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 مصر واألردن زعيَميْ م مع نتنياهو يؤكد عقد لقاء سري قبل عا .1

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين ، أن نظير مجلي، عن 20/2/2017الشرق األوسط، لندن، نشرت 
 نتنياهو، أكد األنباء التي نشرت في تل أبيب، أمس، وكشفت للمرة األولى انعقاد قمة إسرائيلية 

وادعى، خالل جلسة حكومته العادية، خليج البحر األحمر.  أردنية، في مدينة العقبة، على –مصرية 
ي السابق جون كيري، مريكأنه كان صاحب مبادرة الدعوة إلى هذا اللقاء، وليس وزير الخارجية األ

 صحيفة هآرتس. كما ذكرت
وًردا على وزير استهجن انعقاد قمة كهذه، يشارك فيها للمرة األولى مع الرئيس السيسي، من دون 

أستطيع أن أكشف كل  أفعل الكثير من أجل عملية السالم، لكنني ال"و: إخبار الحكومة، قال نتنياه
 ، أمس، يوضح أن نتنياهو هو من أفشل هذه القمة."هآرتس". غير أن ما نشرته "شيء

صحيفة يديعوت احرونوت، ذكرت  ، أن)د ب ا( عن، 19/2/2017، رأي اليوم، لندنوأضافت 
ام مع زعيمي مصر واألردن في محاولة فاشلة من جانب سرا قبل ع ىاألحد، أن نتنياهو أكد أنه التق

 نطاقا بشأن السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين. أوسع إقليميةلعقد قمة  أوباماإدارة 
ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله في اجتماع مع الوزراء من حزب الليكود الذي يتزعمه، إنه شارك 

شباط/ فبراير العام الماضي في منتجع العقبة  شهرفي اجتماع سري في الحادي والعشرين من 
عبدهللا الثاني والرئيس  األردنيجون كيري والملك  آنذاكمع وزير الخارجية األمريكي  األردني

 المصري عبد الفتاح السيسي.
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 : حكومة نتنياهو تستغل الحالة الضبابية للموقف األمريكي من االستيطانالفلسطينية الخارجية .2
، إن حكومتتتة 19/2/20170 ، فتتتي بيتتتان أصتتتدرته يتتتوم األحتتتدالفلستتتطينية قالتتتت وزارة الخارجيتتتة :رام هللا

بنيامين نتنياهو تحاول هذه األيام تنفيذ ما عجزت عنه من مصادرات وبناء استيطاني خالل السنوات 
مريكتي متن موضتوع وأضافت أن حكومة نتنياهو تستغل بذلك "الحالة الضبابية للموقتف األ الماضية".

الستتتتيطان، وغيتتتاب الرصيتتتة بخصتتتوص تفاصتتتيل متتتا صتتترح بتتته التتترئيس األمريكتتتي دونالتتتد ترامتتتب فتتتي ا
 المصتمر الصحفي المشترك مع نتنياهو حول التوقف عن االستيطان".

التركيز علتى تمريتر الخطتوات التتي تستبق  إسرائيلوتابعت "للتهرب من مطلب الرئيس ترامب، تحاول 
إنته يبتدو ا ن أن القتراءة اإلسترائيلية للمشتهد السياستي فتي واشتنطن  وقالتت عملية البناء االستتيطاني".

فتي عمليتات المصتادرة والهتدم،  أنها تستطيع المضي قتدماً  وانعكاساته على العالم، قد أعطاها انطباعاً 
تحتتت حجتتة ومبتترر أنهتتا ال تتعتتارب متتع المطلتتب العلنتتي التتذي صتترح بتته التترئيس ترامتتب بخصتتوص 

ا لهتتذا المطلتتب يقتصتتر علتتى البنتتاء االستتتيطاني فقتتم، وال يتطتتر  لعمليتتات االستتتيطان، "وكتتأن تفستتيره
نحتتتن أمتتتام منظومتتتة متكاملتتة يشتتتكل الهتتتدم والمصتتتادرة ركنتتتًا ": وأضتتتافت فتتتي بيانهتتا الهتتدم والمصتتتادرة".

أساستتيًا فيهتتتا. وعليتتته نعتبتتتر أن متتتا أقتتدمت عليتتته دولتتتة االحتتتتالل فتتتي هتتذه المواقتتتع المتتتذكورة التتتتي تقتتتع 
ينة القدس وضواحيها، هو تحٍد صارخ لمقولة الترئيس ترامتب، يظهتر نواياهتا المبيتتة جميعها ضمن مد

 ."لتنفيذ تلك الخطوات االستيطانية
 19/2/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 اشتية: الءات نتنياهو تجعله غير شريك في أي مسار سياسي .3

الءات نتنيتتتاهو الثالثتتتة )ال دولتتتة قتتتال عضتتتو اللجنتتتة المركزيتتتة لحركتتتة فتتتتح محمتتتد اشتتتتية إن  :رام هللا
فلستتتتطينية، ال وقتتتتف استتتتتيطان وال انستتتتحاب( تجعلتتتته غيتتتتر شتتتتريك فتتتتي أي مستتتتار سياستتتتي، وأن علتتتتى 

علتى االنصتياع للقتانون التدولي إلقامتة دولتة فلستطين  "إسترائيل"المجتمع الدولي أن يلعب دوره ويجبتر 
ريطتتانيين، فتتي مكتبتته بتترام هللا، يتتوم وقتتال فتتي لقتتاء جمعتته متتع وفتتد متتن برلمتتانيين ب فتتي نهايتتة المطتتا .

. لكتن فتي حتال ..ال تريتد حتل التدولتين األمريكيتة اإلدارة إن، إنه من المبكر القتول 19/2/2017 األحد
 ما أدارت إدارة ترامب ظهرها للعملية السياسية فان األمور ستخرج عن نطا  السيطرة.

، فالفلستتطينيون ستتيتفوقون بالعتتدد بحلتتول بتتديل حتتل التتدولتين تفرضتته الوقتتائع الديموغرافيتتة أنوأوضتتح 
األعوام القلية القادمة على اليهود، ما سيجعل هناك غالبية فلسطينية على أراضتي فلستطين التاريخيتة 

 لحل الدولة الواحدة بأسوأ نموذج فصل عنصري في العالم. "إسرائيل"وستنزلق 
 19/2/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 القيادة الفلسطينية تعلم تفاصيل أخرى عن قمة العقبة :لـ"القدس" فلسطيني مصدر .4
القيتتادة الفلستتطينية كانتتت  أنكشتتف مصتتدر فلستتطيني مطلتتع لتتت)القدس(  :بتتو خضتتيرأمحمتتد  - رام هللا

علتتى إطتتالع كامتتل بتفاصتتيل متتا عرضتته وزيتتر الخارجيتتة األمريكتتي الستتابق جتتون كيتتري ختتالل القمتتة 
 أن ،متسأمستاء  ،وأوضتح المصتدر الكبيتر .2016ختالل ستنة عقتدت فتي العقبتة  السرية الرباعية التي

تفاصيل كثيرة ما زالت طي الكتمان ولم يتحدث عنها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيتامين نتنيتاهو ختالل 
عليهتتا فتتي مرحلتتة مبكتترة وقبتتل القمتتة التتتي  اطلعتتتالقيتتادة الفلستتطينية كانتتت قتتد  اجتمتتاع الليكتتود األحتتد،

رئيس المصري عبتد الفتتاح السيستي والملتك عبتد هللا الثتاني ووزيتر الخارجيتة األمريكتي كيتري جمعت ال
 .األردنيةوتضمنت تفاصيل دقيقة جرى متابعتها حتى عشية القمة السرية في العقبة  ونتنياهو،
تعبر  التي تضمنتها المبادرة األمريكية 6ت تعنت نتنياهو واالئتال  اليميني ورفب البنود ال أن وأوضح

وتجاهلتته لالتفاقيتتات الموقعتتة ومحاولتتته القفتتز نحتتو  عتتن تحتتول وتعنتتت حقيقتتي فتتي التوجتته اإلستترائيلي،
 .األربمرحلة جديدة والبدء في المفاوضات من جديد وفق الوقائع التي فرضها على 

 20/2/2017 ،القدس، القدس
 

 مدرسة شرق القدسيحذر من هدم  الفلسطينيوزير التربية  .5
حذر وزير التربية والتعلتيم العتالي الفلستطيني صتبري صتيدم، فتي : وكاالتوال ،الراي – ةالقدس المحتل
الستتلطات اإلستترائيلية متتن مغبتتة هتتدم مدرستتة فتتي منطقتتة "الختتان األحمتتر"، الواقعتتة إلتتى  ،بيتتان صتتحفي

الستلطات وكانتت  بدعوى "البناء بتدون تترخيص". ،طالبًا وطالبة 170الشر  من مدينة القدس، وتضم 
ن هتتتذا إ قتتتالو  ، باإلضتتتافة إلتتتى مدرستتتة ومستتتجد.فلستتتطينياً  مستتتكناً  40هتتتدم  أعلنتتتت عزمهتتتا رائيليةاإلستتت

"اإلجراء التعستفي الممتنهج جتاء بعتد سلستلة متن االعتتداءات المتواصتلة علتى المدرستة متن متداهمات، 
خطارات هدم".  وتخريب، وا 

 20/2/2017 ،الرأي، عّمان
 

 يب وحشي على يد المخابرات الفلسطينية في أريحاالساعي يتعرض لتعذ الصحفي :حقوقيةمنظمة  .6
حّملت المنظمتة العربيتة لحقتو  اإلنستان فتي بريطانيتا رئتيس جهتاز المختابرات الفلستطينية اللتواء ماجتد 
فرج المسصولية الكاملة عن ستالمة الصتحفي ستامي ستعيد عبتد الستاعي القتابع فتي ستجن أريحتا، التذي 

محمتتود عبتتاس إلتتى ضتترورة "لجتتم ممارستتات االعتقتتال ودعتتت التترئيس  يتعتترب فيتته لتعتتذيب وحشتتي.
التعسفي والتعذيب التي يقوم بها جهاز المخابرات والعمل على اإلفراج عن كافة معتقلتي الترأي ومتنهم 

 الصحفي الساعي".
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على اعتقاله أنه منذ اليوم  يوماً  16للمرة األولى بعد  18/2/2017في وروى الساعي لوالدته التي زارته 
له إلتى الستجن "يتعترب للضترب، ويجبتر علتى الوقتو  لفتترات طويلتة متع حرمانته متن النتوم األول لنق

أليتتام متتاليتتة، ويشتتارك فتتي تعذيبتته أفتتراد األمتتن بالستتجن معهتتم متتدير الستتجن شخصتتيا، وذلتتك إلجبتتاره 
وذكتتر ستتامي لوالدتتته أنتته محتجتتز فتتي زنزانتتة ضتتيقة مستتاحتها  علتتى االعتتترا  بتتتهم لتتم يقتتم بارتكابهتتا".

فتي ظتتل انخفتتاب درجتتات  عتن كونهتتا بتتاردة جتتداً  فتتي متتتر بتتال فترا أو وستتادة أو غطتتاء فضتتالً  متتران
عنتته  رغمتتاً  الحتترارة "وأكتتد لتتي أن المحققتتين فتتي الستتجن يقومتتون بحقنتته بمتتادة مجهولتتة أربتتع متترات يوميتتاً 

 وهو ما يثير مخاوفنا ومخاوفه من تعرضه للتصفية في أي وقت".
حالة تعذيب معظمها في سجن أريحتا  15لع العام الحالي أكثر من وقالت المنظمة إنها وثقت منذ مط

 على يد جهاز المخابرات مستخدمة أساليب وحشية منها التعليق في األبواب أو السقو .
 19/2/2017 ،في بريطانيا اإلنسانالمنظمة العربية لحقوق موقع 

 
 وأحكام أخرى بالسجن لعدة سنوات عمالء ستة بإعدامحكم  :غزة .7

التابعة لهيئة القضاء بغزة، باإلعدام شنقًا على  ،حكمت المحكمة العسكرية: محمود أبو راضي –غزة 
وذكتتتر مصتتتدر مستتتصول فتتتي القضتتتاء لوكالتتتة  بتهمتتتة التختتتابر متتتع االحتتتتالل اإلستتترائيلي. فلستتتطينيين 6

ام متخابرين، وأصدرت أحكام إعد 3"الرأي" أن المحكمة حصلت على تأييد نهائي باإلعدام شنقًا بحق 
أحكتام  7وأشتار المصتدر إلتى أن المحكمتة أصتدرت  متخابرين آخرين. 3جديدة قابلة لالستئنا  على 

عامًا، والستجن  12عامًا مع األشغال الشاقة والسجن  17أخرى بحق متخابرين تنوعت ما بين السجن 
 لعدة سنوات.

 19/2/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 جئين: منظمة التحرير مظلة الالجئين الفلسطينيين أينما تواجدوا شؤون الال دائرةمدير عام  .8
كتتد متتدير عتتام دائتترة شتتصون الالجئتتين بمنظمتتة التحريتتر الفلستتطينية أحمتتد حنتتون وحتتدة قضتتية أ :رام هللا

الالجئين الفلستطينيين فتي التوطن والشتتات تحتت مظلتة منظمتة التحريتر الفلستطينية، "الممثتل الشترعي 
 حنون، فتي بيتان صتحفي أصتدره يتوم األحتد أىور  تواجده". أماكنسطيني في كافة والوحيد للشعب الفل

 / شتتباطفبرايتتر 26-25عقتتد المتتصتمر الشتتعبي لفلستتطينيي الختتارج فتتي الفتتترة متتا بتتين أن ، 19/2/2017
التركيتتة، "التفتتا  علتى منظمتتة التحريتتر الفلستتطينية، فتتالمصتمر يهتتد  إلتتى  إستتطنبولالحتالي فتتي مدينتتة 

ازيتتة وبديلتة لمصسستتات ودوائتتر المنظمتة، تستتتهد  ضتترب الشترعية الفلستتطينية وتفتيتتت مو  أجستتامخلتق 
 عن مسصولية منظمة التحرير. وحذر من مخاطر انعقاد المصتمر بعيداً  وحدة التمثيل الفلسطيني".
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ورفتب حنتتون مبتررات القتتائمين علتى المتتصتمر بتتأن الهتد  متتن انعقتاده تمثيتتل الصتوت الفلستتطيني فتتي 
منظمتتة التحريتتر الفلستتطينية هتتي الجهتتة التمثيليتتة للشتتعب الفلستتطيني فتتي  أنذلتتك إلتتى  الختتارج، وعتتزا

المجلتتس التتوطني الفلستتطيني متتن فلستتطين الشتتتات وهتتم  أعضتتاءالتتوطن والشتتتات، وان أكثتتر متتن ثلتتث 
 ممثلون عن فلسطينيي الشتات.

 19/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 في طهران الفلسطيني شعبالعمال المؤتمر السادس لدعم في أ يشاركالزعنون  .9
متتتن المقتتترر أن يشتتتارك وفتتتد المجلتتتس التتتوطني الفلستتتطيني برئاستتتة ستتتليم الزعنتتتون فتتتي أعمتتتال  :انعّمتتت

-21فتتتتتي  طهتتتتتران اإليرانيتتتتتةالمتتتتتصتمر الستتتتتادس لتتتتتدعم الشتتتتتعب الفلستتتتتطيني، المنعقتتتتتد فتتتتتي العاصتتتتتمة 
 اإليراني.، وذلك استجابة لدعوة من مجلس الشورى 22/2/2017

 19/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 خيار ناخبي الحركة وتحريض االحتالل فاشل السنوارحماس:  .11
حتتازم قاستتم، حتتديث االحتتتالل المتكتترر بتتأن اختيتتار يحيتتى  ،اعتبتتر النتتاطق باستتم حركتتة حمتتاس: غتتزة

أنتتته يتتتأتي ضتتمن الحتتترب النفستتتية الستتنوار قائتتتًدا للحركتتتة فتتي قطتتتاع غتتتزة ستتيجلب الحتتترب علتتتى غتتزة، ب
"اإلستتترائيلية"ه بهتتتد  التشتتتويا علتتتى الخيتتتارات الديمقراطيتتتة للحركتتتة، مشتتتدًدا علتتتى أن هتتتذا النتتتوع متتتن 

 التحريب يثبت فشله في كل مرة.
"إن اختيتار "الستتنوار" هتو خيتار نتتاخبي حركتة "حمتتاس" فتي قطتتاع  وقتال قاستم فتتي تصتريحات صتتحفية
عيتتا، حيتتث إنتته )الستتنوار( كتتان ضتتمن القيتتادة السياستتية للحركتتة فتتي غتتزة، مصكتتًدا أن اختيتتاره كتتان طبي
وأضتا  "إن القائتد "الستنوار" كتان دائمتًا فتي قلتب العمتل السياستي،  داخل سجون االحتتالل وخارجهتا".

فضاًل أنه يعتد مرجعيتة العمتل العستكري فتي القيتادة السياستية ختالل الفتترة الماضتية، وأن توجهاتته فتي 
يقاعهتتا العتام". هتذا الملتتف كانتتت ضتتمن وأكتتد بتتأن "الستتنوار" "يتتصمن بعالقتتات متوازنتتة  سياستتة الحركتتة وا 

متتع كتتتل المحتتيم العربتتتي واإلقليمتتتي والتتدولي، خاصتتتة فيمتتتا يختتص العالقتتتة متتتع مصتتر، والقائمتتتة علتتتى 
 االحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشصون الداخلية ألي طر ".

اسم إلى أن "السنوار" تربطه عالقة قويتة بكتل مكونتات وحول العالقة مع الفصائل الفلسطينية، أشار ق
العمل الفلسطيني، سيما وانه كان في قيادة الحركة األسيرة التي صاغت "وثيقة األسرى" التتي تحولتت 

 بعد ذلك لوثيقة وفا ، وهي الوثيقة السياسية الوحيدة المجمع عليها فلسطينيا.
 19/2/2017، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 نعّول على جيل قرآني يكنس االحتاللو  على المساجد ال يزال قائم امع االحتالل  الصراع هنية: .11
أكتتد نائتتب رئتتيس المكتتتب السياستتي لحركتتة حمتتاس إستتماعيل هنيتتة أن حركتتته تعتتّول علتتى جيتتل : غتتزة

 قرآني فريد ال يعر  الخو  والجبن في سبيل كنس االحتالل "اإلسرائيلي" عن أرب فلسطين.
ل هنية خالل افتتاحه مسجد شهداء الشيخ رضوان شمال مدينتة غتزة إن "الصتراع بتين الفلستطينيين وقا

 واالحتالل اإلسرائيلي على المساجد والمسجد األقصى تحديًدا ال يزال قائًما".
وأضتتا : "إال أن بيتتوت هللا أبتتت االستستتالم لمخططتتات العتتدو، ورفعتتت رايتتة الحتتق المبتتين علتتى أعلتتى 

المرابطون في وجهه وبيده أسلحة معنوية متمثلة بالتحدي والعزيمة واإلصرار"، وفق ما  مآذنها، ووقف
وأشار هنية إلى أن "سواعد المرابطين من رواد المساجد واأليدي المتوضئة تواجته العتدو  نقلته "صفا".

 .الصهيوني بكل حماسة وقوة من أجل حماية هذه المقدسات والحفاظ عليها من انتهاكاته ودنسه"
 19/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 االحتالل ضدالقسامية صنعت التوازن االستراتيجي في أدوات الرعب والردع  العقولالمصري:  .12

النائتتتب مشتتتير المصتتتري، إن كتتتل ، قتتتال القيتتتادي فتتتي حركتتتة حمتتتاس : نتتتور التتتدين الغلبتتتان -ختتتانيونس
مصتتتير جنتتتوده لتتتن تجتتتدي نفعتتتا متتتع  اإلغتتتراءات واالستتتتجداءات التتتتي يمارستتتها االحتتتتالل للكشتتتف عتتتن

 كتائب القسام التي تدير بحكمة وخبرة ملف األسرى الموجودين في قبضتها.
وأكد المصري، خالل حفل تأبين الشهيد القسامي أحمتد أستعد البتريم ببلتدة بنتي ستهيال شتر  ختانيونس 

والتردع الكفيلتة  جنوب قطاع غزة، أن العقول القسامية صتنعت التتوازن االستتراتيجي فتي أدوات الرعتب
 بتحقيق االنتصار على العدو.

نمتا تعنتي االستتنفار بعشترات  وأضا  أن "التهدئتة فتي قتاموس القستام ال تعنتي الخمتول وال الستكونه وا 
 آال  المجاهدين فو  األرب وتحت األرب وفي البر والبحر".

صتهيونية، وال يمكتن وأكد أن غزة ال يمكن بحال من األحتوال أن تستستلم أو تخضتع لكتل التهديتدات ال
 أن تستجيب لكل اإلغراءات، "فالمطار والميناء من حق غزة وليس منة من أحد".

ولفت إلى أن غزة بتضاريستها الجغرافيتة وحتدودها المحتدودة صتنعت الكثيتر، وأن األنفتا  شتكلت أمتال 
 لشعبنا الفلسطيني وألسرانا البواسل في سجون االحتالل.

 19/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 "حل الدولتين"واإلجراءات اإلسرائيلية وسيلة إلفشال  االستيطانفتح:  .13
قال عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح"، ستمير الرفتاعي، إن "خارطتة التوستع : والء عيد -رام هللا 

 االستيطاني والممارسات اإلسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، دليتل آختر علتى ستعي تتل أبيتب لنفتي
 إمكانية حل الدولتين".

تتتين متتتصخًرا مفتتتوب األقتتتاليم الخارجيتتتة فتتتي حركتتتة فتتتتح(، أن اإلجتتتراءات والممارستتتات  ورأى الرفتتتاعي )ع 
 اإلسرائيلية على األرب "تجعل من المتعذر قيام دولة فلسطينية متصلة".

 وأوضتتتح فتتتي تصتتتريحات صتتتحفية نقلهتتتا عنتتته تلفزيتتتون فلستتتطين، أن "خارطتتتة االستتتتيطان اإلستتترائيلي،
العنصتترية فتتي مدينتتة القتتدس ومختلتتف أنحتتاء  اإلجتتراءاتوانتشتتار جتتدار الفصتتل العنصتتري، واستتتمرار 
 الضفة الغربية، تسعى إلفشال حل الدولتين".

ودعا القيادي في فتح، إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لمنع دولة االحتالل متن القضتاء علتى حتل 
 ة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس".الدولتين، مصكًدا أنه "ال سالم في المنطق

 19/2/2017قدس برس، 
 

 بالتوقف عن االبتزاز السياسي ولغة االشتراطاتمطالبة  حماس :"جبهة النضال" .14
طالبت جبهة النضال الشتعبي، حركتة حمتاس بتالتوقف عتن ممارستة االبتتزاز السياستي، والتراجتع  :غزة

كتتف عتتن مستتاومة الحكومتتة والكتتل التتوطني، إلبتتداء موافقتهتتا علتتى عتتن لغتتة االشتتتراطات المستتبقة، وال
 إجراء االنتخابات المحلية في قطاع غزة.

وقالتتت الجبهتتة فتتي بيتتان صتتحفي صتتدر عتتن لجنتهتتا اإلعالميتتة فتتي قطتتاع غتتزة: "إن استتتمرار حركتتة  
النتخابتات حماس بإدارة ظهرهتا لجهتود الفصتائل والقتوى الوطنيتة الستاعية لتتذليل العقبتات أمتام إجتراء ا

المحلية في موعدهاه أمر مستنكر ومدان، ويعتبر خروجا سافرا عن كل القيم والتقاليد الوطنية، وتنكر 
وعبترت الجبهتة عتن رفضتها لقائمتة االشتتراطات المستبقة للموافقتة  لحقو  أبناء شعبنا فتي قطتاع غتزة".

متام اجتمتاع القتوى الوطنيتة على إجراء االنتخابات البلدية في قطاع غزة التي وضعتها حركة حمتاس أ
واإلستتالمية بغتتتزة اليتتتوم األحتتتد، وطالبتتتت حركتتتة حمتتاس بالمشتتتاركة فتتتي االنتخابتتتات أستتتوة ببتتتاقي القتتتوى 

 والفصائل وكشريك حقيقي في الوطن.
 19/2/2017، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
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 على حاجز قلنديا شمال القدس مسلحاشتباك  .15
نتتدلع فجتتر األحتتد اشتتتباك مستتلح بتتين مقتتاومين فلستتطينيين وقتتوات االحتتتالل علتتى ا: وكتتاالت -غتتزة: 

 حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، أعقبه استنفار لالحتالل في محيم الحاجز.
وصتتلت إلتتى الحتتاجز بعتتد االشتتتباك، فيمتتا  "إستترائيلية"وقالتتت مصتتادر فلستتطينية إن تعزيتتزات عستتكرية 

 القدس. -في مداهمة محال تجارية على طول الشارع الرئيسي رام هللا  انتشرت قوة كبيرة من وشرعت
 20/2/2017، الشارقة، الخليج

 

 قرب رام هللا إطالق نار بزعم تنفيذهما عمليتيْ  فلسطينيَّْين نيْ فتيَ االحتالل يعتقل  .16
لشتتتتاباك"، زعمتتتت قتتتوات االحتتتتتالل "اإلستتترائيلي"، اعتقالهتتتتا فتيتتتين فلستتتطينيين، بالتعتتتتاون متتتع "ا: رام هللا

 لالشتباه بهما بتنفيذ عمليتي إطال  نار قرب مستوطنات تقع على أراٍب فلسطينية قرب رام هللا.
" العبتتري، فتتإن الجتتيا والشتترطة وبالتعتتاون متتع "الشتتاباك" زعمتتوا توصتتلهم إلتتى 0404وبحستتب موقتتع "

 المستتوطنات. المشتبهين في عمليتي إطال  النار اللتين وقعتا خالل الشهرين الماضتيين علتى إحتدى
وأضتتتا  الموقتتتع العبتتتري المقتتترب متتتن جتتتيا االحتتتتالل، أنتتته اعت قتتتل متتتصخًرا شتتتاّبان متتتن قريتتتة "ديتتتر أبتتتو 

 عاًما. 17مشعل"، شمال غرب رام هللا، وهما قاصران ويبلغان من العمر 
متتن كتتانون أول/  14وأشتتار إلتتى أنتته ي شتتتبه بضتتلوع الفلستتطينيين المعتقلتتين فتتي تنفيتتذ عمليتتات فتتي التتت 

ثتتر علتتى  .2017متتن شتتهر كتتانون ثتتاٍن/ ينتتاير  27، وأختترى فتتي التتت 2016مبر ديستت وزعتتم الموقتتع أنتته ع 
 أسلحة بدائية "كارلو"، است خدمت في تلك العمليات التي لم توقع أي إصابات.

 19/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 فلسطينيا  بالضفة بتهمة المقاومة بينهم ستة نشطاء في حماس 22اعتقال  .17
مواطًنتتتا فلستتتطينًيا،  22اعتقلتتتت قتتتوات االحتتتتالل اإلستتترائيلي، فجتتتر اإلثنتتتين، : خلتتتدون مظلتتتوم -رام هللا 

 عقب حملة اقتحامات لمنازل المواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتْين.
المقاومتتتة ضتتتد بتتتزعم تنفيتتتذ أنشتتطة تتعّلتتتق ب المطلتتوبين المعتقلتتتينوذكتتر بيتتتان لتتتت "جتتيا" االحتتتتالل، أن 

 .نشطاء في حركة حماس من بين المعتقلين ستةوأوضح البيان العبري، أن  الجنود والمستوطنين.
 19/2/2017قدس برس، 
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 بالضفة على إقامة لجنة لبلورة تفاهمات بشأن االستيطان: اتفقت مع ترامب لحكومتهنتنياهو  .18
يامين نتنياهو في تصريحاته األسبوعية قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بن: أسعد تلحمي –الناصرة 

زيارتي التاريخية لواشنطن وتعزز التحالف بين "التي تسبق اجتماع حكومته كالمًا مماثاًل لدى إجماله 
، إنه اتفق مع الرئيس ترامب على إقامة "البلدين أكثر خالل اللقاء باإلدارة الجديدة للبيت األبيب

لتعاون في جميع المجاالت المركزية في العالقات بين طواقم عمل مشتركة لتحسين التنسيق وا
كذلك إقامة طواقم عمل تبحث في المسائل التي "البلدين: األمن واالستخبارات والسايبر والتكنولوجيا، 

. وأضا  "لم نتوصل في شأنها إلى اتفا ، مثل االستيطان في يهودا والسامرة المستوجب البحث فيها
لكنني قلت هناك )في واشنطن( وأقولها لكم هنا في القدس، "ان دائمًا متينًا، أن التحالف بين البلدين ك

إن هذا التحالف تعزز أكثر، أواًل بفضل العالقة الشخصية منذ سنوات كثيرة بين ترامب وبيني، وهذا 
مهم، لكنه يصبح أكثر أهمية بفعل األمر الثاني الذي تعزز وهو الرصية المشتركة لألخطار والفرص 

لشر  األوسم... كالنا يرى بالمنظور نفسه، التهديد المركزي المتزايد من جانب إيران والحاجة في ا
. وتابع أنه وترامب يريان إمكان تعزيز مصالح إقليمية أيضًا "لمواجهة عدائيتها في مجاالت مختلفة

 ."المللتصدي إليران، كذلك لتطوير فرص أخرى وتطبيع، وفي نهاية األمر، نأمل أيضًا في الس
 20/2/2017الحياة، لندن، 

 
 قمة العقبة السرية: نتنياهو اقترح خطة بدون حل الدولتين .19

استعرب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، خالل قمة العقبة السرية قبل : بالل ضاهر
  عام، خطة تقضي بتجميد البناء في المستوطنات الواقعة خارج الكتل االستيطانية مقابل اعترا

ي بالكتل االستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب موظف رفيع المستوى في اإلدارة أمريك
 ية السابقة ومصدر إسرائيلي مطلعين على تفاصيل هذه القمة.مريكاأل
ي والمصدر اإلسرائيلي قولهما إن مريكاليوم االثنين، عن الموظف األ "هآرتس"صحيفة  نقلتو 

مة خطة مصلفة من خمس نقاط، تتعلق بخطوات إسرائيلية لصالح مبادرة نتنياهو استعرب خالل الق
سالم إقليمية، تقود إلى استئنا  المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، إلى جانب مطالبة بامتيازات 

 إلسرائيل، لكنها كانت خطة ضد حل الدولتين. وشملت خطة نتنياهو النقاط التالية:
في  "ج"عمال بناء مكثفة للفلسطينيين ودفع مشاريع اقتصادية في المنطقة أوال: المصادقة على تنفيذ أ 

الضفة الغربية، ودفع مشاريع بنى تحتية في قطاع غزة وتوثيق التنسيق األمني مع السلطة 
 الفلسطينية، بما في ذلك المصادقة على إدخال أسلحة ضرورية إلى أجهزة األمن الفلسطينية.
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عن استعدادها إلجراء  والتعبيرتجاه مبادرة السالم العربية،  "إيجابي"بيان ثانيا: نشر حكومة إسرائيل 
 مفاوضات مع الدول العربية حول بنودها.

ثالثا: تأييد ومشاركة فعالة من جانب الدول العربية في مبادرة سالم إقليمية، تشمل حضور ممثلين 
 بمشاركة نتنياهو.أخرى إلى قمة علنية  "دول سنية"كبار عن السعودية واإلمارات و

ي فعلي بالبناء في الكتل االستيطانية الكبرى، التي لم يرسم نتنياهو حدودها أمريكرابعا: اعترا  
بشكل واضح، مقابل تجميد البناء في المستوطنات الواقعة خارج الكتل االستيطانية. وتحدث نتنياهو 

 ء في الكتل وتجميده خارجها.عن التوصل إلى تفاهمات صامتة وغير رسمية حول االعترا  بالبنا
خامسا: الحصول على ضمانات من إدارة أوباما من أجل لجم خطوات ضد إسرائيل في مصسسات 

الفلسطيني في  –ي ضد قرارات تتعلق بالصراع اإلسرائيلي مريكاألمم المتحدة واستخدام الفيتو األ
 مجلس األمن الدولي.

 20/2/2017، 48عرب 
 

 ين بتبادل األراضي والسكانليبرمان يشترط حل الدولت .21
اشترط وزير أمن االحتالل، "أفيغدور ليبرمان"، يوم األحد، تنفيذ حل الدولتين مع : الداخل المحتل

 الفلسطينيين بتبادل لألراضي والسكان، وذلك بهد  ضمان أغلبية يهودية بدولة "إسرائيل".
له في مصتمر ميونيخ لألمن "إن ونقلت وسائل اإلعالم العبرية عن ليبرمان قوله خالل تصريحات 

 حل الدولتين مطلوب، ولكن اعتقد أنه يجب ضمان الطابع اليهودي لدولة إسرائيل".
الحل المطروح حاليا هو إن علينا إقامة دولة فلسطينية متجانسة، من دون وجود "وأضا  ليبرمان: 

ين يشكلون عشرين في المئة يهودي، علما بأننا في إسرائيل سنصبح دولة ثنائية الجنسية مع فلسطيني
 ."من السكان

 ."اعتقد أن المبدأ األساسي لحل الدولتين ينبغي أن يكون تبادل األراضي والسكان"وتابع: 
وتقوم فكرة تبادل األراضي على أن تصبح األراضي الفلسطينية التي يقيم فيها مستوطنون جزءا من 

ربية، في المثلث تحديدا، لسيادة الدولة دولة إسرائيل، فيما تنقل بعب التجمعات السكنية الع
 الفلسطينية العتيدة.

 19/2/2017، غزة –وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 
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 "إسرائيلـ"ضابط إسرائيلي: األنفاق أكبر تهديد ل .21
حذر ضابم بجيا االحتالل اإلسرائيلي من خطورة حفر األنفا  على الحدود  القدس المحتلة:
 ها حزب هللا اللبناني.يقوم ب الشمالية التي

ونقلت القناة العبرية السابعة يوم األحد عن العميد احتياط في جيا االحتالل يوسي النغوتسكي 
 قوله: "إن األنفا  هي تهديدنا األكبر في الشمال والجنوب.

وأكد العميد النغوتسكي على أن التهديدات في قطاع غزة عبر األنفا  على الحدود ال تقل عن 
وأضا  الخبير في مجال البحث عن األنفا : "أنه بالرغم من االختال  لكن  الشمال.تهديدات 

حزب هللا يحفر األنفا  في الصخور مثل أنفا  كوريا الشمالية التي ضمت مئات المقاتلين ضد كوريا 
 الجنوبية، حيث كوريا الشمالية تحافظ على عالقة وثيقة مع حزب هللا".

ي صخور الجرانيت هو أكثر صعوبة مبينًا أنه طولها يصل لعدة أميال وأشار إلى أن حفر األنفا  ف
 وبعرب مترين.
سنوات يمكن أن يكون هناك شيء من هذا القبيل، قائاًل: "إذا استمر الحفر فإن  10وتوقع أنه خالل 

فية وتابع العميد: "اللبنانيون يعرفون كي سنوات داخل "إسرائيل"". 3األنفا  ستمتد إلى ألف متر خالل 
حفر األنفا  ونحن نعر  ذلك من حربين في لبنان، وجميعنا رأي كيف حفر حزب هللا األنفا  من 

 لبنان إلى سوريا".
 19/2/2017، غزة –وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 

 
 في سلفيت مخطط إلنشاء كلية تقنية على أراض  اإلدارة المدنية اإلسرائيلية:  .22

للتنظيم والبناء التابع لإلدارة المدنية اإلسرائيلية، عن إيداع مخطم أعلن المجلس األعلى : رام هللا
تنظيمي جديد إلنشاء كلية تعليمية تقنية في مستوطنة "الكانا"، المقامة على أراضي قرية مسحة 

 غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية تدعي أنها أراضي دولة.
 20/2/2017، الدستور، عّمان

  

 مونيا يهدد مئات اآلالفبلدية حيفا: خطر األ .23
قالت بلدية حيفا، يوم األحد، إن حاوية األمونيا الموجودة في خليج المدينة، تهدد حياة : رامي حيدر

 مئات آال  السكان، باإلضافة إلى أن أي تسرب لألمونيا سيسبب كارثة بيئية ال يمكن تداركها.
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للمحكمة المركزية  "حيفا كيميكاليم"ركة وقالت البلدية في معرب ردها على االستئنا  الذي قدمته ش
، فيما دعت منظمات عديدة "هذه الحاوية تعمل وتستخدم دون ترخيص"ضد قرار تفريغ الخاوية، إن 

 الحكومة اإلسرائيلية إلى عدم تجديد الترخيص للحاوية.
لحكومة ، رسالة إلى رئيس ا"مغاماه يروكاه"و "تسلول"، "غرين بيس"وأرسلت هذه المنظمات، ومنها 

اإلسرائيلية تدعوه فيها إلى عدم تجديد ترخيص العمل في الحاوية، محذرة من المخاطر الصحية 
 والكارثية التي قد تلحق بالسكان بسبب وجوده هناك.

 19/2/2017، 48عرب 
 

 اإلسرائيليةالعربية بالداخل وسط غياب للسلطات  األحياءالجريمة تنتشر في  .24
، وسم األخضرالجريمة حياة السكان الفلسطينيين العرب داخل الخم  تهدد :مهند العدم - رام هللا

في مكافحة الجريمة، وغياب الحلول المجتمعية في ظل  اإلسرائيليةغياب واضح لدور السلطات 
 الجريمة. بأدواتالمتعمدة للوسم العربي  اإلسرائيلية اإلغرا سياسة 

المجتمعي، حيث  لألمنظل غياب تام في  األخضرويعيا اكثر من مليون فلسطيني داخل الخم 
باتت العصابات المنظمة و"الزعران" هم من يسيطرون ويعززون قبضتهم على المناطق العربية 

محاسبة، كما  أوبممارسة القتل، والنهب، وترويع الناس في وضح النهار دون مالحقة  -المهمشة
 س" دوت كوم.قال الصحفي وائل عواد من الداخل الفلسطيني في حديث مع "القد

العربية في ظل تخلي  األحياءعواد "الجريمة باتت تتفشى بشكل غير مسبو  في مختلف  وأضا 
 عن القيام بدورها ومالحقة مرتكبي الجرائم داخل المناطق العربية". اإلسرائيليةالسلطات 

سالح، وهو العربية لشراء قطعة  األحياءانه "يلزمك بضع دقائق داخل احد  إلىالصحفي عواد  وأشار
 بارتفاع معدالت الجريمة. -سهولة الحصول على سالح-ما ساهم 
في المثلث  أخرى "بعب المناطق العربية المهمشة مثل اللد، والرملة، ويافا، ومناطق  أن إلىولفت 

متعلقة بالتهميا والفقر  ألسبابمناطق تتفشى فيها الجريمة بشكل خطير  إلىالجنوبي، تحولت 
 ".األسري والتفكك 

 19/2/2017القدس، القدس، 
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 : لماذا نحتفل بترامب ويهود أمريكا خائفون منه؟"معاريف" .25
سّلطت صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية، الضوء على نظرة اليهود تجاه الرئيس األمريكي الجديد : لندن

وم وفي مقال لت"شلومو شمير"، تساءل عن "تهليل يهود إسرائيل لترامب، مقابل هج دونالد ترامب.
 يهود أمريكا على الرئيس الجديد، وتخوفهم من عهده".

يعتبر عهد ترامب كبداية مستقبل واعد بالعظائم والروائع،  إسرائيلوقالت "معاريف"، إنه "في حكومة 
 ولكن الغالبية الساحقة من يهود أمريكا يعتقدون بأن الرئيس يفرب عليهم عهدا من المواجهات".

ة المنظمات اليهودية في أمريكا، تعارب سياسات الرئيس األمريكي وبحسب "معاريف"، فإن غالبي
وفي أعقاب، المصتمر الصحفي األسبوع الماضي، بمشاركة ترامب ورئيس  الجديد دونالد ترامب.

الوزراء بنيامين نتنياهو، نشر الحاخام جيكوبس بيانا جاء فيه أن "هجر حل الدولتين سيتبين كتدمير 
 م".لألمل والمستقبل للسال

وتعهد رئيس الحركة اإلصالحية، الحاخام جيكوبس بأن "المعارضة للرئيس تبدأ فقم. نحن في فترة 
 صعبة، وبانتظارنا، كيهود، تحديات غير بسيطة جداالت ومواجهات مع البيت األبيب".

 19/2/2017، 21موقع عربي 
 

 "إسرائيلـ": إعالن السيادة على الضفة كابوس ل"أن آر جي" .26
يروشاليمي الكاتب اإلسرائيلي في موقع "إن آر جي" إن إعالن إسرائيل فرب سيادتها قال شالوم 

على أراضي الضفة الغربية وشر  القدس وضم المستوطنات يعني كابوسا مخيفا بالنسبة 
 لإلسرائيليين، رغم ما يروجه مصيدو ذلك من مكاسب سياسية واقتصادية ستعود على إسرائيل.

، مما يعني أن 2018ة ستجرى في مدينة القدس في أكتوبر/تشرين األول وأوضح أن انتخابات بلدي
يحصل العرب على مرشحهم لرئاسة البلدية، وحينها سيكون بإمكان الفلسطينيين رفع مستوى 
محاربتهم إلسرائيل، وسيتعاملون مع الدولة بمنطق الثأر واالنتقام على السنوات الخمسين التي عانوا 

 فيها من االحتالل.
تابع أن نموذج الدولة الواحدة بدأت تتزايد معالمه يوما بعد يوم، وتتجسد فيها مصشرات التمييز ضد وي

الفلسطينيين، مما قد يعني نشوب حرب أهلية وفوضى عارمة في إسرائيل كما يحدث اليوم في 
 سوريا، وكل هذا يعني فقدان األغلبية اليهودية في إسرائيل.

الوضع الكارثي الذي ينتظر اإلسرائيليين في حال اتخذت الدولة قرار وأشار إلى أن أكبر مثال على 
 %40منهم يهود، و %60ألف نسمة:  850الضم يتمثل بمدينة القدسه فالمدينة يعيا فيها اليوم 
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عرب، وبإمكان الفلسطينيين مضاعفة نسبتهم إلى عشرة أضعا  في حال قررت إسرائيل ضم الضفة 
 الغربية إليها.

 19/2/2017، الدوحة الجزيرة نت،

 
 2016 في االحتالل أقره ما تفوق  شهر في االستيطانية التفكجي: المشاريع .27

 األيام" لت االستيطان شصون  في خبير قال": اإللكترونية األيام" -أرناصوط الرصو  عبد من -القدس
 شهر قبل ترامب دونالد يمريكاأل الرئيس تنصيب منذ أقرت اإلسرائيلية الحكومة إن" اإللكترونية

 .الماضي 2016 العام طوال أقرته كانت ما حجمها في تفو   استيطانية مشاريع
 ما" إن" اإللكترونية األيام" لت العربية، الدراسات جمعية في الخرائم دائرة مدير التفكجي، خليل وقال
 الماضي عامال طوال إقراره تم ما يفو   استيطانية وحدة 6,000 فا  والذي اإلسرائيلية الحكومة أقرته
 قرار على الموافقة استدعى ما االستيطاني، النشاط إلى بالغة بخطورة ينظر انه فيه العالم قال الذي

 ".2334 األمن مجلس
 وحدة 3,000 على صادقت ثم الغربية، الضفة في وحدة 2,500 بناء على صادقت إسرائيل" وأضا 

 الشرقية، القدس في استيطانية وحدة 566 ناءب على الغربية القدس بلدية مصادقة وتخللهما استيطانية
 وحدة 181 بناء على المصادقة قبل المدينة في استيطانية وحدة 154 بناء على المصادقة ثم

 ".المدينة في استيطانية
 استيطانية وحدة 2,600 بناء على الماضي العام طوال صادقت إسرائيل فإن بالمقابل أنه إلى وأشار
 ".الغربية الضفة في استيطانية وحدة 1465 ناءب على وصادقت القدس في

 الضفة مساحة من %60 لنحو الهادئ الضم نحو تسير اإلسرائيلي الحكومة أن التفكجي ورأى
 .الكاملة اإلسرائيلية السيطرة تحت والواقعة( ج) كمنطقة المصنفة الغربية
 قرار تنفيذ على العمل يجري  فإنه ناحية فمن عليه، العمل يجري  خطوات 3 من مخطم هناك" وقال

 لربم والجسور واألنفا  الشوارع من واسعة مجموعة لشق 1983 العام في صدر عسكري 
 من دونم ألف 144 تحويل جرى  فقد ثانية ناحية ومن ببعب، بعضها اإلسرائيلية المستوطنات

 ثالثة ناحية ومن عليها، االستيطاني البناء بغرب دولة أراضي إلى الخاصة الفلسطينية األراضي
 أراب على المقامة اإلسرائيلية االستيطانية البصر تشريع قانون  مشروع تبني على جارٍ  العمل فإن

 ".خاصة فلسطينية
 19/2/2017األيام، رام هللا، 
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 دامت أسبوعا   بحث أعمال بعد نفق داخل من جثمان عامل انتشال .28
 أبو مصمن الشاب جثمان انتشال في اإلنقاذ فر   نجحت": اإللكترونية األيام" - الجمل محمد - رفح

 بعد أمس، رفح، محافظة جنوب الفلسطينية المصرية الحدود على تجاري  نفق داخل من حامد،
 .األسبوع نحو منذ آثاره اختفاء
 النجار، يوسف أبو الشهيد مستشفى إلى يونس، خان محافظة سكان من وهو حامد أبو جثمان ونقل

 .الثرى  ووري  ثم الشرعي، الطبيب على وعرب
 انهيارات حدوث بعد تجاري، نفق داخل من أحياء عامل 12 إخراج من تمكنت اإلنقاذ فر   وكانت
 .أسبوع نحو قبل مياه، تسرب عقب بداخله، ترابية

 20/2/2017األيام، رام هللا، 
 

 القدس ومدرسة شرق  ومسجدا   منزال   40 هدم إخطارات يسلم االحتالل .29
 القدس مدينة شر   شمال األحمر الخان منطقة األحد، يوم لي،اإلسرائي االحتالل قوات اقتحمت
 التابعة" اإلطارات بمدرسة" المعروفة" األحمر الخان" ومدرسة منزال، 40 بهدم وأخطرت المحتلة،
 .القدس بادية في البدوية التجمعات من عددا تخدم التي القدس، ضواحي تربية لمديرية
 المنطقة اقتحمت االحتالل قوات أن ،"وفا" مع هاتفي الاتص خالل الجهالين عيد المواطن وأوضح
 تمهيدا الجاري، الشهر من والعشرين الثالث حتى منازلهم إخالء بضرورة السكان وأخطرت فجرا،
 .لهدمها
 تجمع في ومسجد المدرسة، على محكما عسكريا حصارا فرضت االحتالل قوات بأن مراسلنا، وأفاد
 عسكرية منطقة" المنطقة الحقا وأعلنت القدس، بادية في" ألحمرا الخان" بمنطقة الجهالين عرب
 ".مغلقة

 19/2/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 "الذرية للطاقة السلمية لالستخدامات األول الفلسطيني الدولي المؤتمر" انطالق: طولكرم .31
 المصتمر" من األول اليوم فعاليات حد،األ يوم طولكرم، في" خضوري " التقنية فلسطين جامعة افتتحت
 دولة رئيس رعاية تحت عقد الذي ،"الذرية للطاقة السلمية لالستخدامات األول الفلسطيني الدولي

 .عباس محمود فلسطين
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 البيئة، وسلطة والزراعة، والصحة، العالي، والتعليم التربية: وزارات مع بالشراكة المصتمر وجاء
 عبر وغزة، الضفة في الفلسطينية الجامعات مع وبالتعاون  والتكنولوجيا، للعلوم فلسطين وأكاديمية

 ".كونفرنس الفيديو"
 في والمختصين المغتربين والفلسطينيين الدوليين واألكاديميين الخبراء من العديد اليوم هذا في وشارك
 والباحثين األكاديميين من ودولية رسمية وحشود بكر، أبو عصام طولكرم محافظ بحضور المجال،
 .والطلبة
 القدس -فكتوريا أوغستا مستشفى في اإلشعاعي العالج تجربة عرب المصتمر جلسات خالل وجرى 

 معامل بين العالقة حول ورقة تقديم تم كما اإلشعاعي، العالج عملية عن عامة نظرة إعطاء عبر ،
 عرب إلى باإلضافة العظام، هشاشة دون  أو مع المرأة عظام في المعادن وكثافة اليد مشم عظام
 .لألنسجة مكافئة جديدة مادة على اإلشعاعي العالج تطبيق حول جدوى  دراسة

 19/2/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 بالمخدرات غزة إغراق تحاول ندوة: "إسرائيل" .31
 من درات،بالمخ غزة قطاع إلغرا  الماضية الفترة خالل إسرائيل الكحلوت: سعت أسامة - غزة

 تتوغل اجتماعية ظاهرة ا فة هذه أصبحت حيث الفاصل، السياج طريق عن للقطاع تهريبها خالل
 لمكافحة العامة اإلدارة في القانونية الشصون  مدير وقال .مستقبله وتهّدد الفلسطيني المجتمع في

 تعاطي من الوعي ثقافة نشر على تعمل إدارته إن بغزة، ندوة في سيدو، أبو أشر  المخدرات
 إدارته أحبطت حيث األهلية، الوطنية والجهود المصسسات مع بالشراكة المخدرة والمواد المخدرات

 .الجريمة من للحد اإلبداعات من العديد تحمل خطة وضع بعد بالمخدرات، االتجار قضايا
 إغرا  ءورا اإلسرائيلي االحتالل وراصها يقف التي الخفية الجهات بعب هناك سيدو أن أبو وأوضح

 المجتمع عقيدة ضرب في واضحة االحتالل يد أن مبيناً  المخدرة، المواد من كبيرة بكميات غزة
 .الفلسطيني

 20/2/2017دبي،  البيان،
 

 بالكامل القدس تهويد على يعمل االحتالل: ادعيس .32
 الحمد يرام حكومة في الدينية والشصون  األوقا  وزير ادعيس، يوسف سنونو: حذَّر نبيل - هللا رام 

 المقدسة المدينة تهويد إلى االحتالل سعي على منبًها ،"خطر في" المحتلة القدس أن من هللا،
 .بالكامل
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 المسجد ضد يومية اقتحامات ينفذ اإلسرائيلي االحتالل إن أمس، ،"فلسطين" لصحيفة ادعيس، وقال
 .عام بشكل دهاتهوي إلى سعًيا المحتلة، القدس بحق انتهاكاته ويواصل المبارك، األقصى
 القدس إلى( أبيب تل) من األمريكية السفارة نقل مساعي اإلجراءات هذه بين من أن وأوضح
 ".بالكامل تهويدها على عملت بذلك لتكون " المحتلة،

 غربيها، إلى القدس شرقي" ضم" االحتالل سلطات نوايا عن تكشف العملية الخطوات هذه أن وأكد
 .العبرية للدولة" عاصمة" المحتلة ينةالمد اعتبار إلى ترمي خطوة في

" الدولتين إقامة" فكرة أنهت بذلك تكون  فهي الخطوة، بهذه االحتالل سلطات قامت حال في أنه وبين
 .ذلك أقرت التي الدولية والقرارات

 19/2/2017الين،  أون  فلسطين
 

 هللا رام غرب إسرائيلية مركبة دهسته عامل مصرع .33
 بعد مصرعه االثنين، اليوم فجر المصباح، خربثا قرية من( عاما 58) دراج جبر حسني العامل لقي
 .هللا رام مدينة غرب 443 االحتاللي الشارع على إسرائيلية، مركبة دهسته أن

 أراضي في عمله إلى الباكر الصباح ساعات منذ متوجها كان دراج بأن محلية، مصادر وأفادت
 .وفاته عن أسفر ما اإلسرائيلية، المركبة دهسته حين ،48الت

 20/2/2017الجديدة، رام هللا،  الحياة
 

 الماضي األسبوع خالل فلسطينيين ألسرى  أمر اعتقال إداري  40 يصدر االحتالل األسير": "نادي .34
 أصدر الماضي، األسبوع خالل إنه الفلسطيني، األسير نادي قال جرايسي: برهوم -المحتلة القدس

 تمديد والباقي جديدا، أسيرا 14 بينهم من الفلسطينيين، ألسرى ا ضد إداريا اعتقاالت 40 االحتالل
 أكثر بات االحتالل سجون  في" اإلداريين" األسرى  عدد فإن سابق، لتقرير واستنادا. قائمة اعتقاالت

 القاصرين من أسير 400 يزيد ما بينهم من أسير، آال  7 عن يزيد ما أصل من أسيرا، 550 من
 اعتقال عن خاصا تقريرا اإلسرائيلية المواطن حقو   جمعية أصدرت متصل، سيا  وفي .واألطفال
 إحصائيات على بناء المحتلة، والقدس الضفة في االحتالل سلطات يد على واالحتالل، القاصرين

 ووفق واألطفال، القاصرين على قبضته يشدد االحتالل أن التقرير واستنتج. 2015 الماضي قبل العام
 الجائرة، للمحاكم مثلوا منهم %62 قاصرا، 971 اعتقال 2015 العام في تم فإنه اإلحصائيات، تلك
 .متفاوتة أحكاما عليهم وفرضت إدانتهم تمت محاكمتهم، تمت الذين من %95و

 20/2/2017الغد، عّمان، 
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 ووطنية قانونية ضرورة متزامن بشكل غزة وقطاع الغربية الضفة في االنتخابات عقد .35
 األحد، يوم صباح اإلنسان لحقو   الفلسطيني المركز عقده الذي الحواري  اءاللق خالل المشاركون  أكد

 االنتخابات لعقد المختلفة والفصائل القوى  بين والتشاور الحوار ضرورة على غزة، بمدينة بمقره
يجاد العقبات تذليل أجل من المشترك والعمل متزامن، بشكل غزة وقطاع الغربية الضفة في المحلية  وا 
 وشارك في اللقاء  .انعقادها لتأمين الحالي موعدها تأجيل إمكانية على وشددوا. لذلك مناسبةال البيئة

 االنتخابات ولجنة المدني، المجتمع منظمات عن وممثلون  واإلسالمية، الوطنية القوى  عن ممثلون 
 .الجميع بها يشارك محلية انتخابات إجراء نحو الضغم لمناقشة اللقاء وقد هِد .  المركزية

 19/2/2017اإلنسان،  لحقوق  الفلسطيني المركز
 

 السير حوادث من للحد إلكترونية تقنية يبتكرن  فلسطينيات طالبات ثالث .36
 هندسة يدرسن طالبات ثالث قطنية، ورغد دحبور وسندس الشافعي : يارا زيدان بديعة – هللا رام

 نظام" بعنوان تقنياً  مشروعاً  ن طّور  هللا، رام مدينة من القريبة بيرزيت جامعة في الحاسوب أنظمة
 المدن في المروري  لالكتظاظ اإللكترونية المكافحة فكرة على يقوم ،"الذكية المدن في ذكي مواصالت
 .الفلسطينية

 المركبات عدد إلى باإلضافة السكانية، الكثافة في الملحوظ التزايد إلى نظراً ": الشافعي وقالت
 المدن هذه داخل ذكي مواصالت نظام وجود فإن لسطينية،الف المدن داخل الشوارع في المتحركة

 حاالت تقليل في المساهمة إلى باإلضافة للمواطنين، مريحة حياة إلى يقود كافياً  حالً  يعتبر
 ."االكتظاظ

 20/2/2017الحياة، لندن، 
 

 لبنان في فلسطيني مخيم خريطة يرسمان وكاميرا بالون  .37
 ببالون  صغيرة كاميرا إسماعيل فراس الشاب ربم تقليدية، غير طريقة : في(ب   أ) - الشمالي برج

 رسم بهد  لبنان جنوب في الفلسطينيين لالجئين الشمالي برج مخيم فو   أطلقه اللون  أحمر هليوم
 .له جديدة عمرانية خريطة
 صور مدينة من القريب المكتظ المخيم لسكان هذه الفوتوغرافية الصور تتيح أن المفترب ومن

 األسالك مشاكل معالجة إلى خضراء مساحات إضافة من لديهم العمراني التخطيم تطوير الساحلية،
 .المتداخلة الكهربائية
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 الجو من لكن. المخيم من شيء أي ترى  أن يمكن ال األسفل، من(: "عاماً  20) إسماعيل ويقول
 تخطيم أي ناكه ليس أنه واضحاً  يبدو الفارغة، المساحات وقلة المباني اكتظاظ ترى  أن بمقدورك
 .المخيم في" العمراني للتخطيم تجربة أول هي الخريطة هذه" ويضيف ".عمراني

 حقو   مجال في العاملة مارتينيز، كلوديا بحسب تساهم، أن الجديدة العمرانية الخريطة شأن ومن
مداداتها الكهرباء شبكة مشاكل معالجة في المخيم، في سنوات منذ والمتطوعة اإلنسان  خلةالمتدا وا 
تاحة المطاعم على الصحية الرقابة لتسهيل الطرقات توضيح عن فضالً   إلى سريعاً  الوصول وا 

 .اندالعها حال في الحرائق
 19/2/2017الين،  أون  فلسطين

 
 تضمن معلومات مغلوطةيتقرير قمة نتنياهو السرية : القاهرة .38

جمهورية، حول ما تداوله علق السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة ال: محسن سميكة
أحد التقارير الصحفية بشأن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماع مع العاهل األردني الملك 
عبدهللا الثاني، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية األمريكي السابق، جون 

 تدخر وسعًا في سبيل التوصل إلى حل عادل كيري، في العقبة العام الماضي، قائاًل: "إن مصر ال
ودائم للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى حل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على 

، وعاصمتها القدس الشرقية، دون أية مواءمات أو مزايدات، وهو الموقف 1967يونيو  4أساس حدود 
 معلومات مغلوطة". الذي يتنافى مع ما تضمنه التقرير من

وأكد المتحدث الرسمي في تصريحات صحفية، مساء األحد، أن مصر تقوم بجهود متواصلة لتهيئة 
المناخ أمام التوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية يستند إلى الثوابت القومية والحفاظ على حقو  

وجهات النظر بين  الشعب الفلسطيني، مشيًرا إلى أنه في هذا اإلطار سعت مصر إلى تقريب
مختلف األطرا  المعنية، ودعم أية مبادرات أو لقاءات تهد  إلى مناقشة األفكار العملية التي 
تساعد على إحياء عملية السالم من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل يساهم في إعادة االستقرار 

 إلى منطقة الشر  األوسم.
 19/2/2017، المصري اليوم، القاهرة

 
 لتقي رؤساء منظمات يهودية أمريكيةالسيسي ي .39

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ممثلين عن منظمات : محمد حسن شعبان - القاهرة
 .يهودية أمريكية، في لقاء هو الخامس منذ توليه الرئاسة
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 وقالت الرئاسة في بيان، أمس، إن السيسي استقبل وًفدا من رصساء المنظمات األمريكية اليهودية،
خالل اللقاء على أولوية  بحضور رئيس االستخبارات العامة خالد فوزي. وأشارت إلى أن الرئيس أكد

التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ي نهي الصراع بشكل دائم، مشيً را إلى أن تحقيق 
تصادية إلى إفساح المجال لتحقيق التنمية االق السالم في المنطقة سيسفر عن واقع جديد يصدي

واالجتماعية التي تتطلع إليها شعوب المنطقة، فضاًل عن القضاء على إحدى أهم الذرائع التي تستند 
 لتبرير أفعالها. إليها التنظيمات اإلرهابية

 20/2/2017، الشرق األوسط، لندن
 

 بسيناء" داعشـ"بدون طيار قصفت سيارة ل إسرائيليةطائرة  .41
بارية، التابعة لتنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعا(، إن طائرة قالت وكالة أعما  اإلخ: رامي حيدر

إسرائيلية بدون طيار، قصفت سيارة تابعة للتنظيم في قرية شيبانة قرب مدينة رفح، شمال شر  شبه 
 جزيرة سيناء، وقتلت أربع عناصر تابعين لت"والية سيناء".

بدون طيار لقصف عناصر "والية  وبحسب صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية، استخدمت إسرائيل طائرة
سيناء" قبل أن يقوموا بإطال  صواريخ باتجاه مدينة إيالت، التي تقع على الحدود مع سيناء. ونقلت 

 الصحيفة عن شهود عيان أن الجثث األربعة كانت ملفوفة بعلم "داعا".
حرك ساكًنا عندما وقالت الصحيفة نقاًل عن مواقع مقربة من التنظيم، إن قوات األمن المصرية لم ت

سيارة تحمل عناصر "والية سيناء" لدفن القتلى األربعة، الذين اعتبرهم  100خرجت قافلة تضم نحو 
 التنظيم "أبطال استشهدوا في الجهاد ضد اليهود".

 19/2/2017، 48عرب 
 

 "إسرائيل": تعزيز عالقات حماس بمصر سُيضعف حوافز الحركة للحرب مع إسرائيليةدراسة  .41
رأت دراسة جديدة صادرة عن مركز أبحاث األمن القومّي اإلسرائيلّي أّن  زهير أندراوس: - ةالناصر 

التحول الواضح في الفترة األخيرة بالعالقات بين مصر وحماس ناتج عن التقاء المصالح المتبادلة 
ة بين الطرفين في مجمل المجاالت، الفتًة إلى أّنه على المستوى األمني اعترفت مصر بإيجابي

التعاون مع حماس من أجل تحقيق الحسم في الصراع ضّد "داعا" في سيناء، والتي تستخدم غّزة 
ذا وجهين لتهريب الوسائل القتالّية والمقاتلين والجرحى. حماس من جانبها  قاعدة للتدريبات ومصدراً 

وبين معنية أيًضا بمنع االتصاالت بين جهات سلفية جهادية تسعى لتقويب حكمها في القطاع 
 شركائهم األيديولوجيين في سيناء.
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أّما على المستوى السياسّي، قالت الدراسة، فإّن مصر معنية بتثبيت موقفها كجهٍة إقليمّيٍة مهيمنٍة في 
قطاع غزة، وقادرة على توحيد الصف الفلسطينّي وتمهيد األرب أمام تجدد العملية السلمية. وأّكدت 

تفاهمات ثنائية مع الدراسة على أّنه من منظور القاهرة من األفضل دراسة إمكانية التوصل إلى 
حماس، بداًل من خوب صراع ضّد الحركة من شأنه أْن يدفعها إلى أحضان الخصوم اإلقليميين مثل 
يران، واعتبار دورها كجهة تخريبية داعمة لإلخوان المسلمين في مصر وتمثل عقبة في  تركيا وقطر وا 

 وجه اتفا  سياسي مع إسرائيل.
يلّية، معنية بوضع نفسها كوسيم مقبول في محادثات المصالحة كما أّن مصر، وفًقا للدراسة اإلسرائ

الفلسطينية الداخلية بين حماس وفتح، وفي حاالت األزمة وصفقات األسرى المستقبلية بين حماس 
سرائيل، فمن وجهة نظرها هذه األدوار سترفع من مكانتها اإلقليمية والدولّية كمرساٍة لالستقرار في  وا 

 لها أورا  كبيرة القيمة أمام النظام األمريكي الجديد. الشر  األوسم، وتوفر
 مهماً  من المنظور اإلسرائيلّي، رأت الدراسة، أّن التحول في عالقات مصر وحماس ًيعتبر اختباراً 

للتنسيق األمنّي الذي ازدهر في السنوات األخيرة بين إسرائيل ومصر على خلفية مواجهتهما 
يناء وغزة، في إطار هذا التنسيق يجب على إسرائيل أْن تتأكد من المشتركة لتحّديات اإلرهاب في س

لتهريب السالح من  أّن التفاهمات األمنّية المتبلورة بين مصر وحماس لن توفر لحماس مدخاًل شرعياً 
خالل غّب مصر طرفها بشكٍل علنيٍّ أْو غير علنيٍّ عن تعزز قوة اإلعدادات ضد إسرائيل، من 

كفاءة التي ميزت محاربة نظام مبارك ألنفا  التهريب. وشّدّدت على أّنه أجل منع تكرار عدم ال
والكامن في  -الخطير أيًضا من جهة مصر -المطلوب من إسرائيل أْن ت وضح للقاهرة الفشل البنيويّ 

أّي ترتيب يقدم لحماس تسهيالت على حساب أمن دولة إسرائيل، وال يتطر  إلى محاربة اإلرهاب في 
 كل متكامل.سيناء وغزة ك

وخل صت الدراسة إلى القول، إّنه يجب الحرص قدر ما أمكن على أّن المزايا االقتصادية المعطاة 
للقطاع لن تصدي إلى تعزيز موقف حماس بطريقة غير مراقبة، وتعزيز البديل اإلسالمّي الذي تمثله، 

 السّكان في قطاع غّزة. على حساب حركة فتح وتوجيهها بشكٍل م رّكٍز ومدروٍس ومنظٍم لتحسين حياة
 19/2/2017، رأي اليوم، لندن

 
 اإلسرائيليالصراع الفلسطيني  إلنهاء "الحل الوحيد"الدولتين هو  حلاألردني: العاهل  .42

هو "الحل  الدولتينحل  أن األحدالملك عبد هللا الثاني  األردنياكد العاهل  –)أ   ب(  -عمان
 بيان صادر عن الديوان الملكي. أفاد، حسب ما ئيلياإلسراالصراع الفلسطيني  إلنهاءالوحيد" 
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الجمود  إلنهاء"أي تحركات  إنونقل البيان عن الملك عبد هللا قوله خالل لقائه رصساء الكتل النيابية، 
، يجب أن تكون واإلسرائيليينفي العملية السلمية وا عادة إطال  مفاوضات جادة بين الفلسطينيين 

 ."هذا الصراع إلنهاءالحل الوحيد  على أساس حل الدولتين كونه
 19/2/2017، رأي اليوم، لندن

 
 رون من تصفية للقضية الفلسطينيةمنتدون يحذّ  : عّمان .43

في ظل انحياز أمريكي تام للكيان الصهيوني وانشغال عربي : خليل قنديل وأيمن فضيالت -السبيل
ل اإلدارة األمريكية الجديدة" أن عنها، اعتبر المشاركون في ندوة "مستقبل القدس واالستيطان في ظ

القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة مع استمرار المشروع الصهيوني بمخططاته لتصفيتها وتهويد 
مدينة القدس، ال سيما في ظل االنحياز التام الذي أعلنته اإلدارة األمريكية الجديدة تجاه الكيان 

 اخلية.الصهيوني وانشغال النظام العربي في قضاياه الد
لجنة مهندسون  -وأكدت الندوة التي نظمها مركز دراسات الشر  األوسم ونقابة المهندسين األردنيين

على ضرورة التحرك  -من أجل فلسطين والقدس بمشاركة نخبة من أصحاب الرأي والفكر األردني
روع الشعبي للضغم على الحكومات للقيام بدورها في دعم القضية الفلسطينية ومواجهة المش

الصهيوني ودعم مشروع المقاومة في وجه االحتالل، مع دعوة األردن الستثمار القمة العربية المقبلة 
المقرر عقدها في العاصمة عّمان الشهر القادم إلعادة القضية الفلسطينية على رأس أولويات النظام 

 العربي.
م االستيطان، نبه المشاركون الى وحول المواقف األمريكية من نقل السفارة األمريكية إلى القدس ودع

خطورة هذه السياسات مطالبين باستراتيجية عربية لمواجهة هذه السياسات، مع العمل على استثمار 
الجانب القانوني الدولي لما يمثله قرار نقل السفارة األمريكية إلى القدس من انتهاك للقرارات الدولية 

 التي تعتبر القدس أرضًا محتلة.
 19/2/2017، انالسبيل، عمّ 

 
زالة معيقات االحتالل األردنية لحكومةدعوة ل .44  إلى االنفتاح على السوق الفلسطيني وا 

األردني، طالل البو،  -دعا رئيس مجلس إدارة ملتقى األعمال الفلسطيني  :حارث عواد - السبيل
ا االحتالل الحكومة إلى االنفتاح على السو  الفلسطيني والسعي إلى إزالة المعيقات التي يضعه

 اإلسرائيلي أمام انسياب البضائع األردنية إلى الجانب الفلسطيني.
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وقال البو إن السو  الفلسطيني يستطيع استيعاب الصادرات األردنية المختلفة، الفتا إلى تشابه 
 العادات والتقاليد والثقافة االستهالكية لدى البلدين الشقيقين.

أن األردن وفلسطين يرتبطان بعالقات تاريخية مميزة، باإلضافة وأوضح البو في مقابلة مع "السبيل"، 
إلى التجانس االجتماعي بين البلدين، مبينا "أن تلك العالقة لم تنعكس على حجم التبادل التجاري 

 بينهما بالمقارنة مع النشاط التجاري بين األردن واالحتالل اإلسرائيلي".
مليار دينار )ما  3.191بحجم تجارة يصل سنويا إلى  وتتغول "إسرائيل" على االقتصاد الفلسطيني

مليون  70مليار دوالر(، فيما ال تتخطى التجارة الخارجية الفلسطينية مع األردن حاجز الت  4.5يعادل 
 مليون دوالر( سنويا. 100دينار )ما يعادل 

 20/2/2017، السبيل، عّمان
 

 نوعي نحو التطبيع تحول   "إسرائيل": استيراد الغاز من في األردن ملتقى .45
جدد الملتقى الموسع الثالث للنقابات والنواب واألحزاب والمجموعات الشعبية لمواجهة صفقة : عمان

استيراد الغاز من العدو الصهيوني، تأكيده بت"عدم االعترا  بشرعية الكيان االستعماري االستيطاني 
تطبيع مع هذا الكيان ومعاهدات الصهيوني، ومشروعه الهيمني في المنطقة، ورفضه كل أشكال ال

 السالم معه".
جاء ذلك خالل لقاء عقده الملتقى اول من أمس في مجمع النقابات المهنية، بمشاركة ممثلي 
األحزاب السياسية ونقابات عمالية ومهنية وفاعليات شعبية ونواب، حيث تم عرب ملخص عن آخر 

طنية األردنية إلسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان مستجدات صفقة الغاز مع اسرائيل، وأنشطة الحملة الو 
 الصهيوني "غاز العدو احتالل" المنبثقة عن الملتقى.

ودان الملتقى، في بيان صحفي، قيام شركة الكهرباء الوطنية )المملوكة بالكامل للحكومة( بتوقيع 
الغاز المسرو  من  مليارات دوالر أمريكي، من أموال دافعي الضرائب، لت"استيراد 10اتفاقية بقيمة 

 قبل الكيان الصهيوني".
 20/2/2017، ، عّمانالغد

 
 لبنانإلى  ةالروسي أحرونوت": حزب هللا نقل صواريخ "ياخونت" يديعوت .46

بحر  –ذكر تقرير صحفي اليوم، األحد، أن حزب هللا نجح في نقل صواريخ شاطئ : بالل ضاهر
نوعه في العالم، إلى لبنان، بحسب مصادر من طراز "ياخونت" الروسي الصنع واألكثر تطورا من 

 استخباراتية غربية شاركت في المصتمر األمني الدولي المنعقد في مدينة ميونيخ األلمانية.
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن المعلومات حول نقل حزب هللا هذه الصواريخ إلى لبنان 
صادر معلومات جيدة جدا"، وأن حزب هللا تبادلتها عدة أجهزة استخبارات وقالت إنها تستند إلى "م

نجح في نقل هذه الصواريخ على الرغم من الغارات اإلسرائيلية المتكررة في عمق األراضي السورية 
 والتي استهدفت قوافل تنقل أسلحة إلى لبنان.

ية وتصف إسرائيل صواريخ كهذه بأنها "كاسرة للتوازن"، ألنها تهدد بوارجها الحربية التي تبحر بحر 
في البحر  اإلسرائيليةقبالة الساحل اللبناني، كما أن هذه الصواريخ قادرة على ضرب منصات الغاز 

ويزداد القلق اإلسرائيلي من هذا الصاروخ بسبب عدم  كيلومتر. 300المتوسم، إذ يصل مداه إلى 
 وجود أية وسيلة العتراضه أو التشويا عليه أو تغيير مساره.

االستخبارات الغربية أن إسرائيل لم تنجح في تدمير كافة شحنات األسلحة  ويبدو من تقارير أجهزة
التي يتم نقلها برا من سورية إلى حزب هللا في لبنان، كما أن االستخبارات اإلسرائيلية تتوقع أن يتم 

 نقل أسلحة عبر طر  أخرى، ليست عبر األراضي السورية وال برا، بمساعدة إيرانية.  
 19/2/2017، 48عرب 

 
 ن على خلفية اغتيال الزواري يْ ن أمنيَّ تونس تعفي مسؤوَليْ  .47

أعفى وزير الداخلية التونسي هادي المجدوب مسصوَلين أمنيين رفيعين، : المنجي السعيداني - تونس
الزواري،  بسبب "غياب التنسيق" بين األجهزة، وتطورات قضية اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد

 كرًيا في حركة حماس الفلسطينية، في ديسمبر )كانون األول( الماضي.الذي كان "قياديا" عس
وقرر المجدوب إعفاء مدير إدارة مكافحة اإلرهاب بالحرس الوطني عمار الفالح من مهامه، ونقله 

 إلى فرع مكافحة اإلرهاب )مصسسة حكومية تنظر في ملفات اإلرهاب(.
عرفها ملف اغتيال المهندس الزواري" أمام  وأوضحت مصادر أمنية أن اإلقالة "مرتبطة بتطورات

أن إقالة الفالح تزامنت مع  كلم جنوب شرقي العاصمة(. وعزز ذلك التفسير 350منزله في صفاقس )
 إعفاء مدير إقليم األمن الوطني في القيروان شكري موسى من مهامه.

من أصول مغربية، تنقال  ي عملية االغتيال، وهما نمساوي وبلجيكيوأشارت التحقيقات إلى أن منفذَ 
إثر تنفيذ عملية االغتيال إلى مدينة القيروان. كما أن مغادرتهما لتونس ظلت غامضة، إذ لم يسجال 

 في دفاتر المغادرة.
يجري بطلب  جديداً  وقال المحامي محمد وجدي العيادي، وهو أحد ممثلي عائلة الزواري، إن "بحثاً 

في طور التحقيق". وقال: إن  نه أكد أن الملف "ما زالمن قاضي التحقيق في ملف االغتيال". لك
الموقوفين حالًيا هم الفتاة التونسية التي أجرت حواً را مع الزواري قبل اغتياله، وصاحب شركة كراء 
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شبان، أحدهم من سكان مدينة صفاقس مسرح الجريمة  السيارات المستعملة في التنفيذ، وثالثة
زال المنفذان فارين. وأوضح أن "التوجه نحو تدويل القضية ال يتم إال وا خران من الجنوب، فيما ال ي

 إجراءات التقاضي في تونس". بعد استنفاد جميع
 20/2/2017، ، لندنالشرق األوسط

 
 القادم الثالثاءيوم إيران تستضيف مؤتمر دعم االنتفاضة الفلسطينية  .48

ة الفلسطينية كاظم جاللي أن المصتمر أعلن المتحدث باسم المصتمر الدولي السادس لدعم االنتفاض
 دولة. 80من فبراير شباط الجاري في العاصمة طهران بمشاركة  21سيعقد في يوم الثالثاء القادم الت

 االنتفاضةوذكر جاللي في مصتمر صحافي في طهران أن الدورة السادسة من المصتمر الدولي لدعم 
 .فبراير 22الفلسطينية ستستمر حتى يوم األربعاء 

وأوضح أنه تم توجيه دعوات للمشاركة في المصتمر لهيئات وجمعيات داعمة لالنتفاضة الفلسطينية، 
وفدًا عالمًيا الدعوة  80ومحور المقاومة من جميع أنحاء العالم، حيث تم التأكد حتى من قبول 

جاني وأوضح جاللي أن رئيس مجلس الشورى اإلسالمي في إيران علي الري للمشاركة في المصتمر.
وذكر أنه سيتم تالوة خطاب موجه من مستشار الثورة في إيران علي  سيتولى رئاسة للمصتمر.

 خامنئي في المراسم االفتتاحية.
 19/2/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 لجنة عربية تناقش االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان .49

للجنة العربية الدائمة  41المتحدة في أعمال الدورة الت تشارك دولة اإلمارات العربية: وام –القاهرة 
لحقو  اإلنسان التي بدأت أمس، بمقر األمانة العامة للجامعة العربية. ومثل الدولة رئيس قسم 

 مسائل حقو  اإلنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي مبارك محمد مبارك.
لجنة العربية الدائمة لحقو  اإلنسان أمجد رئيس ال أيام برئاسةويعقد االجتماع على مدى خمسة 

 شموط وبمشاركة ممثلي إدارات حقو  اإلنسان بالدول العربية.
ويناقا االجتماع عددًا من الموضوعات في مقدمتها التصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية لحقو  اإلنسان 

إلسرائيلية، وجثامين في األراضي العربية المحتلة، وموضوع األسرى والمعتقلين العرب في السجون ا
مقابر األرقام،  فيالشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلية 

باإلضافة إلى موضوع الميثا  العربي لحقو  اإلنسان، ومشروع االستراتيجية العربية لحقو  اإلنسان 
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حقو  اإلنسان في جمهورية السودان والعقوبات والتدابير القسرية االنفرادية وآثارها على التمتع ب
 ومشروع دليل االسترشاد العربي لمناهضة التعذيب، إلى جانب بند حول حق اإلنسان في التنمية.

 20/2/2017، البيان، دبي
 

 باستخدامي "إسرائيلـ"العب كرة القدم األمريكية "بينيت": لن أسمح ل .51
يكل بينيت" اليوم األحد، رفضه الزيارة المقررة جّدد العب كرة القدم األمريكية "ما: عبد الناصر أحمد

( إلجراء جولة سياحية في األماكن NFLإلى إسرائيل مع مجموعة من الالعبين األمريكيين للعبة )
وفي بيان إعالمي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل االجتماعي )تويتر(، "لن  التاريخية بها.

وأضا  "أنا سأسير على درب المالكم محمد علي  ستخدامي".أذهب إلى إسرائيل، ولن أسمح لهم با
كالي، وأعلم أنه وقف بقوة دائًما إلى جانب الشعب الفلسطيني، وكان يعتبر نفسه صوت من ال 

وأوضح أنه عندما يرغب في زيارة إسرائيل سيجري زيارة  صوت له، وأريد دائًما أن أكون مثل علي".
وقال: "هكذا سأرى الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه األراضي  أيًضا لقطاع غزة والضفة الغربية،

 وأشار أن رفضه زيارة إسرائيل ربما تغضب البعب لكنه متمسك بمبادئه. منذ آال  السنين".
 19/2/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 

 لمنع التجسس يسرائيلاإلجيش ال تساعد: روسيا "أن آر جي" .51
ري لموقع "أن آر جي" إن الجهات التي تستهد  إسرائيل عبر قال آسا  غوالن المراسل العسك

استهدافها للمواقع  هجمات السايبر والفضاء اإللكتروني ما زالت في بداية عملها، وتواصل
سكاي، نشرت بحثا بالتعاون -وأضا  أن دائرة الحماية السايبرية الروسية المسماة كاسبر اإلسرائيلية.

اإلسرائيلية، جاء فيه أن الهجمات اإللكترونية ضد الجيا  مع جهاز التنصت في المخابرات
 ، وما زالت مستمرة.2016اإلسرائيلي ما زالت في مراحلها األولى، وقد بدأت في يوليو/تموز 

وذكر الخبراء الروس واإلسرائيليون أن هذه الجهات المعادية تركز جهود هجماتها من خالل تعقب 
ت االخترا  والتجسس على هواتف الجنود اإلسرائيليين، مشيرا حركة الجيا اإلسرائيلي عبر محاوال

إلى أن الشهر الماضي فقم شهد الكشف عن نجاح حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( في اخترا  
 عشرات هواتف الجنود والضباط، في الجيا النظامي واالحتياط.

ي في إجراء التحقيقات األمنية وأوضح أن هذه الجهة االستخبارية الروسية ساعدت الجيا اإلسرائيل
 مع الجنود الذين تعرضوا لهذه الهجمات اإللكترونية األخيرة.

 20/2/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 محطات تقدم "داعش" وتراجعه في العراق وسورية .52

 في ما يلي المحطات الرئيسية في تقدم "داعا":: أ   ب -بغداد 
قاعدة" في العرا  أبو بكر البغدادي يعلن اندماج تنظيمه و : زعيم تنظيم "ال2013نيسان )أبريل(  9 -

"جبهة النصرة" التي تقاتل النظام في سورية، لتشكيل تنظيم "الدولة اإلسالمية في العرا  والشام" 
)داعا(، لكن "جبهة النصرة" رفضت على الفور هذا االندماج وبايعت زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن 

 ، نفت "القاعدة" أن يكون تنظيم "داعا" من فروعها.2014لع الظواهري. والحقًا في مط
: سيطر تنظيم "داعا" على الرقة في شمال سورية بعد معارك 2014كانون الثاني )يناير(  14 -

معقل له. فأصبحت بذلك أول مركز محافظة  إلىطاحنة مع فصائل معارضة أخرى، وحول المدينة 
 يخرج عن سيطرة النظام السوري.

سيطرته اعتبارًا  إلىيران )يونيو(: في شمال شرقي العرا  شن التنظيم هجومًا كاسحًا أدى حز  9 -
من اليوم التالي على الموصل، ثاني كبرى مدن البالد. كما انه استولى في الصيف على مساحات 
ن واسعة على تخوم إقليم كردستان العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي، وطرد عشرات ا ال  من األقليتي

 المسيحية واإليزيدية.
"، إنشاء "دولة خالفة" اإلسالمية: أعلن التنظيم الذي غّير اسمه إلى "الدولة 2014حزيران  29 -

". ولم يعلق تنظيم "القاعدة" بوضوح إبراهيمبقيادة زعيمه أبو بكر البغدادي الذي تبنى لقب "الخليفة 
 منذ ذلك الوقت. اإلعالنعلى هذا 

هر البغدادي للمرة األولى في شريم فيديو نشر على مواقع متطرفة، يدعو تموز )يوليو(، ظ 5 -
 جميع المسلمين إلى مبايعته.

: بدأت واشنطن شن غارات جوية ضد تنظيم "داعا" في العرا  ثم 2014آب )أغسطس(  8 -
أيلول )سبتمبر( حملة غارات جوية ضد  23شكلت ائتالفًا دوليًا يشمل دواًل عربية عدة، بدأ في 

 المتطرفين في سورية والعرا .
أعلنت القوات العراقية استعادة مدينة تكريت الواقعة على بعد  2015آذار )مارس(  31تكريت: في  -

الذي  2014كلم شمال بغداد، بعد أن شنت أكبر عملية لها منذ هجوم المتطرفين في حزيران  160
اشنطن وطهران من خالل قوات سمح لهم بالسيطرة على مساحات واسعة من البالد. وشاركت و 

 الحشد الشعبي في عملية القوات العراقية.
، استعادت القوات الكردية مدعومة بغارات جوية 2015تشرين الثاني )نوفمبر(  13سنجار: في  -

لقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن مدينة سنجار من المتطرفين قاطعة بذلك طريقًا استراتيجيًا 
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، وارتكب 2014ن بين العرا  وسورية. وكان التنظيم استولى على سنجار في آب يستخدمه المتطرفو 
 فظائع بحق السكان وهم من األقلية اإليزيدية.

كلم غرب بغداد  100تمت استعادة مدينة الرمادي على بعد  2016شباط )فبراير(  9الرمادي: في  -
 .2015من تنظيم "داعا" الذي سيطر عليها في أيار )مايو( 

. وأعلن الجيا العراقي 2014لفلوجة: أولى المدن التي سيطر عليها التنظيم مطلع العام ا -
بعد شهر على شن هجوم فر خالله عشرات آال  السكان من  2016حزيران  26استعادتها في 

 كلم غرب بغداد(. 50المدينة )
قد باتت رمزًا كوباني )عين العرب(: مدينة كردية على الحدود مع تركيا في شمال سورية. و  -

للمعركة ضد تنظيم "داعا" بعدما خاب المقاتلون األكراد مواجهات عنيفة دامت أكثر من أربعة 
في طرد الجهاديين منها بدعم للمرة األولى من التحالف  2015أشهر لينجحوا أخيرًا في كانون الثاني 

 الدولي بقيادة واشنطن.
وهي تحالف كردي عربي تدعمه الواليات المتحدة، منبج: استعادت "قوات سورية الديموقراطية"،  -

. وكانت تعد أحد أهم معاقله في 2014، بعدما سيطر عليها التنظيم العام 2016آب  6منبج في 
 محافظة حلب.

جرابلس: تقع مباشرة على الحدود التركية، غرب كوباني وشمال منبج. طردت القوات التركية  -
عملية تركية سميت "درع  إطارآب ضمن  24م المتطر  منها في والفصائل المقاتلة السورية التنظي

 الفرات" تستهد  المتطرفين والمقاتلين األكراد على حد سواء.
دابق: مسلحون من المعارضة السورية يسيطرون بدعم من طائرات تركية ومدفعية على دابق في  -

 رمزية. أهمية 2014عا" منذ آب (. وللبلدة التي كانت في أيدي تنظيم "دا أكتوبرتشرين األول ) 16
ألف عنصر من القوات االتحادية العراقية يشنون هجومًا واسع  30 حوالي: 2016تشرين األول  17 -

 النطا  الستعادة الموصل، بدعم من طيران التحالف.
 وبعد ثالثة أشهر، استعادة السيطرة على شر  المدينة.

 الستعادة غرب الموصل.شباط: إعالن انطال  العمليات العسكرية  19 -
: "قوات سورية الديموقراطية" أطلقت حملة "غضب الفرات" لطرد تنظيم 2016تشرين الثاني  5 -

"داعا" من الرقة، معقله األبرز في سورية. ومنذ إعالنها في بداية شباط المرحلة الثالثة من حملتها، 
تقدمًا واسعًا في الريف الشمالي تسعى تلك القوات إلى "تحرير" ريف الرقة الشرقي بعد إحرازها 

 والغربي.
 20/2/2017، ، لندنالحياة
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 أمر  واقع   اإلقليميالحل  .53
فايز أبو شمالة د.  

لى األبد، انتهى مشروع التسوية القائم على حل الدولتين، فما جرى على أرب الضفة الغربية من  وا 
الدولتين قد مات عملًيا، وتم دفنه  تغيرات ديمغرافية وجغرافية حسم األمر، وأثبت للعالم كله بأن حل

في مقابر المستوطنات اليهودية، وذلك قبل لقاء نتنياهو ترمب، وقبل مصتمرها الصحفي الذي جاء 
انعكاًسا لهذا الواقع القائم، وهذه الحقيقة يتوجب أال ينكرها القادة الفلسطينيون أنفسهم، والذين راحوا 

 احدة بدياًل لمشروع الدولتين.يطرحون بشكل اعتراضي مشروع الدولة الو 
 فهل كانت إسرائيل دولة غبية لتلجأ إلى المزراب هروًبا من الدلف؟

إسرائيل التي فكرت بمستقبلها، وخططت له جيًدا، ورسمت معالمه على ور  كروكي، وحددت أدوات 
حرثوها، ولن التنفيذ بدقة متناهية، إسرائيل هذه ليست غبية لتسمح للفلسطينيين بقطف ثمار أرب لم ي

تعطي إسرائيل للفلسطينيين فرصة التشويا على مخططها، والمطالبة بالدولة الواحدة الديمقراطية، 
التي يكون فيها الغلبة للتطور الديمغرافي الفلسطيني، لذلك أعدت إسرائيل األرب للحل اإلقليمي 

ذي يحول دون تطبيق حل مبكًرا، وقبل أن تصحو قيادة السلطة الفلسطينية على الواقع العنيده ال
 الدولتين، وال يسمح في الوقت نفسه بطرح فكرة الدولة الواحدة.

 فما الحل اإلقليمي؟
الحل اإلقليمي الذي أعدت له القيادة اإلسرائيلية عدتها، ومهدت له األرب من زمن الحروب 

دٍو واحد، حٌل الطائفية، يقوم على التقاء المصالح بين إسرائيل وبعب الدول العربية على قلب ع
يشق الطريق لشر  أوسم جديد آمن، ويدور في فلك السياسة األمريكية، شرط خلوه من الصراع 
العربي اإلسرائيلي، إنه حل يقوم على التخيل اإلسرائيلي في السيطرة األمنية على أرب فلسطين 

 التاريخية، ويضمن في الوقت نفسه السيطرة االقتصادية على مقدرات دول المنطقة.
أما تفاصيل الحل اإلقليمي فتعتمد على حل القضية الفلسطينية وفق رصية سياسية شاملة، تقوم على 
تبادل األراضي على مستوى المنطقة ككل، وبما يضن قيام دولة فلسطينية في غزة، بعد أن يضا  

ئيل إليها مساحة أرب من شمال سيناء تعادل ضعف مساحة قطاع غزة الحالي، على أن تتنازل إسرا
لمصر عن مساحة أرب مماثلة جنوب غرب النقب، تسمح بالتواصل البري بين األردن ومصر، 
وكما جاء في الخطة التي أعدها رئيس الجامعة العبرية السابق البرفسور "يهوشع بن أريه"، يتنازل 

 %60إلى  %40الفلسطينيون عن مساحة األرب التي تسيطر عليها المستوطنات، والتي تقدر من 
 150مساحة الضفة الغربية، ليصير تحقيق السالم بين الدول، مع ضرورة إنعاا المنطقة بملغ  من

 مليار دوالر أمريكي، وعشرات المشاريع االستثمارية.
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 وماذا بشأن الفلسطينيين وقضيتهم السياسية والحياتية؟
لى استيعاب مئات سيربح الفلسطينيون دولة مستقلة معتر  بها دولًيا في قطاع غزة، دولة قادرة ع

 آال  الالجئين من لبنان وسوريا، ومدعومة دولًيا بالمال، تحقق للفلسطينيين هويتهم الوطنية.
أما بشأن الضفة الغربية، فإن الحل اإلقليمي يقضي بضم منطقة ج إلى إسرائيل، وا عطاء الهوية 

ألف  70إلى  50هم من اإلسرائيلية إلى الفلسطينيين المقيمين في هذه المنطقة، والذي يقدر عدد
 مواطن فلسطيني، يقطنون وسم نصف مليون مستوطن يهودي.

ويقضي الحل اإلقليمي بقيام كيان حكم ذاتي لسكان المدن الكبرى في الضفة الغربية، أو يصير 
 إلحاقهم اإلداري باألردن، على أن يظل األمن من البحر إلى النهر بيد إسرائيل.

 ية أن تفعل لصد هذه األعاصير السياسية المدمرة؟فماذا بوسع القيادة الفلسطين
قد تلجأ القيادة الفلسطينية إلى مواصلة بيع الوهم على الشعب الفلسطيني، وأن تواصل التنسيق -1

األمني، وهي تدعي أن حل الدولتين ما زال قائًما، وال يستطيع أحد تجاهل القيادة الفلسطينية، وأنها 
ة، وأنها ستلجأ إلى مجلس األمن مرة أخرى، وستلجأ إلى محكمة لن تتنازل عن الثوابت الوطني

 الجنايات الدولية، وأنها ترفب الحلول اإلقليمية.
وهذا هو الموقف الذي ترجوه إسرائيل، وتتمناه، فطالما ظل األمن منضبًطا في الضفة الغربية، 

 المنطقة. طبختها اإلقليمية وفق أوار النيران المتأججة في إنضاجستواصل إسرائيل 
أن تلجأ القيادة الفلسطينية إلى الشعب الفلسطيني، وتحتمي في أحضانه، وذلك من خالل إطال  -2

سراح المعتقلين في سجون السلطة، ووقف التنسيق األمني، وتطبيق ما تم االتفا  عليه في بيروت 
السياسي  وموسكو، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، واالعتذار للشعب عن خطأ المسار
 الفاشل، وتشكيل قيادة سياسية جماعية، تقود العمل الوطني اليومي، وتتخذ القرارات الوازنة.

وهذا المسار ال تسمح فيه إسرائيل، وستمارس الضغم على قيادة السلطة الفلسطينية التي ستجد 
الربح من نفسها محاصرة بين مواقفها السياسية التي تتعارب مع مصالح بعب رموزها، وا غراءات 

 الدعم المالي الذي سيتدفق على المنطقة.
أن تقف القيادة الفلسطينية أمام مسئولياتها، وأن تعلن عن فشل مشروع التسوية، وتقوم بحل -3

السلطة الفلسطينية، وتسريح األجهزة األمنية، وأن تعيد أمانة التمثيل الفلسطيني إلى مصتمر القمة 
في عمان، وفي هذه الحالة سيشق الشعب الفلسطيني طريقة الخشنة العربي الذي سيعقد الشهر القادم 

متسلًحا بإرادته، وسيرفب كل الحلول اإلقليمية بالتضحيات، لتجد الدول العربية نفسها غير قادرة 
 على المشاركة في أي حلول إقليمية.
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مرحلة، لهو الطعنة إن تحميل الدول العربية المسئولية المباشرة عن حل القضية الفلسطينية في هذه ال
 النجالء في خاصرة مشروع الحل اإلقليمي الذي تسعى إليه إسرائيل وأمريكا.

 19/2/2017فلسطين أون الين، 
 

 الدولتين لبدائل ح .54
 عبد الستار قاسم
حل الدولتين لم يكن أبدا مطروحا فلسطينياه فقد خال الميثا  القومي الفلسطيني من هذه الفكرة، 

لنسبة للميثا  الوطني الفلسطيني الذي قضت عليه منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك كان األمر با
بعد توقيع اتفا  أوسلو بثالث سنوات. حتى إن مجرد الجدل حوله لم يكن قائما، ولم يتبلور بوصفه 

 .1987فكرة فلسطينية إال بعد انتفاضة عام 
سالته للدكتوراه التي كانت حول في نهاية ر -ربما سبق الدكتور صائب عريقات الناَس عندما طرح 

فكرة حل الدولتين، أي االعترا  بإسرائيل وسماح إسرائيل بعد ذلك بإقامة دولة  -النفم العربي
 فلسطينية إلى جانبها.

قبل ذلك، جاء ذكر إقامة دولة فلسطينية في بعب القرارات الفلسطينية، وخاصة في "برنامج النقاط 
عبية لتحرير فلسطين وخرجت على إثره من منظمة التحرير. إذ نص العشرة" الذي رفضته الجبهة الش

القرار على إقامة سلطة فلسطينية على أي شبر من فلسطين يتم تحريره، ولم يقل على أي شبر 
 تسمح به إسرائيل.

نما نص القرار على  اإلشارةفلم تتم  242أما في قرار مجلس األمن رقم  إلى إقامة دولة فلسطينية، وا 
. ورغم أن المنظمة بقيت خارج الفلسطينيةسالم بين إسرائيل ودول، دون ذكر منظمة التحرير إقامة 

 قرار مجلس األمن فإنها وافقت على تسوية سياسية مع إسرائيل وفق هذا القرار.
وفي اتفا  أوسلو لم ترد عبارة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ولم يذكرها االتفا  على أنها من 

جلة للنقاا. ولم تطلب قيادة منظمة التحرير في مختلف االتفاقيات المعقودة مع المواضيع المص 
 إسرائيل إقامة دولة فلسطينية في نهاية المفاوضات.

هناك كالم إعالمي كثير حول إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، لكن ال توجد مطالبة 
ألمنية اإلسرائيلية تنص على أنه ال توجد فلسطينية في االتفاقيات الموقعة. فضال عن أن النظرية ا

دولة غربي نهر األردن غير إسرائيل، وبقي هذا النص قائما رغم توقيع اتفا  أوسلو، ولم تطالب 
 منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بإلغائه.
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ة وبعد قيام السلطة الفلسطينية، رفضت إسرائيل كتابة عبارة "دولة فلسطين" على الهوية الفلسطيني
التي بقيت تحمل الرقم اإلسرائيلي، ورفضت كتابتها أيضًا على جواز السفر الذي ظل يحمل الرقم 
اإلسرائيلي. وافقت السلطة على ذلك، وما زالت بطاقات الهوية تصدر باسم السلطة رغم قبول 

لتحرير فلسطين دولة مراقبة في األمم المتحدة. لم يكن هناك إصرار من السلطة الفلسطينية ومنظمة ا
 على تصدير تعبير الدولة ما دامت إسرائيل تعترب.

 
 األصل األميركي لحل الدولتين

أصل فكرة حل الدولتين أميركي، ولم يصدر عن مصسسات أميركية رسمية إنما عن أكاديميين 
أميركيين مقربين من وزارة الخارجية األميركية ومن الدوائر األمنية األميركية، عملوا على تسويق 

والدكتور  الفلسطينيين في الواليات المتحدة، مثل الدكتور إدوارد سعيد األكاديميينكرة لدى بعب الف
إبراهيم أبو لغد رحمهما هللا. وتبعا لهذا التوجه األكاديمي جرت اتصاالت مع قيادة منظمة التحرير 

قناعها بالطرح، ولم يكن اإلقناع بعد طول عناء.  الفلسطينية وا 
هي التي حفزت األميركيين لطرح فكرة حل الدولتين ألن االنتفاضة وضعت  1987انتفاضة عام 

إسرائيل وأميركا في موقف حرج أمام العالم. فقد تحرر العالم من االستعمار واالحتالل ولم يبق سوى 
شعب فلسطين محتال، وبدعم من أميركا التي تتحدث دوما عن الحرية وحقو  الشعوب في تقرير 

 المصير.
األميركيون حينها أن إسرائيل ستكون الخاسرة إذا استمر االحتالل، فهذه هي خبرة العالم  وربما ظن

في أي صراع يدور بين االحتالل والشعب الواقع تحتهه إذ المتغطرس والقاهر للشعوب خاسر في 
أن النهاية مهما طال عمره. أي أن الفكرة ط رحت لتجنيب إسرائيل مرارة الهزيمة مستقبال التي يمكن 

تكون قاضية على وجودها كدولة. ومن المصكد أن األميركيين أرادوا بطرح فكرة حل الدولتين التخلص 
 من حق العودة للفلسطينيين الذي تنص عليه كل الشرائع الدولية.

للفلسطينيين ثابتان ال ثالث لهما وهما: حق العودة وحق تقرير المصير. وهناك نص أممي مائع 
، وقرار صادر أيضًا عن الجمعية 194رار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم حول حق العودة وهو ق

العامة بتأكيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. لم يستفد الفلسطينيون بعد  من هذين القرارين، 
ويبدو في الواقع العملي أن فكرة حل الدولتين قد أحاطت بالثابتين الفلسطينيْين لتصبح هي الثابت 

 يد.الوح
إذ ال توجد مطالبات فلسطينية بحق العودة مسنودة ببرامج عملية ميدانية، بل هناك فقم تصريحات 

عبر -إعالمية واهية حول هذا الحق، أما حق تقرير المصير فأصبح نسيا منسيا. وتمكن األميركيون 
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الوطنية من توريم الفلسطينيين ووضع بعضهم في مواجهة بعب، وقتل الروح  -فكرة حل الدولتين
حداث الشروخ واالنقسامات واالقتتال بينهم.  وااللتزام الوطني، وا 

 
 فشل حل الدولتين وبدائله

لم يكن من المتوقع أن تنجح فكرة حل الدولتين ألنها ط رحت ألسباب خارجة عن ذاتهاه فهذه الفكرة 
كما قال -لمتوقع خارج الفكر الصهيوني وخارج الفكر العبري وخارج أهدا  إسرائيل. لكن كان من ا

أن ي تالعب باألمر لغاية كسب الوقت. والوقت الذي  -رئيس وزراء إسرائيل األسبق إسحق شامير
عناه شامير هو الماثل أمامنا ا ن والذي أتاح فرصة التمدد االستيطاني واإلسراع في تهويد الضفة 

 الغربية.
اإلسرائيلية؟ ال أظن أنهم كانوا كذلك  فهل كان الفلسطينيون في غفلة من أمرهم ولم يدركوا األهدا 

دون أن ينجزوا شيئا من الحقو  الوطنية الثابتة  1991خاصة أن المفاوضات مستمرة منذ عام 
للشعب. وتصر  قيادة الشعب الفلسطيني كان أشبه ما يكون بمقولة "الكفر عناد"، وسيستمرون في 

 شعب الفلسطيني.ذلك. سيستمرون في الرهان على الدور األميركي بعكس ال
من يعر  إسرائيل وفكرها ومراميها وأساليبها العنصرية واإلرهابية ال يمكن أن يثق بأنها ستسمح 
ذا سمحت فإنها ستشكلها بالطريقة التي تراها مناسبة لها، أي  بإقامة دولة فلسطينية في جوارها. وا 

ية أنها متفردة مثل أغلب الحكام سيكون اسمها دولة فلسطين الصهيونية. لكن مشكلة القيادة الفلسطين
العرب، واستبدادية وال تسمع من خبراء أو مثقفين أو أكاديميين. إنها مشكلة "أبو العريف" القائد الذي 

 يعر  كل شيء وأرسله هللا نعمة لشعبه.
حتى ا ن، انقضت أربع وعشرون سنة من عمر الشعب الفلسطيني بالكثير من الورطات والمحن 

قيادة ال تعتر  وال تعتزل رغم عدم شرعيتها الفلسطينية. القيادة الفلسطينية خاوية وال والمآز ، وال
 تملك سوى ضعفها ومصالح الذين يحتلونها، ولهذا ستستمر في الرهان على قوى خارجية.

هناك عدة بدائل لحل الدولتين يمكن وزنها ومناقشتها على أوسع نطا  على الساحتين الفلسطينية 
 أذكر منها:والعربية، 

الحل السلمي: ال ينجح حل سلمي إذا كان تفاوضيا بين قوي وضعيف. القوي يهيمن على طاولة  -1
المفاوضات، ولن تكون المفاوضات حقيقية بل ستصبح مجرد محادثات يستمع فيها القوي للضعيف 

نوات ليست إال ليرى ماذا الذي يمكنه أن يجود به عليه. المفاوضات التي يجريها الفلسطينيون منذ س
 مجرد محادثات، وبقيت الطاولة ملكا لإلسرائيليين وظلوا هم أصحاب القرار.
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ال يمكن ألي مفاوضات بين طرفين متصارعين أن تنجح إال إذا كان كل طر  يملك أوراقا يسند 
ظهره بها على الطاولة وفي المحافل الدولية. ذهب الفلسطينيون إلى مدريد ومن ثم إلى أوسلو وهم 

 ي أضعف حاالتهم، وانعكس هذا الضعف على النتائج.ف
كان من المفروب أن يصهل الفلسطينيون أنفسهم أوال قبل الدخول في مفاوضات عبثية، وال يتم 
التأهيل إال من خالل مراكمة القوة. ودائما يقول المعترضون إن مراكمة القوة تأخذ وقتا طويال. لكنها 

قصر بكثير من الوقت الذي تستهلكه مفاوضات عبثيةه فخالل مهما أخذت من الوقت فإنها تبقى أ
سنوات المحادثات، سّلحت غزة نفسها وتمكنت من صد ثالث حروب متتالية، بينما لم يستطع 

 المفاوضون إنجاز كتابة كلمة دولة على وثائقهم.
 إذا شاء الفلسطينيون أن يبحثوا عن حل سلمي لقضيتهم فأمامهم أن يصنعوا التالي:

إعادة بناء المجتمع الفلسطيني اجتماعيا وثقافيا وأخالقيا وفكريا وتعليميا، لكي يكونوا مجتمعا  -أ
 متماسكا على درجة عالية من السمو األخالقي.

إعادة ترتيب أوضاعهم االقتصادية ليقللوا اعتمادهم المالي واالقتصادي على ا خرين، وليحرروا  -ب
 ن.إرادتهم السياسية من سيطرة الممولي

 إعادة بناء المنظومة القيمية الوطنية التي أفسدها اتفا  أوسلو وملحقاته. -ج
إعداد ميثا  وطني فلسطيني متناسب مع الظرو  والتطلعات الفلسطينية، ويشتمل على المبادئ  -د

واألسس التي ينطلق منها الفلسطينيون في صراعهم من أجل الحرية، وعلى األهدا  المرجو تحقيقها 
 ئل واألساليب التي يتم اتباعها.والوسا

االنطال  نحو التخلص من المقيدات اإلسرائيلية. إذ يجب تمكين االقتصاد الفلسطيني بالتوقف  -هت
عن شراء البضائع اإلسرائيلية، والتخلص من الهوية الخضراء اإلسرائيلية، والتمرد على مختلف 

نية في مختلف القرى والمدن إلدارة شصون األوامر العسكرية اإلسرائيلية، ومن ثم تشكيل لجان وط
السكان اليومية إذا ما عطلت إسرائيل الحياة االعتيادية، وأيضًا االنتشار السكاني على امتداد الضفة 

حداث تغييرات جوهرية في العادات االستهالكية واالجتماعية... إلخ.  الغربية، وا 
فلسطيني ليكون جاهزا المتصاص الضربات والمقصود أن هذه النقاط وغيرها تعيد تأهيل الشعب ال

 واإلجراءات اإلسرائيلية المضادة.
حق العودة: فهو بديل لحل الدولتين ألنه حق قوي ال يستطيع أحد في العالم أن يرفضه أو ينفيه  -2

 أو يتجاوزه. وهو مكفول بالشرائع الدولية وبميثا  األمم المتحدة الخاص بحقو  الشعوب األصلية.
لعالم  الفلسطينيين بحل الدولتين أكثر من عشرين عاما، ومن المفروب أن يطور لقد شغل ا

الفلسطينيون برامج لترويج حق العودة على المستوى العالمي، ولجعله موضوعا أساسيا في أعمال 
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المحافل الدولية المختلفة. ومن المفروب أن يجعلوه مادة دسمة إلقناع الشعوب في قارات األرب 
 رائيل واحتقارها لحقو  اإلنسان.بعدوانية إس

إن إسرائيل لن تتمكن من حصار طرح حق العودة، بل العكس هو الصحيحه فهذا الحق سيحاصر 
إسرائيل ويكشف وجهها اإلجرامي الهمجي أمام شعوب العالم ووجوه مناصريها. إنه بديل قوي لحل 

 الدولتين ويتفو  عليه.
ة قامت على البغي والعدوان والظلم، وال أرى أن هناك إمكانية بديل المقاومة: إسرائيل دولة إرهابي -3

ألن تكون مسالمة وتصغي للغة العقل. إسرائيل ال تفهم إال اللغة التي قامت بها والتي تبقيها على 
قيد الحياة، وهي لغة القوة. وأمام القوة ال تجد إسرائيل مجاال سوى الخضوع، وأكبر دليل على ذلك 

 رى.صفقات تبادل األس
ولهذا من المفروب البحث في مسألة المقاومة، وليس ضروريا أن تكون على حساب العمل 
السياسي. من المفروب أال يغيب الفلسطينيون عن الساحة الدولية، ويجب أن يكونوا حاضرين في 
مختلف محافلها، لكن ليس على حساب المقاومة التي هي المصدر األول للقوة الفلسطينية. وأمامنا 

 وذجان يمكن اإلفادة منهما:نم
نموذج العمليات االستشهادية: فقد عاشت إسرائيل أيام رعب وخو  وظالم عندما احتدمت  -أ

العمليات االستشهادية، وطفق الصهاينة يبحثون عن مالجئ خارج فلسطين. لقد هرب العديد من 
يقب الصهاينة مضاجع  اإلسرائيليين من فلسطين باحثين عن األمن دون أن ينظروا خلفهم. ومثلما

 العرب والفلسطينيين ويسلبونهم األمن والسالم فإن على الفلسطينيين أن يردوا بالمثل.
كادت العمليات االستشهادية أن تقصم ظهر إسرائيل فأخذت تستنجد، وهب العالم المساند لها فعقد 

النَفس القصير أنقذت  مصتمرا في شرم الشيخ للتداول حول كيفية محاصرة االستشهاديين. لكن مشكلة
إسرائيل وجعلتها "تتنمرد" من جديد. بعضنا يظن أن فلسطين يمكن أن تتحرر خالل سنتين، وال 

 يعطي نفسه المدى الزمني لكي تختمر اإلنجازات، فيتعجل األمور وتضيع تضحيات الشباب هباء.
الح الناري؟ أمامنا نموذج المقاومة المسلحة: إسرائيل يرعبها الحجر.. فكيف يصنع بها الس -ب

نموذج المقاومة الفلسطينية في غزة ومقاومة حزب هللا في الجنوب اللبناني. إسرائيل مرعوبة ا ن من 
لى حد ما من حماس والجهاد اإلسالمي. والسبب هو أن المقاومتين اللبنانية والفلسطينية  حزب هللا، وا 

 لفا تماما عن منظمة التحرير.أتقنتا العمل المقاوم، وقدمتا نموذجا علميا مهنيا مخت
فشال مخططاته. والمفروب تعميق تجربة  استطاعت المقاومتان الصمود أمام الجيا اإلسرائيلي وا 
المقاومة العربية وتعزيزها وتمكينها بالمال والسالح، وعندها ستدرك إسرائيل أن عليها أن تقبل التسليم 

 بالحقو  الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.
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يل تنحني أمام القوة، وهي وأميركا ال تصمنان إال بالقوة، وعالقاتهما الخارجية ال تقوم إال على إسرائ
نظرية القوة. نموذج المقاومة ناجح في إفشال إسرائيل، وهو بالتأكيد سيدحرها مستقبال إذا وجدت 

 المقاومة الرعاية المناسبة.
ّظفت األموال التي حصلت عليها سلطة رام هللا  على مدى السنوات في دعم المقاومة ولو و 

الفلسطينية بغزة لما رأينا الهجمات االستيطانية، ولما خبرنا هذه الغطرسة اإلسرائيلية المجنونة. لقد 
ذا قرر الفلسطينيون االلتفا  حول مقاومتهم فإنهم سيختصرون  غيرت المقاومة بعب ميزان القوى، وا 

 وقت معاناتهم بشكل كبير.
 19/2/2017وحة، الجزيرة نت، الد

 
 اإلسرائيلي: وفاة "حل الدولتين" واستبعاد الحرب فماذا بعد؟ – الفلسطينيالمشهد  .55

 د. عصام نعمان
لد ميتًا، ومع ذلك فإن جهتين رفضتا تصديق الواقعة: السلطة الفلسطينية  ما يسّمى "حل الدولتين" و 

الماضي هو  األسبوعن منتصَف واليمين اإلسرائيلي العنصري االستيطاني. ما جرى في قمة واشنط
 أن دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو أعلنا رسميا وفاته.

اليمين اإلسرائيلي بشخص زعيمه األبرز رئيس"البيت اليهودي" نفتالي بينت سّلم أخيرًا، بعد قمة 
ذي واشنطن، بوفاة "حل الدولتين" وحرص على توجيه تحية حاّرة إلى منافسه اللدود "رئيس الحكومة ال

 اتخذ هذا القرار الصحيح وأظهر القيادة والجرأة وحّصن أمن إسرائيل وسيادتها".
نتنياهو استعدادها  –السلطتة الفلسطينية لم تسّلم، بعد، بوفاة "حل الدولتين". أعلنت عقب قمة ترامب 

م للتواصل مع اإلدارة االمريكية الجديدة من أجل إحياء مسار المفاوضات في إطار قرارات األم
المتحدة. استوقفتها، ربما، إشارة ترامب إلى انه يتجاوب مع ما يتفق عليه الجانبان اإلسرائيلي 
والفلسطيني كحل الدولتين أو الدولة الواحدة! لكن ما من شيء يّدل إلى أن ترامب ونتنياهو اتفقا على 

يه المتطرفين مسار المفاوضات. بالعكس، رئيس حكومة إسرائيل ذّكر معارض إلحياءإطاٍر محدد 
من معسكر اليمين".  أحدجميعًا بقوله: "لو كانوا يعلمون ماذا أقصد بالدولة الفلسطينية ما عارضه 

 خيرًا ما كان يقصده نتنياهو. متى يفهم "الموالون" الفلسطينيون؟أالمعارضون اإلسرائيليون فهموا 
صسسة الحاكمة في "إسرائيل". هصالء المعارضون الفلسطينيون والعرب كانوا يفهمون دائمًا ما تريده الم

عّبر عنهم أمين عام حزب هللا السيد حسن نصرهللا في خطابه االخير بقوله إن "إسرائيل" ترفب 
ن ما  ن الواليات المتحدة تصيدها دائما في ما تريده أو ترفضه، وا  بالمطلق قيام دولة فلسطينية، وا 
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نتقال من ملهاة مفاوضات السالم بين الفلسطينيين انتهى إليه نتنياهو وترامب في قمة واشنطن هو اال
 صهيوني بين "إسرائيل" والعرب. كيف؟ – أمريكيو"إسرائيل" إلى مشروع سالم 

بالبناء على االنفتاح المتنامي بين بعب دول الخليج و"إسرائيل" وتطويره إلى تحالف استراتيجي على 
هو ايران. ما استبطنه كالم ترامب ونتنياهو  قاعدة أن الخطر األول الذي يتهدد دول المنطقة جميعاً 

في مصتمرهما الصحافي المشترك كشفته علنًا بعد يومين مندوبة الواليات المتحدة في مجلس األمن 
نيكي هاملي. فقد استنكرت تخصيص جلسة المجلس للتنديد بتِ"إسرائيل" طالبًة "االهتمام ذاته بأخطار 

يران "الراعي األول اخرى": حزب هللا في لبنان، و"فظاعا ت" الرئيس بشار األسد في سوريا، وا 
 لإلرهاب في العالم".

، هو بناء تحالف إقليمي موّسع يضم "إسرائيل" والدول العربية إذنما يسعى إليه ترامب ونتنياهو، 
لإلرهاب، وبالتالي  األولالراعي  إيرانالمحافظة، التي تشترك مع الكيان الصهيوني في اعتبار 

الذي يهدد دول المنطقة. ويأمل نتنياهو، كما ترامب، بأن يصدي التخلي عن "حل  ألولاالخطر 
اإلسرائيلي وتعطيل  –" لتطويق الصراع الفلسطينياألولإلى مرتبة "الخطر  إيرانالدولتين" وترفيع 

استنزافها  ومشاغلتها اقتصاديًا وأمنيًا بغية إيرانحيثياته وحوافزه ومفاعيله، ما يعّجل الحقًا في تطويق 
 وشّلها.

 
 من هنا؟ أينإلى 

استشعر السيد حسن نصرهللا َخطرًا باحتمال أن تخطئ "إسرائيل" في قراءة مفردات الصراع المحتدم 
وموازين القوى في المنطقة، والسيما في لبنان وسوريا والعرا  واليمن، فت قِدم على شن حرب استباقية 

صهيوني لتصفية  –يا وغزة، في سيا  مخطم امريكيعلى اطرا  محور المقاومة في لبنان وسور 
بيكو على نحٍو يصدي إلى اختال  كيانات قبلية  -قضية فلسطين، وا عادة رسم خريطة سايكس

ضعا  هذه  ثنية في منطقة الهالل الخصيب، من شأنها الفصل بين دوله وايران وا  ومذهبية وا 
 .األخيرة

تذكير "إسرائيل" مجددًا بمخاطر شن حرٍب استباقية  هذا، على األرجح، ما حدا بالسيد نصرهللا إلى
بوجود خزانات االمونياك في بّر حيفا وبحرها، مضيفًا إلى قائمة المخاطر احتمال رّد المقاومة 

 بقصف مفاعل ديمونا النووي وما ينجم عن ذلك من كوارث ت صيبها تحديدًا.
عن المغامرة بحرٍب قد تتسّبب بتدميرها  "إسرائيل" ت درك هذه المخاطر، األمر الذي يرّجح إحجامها

المخاطر الكارثية للحرب لن يجعلها تصر  النظر عن استثمار  إدراكهاوربما بإنهاء كيانها. غير أن 
 فرصٍة تراها متاحة من حولها، أبرز مظاهرها:
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 انقسام الفلسطينيين وتشرذمهم.
مار الهائل الذي ألحقه بها بشرًا وحجرًا استشراء اإلرهاب في سوريا والعرا  ومصر واليمن وليبيا والد

 وشجرًا.
الشيعية في عالم العرب ما أدى إلى تغليب العصبيات المذهبية على الهوية  –استشراء الفتنة السنّية 

 العروبية الجامعة.
 األول، ال "إسرائيل"، الخطر إيرانانجرا  بعب الدول العربية المحافظة في حمأة الدعوة إلى اعتبار 

ياناتها ومصالحها، ونزوعها إلى االنفتاح على "إسرائيل" كحليف فاعل في مواجهة الخطر على ك
 المشترك.

الجديد الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية في إطار  –انخراط الواليات المتحدة في المخطم القديم 
 ول المنطقة.على جميع د إيرانخطر  أولويةإسرائيلي عنوانه الرئيس  –إقامة تحالف عريب عربي 

كل هذه الواقعات والتطورات واالعتبارات قد تدفع "إسرائيل" إلى االستعاضة عن خيار حرٍب يستبعدها 
توازن الردع الراسخ بهجمات عسكرية شديدة ونوعية في كٍل من لبنان وغزة لتحجيم قدرات حزب هللا 

ضعا  دو  البازغ، وبأن  اإلقليميرهما وحركة "حماس"، ومحاولة تطويق تحالفهما الميداني المأمول وا 
ترفد هذه الهجمات بعمليات استيطانية واسعة لتهويد ما تبّقى من الضفة الغربية، والقيام باختراقات 

 سياسية واقتصادية وازنة مع بعب الدول العربية المحافظة.
هل ترّد قوى المقاومة العربية، والسيما حزب هللا وحماس على هجمات "إسرائيل" العسكرية 
واالستيطانية بعمليات عسكرية "ومعلوماتية" نوعية فائقة الفعالية في عمق فلسطين المحتلة، أو على 

، بشكل أو بآخر، في عمليات الرّد؟ كيف ترد السلطة إيرانمصالح إسرائيلية في الخارج؟ هل ت سهم 
ار المقاومة الفلسطينية على استهدا  غزة عسكريًا والضفة استيطانيًا؟ هل تنتصر لغزة بدعم تي

الشعبية في الضفة وبالتخلي عن اتفا  التنسيق األمني مع "إسرائيل"؟ هل تنتقل من التركيز على"حل 
الدولتين" إلى دعم خيار اإلرهاص بجدوى الدولة المدنية الواحدة كرد سياسي وعملي على سياسة 

تحديات في سيا  "يهودية الدولة" في إسرائيل؟ ثم، كيف تتصر  مصر حيال هذه التطورات وال
 قليميًا؟ا  سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى إحياء دور بالده عربيًا و 

 …نتنياهو وخطاب السيد حسن نصرهللا -أسئلة كثيرة تنهب بعد ارفضاب قمة ترامب
 20/2/2017القدس العربي، لندن، 
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 الجنرال عكاشة في خلوة نتنياهو .56
 وائل قنديل

صر الحديث أن قرأنا عن لقاءاٍت سرية، في غر  مظلمة، بين رئيس مصري لم يحدث في تاريخ م
 وقادة إسرائيل.

بل تكاد الذاكرة المكتوبة تخلو من وقائع وحكايات عن تسلل حاكم مصري، حافي القدمين، متحّركًا 
 على أطرا  أصابعه، متنكرًا، كي ال يضبطه أحد، إلى أوكار التفاوب مع عدو، أو صديق.

لك، إال مع عبد الفتاح السيسي الذي هتك بنيامين نتنياهو أسرار لقائهما، بعيدًا عن لم يحدث ذ
 العيون، قبل عام مضى في مدينة العقبة.

يقول الخبر المنشور في موقع "العربي الجديد" أمس إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
بمشاركة كل من وزير الخارجية األميركي  اعتر  بعقد لقاء قمة سري في العقبة العام الماضي،

السابق، جون كيري، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل األردني الملك عبد هللا الثاني، 
 وأنه )نتنياهو( هو من بادر إلى عقد هذه القمة. 

أهم من  ليس مهمًا هنا ماذا دار في اللقاء، ذلك أنها من المرات النادرة التي يكون فيها الشكل
المضمون، إذ ال يوجد رئيس دولة محترمة يدير صفقاٍت أو مفاوضاٍت في جنح الظالم، بعيدًا عن 
علم شعبها، وبمنأى عن مصسساتها، وطوال حقبتي أنور السادات وحسني مبارك، وهما من هما 

، أو أنه ضمن كنوز إسرائيل االستراتيجية، لم يكتب المصرخون أن مبارك زار الكيان الصهيوني سراً 
 ضبم خارجًا من غرفة شارون أو بيريز، في أحد فناد  قبرص، أو العقبة، مثاًل.

حتى زيارات سامح شكري، وزير خارجية السيسي، إلى إسرائيل، مفضوحة، ومذاعة على الهواء 
مباشرة، تمامًا مثل مباراة نهائي أمم أوروبا التي شاهدها سامح مع "سارة وبيبي" في منزل رئيس 

 االحتالل، ومن ثم يصبح السيسي صاحب ريادة في هذا المضمار. حكومة
وعلى المستوى العربي، ال يفرد التاريخ صفحاٍت عن لقاءاٍت من هذا النوع، إال ما يتعلق باللقاءات 
السرية بين الملك حسين عاهل األردن، وقادة االحتالل الصهيوني، منذ الستينات، وقبل حرب 

 عدها، وما كان ألحد أن يسمع بها، لوال وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.وما ب 1973أكتوبر/ تشرين 
تزيد فداحة الفضيحة أكثر عندما تعلم أن اللقاء تم بناء على طلب نتنياهو، وتلبية لرغبته، لنصبح 
أمام دليل إضافي على أن الجنرال الذي يحكم مصر، بدعم كامل من الكيان الصهيوني، ال يجد 

ار"ديليفري المنطقة" يطلبونه فيهرول مسرعًا، حاماًل طلبات السادة، ليهبم غضاضًة في أداء أدو 
بحجم حاكم أكبر دولة عربية إلى مرتبة مسصول عملياٍت قذرة في جهاز أمني، ينفذ مهمات سرية 

 خاصة في جو  الليل، يذهب ويعود متخفيًا، من دون أن يشعر به أحد.
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ت بها زيارة توفيق عكاشة إلى منزل سفير الصهاينة، في حي لن تجد فرقًا كبيرًا بين الطريقة التي تم
المعادي القاهري، وزيارة عبد الفتاح السيسي السرية إلى رئيس حكومة الصهاينة في العقبة، أو زيارة 

 سامح شكري إلى منزل نتنياهو.
ن وجد فهو في صالح توفيق عكاشة وسامح شكري، ذلك أنهما ذهبا في و  ضح ليس الفر  كبيرًا، وا 

النهار، بزيارٍة معلنة، ولم يتسلال كاللصوص والعمالء السريين، وموصلي طلبات السعادة للمنازل. 
وعلى الرغم من ذلك، انتفب القومجيون والناصريون المزيفون، تحت قبة البرلمان، وأعلنوا الجهاد 

ر سفير تل حتى يغسل مجلس النواب عاره، ويطيح النائب عكاشة خارجه، ويسقم عضويته، ألنه زا
 أبيب.

لست في حاجٍة ألن ألفت عنايتك إلى القومجيين والناصريين، ذاتهم، لن يجدوا غضاضًة، ولن 
يستشعروا عارًا، في ذهاب عبد الفتاح السيسي إلى الفراا اإلسرائيلي، سرًا، بل ربما يطلقون عليه 

نياهو، في الخفاء، ويحتفظ "أمير الدهاء" سابق عصره، صاحب العبقرية الرهيبة التي تجعله يقابل نت
 بالسر، عامًا كاماًل، حتى فضحتهما الصحافة الصهيونية، فاضطر نتنياهو لالعترا  بتلك الخلوة.

يبقى سصال يتكّرر كثيرًا: ما سر هذه الرغبة اإلسرائيلية، الجريئة، في فضح ما يدور بين الكيان 
ا الذي يدفعهم إلى تعرية جنرالهم الصهيوني ونظام عبد الفتاح السيسي في الغر  المغلقة، وم

 المفضل على هذا النحو المشين؟
غير أن السصال األكثر أهمية يتعلق بأطرا  محسوبٍة على جبهة رفب انقالب عبد الفتاح السيسي، 
وهو: لماذا كلما تعّرى نظام السيسي أكثر وأكثر في المخدع اإلسرائيلي، سارع عراٌة من الفكر والقيمة 

 المصالحة عليه؟بإلقاء مالءة 
 هذا موضوع آخر ال تتسع له المساحة.

 20/2/2017العربي الجديد، لندن، 
 

 انتهى الجدل.. يوجد ضم .57
 روغل ألفر

رئيس الدولة رصوبين ريفلين أيضًا، الذي هو أحد القالع العقالنية في الدولة يطالب بضم المناطق. 
الكاملة لجميع الفلسطينيين في المناطق التي  الحقو  المدنية إعطاءخالفا لمصيدي االبرتهايد هو يصيد 

 ستسري عليها السيادة اإلسرائيلية. أي هو يصيد الدولة ثنائية القومية.
االختيار بين دولة ثنائية القومية مع أو بدون ابرتهايد  إلىالجمهور اإلسرائيلي اعتاد على الحاجة 

ي الخيارات. وعندما تكون هذه هي جانب إسرائيل. هذه ه إلىوبين دولة فلسطينية التي ستنشأ 
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الجمهور تصيد الضم. لقد انتصر االحتالل على العقالنية، بما في ذلك عقالنية  أغلبيةالخيارات فان 
وراثة نتنياهو، يستطيع أو  إلىالذين يسعون  أولئكريفلين. وال يظهر في األفق قائد سياسي من بين 

بقيادة يئير لبيد  أهليةالدخول في حرب  األفضلأنه من إسرائيل من جنون االحتالل. يمكن  إنقاذيريد 
أو جدعون ساعر. لكن النتيجة ستكون نفس النتيجة. وكل ذلك في الوقت الذي ال يهتم فيه الجمهور 
بالمستوطنات أو يهودا والسامرة. عائلة المستوطنات مثل عائالت الجريمة استغلت هذا الوضع 

 الجماهيري السياسي وانتصرت.
هي  اإلرهاب، والعكس هو الصحيح. دولة اإلرهابة ثنائية القومية ليست أفضل من دولة الدول 

. ولكن ليس اإلرهابمشكلة يمكن حلها. وهي ال تشكل خطرا وجوديا. يوجد إلسرائيل حلول لدولة 
لديها حلول للدولة ثنائية القومية. الدولة ثنائية القومية هي خطر وجودي. وعندما يطلب الرئيس 

ين الضم فهو يطلب بذلك القضاء على دولة إسرائيل، ليس أقل من ذلك. رئيس الدولة يطالب ريفل
 بالقضاء على الدولة.

ألم تشاهد عيونه أن اليهود في إسرائيل لن يمنحوا ماليين الفلسطينيين الذين سيتم ضمهم المواطنة 
ال. الضم هو خطأ تاريخي الكاملة والحق في االنتخاب؟ الضم يعني تعميق االبرتهايد الموجود أص

 وخطوة تعبر عن عدم السالمة السياسية. التدمير الذاتي الطاهر.
هناك ستحدث حرب  إلىفي نهاية المطا  ستكون للفلسطينيين حقو  مدنية كاملة. وفي الطريق 

سرائيل ستنتهي كدولة يهودية وديمقراطية. الحلم الصهيوني سينتهي. لماذا كل ذلك؟  أهلية دموية. وا 
الجمهور في إسرائيل غير مبالية بمصير  أغلبيةعمونة أثبت من جديد أن  إخالءماذا؟ باسم ماذا؟ ل

النار على نفسها بسبب االحتالل. ألنها تخا  من  بإطال المستوطنات والمستوطنين. إسرائيل تقوم 
. إنها مثل الشخص الذي يختفي من الماضي في وعاء وخاطئدولة اإلرهاب خو  غير عقالني 

 ماء يغلي. ومثل الجبل الذي يخا  من الفأر.
، لكن الجمهور والزعماء ال يريدون أن يروا األخرى خدعة المستوطنات الكبيرة تنكشف مرة وراء 

اإلسرائيلية تستطيع  األمنيثبت أن قوات  األخرى مرة تلو  –الحقيقة. يميت، غوا قطيف وعمونة 
غم ذلك ما زالت دولة كاملة أسيرة في يد عائلة ال تهتز. ور  واألرباليهود من منازلهم،  إخالء

 المستوطنات. يا لهذه التراجيديا.
غير المبالية.  األكثريةالمستوطنون كانوا قلة، مصممون، مخادعون، منظمون وعنيدون، تغلبوا على 

كان  إذاليسأل كل يهودي في إسرائيل نفسه: هل أريد اعطاء مواطنة كاملة لماليين الفلسطينيين؟ 
: سلطة األغلبية إجابةواب ال، هل أفضل سلطة االبرتهايد على دولة اإلرهاب؟ وستكون الج

الخو  من  إلىاالبرتهايد. الجميع اقتنعوا أن الجنراالت المتقاعدين الذين يدعون أنه ال سبب يدفع 
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ل بما هو مختلف. انقالب الضم ي طهر جي إقناعهم، ال يفهمون باألمن، وال شيء يمكنه إرهابدولة 
 . انتهى الجدل، يوجد ضم.أيديولوجيكامل من الجنراالت الذين تسمم تفكيرهم. تطهير 
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