم الثانيم وهو ما احتم َل عام
 1948فوة ما أعطاه قرار التقسيم من أراس .ثم جاءت القضمة الثالثة من خلل عدوان حرب
حزيران/يونيو  .1967فشرعنت القضمة الثانية لحساب منل شرعنة القضمة الثالثة وكان ذلا من

خلل الموافقة على قرَار أي  242و .338ثم جاءت القضمة ال ار عة عد اتفاة أوسلو حيت تم استيطان
حوالي  %60من الضفة الغربية فضل عن ضم القدس .فجاءت المطال ة بتجميد االستيطان شرطا
للمفاوضات التي قبلت مبدأ إعادة رسم حدود  .1967ولكن هذه بدورهام تمت شرعنتها عد أن بدر

"قرار التسوية" األخير الذي مر ذكره .فأب

إبداء القلق واالحتجاج على شرعنة المستوطنات التي

قامت على أملا خابةم فيما االستيطان الذي قام على األرس المشاز الذي هو ملكية عامة

دحر للخلف أمام الضجة التي ميثيرها اليوم "قرار التسوية".
للشعب الفلسطيني راح مي َ
ولهذا كان من المشروز س ال كل الذين ما زالوا يتمسكون استراتيجية التسوية وحل الدولتين والسلم

التي غطت وشرعنتم كما رأينا أعلهم كل مراحل اغتباب فلسطين من  :1947لماذا بدر هذا
القرار غير م ال بردود أفعالكم؟ ولماذا ال يبدر ما دمتم مبرين على النهل الذي يسم

بدوره

وسي دي إلى شرعنته الحقا؟ َأوليست تلكم هي الحكاية دائما؟
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إن تبني استراتيجية التسوية والمفاوضات وحل الدولتين من جانب م.ت.ف كما ترجمت في اتفاقية
أوسلو وما عدها حتى اليوم هي المس ولة عن كل عمليات االستيطان الراهنة ما فيها القرار الجديد

"قرار التسوية"م كما هي المس ولة عن كل ما تم شرعنته من عمليات اغتباب سا قة لقضية فلسطين
منذ  1947حتى اليوم .كيف؟

لننظر إلى الحقائق التالية :أوالً :من  1948إلى  1967تجنبت الحكومات البهيونية بناء
االوتسترادات محتى ل غراس العسكرية على األراضي المحتلة  1948زيادة على قرار التقسيم .كما

تجنبت أن تبني فوة القرى التي تم تدميرها تدمي اًر كاملً .وبنت الكيبوتسات على معد منها مل
االستيلء على األراضي الزراعيةم وكذلا لم تم ِّ
حدت تغيي اًر في أحياء الفلسطينيين الذين هجروا من
مدنهم الرغم من إسكان المستوطنين اليهود فيها ممن توافدوا عد أيار  .1948ولم ِّ
يحدثوا فيها تغيي اًر

واعتبروها قانوناً "أملا غائبين" .هذا يدل على أنهم كانوا خائفين من أن تمفرس عليهم عودة
اللجئين وأال يستمر احتللهم لها أو تحقيق شرعنتها .وذلا مل اوبرار العربي على تنفيذ ق اررات
هيئة األمم قرار التقسيم وعودة اللجئين إلى جانب رفس المفاوضات أو االعتراف بدولة الكيان.

ثانيا :بدأت الحكومات البهيونية تطمئن نسبيا إلى األراضي التي احتلت فوة قرار التقسيم 1947
ررين 242
وأخذت تقوم ب عس اونشاءات وبناء الطرة مل انتقال التركيز العربي على تطبيق الق ا

و .338واستفحل ذلا نسبيا عد "المعاهدة المبرية-اوسرائيلية" .ولكن مل قاء الحذر السابق مستم ار
"مشكلة أملا الغائبين" .كما كان االستيطان في الضفة الغربية والقدس وقطاز غزة يجري ب طء
شديد نسبيا إلى أن موِّقل اتفاة أوسلو ودخلت م.ت.ف في لع ة التنازالت ولع ة التسوية وحل الدولتين
والقبول المفاوضات الم اشرة .هنا انتهى أمر  %78من األرس الفلسطينية .وبدأ االعتداء التدريجي

فيها على أملا الغائبين وتمليا المستوطنينم كما استفحل االستيطان في الضفة الغربية والقدس
كما نشاهد اآلن وبوال لبدور "قرار التسوية" الذي ي ِّ
بادر األملا الخابة في األراضي التي
م
ينل من هذا المبير غير قطاز غزة الذي فرس على العدو البهيونيم سبب
م
احتلت  .1967ولم م
االنتفاضة الثانيةم االنسحاب منه وتفكيا المستوطنات .ثم امتمِّنل عن احتلله من خلل ما مبِّني من
َ
قاعدة مقاومة عسكرية.
لهذا يجب أن يتحمل مس ولية هذا القرار األخير "قرار التسوية" كل من سار على نهل التسوية

والمفاوضات وحل الدولتينم ولكن أول المس ولية تبدأ فلسطينية ثم عربية ثم دوليةم واال كيف يتج أر
ِّ
ون ِّفذ في عهد ترامب.
الكيان البهيوني أن يبدر مثل هذا القرار الذي أمعد له في عهد أو اما م
من هنا على الفلسطينيين أن يتخلوا هم أوال وقبل غيرهم عن هذه االستراتيجية المدمرة التي إذا ما
ِّ
وه ِّود واستمملِّا فضل عما ينتظرهم من
استمرت لن ت قي من الضفة الغربية والقدس شيئا إال استموطن م
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تهجير .هذا وليس من منقذ غير توحيد البفوف خلف االنتفاضة الثالثة وتحويلها إلى عبيان
شعبي مدني شامل ال يترا الشوارز والمواجهات ضد االحتلل واالستيطان حتى يرحل االحتلل

وتمبفى المستوطنات من الضفة والقدس ل قيد أو شرط.
وخلبة القول إنه ما ين غي ألحد أن يتحدت عد اليوم -عد "قرار التسوية" -عن المفاوضات وحل
الدولتين والسلم .واألنكى أن ينتقده اعت اره "مدم ار للتسوية وحل الدولتين والسلم" فيما التسوية وحل

الدولتين هما من حمل ه وأنج اه.
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" .56داعش" في سيناء :معادلة ردع جديدة!
عاموس هرئيل

إطلة البواريخم أمسم على النقب الجنوبيم الحادثة الثانية من نوعها في أقل من أسبوعينم قد

تعكس تغيي ار في طريقة عمل "داعش" في سيناء .وفي الحالتين لم يكن هناا مبابون ماوطلة

السابق على إيلت تم اعتراضه من خلل الق ة الحديدية  .ولكن يبدو أن هذا التنظيم يحاول إيجاد
"معادلة ردز" جديدة هنام تقوم خللها بتدفيل إسرائيل ثمن ما تعتبره مساعدة ناجعة لقوات األمن

المبرية ضدها.

ترتيب األولويات النس ة لمقاطعة سيناء واض  :الهدف األهم هو سفا دماء نظام الجنرال المبري.
والبراز ضد إسرائيل هو مسألة هامشية نسبيا .استثناء العملية الدموية في العام  2011مالتي قتل

فيها ثمانية مواطنين وجنود في شمال إيلت م حيت كان التنظيم يت ل في حينه للقاعدة .و عد ذلا

إطلة ضعة بواريخ على إيلت .لم تكن هناا محاوالت ارزة لتنفيذ عمليات ضد أهداف

إسرائيلية .ولكن يبدو أن شيئا ما تغير م خرا .التفسير يرت ط كما يبدو النجاح الذي حققه المبريون

في األشهر األخيرة من خلل القبف الجوي الذي أباب الكثير من نشطاء "داعش" ومنهمم حسب
عس التقاريرم القائد السابق لمقاطعة سيناء.

إسرائ يل ومبر تتحدثان عن تنسيق أمني وثيق فيما بينهما على طول الحدودم لكنهما ال تقدمان

التفابيل" .داعش" تتهم إسرائيل المساعدة االستخ ارية لمبرم وكذلا القبف الجوي من خلل

طائرات بدون طيار مسلحة .منذ إطلة النار على إيلت كانت هناا عدة أحدات للقبف ألهداف

"داعش" في سيناء .وفي القبف األخير في مساء يوم السبت أبيب عدد من نشطاء "داعش".
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النس ة لة"داعش"م إطلة النارم أمسم هو إشارة وسرائيل :هي ال تستطيل مراق ة ما يحدت في

سيناء بينما تقف جان ا .ولتبعيد الحرب هناا ستكون تأثيراتم أيضاً في الجانب الشرقي من

الحدود.

لكن النسب التلقائي في وسائل اوعلم العربية للقبف طائرات بدون طيار إسرائيليةم ليس دقيقا
الضرورة .في األشهر األخيرة بدأت مبر استخدام الطائرات بدون طيار الهجوميةم بينية البنل

من طراز "فنلون " .وحسب ما نشر في اونترنت فقد قامت البين ببيل طائرات بدون طيار هجومية
في السنوات األخيرة لعدد من الدول العربية منها مبر والسعودية والعراة واومارات .وأيضاً عدد
الهجمات الكبير في سيناء في األسابيل األخيرةم الذي قتل سب ه مدنيونم ي كد على أن قوات األمن
المبرية تلعب دو ار أساسيا في هذا القبف.

الخط القتالي لة"داعش" في سيناء ضد إسرائيلم الذي ينتقل اآلن من التبريحات إلى األفعال األوليةم

قد يتم تفسيره من خلل التغيير في القيادة هناا .ويقود التنظيم اآلن نشيط مبريم ليس من مواليد
سيناءم وهو يعتبر أكثر تشددا قياسا حتى مل "داعش".

اعت ار آخر يتعلق ما يحدت في مثلت علقات القوى بين "حماس" في غزةم السلطات المبرية
و"داعش" في سيناء .حتى اآلونة األخيرة تعاونت "حماس" مل "داعش" في سيناء س ار ضد

المبريين .قامت علج مبابي "داعش" الذين تم تهريبهم من سيناء إلى المستشفيات في القطازم
واهتمت التهريب المشترا لنشطاء التنظيم .ولكن في األشهر األخيرة حدت تحول في علقة القاهرة
مل غزة .فقد بدأت مبر بتخفيف الضغط على معبر رف وسمحت انتقال الناس وال ضائل شكل

أكبر .و"حماس" في المقابل وعدت بوقف مساعدتها لة"داعش" .لذلا يوجد لة"داعش" في سيناء سب ان
للغضب على "حماس" :تقوية العلقة مل مبر والتعاطي المتشدد من قبل "حماس" تجاه التنظيمات
السلفية المقربة من "داعش"م حيت تم اعتقال العشرات منهم في القطاز .واذا أدى التبعيد في

الحدود المبرية إلى جر القطاز أيضاً فلن يأسف "داعش" على ذلا.
حكومة نتنياهوم منذ أب

افيغدور ليبرمان وزي ار للدفازم ت كد مرة تلو االخرى على أنها لن

تتغاضى التحرش واطلة النار على أراضيها .هكذا تتبرف ردا على إطلة البواريخ من غزةم

غير الموجهة في العادةم أو البواريخ التي يتم إطلقها على إسرائيل من خلل القتال بين نظام

األسد والمتمردين على الحدود السورية في هض ة الجوالن.

لكن الواقل في سيناء مختلف .مبر إلى جانب األردن هي الشريا األمني األهم وسرائيل في
المنطقة .والجواب يكمن كما يبدو في تعزيز التنسيق مل مبر على أمل أن تنج قواتها األمنية في
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الحرب ضد "داعش" .وعلى الرغم من ذلام على المدى األ عد يبدو أن هناا تهديدا جديدا نسبيا قد
ي ثر على التوازنات الهشة بين إسرائيل ومبر و"حماس" و"داعش" في سيناء وفي قطاز غزة.

هآرتس 2017/2/21

األيام ،رام هللا2017/2/22 ،

 .57حماس وحزب هللا في الشرك اإلسرائيلي
عميره هاس
قال حسن نبر هللا إن بواريخ حزب هللا يمكنها أن تبل إلى ديمونة .ومن البعب االشت اه أنه

يريد التسبب موت الكثيرينم إن لم يكن مئات اآلالف .الفلسطينيون في غزة القري ة ومن النقبم أو
التسبب لهم األمراس الشديدة والقاتلة .لقد نج حزب هللا في طرد إسرائيل المحتلة من لده .وعلى

ذلا يستحق هو والشعب اللبناني المدي  .ولكن أقوال زعيم المنظمة اآلن يمكن تفسيرها التفاخرم

وهي تكشف أكثر من أي شيء عن الضائقة والضعف.

في قطاز غزة تم انتخاب قائد جديد لحزب السلطةم يحيى السنوار .حماس هي حزب عبري
ومنظمة تجري انتخا ات داخلية شكل دائم في ظروف المطاردة والعمل السريم األمر الذي ال
تستطيل فت

أن تفعله شكل علني و حرية .فهي تقوم بتبديل القادةم وال أحد منهم يقرر على

مس وليته ماذا ستكون السياسةم خلفا لحركة فت .

يقولون في غزة إن السنوار انتخب ألنه حبل على معرفة قيادية الفتة في السجنم وهو شخل
متواضل ومستمل وعقلني .ولكن حتى لو استمر الخط الحالي في االمتناز عن التدهورم فإن الذراز

العسكرية للمنظمة تعمل طوال الوقت على زيادة التسل وتحسين القدرات .االستعراضات العسكرية
هي رسالة رغم وقف إطلة النار.

االستعراضات العسكرية والوعود تخلق اجواء "المقاومة" .فهي تشعل الخيال لشعب نقوم قمعه
وتحطيمهم وتمنحه األمل وقشة لإلمساا بها .ومثل اآليات القرآنية التي تتن أ معاق ة اليهودم فإن

الحقائق التالية يتم نسيانها :عد الحرب في لبنان في عام  2006لم يتج أر حزب هللا على فت جبهة
ثانية عندما تم الهجوم على غزة من قبل إسرائيل ثلت مرات .منذ تم أسر جلعاد شليط في حزيران

 2006وحتى الهجوم في كانون االول  2008قتلت إسرائيل  132.1شخبا من سكان القطازم 604

منهم كانوا مرت طين منظمات مسلحةم لكنهم لم يشاركوا في الحرب .ومن بين المواطنين الذين قتلوا

كان  270ولدام  89امرأة .وهم أيضاً جزء من الثمن الذي تم دفعه من أجل إطلة سراح السنوار
وآخرين.
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في البورة الشخبية التي نشرت في مواقل حماس كتب عن السنوار أنه قام بإعدام المتعاونين مل

إسرائيل في إطار االستراتيجية التي تركز على ردز اآلخرين .وقد مرت  30سنة وظاهرة التعاون لم
تنخفس .القتل ة كما يبدو للعملء البغار أو األبرياء ة لم يثبت نفسه.

توجد لحماس خليا مسلحة في الضفة الغربيةم كما قال هذا األسبوز عس المتحدثين المشاركين في

م تمر إيران .فهل نجحت هذه الخليا في وقف االستيطان اوسرائيلي؟ ال .أيضاً تكتيا الدبلوماسية

لم يوقفه .هذا بحي  .ولكن إذا كانت النتيجة هي نفس النتيجة فلماذا يتم اختيار الطريق المسدود

والمقرون القتل واالعتقاالت والتدمير؟ هذا س ال ساذجم كما ستقولونم والجواب هو تكتيا ذكوري

فاشل.

الفلسطينيون يشتكون من أن أوالدهم يتبنون المفاهيم اوسرائيلية ويتبنون االستخفاف حقهمم لكن
التفكير أنه يمكن تغيير إسرائيل أو االنتبار عليها بواسطة األداة التي تمتاز بهام وهي الحروب

والقتلم هو مثا ة تضامن مل عقليتها.

توجد وسرائيل مبلحة في الم الغة القوة العسكرية للمنظمتين االسلميتين الدينيتين .هذا التوجه
يتداخل مل تشويه الواقل المنهجي الذي تقوم هم من خلل عرضها لليهود على أنهم ضحية

للفلسطينيين .وتوجد مبلحة للمنظمتين أن تقوم إسرائيل الم الغة في خطرهمام فهذا يزيد من

ربيدهما السياسي.

إسرائيل يمكنها السير بدون معارا عسكرية شاملة من خلل استخدام العنف البيروقراطي والسادية

المنظمة وتركيز الفلسطينيين في الكانتونات والحبار .وهي تستطيل أن تستغل كل تفاخر عسكري
شكل جيد لخدمة احتياجاتها السياسية الداخلية والخارجية .ويحظر إعطا ها هذا الحبل .يجب إيجاد

طريقة أخرى للنضال.

هآرتس 2017/2/22
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