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 .1تقرير مراقب الدولة :إخفاق نتنياهو والكابينيت في إدارة الحرب على غزة والنتائج أدت لفشل ذريع

نشرت العربي الجديد ،لندن ،2017/2/28 ،عن نضال محمد وتد ،أنه بعد ق اربة الثالة أعةوام مةن شةن
العةةدوان ااس ةرالي ي ع ةةة قطةةاع غةةز ،فةةي العةةام  ،2014التقريةةر الرسةةمي لم ارقةةا الدول ة ااس ةرالي ي،
يوسيف شابيرا ،عن إدار العدوان المذكور ،وأسباا فش ه ،مع توجيه انتقادات شديد لقباطن السياسة
ااس ةرالي ي  ،وع ةةة أرسةةهم رلةةيس الحكوم ة ااس ةرالي ي  ،بنيةةامين نتنيةةاهو ،ووزيةةر الجةةي

موشيه يع ون ،ورليس أركان الجي

ااسرالي ي ،الجنرال السابق ،بيني غانتز.

فةةي حينهةةا،

وأن الص ةةيا الرس ةةمي والنهالية ة ل تقري ةةر ت ةةدين ،بش ةةكل صة ةري  ،رل ةةيس الحكومة ة ااسة ةرالي ي نتني ةةاهو،
بإخفاقةةات فةةي إدار العةةدوان ،وقبةةل ذلةةه ،ااسةةتعداد وتجهيةةز الجةةي

الثزم لة"الكابينيت" السياسي واألمني ل حكوم ااسرالي ي .

لةةه ،وضةةمان تةةدفق المع ومةةات

وأكد التقرير ،بصور رسمي  ،أنه بااستناد إلة اقتباسات مةن وزيةر الجةي

ااسةرالي ي ،إبةان العةدوان،

موشيه يع ون ،قال فيها إنه كان باامكان تجنا شن العدوان ،فإن نتنياهو ووزير الجي

لم يبحالا أي

خيارات سياسي بدي  ،ومن ضمنها إجراء اتصاات مع حرك "حمةاس" عبةر طةرف الالةب ،وبةدا مةن
ذله ،اختا ار ااتجاه نحو المواجه العسكري  ،دون أن يكون الجي
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ويش ةةير التقري ةةر ،ف ةةي ه ةةذا الس ةةياق أيض ةةا ،إل ةةة أن "الكابيني ةةت" ااسة ةرالي ي ل ةةم يج ةةر أي مناقش ةةات أو
مةداوات اسةتراتيجي جةةاد  ،حةول تةةداعيات وأخطةار األوضةاع ااقتصةةادي والحصةار فةةي القطةاع ع ةةة

األمةن ااسةرالي ي ،ناهيةه عةن عةةدم ب ةور موقةف اسةتراتيجي واضة مةةن قطةاع غةز  .وب اةين التقريةر أنةةه
ةر اسةتراتيجيًّا منةذ العةام  ،2013إا أن نتنيةاهو
بالرغم من تحديد األنفةاق الهجومية فةي قطةاع غةز خط ا

لم يعقد أي ج سات رسمي لمناقش هذا الخطر وسبل مواجهته.

ومقابة ةةل اتج ة ةةاه نتني ة ةةاهو ووزي ة ةةر األم ة ةةن يع ة ةةون إل ة ةةة ع ة ةةدم إط ة ةةثع وزراء "الكابيني ة ةةت" ع ة ةةة التق ة ةةارير

ااسةةتخباراتي قبةةل اتخةةاذ الق ة اررات ،فةةإن م ارقةةا الدول ة ااس ةرالي ي أ اكةةد ،فةةي الوقةةت نفسةةه ،أن أعضةةاء
"الكابينيت" السياسةي واألمنةي أنفسةهم لةم ايبةدوا أي اهتمةام بالحصةول ع ةة تقةارير ومع ومةات ضةروري
قبل التصويت ع ة الخطوات المقترح في إدار العدوان.

لك ةةن أب ةةرز م ةةا ج ةةاء ع ةةة ذكة ةره التقري ةةر ،ه ةةو اعتة ةراف وزي ةةر الج ةةي

يع ةةون ب ن ةةه ل ةةو كان ةةت الحكومة ة

تطرقةةت بشةةكل جةةاد إلةةة األزمة العميقة فةةي قطةةاع غةةز  ،ومةةن ضةةمن ذلةةه األزمة التةةي
ااسةرالي ي قةةد ا
واجهتها حرك "حمةاس" فةي ةل المعانةا اانسةاني فةي القطةاع ،لرابمةا كةان باامكةان تفةادي المواجهة

العسكري .

وذكةةرت عــرب  ،2017/2/28 ،48عةةن هاشةةم حمةةدان ،أن تقريةةر شةةابيرا ،تركةةز بش ة ن الحةةرا العدواني ة
األخير ع ة قطاع غز ،في صيف العام  2014ع ة  8نقاط أساسي  ،كان أهمها أنه الفشل العسكري
والفشل ااستخباري.

ويتض ة  ،بحسةةا التقريةةر ،أن إس ةراليل تجاه ةةت تهديةةد األنفةةاق الهجومي ة  ،وأنةةه فقةةط فةةي مط ةةع العةةام

 ،2015أي بعد الحرا ،تم وضع األنفاق ع ة رأس س م أولويات األجهز األمني ااسرالي ي .

وي فت التقرير أيضا إلة أن وزير األمن الداخ ي ،ج عاد إردان ،قةد غيةر شةهاداته التةي أدلةة بهةا أمةام

مسةةلولين مةةن مكتةةا م ارقةةا الدولة  ،وسةةط تقةةديرات بة ن هةةذا التاييةةر نةةابع مةةن ضةةاوط مارسةةها مكتةةا

رليس الحكوم .

عمــان ،2017/2/28 ،أن شةةابي ار قةةال ،فةةي التقريةةر ،الةةذي نشةةرت صةةحف إسةرالي ي
وجةةاء فةةي الســبيلّ ،
مقاطع منه ،مساء الالثالاء ":هناه فروقةات كبيةر فةي مع ومةات الشةاباه االمخةابرات الداخ ية وشةعب
ااستخبارات اأمان حول حماس باز ،أدت لنتالج الحرا األخير وأدت لفشل ذريع".

وأضةةاف ":نتنيةةاهو ويع ةةون وغةةانتس أخف ةوا تقةةارير أمني ة عةةن المج ةةس الةةوزاري المصةةار االكابينيةةت

حول األنفاق" .وأشار التقرير إلة أن نصف أنفاق حرك حماس قرا الحدود اخترقت الجدار األمني،
ووص ت إلة داخل المستوطنات ااسرالي ي المجاور ل قطاع.
وأضاف ":الجي

فشل بشكل ذريع في صد الصواريخ القادم من غز ،ما أوقع خسالر كبير".
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وبنةةاء ع ةةة التقريةةر ،قةةررت لجنة مراقبة الدولة فةةي الكنيسةةت ،اسةةتجواا نتنيةةاهو فةةي األسةةابيع المقب ة
حول تقرير المراقا شابيرا.
 .2الحكومة الفلسطينية تقرر إجراء االنتخابات في الضفة دون غزة
رام هللا :ق ةةرر مج ةةس ال ةةوزراء الف س ةةطيني إجة ةراء اانتخاب ةةات لمج ةةالس الهيل ةةات المح ية ة ف ةةي الض ةةف
الاربية ة  ،ف ةةي  ،2017/5/13وف ةةق قة ة ارره الس ةةابق به ةةذا الخص ةةو

الص ةةادر ف ةةي  .2017/1/31وأوضة ة

المج س ،في ج سته األسبوعي يوم الالثالاء  ،2017/2/28أن هذا القرار جاء بنةاء ع ةة الكتةاا الةوارد
من رليس لجن اانتخابات المركزي إلة رليس الوزراء ،والذي يشةير فيةه إلةة تعةذر إجةراء اانتخابةات

في قطاع غز  ،إالر لقاء وفد لجن اانتخابات المركزية مةع حركة حمةاس ،ون ة ار لفشةل الجهةود ،التةي
بذلتها لجن اانتخابات المركزي والفصالل والقوى الف سطيني اقناع حماس بالمشارك .

وأعرا المج س عن أسفه لموقف حمةاس ،ومسةتهجنا فةي الوقةت نفسةه أن هةذا الموقةف ية تي فةي ةل
تحديات تهدد الوحد الجارافي ل دول الف سطيني المنشود  ،داعيا حماس إلة اارتقاء بموقفها في ل
هذه ال روف الحرج التي يعيشها شعبنا وقضيتنا ومشةروعنا الةوطني .وأكةد اسةتمرار الحةوار والجهةود

مع حماس لتايير موقفها.

وقال المتحدب الرسمي باسم الحكوم الف سطيني يوسف المحمود إن مةن قةرر منةع إجةراء اانتخابةات

هو الذي يسعة إلة تكريس اانقسةام ويةرفا المصةالح ويتنكةر لحقةوق أبنةاء شةعبنا .وشةدد ع ةة أن
رفةةا ااسةةتجاب ل جهةةود المبذول ة وادار ال هةةر لمجمةةاع الةةوطني ع ةةة إج ةراء اانتخابةةات المح ي ة ،
ومنةع أبنةاء الشةعا الف سةطيني فةي المحاف ةات الجنوبية مةن ممارسة حقةوقهم فةي هةذا ااطةار ،يشةةير

إل ةةة جم ة ة م ةةن المخ ةةاطر الت ةةي تص ةةر بع ةةا أطة ةراف حم ةةاس ع ةةة ال ةةدفع به ةةا وادامته ةةا فيم ةةا يتص ةةل
بالمشروع الوطني ،خاص في هذه ال روف التي تهيمن ع ة القضي الف سطيني .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/2/28 ،

 .3لجنة االنتخابات المركزية :نأمل استمرار الحوار الستكمال االنتخابات بغزة
رام هللا  -م ةةن يوس ةةف فقي ةةه ،تحري ةةر زينة ة األخ ةةرس :أع ن ةةت لجنة ة اانتخاب ةةات المركزية ة الف س ةةطيني ،

الالثالةةاء  ،2017/2/28عةةن التزامهةةا بق ةرار حكوم ة التوافةةق الةةوطني إج ةراء اانتخابةةات المح ي ة بالضةةف
الاربي وت جيل عقدها في قطاع غز .
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وأعرب ةةت ال جنة ة ف ةةي بي ةةان ص ةةحفي له ةةا ،ع ةةن أم ه ةةا ف ةةي أن ت ةةتمكن خ ةةثل مرح ة ة قريبة ة م ةةن إجة ةراء
اانتخابات المح ية فةي قطةاع غةز  ،لتسةتكمل العم ية اانتخابية فةي كافة الهيلةات المح ية فةي أنحةاء

الوطن ،كما قالت.

وكالة قدس برس2017/2/28 ،

 .4خريشة :إجراء االنتخابات دون غزة يعزز االنقسام
خةةا

 :طالةةا حسةةن خريش ة  ،النالةةا الالةةاني ل ةرليس المج ةةس التش ةريعي الف سةةطيني ،رلةةيس الحكوم ة

الف سةةطيني د .ارمةةي الحمةةد هللا بةةالتراجع عةةن قة ارراه باسةةتالناء قطةةاع غةةز مةةن إجةراء اانتخابةةات الب دي ة

االمح ية ة  .وأك ةةد خريشة ة  ،ف ةةي تصة ةري خ ةةا

لة ةة"الرسال ن ةةت" ،الالثال ةةاء  ،2017/2/28أن الحم ةةد هللا

مطالا بإجراء المزيد من المباحالات وااتصاات مع باقي الفصالل الف سطيني ل وصةول لحةل تةوافقي

اج ةراء اانتخابةةات فةةي قطةةاع غةةز والضةةف الاربي ة المحت ة  .وحةةذر خريش ة مةةن ت ة الير ق ةرار الحكوم ة

ع ةةة م ةةف المصةةالح الداخ ية العةةالق بةةين حركتةةي فةةت وحمةةاس ،ملكةةدا أن هةةذا القةرار مةةن شة نه أن
يطيل عمر اانقسام وياذي الخثفات الداخ ي .

الرسالة ،فلسطين2017/2/28 ،

 .5منظمة التحرير :لن نتعامل مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الذي يشكل واجهة لحماس
رام هللا :أكةةدت من م ة التحريةةر الف سةةطيني "أنهةةا لةةن تتعامةةل مةةع ااطةةار الةةذي أفةةرزه مةةلتمر الشةةتات
الف سةةطيني ،الةةذي اختةةتم أعمالةةه فةةي تركيةةا ،قبةةل يةةومين ،ملكةةد أن حركة حمةةاس اسةةتخدمت المةةلتمر

كواجه ة سياس ةةي لهةةا .وق ةةال مةةدير ع ةةام دالةةر ش ةةلون الثجلةةين بالمن مةة أحمةةد حن ةةون ،فةةي تصةةري

صةةحفي صةةدر عنةةه يةةوم الالثالةةاء " ،2017/2/28لةةن تتعامةةل من مة التحريةةر مةةع ااطةةار المنبالةةق عةةن
ملتمر الشتات ،ألنه عنوان اشكالي جديد تضاف ل حال الف سطيني  ،ملكةدا أن المةلتمر انتهةة بعةد

صدور البيان الختامي ،ولن تكون هناه أي متابع له".

واتهم حنون الملتمر ب نه كان "واجه لجه حزبي هي حماس ،التي تحكمت في كل األمور ،ولم يتم

التطةةرق لثنقسةةام ومةةا فع تةةه الحركة فةةي قطةةاع غةةز بةةالملتمر" ،معتبة ار مخةةاطر المةةلتمر تكمةةن فةةي أن
"الشعا الف سطيني بحاج إلة توحيد الطاقات في إطار واحد ،وليس تفتيت الجهد وتشتيته ،ما يعةزز

حاات اانقسام في الداخل من جه  ،وبةين الةداخل والخةارن مةن جهة أخةرى ،فضةث عةن أن الحةديب
عن جسم مو ٍاز أيضا ،يسهل ع ة الاير الضةرا فةي شةرعي التماليةل الف سةطيني" .وشةدد ع ةة أن أي
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مةةلتمر يجةةا أن يكةةون تحةةت مسةةلولي وم ة من مة التحريةةر ،رافضةةا ااتهامةةات التةةي كي ةةت ع يهةةا،
بش ن إهمالها لثجلين الف سطينيين في الشتات ،وعدم عقدها اجتماعات لف سطينيي الشتات.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/2/28 ،

 .6شهادات تكشف عن أساليب التعذيب المتبعة بسجن أريحا المركزي
جنين :كشف عضو لجنة المتابعة فةي محاف ة جنةين جمةال الزبيةدي عةن شةهادات لةبعا المعتق ةين

المفرن عنهم من سجن أريحا المركةزي التةابع لهجهةز األمنية الف سةطيني  ،والتةي تكشةف عةن ممارسة

عناصر األجهز األمني وطواقم التحقيق في السجن لصنوف من التعذيا والضاط الجسدي والنفسةي

ع ة المعتق ين داخل السجن والتي وصفها بااآدمي .

وبين الزبيدي في تع يق له ع ة صةفحته الخاصة ع ةة موقةع الفيسةبوه أن عةددا مةن أافةرن عةنهم مةن
سةةجون الس ة ط أفةةادوا ب ة ن عناصةةر األمةةن والتحقيةةق مارس ةوا ع ةةيهم التعةةذيا بالضةةرا المبةةر بةةال كم
والب ةرابي

والعصةةي والشةةب لسةةاعات طوي ة والف ق ة وااجبةةار ع ةةة التعةةري بالكامةةل ،بااضةةاف إلةةة

التجس ةةس ع ة ةة الم فة ةةات الخاصة ة فة ةةي أجهة ةةز الهوات ةةف الخ وي ة ة الخاص ة ة ب ةةالمعتق ين ،ك ةةذله توجيةةةه
ااهانةةات ال ف ي ة بالص ةراو وشةةتم األهةةل واألخ ةوات واألمهةةات والشةةهداء والرمةةوز الوطني ة والمناض ة
والذات اااهي من قبل العساكر وطواقم التحقيق الذين يكونون أحيانا في حال سكر.

كما بين عةدد مةن المعتق ةين الةذين أط ةق سةراحهم أنهةم فةي كاليةر مةن األحيةان يجبةرهم المحققةون ع ةة
تناول وجبات األكل فيما يسمة الخزان وهم مقيةدي األيةادي ،كمةا أنهةم يحةذرونهم مةن الحةديب ل ةزوار
والمحاكم ولجان حقةوق اانسةان والصة يا األحمةر عةن التعةذيا والمعام ة التةي يتعرضةون لهةا ،ومةن

يفعل ذله ينت ره مزيد من جوات التعذيا.

وأكةةد الزبيةةدي ع ةةة أن كةةل هةةذه الشةةهادات لمعتق ةةين سةةابقين فةةي سةةجن أريحةةا يةةدحا كةةل مةةا صةةر
ويصر به المسلولون في الس ط الف سطيني عن عدم وجود تعذيا في سجونها.

وكالة قدس اإلخبارية2017/2/27 ،

 .7الرجوب عن منعه من دخول مصر :لست "أبو بكر البغدادي"
السةةبيل :رفضةةت السةةفار الف سةةطيني فةةي القةةاهر ،التع يةةق ع ةةة إقةةدام الحكوم ة المص ةري  ،ع ةةة منةةع
الوزير الف سطيني ال واء جبريل الرجوا ،من دخول مصر ،واعاد ترحي ه مر أخرى من حيب أتة.

ومن جانبه ،قال ال واء جبريةل الرجةوا ،عضةو ال جنة المركزية لحركة فةت  ،فةي تصةريحات لفضةالي

مصةري  ،إنةةه ت قةةة دعةةو لحضةةور مةةلتمر شةةرم الشةةيخ ،وقةةال "كنةةت قادمةةا مةةن األردن فةةي رح تةةي إلةةة
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القةةاهر ،وعنةةدما وصة ت مطةةار القةةاهر فوجلةةت بمنعةةي مةةن دخةةول األ ارضةةي المصةري " .وأضةةاف ،فةةي
مداخ ة مةةع برنةةامج "العاشةةر مسةةاء"" ،السةةفير الف سةةطيني أخبرنةةي بةةذله بعةةد وصةةولي لمطةةار القةةاهر،
فقررت العود مر أخرى ،ولم أجر أي اتصاات ب حد ،ولن أراجع أحد في ذله الموقف ،ألن العثقة

مع مصةر أكبةر مةن ذلةه" .وتةابع "عثقتةي مةع الشةعا والن ةام السياسةي المصةري تاريخية  ،وأنةا مة

أبوبكر البادادي ع شان يتم منعي من دخول مصر ،وع ة الس طات المصري توضةي أسةباا منعةي

من الدخول".

عمان2017/2/28 ،
السبيلّ ،

 .8وزير األوقاف الفلسطينية :اعتبار المسجد األقصى "مقدس لليهود" يدفع لحرب دينية
رام هللا  -لبابة ة ذوق ةةان :ح ةةذر وزي ةةر األوق ةةاف والش ةةلون الدينية ة الف س ةةطيني يوس ةةف ادع ةةيس ،الالثال ةةاء
 ،2017/2/2/28مةةن أن إعةةثن محكمة إسةرالي ي المسةجد األقصةةة بمالابة مكةةان "مقةةدس ل يهةةود" يةةدفع
نحةةو "حةةرا ديني ة " .وأضةةاف ادعةةيس ،فةةي بيةةان ل ةه ،أن الق ةرار مةةن ش ة نه "تش ةريع اانتهاكةةات اليومي ة

لقطعةةان المسةةتوطنين ،وتبريةةر ااعتةةداءات ع ةةة المسةةجد األقصةةة والم ةرابطين فيةةه" .واعتبةةر أن ق ةرار

محكمة "الصة " بمدين ة القةةدس" ،يضةةرا بعةةرا الحةالط كةةل القة اررات الدولية التةةي حةةددت األقصةةة
بكونه مكانا خالصا ل مس مين ،ا يحق لايرهم انتزاع هذه السياد تحت أي مبرر كان".

وكالة األناضول لألنباء2017/2/28 ،

 .9رياض المالكي يدعو دول "عدم االنحياز" إلى دعم وحماية حل الدولتين
جنيف :دعا وزير الخارجية الف سةطيني ريةاا المةالكي ،دول حركة عةدم اانحيةاز ،إلةة دعةم وحماية

حةةل الةةدولتين ،فةةي مواجه ة ااج ةراءات والممارسةةات غيةةر الشةةرعي ااس ةرالي ي المتمال ة بااسةةتيطان،
وفةةرا وقةةالع ع ةةة األرا لتك ةريس "األبارتهايةةد" فةةي ن ةةام أكالةةر قسةةو  ،وبشةةاع مةةن ن ةةام الفصةةل

العنصةةري فةةي جنةةوا أفريقيةةا .وشةةدد المةةالكي خةةثل ك متةةه فةةي ج سةةات مج ةةس حقةةوق اانسةةان فةةي
جنيف ،مسةاء الالثالةاء  ،2017/2/28ع ةة ضةرور قيةام هةذه الةدول باتخةاذ المواقةف الثزمة  ،مةن أجةل
حماي ة ة الشة ةةعا الف سة ةةطيني الة ةةذي يتعة ةةرا إلة ةةة معانة ةةا مسة ةةتمر مة ةةن من وم ة ة ااحة ةةتثل العسة ةةكري

ااس ةرالي ي ،والعمةةل ع ةةة إنهةةاء ااحةةتثل ااس ةرالي ي الةةذي طةةال أمةةده ،والةةذي يمالةةل اانتهةةاه األكبةةر
لحقوق اانسان الف سطيني.
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 .11وزارة اإلعالم الفلسطينية :إخالء تسعة منازل في "عوفرا" مسرحية لتقنين االستيطان
اعتبرت وزار ااعثم الف سطيني قرار مةا تسةمة المحكمة الع يةا ااسةرالي ي بهةدم تسةع منةازل القالمة
ع ة ةةة أراا ف س ة ةةطيني خاصة ة ة ف ة ةةي مس ة ةةتعمر "ع ة ةةوفرا" ب ن ة ةةه "مس ة ةةرحي جدي ة ةةد لتقن ة ةةين ااس ة ةةتيطان
ااستعماري ،المخالف لكل القوانين والق اررات الدولي " .وقالت الوزار "مسرحي هدم تسع منازل مقابةل

إقامة ة آاف الوح ةةدات ااس ةةتيطاني  ،واص ةةدار م ةةا يس ةةمة ق ةةانون التس ةةوي  ،ستفش ةةل ف ةةي خ ةةط األوراق،
وخداع العالم ،واادعاء ب ن ااحةتثل يحتةرم القةانون ،وهةا هةو يهةدم منةازل مسةتعمرينه غيةر أنةه أعةاد

تعريف ااسم استخدام األرا ذاتها لصال حاجز ااحتثل العسكري الجاالم هناه".

الخليج ،الشارقة2017/3/1 ،

 .11أبو عبيدة :أي عدوان قادم سيكون للقسام كلمة فيه
أكدت كتالا الشهيد عز الدين "القسام" الذراع العسكري لحرك حماس ،أنها لن تسكت عن أي عدوان
إسرالي ي قادم ع ة قطاع غز كما حصل أمس.

وقةةال النةةاطق العسةةكري باسةةم الكتالةةا أبةةو عبيةةد فةةي تاريةةدات لةةه ع ةةة "تةةويتر" يةةوم الالثالةةاء :إن أي

عةةدوان قةةادم ع ةةة غ ةرار مةةا حصةةل بةةاألمس سةةيكون ل مقاوم ة وع ةةة أرسةةها كتالةةا القسةةام ك متهةةا فيةةه
والمقاوم إذا وعدت أوفت واأليام بيننا.

وأضاف أبو عبيد  :ع ة ما يبدو فإن العدو ا يفهم سةوى لاة القةو  ،والسةكوت أحيانةا يفسةر مةن قب ةه
ع ة أنه ضعف.

موقع حركة حماس ،غزة2017/2/28 ،

 .12حماس و"الجهاد" :تقرير مراقب الدولة اإلسرائيلي إقرار بهزيمة "إسرائيل" أمام المقاومة
غز  -عث عطا هللا :اعتبرت حركتا حماس ،والجهاد ااسثمي ،أن تقرير مراقا الدول في إسةراليل،
ار
بش ن الحرا األخيةر ع ةة قطةاع غةز فةي  ،2014والةذي انشةرت أجةزاء منةه يةوم الالثالةاء ،يمالةل إقةر ا
بهزيم إسراليل أمام المقاوم الف سطيني في هذه الحرا.
وقالت "حمةاس" ،فةي تصةري صةحفي ،إن تقريةر م ارقةا الدولة ااسةرالي ي ،يوسةف شةابيرا ،هةو "إقةرار

ضمني بهزيم إسراليل أمام المقاوم الف سطيني " ،و"دليل ع ة فشل إسراليل في تحقيق أهدافها".

واعتبةةرت الحركة  ،أن "قةةاد ااحةةتثل يعيشةةون حال ة مةةن ااربةةاه ،ويضة ون شةةعبهم ويكةةذبون ع ةةيهم،
ومن حق المقاوم استخدام سث األنفاق وتطويره ل دفاع عن شعبنا الف سطيني".
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بدورها ،قالت حرك الجهاد ااسثمي ،فةي بيةان لهةا ،إن تقريةر الم ارقةا "إقةرار بفشةل العةدوان والحةرا
ع ةةة غةةز عةةام  ."2014وحةةذرت "الجهةةاد" ،فةةي الوقةةت نفسةةه ،مةةن "تو يةةف تةةداعيات التقريةةر والصةراع
بين األحزاا ااسرالي ي ع ة الشعا الف سطيني" .وشددت ع ة أن "المقاوم تت ها وتستعد لمواجه

أي عدوان".

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/2/28 ،

 .13العالول :نقبل بحل الدولة الواحدة ضمن شروطنا وال بد من إعادة النظر بالعالقة مع االحتالل
رام هللا  -كفا زبون :أجرت صحيف الشرق األوسط ،حوا ار مع نالا الرليس محمود عباس في قياد
حرك فت  ،محمود العالول.

وفةةي سةلال عةةن سياسة الةرليس األميركةةي دونالةةد ترمةةا ومةةاذا سةةتفعل فةةت والسة ط فةةي مواجهة هةةذه

السياسة  ،قةال" هةذا سةلال مطةةرو ع ةة العةالم ك ةةه .ا أحةد يسةةتطيع أن يقة أر شةيلا فةةي سياسة ترمةةا.
هناه كم كبير من الاموا والتخبط ،لكن ما نقوله نحن ،هو إننةا نبةذل جهةدا ،ومةا زلنةا نبةذل جهةودا

مخت فة لتجةاوز ذلةه ،نحةن نحةاول أن نتواصةل معةه ومةع إدارتةه ،وأرسة نا لهةم مباشةر  ،وعبةر القيةادات
العربي أيضا .ق نا له أن يق أر المنطق جيدا وأا يتسرع .نريد العثق جيد وليست متوتر .
وبخصو

حل الدولتين الذي تراجع عنه ت ارمةا ،قةال العةالول "المسة ل ليسةت لهةا عثقة بنةوع الحةل

وشةةك ه .المس ة ل متع ق ة بالشةةروط .بالنسةةب لنةةا ،همنةةا األساسةةي هةةو الحري ة وااسةةتقثل والسةةياد  .ا
نتسةةرع باتخ ةاذ األحكةةام ع ةةة الشةةكل .حةةل الدول ة الواحةةد مةةالث ،إذا كةةان بشةةروط إس ةرالي ي  ،أي دول ة

واحد ون ام تمييز عنصري ،فهةذا مرفةوا .موضةوع الدولة الواحةد نحةن أول مةن طرحةه ،ق نةا دولة
ديمقراطي يعي

فيها كل المكونات الموجود ع ة هذه األرا .وبين أن "التفةاوا شةيء حتمةي فةي

كل صراع ،هنا أو في أي بقع في العالم .هناه صراع مع هذا ااحتثل ،وهو صةراع مريةر عبةر كةل

الس ةةنوات الماض ةةي  .ونح ةةن عن ةةدما ش ةةعرنا أن التف ةةاوا مسة ة ل عبالية ة أوقفن ةةا التف ةةاوا .ه ةةذا الصة ةراع
سنخوضه بكل أشكاله".

وعن وجود دعوات لتكةون المقاومة هةي البةديل عةن المفاوضةات ،قةال "المقاومة مشةروع  ،وأهةم نقةاط

ااعثن السياسي في فت تقول إن المقاوم بكل أشكالها حق مشروع ،لكن لكل مرح ة شةكث مواتيةا.

في هذه المرح  ،الشكل المواتي هو المقاوم الشعبي  .نحن نرى ذله ونستخدمه.

وفةةي الحةةديب عةةن إعةةثن الس ة ط المتكةةرر لوقةةف التنسةةيق األمنةةي ولمةةاذا ا يتتةةرجم هةةذا واقعةةا ،بةةين

العالول أن " هناه كم كبير من الضاوط ،وهناه آراء تقول إنه ا يمكن استخدام العصا اآلن ،هةددوا
وأج وا استخدامها .لكن أنا أقول له ا محال بالنهاي  ،ا بد من إعاد الن ر في كل أشكال العثق .
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وعن اختياره نالبا لرليس حرك فت وهل هذا منصا بصثحيات حقيقي أم فخري؟
قال "ا ا طبعا ،يوجد لدينا فةي الن ةام الةداخ ي صةثحيات لنالةا الةرليس .وأنةا لسةت باحالةا عةن هةذا

األمةةر .لكةةن هنةةاه كمةةا هةةالث مةةن المهةةام ا بةةد مةةن القيةةام بةةه ،وأنةةا أسةةعة لةةذله .هنةةاه أعبةةاء يتحم هةةا
الرليس ،وجزء أساسي من مهامي كيف أساعد في حمل جزء من األعباء.

الشرق األوسط ،لندن2017/3/1 ،

 .14حماس :قرار إجراء االنتخابات بالضفة دون غزة تكريس لالنقسام
أكدت حرك حماس ،أن قرار حكوم الضةف الاربية بةإجراء اانتخابةات المح ية فةي الضةف دون غةز
بمالاب وصف لتكريس اانقسام.

وقةةال النةةاطق باسةةم الحرك ة  ،فةةوزي برهةةوم ،فةةي تص ةري صةةحفي ،إن هةةذا الق ةرار مفصةةل ع ةةة مقةةاس

حرك فت وت كيد ع ة عدم أه ي هذه الحكوم لرعاي مصال شعبنا الف سطيني.

وبة اةين بره ةةوم أن ال ةةروف األمنية ة والقانونية ة والفلوية ة الت ةةي رس ةةختها حركة ة ف ةةت ف ةةي الض ةةف وقة ة اررات
ال ةرليس عبةةاس وم ارسةةيمه األخيةةر بخصةةو العم ي ة اانتخابي ة وتشةةكيل محكم ة قضةةايا اانتخابةةات
حرفت المسار الطبيعي والس يم ل عم ي اانتخابي  ،معتب ار ذله عالقا أمام تحقيق مبدأ النزاه والشفافي
وحمةةل النةةاطق باسةةم الحرك ة ال ةرليس عبةةاس وحرك ة فةةت وحكوم ة الضةةف المسةةلولي
واحت ةرام النتةةالج .ا
الكام عن كل تداعيات هذا القرار الفلوي المقيت.

موقع حركة حماس ،غزة2017/2/28 ،

" .15الشعبية" :إجراء االنتخابات بالضفة دون القطاع محطة إضافية في واقع االنقسام القائم
غةةز  :طالبةةت "الجبه ة الشةةعبي " لتحريةةر ف سةةطين ،بعةةدم تحويةةل ق ةرار إج ةراء اانتخابةةات المح ي ة فةةي
الضف الاربي دون قطاع غز ،لة"محط إضافي في واقع اانقسام القالم".

وشددت في بيان لها ،يوم الالثالاء ،ع ة ضةرور بةذل الجهةود ل وصةول إلةة توافةق وطنةي يفضةي إلةة

إجراء اانتخابات المح ي في القطاع بالتزامن مع الضف الاربي .

وقالةةت إنةةه "يجةةا احتةواء أي تةةداعيات سة بي قةةد تنش ة عةةن قةرار حكومة التوافةةق مةةن خةةثل المسةةارع

لعقد لقاءات وطني تقف أمام األسباا الجوهري التي اأدت إلة ت جيل اانتخابات المح ي في غز ".
ورأت الجبهة الشةةعبي أن "ت جيةةل إجةراء اانتخابةةات المح ية فةةي قطةةاع غةةز كمةةا صةةدر عةةن الحكومة
هذا اليوم ،يتط ا التوافق ع ة ت جيل إجراء اانتخابات لالثال أشهر".

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/2/28 ،
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 .16الكشف عن نفق "هجومي" لحركة حماس يمتد إلى داخل أحد الكيبوتسات المجاورة لقطاع غزة
رام هللا :كشةةفت القنةةا العبري ة الالاني ة  ،مسةةاء يةةوم الالثالةةاء ،عةةن نفةةق هجةةومي لحرك ة حمةةاس اكتشةةف
داخل أحد الكيبوتسات ااسرالي ي المجاور لقطاع غز قبل  3أشهر.

وبحسةةا رواي ة المسةةتوطنين فةةإن ضةةباط كبةةار أب اةةوهم ب نةةه عالةةر ع ةةة نفةةق يةةلدي ل مسةةتوطن وتةةم
التعامل معه وتحييده ،مشيرين إلة أنهم شاهدوا آليات الحفر تقوم بالبحب في ت ه المنطق .

وأوضةحت أن الجةي

التةزم الصةمت إزاء الحادالة  ،وان متحةدالا عسةةكريا قةال ل قنةا انةه يةتم بشةكل دالةةم

التواصل مع سكان المستوطنات والكيبوتسات المجاور ل قطاع واطثعهم ع ة صور عم يات الجي

ع ة طول الحدود لمنع تسرا األنفاق .وأشار المتحدب إلة أن ما جةرى كةان ضةمن جةزء مةن عم ية

روتيني يقوم بها الجي

بصور منت م ع ة طول الحدود.

القدس ،القدس2017/2/28 ،

" .17يديعوت" :قراءة في سياسة حماس بعد انتخاب السنوار
قال جنرال احتيةاط فةي الجةي

ااسةرالي ي إن غالبية التقةديرات ااسةرالي ي باتجةاه حركة حمةاس عقةا

انتخةةاا يحيةةة السةةنوار زعيمةةا لهةةا ،تةةذها إلةةة أن الحرك ة بصةةدد التصةةعيد فةةي العثق ة مةةع الس ة ط
الف سطيني  ،وتعزيز قوتها العسكري  ،والمواجه المس ح مع إسراليل.

وأضةةاف الجن ةرال موشةةيه إلعةةاد فةةي مقةةال لةةه بصةةحيف يةةديعوت أحرونةةوت ،أن هةةذه اانطباعةةات عةةن
الرجل بنيت من خثل تصريحاته المتطرف في المرح السابق .

وقال إنه إذا أراد السنوار اتخاذ قرار بش ن مهاجم إسراليل ،فةإن ذلةه يقتضةي تةوفر معطيةات ميدانية

ا تجعل أمامه المزيةد مةن الخيةارات سةوى قةرار الحةرا ،انطثقةا مةن قاعةد أنةه لةيس لديةه مةا يخسةره.
أما اليوم فإن لةدى السةنوار وحمةاس والف سةطينيين فةي غةز الكاليةر ممةا قةد يخسةرونه إن انةدلعت حةرا

مةةع إسةراليل .وتةةابع أن السةةنوار حةةين يب اةةه مسةةاعدوه بة ن  613م يةةون دوار فقةةط وصة ت مةةن الةةدول
المانح اعمار غز بعد الحرا األخيةر الجةرف الصةامد فةي  ،2014مةن أصةل أربعة م يةارات دوار
وعةةدت بإيصةةالها ،سةةيع م جيةةدا أن سياسة التبرعةةات والمةةن المالية لةةم تعةةد كمةةا كانةةت فةةي السةةابق بةةث

مقابةةل ،بةةل إن الةةدول المانح ة والبنةةه الةةدولي سةةتط ا ضةةمانات مةةن حمةةاس مسةةتقبث باسةةتخدام هةةذه

األمة ةوال ل بن ةةاء واع ةةاد ااعم ةةار .وخ ةةتم ب ةةالقول "قب ةةل أن ي ةةذها الس ةةنوار ايج ةةاد معادلة ة جدي ةةد أم ةةام
إس ةراليل ،مةةن خةةثل إطةةثق قةةذالف صةةاروخي باتجاههةةا ،ع يةةه أن يتا ةةا ع ةةة عةةد عقبةةات ليسةةت
سه  ،منها الخشةي مةن العةود بالقطةاع عشةرات السةنوات ل ةوراء ،وهنةاه تهديةد الةدول المانحة والبنةه
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الةةدولي بوقةةف إرس ةال األم ةوال فةةي حةةال انةةداع مواجه ة عسةةكري جديةةد  ،وتحةةذيرات مصةةر واألردن
وغيرهما أن أي حرا جديد قد تقضي ع ة س ط حماس في غز.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/2/28 ،

 .18لبنان :الفصائل تتفق على وقف إطالق النار في "عين الحلوة" واعادة تشكيل القوة األمنية
بيروت – سعد الياس :احتل الم ف األمني فةي مخةيم عةين الح ةو صةدار ااهتمةام فةي ةل المخةاطر

من انفجار الوضع األمني بين حرك فت وااسثميين المتشددين.

وعقةةدت الفصةةالل لف سةةطيني اجتماعةةا موسةةعا فةةي مقةةر السةةفار فةةي بيةةروت لبحةةب أوضةةاع المخيمةةات
الف سطيني  ،ا سيما عين الح و  .وحضر ااجتماع المشرف العام ع ة السةاح الف سةطيني فةي لبنةان

ع ةزام األحمةةد إلةةة جانةةا جميةةع القةةاد السياسةةيين الف سةةطينيين ،إضةةاف إلةةة القةةوى ااسةةثمي  .وطةةر

األحمةةد س سة خطةوات لمحاول ة التوصةةل إلةةة اتفةةاق فةةي شة نها ،وان كةةان العن ةوان الةرليس يكمةةن فةةي

إعةةاد تفعيةةل القةةو المشةةترك واعةةاد هيك تهةةا ،بمةةا يمكنهةةا مةةن ضةةبط الوضةةع األمنةةي فةةي مخةةيم عةةين

الح ةةو  .وبحةةب المجتمعةةون أيضةةا مس ة ل تس ة يم المط ةةوبين الف سةةطينيين داخةةل المخةةيم ،وع ةةة أرسةةهم
أولله المتورطون في ااشتباكات ،والمتسببون بها.

وفي نهاي ااجتماع ،توصل المشاركون إلة ااتفاق ع ة وقف إطةثق النةار ووضةع آلية ل تنفيةذ مةن

خةةثل لجن ة واعةةاد تشةةكيل قةةو أمني ة مشةةترك ع يةةا .وأع ةةن النةةاطق الرسةةمي باسةةم عصةةب األنصةةار
ااس ةةثمي الش ةةيخ أب ةةو شة ةريف عق ةةل "أن ك ةةل م ةةن يط ةةق الن ةةار ف ةةي المخ ةةيم وشة ةوارعه خ ةةالن ل قض ةةي
الف سطيني ".

القدس العربي ،لندن2017/3/1 ،

 .19علي بركة :إعادة تشكيل القوى األمنية في عين الحلوة جاء من وقع المسؤولية على ضبط األمن
بيةةروت  -أحمةةد المصةةري :كشةةف ممالةةل حرك ة حمةةاس ،فةةي لبنةةان ،ع ةةي برك ة  ،عةةن فحةةوى اجتمةةاع
مشتره لتحالف القوى الف سةطيني فةي لبنةان ،جةاء فةي أبةرزه ااتفةاق ع ةة إعةاد تشةكيل القةوى األمنية

المشترك في مخيم عين الح و  ،وذله لضبط األمن بداخ ه ومنع تكرار حوادب اانفثت األمني التي
تجري بين الفين واألخرى داخل المخيم.

وأشة ةةار برك ة ة فة ةةي تص ة ةريحات لصة ةةحيف "ف سة ةةطين" ،أمة ةةس ،إلة ةةة أن ااجتمة ةةاع جة ةةرى داخة ةةل السة ةةفار
الف سةطيني ببيةروت ،بمشةارك القيةةادي فةي حركة فةةت عةزام األحمةد والسةةفير الف سةطيني أشةرف دبةةور،

إلة جانا ممال ين عن حرك الجهاد ااسثمي والجبه الشعبي -القياد العام .
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ولفةت إلةة أن إعةةاد تشةكيل القةةوى األمنية فةةي المخةيم ،جةةاء مةن وقةةع المسةلولي القصةةوى ع ةة ضةةبط
األمن داخل المخيم ،والعمل ع ة أن تكون هذه القوى بمالاب قو ضارب وحاسةم ومدعومة مةن كافة

فصالل العمل الوطني وااسثمي.

وذكر أن ااتفاق جرى أيضا ع ة اأا يتفرد فصيل ف سطيني بمجريات األمور وحده داخل مخيم عين
الح و وغيره من المخيمات دون الرجوع إلة القياد السياسي الف سطيني الموحد في لبنان.

فلسطين أون الين2017/2/28 ،

 .21قتيل وجرحى حصيلة اشتباكات مخيم عين الحلوة بين مقاتلين من فتح ومسلحين إسالميين
وكاات :قتل شخ

وأصيا أربع بجرو -أحدهم طفل -يوم الالثالاء فةي أعمةال قةن

واشةتباكات

بين مقات ين من حرك فت ومس حين إسثميين شهدتها شوارع مخيم عين الح و لثجلين الف سطينيين

في مدين صيدا اجنوا لبنان .

وقةةال م ارسةةل الجزيةةر فةةي لبنةةان جةةوني طةةانيوس إن المخةةيم يشةةهد اشةةتباكات متقطعة بةةين مقةةات ي فةةت
ومس حين إسثميين.

وذكةرت الوكالة الوطنية لمعةثم ال بنانية الرسةةمي أن ااشةتباكات تجةددت فةي الشةارع الفوقةاني داخةةل

مخيم عةين الح ةو بةين منطقتةي البركسةات والصفصةاف ،واسةتخدمت فيهةا األسة ح الرشاشة والقةذالف
الصاروخي .

الجزيرة نت ،الدوحة2017/2/28 ،

فلسطينيين بزعم حيازة أسلحة وذخيرة
 .21القدس :االحتالل يعتقل
ْ
القةةدس المحت ة  -خ ةةدون م ةةوم :كشةةفت مصةةادر أمنية عبري ة  ،النقةةاا عةةن اعتقةةال قةوات ااحةةتثل
ةتبهين" ،بةةزعم حيازتهمةةا أسة ح غةةرا مدينة القةةدس
ااسةرالي ي ،أمةةس ااالنةةين ،شةةابين ف سةةطينيين "مشة ا
المحت  .وأفادت شرط ااحتثل في بيان لها يوم الالثالاء ،ب ن قواتها أوقف مركبة ل فحة فةي قرية
"عين نقوبا" اغربي القدس  ،وزعمت العالور ع ة "بندقيتين وأمشاط ذخيةر مخبة تحةت غطةاء محةره

السيار" .وأضافت أنه تم اعتقةال سةالق المركبة بااضةاف لشةاا آخةر ،وهمةا مةن سةكان "عةين نقوبةا"،
حي ةةب اتهمتهم ةةا بة ةة"سرق " األسة ة ح  ،افتة ة إل ةةة أن ةةه ت ةةم تحوي هم ةةا ل تحقي ةةق ،وأن ةةه س ةةيتم ط ةةا تمدي ةةد

اعتقالهما .وكانت قوات ااحتثل قد اعتق ت أمس ف سةطينيا فةي األربعينيةات مةن العمةر مةن ب ةد الةرام
بادعاء حيازته أس ح مخت ف .
اشمالي القدس المحت  ،ا
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" .22فيسبوك" يعيد تفعيل صفحة فتح
رام هللا :أع نت صفح حرك فت مساء يوم الالثالاء ع ةة موقةع التواصةل ااجتمةاعي "فةيس بةوه" انةه
تم إعاد تفعي ها من جديد بعد أن تم الاالها من قبل إدار "فيس بوه".

وقال مسلول ااعثم في مكتا التعبل والتن يم لحرك فت منير الجاغوا ،لوكالة فةرانس بةرس "فةي

وق ةةت س ةةابق أن إدار فيس ةةبوه قام ةةت بش ةةطا الص ةةفح ع ةةن الش ةةبك  ،ووض ةةعوا رس ةةال ب ةةان الص ةةفح

تتعارا مع معايير فيسبوه" .وقال الجاغوا "وضعوا مع الرسال صور قديم ل ةرليس ال ارحةل ياسةر
عرفات وهو يتفقد سثحا من نوع كثشنكوف كان بحوز جندي إسرالي ي عقا خطفه في بيروت ،في

الالمانينات ،ويقف إلة جانبه القيادي محمود العالول".

القدس ،القدس2017/2/28 ،

 .23نتنياهو ردا على مراقب الدولة :الحرب على غزة كانت ناجحة
القدس  -عبد الرلوف أرنالوط :اتهم رليس الوزراء ااسرالي ي بنيامين نتنياهو ،مراقا الدول يوسةيف
شابي ار بعدم التطرق إلة النتالج التي أفضت اليها الحرا ااسرالي ي األخير ع ة غةز ،والتةي وصةفها

ا"النجا الكبير".

وقةةال نتنيةةاهو فةةي تصةري مكتةةوا أرسةةل مكتبةةه نسةةخ منةةه لوكالة األناضةةول ،ردا ع ةةة تقريةةر شةةابي ار

حول حرا  2014إن الجي

ااسرالي ي "وجه لحماس أقسة ضرب تكبدتها منذ ت سيسها".

ووصف نتنياهو الحرا ب نها "نجا كبير".

وقةال ":يةدعم رلةيس الةوزراء نتنيةاهو قةاد جةي

الةدفاع ااسةرالي ي وجنةوده ل نجةا الكبيةر الةذين حققةوه

في عم ي الجرف الصامد اااسم الذي اختارته إسراليل ل حرا ".

وأضاف ":قت ت إسراليل حةوالي ألةف إرهةابي ودمةرت آاف الصةواريخ ،كمةا أحبطةت محةاوات حمةاس
لضرا مدنها بالصواريخ بفضل التع يمات التةي أصةدرها رلةيس الةوزراء نتنيةاهو بةالتزود مسةبقا بة اف

الصواريخ لبطاريات القب الحديدي ".

وتابع ":وأفش ت إسةراليل خطة حمةاس ل تسة ل إلةة ب ةد إسةرالي ي مةن خةثل األنفةاق وخطةف مةواطنين

إسرالي يين".

واعتبةةر نتنيةةاهو أن "الهةةدوء غيةةر المسةةبوق الةةذي يسةةود فةةي الب ةةدات المتاخم ة لقطةةاع غةةز منةةذ عم ي ة

الجرف الصامد هو ااختبار لنتالج العم ي ".

وقال ":هذا هو هدوء غير مسبوق يسود في ت ةه المنطقة منةذ حةرا  ،1967الب ةدات المتاخمة لقطةاع

غز تشهد ازدها ار وآاف ااسرالي يين ينتق ون ل سكن فيها".
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ورفا نتنياهو ااتهامات ب نه لم ايط ع وزراء الحكوم ع ة تهديد األنفاق.
وقةةال ":تةةم اسةةتعراا تهديةةد األنفةةاق أمةةام وزراء المج ةةس الةةوزاري المصةةار ل شةةلون السياسةةي واألمنية

في إطار  13ج س منفرد  ،تمت مناقشته ع ة خطورته حيب تم أيضا الن ر في جميع لسيناريوهات
ااستراتيجي والعم ياتي ".

وأضةةاف ":العبةةر الم موس ة والحقيقي ة التةةي تةةم استخثصةةها مةةن عم ي ة الجةةرف الصةةامد تطبةةق ع ةةة

األرا بشكل جذري يتح ة بالمسلولي والهدوء".

وتابع رليس الوزراء ااسرالي ي ":ت ه العبر لم تاذكر في تقرير المراقا".
وكالة األ ناضول لألنباء ،أنقرة2017/2/28 ،
 .24يعلون ردا على مراقب الدولة :المجلس الوزاري المصغر خالل حرب غزة كان األسوأ
هاشم حمدان :قال وزير األمن ااسرالي ي السابق موشي يع ون ،في تعقيبه ع ة تقرير مراقا الدول ،
يوسيف شابيرا ،يوم الالثالاء ،إن أداء المج س الوزاري المصار كان سيلا وعديم المسلولي .

ووصةةف يع ةةون التقريةةر ب نةةه سياسةةي ،وأن أداءه هةةو كةةوزير أمةةن ،إلةةة جانةةا رلةةيس الحكومة بنيةةامين
نتنياهو ،ورليس أركان الجي

وقةةال أيضةةا إن 'التقريةةر يفح ة

في حينه ،بيني غانتس' ،منع كارال ' ،ع ة حد تعبيره.

جوانةةا جزلي ة مةةن معرك ة مركبة  ،ويتجاهةةل اعتب ةارات واسةةع  ،لكونةةه

أسير سياسيين ذوي مصال غذوا مكتا المراقا بمع ومات هادف  ،ولوالوا عم ي الفح

'.

وبحسةةا يع ةةون فةةإن المج ةةس الةةوزاري المصةةار خةةثل الحةةرا العدوانية األخيةةر ع ةةة قطةةاع غةةز كةةان
'أسوأ مج س يعرفه' ،وأنه 'عديم المسلولي ' ،وذله استناد إلة مشاركته في المجالس الو ازري المصةار

منذ العام .1995

كمةةا وصةةف المج ةةس الةةوزاري ب نةةه 'سةةطحي وسياسةةي وشةةعبوي ،ومج ةةس تس ةريبات ،ومج ةةس حةةديب
بوجهين في الداخل وفي الع ن' ،وأنه بدون رليس الحكوم ورليس األركان وهةو نفسةه انتهةت الحةرا

بة'كارال '.

ووصةةف يع ةةون المج ةةس الةةوزاري أيضةةا ب نةةه 'بسةةتان أطفةةال' ،وقةةال إنةةه 'ربمةةا كةةان يجةةا إيجةةاد حةةل

لبستان األطفال الذي نش في المج س الوزاري المصار'.

وتابع أنهم 'لم يستطيعوا جرنا إلة حم السور الواقي  2في الضف الاربي  ،وانتفاض الالالة  ،واحةتثل

قطاع غز'.
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 .25الجيش اإلسرائيلي ردا على مراقب الدولة :لم تتم إزالة األنفاق من خريطة التهديدات
القةةدس  -عبةةد الةةرلوف أرنةةالوط :قةةال الجةةي

ااس ةرالي ي ،إنةةه تةةوفرت لديةةه مع ومةةات م موس ة حةةول

أغ بي ة األنفةةاق التةةي حفرتهةةا حرك ة حمةةاس ،فةةي قطةةاع غةةز ،عشةةي الحةةرا ااس ةرالي ي ع ةةة غةةز فةةي

العام .2014

وشةةدد فةةي تصةري مكتةةوا أرسةةل نسةةخ منةةه لوكالة األناضةةول ،ردا ع ةةة تقريةةر م ارقةةا الدولة  ،الةةذي

صةةدر مسةةاء الالثالةةاء ،ع ةةة انةةه" ا توجةةد وسةةي أو حةةل تكنولةةوجي لةةم يةةتم د ارسةةته خةةثل التحضةةيرات

لمواجه األنفاق".

وأضاف إنه ت قة "تقرير مراقا الدول وهو يقوم بدراس أهم المثح ات وااستنتاجات المط وب ".

وقال الجي

ردا ع ة شابيرا ":تعتبر الفتر الزمني بعد معرك الجرف الصامد من أكالر الفتةرات هةدوء

منذ عام  1967ع ة الحدود مع قطاع غز ".
وأضةةاف ":طي ة هةةذه الفتةةر يعمةةل جةةي

الةةدفاع وفةةق خط ة عمةةل منت م ة وقةةام باسةةتالمار أكالةةر مةةن

ي شيكث ا 540م يون دوار في التعامل مع المن وم التحت أرضي وايجاد حل تكنولوجي".
م يار ا
ودافع الجي ااسرالي ي عن نفسه ،وقال ":لقد قام جي الدفاع بطر خطور التهديد أمام المسةلولين
المعني ةةين م ةةع تح ي ةةه وتوض ةةي المع ةةاني العم ياتية ة واعتب ةةر التهدي ةةد خ ةةثل م ةةداوات المج ةةس األمن ةةي

المصار ك حد التهديدات الخمس المركزي ".
وأضاف ":لقد حر

جةي

الةدفاع ع ةة اطةثع أعضةاء لجنة الخارجية األمةن البرلمانية ع ةة صةور

الموقف حيب تفقد أعضاء ال جن أحد األنفاق التي اكتشفت وت قوا التقارير المعنية حةول ال ةاهر كمةا

كانت معروف لدى جي

الدفاع في ت ه األيام".

وتابع الجي  ":لقد خصصت هيلة ااسةتخبارات العسةكري قبةل المعركة جهةود حاليالة وشةام لتجميةع

المع ومة ةةات وم ة ةوارد كالية ةةر بهة ةةدف معالج ة ة قضة ةةي األنفة ةةاق وفة ةةي نهاي ة ة المطة ةةاف م اكنة ةةت المع ومة ةةات
ااستخباري التي وفرتها هيل ااستخبارات القوات المقات من كشف مع م األنفاق ومسارها".
وبش ن األنفاق قال ":يجري جي

الدفاع تقدير متواصل ل موقف حيةب يةتم تخصةي

والجهود المط وب مع متابع شام لجميع التهديدات وادارتها بشكل من م".

وأض ةةاف ":تاع ةةالج قض ةةي المن ومة ة تح ةةت األرض ةةي بش ةةكل ش ةةامل ،حي ةةب ينف ةةذ ج ةةي

المةوارد الثزمة

ال ةةدفاع مع ةةم

مثح ات التقرير ع ة األرا في إطار خطة عمةل وعم ية شةام غيةر مسةبوق ل تعامةل مةع تهديةد

األنفاق".
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وتابع الجي  ":لقد اختار التقريةر التركيةز ع ةة تهديةد واحةد مةن مجموعة تهديةدات متنوعة كانةت ومةا
زالت مطروح ع ة جدول أعمال جةي

إزالته من خريط التهديدات".

الةدفاع فةي هةذه األيةام إلةة جانةا تهديةد األنفةاق الةذي لةم يةتم
وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/2/28 ،

 .26هرتزوج يطالب نتنياهو باالستقالة الفورية بسبب ما ورد في تقرير مراقب الدولة

نش ةةرت الشــــرق األوســــط ،لنـــدن ،2017/3/1 ،ع ةةن ن ي ةةر مج ةةي ،أن رل ةةيس المعارضة ة ااسة ةرالي ي
يتسحاق هيرتزون ،توجه إلة رليس الوزراء ،بنيامين نتنياهو ،طالبا استقالته الفوري بسبا مةا ورد فةي
تقريةةر م ارقةةا الدول ة  ،القاضةةي يوسةةف شةةبيرا ،مةةن إخفاقةةات فةةي الحةةرا ع ةةة قطةةاع غةةز فةةي صةةيف

. 2014وقال هرتزون  ،إن التقرير واض في إدانته لتقصيرات رليس الحكومة  ،الةذي لةم يعةالج بشةكل
األرضةي
جدي أو مهني ،قضي األنفاق التي حفرتهةا حمةاس ،وتمتةد تحةت الحةدود وتصةل إلةة عمةق ا

ااسرالي ي .

وجاء في الجزيرة نت ،الدوحة ،2017/2/28 ،أن هرتزون اتهم نتنياهو بالفشل فةي إدار حةرا الجةرف

الصامد ع ة غز عام .2014

ونقل موقع "إن آر جي" عن هرتزون قوله "ما زلنا نعي

آالار إخفاقات حرا غز حتةة هةذه ال ح ة ،

ولذله ف م يعد نتنياهو قاد ار ع ة تحقيق السثم وا إدار الحرا ،وا يستطيع اتخاذ ق اررات".

وأضةاف "باختصةار نتنيةةاهو فاشةل ألن المج ةةس الةوزاري المصةار عمةةل خةثل الحةةرا بصةور منعزلة

عن الجي  ،والجي

بات يعمل خثل الحرا دون وضع اسةتراتيجي لةه مةن قبةل المسةتوى السياسةي،

والنتيج أن حرا غز دفعنا فيها أالمانا دامي باه ".

 .27المعارضة اإلسرائيلية تطلب تحقيقا مع نتنياهو عقب تقرير "شابيرا"
القةةدس المحت ة  :طالبةةت المعارضة "ااسةرالي ي " رلةةيس وزراء ااحةةتثل بنيةةامين نتنيةةاهو بةةالمالول أمةةام
الكنيسةةت خةةثل النقةةا

المقةةرر أج ةراله حةةول تقريةةر "م ارقةةا الدولة " المتع ةةق بةةالحرا ع ةةة قطةةاع غةةز

صةيف عةةام  .2014وقالةةت ااذاع ة العبري ة العام ة إن "المعارضة قةةدمت ط بةةا مةةذيث بتوقيةةع  40نالبةةا
إلة رليس الكنيست وفقا لهن م ".

ودعا النالبان "ستاف شفير" و"عومر بارليف" من المعسكر الصهيوني لجنة "مراقبة الدولة " البرلمانية

إلة تشكيل لجن تحقيق رسمي عقا نشر تقرير المراقا حول الحرا ع ة قطاع غز .

الرسالة ،فلسطين2017/3/1 ،
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" .28ميرتس" :نتنياهو ووزراء الكابينيت حرصوا على كرسي الحكم أكثر من اهتمامهم بحياة الجنود
القدس :قالت رليسة حةزا ميةرتس زهافةا غةاللون ":إن رلةيس الةوزراء بنيةامين نتنيةاهو ووزراء المج ةس
الوزاري المصار "الكابينيت" ،كان جل اهتمامهم هو الحفا ع ة كرسي الحكم ،وأرس وا الجنود ل قتال
ع ة جبه غز لي قوا حتفهم هناه.

وأضةةافت غةةاللون فةةي ردهةةا ع ةةة تقريةةر م ارقةةا الدول ة "ااس ةرالي ي" ،الةةذي أكةةد فشةةل نتنيةةاهو ووزراء

الكابينيةةت فةةي التصةةدي ألنفةةاق المقاوم ة باةةز  ":قبةةل انةةداع الحةةرا لةةم يكةةن هن ةاه أي عمةةل تمهيةةدي

لتدمير األنفاق ،وأرس وا الجنود في الجحيم ليموتوا.

وأكدت أن نتنياهو وش ته في الكابينيت حرصوا ع ة كرسي الحكم والو ازرات أكالر من اهتمامهم بحيةا

الجنود.

الرسالة ،فلسطين2017/2/28 ،

 .29بحث إسرائيلي :اليهود أقلية في فلسطين التاريخية إذا احتسبت غزة
تل أبيا  -ن ير مج ي :كشف بحب أكاديمي جديد نشر في تل أبيا ،أمس ،أن نسب اليهود اليةوم،
في أراضي ف سطين التاريخي  ،من دون قطاع غز  ،تصل إلة  %59من السكان ،وأنه لوا اانسحاا

ااسرالي ي من قطاع غز عام  2006ألصب اليهود أق ي .

أعد البحب نالا رلةيس مج ةس األمةن القةومي سةابقا ،الةدكتور تشةيه فةراي يخ ،محةاوا البرهنة ع ةة أن
رغب الصهيوني في إقام دول يهودي ا يمكن أن تتحقق إا إذا تخ ت إسراليل عن احتثلها ل ضف

الاربي  .فإن لم تفعل تصب نسب العرا أكالر من  .%40وفي هذه الحال ا يمكن أن تكون إسةراليل

ت ه الدول التي عم ت الصهيوني ع ة إقامتها.
ويقول فةراي يخ" :فةي  2050سةيعي

فةي إسةراليل والضةف الاربية  18م يةون نسةم  ،أو نحةو  21م يةون

مةةع قطةةاع غةةز .وتيةةر هةةذه الزيةةاد السةريع يجةةا أن تق قنةةا جميعةةا ،ولةةو مةةن بةةاا ااكت ةةا السةةكاني
المتوقع ،وما يرافق ذله من مشاكل في تخطيط المدن ،والحفا ع ة جود البيل ومةا أشةبه .األخبةار
الجيد هي أن اانخفةاا فةي نسةب الحمةل لةدى الف سةطينيين عمومةا ،والمةواطنين العةرا فةي إسةراليل

أي اف سطينيي ، 48ايبقي الميزان الديموغرافي بشكل شبيه بالوضع الحالي .األخبار السيل  ،هةي أنةه
إذا بقيت الضف الاربي تحت السيطر ااسرالي ي  ،فإن نحةو  %43مةن مةواطني االدولة اليهودية

لةن

يكون ةوا مةةن اليهةةود ،األمةةر الةةذي يطةةر تسةةالات قاسةةي حةةول مسةةتقب ها .أمةةا مةةن دون الضةةف الاربي ة

اوغز  ،فتحاف إسراليل بشكل واض ع ة هويتها اليهودي ".
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ويحةةذر الباحةةب مةةن تبعةةات هةةذا الوضةةع ويقةةول" :الصةةهيوني لةةم تعةةرف أبةةدا النسةب اليهودية المط وبة
لكي يمكن القول إنها دول يهودي  .عم يا ،منذ قيام الدول  ،اعتدنا أن نكون فيها غالبي يهودي جارف

 ع ة الرغم من أنةه كةان يمكةن التسةالل عمةا إذا كانةت الدولة  ،التةي يعةي

فيهةا نحةو  20فةي المالة

من غير اليهود ،هي حقا دول يهودي  .لكنه واض  ،ب ن الدول التي يصل فيها عدد غير اليهود إلةة

أكالر من  40فةي المالة  ،ا يمكةن أن تعةرف نفسةها كدولة يهودية  .بيةد أن ع ينةا أن ننتبةه ،ب نةه توجةد
في العالم دول يسود فيها مالل هذا التقسيم الديموغرافي :سوريا ،العراق ،وفي السةابق يوغوسةثفيا .لقةد
تحولت هذه الدول إلةة اسةم مةرادف ل كارالة  .مةن يفضة ون قدسةي الةبثد ع ةة قدسةي الشةعا يحكمةون
ع ة إسراليل بواقع النالي القومي وجهنمي من هذا النوع".

الشرق األوسط ،لندن2017/3/1 ،

 .31النائب العام اإلسرائيلي يقرر فتح تحقيق جنائي في قضية شراء الغواصات األلمانية
تةةل أبيةةا :قةةرر النالةةا العةةام ااسةرالي ي افيحةةاي منةةدلب يت بةةالتوافق مةةع المةةدعي العةةام يشةةاي نيتسةةان،
مساء أمس ااالنين ،فت تحقيق جنالي في قضي شراء الاواصات األلماني .

وحسةا القنةا العبرية السةابع  ،فةإن القةرار اتخةةذ بعةد المع ومةات التةي جمعتهةا الشةرط ااسةرالي ي فةةي

األشهر األخير حول إمكاني وجود حاات فساد في مناقص شراء ت ه الاواصةات والحاجة إليهةا مةن
عدمه .وأشارت المع ومات األولي إلة أن رلةيس الةوزراء ااسةرالي ي بنيةامين نتنيةاهو لةم يكةن مةن بةين
المتهمين في القضي ولكنه قد يتم استدعاله لهخذ بشهادته.
وتحةةوم الشةةكوه حةةول تةةورط وزيةةر الجةةي

المستشار القانوني الخا

السةةابق موشةةيه يع ةةون فةةي القضةةي بااضةةاف إلةةة جانةةا

بنتنياهو السابق ومحاميه حاليا دافيد شمرون.

القدس ،القدس2017/2/28 ،

 .31مركز "طاوب" :المجتمع اإلسرائيلي يتجه نحو الشيخوخة
بيةةروت حمةةود :أالبتةةت د ارس ة صةةدرت حةةديالا عةةن مركةةز "طةةاوا" لبحةةوب السياسةةات ااجتماعي ة فةةي

إسةة ةراليل ،ونشةة ةرتها صة ة ةحيف "ي ة ةةدعوت أحرن ة ةةوت" أم ة ةةس ،أن ع ة ةةددا كبية ة ة ار م ة ةةن "المة ة ةواطنين" الق ة ةةدامة
سيتض ةةاعف بح ةةول ع ةةام  ،2035وأن بموا ازت ةةه س ةةتزيد نس ةةب الع ةةام ين ف ةةي قط ةةاع التمة ةريا والرعاية ة
ااجتماعية ة ل مس ةةنين ب ة ة ،%43موص ةةي ف ةةي الوق ةةت نفس ةةه ،بض ةةرور ااس ةةتعداد لثحتياج ةةات الص ةةحي

الهال التي ستمالل تحديا كبي ار ع ة المستويين ااجتماعي وااقتصادي.
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وف ةةي الس ةةياق ،ذك ةةرت الص ةةحيف نق ةةث ع ةةن ع ة ٍ
ةدد م ةةن أس ةةاتذ ع ةةم ااجتم ةةاع وااقتص ةةاد ،ال ةةذين أع ةةدوا
الد ارس ة  ،ومةةن بيةةنهم مةةدير عةةام وزار الشةةلون ااجتماعي ة أفياةةدور كةةبثن ،أن "المجتمةةع ااس ةرالي ي

يتج ةةه نح ةةو الش ةةيخوخ " ،إذ أ ه ةةرت البيان ةةات أن ع ةةدد ااسة ةرالي يين ف ةةي جي ةةل  75 - 70سيتض ةةاعف
بح ةةول العقةةدين المقب ةةين مةةن  610آاف إلةةة  1.24م يةةون نسةةم  ،فةةي حةةين سةةيزيد نمةةو السةةكان بنسةةب

أن ااضةةطراا الةةو يفي بةةين كبةةار السةةن ااس ةرالي يين سةةيزيد بنسةةب ،%43
 .%31وتوقعةةت الد ارس ة ا
وبمعدل أسرع بنسب  %16من النمو السكاني ،وأن المسنيين سيحتاجون إلة رعاي صحي واجتماعي
مضاعف داخل منازلهم أو في دور الرعاي .

األخبار ،بيروت2017/3/1 ،

 .32مئات اإلسرائيليين يرفضون هدم منازل مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة
مستوطن عوف ار  -اأ ف ا  :تجمع ملات ااسةرالي يين الالثالةاء أمةام تسةع منةازل أقامهةا مسةتوطنون
بشكل غير قانوني ع ة أراضي ف سةطينيين بالضةف الاربية المحت ة ليعبةروا عةن رفضةهم لهةدمها قبةل

ساعات من إخثلها ،بحسا مراسل فرانس برس.

وكانت المحكم الع يا ااسرالي ي أمرت بهدم هذه المنازل التسع في مستوطن عوف ار بالضةف الاربية

المحت بح ول  5آذار/مارس.

رأي اليوم ،لندن2017/2/28 ،

 .33تقرير حول االستيطان في محافظة بيت لحم 21 :مستعمرة تضم  105آالف مستوطن
رام هللا :اط ع مج س الوزراء الف سطيني ،في ج سته األسبوعي يوم الالثالاء  ،2017/2/28ع ة تقرير
حول ااستيطان ااستعماري في محاف

بيت لحم ،الذي بدأ مباشر بعد ااحتثل ااسرالي ي سن

 1967بالبدء بإقام مستعمر كفار عصيون لتتبعها بموج من المستعمرات يصل عددها إلة 21

مستعمر مقام ع ة  17,314دونما تضم  105آاف من المستوطنين إضاف إلة قيام المستوطنين
بإقام  21موقعا استيطانيا بين األعوام  2005-1996لتتحول إلة بلر استيطاني تمهيدا لتشريعها.
وأوض أن س طات ااحتثل ااسرالي ي قامت باقتطاع  18,500دونم من أراضي محاف

بيت لحم،

وضمها إلة ما تسمة ب دي القدس ،وارتفع هذا الرقم إلة  25,000دونم من خثل جدار الفصل
والتوسع العنصري ،األمر الذي حول المحاف

مساح المناطق اأ و اا في المحاف
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استمر بؤرة مشتعلة والحصيلة قتيل وستة جرحى
 .33عين الحلوة
ّ
صيدا  -أحمد منت  :سقط مخيم عين الح و في ااختبار ،ومعه كل المساعي والجهود التي بذلتها
القوى والفصالل الف سطيني ع ة اختثفها ،وشرعت الساح الف سطيني أمام التقاتل فوق دم السكان

األبرياء ،وع ة منازلهم ومصالحهم وأرزاقهم.
تجدد منذ الصبا

رصا

بشكل متقطع مستهدفا الشارع الفوقاني ،أكبر شوارع المخيم،

القن

وأحياء البركسات والصفصاف والطيري ومفترق سوق الخضر ،وأدى الة إصاب المو ف في
"ااونروا" زياد الع ي الذي نقل الة "مركز لبيا الطبي" في صيدا لخطور إصابته ،كذله أصيا

طفل ف سطيني سوري يدعة عرفات مصطفة برصاص في رأسه ،ونقل الة "مركز الراعي الطبي"

في الاازي وحاله خطر جدا ،وهو ابن عنصر في حرك "فت ".

وأدى التراشق الة انداع حريق قرا مسجد الفاروق ،والة نزو عالثت ف سطيني في اتجاه صيدا.

كذله انفجرت قذالف صاروخي فوق مستشفة عسيران ومح سينيق جنوا صيدا ،في حين تركز

التراشق ع ة طول الشارع الفوقاني وبين احياء البركسات والصفصاف ،ومفترق سوق الخضر واحياء
طيطبا والراس ااحمر والطيري ،وأدى وفق حصي أولي  ،الة مقتل ماهر دهش والة إصاب أربع

مدنيين بينهم الطفل عرفات مصطفة.

النهار ،بيروت2017/3/1 ،

" .33مجموعة العمل" :تراجع حاد في العملية التعليمية بصفوف فلسطيني سورية بسبب الحرب
قال تقرير لة "مجموع العمل من أجل ف سطينيي سوري " ،صدر يوم الالثالاء" :إن العم ي التع يمي

في سوري ت الرت جراء األوضاع الكارالي التي تعيشها البثد منذ عام  ،2011حيب توقف الكالير من
المدارس عن العمل ،وتراجعت نسب األشخا

أقل من  %75في عام ."2015

الذين لديهم إمكاني التع م من  %95قبل الحرا إلة
الشباا واألطفال في الحصول ع ة التع يم،

حد كالي ار من فر
وأكد التقرير أن "الصراع في سوري ا
وي َع اد الخوف من ااعتقال أو التصفي الجسدي لدى الكالير من طثا الشهاد الالانوي أحد أبرز
ا

المعوقات التي تعترا حرك التع يم بين الشباا وتمنعهم من التقدم لثمتحانات العام ".
ا
المركز الفلسطيني لإلعالم2017/2/28 ،
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 .33وزارة التربية تصدر تقري ار حول انتهاكات االحتالل بحق العملية التعليمية خالل العام 2016

أ هر تقرير أصدرته وزار التربي والتع يم العالي عبر اادار العام ل متابع الميداني  ،يوم الالثالاء
 ،2017/2/28حول اانتهاكات ااسرالي ي بحق المسير التع يمي خثل العام 2016؛ تعرا 89799

طالبا وطالب و 5528مع ما ومع م ومو فا اعتداءات من قبل قوات ااحتثل؛ تنوعت ما بين

ارتقاء الشهداء وسقوط الجرحة وااعتقاات وااحتجاز وااقامات الجبري والت خير ع ة الحواجز
والحرمان من الوصول اآلمن ل مدارس ،من خثل إغثق الحواجز والبوابات واقام الحواجز الطيار.

وأشارت الوزار إلة أن  162مدرس تعرضت اعتداءات ااحتثل حيب تنوعت ما بين اقتحام

واطثق الرصا

الحي والمطاطي وقنابل الااز والصوت والحاق الخسالر المادي بالمدارس

وتعطيل الدوام سواء بشكل ك ي أو جزلي واصدار ااخطارات بحق المدارس.

وذكرت الوزار أن  27من الط ب ارتقوا شهداء ،من بينهم مع م واحد ،فيما ب غ عدد المعتق ين من

الط ب والمع مين والمو فين  198من المحاف ات الشمالي .

وأضافت الوزار في تقريرها أن عدد الجرحة ب غ  1810من الط ب و 101من المع مين وااداريين.
وفيما يتع ق بمنع الط ب والمع مين من الوصول اآلمن ل مدارس؛ بينت الوزار أن  51مدرس تعرا

ط بتها ومع موها لت خير ع ة الحواجز والبوابات االكتروني  ،وأن ذله أسفر عن ت خير  3077طالبا
وطالب و 600من المع مين ومنعهم الوصول اآلمن لمدارسهم ،كما أسفر ذله أيضا عن هدر 4878

حص تع يمي .

وقالت الوزار في تقريرها إن  26مدرس تعطل فيها الدوام جزليا ،بحيب تنوعت أسباا التعطيل،
وأبرزها عدم تمكن المع مين والمع مات والط ب من الوصول إلة مدارسهم ،إما بسبا إغثق الحواجز
ل دموع

العسكري أو البوابات أو إغثق الشوارع الملدي لت ه المدارس أو إطثق القنابل المسي

والقنابل الصوتي وغيرها ،وأدى ذله إلة هدر  1255حص تع يمي  ،فيما ب غ عدد المدارس التي

تعطل فيها الدوام بشكل ك ي  17مدرس  ،إضاف إلة هدر  1492حص تع يمي .

وزارة التربية والتعليم العالي ،رام هللا2017/2/28 ،

 .73الترعاني :مؤتمر فلسطينيي الخارج يشكل لجانا وآليات للتواصل والمتابعة

إسطنبول  /غز  -نبيل سنونو :شدد المتحدب باسم الملتمر الشعبي لف سطينيي الخارن ،خالد الترعاني،
ع ة أن الهدف الرليس ل ملتمر الذي أسدل الستار ،أول من أمس ،ع ة يومين من الندوات والنقا

في

ل حضور افت ،هو أن تكون هناه مخرجات وآليات تعيد الرو ل عمل الوطني الف سطيني وتفعيل

ملسسات من م التحرير.
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وقال الترعاني ،في حديب مع صحيف "ف سطين" ،أمس :إن العمل انجاز ذله سيتم من خثل عدد من

ال جان والفعاليات وآليات التواصل والمتابع التي يسعة الملتمر بعدما أصدر بيانه الختامي إلة تطبيقها

في أماكن وجود الف سطينيين في الخارن.

وأوض أنه ا بد من العمل من خثل ملسسات من م التحرير ع ة استعاد الحق الف سطيني واعاد

البوص لف سطين ،والتخ ي عن كل "التنازات" التي تتم باسم المن م بالنياب عن الشعا الف سطيني.

ولفت إلة أن الملتمر أيضا تعبير عن رفا الق اررات التي يتم اتخاذها ،وتسعة لتحديد مصير الشعا
الف سطيني ،والتنازل عن أجزاء من القدس وف سطين وحق العود  ،دون استشار الشعا الف سطيني ودون

أن يكون هناه سند شرعي أو قانوني أو حتة شعبي لمالل هذه الق اررات.

وعما إذا كان الملتمرون يسعون إلة العود إلة ما قبل اتفاق اأوس و الذي وقع في  ،1993أجاا "دون
أدنة شه ،أي ف سطيني يحترم ف سطينيته ا بد أن يعود إلة ما قبل اأوس و  ،ألنه كان من أسوأ ما تم

فرضه ع ة الشعا الف سطيني".

ونوه الترعاني ،إلة أن الملتمر الشعبي لف سطينيي الخارن ،يسعة إلة أن يكون هناه تماليل ل شعا
َّ
الف سطيني في ملسساته كاف  ،وأن يكون له صوت حتة تكون هناه عم ي ديمقراطي دقيق ومعبر

بشكل دقيق عن أحثمه وآماله وتط عاته.

فلسطين أون الين2017/2/28 ،

 .33محاولة انتحار جماعية لتسع نساء في غزة
غز  -فايز أبوعون " -األيام االكتروني " :كانت تسع نساء صبا يوم الالثالاء ،قاا قوسين أو

أدنة من الموت حرقا ،وذله بعد سكا ماد مشتع

َّ
أجسامهن في محاول منهن
"بنزين" ع ة

لثنتحار الجماعي وسط مدين غز.

وحال تدخل عدد من قاد الفصالل في ال ح ات األخير  ،دون إشعال النساء التسع ،النار في

َّ
أنفسهن أمام الباا الرليس لملسس رعاي أسر الشهداء والجرحة في مدين غز.

وت تي محاول اانتحار الجماعي هذه ،التي هي ضمن مجموع من الفعاليات ااحتجاجي التي ينوي

أهالي شهداء حرا  2014تن يمها ،خطو جديد متقدم بعد تنفيذها خطوات أخرى منذ بداي الشهر
الماضي.

وذكرت مصادر مح ي  ،أن عدد من النساء من أهالي شهداء العدوان ااسرالي ي ع ة قطاع غز عام

 ،2014حاولن اانتحار ،اليوم ،بسبا رفا صرف مخصصاتهن وجميع عالثت الشهداء المالي .

األيام ،رام هللا2017/2/28 ،
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 .33تقرير :قذائف "الدايم" اإلسرائيلية ...موت بطيء في غزة
غز  -محمد الجمل ،مصطفة الدحدو  :تحققت وحد الهندس التابع لوزار الداخ ي في قطاع غز،
من قيام إسراليل بإطثق قنابل محشو بمعدني الدايم والتناستون المحرم استخدامهما في صناع

األس ح  ،خثل عدوان  ،2014عبر التعرف ع ة القذالف غير المنفجر من شك ها ،والرموز
والكتابات التي توض تركيباتها ،بحسا المقدم سمير النجار من هندس المتفجرات في غز  ،والذي

قال لة"العربي الجديد"" :تم العالور ع ة  20قذيف  ،تحوي الدايم والتناستون وجرى إتثف جزء منها

والتحف ع ة عدد آخر".

وتتكون القنابل المحشو بماد الدايم من غثف ألياف الكربون ،مع خ يط من المواد المتفجر

ومسحوق مكالف من خ يط معدن التناستون الالقيل ا ، HMTAويصدر عن القذيف الواحد عند
انفجارها  3000ش ي صاير ،كما يلكد المقدم النجار.

وأط ق كيان ااحتثل  900قذيف وصاروو مزود بالدايم والتناستون ع ة مخت ف أنحاء القطاع خثل
عدوانه األخير ،ويمنع كيان ااحتثل إدخال أجهز ومعدات قادر ع ة كشف تركيا المتفجرات ،كما

يلكد النجار ،موضحا أن عددا من الوفود األجنبي حاولت إدخال هذه األجهز التي تكشف معدني
الدايم والتاستون ،غير أن جنود ااحتثل صادروها ع ة المعابر.

منذ أن تعامل المثزم محمد مقداد من قسم هندس المتفجرات مع قذالف الدايم ،التي عمد إلة نقل

عدد منها وتفكيه عدد آخر ،أصيا وأربع من زمثله بإعياء وارتفاع في درجات الحرار  ،وخضعوا

لعثن مكالف ،الم غادو ار المستشفيات ،وما زالت تثزمهم متاعا صحي ا يعرف األطباء سببها بين
الفين واألخرى.

يقول مقداد لة"العربي الجديد"" :ربع طاقم هندس المتفجرات ،ممن تعام وا بشكل مباشر مع قذالف

الدايم ،تعرضوا لمتاعا صحي  ،رغم ارتدالهم مثبس وقفازات يد واقي ".

ويلكد الدكتور أشرف عبيد ،اختصاصي جراح األعصاا في مستشفة الشفاء باز ،أن حال مقداد

وزمثله ليست الوحيد التي لم يجد لها األطباء تفسي ار ع ميا ،إذ أن  50حال مشابه عولجت في
مشافي قطاع غز بعد العدوان ،واضطر األطباء ل تعامل معها ضمن بروتوكول طبي يشبه ما يتم

التعامل فيه مع حاات الحمة ،لكنه أكد أن القاسم المشتره بينهم جميعا كان تعرضهم لمخ فات
مقذوفات إسرالي ي  ،أو تواجدهم بجوار مناطق مستهدف .

عقا حرا  2014ب غ عدد ااصابات بمرا السرطان في القطاع  1600حال إصاب سنويا ،بمعدل

زياد ما بين  20إلة  %25في العام ،وفقا لما يلكده رليس قسم األورام بمستشفة الرنتيسي في غز

الدكتور خالد الابت ،وأوض الابت لة"العربي الجديد" أن "معدن التناستون المحشو في قنابل الدايم،
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سام ويلدي إلة تهته األنسج إذ يهاجم الك ة والكبد ،ويحدب خ ث في الحما النووي ،ما يلدي
إلة إحداب طفرات س بي في الخثيا ،ويسبا تكوين خثيا سرطاني وهو ما يرفع من نسب

المصابين بالسرطان في القطاع عاما بعد عام".

العربي الجديد ،لندن2017/2/28 ،

 .34إصدار أوامر اعتقال إداري بحق  28أسي ار بينهم سيدة
رام هللا " -األيام االكتروني " :أصدرت محكم ااحتثل العسكري في "عوفر" ،أمس ،أوامر اعتقال

إداري بحق  28أسي ار ،بينهم صحافي وسيد .

وأشار محامي نادي األسير محمود الح بي ،إلة أن س طات ااحتثل جددت ااعتقال ااداري بحق

لمد أربع أشهر ،ع ما أنها معتق منذ  19حزيران .2016
األسير صبا فرعون ل مر الالالال ا
األيام ،رام هللا2017/2/28 ،
 .34الشرطة اإلسرائيلية تقتحم مدينة رهط تمهيدا لهدم منازل
محمد وتد :اقتحمت قوات معزز من الشرط ااسرالي ي  ،صبا اليوم األربعاء ،مدين رهط بالنقا،
وذله من أجل توفير الحراس ل جرافات التي انتشرت ع ة مشارف الحي رقم  9بالمدني لتنفيذ أوامر

هدم لمنازل بذريع البناء دون ترخي

.

ووالق شهود عيان صو ار مقاطع فيديو لقوات الشرط وهي تقتحم المدين  ،حيب انتشر عناصر

الحدود والوحدات الخاص بمحيط بعا األحياء السكني وحاصروا الحار رقم  9ومنعوا من السكان
ااقتراا أو دخول الحي ومهدوا الطريق ل جرافات التي ستقدم ع ة تنفيذ أوامر هدم لمنازل بذريع

انعدام التراخي

.

وتجرى بهذه األيام محاوات تسويق  1000قسيم بناء ألهالي رهط و 400وحد بناء ألهالي ضواحي

رهط في ضاحي رقم  6بينما يوجد أربع آاف مستحق من األزوان الشاب من رهط لوحدها.

وتواصل الس طات ااسرالي ي مخطط تهجير سكان الزرنوق لتوطينهم برهط ،وبحسا المخط سيتم

تركيز  10آاف ف سطيني في رهط في حين أقر المج س ااسكاني المصار إقام خمس ضواحي
جديد تضم سبع آاف وحد سكني وهذا يعني تعميق األزم السكني الخانق ألن التخطيطات ا
تسد الحاج ألهالي رهط وا توفر مخزونا مستقب يا من قسالم األرا لهزوان الشاب '.
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 .34تشييع جثمان فلسطيني توفي خالل مالحقة الجيش اإلسرائيلي له
ناب س  -لباب ذوقان :ش ايع ملات الف سطينيين ،اليوم الالثالاء ،جالمان الشاا ربيع نويجع ا 22عاما ،
في مدين ناب س ،شمال الضف الاربي  ،والذي توفي مساء أمس خثل مثحقته من قبل الجي
ااسرالي ي ،أالناء محاولته الوصول لعم ه.

وقالت سمير نويجع والد الشاا ،لهناضول ،إن "ابنها ربيع كان يعمل داخل إسراليل ،بحالا عن لقم

عيشه" .وأضافت "لي سبع بنات وأربع أواد ،وكان ربيع يعمل لتوفير مصروف العال هو وأخوته".
وأشارت نويجع ،إلة أن "الجنود ااسرالي يين احقوا ابنها وهو في طريقه ل عمل مع عدد من زمثله،

وأط قوا النار ع يهم ،مما اضطر ربيع ل قفز من ع و شاهق وسقوطه ،ما أدى لوفاته".

وكالة االناضول لألنباء ،أنقرة2017/2/28 ،

 .33مستوطنون يهود وعناصر مخابرات يقتحمون المسجد األقصى
اقتحمت مجموعات من المستوطنين ،بينهم  32من اغث المتطرفين ب باسهم الت مودي التق يدي،
وسبع عناصر من مخابرات ااحتثل ،والثال من مستخدمي س ط آالار ااحتثل ،و 20مستوطنا
من من م ما تسمة "طثا ألجل الهيكل" ،في الفتر الصباحي من يوم الالثالاء ،المسجد األقصة

المباره ،من باا الماارب  ،وبحراسات معزز ومشدد من قوات ااحتثل الخاص .

وقال مراس نا إن ااقتحامات تمت عبر مجموعات صاير ومتتالي  ،وتخ ها محاوات متعدد اقام

طقوس وحركات وص وات ت مودي في أرجاء المسجد ،فضث عن ت قي هذه المجموعات شروحات
حول أسطور الهيكل المزعوم ،في الوقت الذي فرا حراس المسجد المباره رقاب صارم ع ة

المستوطنين خثل اقتحاماتهم وجواتهم ااستف اززي والمشبوه في المسجد فيما صدحت حناجر
امص ين بهتافات التكبير ااحتجاجي ضد المستوطنين.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/2/28 ،

 .44شيخ األزهر ينتقد "تجاهل" الغرب للتطرف المسيحي واليهودي
القاهر  /صبحي مجاهد :انتقد شيخ األزهر ،أحمد الطيا ،عدم تركيز الارا ع ة التطرف المسيحي
واليهودي ،بينما تاكال ااتهامات واادانات إلة ااسثم.
جاء ذله خثل فعاليات ملتمر "الحري والمواطن  ..التنوع والتكامل" بمشارك وفود من أكالر من 50
دول من بينهم رلساء الكنالس الشرقي وع ماء ورجال دين ومفكرون مس مون ومسيحيون من مخت ف

المذاها والطوالف.
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وقال الطيا ،خثل ك مته إن "المت مل في اهر ااسثموفوبيا ا ايخطئ في هذا الكيل بمكيالين
بين المحاكم العالمي لمسثم من جانا ،ول مسيحي واليهودي من جانا آخر ،رغم اشتراكهم في

قضي العنف الديني".

وكالة االناضول لالنباء2017/2/28 ،

 .45هل يمهد نزوح المسيحيين لتوطين الفلسطينيين بسيناء؟
القاهر  -دعاء عبد ال طيف :ع ة مدار األيام األربع الماضي  ،نز الملات من مسيحيي شمال
سيناء إلة محاف

ااسماعي ي شرق القاهر  ،بعد وقوع حوادب استهدفت أقباطا ،و ار ضحيتها

سبع مواطنين ع ة يد مس حين مجهولين خثل األسابيع الالثال الماضي .

وبينما استقب ت المطراني األرالوذكسي بااسماعي ي  332مسيحيا نازحا وأشرفت ع ة تسكينهم في

بيوت شباا حكومي وشقق بمدينتي القنطر والمستقبل ،نفت الداخ ي المصري مطالب مواطني شمال
سيناء بماادر منازلهم والتوجه إلة محاف ات أخرى ،موضح أن نزو المسيحيين تم بإرادتهم.

وي تي تصعيد العم يات المس ح ضد مسيحيي سيناء بالتزامن مع ما تردد من أنباء حول توطين
الف سطينيين في سيناء ،وتصري الوزير ااسرالي ي أيوا قرا ،الذي قال فيه إن رليس الوزراء بنيامين

نتنياهو طر مشروع التوطين بديث عن حل الدولتين ع ة الرليس األميركي دونالد ترما ،خثل

لقالهما األخير.

وفي  24أكتوبر/تشرين األول  2014أصدر الرليس عبد الفتا السيسي ق ار ار بتهجير القرى الواقع
ع ة الشريط الحدودي بين غز وسيناء بطول  14كي ومت ار وعمق خمسمل متر.

ويرى مدير التنسيقي المصري ل حقوق والحريات عزت غنيم أن مس ل نزو المسيحيين تشير إلة أن
هناه مخططا لتهجير كل أهالي سيناء دون تمييز طالفي ،حيب هجر الن ام الحالي أهالي رف

والشيخ زويد إجباريا قبل نحو عامين ونصف العام.

من جانبه ،قال النالا البرلماني السابق الدكتور حاتم عبد الع يم إن ااعتداء ع ة أسر مسيحي في

سيناء يعد عمث همجيا وجريم ضد الوطن ذاته.

ويلكد عبد الع يم أنه ا يمكن فهم ت ه الجريم بمعزل عن السياق العام والحديب المتكرر عن

إقام دول ف سطيني ع ة أرا غز وجزء من أرا سيناء مقابل ضم الضف الاربي لدول

ااحتثل ،ورأى أن إنكار الس ط مقتر توطين الف سطينيين بسيناء مجرد نفي تكتيكي انت ا ار ل وقت
المناسا.
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وأضاف عبد الع يم أن الس ط في مصر تسابق الزمن من أجل إخثء سيناء بشكل كامل ،افتا
إلة التعامل الهادئ الذي يقارا الرضا من جانا الكنيس تجاه ما يجري ،وهي المعروف عنها

ت ييدها المط ق ل ن ام الحالي ،وفق قوله.

ولم ي ستبعد البرلماني السابق أن يكون نزو األقباط تمهيدا لعم يات عسكري عنيف بحق أهالي سيناء
يجرى التجهيز لها تمهيدا لتنفيذ مشروع إقام الدول الف سطيني ع ة أرا غز وجزء من سيناء.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/2/28 ،

 .46األردن يرفض اعتبار "األقصى" مكانا مقدسا لليهود
عمان -بت ار ،محمود الطراون  :أكد األردن ع ة موقفه الرافا ألي مساس بالمقدسات ااسثمي
والمسيحي في القدس .واستنكر األردن ع ة لسان مصدر حكومي قرار محكم الص

ااسرالي ي

باعتبار القدس والمسجد األقصة المباره مكانا مقدسا ل يهود ،معتب ار أن القرار يخالف ق اررات األمم

المتحد والمن مات األممي بهذا الش ن .وقال المصدر إن األردن يرفا المساس بالمقدسات
والحقوق التاريخي

ل قدس .كما أع ن رفضه لثجراءات األحادي

ااسرالي ي المتع ق

بالقدس

والمقدسات داعيا اسراليل الة االتزام بالموااليق الدوليه وق اررات مج س اامن المتع ق بالقدس .واعتبر
ان قرار المحكم من ش نه ان يقوا عم ي السثم ،واعتداء ع ة الحقوق التاريخي ل مس مين

والمسيحين في القدس .واعتبر ان هذا القرار يعبر عن سياس اسراليل ااحادي الرافض ل ق اررات

الدولي وحقوق المس مين والمسيحين في القدس.

عمان2017/3/1 ،
الغدّ ،

 .47ع ّمان :برنامج تمكين سكان المخيمات يوفر مئات فرص العمل لالجئين
عمان  -كمال زكارن  :قالت دالر الشلون الف سطيني ان حجم التمويل الذي قدمه برنامج تمكين

سكان المخيمات او ما يعرف بصندوق ااقراا حتة نهاي عام  2016ب غ ا 421,368دينارا،

موزع ع ة  231مشروعا شم ت جميع مخيمات الثجلين في المم ك  ،منها  62مشروعا خاصا
بالذكور و 169مشروعا خاصا بااناب .

ومن هذه المشاريع التي استفادت من النافذ ااقراضي التي تنفذها الدالر بالتعاون مع صندوق

التنمي والتشايل صالونات حثق ل رجال والسيدات ومتاجر وميكانيه سيارات وتمويل شراء ماكنات

خياط وغيرها ،وقد وفرت هذه المشاريع  389فرص عمل لثناب والذكور.
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يشار الة ان هذا المشروع الذي يهدغ الة محارب الفقر والبطال وتحسين ااحوال المعيشي لسكان
المخيمات بدأ عام  1999بتمويل من ااتحاد ااوروبي ويتضمن الثال محاور ،هي برنامج التدريا

المهني وقروا ل مشاريع الصاير وقروا المشاريع ااجتماعي .

عمان2017/3/1 ،
الدستورّ ،

 .48وديع الخازن :أال يستحق وضع المخيمات قمة عربية؟
س ل رليس المج س العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن ،في ل الوضع الم زوم في مخيم

عين الح و " :أا يستحق لبنان دعو الجامع العربي إلة اجتماع ،واذا اقتضة قم عربي  ،ل بحب

في واقع المخيمات ،ووضع حد ل تخ ي عن هذه القضي ورميها ع ة عاتق ال بنانيين؟".

وقال في تصري " :ل مر ااولة في تاريخ العثقات ال بناني  -الف سطيني  ،يجمع الرلساء الالثال

ع ة ضبط الواقع األمني الف سطيني في مخيم عين الح و وباقي المخيمات ،وسط حر
الجي

من قياد

ع ة تجنيا هذه المخيمات أي خرق إرهابي تستا ه إسراليل نتيج تداخل هذا الوضع مع ما

يجري في ف سطين والمنطق  ،فهذا ااجماع الرسمي ،ع ة أهميته ،يبقة ناقصا ما لم تع القوى
الف سطيني خطور أي انجرار جديد تكون فيه ضحي ل صراعات الخارجي وتحول لبنان إلة آتون

آخر تتطاير ش ارراته إلة أنحاء المنطق ".

ورأى "أن الحكوم ال بناني مدعو إلة ااجتماع فو ار لمعالج هذه العوامل الخطير  ،وليس ذيولها بعد

نطوق الحقول المتفجر قبل أن تمتد نارها وتعبب بااستقرار الداخ ي".
أن تقع الوقيع  ،إذ آن لنا أن ا
النهار ،بيروت2017/3/1 ،
 .49إضراب في صيدا احتجاجا على ما يجري في "عين الحلوة"
صيدا  -أحمد منت  :تقرر بعد التلام "ال قاء التشاوري الصيداوي" عص ار في مبنة ب دي صيدا،
بدعو من النالب بهي الحريري ،ااقفال التام في المدين اليوم احتجاجا ع ة ما يجري في عين

الح و  .وأكدت الحريري "ان ال قاءات ستبقة مفتوح الة حين معالج الوضع داخل المخيم بشكل

عبر مفتي صيدا الشيخ س يم سوسان عن "استياء صيدا مما يجري داخل المخيم"،
نهالي" ،فيما ا
سالث المس حين "كيف تتقات ون ولمص ح من تدمرون المخيم؟" .وكانت الحريري أجرت اتصاات
حاليال في سبيل وقف التدهور.
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واجرى األمين العام لة"التن يم الشعبي الناصري" اسام سعد اتصاات شم ت عضو ال جن المركزي
لحرك فت عزام ااحمد وبعا القيادات الف سطيني  ،داعيا الجميع الة "تحمل مسلولياتهم وان يعم وا
ع ة ايجاد حل شامل وفوري لما يجري".

وكانت مجموع من الحراه الشعبي الف سطيني ،وجهت دعو عبر مكبرات الصوت تدعو فيها الة

التجمع والت اهر في الشارع التحتاني احتجاجا ع ة ااقتتال ،غير ان قذيف دوت فوق موقع التجمع،

حالت دون حصوله.

ونفذ المسلول عن جمعي "ناشط"

افر الخطيا ،اعتصاما رمزيا اعضاء الجمعي امام مسجد

الموص ي عند المدخل الشمالي لعين الح و الشارع التحتاني ،رفع المشاركون فيه افتات كتا ع يها
"مخيم عين الح و يتعرا ل تدمير ،اغيالونا".

النهار ،بيروت2017/3/1 ،

 .51السعودية تطالب المجتمع الدولي بإنهاء معاناة الفلسطينيين
وام :أكدت السعودي أن ما يتعرا له الشعا الف سطيني من انتهاكات صارخ لحقوق اانسان من
قبل س طات ااحتثل "ااسرالي ي" يستوجا من المجتمع الدولي القيام بمسلولياته ،واتخاذ التدابير
الثزم انهاء معاناته ووضع حد لتجاهل س طات ااحتثل لق اررات الشرعي الدولي  ،ومحاواتها

المتكرر افشال الجهود التي تبذلها أجهز وآليات األمم المتحد  .وشددت ع ة حق الشعا
الف سطيني في قيام دولته المستق  ،وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذله في ك م المم ك التي ألقاها رليس هيل حقوق اانسان السعودي بندر بن محمد العيبان

خثل الدور الرابع والالثالين لمج س حقوق اانسان ،أمس ،في جنيف.

الخليج ،الشارقة2017/3/1 ،

 .51المدير العام لـ"األلكسو" :شعب فلسطين عامل ونشط بالرغم من عراقيل االحتالل
تونس :قال المدير العام ل من م العربي ل تربي والالقاف والع وم ،عبد هللا حمد محارا ،إن الشعا
الف سطيني شعا عامل ونشط ويتحدى ااحتثل الذي يضع عراقيل متنوع وطوي ويمارس أبشع
الطقوس والعقاا الفردي والجماعي ع ة المدن والقرى والب دات والمخيمات الف سطيني  .جاء ذله

خثل ملتمر صحفي عقده هر اليوم الالثالاء ،بمقر المن م بتونس العاصم .
وبخصو

الزيار التي قام بها إلة دول ف سطين قبل أيام ،قال محارا ،إننا كنا مال كم نسمع وا

نرى شيلا عن معانا األخو الف سطينيين ،وعندما زرناهم لمسنا حجم المعانا التي يتعرضون لها
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والتي تبدأ من المعبر ،وا تنتهي عند الحواجز العسكري التي تقطع ف سطين ،وما يتعرضون له من
التدخل في المناهج الدراسي  ،وكذله ما تتعرا له الالقاف والتع يم والتراب اانساني والتاريخي
والديني ،وحقهم في الماء ،حيب يعطة ل مستوطن االنا عشر كوبا والف سطيني ا يحصل إا ع ة

كوا واحد إلة غير ذله من الممارسات البشع .

وقال :إن أبناء شعا ف سطين رغم قساو ال روف التي يمارسها ااحتثل استطاعوا أن يبنوا

بإ مكاناتهم الذاتي المدن ووسالل ومقومات ت ه المدن من شوارع وبنة تحتي ومرافق سياحي والقافي
وبيلي وغيرها ،بحيب أالبتوا ل عالم ب نهم جديرون بحيا أفضل من دون احتثل.

وأضاف محارا ،لقد منعنا من زيار مدين القدس والصث في األقصة ،رغم أن هذا كان هدف

الزيار األ ول ،حيب كنا ننوي زيار المقر الجديد لة"االكسو" الذي كان مقر ار أن يكون في مدين

القدس المحت  ،والبدء ببحب إقام مقر لة"االكسو" وبعد أن منعنا ااحتثل من زيار القدس قررنا أن

يبدأ ااخو الف سطينيون بالمشروع وسنرسل لهم المال الثزم لذله.

وختم محارا ،أنه لم يسبق أن قام أي محتل في أي مكان بالعالم بما قام ويقوم به ااحتثل
ااسرالي ي من أفعال غير أخثقي وغير إنساني ضد الشعا الف سطيني وأرضه ومقدساته ااسثمي

والمسيحي  .وقدم شكره لشعا ف سطين ع ة صموده الرالع ،وقال آن لهم أن يحققوا كل ما يتط عون

له من اقام دولتهم المستق بإذن هللا.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/2/28 ،

 .52أستانا :افتتاح قاعة باسم سعيد خوري وحسيب صباغ في الجامعة الكازاخستانية للقانون
أستانا :افتت سفير دول ف سطين لدى جمهوري كازاخستان منتصر أبو زيد ،وسامر سعيد خوري،
وعميد جامع القانون والدراسات اانساني في العاصم الكازاخستاني "أستانا" ،قاع محاضرات
بالجامع باسم الراح ين سعيد خوري وحسيا صباغ.

وحضر اافتتا سفراء لبنان ،وليبيا ،وقطر ،والمارا ،والسعودي  ،وعمان ،ومصر ،والعراق ،وسفير

جنوا أفريقيا ،وعدد غفير من أساتذ الجامع  ،وطثا القانون الدولي ،وعدد من أبناء الجالي

الف سطيني والعربي  .وأكد أبو زيد أن الراح ين خوري والصباغ كانا نموذجين ف سطينيين وعربيين

ويعتز بهما ،كما أكد سامر خوري ااستمرار بمسير والده وخاله حسيا صباغ ،وبعدها تحدب
ايفتخر ا
سفير لبنان -عميد الس ه الدب وماسي العربي ،وعميد الجامع تالجات ناريه بايف.
ومنحت الجامع سامر سعيد خوري شهاد الدكتوراه الفخري  ،بقرار من مج س ع ماء الجامع .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/2/28 ،
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 .53منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم يزور قطاع غزة لساعات
غز  :زار نيكواي ميثدينوف ،منسق األمم المتحد الخا

لعم ي السثم في الشرق األوسط ،صبا

أمس ،قطاع غز الذي وصل إليه عبر معبر بيت حانون اإيرز .

والتقة ميثدينوف فور وصوله مع مسلولين أمميين في القطاع ،بااضاف إلة وزراء من حكوم

التوافق الوطني ،ومجموع من الشخصيات ااجتماعي والحقوقي  ،لثطثع ع ة آخر التطورات

السياسي والميداني والحياتي في القطاع ،خصوصا آخر التطورات بش ن م ف ااعمار ،واعاق
إدخال مواد األسمنت من قبل الس طات ااسرالي ي لصال المتضررين.

وقالت مصادر مط ع  ،لة"الشرق األوسط" ،إن ميثدينوف أب غ مسلولين قالمين ع ة م ف ااعمار
ب ن هناه اتصاات مع الس طات ااسرالي ي لزياد كميات مواد البناء التي يجري إدخالها لصال

مشاريع إعاد ااعمار ،والموافق ع ة مزيد من كشوفات أسماء الف سطينيين المتضررين من الحرا

الذين تمنع إسراليل إعاد بناء منازلهم.

الشرق األوسط ،لندن2017/3/1 ،

 .54السناتور الديمقراطي ساندرز :البد من إنهاء االحتالل اإلسرائيلي المستمر منذ  50عاما
واشنطن -سعيد عريقات :قال السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز ،ان ااحتثل ااسرالي ي يجا أن
ينتهي كونه يعمل ضد كل القيم األميركي وااسرالي ي .

وقال السيناتور التقدمي ساندرز ،الذي كاد ينتزع الترش باسم الحزا الديمقراطي في اانتخابات
التمهيدي الديمقراطي العام الماضي من يد هيثري ك ينتون "نحن في حاج إلة وضع حد لهذا

ااحتثل المستمر منذ  50عاما".

وأضاف ساندرز الذي كان يتحدب في ملتمر المن م اليهودي األميركي جي-ستريت السادس "ليس

هناه شه في أننا ينباي أن نكون -وسوف نكون صديق إسراليل القوي جدا وشريكها في السنوات

المقب  -ولكن ع ينا أيضا أن ندره أن ااحتثل ااسرالي ي يتعارا مع القيم األميركي  ،وأعتقد انه
يتناقا مع القيم ااسرالي ي أيضا"

وأكد ساندرز لملتمر المن م اليهودي التي تطالا بحل الدولتين أن استمرار ااحتثل وبناء

المستوطنات" ،يقوا جهود السثم" مشيدا بجهود إدار الرليس السابق باراه أوباما لقرارها في شهر
كانون األول الماضي اامتناع عن استخدام حق النقا ضد قرار مج س األمن التابع لهمم المتحد

 ،2334الذي أدان ااستيطان واعتبر كل ااستيطان غير شرعي  ،وقال "ان هلاء الذين يدعمون
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إسراليل منا ،يجا أن يقولوا الحقيق بش ن السياسات اااستيطاني
حل س مي".

التي تضر بفر

التوصل إلة

القدس ،القدس2017/2/28 ،

 .55مسؤولون أوروبيون يزورون تجمعا فلسطينيا مهددا باإل زالة
الخان األحمر اشرق القدس  -عمر رجوا :اط ع وفد أوروبي ع ة أوضاع الف سطينيين في تجمع
بدوي هددت س طات ااحتثل بإزالته ،مطالبا إسراليل بوقف إجراءاتها المتناقض مع القانون الدولي.

وأكد رلساء بعالات ااتحاد األوروبي في القدس ورام هللا -خثل زيارتهم تجمع الخان األحمر البدوي

شرق القدس -ضرور التزام إسراليل بوقف ااجراءات التي تتناقا مع التزامات إسراليل كقو احتثل
طبقا لة القانون الدولي اانساني.

وقال ممالل بعال ااتحاد األوروبي بالقدس ورام هللا رالف طراف إن الهدف من الزيار هو ااطثع

ع ة أوضاع المواطنين الف سطينيين في التجمع الذي يتعرا لخطر الهدم.

وأضاف -خثل ملتمر صحفي عقا انتهاء جولته بالتجمع -أن ااتحاد األوروبي والدول األعضاء

ساهموا في دعم هذا التجمع في عد نوا

خاص مدرس الخان األحمر ،آمث أا يلدي قرار

المحكم ااسرالي ي إلة هدم منازل التجمع.

لحضها ع ة عدم القيام ب ي
وأشار طراف إلة تواصل ااتحاد األوروبي مع الس طات ااسرالي ي
ا
عم يات هدم في هذا التجمع والمناطق األخرى المصنف "ن" ضمن األراضي الف سطيني المحت ،

ملكدا أن إجراءات ااحتثل في هذا المناطق تتناقا مع القانون الدولي.

وخثل جول البعالات األوروبي بين منازل التجمع البدوي والمدرس  ،اط ع ممالل التجمع عيد جهالين
القناصل ع ة معانا المواطنين جراء استهدافهم من ااحتثل بالمخططات ااستيطاني ع ة حساا

أراضيهم ومكان سكنهم منذ عشرات السنين.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/2/28 ،

 .56اتحاد عمال فرنسا :ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 67

ناب س :أكد األمين العام اتحاد عمال فرنسا لورون بارجيه ،دعم ااتحاد لحقوق الشعا الف سطيني
وتقرير مصيره واقامته دولته المستق ع ة حدود العام .1967
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وقال ،خثل ملتمر صحفي عقد اليوم الالثالاء ،في مدين ناب س" ،لدينا عثق جيد مع الف سطينيين
ع ة المستويين العمالي ودعم حقوقهم ،وسوف نعمل من أجل الضاط ع ة الحكوم الفرنسي من

أجل ااعتراف بدول ف سطين مستق في إطار حل الدولتين".

وأضاف "من خثل زيارتنا لهرا الف سطيني اط عنا ع ة معانا الشعا الف سطيني خاص الطبق

العام جراء سياس ااحتثل ،وهذا غير الكالير في نفوسنا خاص ت قي خبر وفا أحد العمال أالناء

دخوله اسراليل عقا مطاردته من قبل قوات ااحتثل".

وتابع بارجيه :سنعمل ع ة نقل معانا الف سطينيين والضاط ع ة الحكوم  ،من أجل اتخاذ مواقف

متقدم بش ن تقرير المصير ل شعا الف سطيني.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/2/28 ،

 .57اإلسرائيليون يرتكبون المخازي في تشيلي
هاشم حمدان :ابين تقرير إسرالي ي أن ااسرالي يين يرتكبون المخازي في المحميات الطبيعي في
تشي ي ،بحيب باتت صور ااسرالي ي في الحضيا ،لدرج أن السفار ااسرالي ي باتت تخشة أن

تصل كراهي ااسرالي يين إلة حد العنف ،ومقاطع الجوال ااسرالي يين.

وأ هر تقرير نشرته صحيف 'يديعوت أحرونوت' في موقعها ع ة الشبك أن ااسرالي يين يرتكبون

المخازي في المحميات الطبيع وأح ار

تشي ي ،التي تحاول اانتعا

تاريخها .وكانت مثيين الدونمات من األح ار

من موج الحرالق األكبر في

الطبيعي قد اندلعت فيها النيران ،قبل  6سنوات ،في

أعقاا إشعال النيران من قبل متنزهين في المحمي الطبيعي .

وجاء أن حوادب إشعال النيران تنشر تباعا في الصحف المح ي  ،وتلدي إلة ردود فعل غاضب ع ة

الشبكات ااجتماعي  ،والة كتابات تتركز حول س وه ااسرالي يين في المتنزهات والفنادق في تشي ي.

وكتا السكرتير األول في سفار إسراليل في تشي ي ،يوناالان بار إيل ،في برقي بعب بها إلة

الخارجي ااسرالي ي أن 'صور ااسرالي ي في تشي ي في الحضيا ،وت قي ب ثلها أيضا ع ة

صور إسراليل' .ونقل عن المدير المسلول عن منتزه 'تورس دل فيينا' قولها في مقاب إذاعي إن
'هناه مشك

مع السالحين ااسرالي يين الذين ي تون من القاف الوحشي وعدم اانضباط ..وخثل

السنوات األربع األخير طرد من المحمي  36شخصا كان بينهم  23إسرالي يا'.
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 .58قراءة في عقل الرئيس محمود عباس
هاني المصري
* المقال امنع من النشر في جريد األيام
بحكم الو يف التي أشا ها منذ أكالر من عشر سنوات كمدير لمركز بدالل من  2005حتة ،2011
وكمدير لمركز مسارات منذ ذله التاريخ وحتة اآلن ،والخبر المستفاد بعد عشرات السنين من

التفكير والتح يل ل سياسات والتطورات الف سطيني  ،ب بعادها العربي وااق يمي والدولي  ،أتعرا دالما،

خصوصا في الفتر األخير  ،لسلال يتكرر بصيغ مخت ف باستمرار من ف سطينيين وعرا وأجانا هو:
ماذا في عقل محمود عباس؟ وماذا وراء سياساته؟ لماذا ا ياير المسار رغم اتضا وصوله إلة

طريق المسدود؟
الرليس يعي

في وضع صعا ،والتحديات والمخاطر جسيم ومتعا م والفر

ق ي  ،فهو من

جه  ،يلمن بعمق بما يسمة "عم ي السثم" واتفاق أوس و وأس وا المفاوضات والوسالل الس مي

لحل الصراع ،بالرغم من أن هذا األس وا لم يحقق األهداف المتوخا منه ،بل ع ة العكس أدى إلة

نتالج مااير تقريبا ع ة طول الخط كون المفاوضات ا يمكن أن تاير الواقع ،بل تعكس موازين

القوى ،وهي مال بشكل كبير لصال المشروع الصهيوني ااستعماري ااستيطاني.

وهو من جه أخرى ،نادى بالمقاوم الشعبي وتدويل القضي  ،وحاول الحصول ع ة العضوي

الكام لدول ف سطين في األمم المتحد  ،وعندما فشل في ذله بعد عدم الحصول ع ة األصوات

التسع المط وب في مج س األمن لعرا المشروع ل تصويت في المج س من أجل الحصول ع ة

العضوي الكام

في العام  ،2011عرا األمر ع ة الجمعي العام لهمم المتحد  ،وحصل ع ة

العضوي المراقب لدول ف سطين في العام التالي ،وقرر التوقيع ع ة العديد من ااتفاقيات الدولي ،

واانضمام إلة العديد من الوكاات الدولي  ،بما في ذله محكم الجنايات الدولي دون تفعيل كامل
لهذ العضوي  ،فهو استخدم األدوات المذكور التي تناسا مسار جديد تاِّ الحاج إلي لخدم إحياء
وتحسين شروط المسار القديم الذي لم ولن ينج وانما أدى إلة الكارال التي نعيشها ،وسيلدي إلة

كوارب أكبر إذا لم يتاير.

من جهه الالال  ،لم يضيع الرليس أي فرص استلناف المفاوضات الالنالي  ،بل استال العديد من

الفر

وعقد لقاءات النالي  ،أو أبدى استعداده ل مشارك في لقاءات النالي مع بنيامين نتنياهو في

موسكو وباريس دون االتزام بالشروط التي وضعها استلناف المفاوضات الالنالي  ،في نفس الوقت
الذي يدعو فيه إلة عقد المفاوضات الشام

عبر ملتمر دولي يحدد الجدول الزمني ل مفاوضات

واانتهاء منها ،وشاره أو أيد مبادرات ترمي إلة استلناف المفاوضات الالنالي مالل "قم العقب " التي
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عقدت قبل عام مع انه لم يشاره فيها ،ورغم أنها تبحب في التوصل إلة حل إق يمي ل قضي
الف سطيني .

ما سبق قد يكون ساهم في بقاله حتة اآلن ،وفي تجنيبه مصير س فه ،وقد يكون جنا الف سطينيين

في األراضي المحت

مصير سوريا واليمن وليبيا والعراق ،ولكنه لم يتقدم حقا ع ة طريق إنهاء

ااحتثل بل تعمق ااحتثل وبات تحقيق إقام الدول أبعد مع أنها أصبحت عضوا مراقبا في األمم
المتحد  .أما "الدول الممكن " في األفق القريا فهي "دول نتنياهو" التي ا يجمعها بمقومات الدول

سوى ااسم.

كان ،وربما ا يزال ،ح م "أبو مازن" أا ينهي حياته السياسي مالل أسثفه من القيادات الف سطيني ،
وع ة رأسهم الحان أمين الحسيني وأحمد الشقيري وياسر عرفات ،الذين قضوا قبل تحقيق ح مهم

بطرد الا از الصهاين  ،أو تحرير ف سطين ،أو حتة إقام دول ف سطيني ع ة حوالي ربع مساح

ف سطين ،ولكن ما حققه بقاله حتة اآلن رليسا لس ط حكم ذاتي يقول بع م لسانه ب نها باتت بث
سط .

ومن أجل إقام الدول التي لم تتحقق ،مضة "أبو مازن" بعيدا في المرون واالتنازات إلة حد
القبول بمبدأ تبادل األراضي ،الذي يضرا مسبقا جوهر المط ا التفاوضي الف سطيني القالم ع ة

مبدأ اانسحاا الكامل من األراضي المحت

عام  ،67أي أراضي "الدول " المعترف بها بصف

مراقا ،ويقبل مسبقا بة"شرعن " الكتل ااستيطاني  ،كما يتضمن ااستعداد ل تنازل عن جزء من القدس

الشرقي ومن الضف مقابل الحصول ع ة أر ٍ
اا بدا منها .ووافق ع ة حل عادل متفق ع يه لقضي

الثجلين متنازا عن العود إلة مدينته صفد ،ما يعني وضع الفيتو حول هذه القضي التي تعتبر
أساس وجوهر القضي الف سطيني بيد إسراليل.

كما رفا الرليس عباس المقاوم المس ح من حيب المبدأ وبشكل الابت ،وأيد المقاوم الشعبي دون

وضع الق ه وممارس نفوذه في "فت " والس ط والمن م لممارستها ،وآمن أن الف سطينيين لن يحصدوا
سوى ما زرعوه ،وما زرعوه ا يعطيهم كل ف سطين وا دول ع ة حدود  ،67وا ع ة حتة أقل من
ذله ما لم يالبتوا أنهم عنصر فاعل بتوفير األمن وااستقرار ل ن ام ااق يمي ،بما يشمل أمن إسراليل.

لذا دافع عن التنسيق األمني مع ااحتثل واعتبره مقدسا ،ودافع عن تنفيذ االتزامات السياسي

وااقتصادي واألمني المترتب ع ة اتفاق أوس و ،ولو من جانا واحد ،ع ة أساس أن هذا هو

الطريق الوحيد االبات الجدار والحصول ع ة بطاق اعتماد إسرالي ي وعربي واق يمي وأميركي ودولي

ل ف سطينيين ،مع أن ما يم كه الف سطينيون كالير ويبدأ بعدال القضي وتفوقها األخثقي وأبعادها
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العربي وااسثمي والدولي واراد فواذي ا ت ين لشعا متمسه بقضيته وحقوقه ومستعد ل نضال من
أج ها مهما طال الزمن وغ ت التضحيات.

ع ة الرغم من مرور أكالر من  12سن ع ة توليه سد الرلاس  ،لم يتمكن "أبو مازن" من تحقيق
ح مه بإقام الدول الف سطيني  ،بل أصب هذا الح م أبعد مما كان عند توليه الرلاس  ،ومع ذله لم

يي س ولم ياير طريقه سوى جزليا وتكتيكيا ،ألنه يعتبر أن المن تايير المسار سيكون مالل الالمن

الذي دفعه س فه ،وهو طالما يردد ب نه ليس ياسر عرفات.

قادر ع ة ع ة ااستمرار بالسياس التي
اآلن ،يجد "أبو مازن" نفسه في وضع أصعا ،فهو لم يعد ا
سار ع يها بعد تولي دونالد تراما سد الرلاس األميركي  ،وما أبداه من ت ييد إضافي اسراليل في

مرح يحكمها اليمين واليمين المتطرف الذي يتنافس ع ة من يتخذ الموقف األكالر تشددا؛ بين من
يريد ضم كل الضف بسكانها أو بدونهم ،وبين من يريد ااكتفاء بضم مناطق ان بسكانها القثلل أو

بدونهم ،أو بضم جزء منهم وفق معايير صارم .
وبذله ،فإن هام

المناور يضيق أمام "أبو مازن" ،فهو لن يستطيع مواص السياس التي اتبعها

منذ بات رليس الف سطينيين ،وهي السياس التي جمع فيها كما أس فنا بين عدم المواجه إا في
حدود ضيق جدا ومجبر ع يها ،وبين عدم ت بي الشروط واامثءات ااسرالي ي التي تعني ت بيتها

المساهم في تصفي القضي الف سطيني .

اليوم ،ع يه أن يختار إما المواجه التي ا يريدها ،أو ااستسثم الذي يخشاه ،أو ااستقال  ،ما

يجع ه في وضع ا يزال يفضل فيه حتة اآلن اانت ار؛ لعاه يمكنه من البقاء في الس ط حتة

أمر كان مفعوا .فهو يتمتع بس طات تنفيذي وتشريعي وقضالي شام لم يتمتع بها س فه
يقضي هللا ا
بحكم غياا وتاييا الملسسات ،سواء في المن م أو الس ط  ،عدا عن ضعف ال جن المركزي

والمج س الالوري لحرك فت  ،كما ترسخ في عقد ونتالج الملتمر السابع الذي خرن منه "أبو مازن"

زعيما متحكما بكل الس طات دون منازع ،بينما ضعفت "فت " ألنها لم تو ف فرص عقد ملتمرها
اجراء مراجع شام
المن م

وب ور رلي وطني جامع قادر ع ة توحيد الشعا واعاد بناء ملسسات

بحيب تضم مخت ف ألوان الطيف السياسي وااجتماعي ،ما كرسها حزا الس ط

والمو فين ،وغاا كونها حرك تحرر وطني ،إضاف إلة أنها عانت من عواقا الخثف مع محمد

دحثن وجماعته وعواقا ذله عربيا.

هناه من يس ل :لماذا ا يذها "أبو مازن" نحو إنهاء اانقسام ويصب أكالر من رليس لحرك فت

والس ط والمن م وبعا الف سطينيين ،ليصب زعيما لكل الف سطينيين؟
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إن األمر الذي منعه من ذله أن الس ط التي يرأسها رهين االتزامات المجحف  ،وأن طريق الوحد
الوطني تمر بضرور بإنجاز الشراك السياسي الكام  ،وما يعنيه ذله من أن تصب "حماس" شريكا

أساسيا ا يمكن أن تتخذ الق اررات والسياسات من دون مشاركته ،فة"حماس" ليست بحجم الفصالل
األخرى ،التي استمر "أبو مازن" بوجودها في قياد المن م والس ط دون معارض أو مشارك تلالر

ع ة قيادته .كما أنها أكالر تن يما من "فت " ،ما يعني أن مشاركتها يمكن أن تفت لها طريق القياد .

وما يجع ه يمتنع عن السير في طريق الوحد أيضا أن المشارك في القرار لن تقتصر ع ة
"حماس" ،بل إنه سيضطر لمشارك "فت " ،ألنه سيحتان إليها في ل الوحد أكالر .كما أن قيم

ومشارك الفصالل األخرى ستكبر ألنها ستصب محل تنازع لكسبها بين الفصي ين الكبيرين .إضاف
إلة ذله ،فإن الوحد ستسبا غضبا إسرالي يا كبيرا ،وبما أن إسراليل الدول المحت فهي ت عا في

دور رليسيا ا يمكن تجاه ه .كما أن دخول "حماس" و"الجهاد" إلة المن م من
الم عا الف سطيني ا
دون القبول بشروط ال جن الرباعي ؛ سيعرا المن م لرفا ومقاطع أميركي  ،وربما أوروبي

ودولي .

لذا يفضل "أبو مازن" إبقاء الوضع ع ة ما هو ع يه ،ألنه يعتقد أن أض ارره أقل من أضرار الوحد .
كعا أخيل قراء "أبو مازن" أنه يتصور أن باامكان الحفا ع ة الوضع ال ارهن إلة حين حدوب
تطورات وتايرات تسم بقبول قيام دول ف سطيني  ،في حين أن التجرب السابق منذ أوس و وحتة

اآلن ،وتحديدا منذ توليه سد الرلاس  ،لم تج ا تطورات إيجابي بقدر التطورات المعاكس  ،وليس
فقط أنها لم تتمكن من تحقيق وعد الدول  ،بل أصب هذا الوعد أبعد بسبا تعميق ااحتثل ،وتوسيع

ااستيطان بمعدات رهيب  ،وتقطيع األوصال ،وحصار غز  ،واانقسام ،وتهمي

القضي  ،ما يجعل

أنه ا مفر من تايير المسار رغم كل ما ينطوي ع يه من مخاطر وخسالر ،ألن بقاء الوضع يصب

مستحيث ويلدي إلة إضاع كل شيء ،ويجع ه أمام ااختيار بين المواجه التي ا يريدها
وااستسثم الذي يخشاه .

واذا كان "أبو مازن" ا يقدر ا ع ة هذا وا ذاه ،ف فضل خيار له تره األمان لمن يستطيع أن
يحم ها ،مع توفير إمكاني انتقال الس ط والقياد بسثس وبشكل وطني وقانوني وبااحتكام ل شعا

في أقرا فرص ممكن دون أضرار أو ب قل األضرار.
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 .59مؤتمر فلسطينيي الخارج حجر في مياه راكدة
معين الطاهر
توزع
ضج كبرى وتسالات واتهامات رافقت الدعو إلة عقد ملتمر لف سطينيي الخارن في إسطنبول .ا
تدرجت اتهاماتهم،
مط قوها ع ة اتجاهين رليسين؛ أولهما ،أنصار الس ط الوطني الف سطيني الذين ا

من العتا ع ة عدم تنسيق من مي الملتمر مع دوالر من م التحرير التي ايفترا فيها ،بحسا
رأي أصحاا ااتهام ،أن تاشرف ع ة مالل ت ه النشاطات ال ماتربين الف سطينيين ،متجاه ين
المدلول الخطير اطثق اسم االماتربين ع يهم ،وع ة الدالر التي تزعم التكام باسمهم ،وك ان هناله
وطنا قد اختاروا ااغتراا عنه بمحا إراداتهم ومشيلتهم ،وهي دالر قد استاحدالت بعد اتفاقي أوس و

الكارالي  ،وفي هذا ااسم ما اياني القارئ عن ااستفاض في الكثم ،وصوا إلة تكرار ااتهامات
الممجوج حول السعي إلة استبدال من م التحرير ،والت مر ع يها ،عبر استبدالها بكيان سياسي

جديد .

أن الن ام الداخ ي ل مج س الوطني الف سطيني يحتام ع يه اانعقاد مر كل عام ،و اأنه
غاا عن هلاء ا
عقد 22
منذ ت سيس من م التحرير الف سطيني عام  ،1964وحتة ملتمر الجزالر عام  ،1988ا

لكنه أادخل الثج الموتة بعد اتفاق أوس و ،ف م ايعقد أي اجتماع له ،أي أناه
اجتماعا في  24عاما ،ا
اوضع في الالثج  ،وجرى تجميده منذ  29عاما .ويندرن هذا الحال ع ة واقع المن مات الشعبي
ب غ بيتها التي لم تاجدد شبابها ،ولم تعقد ملتمراتها ،أو تختار ممال يها طوال هذه الفتر  ،فضث عن
أعضاء المج س الوطني وال جن التنفيذي التي مضة ع ة عضوي من تبقة أحياء منهم أكالر من

 47عاما .تارى ،بعد هذه األرقام التي ا تقبل الجدل ،من هو المتهم بمحاول القضاء ع ة من م
التحرير ،واستبدال ملسساتها بملسسات الس ط الف سطيني  ،ونسيان كل ما هو خارن األرا
الف سطيني المحت من الف سطينيين خارن الوطن ،أو في المناطق الف سطيني المحت منذ .1948

ااتجاه الالاني الذي أوسع الملتمر شتما ضم بعا الرفاق ،وأصدر بيانا انتقد فيه حال من م

التحرير ،ودعا إلة إصثحهاه ولكن لم يعجبه مكان انعقاد الملتمر ،في تركيا ،ع ة خ في الموقف

من النزاع في سوري  ،متهما تركيا وقطر وااخوان المس مين بالسعي إلة إحداب انقسام في الوضع

متايرات
تسرعهم في كيل اتهاماتهم ،وقصورهم في فهم
ا
الف سطيني .وما يلخذ ع ة هلاء الرفاق ا
وزجهم الخثف بش ن سوري في العمل لف سطين ،وارتباه مفهوم الخصم
الوضع السياسي في ااق يم ،ا
والصديق وموقع ف سطين في بيانهم المذكور الذي صا عم يا في خدم قياد الس ط الف سطيني

أن عددا منهم تراجع عن هذا
التي وأدت من م التحرير ،وشات فعالياتها كاها ،ا
لكني أسجل بوضو ا
الموقف بعد أن ع م بمخرجات الملتمر وموقفه السياسي.
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أن الملتمر جاء ردا ع ة ملتمر طهران ،ضمن حال ااستقطاا ااق يمي ،ولم
اعتبر آخرون ا
الم من حضر الملتمرين ،بل وجاء من طهران إلة إسطنبول ،فضث
يحالفهم الصواا في ذله ،إذ ا
أن األول سنوي لدعم ف سطين يتم بدعو من الحكوم اايراني  ،فيما الالاني ملتمر شعبي
عن الفارق ا
ف سطيني ،لم يحضره أي مسلول تركي أو وفد عربي أو أجنبي .وقد حر الملتمر ،في بيانه
الختامي ،ع ة أن يوض رفضه الكامل اانضمام إلة أي محور إق يمي أو التدخل في شلون أي

إن الهدف والدافع
دول عربي  ،مست هما شعار "فت " التاريخي في ذله ،ونبذ اانقسام والفرق  ،إذ ا
يتعدون ف سطين.
والبوص ا ا
الملتمر الشعبي الذي اعقد تحت شعار "مشروعنا الوطني طريق عودتنا" حضره أكالر من خمس
آاف شخ من خمسين دول  ،ولم يكن مهرجانا خطابيا فحسا ،إذ شهد عشرات الفعاليات الفكري

اجتماعا ل هيل العام ضم
والندوات وور العمل ،وابداعات الشباا في مخت ف المناطق ،كما شهد
ا
من اتجاهات مخت ف  ،وانبالقت عنه أمان عام  ،وصدر عنه بيان سياسي،
أكالر من  300شخ
أعاد التمسه بالميالاق الوطني الف سطيني  ،68-64وبحق عود الثجلين الف سطينيين إلة أراضيهم،

وبتحرير كامل التراا الف سطيني .كما أع ن عزمه ع ة العمل من أجل إصث من م التحرير،
بوصفها الممالل الشرعي ل شعا الف سطيني ،ع ة قاعد االتزام بالالوابت وبالوحد الوطني وبالتماليل

الديمقراطي .بإيجاز ،يطر البيان السياسي بوضو برنامجا مخت فا ومناقضا لبرنامج المفاوضات
والح ول السياسي التي أوص تنا إلة هذا اانحدار.

إن من بين
أكالر ما آلمني في الملتمر مشاهد الوفود القادم من الدول األوروبي  ،ا أابالغ إذا ق ا
ت ا
كل الثال إخو التقيتهم كان هناله االنان خدما في لبنان مع "فت " وفصالل أخرى ،وكانوا مقات ين في
الكتالا والقطاعات المخت ف  ،ولكل منهم قص رواها لي عبر صورهم مع الشهداء أبو جهاد وع ي

أبو طوق وبثل وعزمي .وعندما لم أتذ اكر بعضهم ،ذ اكرني عبر صور قديم أو حكاي وموقف.
غير
هلاء أول ضحايا "أوس و" ،حين تخات عنهم فصال هم ،فاضطروا إلة الهجر  ،ا
لكنهم ،وان ا
بعضهم اتجاهه السياسي أو الفكري ،ما زالوا ممت لين بت ه الرو الالوري  ،وك انهم ما يزالون مرابطين
في الشقيف أو مخيمات صور.
تميز الملتمر بوجود أبناء لقيادات ف سطيني تاريخي  ،وبالرسالل التي جاءته من رليس أول مج س
ا
وطني ف سطيني ،عبد المحسن القطان ،ومن رليس ال جن التي وضعت الميالاق الوطني ،أنيس فوزي

القاسم ،ومن عضو المكتا السياسي السابق ل جبه الشعبي  ،والعضو السابق أيضا في ال جن
التنفيذي لمن م التحرير ،الرفيق صث صث  .كما شهد ك مات ومشارك من شخصيات فكري
وسياسي مستق

وبارز  ،مالل المهندس س مان أبو ست  ،ومنير شفيق ،وأنيس مصطفة القاسم
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وعبر عن مضمون الرسالل من هذه الشخصيات البيان السياسي الذي جاء حصي
وعشرات غيرهم .ا
توافق األفكار وااتجاهات المخت ف .

نج خمس آاف من ف سطينيي الخارن في إلقاء حجر كبير في برك مياه راكد  ،ستتفاعل دوالرها،

لع ها تعود إلة صفالها الالوري.

العربي الجديد ،لندن2017/3/1 ،

 .61شتم "أوسلو"
د.أحمد جميل عزم
ا شه أن اتفاق أوس و انتهة إلة فشل ذريع بالنسب ل ف سطينيين .ويدره الجميع ،بمن فيهم من

صنع "أوس و" ،اأنهم لم يص وا ألهدافهم؛ سواء ع ة الصعيد الوطني أو حتة الشخصي .فإذا استالنينا
فإن أغ بي األشخا الذي تفاوضوا وصاغوا ،وحتة قادوا" ،أوس و" ،يتعرضون
الرليس الف سطيني ،ا
وتعرضوا اخفاقات وخثفات أخرجتهم من المشهد تقريبا .وتتعدى س بيات "أوس و" كالي ار ما هو شالع
ومتداول؛ من مالل المكاسا التي حققها ااسرالي يون ع ة صعيد عثقاتهم الدولي مع قوى كالير،

عربي وغربي  ،ما كانت لتطبع عثقاتها معهم من دون الضوء األخضر الف سطيني .لكن رغم كل

فإن ااستمرار في الحديب عن "أوس و" ذاته ا يبدو ذا معنة ،بمقدار العمل الفع ي ع ة
هذا ،ا
تجاوزه.
تشتره القوى التي أبرمت "أوس و" والتي تعارضه في تخبطها في التعامل مع نتالج ااتفاق .فمالث،

بينما تبنت الس ط الف سطيني  ،إبان حكوم سثم فياا ،خط اتمام ااستعداد ل دول خثل

فإنه مع ذله العام أع ن الرليس الف سطيني
أن يتم ذله مع العام  ،2011ا
عامين ،وكان مفترضا ا
محمود عباس ،مقولته المشهور عن تس يم مفاتي الس ط لمسرالي يين .وناق المج س الالوري
لحرك "فت " األمر باستفاض حينها.

استمر الرليس الف سطيني في تهديداته بحل الس ط  ،في مناسبات مخت ف  ،وذله حتة مط ع العام

 ، 2016عندما توقفت تصريحات الرليس الف سطيني المهدد بهذا الصدد ،بعد تناقل وسالل ااعثم
ااسرالي ي تقارير أن الس طات ااسرالي ي تضع خط طوارئ في حال انهيار الس ط الف سطيني .

وقال الرليس عباس ،خثل حفل أقيم في بيت لحم بمناسب أعياد الميثد" :سمعت في األيام األخير

كالي ار من األقوال حول الس ط وهدمها وتدميرها وسحبها ،لكن الس ط إنجاز من إنجازاتنا لن نتخ ة
عنه" .وقال" :لن يح موا بانهيارها أبدا".
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في المقابل ،كان موقف حرك "حماس" افتا من هذا الموضوع .فهي لم ترحا بحل "الس ط " ،وهو
يمالل خيار مواجه  ،بل طالا موسة أبو مرزوق ،القيادي في الحرك  ،الرليس عباس أن يس م
الس ط لحركته بدا من تس يم مفاتيحها لرليس الوزراء ااسرالي ي؛ فيما يبدو أنه حر

عة

الس ط  ،مع تايير الجه التي تقودها.

في ملتمر ف سطينيي الخارن في اسطنبول ،هذا األسبوع ،كان "أوس و" هدفا ل هجوم المركز ،ما جعل
الملتمر يبدو جزءا من تنسيق معارض سياسي  ،بدل عم ي تكوين إطار فاعل تتناق

فيه اآلراء،

وتب ور خطط عمل وطني .

إحدى ااشكاليات األساسي أن اتفاق أوس و في جزء كبير جدا منه لم يعد قالما ،ومن ألااه ليس

الف سطينيون ،بل الطرف ااسرالي ي.

هناه واقع جديد ،بعضه نتان "أوس و" ،وبعضه ليس كذله .لكن ااتفاق ذاته لم يعد ذا قيم سياسي

أو قانوني  ،فقد جاءت والالق واتفاقات احق نسخته ،والحل هو التعامل مع الواقع الحالي ،ومع نتالج
"أوس و" ،من دون تضييع الوقت في الخطاب بش ن ااتفاق.

هناه في اانج يزي تعبير " ،"Unmakingوهو ما يمكن ترجمته إلة "صناع عكسي " .وهنا يصب
المقصود :العمل ضمن خط متدرج لتجاوز نتالج "أوس و" والواقع الذي فرضه .وقد كانت هناه

معارض ضخم  ،وما تزال هناه معارض كبير  ،لة"أوس و" بين ااسرالي يين اوص ت حد اغتيال
رليس الوزراء األسبق إسحق رابين  .لكن لم يعد ااسرالي يون يذكرون ااتفاق ،فقد تجاوزوه.

ألن هناه فلات استفادت من "أوس و" ،وا تريد تايي ار فوريا وسريعا .لكن إذا
ليس األمر سهث ،ا
رصدت النتالج الس بي التي أعقبت ،وليس بالضرور نتجت ،عن اتفاق أوس و ،فإنه يمكن وضع
خط ل تراجع ،من دون معضثت إعثن االااء من طرف واحد رسميا ،أو ااستمرار في نشر

التوتر داخ يا ع ة خ في ااتفاق .فمالث ،يمكن وضع قالم ب ضرار "أوس و" والعمل قدر اامكان

ع ة معاكستها .ومن ذله رصد العثقات الدولي التي تطورت وكسبها ااسرالي يون بفضل ااتفاق،
والط ا إلة األصدقاء واألشقاء الدخول في عم ي عكسي لخفا ووقف العثقات .وهناه عم ي

تجميد من م التحرير لصال الس ط  ،وامكاني المضي بالطريق العكسي  .وهناه إهمال الشتات
الف سطيني والعود إليه ،وطبيع الالقاف الشعبي المرتبط بالمرح  ...إلخ.

هناه الح مهمات ل سير في ااتجاه المعاكس لنتالج "أوس و" ،يمكن لسالر األطراف الف سطيني

القيام بها كل من موقعه ،ومن دون التمترس عند شتم "أوس و" الذي فقد معناه.

عمان2017/3/1 ،
الغدّ ،
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 .61حروب الجنراالت بعد "الجرف الصامد"!
يوسي يهوشع
خرن ال واء سامي ترجمان ،أول من أمس ،مال ما في كل صبا  ،لركضه اليومي في جفعات عيدا.

من سماعاته يسمع من كان قالد المنطق الجنوبي في "الجرف الصامد" ،ال واء احتياط يوم طوف

ساميا ،فمن كان نالبه في الحم

يجري لقاء وينتقد أداءه وس وه الجي  .يسمع ترجمان الخطو

البشع من ساميا ،ويمكن اافتراا ب نه تمنة لو يتفجر.

ترجمان ،الذي خرن األفضل من بين من تعرضوا ل نقد في التقرير ،مح ور ع يه بسخف أن تجرى

المقابثت الصحافي  .فهو ا يزال رسميا لواء في البز العسكري  ،في إجاز اعتزال .وهكذا ،يجد نفسه

عرض ل هجوم من الداخل ،ويت قة النار من الطرفين .ليس مجرد النار من داخل معسكر القياد في
بلر السبع ،بل من داخل مكتا من وصف نفسه منذ اآلن كسياسي في المستقبل .ترجمان ا يمكنه

أن يتحدب .ولكن يمكن التقدير بحذر بانه كان سيس ل نفسه هكذا :يوم طوف ساميا ،الذي كان

نالبي في القياد  ،يتحدب ع ة هذا النحو؟ عني؟ ذاه الذي عانقني في نهاي الحم  ،بعد خمسين
يوما من القتال ،وقال" :تحي لسامي ع ة إدار المعرك "؟ فقد كان نالا قالد المنطق  ،برتب لواء،

ف ماذا لم يتحدب؟ فهو يتحمل مسلولي من خثل الرتب والمنصا.

ك ما مرت الكي و مترات يمكن التقدير بان كمي ااسل التي تراكضت لترجمان في رأسه تزداد فقط.
يوم طوف ،الذي لم تكن له ك م سيل واحد ليقولها حينلذ؟ هو الذي ينتقدني اان؟ ذاه الذي امتد

عمل القياد حيال هيل ااركان ،الجاهزي  ،السعي الة ااشتباه؟ ط ا ل عمل ضد اانفاق رغم
معارض رليس األركان ووزير الدفاع؟

المقاب في السماعات تستمر ،ساميا يبالغ في أقواله ،وترجمان يتقدم نحو إنهاء الركا .ولع ه س ل
نفسه هل نالبه في الطوارئ لم يعرف ما هي صور ااستخبارات التي ت قتها القياد  .كيف رغم ذله

أدرنا حم ا ب س بها ،مع مراعا ال روف ،وحتة في ن ر سنتين ونصف الة الوراء نجحت في

تحقيق هدوء مالير لثنطباع لم يشهد له ماليل أبدا حول ب دات الاثف؟

من يعرف سامي ترجمان يقدر بانه انفجر ضحكا حين ق أر في "واي نت" ااقتباس التالي ع ة لسان
ساميا" :في هيل ااركان وفي القدس تحدالوا عن  68و  87نفقا ،وأنا أول من البطهم وق ت انه يوجد

 31نفقا فقط" .يوم طوف البط شعب ااستخبارات؟ أحد ما تحدب مر عن عدد يفوق  32محور
أنفاق؟ من أين جاء بهذا.

ليس لترجمان ما يتوقعه من يوآف غالنت ،الذي كان قالد المنطق الجنوبي وأخذ ك سا كبير ور

منها كل ضابط كبير تقريبا ،وبالت كيد اذا كان الحديب يدور عن أحد ما ت قة الترفيع من غابي
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أشكنازي ،خصمه المرير .ساميا ،الذي كاد ا يصل الة التحقيقات ما بعد الحرا ،لع ه كان لديه
بعا ممن يتوقعه منه .ولكن حتة هذا انتهة ،أول من أمس.

مع نشر استنتاجات المراقا ،ا مفر من القول بصوت عال ل جمهور ما بات ضباط كاليرون

ومقدرون يصرخون به بصوت عال داخل الجي  :وزير الدفاع ليبرمان ورليس ااركان آيزنكوت

اخط وا اخطاء جسيم لعدم ابقالهم ترجمان في الجي  .فالقرار المتسرع بتعيين آفيف كوخافي نالبا
لرليس ااركان ،وعم يا جع ه المرش الوحيد لخثف آيزنكوت قبل نشر استنتاجات المراقا ،يمس

بالجي

ااسرالي ي .وحتة لو اعتقدا بان كوخافي هو نجم أع ة فسيتبين في التقرير أنه غير

صحي  ،كان يجدر بهما أن ينت ار قبل ااعثن.

من ناحي ترجمان ،فان قياد المعرك  ،اجتياز فح

مثح

تقريبا يعد نجاحا هالث في اسراليل  .2017من ال ح

معالج اانفاق ،أنزل هيل ااركان الة اجتماع خا

الحم

المشط الحديدي ،والخرون حتة بث أي
التي دخل فيها الة القياد  ،دفع نحو

في الموضوع ،سعة الة ااشتباه ودفع نحو

البري رغم معارض غانتس ويع ون .وعندما جرى جدال في الكابنت فيما اذا كان ينباي

قصف الفوهات – كان بين الوحيدين ممن حذروا من الضرر الذي من ش نه أن ي حق وتحف .
ترجمان هو حصان مندفع ،النقيا ل قا الذي الصقوه بقالده .في التحقيقات وقف امام كل الجي

واعترف أين اخط ولم يبحب عن مذنبين ومعاذير .ورغم ذله ،سمع غانتس يصف افيف كوخافي،

هذا ااسبوع ،بانه "رليس شعب ااستخبارات اافضل في ااربعين سن ااخير " وعنه لم يقل أي
ك م  .ترجمان يسكت ،كما ذكرنا .ولكن اذا كان ينباي التخمين ما الذي مر في رأسه ع ة مدى

الكي ومترات العشر التي قطعها في أقل من  50دقيق يمكن التقدير بانه كان عصبيا جدا .ولعل هذا
ساعده في تحقيق نتيج الركا التي ا ب س بها لرجل ابن  53سن .

"يديعوت"

األيام ،رام هللا2017/3/1 ،
 .62إسرائيل لم تذق طعم االنتصار منذ العام 1967

تسفيكا فوغل

اانتصار في الحرا أو إخضاع العدو بشكل واض والتوصل الة السثم أو ع ة األقل عشرات

السنين من العدوء هو األمر الذي ينقصنا أكالر من أي شيء آخر .منذ حرا "األيام الست " لم نتذوق

الطعم الح و والحقيقي لثنتصار ،لم نشاهد عدوا يخضع ،ون ار ألن هذا المنتون الذي هو اانتصار
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غير موجود فاننا نبذل الجهد والطاق الكبيرين اقام لجان تحقيق والمبالا بدور مراقا الدول  ،كي
يشكل هذا قبض لضرا الذات وقطع الرلوس حتة نتا ا ع ة خيب األمل وااحباط.

ننج جدا في تشكيل لجان التحقيق ،وااعتماد ع ة مراقا الدول  ،حيب لم تبق رلوس تقريبا تتحمل
المسلولي وتحقق لنا فانتازيا اانتصار .وبعد لح

لن نجد رلوسا جديد ع ة استعداد لثنقضاا

ع يها من أج نا .صرخات الحرا التي تسمع في المدن وتطل من شاشات الت فاز ،والشمات التي

ت تي قبل نشر استنتاجات المحققين والباحالين ،كل ذله يقا مضجعنا .ولهسف الشديد لم ننتبه الة

أنه ا يوجد حتة مراقا دول واحد أو لجن واحد في تاريخ دول اسراليل القصير ،انتصر في

الحرا وأخضع العدو .وجميعهم قاموا ببب السوء في تح يثتهم التي بنيت ع ة فشل اآلخرين .وفي
اسوأ الحاات صبوا الزيت ع ة نار أعدالنا الذين يفرحون وهم يشاهدوننا نتشابه فيما بيننا.

من اجل ازال الشه ،رغم الضرب القوي التي نزلت ع ة قطاع غز " ،الجرف الصامد" ليس العم ي

التي يجا تدريسها في مدارس القيادات العسكري في اسراليل وفي العالم 51 .يوما من الحرا ا
تذكرنا بالنجا الذي حققته عم ي يونتان لتحرير المخطوفين في عنتيب  ،أو عم ي "أوبيرا" لضرا

المفاعل النووي في العراق .لم يكن في العم ي أي عامل من مبادئ الحرا التي تلدي الة اخضاع
العدو ،أو ع ة األقل الفهم ب ننا انتصرنا .ااحابيل والمفاج والبساط والمرون التي ميزتنا في

السابق لم تكن جزءا من قاموس الحرا لدى القاد الكبار .وعن المبادر والهجوم سمعوا فقط في
ااقسام واأللوي المقات  ،وهم الذين عم وا في الميدان وعبروا عن الشجاع وعن رو القتال في

ساح المعرك  .يمكن أن القاد الكبار أب اوا الكابنت السياسي اامني ،لكنهم لم ايعدوا الجي

ااسرالي ي ل عم ي الصحيح .

من اجل اصث ذله ،ا حاج الة عصا لجن التحقيق أو تقرير مراقا الدول  .هذا يحتان الة

هيل اركان جديد تعرف أنه ليس لدينا موعد ا ،ألنه في المر القادم يجا أن ننتصر .نحن

بحاج الة هيل اركان ا تسير حسا بروتوكوات لجان التحقيق ،وا تبحب عن كيفي قضاء
الوردي بسثم .نحن بحاج إلة هيل اركان تقود الجي

الجاهز لثنقضاا في منطق مفتوح ،

والمطارد في اانفاق ،وا تكتفي بالتفوق التكنولوجي وقو سث الجو والقب الحديدي  .الصثحيات

والمسلول يات لن تتاير .لجان التحقيق ومراقا الدول لن يكتبوا األوامر التنفيذي ل حرا القادم  .بل
هي ستكتا وتكون مناسب ل عدو من قبل هيل اركان تعرف كيفي تحمل المسلولي  ،تعرف المواسا ،

وتعرف كيف تقود.

من اجل أن ندفع أعداءنا إلة الخوف من نشر تقرير المراقا ،يجا ع ة الشخصيات العام لدينا،

ا سيما أولله الذين يشاركون في الق اررات األمني  ،ادخال السكاكين المرفوع من جديد الة الجارور
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واخران أوامر عمل جوهري أكالر وخطط عمل تنعكس في نهاي الحرا في صالحنا ،في صال
مواطني دول اسراليل ،الذين يسمحون ليس فقط بالدفاع والرد ،بل المبادر والحسم .لقد م نا من
عم ي جديد كل سنتين أو الثب سنوات .لقد قمنا بانتخابكم اتخاذ الق اررات الصعب  ،والخرون الة

الحرا ،والتوقيع ع ة اتفاقيات سثم من موقع قو  ،شريط أن ت خذونا الة مستقبل افضل.

قوموا بفعل ما هو مط وا من اجل اانتصار ع ة "حماس" و"حزا هللا" ،قوموا باستالمار التفكير في
كيفي ااستعداد في وجه "داع " وتهديد إيران ،ا تهتموا بانتخابات الاد وحروا األنا السياسي

الداخ ي  ،ألن هذا لم يعد ينج معنا.

"إسرائيل اليوم"2017/2/28 ،
األيام ،رام هللا2017/3/1 ،

 .63كاريكاتير:

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/3/1 ،
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