
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  

  
 
 

 فكرها السياسيتحمل وثيقة  والحركة أعدت فوز السنوار جزء من الديموقراطية الحمساويةمشعل: 
 لرئيس الحركة لجنة فتح المركزية تنتخب العالول نائبا  

 ثلثة مطالب قبل أي عملية انتخابية جديدة: ل لقائها لجنة االنتخاباتخل حماس 

 نتنياهو يشترط االعتراف بـ"يهودية الدولة" والسيطرة على "األغوار" لتحقيق السلم

 2017 استراتيجي تقدير –2016 يجياسترات تقييم: فلسطين قضية: مركز الزيتونة يعقد مؤتمرا  بعنوان

حل  عن تخليهترامب يعلن 
 الدولتين

 
  4... ص 

 
 

 4202 16/2/2017 لخميسا



 
 

 
 

 

 2 ص             4202 العدد:        2/16/2017 خميسال التاريخ: 

                                    

  :أخبار الزيتونة
 5 2017 استراتيجي تقدير –2016 استراتيجي تقييم ..فلسطين قضية: مركز الزيتونة يعقد مؤتمرا  بعنوان  2.

 
  السلطة:

 6 حماية المشروع الوطنيو  التحرير الزعنون يدعو لتفعيل دور منظمة  3.

 7 للتعامل بإيجابية مع إدارة ترامب واستعدادهاتمسكها بخيار الدولتين تؤكد الرئاسة الفلسطينية   4.

 8 عريقات يصف مقترح إقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بالسخيف  5.

 8 إلى شريك في الجريمة "إسرائيلـ"عشراوي: الواليات المتحدة تحولت من حليف منحاز ل  6.

 8 عريقات: حكومة االحتلل تسعى لدفن حل الدولتين  7.

 9 الشعب الفلسطينيأبو يوسف: بات واضحا  أن اإلدارة األمريكية الجديدة تعادي   8.

 9 "الحمد هللا" يطالب االتحاد األوروبي بدعم "حل الدولتين"  9.

 10 إدارة ترامب إلى التمسك بحل الدولتينتدعو  الخارجية الفلسطينية  10.

 10 ل حول األقصى خطيرة وغير مسبوقةالحسيني: تصريحات االحتل   11.

 11 اجتماع "إيجابي ومعمق" للرئيس الفلسطيني مع رئيس "سي آي إي" :مسؤول فلسطيني  12.

 11 رفض الواليات المتحدة ترشيح فياض هو عمل مهين واستفزازي للفلسطينيينرياض منصور:   13.
 

  المقاومة:
 12 فكرها السياسيتحمل وثيقة  والحركة أعدت فوز السنوار جزء من الديموقراطية الحمساويةمشعل:   14.
 14 ثلثة مطالب قبل أي عملية انتخابية جديدة: خلل لقائها لجنة االنتخاباتحماس   15.
 15 حماس: اإلدارات األمريكية المتعاقبة منحازة للحتلل اإلسرائيلي  16.
 15 الحية: تشريع االحتلل للستيطان يدعونا للوحدة وتعزيز المقاومة  17.
 16 لرئيس الحركة لجنة فتح المركزية تنتخب العالول نائبا    18.
 17 قراطيو : فتح جاهزة لخوض االنتخابات البلدية كاستحقاق وطني ديمفتح" "مركزية  19.
 17 تخلي اإلدارة األمريكية عن "حل الدولتين" سيكون بداية مواجهة حقيقية مع االحتلل: عباس زكي  20.
 18 مع النائب بهية الحريري الفلسطينية أوضاع المخيمات أبو العردات يبحث  21.

 
  الكيان اإلسرائيلي:

 18 نتنياهو يشترط االعتراف بـ"يهودية الدولة" والسيطرة على "األغوار" لتحقيق السلم  22.

 20 على الفلسطينيين اية لعهد سيشهد ضغطا  وزراء إسرائيليون: تصريحات نتنياهو وترامب بد  23.

 21 "القدس المحّررة" في ذكرى احتللها مصطلحالثقافة اإلسرائيلية تطلق وزارة   24.

 22 إلى "إسرائيل" خلل العام الماضيتضاعف أعداد الممنوعين من الدخول "هآرتس":   25.

 22 ستلم معدات ثقيلة لحملته ضد أنفاق حماسي يسرائيل"واال": الجيش اإل  26.
 
 



 
 

 
 

 

 3 ص             4202 العدد:        2/16/2017 خميسال التاريخ: 

                                    

  :األرض، الشعب
 23  لحم وبيت القدس في بالحجارة استهدافهم بعد مجّندة بينهم إسرائيليين أربعة إصابة  27.
 23 القدس شمالي منازل ثلثة هدم خلل مواجهات في نفلسطينيي خمسة إصابة  28.
 23 أطفال فلسطين في بالسرطان المصابين من %7.8الصحة:  وزارة  29.
 24 األقصى المسجد باحات يقتحمون مستوطنون يهود  30.

 24 اإلسرائيلي لرائد صلح يمّهد لتصعيد جديد ضد القدسقانوني فلسطيني: االستهداف   31.
 

  : اقتصاد
 25 متزايدة الصعوبة : االقتصاد الفلسطيني يواجه أوضاعا  الدولي النقد صندوق  32.

 
  : ثقافة
 25 شعث لنبيل" الثورة إلى النكبة من حياتي" كتاب إطلق  33.
 26 أدوارهم تمثيل يعيدون سابقون فلسطينيون أسرى يرويها والتعذيب اإلسرائيلي السجن تجارب  34.

 
  : مصر
 26 السيسي: التوصل لحل دائم للقضية الفلسطينية سيساهم بإعادة االستقرار للمنطقة  35.
 26 "إسرائيل"بسحب سفير   علم رسميا  المصر:   36.

 
  األردن: 

 27 لحل القضية الفلسطينية األردن يؤكد تمسكه بحل الدولتين سبيل    37.

 28 : التجنيس يعمل على تفريغ فلسطين من أبنائهااألردنيوزير الداخلية   38.

 28 االلتزام اإلسرائيلي يقضي بأولوية تصدير الغاز لألردن: صحيفة "ذي ماركر"  39.
 

  عربي، إسلمي:
 29 "جريمة تطبيعية"مرصد مغربي: حضور إسرائيليين منتدى تعليم بالرباط   40.
قليمي ودولي قيّ واليتي: مؤتمر دعم االنتفاضة الفلسطينية إ  41.  29 مجراء سياسي وا 

 
  دولي:

 30 األمم المتحدة: "ينبغي عمل كل شيء" للحفاظ على حل الدولتين  42.

 30 موغيريني: االتحاد األوربي لن ينقل سفارته إلى القدس  43.

 30 المتحدة: التزام باريس بحل الدولتين أقوى من أي وقت مضىسفير فرنسا باألمم   44.

 31 كيون سابقون يطالبون بعدم تعيين فريدمان سفيراير سفراء أم  45.

 31 في جامعة كولومبيا بنيويورك إسرائيليا   ناشطون يقاطعون سفيرا    46.

 32 "إسرائيل"نشطاء إسبان يواجهون أحكاما  بالسجن لمشاركتهم بفعاليات حملة مقاطعة   47.



 
 

 
 

 

 4 ص             4202 العدد:        2/16/2017 خميسال التاريخ: 

                                    

 
  : مختارات

 32 التجربة الكردية تشّجع واشنطن على اعتمادها في مناطق أخرى  48.
 

  حوارات ومقاالت:
 35 فايز أبو شمالة د.... كي!!!ما أروع البيت األبيض األمري  49.
 37 عريب الرنتاوي"... المنصات" إلى" الفصائل"الفلسطينيون... من   50.
 39 صالح القالب ...لماذا تراجع ترمب عن حلِّّ الدولتين؟ !  51.
 40 عادل سليمان... سط؟هل عاد الصراع على الشرق األو   52.
 44 ايال زيسر... "حماس"الكراسي الموسيقية في   53.

 
 45 :كاريكاتير

*** 
 
 عن حل الدولتين تخليهترامب يعلن  .1

في تحّول جذري للرؤية ، أنه و جويس كرم ، عنواشنطن، من 16/2/2017، الحياة، لندنذكرت 
سرائيل، تخلى الرئيس دونالد ترامب أمس عن ريكماأل حل "ية لعملية السالم بين الفلسطينيين وا 

سنة وكان تبناه الرؤساء بيل كلينتون وجورج بوش وباراك  25، وهو تصور عمره أكثر من "الدولتين
أوباما، وذهب الرئيس الجديد خالل مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

أمس أن  "الحياة"تنياهو، نحو مقاربة جديدة تتبنى غطاء إقليميًا، وكشفت مصادر موثوق فيها لـ ن
 إدارة ترامب تدرس استضافة قمة في واشنطن للقيادات العربية، للبحث في عملية السالم.

م وافترق ترامب في المؤتمر الصحافي عن المواقف التقليدية في عملية السالم منذ اتفاق أوسلو، ول
الدولتين والى الدولة... يعجبني ما سيعجب الطرفين  إلىأنا أنظر "يلتزم حل الدولتين. وقال: 

. وأكد أن على الطرفين تقرير شكل التسوية ")اإلسرائيلي والفلسطيني(، ويمكنني العيش مع كليهما
. ورد نتنياهو: "روناتفاق سالم كبيرًا جدًا... أكبر مما يتوقعه كثي"بينهما والسالم، ووعد بأنه سيبرم 

 ."، قبل أن يضيف ترامب: ال تبدي كثيرًا من التفاؤل!"سنحاول ذلك"
دور  إلى، ولمح "ضبط النفس بعض الشيء في قضية االستيطان" إلىوفيما دعا ترامب ضيفه 

القدس بقوله:  إلىية مريكإقليمي للدول العربية في أي محادثات سالم، رافضًا التزام نقل السفارة األ
 "مسألة المستوطنات ليست في صلب النزاع" أن، رد نتانياهو "رغب في هذا األمر إنما ننظر فيهأ"
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 إلى، فيما دعا ترامب الفلسطينيين "دولة يهودية"باالعتراف بإسرائيل "مع الفلسطينيين، بل طالبهم 
 ."الكراهية"التخلص من 

ترامب قال: ، أن أثير كاكان ، عنواشنطن، من 15/2/2017 ،لألنباء األناضولوكالة وأضافت 
"على إسرائيل أن تبدي مرونة أكبر في التفاوض مع الفلسطينيين، وتوقف بناء المستوطنات مؤقتًا 
كي يمكن التوصل إلى السالم". وأضاف أن على "الفلسطينيين أن يتخلصوا من بعض الكراهية التي 

التحلي ببعض المرونة". وتابع: "سيكون يعلمونها لألطفال ضد اإلسرائيليين وأن يعترفوا بإسرائيل، و 
 على كل من اإلسرائيليين والفلسطينيين تقديم التنازالت لتحقيق السالم". 

وعن نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس قال ترامب: "أود أن يحدث ذلك، ونحن ندرس 
 ذلك".  هذا بعمق شديد وبعناية فائقة جدًا، صدقوني، وسنرى ما الذي سيحصل بعد

وأشار الرئيس األمريكي خالل المؤتمر إلى أن بالده "ترفض تصرفات غير عادلة وأحادية الجانب 
داخل األمم المتحدة ضد إسرائيل، حيث عاملتها بحسب رأيي، بطريقة غير عادلة على اإلطالق"، 

رائيل على في إشارة لقرار مجلس األمن الداعي لوقف االستيطان. وأكد رفضه لمحاوالت مقاطعة إس
  أصعدة دولية أخرى.

وشدد على أنه سيعمل "على منع إيران من تطوير أي سالح نووي على اإلطالق، لذا فإن مساعدتنا 
 األمنية إلسرائيل هي في أعلى مستوياتها، لضمان أنها قادرة على الدفاع عن نفسها". 

  
 2017 استراتيجي تقدير –2016 يجياسترات تقييم: فلسطين قضية: مركز الزيتونة يعقد مؤتمرا  بعنوان .2

: عنوان تحت علمياً  مؤتمراً  15/2/2017 األربعاء يوم واالستشارات للدراسات الزيتونة مركز عقد
 في ”بالزا كراون“ فندق في ،2017 استراتيجي تقدير – 2016 استراتيجي تقييم: فلسطين قضية“

 سنة خالل محاورها بمختلف لسطينيةالف بالقضية المتعلقة التطورات تقييم خالله وجرى بيروت،
 .2017 سنة في المتوقعة اتجاهاتها استشراف محاولة إلى إضافة ،2016
 والمهتمين المتخصصين من نخبة جلسات، ثالث على أعماله توزعت الذي المؤتمر، في شارك وقد

 والبيئة ائيلي،اإلسر  العربي والمحور الداخلي، الفلسطيني المحور خاللها ناقشوا الفلسطيني، بالشأن
 .الفلسطينية القضية في المؤثرة الخارجية
 االستراتيجي والتقدير التقييم ندوات سلسلة إطار ضمن يندرج هذا المؤتمر أن إلى اإلشارة وتجدر

 للسنة ينعقد وهو سنة، كلّ  رأس على المركز يعقدها والتي الفلسطينية، بالقضية المتعلقة للتطورات
 .التوالي على الثامنة
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 رّحب حيث االفتتاح، كلمة الزيتونة، مركز عام مدير صالح، محمد محسن. د ألقى البداية يف
 .المؤتمر برنامج سيتناولها التي النقاط أبرز واستعرض بالحضور،

 الفيديو“ عبر مباشرة المؤتمر افتتاح في مشعل خالد حماس لحركة السياسي المكتب رئيس وتحدث
  .المحتملة وآفاقها فيها حماس ودور لفلسطينيةا الوطنية التجربة عن كونفرنس،

 إطار في حماس دور حول التجربة، نظرات حول ومالحظات محاور؛ نظرات ثالثة مشعل وتناول
 والمستقبل.  التجربة، واآلفاق هذه

 اإلسرائيلي والكيان الداخلي، الفلسطيني المحور سليمان، جابر. أ أدارها التي الثانية، الجلسة وتناولت
 المصري، هاني. أ من كلّ  فيها وتحدث الفلسطينية، والقضية العربي والعالم الفلسطينية، لقضيةوا

 أستاذ إسماعيل، عباس. ود االستراتيجية، والدراسات السياسات ألبحاث الفلسطيني المركز رئيس
 مالعلو  أستاذ نوفل، سعيد أحمد. ود اإلسرائيلي، بالشأن مختص اللبنانية، الجامعة في مساعد

 اإلسرائيلي – العربي والصراع الدولية العالقات في متخصص األردنية، اليرموك جامعة في السياسية
 .السياسي واإلصالح العربية الوحدة وقضايا
 وتحدث العرب، الناشرين التحاد السابق الرئيس شبارو، بشار. أ أدارها التي الثالثة، الجلسة وتناولت

 الجامعة في االجتماعي النفس وعلم التربوي االجتماع علم اذأست عتريسي، طالل. د من كل فيها
 التركي بالشأن مختص باحث الحاج، سعيد. وتحدث د الفلسطينية، والقضية اللبنانية، عن إيران

 والتطورات الفلسطينية والقضية تركيا بين العالقة الفلسطينيين، عن واألدباء الكتاب اتحاد وعضو
 دائرة ومدير بيروت، في الدولية اللبنانية الجامعة رئيس حماد، مجدي. د لوتناو ، المحتملة والمسارات
 القضية في األمريكي وخصوصاً  الدولي سابقًا، التأثير الفلسطينية التحرير منظمة في التخطيط

 المحتملة.  ومساراته الفلسطينية
 تقييمات من مناقشته تّمت بما منوهاً  الحضور، صالح محسن. د شكر النقاش، حلقة ختام وفي

 .ألجلها العاملة واألطراف القضية خدمة في تسهم أن آمالً  الفلسطينية، القضية لمسار وتوقعات
الحياة، لندن، المركز الفلسطيني  -الجزيرة.نت  -قدس برس  - 21موقع عربي -رأي اليوم 

 16/2/2017-15القدس العربي،  -الشرق األوسط –موقع حركة حماس  -لإلعلم
 
 وحماية المشروع الوطني التحرير لتفعيل دور منظمة دعويالزعنون  .3

 نه إذا تعذر تنفيـذ مـا تـمّ أأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون : كمال زكارنة -ان عمّ 
االتفـاق عليـه فـي اجتمـاع اللجنـة التحضـيرية األخيـر فـي بيـروت وبقيـت المواقـف كمـا هـي بخصــوص 

لعقد دورة عادية للمجلس الوطني لوضع األسس لتفعيل وتطـوير  عقد المجلس الوطني، فيجب السعي
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العــدد  فــي افتتاحيــة ،وقــال الزعنــون مؤسســات منظمــة التحريــر الفلســطينية وحمايــة المشــروع الــوطني.
ن تبقـــى مؤسســـات أنـــه ال يمكـــن االنتظـــار إلـــى األبـــد، و إ ،( مـــن مجلـــة المجلـــس الـــوطني الفلســـطيني54)

"بكـل صـراحة، ال بـد مـن إعـادة االعتبـار لـدور منظمـة  ن تفعيـل/ موضـحاً منظمة التحرير الفلسـطينية دو 
نمــا  التحريــر الفلســطينية، وال يجــب أن يكــون ذلــك مجــرد شــعار يــردد دائمــاً  فــي بياناتنــا وكلماتنــا فقــط"، وا 

يجـب أن يكــون الهــدف العاجــل والمركـزي لنــا، لوضــع آليــات تنفيــذ البرنـامج السياســي الــذي أقــره المجلــس 
، واتخـاذ خطـوات عمليـة "دولة إسـرائيلـ"وبحث سحب االعتراف الفلسـطيني بـ ،في دورته األخيرةالمركزي 

للتحـول مـن وضـع الســلطة القـائم إلـى وضـع الدولــة، خاصـة فـي ظـل التهديــدات األمريكيـة بنقـل ســفارتها 
جراءاتها العدوانية وع لى رأسـها إلى مدينة القدس المحتلة، وفي ظل تمسك حكومة االحتالل بسياساتها وا 

  االستيطان االستعماري في أرضنا".
نـــه ال يمكـــن إجـــراء االنتخابـــات بمـــا فيهـــا انتخابـــات المجلـــس الـــوطني فـــي ظـــل اســـتمرار أوأكـــد الزعنـــون 

ذلــك، نتــابع مــع أعضــاء لجنــة إعــداد نظــام انتخابــات المجلــس  مــن رغمبــالاالنقســام وعــدم إزالــة أســبابه، و 
 لخاصة ببعض القضايا فيه.الوطني استكمال اإلجراءات الضرورية ا

 16/2/2017 ،الدستور، عّمان
 

 للتعامل بإيجابية مع إدارة ترامب واستعدادهاتمسكها بخيار الدولتين تؤكد الرئاسة الفلسطينية  .4
أكـــدت الرئاســـة الفلســـطينية تمســـكها بخيـــار الـــدولتين والقـــانون الـــدولي والشـــرعية الدوليـــة وبمـــا  :رام هللا

قامـة دولـة فلسـطين المسـتقلة بعاصـمتها يضمن إنهاء االحتالل اإل لتعـيش  "،القـدس الشـرقية"سرائيلي وا 
، واسـتعدادها للتعامـل 1967 سـنةعلى حدود الرابع مـن حزيـران  "دولة إسرائيل"بأمن وسالم إلى جانب 

 بإيجابية مع إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب لصناعة السالم.
وزراء اإلســرائيلي لل ــة اإلمــالءات حــول اســتمرار الســـيطرة وشــددت الرئاســة علــى أن تكــرار رئــيس الـــ 

اإلســـرائيلية علـــى الحـــدود الشـــرقية مـــن أراضـــي دولـــة فلســـطين المحتلـــة، وكـــذلك المطالبـــة بـــاالعتراف 
كدولة يهوديـة، يعتبـر اسـتمرار لمحاولـة فـرض الوقـائع علـى األرض وتـدمير خيـار الـدولتين  "إسرائيلـ"ب

   مين )االبهارتايد(.واستبداله بمبدأ الدولة بنظا
وطالبت الرئاسة رئيس الوزراء اإلسرائيلي باالستجابة لطلب ترامب والمجتمع الدولي بوقـف النشـاطات 
االستيطانية كافة وبما يشمل شرقي القدس، مؤكدة فـي ذات الوقـت اسـتعدادها السـتئناف عمليـة سـالم 

وحـل قضـايا الوضـع النهـائي كافـة ذات مصداقية بعيدًا عن اإلمالءات وفرض الحقائق على األرض، 
 .2002 سنةدون استثناءات، استنادا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية ل

 15/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 مقترح إقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بالسخيف يصفعريقات  .5
ال صــائب عريقــات، أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر، إن لكترونيــة": قــيــام اإل"األ -رام هللا 

االقتــراح بإقامــة دولــة فلســطينية فــي قطــاع غــزة وســيناء، ال يمكــن حتــى مجــرد التفكيــر فيــه تحــت أي 
، 15/2/2017ووصف عريقات، خالل مؤتمر صحفي عقـده فـي أريحـا، األربعـاء  ظرف من الظروف.

 ئيلي بال حقيبة أيوب قرا، بأنها "سخيفة".الفكرة التي قدمها الوزير اإلسرا
كمــا القــدس الشــرقية لفلســطين  : "ســيناء أرض مصــرية. ســيناء لمصــر والمصــريين، تمامــاً وشــدد قــائالً 

، "وال يمكـن تحـت أي ظـرف 1967والفلسطينيين". وأكد أن الفلسطينيين يسعون إلقامة دولة في حـدود 
 السخيفة". وأشاد بدعم مصر الثابت لحل الدولتين.من الظروف حتى مجرد التفكير في هذه األفكار 

 15/2/2017 ،األيام، رام هللا
 
 إلى شريك في الجريمة "إسرائيلـ"عشراوي: الواليات المتحدة تحولت من حليف منحاز ل .6

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي: "إنـه مـن الواضـح أن  :رام هللا
مريكيــة الجديــدة تــدعم نتنيـــاهو فــي مواقفــه، وتـــوفر لــه مســاحة للقضـــاء علــى حــل الـــدولتين، اإلدارة األ

وتتحــول مــن حليــف منحــاز إلســرائيل إلــى شــريك بالجريمــة، فــإذا أراد الــرئيس األمريكــي دونالــد ترامــب 
 التخلص من حل الدولتين لخلق واقع بديل، فعليه أن يقدم ويوضح ما هي الخيارات والبدائل لذلك".

على استفسارات وسائل اإلعالم بشأن التصريحات التـي أدلـى مصـدر مسـؤول  رداً  ،أضافت عشراويو 
فــي البيــت األبــيض حــول تراجــع إدارة ترامــب عــن تبنــي حــل الــدولتين: "إن حــل الدولــة الواحــدة يتطلــب 

فـرض المساواة في الحقوق والمواطنة للجميع، وما يسعى له نتنياهو هو استمرار االحتالل العسـكري و 
 دولة فصل عنصري، األمر الذي سيجر المنطقة وخارجها إلى المزيد من التطرف والعنف والدمار".

 15/2/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عريقات: حكومة االحتلل تسعى لدفن حل الدولتين .7
تصـريح لمسـؤول  أعرب مسؤولون فلسـطينيون أمـس، عـن قلقهـم عقـب صـدور: محمد يونس -رام هللا 

فــــي البيـــــت األبـــــيض قـــــال فيــــه إن إدارة الـــــرئيس دونالـــــد ترامـــــب تعتقــــد أن الســـــالم بـــــين الفلســـــطينيين 
واإلسرائيليين ال يجب أن ينحصر في خيار حل الدولتين، معتبرين ذلك دلياًل على نية ترامـب إحـداث 

 ."رائيلإس"تحول في السياسة األمريكية الخارجية لمصلحة مواقف حكومة اليمين في 
صـــائب عريقـــات إلـــى عقـــد مـــؤتمر صـــحفي عقـــب  .وســـارع أمـــين ســـر منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية د

التصـــريح حـــذر فيـــه مـــن أن انهيـــار حـــل الـــدولتين ســـيقود إلـــى "كارثـــة". وأضـــاف: "مـــن ال يقبـــل حـــل 
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ين الــدولتين ســينتهي بــه األمــر إلــى حــل الدولــة الواحــدة". وقــال: "دولــة ديموقراطيــة للمســلمين والمســيحي
على األرض، وهو  "إسرائيل"واليهود". وحذر من أن الفلسطينيين والعالم لن يقبل الخيار الذي تفرضه 

 دولة واحدة تقوم على التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.
ل اء فكرة إقامة دولة فلسطين علـى حـدود  واعتبر أن "حكومة االحتالل تسعى إلى دفن حل الدولتين وا 

ملة من اإلجـراءات والسياسـات المتمثلـة بتوسـيع المسـتوطنات وسـرقة األرض ، من خالل ج1967عام 
ــدولتين علــى حــدود عــام  ــة فلســطين، خيارنــا حــل ال والمــوارد والميــاه". وأضــاف: "كمنظمــة تحريــر ودول

 "....، وقدمنا لهذا ال رض تنازالت كبيرة ومؤلمة1967
 16/2/2017 ،الحياة، لندن

 

 رة األمريكية الجديدة تعادي الشعب الفلسطينيأبو يوسف: بات واضحا  أن اإلدا .8
أنه بات واضحًا  ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،رام هللا: يعتقد واصل أبو يوسف

أن اإلدارة األمريكيــة الجديــدة تعــادي الشــعب الفلســطيني بشــكل علنــي وفــي عــدة اتجاهــات. وقــد تجلــى 
ان اإلســـرائيلي أو فـــي موضـــوع نقـــل الســـفارة األمريكيـــة إلـــى ذلـــك فـــي التصـــريحات الخاصـــة باالســـتيط

القــدس المحتلــة، واآلن فيمــا يتعلــق بالســالم بــين الفلســطينيين واإلســرائيليين لكــن لــيس عــن طريــق حــل 
 .1967الدولتين وبالتالي عدم إمكانية إقامة دولة فلسطينية على األراضي المحتلة في عام 

ـــ "القــدس العربــي" إن الواليــ ات المتحــدة تبــدي انحيــازًا كــاماًل لحكومــة االحــتالل وعليهــا مراجعــة وقــال ل
أن تكــون  إلــىمواقفهــا خاصــة بعــد لقــاء ترامــب مــع رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو. ودعــا 

هنــاك محــددات واضــحة للسياســة األمريكيــة ال تــذهب فيهــا حقــوق الشــعب الفلســطيني هــدرًا، مؤكــدا أن 
قامـــة دولـــة فلســـطينية هـــذا الشـــعب ســـيبقى متم ـــه بـــالعودة وتقريـــر المصـــير وا  ســـًكا بحقوقـــه خاصـــة حق

يوســف، يجــب أن يكــون  أبــووانطالقــا مــن ذلــك يقــول  وعاصــمتها القــدس مهمــا عظمــت التضــحيات.
الضــوء األخضــر لالحــتالل  إعطــاءهنــاك وضــوح مــن اإلدارة األمريكيــة فــي الموقــف السياســي ولــيس 

 ادة الشعب الفلسطيني وتثبيت واقع على األرض.لمواصلة ما يمكن أن يشكل كسرا إلر 
 16/2/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 "الحمد هللا" يطالب االتحاد األوروبي بدعم "حل الدولتين" .9

ـــا –رام هللا  ـــوزراء الفلســـطيني رامـــي الحمـــد هللا، يـــوم: قن مطالبتـــه  14/2/2017الثالثـــاء  جـــدد رئـــيس ال
ى صـــعيد دعــم حـــل الـــدولتين، واتخــاذ خطـــوات عمليـــة إللـــزام االتحــاد األوروبـــي للقيـــام بــدور فعـــال علـــ

 إسرائيل بمتطلبات السالم، وعلى رأسها وقف االستيطان، والتراجع عن قرارها األخير في شرعنته.
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جــاء ذلــك خــالل اللقــاء الــذي عقــده الحمــد هللا مــع وفــد مــن لجنــة إدارة األزمــات لشــؤون المــدنيين فــي 
 االتحاد األوروبي.

 14/2/2017 ،ةالشرق، الدوح
 
 إدارة ترامب إلى التمسك بحل الدولتينتدعو  الخارجية الفلسطينية .11

إدارة ترامب إلى التمسـك بحـل الـدولتين لحـل  ،األربعاء أمس ،دعت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية
القضية الفلسطينية وتحقيق السالم مع "إسرائيل". وحذر بيان صادر عن الوزارة من مخـاطر مـا نسـب 

لــى )مصــدر مســؤول( فــي البيــت األبــيض بشــأن تراجــع إدارة ترامــب عــن تبنــي حــل الــدولتين. واعتبــر إ
البيــان أن مثــل هــذا التراجــع "يعنــي نجاحــًا أواًل وفوريــًا لنتنيــاهو حتــى قبــل بــدء المشــاورات مــع الــرئيس 

 دثات".األمريكي وحاشيته، ما من شأنه أن يعزز وضع رئيس الوزراء "اإلسرائيلي" في تلك المحا
ورأى البيــان أن تراجــع إدارة ترامــب عــن االلتــزام بحــل الــدولتين "يعنــي تحــواًل خطيــرًا لــيس فقــط لــ دارة 
نما أيضًا في انعكاساته علـى مواقـف  األمريكية ونظرتها لكيفية إنهاء الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، وا 

 لهذا الصراع الدائم". دول أخرى في العالم، مما يفتح المجال لشتى أنواع وأشكال الحلول
وجاء في البيان أن "خروج هـذا التسـريب للعلـن قبيـل المحادثـات اإلسـرائيلية األمريكيـة هـو نـذير شـؤم، 

مؤكـــدًا أن الفلســـطينيين "أمـــام هـــذا  ويؤســـس لحالـــة مـــن الفوضـــى السياســـية علـــى المســـتوى الـــدولي."
دوليـة للحفـاظ علـى حـل الـدولتين االنزالق المحتمل للموقـف األمريكـي، سيسـعون لتشـكيل أوسـع جبهـة 

 كخيار أفضل من وجهة نظر غالبية المجتمع الدولي".
 16/2/2017 ،الخليج، الشارقة

 
 الحسيني: تصريحات االحتلل حول األقصى خطيرة وغير مسبوقة .11

قال وزير شـؤون القـدس، المحـافظ عـدنان الحسـيني، إن تصـريحات قـادة االحـتالل اإلسـرائيلي  :القدس
ن المســجد األقصــى المبــارك مكــان لليهــود فقــط "خطيــرة"، وأكــد أن األقصــى يتعــرض ألكبــر العلنيــة بــأ

بالقـدس، "إن مـا  15/2/2017 وقـال فـي لقـاء مـع الصـحفيين يـوم األربعـاء عملية ت يير لوضعه القـائم.
يحصــل فــي القــدس غيــر مســبوق علــى كــل األصــعدة، خاصــة مــا يتعــرض لــه المســجد األقصــى مــن 

عــن  اقتحامــات متواصــلة، وســط محــاوالت إلقامــة طقــوس وشــعائر تلموديــة، فضــالً اعتــداءات مســتمرة و 
وأضــاف الحســيني  الحفريــات المســتمرة والمتواصــلة أســفله ومحيطــه وتفري ــه لخدمــة الروايــة التلموديــة".

ن الوضع مقلق ألنه يزيد كل يوم ويؤّشـر بـأن األمـور لـن تتوقـف، وأن مخططـات االحـتالل مسـتمرة أ"
 القائم في األقصى، وسط است الل "إسرائيل" للظروف العربية واإلسالمية الراهنة". لت يير الوضع
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إقـراره قبــل أيـام مـن لجنــة تابعـة لحكومــة  مـن جهـة ثانيــة، أكـد الحسـيني أن قــانون منـع األذان الــذي تـمّ 
االحـــتالل أمـــر غيـــر مســـبوق، مشـــددا فـــي الوقـــت نفســـه علـــى أن األذان مـــن العبـــادات وهـــو جـــزء مـــن 

، والصــالة هــي عمــاد الــدين، وقــال: حينمــا يتــدخل االحــتالل بهــذه الطريقــة المهينــة، باإلمكــان الصــالة
 الشعور بمدى تطرف مسؤولي حكومة االحتالل التي يقودها مستوطنون متطرفون.

 15/2/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 
 ي إي"اجتماع "إيجابي ومعمق" للرئيس الفلسطيني مع رئيس "سي آ :مسؤول فلسطيني .12

: كشف مسؤول فلسطيني أن الـرئيس محمـود : األناضول، ووكالة من عبد الرؤوف أرناؤوط -القدس 
عباس، التقى في رام هللا أول أمس الثالثاء، رئيس وكالة المخابرات المركزية األمريكية، مايك بامبيو. 

اء، ولكنــه قــال: عــن وســائل اإلعــالم. ورفــض المســؤول الخــوض فــي تفاصــيل اللقــ وجــرى اللقــاء بعيــداً 
وأضـــاف: "أكـــد الـــرئيس عبـــاس فـــي اللقـــاء، الـــذي حضـــره عـــدد مـــن  ".ومعمقـــاً  إيجابيـــاً "االجتمـــاع كـــان 

المسؤولين الفلسطينيين، التمسك بخيار حـل الـدولتين، وحـذر مـن خطـورة الممارسـات اإلسـرائيلية علـى 
 المحلية واإلقليمية".وتابع المسؤول الفلسطيني: "جرى خالل اللقاء استعراض التطورات  األرض".

 16/2/2017 ،القدس العربي، لندن
 
 رفض الواليات المتحدة ترشيح فياض هو عمل مهين واستفزازي للفلسطينيينرياض منصور:  .13

قــال ديبلوماســي عربــي فــي األمــم المتحــدة إن رفــض الواليــات المتحــدة ترشــيح رئــيس الــوزراء  :نيويــورك
"يعنــي أن اإلدارة األمريكيــة تطبــق مبــدأ إســرائيل أواًل، الفلســطيني الســابق ســالم فيــاض لمنصــب أممــي 

أن فيــاض يحمــل الجنســية األمريكيــة. وأضــاف أن فيــاض مــواطن  إلــىولــيس أمريكــا أواًل"، فــي إشــارة 
أمريكي من أصل فلسطيني، "لكـن الـرفض األمريكـي لـه بسـبب أنـه فلسـطيني، يعنـي أن شـعار أمريكـا 

 تم تجاهله لمصلحة إسرائيل أواًل". أواًل الذي رفعه الرئيس دونالد ترامب
وقالـت مصـادر مقربـة مـن سـالم فيـاض أمـس، إن الموقـف األمريكـي ضـد ترشـيحه لتـولي رئاسـة بعثــة 

 الفلسطينيين". األمم المتحدة في ليبيا هو "إنكار للحق في الفرص المتساوية، وتمييز ضدّ 
الواليـات المتحـدة ترشـيح فيـاض وقال السفير الفلسـطيني فـي األمـم المتحـدة ريـاض منصـور إن رفـض 

 هو "عمل مهين واستفزازي للفلسطينيين جميعًا ألن الترشيح رفض لمجرد أن فياض فلسطيني". 
 16/2/2017 ،الحياة، لندن
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 فكرها السياسيتحمل وثيقة  والحركة أعدت السنوار جزء من الديموقراطية الحمساوية فوزمشعل:  .14
ــد مشــعل، أن المقاومــة الفلســطينية متجــذرة فــي كــل أكــد رئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــا س، خال

تفاصـــيل الحيـــاة اليوميــــة الفلســـطينية، مشـــددًا علــــى قـــدرتها علـــى الصــــمود واالســـتمرارية فـــي مختلــــف 
ودعـــا مشـــعل خـــالل كلمـــة عبـــر األقمـــار الصـــناعية خـــالل مـــؤتمر "قضـــية فلســـطين تقيـــيم  الظـــروف.
نظمه مركز الزيتونة، في بيروت يوم األربعاء، إلى  " الذي2017وتقدير استراتيجي  2016استراتيجي 

إعــادة تعريــف المشــروع الــوطني والتوافــق علــى اســتراتيجية وطنيــة قــادرة علــى حشــد القــوى كافــة خلــف 
وقــدم مشــعل خــالل كلمتــه قــراءة نقديــة فــي التجربــة الوطنيــة الفلســطينية ودور حركــة  مشــروع المقاومــة.

 الواقع العربي والمت يرات في المنطقة.حماس فيها واآلفاق المحتملة في ظل 
وقال إن فوز يحيى السنوار برئاسة الحركة في غزة جزء من الديموقراطية الحمسـاوية التـي نفتخـر بهـا 
ونعتز بوجودها، وهذا ال يعني إقصاء إسماعيل هنيـة مـن قيـادة الحركـة، لكـن قـوانين الحركـة الداخليـة 

 تمنع توليه دورتين لقيادة الحركة.
مشعل إلى عدم االنجرار للتحليالت اإلسرائيلية، فالعمل المقاوم أصل من أصول الحركـة، مبينـًا  ودعا

 أن استراتيجيات الحركة ثابتة ونابعة من عمل مؤسساتي.
وأعلـــن عـــن إعـــداد الحركـــة وثيقـــة تحمـــل فكـــر حمـــاس وموروثهـــا السياســـي، مؤكـــدًا أنهـــا ســـتقدم خـــالل 

 من اإلسهام في المشروع الوطني الفلسطيني. جربة وجزءً األسابيع القادمة تعبيرا عن هذه الت
 
 

 حول التجربة الوطنية
وبّين مشعل أن ما ُيحسـب للتجربـة الوطنيـة الفلسـطينية هـي قـدرتها علـى الصـمود والنضـال والمقاومـة 

 في مختلف الظروف، مشيرًا إلى أن شعبنا هو األساس؛ حيث قدم التضحيات والبطوالت.
اكتسب اإلبداع ومفاجئة اآلخرين واالنتقال مـن ميـدان إلـى ميـدان، منوهـًا إلـى أن  وأشار إلى أن شعبنا

 شعبنا نوَّع في وسائل مقاومته لالحتالل، وصمد في مختلف الظروف.
وأوضــح أن شــعبنا والمــرابطين فــي باحــات المســجد األقصــى المبــارك أفشــلوا مخطــط التقســيم المكــاني 

نية أن المقاومة ظلت ثابتا أصيال في العمل الوطني، مشـددًا وأضاف: ُيحسب للتجربة الوط والزماني.
علــى أن المقاومــة عميقــة الجــذور، وهــي روح هــذا الشــعب، منوهــًا إلــى أن عمــق المقاومــة فــي ضــمير 

 شعبنا طوَّر المقاومة ونقلها من مجموعات قتالة إلى جيش.
دارة وأشـــار بأنـــه ُيحســـب للتجربـــة القـــدرة علـــى العمـــل المؤسســـاتي المســـتوعب ل ألطيـــاف الفلســـطينية وا 

شـراكه فـي مرجعيـات القـرار. ونبـه  الخالفات والبرامج المتنوعة، والقدرة علـى اسـتيعاب التنـوع الفكـري وا 
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إلى أن التجربة الوطنية نجحت في بلورة الهوية الفلسطينية وتصـدير القضـية للعـالم وتحقيـق نجاحـات 
وأكد علـى  لَور القضية الفلسطينية وحافظ عليها.ملموسة، مضيفًا أن شعبنا الفلسطيني عبر مكوناته ب

نجــاح التجربــة الوطنيــة بتحريــر جــزء عزيــز مــن أرض الــوطن؛ حيــث دحــرت االحــتالل اإلســرائيلي مــن 
 قطاع غزة ونقلت المعركة إلى عمق دولة االحتالل اإلسرائيلي وضربت نظريته األمنية.

 
 ملحظات على التجربة

ب فـــي اســـتراتيجية التعامـــل مـــع الضـــ وط ومواجهـــة التحـــديات وتطـــرق مشـــعل إلـــى الخلـــل واالضـــطرا
والمت يرات القاسية، حيث جاءت كثير مـن االجتهـادات السياسـية علـى حسـاب االسـتراتيجيات وتاهـت 
البوصـلة واخــتلط الثابــت والمت يــر وجــرى التوســع فــي موضــوع الضــرورة دون ميــزان دقيــق وموضــوعي 

ية ط ــت علــى حســاب المصــالح العامــة؛ ممــا أصــاب وقــال إن المصــالح الشخصــ ومؤسســي يحكمهــا.
المشــروع الــوطني واســتراتيجية المقاومــة والحقــوق الوطنيــة بضــرر كبيــر، ودفعنــا أثمانــا باهظــة مقابــل 

وتابع: إن فصل المقاومـة عـن السياسـة والميـدان أمـر غريـب ومسـتهجن،  تقديرات خاطئة أو موهومة.
ولفـت مشـعل إلـى نقـل مركـز ثقـل القـرار إلـى  لعـات شـعبنا.منوهًا إلـى أن أداء القيـادة كـان أقـل مـن تط

ــًا إلــى التــوازن بــين الــداخل والخــارج مــن حيــث  حيــث توجــد القيــادة مــع تهمــيش الــداخل والخــارج، داعي
وعرج مشعل على اتفاقية أوسلو وتداعياتها على  االهتمام والمشاركة في النضال والمؤسسات القيادية.

وأردف أن أوســلو كبلــت الســلطة وحولــت قضــيتنا إلــى  أنهــا خلــل كبيــر.المشــروع الــوطني، مشــيرًا إلــى 
 مجرد تفاصيل، وتمّدد من خاللها االستيطان، الفتًا إلى أن المقاومة كشفت الوجه القبيح لدى العالم.

 وفي حديثه عن االنقسام، شدد على أنه ما لم نؤمن بالشراكة الوطنية سيبقي االنقسام واقعًا.
 

 وطنيةحماس والتجربة ال
وأكــد مشــعل أنــه ُيحســب لحركــة حمــاس أنهــا أســهمت فــي إعــادة مشــروع المقاومــة إلــى واجهــة الصــراع 

 بزخم كبير، منوهًا إلى أن موقع المقاومة ظل ثابتا فيها رغم الض وط واالبتزاز.
وقال إن حماس قدمت نموذجا عمليا بالتمسك بالثوابت وظل الوطن هو الوطن، الفتًا إلى أنها عملت 

ت ييــر وظيفــة الســلطة وطوعتهــا لصــالح الشــعب وتحركــت فــي الفضــاء السياســي وهــي متمســكة  علــى
وأشـار مشـعل إلـى أن حركـة حمـاس حرصــت علـى التوافـق مـع شـركاء الـوطن، موضــحًا أن  بالثوابـت.

وبّين أن مما يحسب لحماس أنها لم تهمل الخـارج  انهماكها في السياسة لم يش لها عن خدمة شعبها.
 ولذلك أصرت حماس على إعادة بناء المنظمة وبث الروح لتكون مرجعية حقيقية لشعبنا.الفلسطيني 
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وأضـاف: عملـت حمــاس علـى تحشــيد طاقـات األمــة العربيـة واإلســالمية فـي خدمــة شـعبنا الفلســطيني، 
 وقدمت نموذجا في المحافظة على مؤسساتها ورسوخ العملية الشورية فيها.

 
 آفاق المستقبل

ديثـــه عــن آفــاق المســتقبل إلـــى إعــادة ترتيــب البيــت الفلســـطيني بمــا يشــمل إنهـــاء ودعــا مشــعل لــدى ح
عادة بناء المنظمة وتفعيل دور الخارج.  االنقسام وا 

وطالــب بإعــادة تعريــف المشــروع الــوطني واســتعادة روحــه بــالتوافق بــين جميــع القــوى والتوافــق الــوطني 
 مشروع المقاومة.على استراتيجية نضالية قادرة على حشد جميع القوى خلف 

 كما نّبه إلى ضرورة إدارة القرار الفلسطيني والتحرك السياسي ضمن إدارة وطنية مشتركة.
 15/2/2017، غزة، موقع حركة حماس

 
 ثلثة مطالب قبل أي عملية انتخابية جديدة: خلل لقائها لجنة االنتخاباتحماس  .15

رات والمراسيم التي أصـدرها بخصـوص الرئيس محمود عباس بإل اء جميع القرا ،طالبت حركة حماس
االنتخابات المحلية مؤخرًا، واالحتكام إلى قانون االنتخابات المحلية الذي توافق عليه الكل الفلسطيني 

 ، قبل الحديث عن أي عملية انتخابية جديدة.2005عام 
المركزيـة وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية خالل لقائه رئيس لجنـة االنتخابـات 

يــوم األربعــاء، إن المطلــوب مــن حركــة فــتح والــرئيس عبــاس رفــع القبضــة  حنــا ناصــر فــي غــزة مســاء
األمنيـــة عـــن حركـــة حمـــاس وقيادتهـــا فـــي الضـــفة ال ربيـــة، وخلـــق بيئـــة ســـليمة مريحـــة تضـــمن النزاهـــة 

 والشفافية واحترام حرية االنتخاب والترشح والنتائج.
هوم، في تصريح صحفي، أن الحركـة اسـتمعت إلـى وجهـة نظـر وأوضح الناطق باسم الحركة فوزي بر 

اللجنــة المركزيــة لالنتخابــات حـــول مــا آلــت إليـــه األمــور مــؤخرًا بالنســـبة لالنتخابــات المحليــة وقـــرارات 
 الرئيس محمود عباس ومراسيمه الخاصة بإل اء نتائج االنتخابات المحلية.

زية بأن حركة فتح خلقت بيئة أمنية سيئة فـي وقال برهوم إن حماس أوضحت للجنة االنتخابات المرك
الضفة ال ربية المحتلة، وتعاملت بمنهج اإلقصاء والقبضة األمنية خالل العمليـة االنتخابيـة ومـا زالـت 

 تمارس ذات النهج، في حين تعاملت حركة حماس مع العملية االنتخابية وفق القانون.
ابات عبر مراسيم الرئيس محمود عباس وقراراتـه وأضاف أن حركة فتح حرفت المسار القانوني لالنتخ

بإل اء االنتخابات المحلية كونها لم تأِت على مقاس حركة فـتح، وتشـكيل محكمـة قضـايا االنتخابـات، 
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وأكد برهوم على أن حركة فتح رسخت مبدأ التفـرد فـي القـرار  وتحديد موعد جديد لالنتخابات المحلية.
قصاء اآلخر من خالل هذا السلوك   اإلقصائي.وا 

 15/2/2017، غزة، موقع حركة حماس
 
 حماس: اإلدارات األمريكية المتعاقبة منحازة للحتلل اإلسرائيلي .16

أكـــــدت حركـــــة حمـــــاس يـــــوم األربعـــــاء، علـــــى انحيـــــاز اإلدارة األمريكيـــــة إلـــــى جانـــــب االحـــــتالل : غـــــزة
ــــة الم اإلســــرائيلي. ــــة منحــــازة وقــــال حــــازم قاســــم فــــي تصــــريحات صــــحيفة، إن "اإلدارات األمريكي تعاقب

 لالحتالل اإلسرائيلي، بل لم تعمل في يوم من األيام بجدية إلعطاء شعبنا الفلسطيني حقه".
وأوضح قاسم أن اإلدارة األمريكية وفرت غطاء للعدوان اإلسرائيلي علـى الشـعب الفلسـطيني ومصـادرة 

االنحيـاز األمريكـي  أرضه، مشيرًا إلى أن تراجـع واشـنطن عـن مواقفهـا "الضـعيفة" هـو ترجمـة لتصـاعد
 لالحتالل اإلسرائيلي خاصة مع وصول الرئيس دونالد ترمب.

ـــ"وهم الحــل عــن طريــق المفاوضــات، وفكــرة أن  ودعــا قاســم الســلطة الفلســطينية للتخلــي عمــا وصــفه ب
وطالـــب المتحـــدث باســـم حمـــاس، بـــالتوافق فلســـطينيا علـــى برنـــامج ميـــداني  الواليـــات المتحـــدة وســـيط".

لتحــديات التــي تمــر بهــا القضــية الفلســطينية، عبــر تخلــي محمــود عبــاس عــن التفــرد نضــالي لمواجهــة ا
 بالقرار الوطني والبدء بخطوات عملية لتحقيق المصالحة الوطنية.

 15/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعلم
 
 الحية: تشريع االحتلل للستيطان يدعونا للوحدة وتعزيز المقاومة .17

ة حمــاس خليــل الحيــة، أن تشــريع االحــتالل اإلســرائيلي لالســتيطان أكــد عضــو المكتــب السياســي لحركــ
عـالء مشـروع المقاومـة وتعزيـزه فـي انتفاضـة القـدس لكـبح جمـاح  يدعونا إلـى تحقيـق الوحـدة الوطنيـة وا 

وقــال الحيــة خــالل حفــل إنجــازات الشــرطة الفلســطينية يــوم  العــدو فــي كــل الميــادين والســاحة الدوليــة.
حــديات وطنيــة كبيــرة تحــول دون حلمنـا فــي حقنــا التــاريخي بأرضــنا، فاالســتيطان األربعـاء: إن أمامنــا ت

 أصبح مشرعًا يستبيح األرض الفلسطينية كلها.
وفــي شــأن انتخابــات الحركــة، شــدد علــى أن حمــاس حركــة مؤسســاتية وتــؤمن بتــداول المؤسســات وفــق 

عشرات اآلالف من أبنائها  سنوات وفي كل الظروف، مبينًا أن 4أو  3نظام االنتخابات وتجريها كل 
 3وأشـار أن المكتـب السياسـي لحمـاس تنـاوب عليـه  عامـًا. 22يحـق لهـم االنتخـاب والترشـح مـن سـن 

 قادة منذ نشأته، مبينًا أن الحركة ال تعلن االنتخابات وال تذكر األشخاص وال تفاخر بها ألنها تكليف.
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بــررة ضــد دولـة قطــر والنيــل مــن الســفير وفـي ســياق منفصــل، اســتهجن الحيــة الحملـة الشــعواء غيــر الم
محمد العمادي، قائاًل: غزة تحتـاج إلـى األيـدي الوطنيـة أن تمتـد لهـا ال أن تحاصـرها، وأن تعمـل بكـل 

وأضاف: العمادي يستحق منا كل شكر على الجهود التي يبـذلها، وال تسـتحق قطـر  وسيلة من أجلها.
 قدموا الصفوف ومدوا أيديهم لنا في كل المجاالت.أو سفراؤها أن تشنعهم الفصائل الفلسطينية فهم ت

وخــالل كلمتــه، أشــاد الحيــة بجهــود وزارة الداخليــة واألجهــزة األمنيــة فــي حفــظ األمــان بقطــاع غــزة رغــم 
 التحديات وحفاظها على العقيدة األمنية لرجالها وبقائها درعًا ألمن المواطن.

 15/2/2017، موقع حركة حماس
 
 لرئيس الحركة تخب العالول نائبا  لجنة فتح المركزية تن .18

انتخبـت اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح، مسـاء يـوم األربعـاء، عضـوها محمـود : قيس أبو سمرة - رام هللا
 العالول، لمنصب نائب رئيس الحركة، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 

في مــع األناضــول: إن "العــالول وقالــت دالل ســالمة، عضــو اللجنــة المركزيــة للحركــة، فــي اتصــال هــات
فاز بمنصب نائب رئيس )فتح( باالنتخاب، خـالل اجتمـاع أعضـاء اللجنـة المركزيـة، الـذي عقـد مسـاء 

 اليوم، في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام هللا، برئاسة محمود عباس".
أمــين ســر ولفتـت ســالمة إلــى أنـه ونتيجــة لالنتخابــات ذاتهـا، فــإن جبريــل الرجـوب بــات يشــ ل منصـب 

اللجنــة المركزيــة، وجمــال محيســن ُعــين مفوضــا لمفوضــية التعبئــة والتنظــيم، فيمــا اختيــر روحــي فتــوح 
 لرئاسة مفوضية العالقات الدولية، وأحمد حلس لمفوضية قطاع غزة. 

واســـتلم عـــزام األحمـــد مفوضـــية العالقـــات الوطنيـــة، وصـــائب عريقـــات مفوضـــية المفاوضـــات، وســـمير 
األقـــاليم الخارجيـــة )األقـــاليم خـــارج فلســـطين(، وعبـــاس زكـــي لمفوضـــية الصـــين الرفـــاعي تـــولى رئاســـة 

والعالقـــات العربيـــة، ومحمـــد اشـــتية لرئاســـة المفوضـــية الماليـــة، فيمـــا تـــم اختيـــار دالل ســـالمة لرئاســـة 
وترأس توفيق الطيراوي مفوضية المنظمات الشعبية، فـي  مفوضية المنظمات األهلية وغير الحكومية.

، وتـولى إسـماعيل جبـر منصـب اإلسـرائيليالمـدني مفوضـية العالقـات مـع المجتمـع  حين تـرأس محمـد
 مساعد الرئيس لشؤون المحافظات والشؤون العسكرية. 

وأشــارت ســالمة إلــى أن عضــوي اللجنــة المركزيــة حســين الشــيل )وزيــر الشــؤون المدنيــة الفلســطينية(، 
، إلــى جانــب عضــو اللجنــة المعتقــل فــي وصــبري صــيدم )وزيــر التربيــة والتعلــيم( متفرغــان لمنصــبيهما

 السجون اإلسرائيلية، مروان البرغوثي. 
 16/2/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 قراطيو : فتح جاهزة لخوض االنتخابات البلدية كاستحقاق وطني ديمفتح" "مركزية .19
سـاء يـوم األربعـاء فـي عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا لها برئاسة محمـود عبـاس م :رام هللا

مقر الرئاسة في مدينة رام هللا، حيث ناقشت العديد من المسـائل السياسـية والداخليـة، أهمهـا األوضـاع 
الخطيــرة الناتجــة عــن السياســات والممارســات اإلســرائيلية ضــد شــعبنا الفلســطيني واألرض الفلســطينية 

تهدد األوضاع في المنطقـة  اإلسرائيلية وأكدت أن هذه الممارسات المحتلة، وفي المقدمة منها القدس.
 بشكل عام وتقوض العملية السياسية بشكل كامل.

الفلســـطينية  أرضـــناوأكـــدت اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة فـــتح أن الممارســـات االحتالليـــة اإلســـرائيلية علـــى 
 المحتلة ومحاولة شرعنتها بما يسمى بقوانين صادرة عن الكنيست اإلسرائيلي مرفوضة.

نــة المركزيــة أن إســرائيل القــوة القائمــة بــاالحتالل ال تملــك حــق التشــريع لــألرض الفلســطينية وتؤكــد اللج
والتـــي اعتـــرف بهـــا العـــالم بانهـــا أراضـــي دولـــة فلســـطين  1967علـــى حـــدود الرابـــع مـــن حزيـــران لعـــام 

 .كما تؤكد على الطبيعة العنصرية لهذه التشريعات الخاضعة لالحتالل.
للجنـة المركزيــة علــى أهميــة إجـراء االنتخابــات البلديــة، وجاهزيــة حركــة وعلـى الصــعيد الــداخلي أكــدت ا

 فتح لخوض هذه االنتخابات كاستحقاق وطني ديموقراطي.
ودعت اللجنة القوى الفلسطينية كافة لالنخراط في هذه االنتخابات في أنحاء الوطن، وبالنسبة لشـؤون 

 .أعضائها وفق التقاليد واألنظمة فتح الداخلية قامت اللجنة المركزية بتوزيع المهام على
 15/2/2017، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 تخلي اإلدارة األمريكية عن "حل الدولتين" سيكون بداية مواجهة حقيقية مع االحتلل: عباس زكي .21

دارة قــال عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة "فــتح"، عبــاس زكــي، أن "تخلــي اإل: ناديــة ســعد الــدين -عمــان
 األمريكية عن مبدأ "حل الدولتين" سيكون "بداية مواجهة حقيقية" مع االحتالل".

ترامـــب عـــن "حـــل الـــدولتين" ســـيتمثل بتطبيـــق دونالـــد وأضـــاف أن "الـــرد الفلســـطيني علـــى تخلـــي إدارة 
استراتيجية موضوعة سابقة، وتنص على سحب منظمة التحرير العترافها بالكيان اإلسرائيلي"، فضال 

قديم شـكاوى أمـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ضـد قيـادات إسـرائيلية الرتكابهـا جـرائم بحـق الشـعب عن ت
وقـــال إن "علـــى الشـــارع الفلســـطيني أن يبـــدأ ببرنـــامج للمقاومـــة الشـــعبية؛ بـــإغالق الطـــرق  الفلســـطيني".

 بالجماهير الواسعة أمام المستوطنين وجنود االحتالل في شوارع الضفة ال ربية".
ن "مشروع ترامب بعدم وجود دولة فلسطينية"، منوها إلى مساعي "إحياء مشروع وحلم إسرائيلي ورأى أ

قديم، بتقديم مقترحات للفلسطينيين على أساس أنهم سكان ال حقوق لهـم بالمواطنـة ودولـتهم يمكـن أن 
 تكون ب زة"".
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ـــدة؛ تشـــمل ترتيـــب البيـــت الفلســـطيني لمواجهـــة  األخطـــار المحدقـــة ودعـــا إلـــى "إيجـــاد اســـتراتيجية جدي
 بالقضية الفلسطينية، ووضع األسس والمهام للوقوف أمام المشروع األمريكي اإلسرائيلي الجديد".

 16/2/2017الغد، عمان، 
 
 مع النائب بهية الحريري الفلسطينية أبو العردات يبحث أوضاع المخيمات .21

ي لبنان فتحي أبو العردات بحث أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية ف :بيروت
 يوم األربعاء، مع النائب في البرلمان اللبناني بهية الحريري أوضاع المخيمات الفلسطينية.

وأكــد اللقــاء أهميــة تعزيــز العمــل المشــترك بــين الفصــائل الفلســطينية والحفــاظ علــى األمــن واالســتقرار 
ســطيني الثابــت فــي تعزيــز العالقــات وشــدد أبــو العــردات علــى الموقــف الفل والســلم األهلــي فــي لبنــان.

بين الشعبين الفلسطيني واللبناني، والتنسيق الدائم مع الدولة اللبنانية لتحصين أمن المخيمات  األخوية
واســتذكر أبــو العــردات رئــيس الــوزراء اللبنــاني الراحــل رفيــق الحريــري فــي ذكــرى استشــهاده،  وجوارهــا.

ا ثمـن للحريـري حرصـها ودعمهـا الـدائم للتعـاون والتنسـيق كمـ مؤكدًا عمـق العالقـة مـع تيـار المسـتقبل.
 اللبناني الفلسطيني.

 15/2/2017 ،)وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
 
 بـ"يهودية الدولة" والسيطرة على "األغوار" لتحقيق السلم االعترافنتنياهو يشترط  .22

رئيس ، أن أحمد الخليلي عن، قدسالمن ، 16/2/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة نشرت 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، اشترط مساء األربعاء، اعتراف الفلسطينيين بـ"يهودية" إسرائيل 
 واستمرار سيطرتها على منطقة "األغوار" على الحدود مع األردن، للمضي قدما في عملية السالم.

لية وصل األناضول نسخة منه، إن نتنياهو وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة اإلسرائي
أوضح خالل لقائه مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب، أن على الفلسطينيين أن يعترفوا بـ"الدولة 
القومية للشعب اليهودي"، وأن تستمر إسرائيل بسيطرتها على األراضي التي تقع غرب نهر األردن 

 )األغوار(، للمضي قدما في عملية السالم.
رئيس الوزراء اإلسرائيلي، ادعى ، أن هبة القدسي، عن 16/2/2017الشرق األوسط، لندن، ادت وأف

نما كحليف"أنه ألول مرة في حياته وفي حياة إسرائيل:  . وّعد "ال ترى الدول العربية إسرائيل كعدو، وا 
أن "يلي، إلى . وأشار رئيس الوزراء اإلسرائ"ال بد من است اللها"األمن والسالم  ذلك فرصة لتعزيز

وقال: إنه ال  ."المستوطنات ليست جوهر الصراع، وأنه يمكن حلها في إطار محادثات اتفاق سالم
 ."حل الدولتين"يوجد توافق على تفسير مفهوم 
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علينا التركيز على جوهر المشكلة، وعلى الفلسطينيين االعتراف بالدولة اليهودية، ووقف تعليم "وقال: 
ال ســـيظهر تـــدمير إســـرائيل أبنـــائهم ، وأن يعترفـــوا بالســـيطرة األمنيـــة إلســـرائيل فـــي أي اتفـــاق ســـالم، وا 

وينكـرون العالقـة  )داعش( آخر، ولألسف الفلسطينيون يرفضون األمـرين، ويطـالبون بتـدمير إسـرائيل،
 ."التاريخية لليهود. وهذا هو جوهر الصراع، وهذا يجب ت ييره

تــدمر إســرائيل )....( وعلينــا البحــث عــن طــرق وأفكــار أنــا لــن أســمح بدولــة فلســطينية "وقــال نتنيــاهو: 
أطــراف عربيــة، وأتطلــع  جديــدة. وأعتقــد أن فــرص الســالم متــوافرة مــن خــالل مشــاركة إقليميــة، وتــدخل

 ."لمناقشة ذلك مع الرئيس ترمب
نتنيــاهو قــال "نشــكركم علــى رفضــكم المقاطعــة ، عــن وكــاالت، أن 16/2/2017الغــد، عّمــان، وذكــرت 

د مصالح إسرائيل في العـالم"، وطالـب نتنيـاهو الفلسـطينيين بـاالعتراف بيهوديـة إسـرائيل التي توجه ض
 ووقف التحريض.

وقال نتنياهو إنه "يرغب في انضـمام شـركاء عـرب إلـى السـعي للسـالم مـع الفلسـطينيين"، موضـحًا أن 
 مصدر الصراع هو الرفض الفلسطيني المستمر االعتراف بإسرائيل ضمن أي حدود.

نتنيــاهو قــال إن تعريفــه للدولــة الفلســطينية ، أن هاشــم حمــدان، عــن 16/2/2017، 48عــرب فــي وجــاء 
يختلـف عــن تعريــف الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس. وقـال إن "الدولــة التــي تحــدث عنهــا أبــو مــازن 

مليـون  2غير مقبولة علينـا". وادعـى أنـه لـم ي يـر مواقفـه مـن حيـث الجـوهر باعتبـار أنـه ال يريـد ضـم 
خاضعة لتهديد دولة إرهاب فلسـطينية فـي  تكون إسرائيلطيني إلسرائيل. وادعى أنه "يعمل كي ال فلس

 قلب البالد".
وقــال أيضــا إن أبــو مــازن يعتقــد أن الدولــة الفلســطينية هــي حــق العــودة وانســحاب الجــيش اإلســرائيلي، 

تاريكا أم إيــران،"، ولكــن ذلــك غيــر مقبــول، بادعــاء أن الســؤال هــو "مــا الــذي ســتتم إقامتــه هنــاك كوســ
مضــيفا أنــه يعتقــد أنــه فــي كــل األحــوال فــإن إســرائيل ســتكون صــاحبة الصــالحية العليــا والملزمــة بشــأن 

 األمن والجيش.
في المقابل، قال نتنياهو إنه أبلغ ترامب بأنه يدعم نقل السفارة إلى القدس، وأن الرئيس األميركي يقوم 

 لوقت.بفحص ذلك بجدية، ويحتاج إلى المزيد من ا
قـال نتينـاهو، إنـه علـى اسـتعداد لمناقشـة لجـم البنـاء االسـتيطاني فـي الضـفة ال ربيـة من ناحية أخرى، 

المحتلــة، باســتثناء القــدس، كمــا أشــار إلــى أن طلــب مــن الــرئيس األميركــي، دونالــد ترامــب، االعتــراف 
 بالجوالن السوري المحتل كجزء من إسرائيل.

 المراسلين، بعيد اجتماعه مع الرئيس األميركي، األربعاء.جاءت أقوال نتنياهو في لقائه مع 
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وبحســب نتنيــاهو فإنــه اجتمــع مــع عــدد لــيس قلــيال مــن الرؤســاء، بيــد أنــه بعــد لقائــه مــع ترامــب لــم يجــد 
 صديقا أفضل منه إلسرائيل، فهو "صديق كبير للشعب اليهودي وإلسرائيل".

بعــــد إلــــى تفاهمــــات بشــــأن البنــــاء فــــي  وقــــال أيضــــا إنــــه فــــي لقائــــه مــــع ترامــــب لــــم يتوصــــل الطرفــــان
 المستوطنات، وأنه ستجري محادثات أخرى الحقا.

آالف وحـدة سـكنية  6كما شدد نتنياهو على أن القرارات التي صدرت في األسابيع األخيرة بشأن بناء 
في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة ال ربية، بما فيها القـدس المحتلـة، لـن تت يـر ولـن تل ـى. 

 ما بالنسبة للبناء في القدس، فإن "السياسة قد ت يرت"، وتمت إزالة القيود التي كانت في عهد أوباما.أ
وكشـــف نتنيـــاهو أيضـــا أنـــه طلـــب مـــن ترامـــب االعتـــراف بـــأن الجـــوالن الســـوري المحتـــل هـــو جـــزء مـــن 

راب عنــدما إســرائيل. وأضــاف أنــه ال يريــد إعــالن إجابــة ترامــب، إال أنــه قــال إن "الــرئيس لــم يــرد باســت 
 طلبت منه االعتراف بالجوالن كجزء من إسرائيل".

 
 على الفلسطينيين نتنياهو وترامب بداية لعهد سيشهد ضغطا   تصريحاتوزراء إسرائيليون:  .23

اعتبر وزراء إسرائيليون، مساء يوم األربعـاء، أن تصـريحات رئـيس حكـومتهم : أحمد الخليلي - القدس
كــي دونالــد ترامــب، فــي واشــنطن، بدايــة لـــ"عهد جديــد" سيشــهد ضــ طا بنيـامين نتنيــاهو، والــرئيس األمري

 على الجانب الفلسطيني بدال من إسرائيل. 
وقال وزير التربية والتعليم اإلسرائيلي، نفتالي بينت، معلقا على المؤتمر الصـحفي الـذي عقـده نتنيـاهو 

ل العلـم الفلسـطيني عـن السـارية، وترامب قبل لقائهما بواشنطن، إن "عهدا جديدا قد بدأ، سـيتم فيـه إنـزا
حالل العلم اإلسرائيلي مكانه".   وا 

وأضاف بينت، وهو رئيس حـزب "البيـت اليهـودي" )يمـين(، فـي ت ريـدة علـى موقـع التـدوينات القصـيرة 
"تويتر": "أقدم التحيـة لـرئيس الحكومـة )نتنيـاهو(، الـذي كشـف عـن قيادتـه الشـجاعة والجريئـة السـاعية 

 رائيل". إلى تحصين أمن إس
ــداخلي اإلســرائيلي، جلعــاد أردان، فــي تصــريح صــحفي نقلــه موقــع  ومــن جانبــه، رحــب وزيــر األمــن ال

 "واال" اإللكتروني، بل ة الخطاب التي أظهرها نتنياهو وترامب. 
وقال أردان إن "الرئيس ترامب أعلن عن عهد جديد. المواقف التي عبر عنها تشـهد أنـه أدرك أن حـل 

سرائيلية( ليس هو الحل الوحيد لتحقيق السالم". الدولتين )فلسطين  ية وا 
وأضـــاف: "لقـــد حـــان الوقـــت اآلن لقلـــب المعادلـــة، وتحويـــل الضـــ ط علـــى الجانـــب الفلســـطيني، الـــذي 

لـــه أن االعتــراض علـــى الســالم، وثقافـــة الكراهيــة، والعنـــف،  واضــحةيعتــرض، يجـــب أن توجــه رســـالة 
 سيكون لها ثمن". 
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 أن نتنياهو "مثل مواقف إسرائيل في أفضل طريقة ممكنة". ورأى الوزير اإلسرائيلي 
بـدورها، اعتبـرت وزيـرة الثقافــة اإلسـرائيلية، ميـري ريجيـف، أن المــؤتمر صـحفي لنتنيـاهو وترامـب أعلــن 
عـــن وقـــف "عهـــد التجميـــد"، فـــي إشـــارة إلـــى مطالـــب اإلدارة األمريكيـــة الســـابقة، برئاســـة بـــاراك أوبامـــا، 

 االستيطاني في الضفة ال ربية المحتلة ومدينة القدس. المستمرة بتجميد البناء 
وقالــت ريجيــف، وهــي عضــوة فــي حــزب اليكــود )يمــين(: "انتهــى التجميــد فــي يهــودا والســامرة )التســمية 
ســـرائيل، واليـــوم فـــي  ـــين الواليـــات المتحـــدة وا  اإلســـرائيلية للضـــفة ال ربيـــة(، وانتهـــى تجميـــد العالقـــات ب

 ديد"، وفق ما نقلته اإلذاعة اإلسرائيلية العامة )رسمية(. واشنطن بدء مرحلة عهد سياسي ج
 15/2/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 "القدس المحّررة" في ذكرى احتللها مصطلح تطلقالثقافة اإلسرائيلية وزارة  .24

لقـدس رام هللا: كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" اإلسرائيلية، انه يبدو بأن "العاصفة الجديـدة بشـأن ا
 50حول قرار وزيرة الثقافة ميري ري ف الكتابة على الشعار الرسـمي لالحتفـال بمـرور  األنستتمحور 

عاما على تحرير القدس" بدل "توحيد القدس". والسـؤال هـو هـل  50عاما"، على توحيد القدس، عبارة "
 سيتجاوز الخصوم السياسيين والمجتمع الدولي هذه المسألة بصمت،

حتــى اليــوم عــن اســتخدام مصــطلح "تحريــر القــدس" وتحــدثت فــي  اإلســرائيليةحكومــات لقــد امتنعــت ال
األسـاس عـن "توحيـد المدينـة". ولكـن خـالل العمــل علـى تصـميم اللوغـو الخـاص، نشـأت خالفـات بــين 
ري ف والمهنيين الذين صمموا الشعار. فقد عارض هؤالء استخدام كلمة "تحرير" خشية تعميق الشـرخ 

العـالم. لكـن ري ـف، المسـؤولة بحكـم منصـبها عـن  إغضـابصـفوف الشـعب، وخشـية فـي  أصالالقائم 
السـتة، حربـا لتحريـر القـدس  األيـامالتـي تعتبـر حـرب  األيـديولوجياالحتفاالت، تمسكت بروايـة اليمـين 

 .األجنبيمن االحتالل 
رت قــررت ري ــف اســت الل صــالحياتها الوزاريــة وقــر  أن إلــىوتواصــل الخــالف حــول هــذا الموضــوع، 

 اختيار كلمة "تحرير" بدال من "توحيد"، فاضطر المصممون لالنصياع ألوامرها.
سـنة تحـت  2000سـنة، وبعـدها انتظرنـا  ألفمن  أكثر"القدس كانت عاصمتنا طوال  إنوقالت ري ف 

 أننــاعــن النـبض فــي قلوبنـا، لــذلك كــان مـن الواضــح بالنسـبة لــي،  ابــدألــم تتوقـف  إنهـا. أجنبــياحـتالل 
تحريــر وتوحيــد المدينــة. كمــا قــال موشــيه ديــان فــي حينــه:  إلــىير علــى الشــعار الرئيســي نشــ أنيجــب 
. وهـــذا مـــا ســـيكون. القـــدس الكاملـــة ســـتبقى عاصـــمتنا ابـــدألكـــي ال ن ادرهـــا  أماكننـــا أقـــدس إلـــىعـــدنا 
 ".األبدية

 15/2/2017األيام، رام هللا، 
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 لل العام الماضيإلى "إسرائيل" ختضاعف أعداد الممنوعين من الدخول "هآرتس":  .25
 9تضــاعف عــدد األشــخاص الــذين منعــتهم ســلطات االحــتالل مــن دخــول معابرهــا، : القــدس المحتلــة

 .2011مرات، خالل العام الماضي، مقارنة مع الممنوعين في عام 
شخصـا مـن المـرور خـالل  16,534وقالت ما يسمى بـ"سلطة السكان والهجرة اإلسرائيلية"، إنهـا منعـت 

 .2011في العام  1,870ارنة مع مق 2016العام 
وحصــــلت صــــحيفة "هــــيرتس" اإلســــرائيلية، علــــى هــــذه المعطيــــات ونشــــرتها فــــي عــــددها الصــــادر يــــوم 

وقالت الصحيفة: "السبب الرئيس لهذه القفزة هو االزدياد المطّـرد فـي عـدد مـواطني أوكرانيـا،  األربعاء.
 وجورجيا ومصر الذين منعوا دخولهم إلى إسرائيل".

مــن نســبة  %68شــّكل المواطنــون القــادمون مــن هــذه الــدول الــثالث نحــو  2016"فــي العــام وأضــافت: 
 الممنوعين من الدخول إلى إسرائيل".

وتابعت: "منعت إسرائيل أيضا آالًفا من المواطنين مـن الـدخول فـي السـنوات القليلـة الماضـية تتقـدمهم 
يطاليــا". لفتــت إلــى أن نقــاط المنــع شــملت المطـــارات، و  الواليــات المتحــدة، ألمانيــا، بريطانيــا، فرنســا وا 

 والموانئ والمعابر البرية.
شخصا من الواليات المتحدة  548، 2016وطبقا للمعطيات؛ فإنه ُمنع من الدخول لـ"إسرائيل" في العام 

 من أستراليا. 33من السويد، و 40من كندا و 42من إيطاليا، و 52من بريطانيا، و 160و
مـــــن هـــــؤالء الممنـــــوعين كـــــانوا "نشـــــطاء حقـــــوق إنســـــان أو علـــــى صـــــلة  كمـــــا أشـــــارت إلـــــى أن عـــــدًدا

 بالفلسطينيين".
 15/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعلم

 
 ستلم معدات ثقيلة لحملته ضد أنفاق حماسي يسرائيل"واال": الجيش اإل .26

حركة ال اإلخباري أن الجيش اإلسرائيلي سيبدأ خطته للقضاء على األنفاق التي تحفرها اكشف موقع و 
 المقاومة اإلسالمية حماس في الفترة القادمة، بعد وصول المعدات الهندسية الثقيلة المطلوبة لذلك.

وقــــال الخبيــــر العســــكري اإلســــرائيلي أميــــر بوخبــــوط للموقــــع إن هــــذه المعــــدات ستكشــــف عــــن األنفــــاق 
ها وزارة وتتعقبهــا، وتســـتهدف القـــدرات العســـكرية لحمــاس مـــن خـــالل عشـــرين آلــة هندســـية ثقيلـــة اشـــترت

يـــة كـــاتربيلر، ووصـــلت األســـبوع الماضـــي إلـــى إســـرائيل، وفـــق مريكالـــدفاع اإلســـرائيلية مـــن الشـــركة األ
وأشار إلى أن هذه الصفقة الكبيرة كلفت عشرات الماليين من الشواكل، وجرى احتسابها ضمن  زعمه.

 رزمة المساعدات المالية من الواليات المتحدة.
 15/2/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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  لحم وبيت القدس في بالحجارة استهدافهم بعد مجّندة بينهم إسرائيليين أربعة إصابة .27
 شرق بالحجارة استهدافهم بعد األربعاء، يوم مساء مستوطنين، وثالثة إسرائيلية، مجّندة ُأصيبت
 .المحتلة القدس مدينة وجنوب
األربعاء،  شهدت، مساء القدس، مدينة شرق الواقعة" العيساوية" قرية بأن إعالمية، مصادر وأفادت

 .إصابات وقوع عن يبلغ أن دون اإلسرائيليين، الجنود من العشرات من اقتحامها عقب مواجهات
 القرية، في المندلعة المواجهات أثناء اإلسرائيليات المجّندات إحدى إصابة وثّقوا الشبان أن وأضافت
 .بالحادثة االحتالل اعتراف دون مصور، بتسجيل  

 أثناء بالحجارة الخفيف التهويدي القطار استهدفوا الفلسطينيين الشبان أن العبري" 0404" موقع وأفاد
 إصابات دون زجاجه، من أجزاء تحّطم في تسبب ما المحتلة، القدس شمالي" شعفاط" بحي مروره
 .بشرية

 قرب للمستوطنين حافلة باتجاه الحجارة، رشق بعد طفيف بشكل ُأصيب مستوطناً  أن وأضاف
 .المدينة شرقي أراضي على المقامة" أدوميم معاليه" مستوطنة

 15/2/2017لإلعلم،  الفلسطيني المركز
 
 القدس شمالي منازل ثلثة هدم خلل مواجهات في فلسطينيين خمسة إصابة .28

 خالل عليهم، االحتالل قوات اعتداء جراء األربعاء، أمس فلسطينيين، شبان خمسة وكاالت: أصيب
 عدم بحجة المحتلة، القدس شرقي شمال حزما، بلدة في منازل ثالثة هدم عقب اندلعت مواجهات
 بالمكعبات بلدات مداخل وأغلقت مركبة، 15 وصادرت فلسطينياً  20 اعتقلت كما الترخيص،
 .اإلسمنتية

 عمليات شنت االحتالل قوات إن لها، بيان في الفلسطينيين والمحررين األسرى شؤون هيئة وقالت
 واحتجزت لها، مطلوبين عن البحث بزعم وتخريباً  فساداً  منها كثير في وعاثت المواطنين، منازلل دهم

 . ميداني لتحقيق وأخضعتهم العائالت
 16/2/2017الخليج، الشارقة، 

 

 أطفال فلسطين في بالسرطان المصابين من %7.8الصحة:  وزارة .29
 مجموع من %7.8 يمثلون بالسرطان لمصابينا األطفال إن هللا رام في الفلسطينية الصحة وزارة قالت

 حالة 84 بلغ فلسطين في بالسرطان اإلصابة معدل أن مضيفة فلسطين، في المسجلة اإلصابات
 .السكان من نسمة ألف مئة لكل جديدة
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 الذي األطفال لسرطان العالمي اليوم بمناسبة نت للجزيرة وصل صحفي بيان في- الوزارة وأشارت
 األطفال لدى سجلت بالسرطان اإلصابات من %59.3 أن إلى -شباط /فبراير 15 األربعاء يوم وافق

 .اإلناث لدى والبقية الذكور،
 سرطان حاالت من %31.7 إن البيطار جواد الدكتور الصحة وزارة في المعلومات مركز مدير وقال

 .سنوات خمس من األقل العمرية الفئة في سجلت فلسطين في األطفال
 15/2/2017دوحة، الجزيرة.نت، ال

 
 األقصى المسجد باحات يقتحمون مستوطنون يهود .31

 األقصى المسجد باحات الخميس، اليوم ومتتالية، ص يرة مجموعات يهود عبر مستوطنون اقتحم
 .الخاصة االحتالل شرطة من مشددة، بحراسة الم اربة باب جهة من المبارك
 هي اليوم صباح األقصى اقتحمت التي وداليه المتطرفين مجموعات أولى إن صحفية مصادر وقالت
 .الم اربة باب جهة من االحتالل شرطة أدخلتهم مستوطنين، ستة

 16/2/2017الجديدة، رام هللا،  الحياة
 
 قانوني فلسطيني: االستهداف اإلسرائيلي لرائد صلح يمّهد لتصعيد جديد ضد القدس .31

زبارقة، محامي رئيس الحركة اإلسالمية  رأى خالد: تحرير خلدون مظلوم، من سليم تايه -الناصرة 
في الداخل الفلسطيني "رائد صالح"، أن قرار سلطات االحتالل تجديد منع موكله من السفر أو 
دخول القدس المحتلة، يأتي في إطار السعي لتكثيف التصعيد اإلسرائيلي ضد القدس والمسجد 

 األقصى.
ديد أمر منع الشيل صالح، من السفر أو دخول وقال زبارقة في حديثه لـ "قدس برس"، إن قرار تج

القدس المحتلة، لمدة خمسة أشهر إضافية، "إجراء تعسفي واستمرار للسياسات الكيدية التي يتبعها 
 االحتالل بحق رئيس الحركة اإلسالمية".

وأضاف أن القرار يهدف إلى منع الشيل صالح من أي تواصل لخدمة قضية القدس والمسجد 
 ا القرار بـ "سياسة تصعيد إسرائيلية، تمهد لزيادة التصعيد بحق القدس واألقصى".األقصى، واصفً 

 15/2/2017، قدس برس
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 متزايدة الصعوبة : االقتصاد الفلسطيني يواجه أوضاعا  الدولي النقد صندوق .32
أفاد صندوق النقد الدولي في تقييمه للتطورات : تحرير خلدون مظلوم، من يوسف فقيه -رام هللا 

القتصادية بالضفة ال ربية وقطاع غزة والموقف المالي للسلطة الفلسطينية، بأن االقتصاد الفلسطيني ا
 يواجه أوضاًعا متزايدة الصعوبة.

، إن زيادة إجمالي الناتج المحلي من 2017فبراير  9يناير إلى  31وقال في تقرير له؛ شمل الفترة من 
ا لتوفير فرص عمل جديدة وارتفعت البطالة إلى ، لم يكن كافيً 2016في  %4إلى  2015في  3.5%

 .2016شهر سبتمبر  %28أكثر من 
وأكد التقرير أن االستهالك ال يزال هو المحرك األساسي للنمو، "حيث تبقى أجواء عدم اليقين 
السياسي والقيود المفروضة على العبور تشكل عائًقا أمام استثمارات القطاع الخاص في مختلف 

 ال ربية".أنحاء الضفة 
وأشار إلى استمرار أعمال إعادة البناء في غزة بتمويل من المانحين، "ولكن صرف الدفعات المالية 

 تأخر واألوضاع اإلنسانية حرجة، وال سيما مع تدهور تقديم الخدمات العامة".
فإن  جهود تعزيز اإليرادات المحلية،من رغم بالنه إرئيس بعثة سلطة النقد، كارين أون لي، قالت و 

االنخفاض المفترض في إيرادات المقاصة والمدفوعات األخرى من إسرائيل يشير إلى انخفاض 
 اإليرادات الكلية، بينما تستمر ض وط اإلنفاق دون ت يير.

من إجمالي الناتج المحلي، مما يمكن أن  %2وتوقعت أن يزداد عجز النفقات المتكررة بنحو 
 %6إضافية، في فجوة تمويلية تبلغ قرابة  %15ازنة بنسبة يتسبب، مع انخفاض دعم المانحين للمو 

 من إجمالي الناتج المحلي.
 15/2/2017، قدس برس

 
 شعث لنبيل" الثورة إلى النكبة من حياتي" كتاب إطلق .33

 النسخة األربعاء، يوم مساء شعث، نبيل فتح حركة في الدولية العالقات مفوض "وفا": أطلق -هللا رام
 .هللا رام بمدينة درويش محمود متحف في" الثورة إلى النكبة من حياتي" كتابه نم بفلسطين الخاصة

 الفترة روائية ذاتية كسيرة ت طي فصالً  14 ويحتوي المتوسط، القطع من صفحة 568 في الكتاب يقع
 يتبع كما ،1982 لبنان في التحرير منظمة على اإلسرائيلي الهجوم وحتى 1938 عام شعث ميالد من

 ال د، فلسطين مقال يضم وملحق الدكتوراه، لرسالة ملخصاً  يتضمن ملحق مالحق، ثالثة الفصول
 .الصور يحتوي ثالث وملحق

 15/2/2017الجديدة، رام هللا،  الحياة
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 أدوارهم تمثيل يعيدون سابقون فلسطينيون أسرى يرويها والتعذيب اإلسرائيلي السجن تجارب .34
 للسينما برلين مهرجان في وثائقياً  فيلماً  انضوني رائد يالفلسطين المخرج : يقدم(ب ف أ) – برلين
 يقومون اإلسرائيلية، السجون في السابقين الفلسطينيين المعتقلين من مجموعة تجارب إلى يستند

 روايتها خالل من حاضرهم في جديد من ويعيشونها الفترة، تلك من يومية تفاصيل باستحضار
 .منها أجزاء وتمثيل
 وهو المهرجان من والستين السابعة الدورة في بانوراما تظاهرة في "أشباح طياداص" فيلم ويشارك
 ما على نفسه، المخرج بينهم من الفلسطينيين آالف اآلن حتى عاشها التي االعتقال تجربة يروي
 .فلسطينية حقوقية إحصاءات إلى مستندا الفيلم يورد
 أثر الكاميرا تظهر حيث الفلسطينية السينما يف الشكل هذا على تقديمها يسبق لم شهادة العمل ويقدم

 لتلك مجسدين أو ناطقين إلى سريعا يتحولون الفلسطينيين من مختارة مجموعة نفوس في االعتقال
 .الفلسطيني الشباب من آالف ذاقها التي المعاناة

 16/2/2017القدس العربي، لندن، 
 
 إعادة االستقرار للمنطقةالفلسطينية سيساهم ب للقضيةالسيسي: التوصل لحل دائم  .35

أكد رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ضرورة بذل مزيد من الجهود من  :وفا -القاهرة
 أجل إحياء عملية السالم بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.

مع وقال الُمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير عالء يوسف أن السيسي أكد خالل لقائه 
أن التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية ، سكرتير عام األمم المتحدة أنطونيو جوتيرس

 من شأنه أن يوفر واقعًا جديدًا بالمنطقة ويساهم في إعادة االستقرار إليها.
يوسف، أن اللقاء شهد تباحثًا حول مختلف القضايا اإلقليمية حيث أكد السكرتير العام أن  وأوضح
الفلسطينية ستظل ضمن القضايا الرئيسية التي تتطلب حاًل شاماًل لها، مشيرًا إلى أن حل  القضية

 الدولتين ُيمثل الحل الوحيد لتلك القضية.
 15/2/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "إسرائيل"بسحب سفير  رسميا  ال علم مصر:  .36

من تصريح الوزير  ساد غضب في أوساط إعالمية وأهلية بمصر: حسن محمود -القاهرة 
اإلسرائيلي، أيوب قرا، الذي قال فيه إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبحث في واشنطن 

 عرضا مصريا لدولة فلسطينية في غزة وشمالي سيناء.



 
 

 
 

 

 27 ص             4202 العدد:        2/16/2017 خميسال التاريخ: 

                                    

وتجاهلت وزارة الخارجية المصرية نفي التصريح أو تأكيده، بشكل رسمي، في حين اكتفى المتحدث 
ا، أحمد أبو زيد، بالتعليق على ما تردد بشأن سحب السفير اإلسرائيلي، دافيد غوفرين، الرسمي باسمه

 من القاهرة، بالقول: "ال معلومات لدينا".
وفي تصريحات لصحيفة "الشروق" المصرية، األربعاء، قال أبو زيد إنه ليس لديه أية معلومات 

 هرة لدواع أمنية.متعلقة بشأن ما تردد عن سحب السفير اإلسرائيلي من القا
وفي تصريح ثان لصحيفة "فيتو" نفى أبو زيد وجود أي معلومات لدى وزارة الخارجية بشأن م ادرة 

وقال إن وزارة الخارجية ال تعلم سبب م ادرة السفير، ولم  السفير اإلسرائيلي ديفيد غوفرين البالد.
 يتو.تتلق أي إخطار من سفارة إسرائيل بالقاهرة في هذا الشأن، وفق ف

ومن جهتها، اهتمت وسائل اإلعالم المصرية بنشر نبأ قيام "إسرائيل" بسحب سفيرها، واعتبرتها واقعة 
غريبة، مشيرة إلى أن المفاجأة الكبرى هي أن سحب السفير تم منذ أسابيع في سرية تامة، وأنه سابقة 

 هي األولى من نوعها.
خطة إلقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء"،  وتعليقا على ما اعتبر "مزاعم إسرائيلية بتبني مصر

 أجمع معارضون للسيسي، ومؤيدون له، على رفض األمر، واعتباره غير صحيح.
وقال الباحث في الشأن العربي، محمد سيف الدولة، على ذلك، في تدوينة عبر حسابه بموقع 

وا خزعبالت الوزير "فيسبوك" قال فيها: "صهاينة كاذبون، ال تصدقوا هذه األكاذيب، ال تصدق
 الصهيوني أيوب قرا، فهي لعبة صهيونية قديمة ومحروقة لزرع الفتنة بين الشعبين الشقيقين".

 15/2/2017، "21موقع "عربي 
 
 لحل القضية الفلسطينية سبيل  األردن يؤكد تمسكه بحل الدولتين  .37

الدولتين للقضية حل  أن، على لسان مصدر حكومي رفيع، األردنأكد  :محمود الطراونة -عمان
الفلسطينية "هو الحل العادل للشعب الفلسطيني ويحقق مطالبه الوطنية، كما انه مصلحة وطنية عليا 

 ".األردنيةللدولة 
 أن إلىتصريحا لمصدر رسمي فيه، يشير  أمسمن  أول يمريكاأل األبيضوفيما صدر عن البيت 

، وأشار المصدر الحكومي، في اإلسرائيلي واشنطن "لم تعد متمسكة بحل الدولتين للصراع الفلسطيني
"، رافضا التعليق على ما قال األردنحل الدولتين ودعمه هو "موقف  أن إلىتصريح لـ"ال د" امس، 
مواقف غير  أية أو"لن يعلق على تسريبات  األردن أن"، واكد المصدر يةمريكاألانه "تلك التسريبات 
 واضحة وملتبسة".
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من أمس الثالثاء، أن واشنطن لم تعد متمسكة  أول أعلنية، مريكارة األوكان مسؤول كبير في اإلد
 بحل الدولتين كأساس للتوصل إلى اتفاق سالم بين إسرائيل والفلسطينيين.

 16/2/2017، الغد، عّمان

 
 : التجنيس يعمل على تفريغ فلسطين من أبنائهااألردنيوزير الداخلية  .38

العربية تجنيس  واألمة األردنلزعبي أنه ليس من مصلحة أكد وزير الداخلية غالب ا :بترا -عمان
الفلسطينيين بأي جنسية أخرى الن ذلك يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية برمتها ويعمل على تفريغ 

، أردنيينالمتزوجات من غير  األردنيات ألبناءوبخصوص منح مزايا وتسهيالت  .أبنائهافلسطين من 
 أو إشكاالت أي إلزالةمخاطبة الدوائر المعنية بتطبيق المزايا والتسهيالت وزير الداخلية انه سيتم  أكد

 عقبات تحول دون تطبيق التعليمات كما صدرت عن مجلس الوزراء.
 بأيديوضع القضية الفلسطينية  إلى" قرار فك االرتباط هو قرار سياسي يهدف  إنوقال الزعبي 

القدرة على  وأعطاهمالفلسطينيين  أسعفالقرار و  وأخيرا أوالالن فلسطين للفلسطينيين  أصحابها
الفلسطينيين  وأصبحبجميع المحافل الدولية وقد تحقق الهدف المتوخى من القرار  أنفسهمالتعبير عن 

 تشكيل الدولة الفلسطينية". إطاراليوم في 
 15/2/2017، الغد، عّمان

 
 لغاز لألردنااللتزام اإلسرائيلي يقضي بأولوية تصدير ا: صحيفة "ذي ماركر" .39

قالت صحيفة "ذي ماركر" االقتصادية اإلسرائيلية، اليوم األربعاء، إن  :برهوم جرايسي -الناصرة
االلتزام الذي قدمته إسرائيل للحكومة األردنية، بشأن تصدير ال از، تضمن منح األردن أولوية في 

 مع قانون الطاقة.الصادرات، حتى لو كان نقص في ال از في السوق اإلسرائيلي، بما يتناقض 
األردن، ومنح األردن  إلىوقالت الصحيفة اليوم، إن التعهد تضمن عدم المس بصادرات ال از 

 15أولوية، حتى في حال نقص ال از في السوق اإلسرائيلي، طوال فترة االتفاق الممتدة على مدى 
 إجمالية، وبقيمة مليارات متر مكعب من ال از 3عاما، على أن يتم تزويد األردن سنويا، بنحو 

مليارات دوالر. وحسب "ذي ماركر"، فإن التعهد اإلسرائيلي يتناقض مع قانون الطاقة  10للصفقة بـ 
اإلسرائيلي، الذي يلزم الشركات المزودة، بمنح السوق اإلسرائيلي أولوية، في حال نشوب أزمة طاقة، 

 ونقص في السوق.
 15/2/2017، الغد، عّمان

 



 
 

 
 

 

 29 ص             4202 العدد:        2/16/2017 خميسال التاريخ: 

                                    

 "جريمة تطبيعية"سرائيليين منتدى تعليم بالرباط مرصد مغربي: حضور إ .41
الرباط/ محمد الطاهري/ األناضول: أدان مرصد م ربي مناهض للتطبيع، حضور وفد إسرائيلي في 

جريمة تطبيعية بكل “منتدى حول التعليم تستضيفه العاصمة الرباط ويرعاه االتحاد األوروبي، واعتبره 
 ."المقاييس

سرائيل وليبيا والم رب وفلسطين وتونس، اليوم ويشارك ممثلون من الجزا ئر ومصر واألردن وا 
حول التعليم والتدريب المهني ” المنتدى االستراتيجي اإلقليمي“األربعاء وغدا الخميس، بالرباط، في 

)تابعة لالتحاد ” مؤسسة التدريب األوروبية“والكفاءات من أجل التنمية االقتصادية، الذي تنظمه 
 ب بيان لمندوبية االتحاد بالرباط.األوروبي(، حس

وفي تصريح لألناضول، أدان عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد الم ربي لمناهضة التطبيع )غير 
ندين بشدة هذه “حكومي(، حضور مسؤولين إسرائيليين إلى الم رب للمشاركة في المنتدى، وقال: 

ة الوطنية الم ربية )يشارك مسؤولين منها الجريمة التطبيعية الساقطة التي ارتكبتها وزارة التربي
 ”.بالمنتدى(

طعنة في “وحضور مسؤولين إسرائيليين للم رب  "االختراق التطبيعي"واعتبر هناوي أن ما وصفه بـ
 ”.ظهر الشعب الم ربي، الذي مافتئ يعبر عن إدانته للمشروع الصهيوني

تعيشه اليوم من تهويد طعنة كذلك في ظهر قضية فلسطين وما “وأضاف أن هذا الحضور 
واستيطان وقتل وحرق وحصار، بل واستهداف للمسجد لألقصى، وما نعيش في أجواء مشروع نقل 

 ."السفارة األمريكية إلى القدس
 15/2/2017، رأي اليوم، لندن

 
قليمي ودولي قيّ  .41  مواليتي: مؤتمر دعم االنتفاضة الفلسطينية إجراء سياسي وا 

مركز الدراسات االستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام  لفت رئيس طهران ـ كمال خلف:
عام االتحاد  مع أمينهامش لقائه  على األربعاءواليتي في تصريح صحفي له  أكبرعلي  اإليراني

عقد المؤتمر الدولي لدعم االنتفاضة الفلسطينية المزمع عقده في  العراقي، إلىالكردستاني  اإلسالمي
 دعم كفاحهي  اإليرانية اإلسالميةادئ السياسة الخارجية للجمهورية احدى مب أن طهران مبينا

قليميسياسي  إجراءفلسطين وفصائل المقاومة، واصفا عقد هذا المؤتمر بانه   ودولي قّيم. وا 
 15/2/2017، رأي اليوم، لندن
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 األمم المتحدة: "ينبغي عمل كل شيء" للحفاظ على حل الدولتين .42
العام لألمم المتحدة انتونيو غوتيريش، اليوم األربعاء، إنه "ينب ي عمل كل  قال األمين :وفا -القاهرة

 شيء" للحفاظ على حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
جاءت تصريحات غوتيريش في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، 

 في القاهرة، بحسب وكالة "فرانس برس".
 15/2/2017، م هللاالحياة الجديدة، را

 
 موغيريني: االتحاد األوربي لن ينقل سفارته إلى القدس .43

قالت مفوضة السياسة الخارجية في االتحاد األوربي، فيديريكا موغيريني، إن االتحاد  :وفا -روما
ولن ينقلها  أبيب، وسيبقي سفارته في تل إسرائيليدعم حل الدولتين دولة فلسطين ودولة  األوروبي
 س.إلى القد

: "بدون أي شك اإليطاليةوقالت موغيريني في حديث لها، اليوم األربعاء، لصحيفة الريبوبليكا 
سفارتنا ستبقى في تل أبيب وليس هناك شك في أننا سنواصل وضع الثقة في اللجنة الرباعية 

دولة  للتفاوض بشأن األزمة في الشرق األوسط، وما زلنا مقتنعين بأن الحل هو التعايش بين دولتين:
 فلسطين ودولة إسرائيل".

 15/2/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 سفير فرنسا باألمم المتحدة: التزام باريس بحل الدولتين أقوى من أي وقت مضى .44

أكدت باريس تمسكها بمبدأ حل الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية من أجل : نيويورك/محمد طارق
 سط.إحالل السالم في منطقة الشرق األو 

وقال مندوب فرنسا الدائم لدى األمم المتحدة السفير فرانسوا ديالتر في مؤتمر صحفي بنيويورك، 
 اليوم األربعاء، "التزام فرنسا بمبدأ حل الدولتين اآلن أقوى من أي وقت مضى".

وجاءت تصريحات السفير الفرنسي رًدا على إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب في مؤتمر 
اإلسرائيلي، طالما  -شنطن في وقت سابق اليوم "عدم ممانعته ألي حل للصراع الفلسطينيصحفي بوا

 يوافق عليه الجانبان سواء أكان ذلك بوجود دولة واحدة أو دولتين".
 15وقال السفير الفرنسي "متمسكون بحل الدولتين، وسبق التأكيد في مؤتمر باريس الذي عقد 

زام المجتمع الدولي بذلك، وتقديم حزمة من الحوافز اإليجابية يناير/كانون ثان  الماضي على الت
 للطرفين )الفلسطيني واإلسرائيلي( من أجل تشجيعهما على السير في هذا الطريق".
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على أسئلة الصحفيين بشأن مخاطر تراجع واشنطن عن واحد من أهم مبادئ تحقيق السالم بين  ورداً 
سرائيل، قال ديالتر "األ لي حتى أعلق على مواقف الدول األخرى  مر ليس متروكاً الفلسطينيين وا 

 ولكن أستطيع أن أقول لكم إن التزامنا بحل الدولتين هو أقوى من أي وقت مضى".
 16/2/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 سابقون يطالبون بعدم تعيين فريدمان سفيرا  كيون يأمر سفراء  .45

المتحدة في إسرائيل، يوم أمس األربعاء، رسالة  سفراء سابقين للواليات خمسةبعث : هاشم حمدان
ي، يطالبون فيها أعضاء اللجنة بعدم المصادقة على مريكإلى لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ األ

 تعيين ديفيد فريدمان في منصب السفير في إسرائيل.
سوف يمثل ي، دونالد ترامب، لمنصب السفير، مريكيشار إلى أن فريدمان الذي اختاره الرئيس األ

 اليوم أمام لجنة الخارجية في جلسة استماع هي األولى أمام أعضاء اللجنة.
وكتب السفراء الخمسة في رسالتهم أن فريدمان يحمل مواقف متطرفة تخرج عن السياسة التقليدية 

ية، وتتناقض مع األهداف التي وضعها الرئيس منذ أن دخل البيت األبيض. مريكلوزارة الخارجية األ
 ه بناء على تصريحاته على مر السنين يتضح أنه ال يملك الحصافة المطلوبة للمنصب.وأن

دوارد ووكر  يشار إلى أن السفراء الخمسة هم دان كيرتسر وجيمس كانين هام وويليام هاروب وا 
 وتوماس بيكرينغ.

قاعدة ديمقراطية وكتب السفراء السابقون أنهم ملتزمون بأمن إسرائيل لكونها حليفة الواليات المتحدة و"
 قوية في الشرق األوسط".

 16/2/2017، 48عرب 
 
 في جامعة كولومبيا بنيويورك إسرائيليا   ناشطون يقاطعون سفيرا   .46

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية إن ناشطي حركة المقاطعة العالمية "بي دي أس" قاطعوا 
ء محاضرة له في جامعة كولومبيا بوالية السفير اإلسرائيلي في األمم المتحدة داني دانون أثنا

نيويورك، بينما نقل موقع إخباري إسرائيلي أن رئيس الحكومة األسترالية األسبق بوب هوك شن 
 هجوما شديدا على تل أبيب بسبب سياسة االستيطان.

وأضافت الصحيفة أن دانون ألقى محاضرته االثنين الماضي أمام ثالثمئة طالب في الجامعة، حيث 
اهر مئة منهم من ناشطي المقاطعة خارج قاعة المحاضرات، ونادوا بشعارات ضد السفير تظ
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سرائيل مثل "تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، إسرائيل دولة إرهابية ليس لها حق في الوجود"،  وا 
 ثم دخل بعضهم قاعة المحاضرة قبل أن يقاطعوا السفير.

ات المتظاهرين، واتهمهم بترويج األكاذيب ضد إسرائيل، وقد رد السفير اإلسرائيلي ب ضب على هتاف
زاعما أن مشكلة الفلسطينيين "تكمن في تسويق المزاعم ومواصلة التحريض وعدم اعترافهم بحق 

 إسرائيل في الوجود".
 15/2/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "ائيلإسر "نشطاء إسبان يواجهون أحكاما  بالسجن لمشاركتهم بفعاليات حملة مقاطعة  .47

حسن عبد الجواد: تواجه مجموعة من النشطاء اإلسبان أحكاما بالسجن الفعلي تصل  –بيت لحم 
مدتها إلى أربعة أعوام أو أكثر بسبب مشاركتهم في فعاليات الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل وفرض 

المستوطنات العقوبات عليها، حيث عملوا على رفض استقبال فنانين وكتاب إسرائيليين قادمين من 
اإلسرائيلية بالضفة ال ربية، وطالبوا بعدم استقبال الفنانين في أحد المهرجانات، ما دفع منظمات 
يهودية وداعمة إلسرائيل إلى رفع دعاوى قضائية عليهم واتهامهم بالتحريض على الكراهية والالسامية 

 .وغيرها من االتهامات التي تتبعها إسرائيل في تخويف كل من يعارضها
وقال بيان لمجموعة من النشطاء المناصرين للقضية والحقوق الفلسطينية في إسبانيا ونشرته اللجنة 
التنسيقية العليا لمواجهة الجدار واالستيطان وحملة المقاطعة الدولية إلسرائيل وفرض العقوبات عليها 

هناك تحرك قانوني  أربع سنوات إذا لم يكن إلىإن النشطاء التسعة يواجهون أحكاما بالسجن تصل 
من قبل مؤسسات حقوق اإلنسان لنصرتهم ومساندتهم موضحة أنهم سيواجهون هذه األحكام في 

 غضون أيام.
وكان النشطاء اإلسبان قد قاموا برفع األعالم الفلسطينية في الحفل الموسيقي الذي شارك فيه 

خالله للتهديد والتحريض والكراهية  الفنانون اإلسرائيليون حيث ادعت الجهات اإلسرائيلية أنهم تعرضوا
من قبل النشطاء، فيما أكد منظمو المهرجان زيف االدعاءات من قبل الجهات اليمينية المتطرفة 

 المساندة إلسرائيل.
 15/2/2017، األيام، رام هللا

 
 التجربة الكردية تشّجع واشنطن على اعتمادها في مناطق أخرى .48

في المنطقة الكردية شمالي العراق في مطلع  "منطقة آمنة"نشاء تعد تجربة إ: باسم فرنسيس – أربيل
تسعينات القرن الماضي وما رافقها من تأسيس إقليم فيديرالي شبه مستقل، أحد أهم الخيارات التي 
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ية الجديدة الستنساخها في مناطق مماثلة يجتاحها النزاع والتوتر في الشرق مريكتدفع اإلدارة األ
إنشاء الكيان الكردي في العراق على أثر تداعيات حرب الخليج الثانية عندما األوسط. وتعود فكرة 

على تحرير الكويت بعد  1991أقدمت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في آذار )مارس( عام 
طرد القوات العراقية بقيادة رئيس النظام السابق صدام حسين، ليدفع باألكراد في الشمال والشيعة من 

ية عن دعمها والسماح مريكإلى إشعال انتفاضة كادت تسقط النظام لوال تراجع اإلدارة األالجنوب 
للطائرات العراقية بالتحليق عقب اتفاق أبرم بين الطرفين، ليشن النظام حملة عسكرية لقمع 
االنتفاضة، ما أدى إلى نزوح نحو مليوني كردي نحو الجبال على الحدود مع الجارتين إيران وتركيا. 

( 688وفرضت واشنطن بدعم بريطاني وفرنسي استنادًا إلى قرار صدر عن مجلس األمن )الرقم 
امتدت  "منطقة آمنة"، حظـــرًا جويًا تمهيدًا إلنشاء "احترام حقوق اإلنسان"يتعلـــق بإدانة حملة القمع و 

لجوية التركية لمراقبة جنوبًا، مستعينة بقاعـــدة أنجرليك ا 32شمااًل وخط العرض  36بين خط الـــعرض 
الحظر فضاًل عن قواعد في دول الخليج، رغم أن القرار لم ينص صراحة على فرض حظر جوي، إذ 

عدم المساس بالشؤون "خضع لتعديل تحت ض ط الشروط الصينية والروسية ليتضمن صراحة 
طوة تجاوزت الخ"ألن  1996، وأعلنت الحقًا فرنسا انسحابها من التحالف عام "الداخلية للعراق

. وأطلقت وكاالت اإلغاثة الدولية حملة مساعدات واسعة لمساعدة الالجئين، فيما "األهداف اإلنسانية
 "الديموقراطي"بزعامة جالل طالباني والحزب  "االتحاد الوطني"دخل الحزبان الكرديان الرئيسان 

سرعان ما فشلت، ليفرض  بزعامة مسعود بارزاني في مفاوضات مع النظام حول الحكم الذاتي، لكنها
األكراد سيطرتهم على المدن الكردية كأمر واقع. ويعزو شيرزاد حمه الضابط في قوات البيشمركة 

عوامل رئيسة رجحت الكفة لمصلحة الشعب "الذي واكب تلك الحوادث إنشاء المنطقة اآلمنة إلى 
ات الكردية إثر انهيار مؤسساته الكردي، أولها أن نظام ب داد فقد مقومات استمرار بقائه في المحافظ

الحزبية واألمنية والمخابراتية، وانضمام الوحدات الكردية الموالية له إلى قوات البيشمركة، فيما كانت 
األحزاب الكردية المعارضة تعيش أفضل مراحلها من التنسيق واالنسجام في إطار الجبهة 

بهة من االستحواذ على مصادر تمويل مهمة، الكردستانية، وباتت تملك آالف المقاتلين، وتمكنت الج
صدام كان فقد األرضية "أن  "الحياة")موارد المعابر مع الجارتين إيران وتركيا(، ويوضح حمه لـ 

واألدوات التي تمكنه من العودة لمنطقة عاشت عقودًا في ظل جرائم وحروب ارتكبها بحق شعبها، 
ت أن تست ل مناطق الحظر الجوي لمراقبة برامج واستنزفت الحرب قدراته ، كما أن واشنطن أراد

صحيح أن النظام تمكن من قمع انتفاضة الجنوب " 3A% . وأضاف حمه"النظام العسكرية ...
واستعاد زمام األمور، لكن المنطقة الكردية تحولت الحقًا إلى مركز لنشاط المعارضة العراقية، وقد 

، "ادة الراحل أحمد الجلبي بدعم صريح من ال ربحظي حزب المؤتمر الوطني العراقي المعارض بقي
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اليوم يعتبر اإلقليم بالنسبة لمصالح واشنطن نقطة حمراء، وال ننسى موقفها عندما قرر " 3Aوزاد %
عقب سيطرته على مدينة الموصل في  "داعش"الرئيس باراك اوباما توجيه ضربات لوقف تقدم تنظيم 

. وشكل قرار فرض الحظر نقطة تحول في "مدينة اربيلعندما وصل إلى مشارف  2014حزيران عام 
إقليم "ما يتعلق بطموح األكراد بإقامة كيان شبه مستقــل واإلعالن عن تشكيل ما يعرف اليوم بـ 

في أول انتخابات برلمانية بعد عام من فرض الحظـر الجوي، إال أن ذلك لم  "العراق -كردستان 
بزعامة جالل  "االتحاد الوطني"ن الحزبين الكرديين الرئيسين يمنع من نشوب احتراب داخلي مفتوح بي

، الذي اضطر إلى 1996بزعامة مسعود بارزاني في العام  "الحزب الديموقراطي"و  "طالباني
، ما دفع واشنطن الحقًا إلى توسيع خط العرض أربيلاالستعانة بجيش النظام السابق للسيطرة على 

ى حدود العاصمة ب داد. توقف النزاع الكردي الداخلي بفعل ليكون أقرب إل 33في الشمال إلى 
اتفاقية لتوحيد الحكومتين في مدينتي  2008ية تمخضت عن إبرام الحزبين في العام أمريكوساطة 

مع القوى العراقية في حال شن  "قيادة مشتركة عليا"والسليمانية، وبدء مرحلة التنسيق تحت  أربيل
ا أمريك، قررت 2003إلسقاط نظام صدام. في آذار )مارس( من العام  عملية عسكرية بقيادة واشنطن

وبريطانيا بدعم بعض الدول المتحالفة، واعتراض واسع من أقرب حلفائهما كفرنسا وألمانيا، شن حرب 
إلسقاط نظام صدام حسين خارج إطار مجلس األمن الدولي بذريعة أن النظام ماطل في االمتثال 

ي من المناطق مريك، واتخذ الجيش األ"أسلحة الدمار الشامل العراقية"نزع المتعلق ب 1441للقرار 
الكردية في الشمال جبهة محورية للتعويض عن رفض تركيا السماح لطائراتها استخدام قاعدة 
انجرليك للهجوم على ب داد، وهبطت وحدات من المظليين بالقرب من أربيل، لتساعدها قوات 

محافظتي نينوى وكركوك. وفي مرحلة ما بعد سقوط نظام صدام، صوت البيمشركة في السيطرة على 
األكراد لمصلحة دستور دائم يقر بأن العراق دولة فيديرالية يشكل فيها إقليم كردستان جزءًا من 
االتحاد الفيديرالي، واحتلت القائمة الموحدة للقوى الكردية المرتبة الثانية وراء القوى الشيعية في 

، لتصبح رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية 2005عامة التي شهدتها البالد مطلع العام االنتخابات ال
للدولة العراقية. خطا األكراد في ما بعد خطوات مهمة في طريق إنشاء أسس كيان خارج سيطرة 
ب داد، واستحوذوا على مناصب مهمة في ب داد بعد االنتخابات، منها انتخاب طالباني رئيسًا للبالد، 
ألول مرة يتولى فيها كردي هذا المنصب، في حين فاز بارزاني برئاسة إقليم كردستان في جلسة 

باقتراع عام. وساهمت مرحلة االستقرار على  2009للبرلمان الكردي، وأعيد انتخابه في العام 
بمعزل عن  "استقالل اقتصادي"الصعيدين األمني واالقتصادي في أن يتجه األكراد نحو تحقيق 

اد، وبدأت الخطوات الستقطاب شركات أجنبية للتنقيب عن النفط عقب اإلعالن عن اكتشافات ب د
عمليات  2009جديدة ووسعوا العقود مع كبريات الشركات، وانطلقت في حزيران )يونيو( عام 
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التصدير عبر تركيا، ما عمق الخالفات بين اربيل وب داد حول حصة اإلقليم في الموازنة االتحادية، 
لبًا ما كانت خطوات تنفيذ االتفاقات المبرمة تصطدم بالخالف حول الكميات المصدرة وآلية وغا

اإلشراف على عمليات التصدير، وحجم اإليرادات وسط اتهامات ب ياب الشفافية. ورافقت الخالفات 
المادة النفطية رغبة كردية للتوسع في ضم مناطق يعتبرونها جزءًا من اإلقليم إثر تعثر مراحل تطبيق 

من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع علــيها مع ب داد، وأصبحت قوات البيشمركة بدعم من  140
تسيطر على مساحات واسعة في أطراف محافظة نينوى فضاًل عن محافظة  "التحالف الدولي"قوات 

اطق السّنية للمن "داعش"كركوك بعد انهيار وحدات الجيش النظامي أمام االجتياح السريع لتنظيم 
. وعلى رغم تهديدات القيادات الكردية المتكررة بالسعي إلى 2014الشمالية وال ربية في حزيران عام 

إعالن االنفصال كخيار أخير، يرى مراقبون أن المطلب ال ينسجم مـــع المعطيات والظروف 
سالمة "ا ما زالتا تؤكدان الموضوعية اآلنية على المستوى اإلقليمي والدولي، فالواليات المتحدة وأوروب

، وهذا ينطبق علـــى مـــواقف طهران وأنقرة اللتين ال ترغبان في إنشاء دولة "ووحدة األراضي العراقية
كردية قرب حدودهما، ما قد يثير النزعة االنفصالية لدى األكراد في الدولتين، إضافة إلى عوامل 

ترًا سياسيًا ونزاعًا بين القوى المنقسمة حول طبيعة أخرى تتعلق بالوضع الداخلي ل قليم الذي يشهد تو 
 نظام الحكم القائم والصراع على السلطة والنفوذ وتوزيع الموارد. 

 15/2/2017الحياة، لندن، 

 
 ما أروع البيت األبيض األمريكي!!! .49

فايز أبو شمالة د.  
األمريكية لن تصر على  لقد أعلنها البيت األبيض جلّية، حين قال مسئول أمريكي رفيع: إن اإلدارة

حل الدولتين، وهذا كالم رائٌع وواضٌح، ويؤكد أن عدوًا ظاهرًا أهون ألف مرة من عدو  مختبئ، وال 
سيما أن هذا التصريح يجفف بحور الوهم التي سبحت فيها القيادة الفلسطينية لسنوات طويلة، 

 ويكشف عن جبال الملح السياسية التي ت طي شواطئ الفشل.
 

 فشل السياسي!إنه ال
وما لم تعترف القيادة الفلسطينية بفشلها على رؤوس األشهاد، فسيظل الشعب الفلسطيني غارقًا في 
مستنقع العفن، ويتنفس الحسرة على أرضه ودمه وسنوات عمره، وهو حذر من االنفجار في وجه 

فيه القيادة التاريخية، العدو اإلسرائيلي قبل أن يرتب صفوفه الداخلية، ويقّوم االعوجاج الذي تسببت 



 
 

 
 

 

 36 ص             4202 العدد:        2/16/2017 خميسال التاريخ: 

                                    

وأولها يتمثل في ترميم طرق المقاومة التي ردمتها هذه القيادة، التي أتقنت فن التنسيق األمني الذي 
 مكن المستوطنين من السيطرة على معظم أراضي الضفة ال ربية.

هه ومن العيب أن يلقي الفلسطينيون بفشلهم على كاهل البيت األبيض األمريكي، الذي كشف عن وج
الحقيقي، بل العيب كل العيب يقع على عاتق القيادة الفلسطينية التي سلمت ذقن الشعب الفلسطيني 
ومصيره وترابه المقدس إلى سكاكين البيت األبيض، الذي لن يخجل وهو يعلن أن جاللة أمريكا 

عزيز العظمى قد خدعتكم أيها الفلسطينيون، وجرجرت أرجلكم إلى وحل المفاوضات الهادفة إلى ت
االستيطان، وتوطين اليهود فوق ترابكم، ودعتكم إلى مؤتمر مدريد لحل القضية الفلسطينية، وجئتم، 

 وجرجرتكم إلى ساحة واشنطن لتوقعوا على اتفاقية أوسلو، ووقعتم.
، قلنا لكم: 2003نحن جاللة أمريكا العظمى، حين احتجنا لمساعدتكم في حربنا ضد العراق سنة 

، ولم نِف 2005ة الطريق التي ستضمن لكم قيام دولتكم الفلسطينية قبل نهاية سنة أمريكا تؤيد خارط
لكم بالوعد، فهو وعد سياسي ينتهي مفعوله بانتهاء األسباب، كان يجب أن تدركوا أهداف أمريكا، 

 وسياستها في حينه، ولكنكم ضيقتم على أنفسكم، ولهثتم خلف وعد كاذب جديد.
طلبنا منكم المحافظة على الهدوء، ومواصلة التنسيق األمني، ودعوناكم  نحن جاللة أمريكا العظمى،
، ووعدناكم باالعتراف بكم دولة فلسطينية مستقلة قبل انتهاء والية 2007إلى مؤتمر أنابوليس سنة 

، وصدقتم، ورقصتم، ونسقتم أمنيًا، ولم تقم دولتكم، حتى جاءت 2009الرئيس جورج بوش االبن سنة 
، فطلبت منكم استئناف المفاوضات مع نتانياهو، والعمل على بناء المؤسسات فوق إدارة أوباما

، فخسرتم زمنكم الذي ربحه المستوطنون بمزيد من 2012األرض لتقوم دولتكم عمليًا حتى سنة 
 السيطرة على األرض.

درجناكم نحن جاللة أمريكا العظمى، نصارحكم أيها الفلسطينيون بحقيقتكم: لقد ضحكنا عليكم، واست
إلى هذه الحالة، فدقوا رؤوسكم في المكعبات اإلسمنتية التي ي لق بها الجيش اإلسرائيلي مئات 

 الحواجز على طرقكم، وناطحوا صخر الواقع العنيد الذي يسخر من الساذجين.
إن الحقائق التي أقامها المستوطنون على األرض على مدار عشرات السنين من التفاوض ال تسمح 

لتين، فمن يجرؤ على هدم مئات المستوطنات، التي صارت مدنًا عامرة، ومن يجرؤ على بقيام دو 
طرد مئات آالف المستوطنين من بيوتهم من خالل المفاوضات، لقد عبر الوقت، وفات الزمن في 
جحر الضب، وما عليكم إال أن تكونوا واقعيين كما عودتمونا، فال حول لكم وال قوة، ألن قيادتكم 

غير قادرة على المواجهة، وقيادتكم غير قادرة على االعتراف بالخطأ واالستقالة، وقيادتكم ال الحالية 
 تخشى في هذه المرحلة إال غضبكم أنتم، وانتفاضتكم ضدها.

 فما أروع البيت األبيض الذي يدق ناقوس الخطر على مسامع الشعب الفلسطيني!!!
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عن وجهه الحقيقي تجاه القضية الفلسطينية!  ما أروع البيت األبيض الذي أوقف التدليس، وكشف
لي دو الخير أن يواجه الفلسطينيون عدوًا ظاهرًا من أن يواجهوا عدوًا في ثوب الصديق، فقد دقت 
ساعة العمل المقاوم، التي تستنهض الجماهير الفلسطينية لمراجعة حساباتها، ومحاسبة المسئولين 

 وصلتها في اتجاه الحرية والكرامة.عن الفشل بجرأة وقوة وصرامة، وهي تضبط ب
 15/2/2017، فلسطين أون الين

 
 "المنصات" إلى" الفصائل"الفلسطينيون... من  .51

 عريب الرنتاوي
أدخلت المعارضات السورية مصطلحًا جديدًا إلى قاموس العمل السياسي العربي المعارض: 

وعة من الفصائل المؤتلفة لم أسمع بهذا التعبير من قبل، في وصف فصيل أو مجم” ... المنصة“
للمجلس الوطني ومن بعده ” منصة إسطنبول”أسسها هيثم مّناع، و“منصة القاهرة “... هناك 
للمنشقين ” منصة حميميم”التي تجمع طيفًا من عدد من المنصات، و "منصة الرياض"االئتالف، و

د لؤي حسين ... على ي” منصة بيروت“عن هيئة التنسيق والمجتمع المدني، وأخيرًا أعلن عن 
 المعارضات تحولت إلى مجموعة من المنصات المتنافسة، وأحيانًا المتحاربة.

المصطلح  أشاعوا، وربما يكونون ”الفصائل“أو ” الفصيل“قبلها كان الفلسطينيون أدخلوا مصطلح 
ية، فارتبط بهم وبحركتهم الوطنية أكثر من غيرهم )ال أدري( ... إذ يندر أن تقول أحزابًا فلسطين

في إشارة إلى النزعة الفئوية ”فصائلية كريهة”وغالبًا ما يقال فصائل فلسطينية، وعمل فصائلي و
األنانية الضيقة ... وعندما كانت القيادة الفلسطينية تجتمع مع الحركة الوطنية اللبنانية في بيروت 

صود الفصائل ، كان يقال اجتماع الفصائل واألحزاب، فتعرف مباشرة أن المق1982قبل العام 
 الفلسطينية وأحزاب الحركة الوطنية اللبنانية.

اليوم، ثمة إرهاصات داّلة على دخول العمل الوطني الفلسطيني عتبة جديدة، عنوانها التحول من 
هناك تحضير كثيف الجتماع )مؤتمر( ينظمه العقيد المنشق محمد ” ... المنصات“إلى ” الفصائل“

ح وشعارها وراياتها ... األرجح أننا سنتحدث من اآلن فصاعدًا، عن دحالن في القاهرة، تحت اسم فت
للمعارضة الفلسطينية ... وهناك مؤتمر كبير سيعقد لمندوبين عن فلسطينيي الشتات ” منصة القاهرة“

في إسطنبول، ستقاطعه فتح والمنظمة بوصفه مؤتمرًا فصائليًا وليس وطنيًا )في إشارة ل لبة اللون 
لمؤتمر(، فضاًل عن اتهامات للقائمين عليه بالسعي لخلق إطار بديل ومواز  لمنظمة الحمساوي على ا

 للمعارضة الفلسطينية.” منصة إسطنبول“التحرير الفلسطينية ... من اآلن فصاعدًا سنتحدث عن 
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” منصة القاهرة“وكما في تجربة المعارضات السورية ومنصاتها المختلفة، فإن المعلومات تؤكد أن 
نية، تلقى دعمًا متحمسًا من دولتين عربيتين على األقل )مصر الدولة المضيفة واإلمارات الفلسطي

الدولة الممولة(، كما أنه يلقى تعاطفًا من دولتين أخريين، لم تثبت حتى اآلن صحة اإلشاعات 
 ”.الرباعية العربية“بشأنهما: األردن والسعودية، ليكتمل بذلك عقد 

كد أنها مدعومة من الدولة الحاضنة للمؤتمر وحماس وللجماعة ، فالمؤ ”منصة إسطنبول“أما 
اإلخوانية األم: تركيا ... أما التمويل فيأتي من قطر التي تستضيف بدورها قيادة حماس وقيادات 
إخوانية مصرية وعربية، واألب الروحي للجماعة الشيل يوسف القرضاوي ... في مشهد يحاكي 

 رضة السورية.تجربة الجناح اإلخواني في المعا
ن استمرت الحال على هذا المنوال، فإن فصائل المقاومة في سوريا، ستحظى باسم  ” منصة دمشق“وا 

الشتات الفلسطيني القديم، كما الشتات ” ... منصة غزة”و” منصة رام هللا“... وربما نكون أمام 
” الرعاة“بتعدد واختالفها واصطراعها، مثلما يسمح ” المنصات“السوري المستجد، يسمح بتعدد 

 والحواضن اإلقليمية.
في التجربة السورية، ثمة نظام استبدادي نجح في تخليق معارضات شتى ... مشكلة منصات 
المعارضة الفلسطينية، أنه ال يوجد نظام وال توجد سلطة ... الجميع مطاردون بسيوف العدوان 

والرعاة، إلى تسجيل أكبر فشل في  واللجوء والحصار ... في التجربة السورية، أفضى تعدد المنصات
تاريل أي ثورة أو معارضة في العالم، وفي زمن قياسي استثنائي ... في الحالة الفلسطينية الفشل 

ن كان عرضة للتجديد والتمديد والتوريث.  قائم، وا 
 بزعامة دحالن، تسعى في خلق كيان مواز  لفتح، كبرى الفصائل الفلسطينية والعمود” منصة القاهرة“

الفقري للسلطة والمنظمة ... أما منصة القاهرة، فتسعى في خلق كيان  مواز  لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، تحت شعار تجميع الجهود وحشد الطاقات وتفعيل االغتراب واللجوء الفلسطينيين...التقاء 

” لجليلةا“المنصتين أمٌر محتمل، وثمة شواهد على غزل متبادل، تحت جنح المساعدات اإلنسانية 
 وبحجة معبر رفح.

في كلتا الحالتين، ما كان لهاتين المنصتين أن تظهرا إلى حيز الوجود لو أن فتح بخير والمنظمة 
كذلك .... فشل فتح في تحديد موقعها: أحزب هي أم سلطة أم حركة تحرر وطني، وفشلها في 

وبعض رعاته، التفكير  تجديد شبابها واستعادة حضورها كحركة مقاومة، يسمح حتى لمحمد دحالن
، فإن ال يبوبة التي ضربت منظمة ”بتخليق بدائل وكيانات موازية ... وفي حالة منصة إسطنبول

التحرير وغيبتها المديدة عن شعبها، خصوصًا في المهاجر والم تربات وعوالم اللجوء القسري، أفسح 
المنافسة والسعي لخلق البدائل في المجال أمام حماس، ورعاتها اإلقليميين، التفكير بالمزاحمة و 
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والكيانات الموازية ... لذا، ليس من حق فتح وال المنظمة، اللتين ارتضتا ال ياب والت يب، أن تزمجرا 
 غضبًا وتنديدًا بهذه المحاوالت المشبوهة على حد وصفهما.

خروج إلى هي األقرب لل” منصة بيروت“قادمات األيام، ستحمل المزيد من المنصات ... ربما تكون 
هناك، ليسوا سعداء بحماس وال رعاتها، وال هم من المعجبين بالدحالن ” القوم“حيز الوجود، فـ 

ورعاته، والمؤكد أن عباس وفريقه، ال ُيسعدان هؤالء، فلماذا ال يفكرون في تخليق منصة جديدة على 
 مقاس طروحاتهم الفكرية والسياسية وتحالفاتهم اإلقليمية كذلك.

حال الفلسطينيين هكذا، ستتحول بقايا الفصائل وهياكلها المتراخية والمتيكلة، إلى إن استمرت 
جديد، ” أستانا“على طريقة المعارضة السورية، وربما سيحتاجون إلى مسار ” المنصات“مجموعة من 

إن هم قرروا التحاور حول أي شأن يخصهم ... بئست الحال التي انتهت إليه أنبل وأشرف حركة 
 ي عرفتها البشرية في النصف الثاني من القرن المنصرم.تحرر وطن

 16/2/2017، ، عّمانالدستور
 
 لماذا تراجع ترمب عن حلِّّ الدولتين؟ ! .51

 صالح القالب
ي دونالد ترمب قد تراجع عن موقف سابق لم يمض عليه إال أربعة مريكإذا صحَّ فعاًل أن الرئيس األ

اإلسرائيلي على -أنه ال ضرورة أْن يكون السالم الفلسطيني أيام وقال أو قيل على لسانه وباسم إدارته
نما األعظم ستفقد  أساس حلِّ الدولتين فإنَّ هذا يعني أن هذه الدولة التي هي ليست العظمى وا 

يين مريكفي تسلسل الرؤساء األ "45"مصداقيتها نهائيًا إذا بقي هذا الرئيس الذي يحمل الرقم الـ 
رجحة غير المستقرة وحيث يقول أمرًا في الصباح ويتخلىَّ عنه في المساء يتصرف بهذه الطريقة المتأ

 حتى بالنسبة لقضايا العالم الكبرى التي من بينها القضية الفلسطينية.
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في حديث لصحيفة إسرائيلية جاء  الوزراءكان ترمب قد وجه كالمًا لرئيس 

إلى المنطق في تصرفاتها.. إن البناء في المستوطنات يقلص  يجب على إسرائيل أن تنحاز"فيه: 
مساحة األراضي المخصصة للدولة الفلسطينية التي يتفاوض عليها الجانبان منذ عقدين.. نحن 
نتحدث عن مساحة محدودة.. وحين تؤخذ أراض  للمستوطنات تبقى مساحة أقل.. ال أعتقد أن البناء 

 ."في المستوطنات يخدم السالم
هذا ما كان قاله ترمب قبل أربعة أيام فقط ولصحيفة إسرائيلية واآلن وعندما يتراجع حسب إن 

فإنه يؤكد صحة ما  "حل الدولتين"تصريحات نسبت إلى إدارته، أي إليه، ويقول: إنه ال ضرورة لـ
ئًا في على عواهنه وأنه يقول شي "المواقف"يقال عنه في الواليات المتحدة نفسها أي أنه يطلق الكالم 
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الصباح ويتراجع عنه في المساء وهذا في حقيقة األمر إذا كان يليق بدولة من الصعب العثور على 
مكانها على الخريطة الدولية فإنه ال يليق بدولة بكل هذا الحجم وبكل هذه القوة وبيدها معظم 

 القرارات الحاسمة في الكرة األرضية.
إن حل "ذه القنبلة السياسية قبيل لقاء نتنياهو وترمب: ي الذي فجر همريكلقد قال هذا المسؤول األ

ن الواليات المتحدة لن تجبر الجانبين عليه ونحن لن نملي ما هي  الدولتين غير معرف بشكل جيد وا 
شروط السالم... إن هذا يعتمد على الجانبين... لو كنت سألت خمسة أشخاص ما هو حل الدولتين 

 !!."ستحصل على ثمانية إجابات مختلفة
وهكذا فربما أن ترمب ال يعرف ما هو حل الدولتين ألنه، كما قال، لم يقرأ كتابًا واحدًا في حياته لكن 

ية تعرف أن إسرائيل قد احتلت الضفة ال ربية ومن ضمنها القدس الشرقية مريكالمؤكد أن اإلدارة األ
ينص على عودة ما أحتل إلى  242وأن قرارًا دولياًّ يحمل الرقم  1967في عدوان حزيران )يونيو( عام 

ن المؤكد أن اإلدارة األ أوسلو قد نصت على ضرورة قيام دولة  اتفاقياتية تعرف أنَّ مريكأهله ثم وا 
مع إمكانية تبادل ما نسبته نحو  1967على كل األراضي التي أحتلت عام  1997فلسطينية في عام 

ن المؤكد أيضًا أن "اضي اإلسرائيليةاألر "أربعة أو ستة في المئة من األراضي الفلسطينية و !! وا 
 االحتاللواشنطن تعرف أيضًا أن الجمعية العمومية لألمم المتحدة قد اعترفت بدولة فلسطينية تحت 

 هي الدولة المعنية والمقصودة في حل الدولتين.
رئيسه ي الذي ال شك في أنه قد تحدث عن هذه المسألة باسم مريكإذن وعندما يقول هذا المسؤول األ

ذا كان حل " ترمب: نحن نبحث في إمكانية عمل الجانبين معًا وسنكون هناك لمساعدتهم .. وا 
فكأنه يقول إنه ال حل إال  "بالحديث عنه االستمرارالدولتين ال يحقق السالم فإنه من غير المرغوب 

رائيل يا ترى بهذا حل الدولة الواحدة أي يصبح الفلسطينيون واإلسرائيليون دولة واحدة.. فهل تقبل إس
الحل ،!.. الواضح أنها لن تقبل وأن ما تريده هو تهجير الفلسطينيين من وطنهم وعلى غرار ما 

ية الجديد يا مريك.. فهل هذا هو ما يريده رئيس الواليات المتحدة األ1967وعام  1948فعلته في عام 
 ترى،!.

 15/2/2017، الرأي، عّمان
 
 سط؟هل عاد الصراع على الشرق األو  .52

 عادل سليمان
( عن حسم الصراع على الشرق األوسط لصالح 1918 -1914أسفرت الحرب العالمية األولى )

أوروبا، حيث اقتسمت قوى االستعمار القديم )بريطانيا وفرنسا( النفوذ على المنطقة ذات األهمية 
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ر دولة الخالفة بيكو، بعد انهيا -الجيوسياسية واالقتصادية الكبيرة، على أساس اتفاقية سايكس 
(، وعلى الرغم من انتصار 1945 -1939العثمانية وهزيمتها. ولكن جاءت الحرب العالمية الثانية ) 

الحلفاء، إال أنها حملت رياح الت يير في مراكز القوى والتأثير، حيث صعدت الواليات المتحدة 
لتبشر بأفول نجم قوى ية باعتبارها القوة العظمى األولى، والتي حسمت نتيجة الحرب، مريكاأل

االستعمار القديم بامبراطورياته المتهالكة، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا، وكانت النهاية في حرب 
، والمعروفة بالعدوان الثالثي على مصر، والذي قادته بريطانيا وفرنسا، ومعهما دولة 1956السويس 

ومضيق تيران المصري في وجه المالحة العدو اإلسرائيلي، وكانت الذريعة إغالق مصر خليج العقبة 
ا واالتحاد أمريكاإلسرائيلية. وألن عملية السويس تمت من دون رغبة القوى العظمى ومباركتها، 

في ذلك الوقت، كان ال بد من إفشال العملية، بإجبار القوى الثالث التي قامت بال زو  ڤييتيالسو 
ن كانت  المقابل، عن قرار إغالق  يمصر قد تراجعت، فعلى االنسحاب، وهي تجّر أذيال الخيبة، وا 

خليج العقبة، وقبلت بوجود قوات مراقبة دولية. وكانت تلك بداية النهاية للنفوذ األوروبي في المنطقة 
الذي كان قد تمّكن من  السوفييتيا واالتحاد أمريكالتي أصبحت ساحة صراع  بين القوتين العظميين، 

إلى مصر من خالل تشيكوسلوفاكيا عام  امّرره التيلسالح إيجاد موطئ قدم له، عبر صفقة ا
، وبدأ توثيق عالقاته مع نظام جمال عبد الناصر "الثوري التقدمي"، وقّدم نفسه الداعم الرئيسي 1955

 فيلتلك النظم القائمة على الثورات االنقالبية أو االنقالبات الثورية العسكرية، والتي بدأت تنتشر 
نجاح حركة الضباط األحرار في مصر، واالنتصار السياسي الذي حققه عبد المنطقة، متأثرة ب

ا عن سياسة أمريكفي أعقاب فشل العدوان الثالثي. وفي المقابل، أعلنت  1956الناصر ونظامه في 
ملء الفراغ في المنطقة، والتي أسفرت عن إقامة حلف ب داد. وجاء االنقالب العسكري في العراق 

المنطقة، انقالب الفريق إبراهيم عبود في  فيالعسكرية  بات، وتوالت االنقالليقّوض الحلف 1958
، 1969، وانقالب معمر القذافي في ليبيا 1962، وانقالب عبدهللا السالل في اليمن 1958السودان 

، وكانت الجزائر قد حققت االستقالل 1970سورية  فيوانقالب حافظ األسد واستيالؤه على السلطة 
 . السوفييتيالتحرير الوطني. واتجهت تلك النظم إلى االتحاد  هةأصبحت تحت حكم جب، و 1962في 
، عندما بدا أن المحور التقدمي، بزعامة مصر وعبد الناصر، 1967الصراع ذروته في العام  بلغ

يسعى إلى الهيمنة على المنطقة، وكان ال بد من ضرب ذلك المحور.  السوفييتيمستندًا إلى الدعم 
ء دور الطرف الثالث في معادلة الشرق األوسط، وهو إسرائيل، والتي أحدثت التطورات وهنا جا

، والتي انتهت بهزيمة مرّوعة لكل من مصر 1967الدراماتيكية في المنطقة بحرب يونيو/ حزيران
وسورية، ومعهما األردن التي توّرطت في تلك الحرب التي اصطلحنا على تسميتها "النكسة"، والتي 
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 قامتدثا كاشفًا لمدى تهافت الجيوش القومية التي ال تصلح سوى لحماية نظم الحكم التي كانت ح
 على االنقالبات العسكرية. 

 الدول العربية بقضية "إزالة آثار العدوان"،  وانش لت
، لتمثل نقطة فارقة في الصراع على الشرق األوسط، فلم تكن فقط حربًا 1973 أكتوبرحرب  جاءت

لتحرير شبه جزيرة سيناء، وهضبة الجوالن، لكنها مثلت تحوال مهمًا في ميزان القوى مصرية سورية، 
وأعلن  ية،أمريكبرعاية  اإلسرائيليفي المنطقة، عندما اختار السادات مسار عملية السالم مع العدو 

ا، وبدأ الدور الروسي في المنطقة يتراجع تدريجيا، أمريكمن األوراق فى يد  %99صراحة أن 
ت القوة العربية الكبرى )مصر( من مجال النفوذ الروسي بعقد معاهدة السالم مع إسرائيل، وخرج

في دول  الروسيي بتقرير معونة عسكرية دائمة لمصر. ولكن بقي الوجود )والنفوذ( مريكوبالقرار األ
سورية  في المنطقة، ارتكازًا على اعتماد جيوشها القومية على نظم التسليح الروسية، وهي بالتحديد

والعراق وليبيا واليمن، والجزائر نسبيًا. واستمر الصراع على الشرق األوسط، خالل حقبة الثمانينيات، 
ش اله بالقضية اللبنانية، واستنز  الجيش العراقي بحرب طويلة مع  افوتم تحييد الجيش السوري وا 

ما قام صدام حسين إيران. وفي التسعينيات، جاءت الفرصة لضرب الجيش العراقي مرة أخرى، عند
، وتم شن عملية عاصفة الصحراء بقيادة 1990بم امرته المأساوية، غزو الكويت، في أغسطس/ آب 

الدراماتيكي في ديسمبر/ أيلول  لحدث، ووقع ا1991ا لتحرير الكويت في يناير/ كانون الثاني أمريك
لى الشرق األوسط مرحلة تفكيك االتحاد السوفييتي. وهكذا دخل الصراع ع إعالن، عندما تم 1991

 ا. مريكي، بينما بقيت بعض الدول القومية على موقفها المناوئ ألمريكجديدة، ازداد فيها النفوذ األ
األلفية الثالثة تحمل الت يرات الرئيسية، ليس فقط في الشرق األوسط. ولكن، في العالم كله،  جاءت

ا، وا عالن الحرب العالمية على اإلرهاب، أمريكاإلرهابية في  2001سبتمبر/ أيلول  11بعد أحداث 
وتسريح ما  ي،، قامت ب زو العراق وتدمير الجيش العراق2003ا أف انستان، ثم في العام أمريكوغزت 

ي، بول بريمر. وهكذا، انتهى أكبر جيش يعتمد على مريكتبقى منه بقرار من الحاكم المدني األ
عراق، وجاءت ثورات الربيع العربي في مطلع السالح الروسي في المنطقة، وخرجت روسيا من ال

، لتطيح ما تبقى من الجيوش المعتمدة على نظم التسليح الروسية، والتي كانت تمثل 2011العام 
الذريعة للوجود الروسي في المنطقة، فقد تم تدمير الجيش الليبي وتشتيته، وتشتت الجيش اليمني في 

دخول التحالف العربي الخليجي، بقيادة السعودية، في اليمنية، و  –ظل االنقسام والحرب اليمنية 
الحرب، إلى جانب الطرف الذي يمثل الشرعية، وانقسم الجيش السوري، وكون العسكريون المنشقون 

 جيشًا موازيا، هو الجيش السوري الحر الذي يقاتل إلى جوار المعارضة السورية، 
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األوسط بسقوط النظم التي كانت تعتمد  خرج الدب الروسي من دائرة الصراع على الشرق وهكذا
ي يحلق مريكعليه، وتدمير جيوشها، عدا موطئ قدم في سورية، ولم يبق في الساحة سوى النسر األ

كما يشاء في سماء الشرق األوسط. ولكن، ظهر على الساحة طرٌف جديد، أخذ يمثل تهديدًا حقيقيا، 
لمنطقة، وهي الجماعات والتنظيمات الراديكالية فقط، بل لكل نظم الحكم في ا يمريكاألليس للنفوذ 

 التي تحمل شعارات دينية، لتشتعل االضطرابات في المنطقة. 
االبتعاد  استراتيجيةية إلى اتباع أمريكظل تلك االضطرابات الحادة في المنطقة، ظهرت توجهات  في

ة، بقوة عبر سورية التدريجي عن الشرق األوسط، والتي أتاحت الفرصة لعودة روسيا إلى المنطق
لى تزايد دور العبين إقليميين، هما إيران وتركيا، مع خفوت أدوار الالعبين  ونظام بشار األسد، وا 
العرب ألسباب عديدة. وهكذا ظهرت بوادر نشأة "نظام صراع إقليمي"، يشمل منطقة الشرق األوسط، 

لية، وتتبدل التحالفات، والوالءات، وتخيم تنتقل فيه األسلحة واألفراد واألفكار وأفرع التنظيمات الراديكا
 على هذا النظام أجواء الحرب على اإلرهاب. 

ية بفوز مرّشح الحزب الجمهوري دونالد مريكوسط تلك األجواء المضطربة، انتهت االنتخابات األ في
ا مصالح كبرى في الشرق األوسط، تتمثل في النفط، مريكترامب، والذي أعلن، بشكل واضح، أن أل

 رهابطرق إمداده إلى ال رب. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، توجهاته بالنسبة للحرب على اإلو 
"اإلسالمي" المتمثل في تنظيم الدولة اإلسالمية وعناصر القاعدة وأي تنظيمات أخرى. وأيضًا تحجيم 

ة القوية إلى الدور اإلقليمي إليران، واستمرار دعم إسرائيل.. وتعني كل تلك التوجهات عمليا العود
من جديد، وعن  طالشرق األوسط. وهذا يطرح السؤال المهم: هل يعود الصراع على الشرق األوس

ذا  ماذا سيسفر هذا الصراع، في غياب شبه كامل لمن يدور الصراع حولهم، وهم دول المنطقة، وا 
العربي، وفي  كانت نظم الحكم في المنطقة مش ولة بتثبيت أركان حكمها، بعد إحباط ثورات الربيع

يد قوى  لىظل الصراعات على السلطة، هل أصبح على الشعوب أن تدرك أن مصيرها يتشكل ع
خارجية، ال يعنيها سوى مصالحها، وعليها أن تستيقظ لتقّرر مصيرها، وتفرض إرادتها قبل فوات 

 األوان،
 16/2/2017، العربي الجديد، لندن
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 "حماس"الكراسي الموسيقية في  .53
سرايال زي  

في القطاع، قائدًا للمنظمة في غزة " حماس" يثير انتخاب يحيى السنوار، قائد الذراع العسكرية لـ
الكبير في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، لكنه ال يبشر بأي ت يير في توجه المنظمة وتعاطيها  االهتمام

 رائيل.مع إسرائيل. إن الذي كان هو ما سيكون داخل القطاع وعلى طول الحدود مع إس
، وهي التي فرضت في السنوات "حماس"إن القوة الحقيقية في القطاع منذ زمن هي للذراع العسكرية لـ

 ومحاوالتاألخيرة أداء التنظيم أمام إسرائيل، ليس هنية أو مشعل هما اللذان قررا تنفيذ العمليات 
طول الحدود. ويمكن أن االختطاف، وليس هما اللذان حافظا في السنوات األخيرة على التهدئة على 

في سيناء ضد إسرائيل وضد القوات المصرية في شبه  "داعش"أحدا لم يسألهم عن تعزيز العالقة مع 
 الجزيرة وعلى الحدود بين غزة ومصر.

في السنوات األخيرة على الفصل بين الذراع العسكرية والقيادة السياسية التي تقف  "حماس"لقد شددت 
صاالت مع العالم العربي ومع المصريين بالتحديد. وفي الوقت نفسه توجد على رأسها، وتجري االت

حكومة داخل القطاع، هي بمثابة عنوان لسكان غزة في حياتهم اليومية. يمكن أنها قامت بذلك 
العتبارات أمنية ومن أجل عدم إلحاق الضرر بالقادة السياسيين. وفي الوقت نفسه تمكين القادة 

 على نار هادئة خشية من استهدافهم من قبل إسرائيل. العسكريين من الحفاظ
والمنظمات التي تشبهها مثل حزب هللا، هناك مصلحة في حفل  "حماس"لكن هناك بعد آخر. فلـ 

األقنعة، حيث يصور القادة السياسيون أنفسهم، مثل هنية أو مشعل، على أنهم سياسيون شرعيون 
تحقون الوجود في حكومة الوحدة الفلسطينية، والحصول بعيدون عن اإلرهاب. وبالتالي هم شركاء يس

 على االعتراف الدولي والعربي وتحقيق أجندة المنظمة وأجندتهم الخاصة دون دفع الثمن.
الداخلية في الذراع العسكرية وفي القطاع هي التي دفعت السنوار ورجاله  "حماس"يمكن أن ديناميكية 

وهي لم تعد تكتفي بقول الكلمة األخيرة خاصة في الموضوع  إلى المطالبة بعرش القيادة السياسية،
اإلسرائيلي، الذي كان متروكا لها في األصل. لكن يمكن أن انتخاب السنوار سيعكس رغبة الكثير 
من مؤيدي حماس في ت يير القيادة. وفي نهاية المطاف هنية هو قائد متعب وصحته ليست جيدة. 

في  "رئيس للحكومة"في غزة و "حماس"لة، أكثر من عقد، كقائد لـإضافة إلى ذلك، خالل فترته الطوي
في تحسين االقتصاد لسكان القطاع،  "حماس"القطاع، بقي الوضع في غزة بدون ت يير، دون نجاح 

 بل العكس، الوضع في القطاع آخذ في التدهور.
شخص ينتمي للذراع األمر الهام هو أن الرغبة في الت يير تمت ترجمتها من خالل التصويت السري ل
ي يرون  "الجنراالت"العسكرية ويقود الخط المتشدد في المنظمة، وكأنه هو الذي سيجلب الخالص. 
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أحيانا مواقفهم، ولكن هذا لن يحدث هنا. انتخاب السنوار، المعروف بمواقفه اإلسالمية المتشددة 
ايد في أوساط الكثيرين في حول نمط الحياة لسكان غزة، هو الدليل على غياب األمل واليأس المتز 

. بالنسبة إلسرائيل انتخاب السنوار ال يقدم وال يؤخر في شيء، "حماس"القطاع وفي أوساط مؤيدي 
في القطاع قادرة على  "حماس"بل يمكن أن فيه أفضلية، حيث أن األقنعة ازيلت ولم تعد قيادة 
ستطيع المجتمع الدولي التعاطي تصوير نفسها كشريكة محتملة للسلطة الفلسطينية وكجهة مسؤولة ي

معها. رغم عداء السنوار إلسرائيل، وكأن هنية أو مشعل كانا أكثر اعتدااًل منه، فهو الذي وقع على 
سرائيل في العامين األخيرين، وهو الذي حافظ على التهدئة  وقف إطالق النار فعليا بين حماس وا 

وامتالك الصواريل  "حماس"ء القوة العسكرية لـعلى الحدود. ولكنه هو أيضا الذي اهتم باستمرار بنا
وحفر األنفاق من أجل اليوم الموعود. البشرى للفلسطينيين واإلسرائيليين معا لن تأتي من غزة، 

 وخصوصا لن تأتي من يحيى السنوار وزمالئه في قيادة حماس الجديدة.
 15/2/2017إسرائيل اليوم 
 16/2/2017القدس العربي، لندن، 
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