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 الرئيس اللبناني: سنرد على أي تهديدات إسرائيلية .1

رد الرئيس اللبناني ميشال عون على رسالة المندوب اإلسرائيلي لدى األمم ": الحياة" –بيروت 
تهديدًا »من واألمين العام للمنظمة الدولية، معتبرًا أنها تشكل المتحدة داني دانون إلى مجلس األ

 أيولوح بان «. للبنان، وعلى المجتمع الدولي التنبه إلى ما تبيته إسرائيل من نوايا عدوانية ضده
 «.رد مناسب»محاولة عدوان ستواجه بـ 

الجاري( من  12 الجاري، إن موقف الرئيس عون )في 13وكان دانون قال في رسالته المؤرخة في 
يكمل عمل الجيش اللبناني، يشرع نشاطات الحزب، وطالب المجتمع الدولي « حزب هللا»أن سالح 
كما دعا المندوب اإلسرائيلي إلى «. لتجنب نمو التعاون بين حزب هللا والجيش اللبناني»بأن يتحرك 

 «.بالكامل 1559و 1701تطبق الحكومة اللبنانية قراري مجلس األمن »أن 
من يجب أن يتقيد بقرارات مجلس األمن هي إسرائيل قبل »قال الرئيس اللبناني أمام زواره أمس، إن و 

واالنتقال من مرحلة وقف العمليات العدائية إلى مرحلة  1701غيرها والتي ال تزال ترفض تنفيذ القرار 
 «.سنة على صدوره 11وقف النار على رغم مرور أكثر من 

ل تحتل أراضي لبنانية في القسم الشمالي من بلدة الغجر ومزارع شبعا هي التي ال تزا»وأضاف: 
وتالل كفرشوبا فضاًل عن االنتهاكات اليومية للخط األزرق والسيادة اللبنانية جوًا وبحرًا، إضافة إلى 
مواصلة تهجير نصف مليون فلسطيني يستضيفهم لبنان، وتغييب حقهم في العودة إلى أرضهم 

من ميثاق  51عدوانًا متماديًا على لبنان وشعبه، ينطبق عليه مضمون المادة وأمالكهم ما يشكل 
 «.األمم المتحدة لجهة إعطاء لبنان وشعبه الحق الطبيعي في الدفاع عن أرضه

لبنان الذي وفى بالتزاماته تجاه األمم المتحدة وقواتها العاملة في الجنوب، يرى »ولفت عون إلى أن 
سرائيلية محاولة إسرائيلية مكشوفة لتهديد األمن واالستقرار الذي تنعم به في ما ورد في الرسالة اإل

مدن الجنوب وقراه الواقعة ضمن منطقة العمليات الدولية، وبالتالي فإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة 
 عن أي اعتداء يستهدف لبنان، ألن الزمن الذي كانت فيه إسرائيل تمارس سياستها العدوانية ضد
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دنا من دون رادع ولى إلى غير رجعة وأي محاولة إسرائيلية للنيل من السيادة اللبنانية أو تعريض بل 
 «.اللبنانيين للخطر ستجد الرد المناسب

 19/2/2017، الحياة، لندن
 

 خطوات فلسطينية جادة للرد على التنصل األميركي من حل الدولتيناألحمد:  .2
ـــادة قـــال عضـــو اللج: ناديـــة ســـعد الـــدين - عمـــان ـــة لحركـــة "فـــتح"، عـــزام األحمـــد، إن "القي نـــة المركزي

الفلسـطينية أعــدت مجموعــة خطـوات"، للــرد علــى التنصـل األميركــي مــن حـل الــدولتين، حيــ  "أطلعــت 
 األردن، واألشقاء العرب، عليها الستخدامها في التوقيت المناسب".
مجموعة من الخطوات، بما فيهـا  وأضاف األحمد، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "لدى الفلسطينيين

سـحب االعتــراف مـن الكيــان اإلسـرائيلي والتوجــه للمحكمــة الجنائيـة الدوليــة، وسـيتم اســتخدامها بالوقــت 
 والظرف المناسبين".

واعتبر أن "اسـتمرار تصـريحات الـرئيس األميركـي، دونالـد ترامـب، بهـذه الصـورة المتـرددة، وعـدم حسـم 
اإلسرائيلي، سيشجع رئيس الوزراء اإلسرائيلي،  –دة تجاه الصراع العربي موقف اإلدارة األميركية الجدي

بنيـــامين نتنيـــاهو، واليمـــين، علــــى مزيـــد مـــن التطـــرف واالســــتمرار بسياســـة التجاهـــل والتنكـــر لقــــرارات 
 الشرعية الدولية، وتعقيد األمور أكثر مما هي معقدة راهنًا".

 19/2/2017الغد، عّمان، 
 

 لطة خطباء المساجد تساوق مع االحتاللالرجوب: منع السنايف  .3
قــال النائــب فــي التشــريعي عــن حركــة المقاومــة اإلســالمية "حمــاس" بالخليــل الشــي  نــايف الرجــوب إن 
قــرارات الســلطة األخيــرة بمنــع عــدد مــن خطبــاء المســاجد مــن الخطابــة يــأتي فــي ســياق تعطيــل رســالة 

 المساجد خدمة لالحتالل.
ليـوم الجمعـة، أن منـع الشـي  بسـام حمـاد مـؤخرًا، ومـن قبلـه الشـي  وأكد الرجوب في تصـريح صـحفي ا

ــاء يتماشــى مــع  ف  بــراهيم الســبع ووليــد الهــودلي وعلــي عتيــق وغيــرهم مــن الخطبــاء األك  شــاكر عمــارة واه
 مالحقة أي نشاط مهما صغر يمكن أن يخدم الفكر الديني في فلسطين.

خلصـين هـي جريمـة فـي حـق فلسـطين قضـية وأضاف أن سياسة التضـييق علـى بيـوت هللا والـدعاة الم
وشعبًا، وهي ال تخدم سوى االحـتالل وكـل أعـداء الشـعب الفلسـطيني، مشـيرًا إلـى أنهـا تـأتي فـي إطـار 

 االستجابة لمطالب االحتالل وتحريضه صباح مساء على المساجد.
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ـــة يؤكـــد تســـاوق الســـلطة فـــي رام  ـــاء مـــن الخطاب ف  ـــى أن منـــع الخطبـــاء األك  هللا مـــع وشـــدد الرجـــوب عل
االحتالل في هجمته على بيوت هللا، وهو الذي قرر وقف األذان ومنعـه مـن مسـاجد الـداخل المحتـل، 

 بحسب قوله.
 17/2/2017موقع حركة حماس، 

 

 كاتب إسرائيلي: نائب عباس يحرض على قتل اإلسرائيليين .4
ول نائب الرئيس شن الكاتب اإلسرائيلي آساف غيبور في موقع "أن آر جي" هجوما على محمود العال

الفلسطيني محمود عباس في قيادة حركة فتح، واتهمه بالتحريض على قتل اإلسـرائيليين عبـر شـبكات 
 التواصل االجتماعي.

وقــال غيبــور إن تعيــين العــالول فــي موقعــه هــذا جــاء لمنــع نشــوب صــراع قــوى داخــل فــتح بــين اللــواء 
هم أنهــم مؤهلــون لخالفــة عبــاس فــي حــال جبريــل الرجــوب وبــاقي قيــاديي الحركــة الــذين يــرون فــي أنفســ

 غيابه عن الساحة السياسية أو وفاته المفاجئة.
وأضــاف أنــه فـــي حــين ينظـــر الفلســطينيون إلـــى العــالول علــى أنـــه مرشــح مناســـب لفــض أي مواجهـــة 
داخليــة فــي فــتح فــإن إســرائيل تــرى فيــه محرضــا عليهــا، وداعيــا مباشــرا إلــى قتــل الجنــود اإلســرائيليين 

 ن اإلسرائيليين، ألن هؤالء يقتلون األطفال الفلسطينيين.والمستوطني
يعتبـر ضـعيفا مـن النـاحيتين  -بعكـس الرجـوب-وأوضح غيبـور أن العـالول جـاء مرشـحا توافقيـا، فهـو 

 الحزبية والسياسية وال يشكل تهديدا لعباس.
 18/2/2017الجزيرة.نت، 

 

 خوفًا من صعود حماس ة الضفةصحيفة بريطانية: السلطة تمارس االعتقال والتعذيب ضد طلب .5
قالــت صــحيفة "مورنينــ  ســتار البريطانيــة" إن الطــالب الفلســطينيين فــي الجامعــات تــأثروا بشــكل كبيــر 

 بسبب تردي أوضاع حقوق اإلنسان بسبب السلطة الفلسطينية.
ة " إلى أنه بالرغم من توقيـع السـلطة علـى المعاهـد21وتشير الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي

، فــإن اتهامــات وجهــت لهــا باعتقــاالت وتعــذيب ضــد الطلبــة 2014الدوليــة لحمايــة حريــة التعبيــر عــام 
 الذين ينتقدون السلطة وبأنها أصبحت شائعة في المناطق المحتلة من قبل إسرائيل.

طالبــا تــم اعتقــالهم فــي شــهري تشــرين  74ووفقــا للمنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان فــي بريطانيــا، فــإن 
/ أكتوبر وتشرين الثـاني/ نـوفمبر الماضـي فقـط، وبـأن العديـد مـن حـاالت االعتقـاالت تـم التبليـ  األول

 عنها بأنها تعرضت للتعذيب.
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وتشير التقارير الحقوقيـة التـي نقلهـا التقريـر السـتخدام أسـاليب متعـددة فـي التعـذيب كـالمنع مـن النـوم، 
جبار المعتقل على الوقوف لفترات طويلة بطريقة تبقي  بين القدمين مساحة واسعة للشعور باأللم. واه
 وتوضح أيضا أن بعض الطلبة تم اعتقالهم بشكل متكرر.

مــن جهتهــا نفــت الســلطة الفلســطينية ارتكابهــا أيــة مخالفــات ضــد حقــوق اإلنســان، وقــال محــاف  نــابلس 
ن ولــيس "أكــرم الرجــوب": "ربمــا هنــاك اخــتالف حــول ماهيــة هــذه االعتقــاالت، ولكنهــا تــتم وفقــا للقــانو 

 بسبب التوجهات السياسية".
وأضـــاف أيضـــا: "المتهمـــون يـــتم عرضـــهم علـــى المحكمـــة، وهـــي مـــن تفصـــل بقضـــايا اعتقـــالهم وفقــــا 

 للقانون".
وقالت الصحيفة إن ما يقف خلـف هـذه االعتقـاالت هـو تصـاعد القـوة للجنـاح الطالبـي لحركـة حمـاس 

  فــازت حمــاس بشــكل مفــاج  فــي مــن خــالل االنتخابــات فــي مختلــف جامعــات الضــفة الغربيــة، حيــ
 جامعة بيرزيت قرب رام هللا، التي كانت تعتبر معقال قويا لها في مواجهة حركة فتح.

ويشــير التقريــر إلــى أن فــوز حمــاس ببيرزيــت زاد مــن مخــاوف فوزهــا فــي جامعــات أخــرى بعــد توقــف 
ر هـذه االنتخابـات االنتخابات خـالل السـنوات العشـر الماضـية بسـبب االنقسـام الفلسـطيني، حيـ  تعتبـ

 إشارة مهمة حول قوة التوجهات السياسية في الضفة الغربية.
 18/2/2017، 21عربي 

 

 تنفي ما يتم تناقله حول إلغاء التأمين الصحي الفلسطينية الحكومة .6
نفــت حكومــة الوفــاق الــوطني مــا تــم تناقلــه حــول إلغــاء التــأمين الصــحي للعــاطلين عــن : وفــا –رام هللا 
 العمل.
المتحــد  الرســمي باســم الحكومــة يوســف المحمــود أن كــل مــا تــم الحــدي  عنــه فــي موضــوع  وأوضــح

 .اإللغاءالتأمين الصحي يتمحور حول آلية تحدي  البيانات وليس 
وبين المتحد  الرسمي للحكومة أنه وضمن آليات التحدي  تم استبدال النماذج القديمة بنماذج جديدة 

 آذار القادم. أولن يتم العمل بتعبئتها ابتداء من لكل مستفيد من التأمين الصحي على أ
واكد على أن الحكومة "تكرس كافة الجهود من اجل االرتقاء بمستوى حياة المواطنين وتعمل من اجل 

 الحفاظ على مصالح أبناء شعبنا".

 16/2/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 اء االنتخابات المحليةحماس تطالب بتوفير بيئة سليمة إلجر  .7

طالبت حركة حماس على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم، بضرورة توفير بيئـة : حازم الحلو -غزة 
أمنية سليمة ووطنية صحيحة حتى تثق كل مكونات الشعب الفلسطيني بنوايا حركـة فـتح، وخلـق بيئـة 

 قانونية إلجراء االنتخابات المحلية.
أن حمــاس وافقـت علـى إجـراء االنتخابــات المحليـة التـي كانـت مقــررة  وذكـر قاسـم لصـحيفة "فلسـطين"،
، رغــم وجــود بيئــة أمنيــة وقبضــة حديديــة أوجــدتها حركــة فــتح فــي 2016فــي أكتــوبر/ تشــرين أول لعــام 

 الضفة الغربية المحتلة.
 وأشار قاسم إلى أن البيئة القانونية من قرارات ومراسيم رئيس السلطة محمـود عبـاس، أدت إلـى حـرف
المســــار القــــانوني الســــليم للعمليــــة االنتخابيــــة، فــــي إشــــارة منــــه إلــــى إصــــدار مرســــوم بإنشــــاء محكمــــة 

 لالنتخابات، ومرسوم آخر إللغاء االنتخابات.
وأوضح أن استئناف عملية االنتخابات المحلية يتطلب خلق بيئة قانونية سليمة وشـراكة حقيقيـة لخلـق 

 البيئة السياسية لحركة فتح ال تؤمن بالشراكة الوطنية. حالة اطمئنان وطني حولها، مشدًدا على أن
وذكــر أن حركــة فــتح "خلقــت بيئــة أمنيــة ســيئة فــي الضــفة الغربيــة المحتلــة، وتعاملــت بمــنه  اإلقصــاء 
والقبضـــة األمنيـــة خـــالل العمليـــة االنتخابيـــة ومـــا زالـــت تمـــارس ذات الـــنه ، فـــي حـــين تعاملـــت حركـــة 

 القانون".حماس مع العملية االنتخابية وفق 
 18/2/2017فلسطين أون الين، 

 

 حماس تعكف على إعداد وثيقة تحمل فكرها السياسي :إسماعيل رضوان .8
ـــادي فـــي حركـــة المقاومـــة اإلســـالمية : األناضـــول، عـــال عطـــا هللا-غـــزة أعلـــن إســـماعيل رضـــوان، القي

 . "حماس"، أن حركته تعكف في الوقت الحالي على إعداد "وثيقة"، تحمل فكرها السياسي
وقال رضـوان فـي تصـريح خـاك لوكالـة األناضـول، اليـوم السـبت، إن حركتـه ستنشـر الوثيقـة "قريبـا"، 

 بعد االنتهاء من صياغتها، دون أن يحدد موعدا لنشرها. 
ورفض رضوان الخوض في تفاصيل بنـود الوثيقـة مكتفيـا بـالقول:" سـتؤكد الوثيقـة علـى ثوابـت الحركـة 

 ". وعالقاتها الداخلية والخارجية
ــا إذا كانــت الوثيقــة ســتحمل نفيــا لوجــود عالقــة إداريــة وتنظيميــة بــين "حمــاس"،  وردا علــى ســؤال، عمذ
ـــدون ذكـــر "معـــاداة  ـــى االحـــتالل اإلســـرائيلي ب ـــى اإلشـــارة إل وجماعـــة اإلخـــوان المســـلمين، باإلضـــافة إل

 ودها". اليهود"، قال رضوان:" ال حدي  في تفاصيل الوثيقة وعندما تنشر سيتم معرفة كافة بن
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وأكـــد القيـــادي رضـــوان، أن حركـــة حمـــاس، بكافـــة مجالســـها الشـــورية والتنفيذيـــة هـــي مـــن تقـــوم بإعـــداد 
 الوثيقة التي تحمل نظرة حركة حماس للعديد من القضايا. 

ونفى رضوان أن تكون الوثيقة بديال عن ميثاق الحركة، الذي صـدر تزامنـا مـع تأسيسـها، نهايـة حقبـة 
 الماضي، مؤكدا أنها عبارة عن "رؤية الحركة السياسية وفكرها". الثمانينيات من القرن 

 18/2/2017وكالة األناضول، 
 

 قيادة فتح غاضبة من الحمد هللا وأيامه في رئاسة الحكومة باتت معدودة"رأي اليوم":  .9
 داخل قيادة حركة فتح المطالبـة باقالـة األصواتعن تنامي ” رأي اليوم”كشف مصدر مطلع لـ رام هللا:

تعيــين عضــو اللجنــة المركزيــة محمــود  أنرئــيس حكومــة الســلطة الفلســطينية رامــي الحمــد هللا، مؤكــدا 
 إقالـةلسـر اللجنـة المركزيـة سـيدفع قـدما نحـو  أمينـاالعالول نائبا لرئيس الحركة واللـواء جبريـل الرجـوب 

 الحمد هللا خالل األسابيع المقبلة.
تجمعهما عالقة متوترة  انه أالن العالول وخصمه الرجوب، وأوضح المصدر انه رغم العالقة الفاترة بي

مــع الحمــد هللا منــذ ســنوات، وكانــا مــن بــين القيــادات التــي تحفظــت لــدى الــرئيس أبــو مــازن عنــدما تــم 
، حي  يرى العالول والرجوب وعـدد مـن القيـادات العليـا 2013تعيين الحمد هللا خلفا لسالم فياض عام 

والء  أيرامــي الحمــد هللا شــخك ضــعيف بــالحكم والسياســة ولــيس لــه  الجــامعي األســتاذ أنفــي فــتح 
 تنظيمي لفتح.

 األربعــاء)قبــل اجتمــاع توزيــع المهــام مســاء  أســابيعالعــالول والرجــوب اتفقــا منــذ  أنويكشــف المصــدر 
 اجتماع للجنة المركزية بعد توزيع المهام. أولالماضي( على طرح مسألة إقالة الحمد هللا في 

ر الـــذي فضـــل عـــدم ذكـــر اســـمه لحساســـية منصـــبه: لـــيس العـــالول والرجـــوب فقـــط همـــا ويقـــول المصـــد
الــرئيس  إقنــاعمــن مــرة  أكثــر األحمــد، فقبلهمــا حــاول عــزام إلقالتــهالغاضــبان مــن الحمــد هللا ويســعيان 

سـينقلب راســا  األمــربصـرفه لكنـه فشــل فـي ذلــك، نظـرا لتـودد الحمــد هللا وعالقتـه القويــة بـالرئيس، لكـن 
 مع ضغط العالول والرجوب على الرئيس وثقلهما الكبير ومناصبهما الجديدة في الحركة.على عقب 

 إجـــراءرئـــيس الحكومـــة الحـــالي فـــي ســـقف زمنـــي ال يتجـــاوز الشـــهر مـــن اجـــل  إقالـــةويـــرجح المصـــدر 
الحمـد هللا، الـذي ورط  يرأسـهافـي ظـل حكومـة جديـدة ال  أيـاراالنتخابات المحلية المقرر عقـدها بدايـة 

 بينها حالة االنفالت والفلتان في نابلس وجنين. أزماتفي عدة  السلطة
المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، كشف المصدر ان قيـادات فـتح منقسـمة بـين مـن يـدعم  أبرزوعن 

 لهذا المنصب، وبين من يرى في وزير التربية والتعليم الحالي أشتيةعضو اللجنة المركزية محمد 
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 لهذه المهمة. جدراألالدكتور صبري صيدم  

 18/2/2017رأي اليوم، لندن، 

 
 ترامب بمثابة نسف نهائي لحل الدولتين لقائهتصريحات نتنياهو خالل أشتية:  .11

اعتبــر عضـــو اللجنــة المركزيـــة لحركــة "فـــتح"، محمــد اشـــتية، تصـــريحات : ناديـــة ســعد الـــدين - عمــان
ة نســف نهــائي لحــل الـــدولتين، نتنيــاهو خــالل المــؤتمر الصــحفي المشــترك مــع الـــرئيس ترامــب، بمثابــ

 وبرهان على مساعيه "لشرعنة" قتل إمكانية قيام دولة فلسطين.
وقال اشتية، في تصريحات لتلفزيون فلسـطين الرسـمي، إن نتنيـاهو قـد لمـح بكـالم يريـد ممارسـته فعـاًل 
 علـــى األرض، أي "شـــرعنة " قتـــل إمكانيـــة قيـــام دولـــة فلســـطين"، وأضـــاف إن "قـــول نتنيـــاهو بـــأن نهـــر
األردن هو الحدود األمنيـة والجغرافيـة لالحـتالل يعتبـر نسـًفا نهائيـا وتامـا لحـل الـدولتين، وقتـل امكانيـة 

 قيام دولة فلسطينية مستقلة".
وأكد أن "الجانب اإلسرائيلي حاول زرع فكرة انعدام قابلية مبدأ حل الدولتين للتطبيـق العملـي فـي عقـل 

الرد الفلسطيني والدولي حاسما وقويا، مشددا على أن "سلطات "، داعيًا "ألن يكون األبيضسيد البيت 
 االحتالل ستدرك أن ال خيار لديها سوى حل الدولتين".

وأعرب عن "قناعته بأن الـرئيس األميركـي بـدا وكأنـه غيـر مسـتعد ألي فكـرة سياسـية جديـدة، مـا يعنـي 
اإلدارة لــم تضــع سياســتها حتــى غيــاب الموقــف األميركــي فيمــا يتعلــق بالرؤيــا الشــاملة للحــل، وأن هــذه 

 اللحظة"، ووصف ما جاء في المؤتمر الصحافي بالمتناقضات".
  18/2/2017الغد، عّمان، 

 

 راقبت عن كثب انتخاب سنوار وعالقته بإيران تقلقها "إسرائيلتقرير: " .11
 تابعــــت القيــــادات السياســــية والعســــكرية فــــي إســــرائيل، االنتخابــــات: آمــــال شــــحادة  -القــــدس المحتلــــة 
خطـوة خطــوة. ال بـل حاولــت التـأثير فيهـا مــن الخـارج. وهــي تعتـرف ا ن بــأن « حمــاس»الداخليـة فـي 

انتخـــاب هـــذا الرجـــل، الـــذي أمضـــى قـــادة مخابراتهـــا ســـاعات طويلـــة فـــي الحـــوار معـــه داخـــل الســـجون 
رض اإلسرائيلية، يخلق وضعًا جديدًا، ترد عليه بطريقتها الشهيرة: عصو ان وجزرة واحدة. فمن جهة تع
ألـف  40عليه هدنة طويلة األمد واهغراءات حقيقية تتمثل في بناء ميناء بحري وتفعيل المطـار وتـوفير 

 فرصة عمل لعمال من غزة في إسرائيل ومن جهة ثانية تهدد حياته شخصيًا وتهدد أهل غزة به.
كتـــب فعنـــدما أعلـــن رئـــيس الم«. حمـــاس»الحكايــة بـــدأت مـــع انطـــالق مســـار االنتخابـــات الداخليـــة فـــي 

السياســي والرجــل األول فيهــا، خالــد مشــعل، أنــه ســينهي مهماتــه ويعتــزل، اهتمــت إســرائيل جــدًا بمعرفــة 
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من سيحل محله. فهي تدرك أن من سيحتل هذا المنصب سيكون طرفًا في العالقات المركبـة بينهمـا. 
ـــات الداخليـــة ـــدما بـــدأت االنتخاب ـــيس ســـرًا أنهـــا أتا وعن حـــت لرجـــال للحركـــة فـــي الســـجون، تابعتهـــا. ول

األسرى في سجونها إجراء هذه االنتخابات من دون عراقيل. فلم تمنع األسرى من الحـراك. « حماس»
وأتاحــت اللقــاءات واالتصــاالت بيــنهم. وانتظــرت نتــائ  االنتخابــات فــي المنــاطق األخــرى: قطــاع غــزة 

ل محل خالد مشـعل، والضفة الغربية والخارج. وعندما بدا أن إسماعيل هنية هو المرشح األقوى للحلو 
القطرية، راحت تهتم بمن سيحل محل هنية في القطاع، باعتباره الساحة المركزية « حماس»في قيادة 

 التي تدخل في احتكاك معها.
وعنــدما علمــت أن يحيــى ســنوار هــو أحــد المرشــحين األقويــاء لهــذا المنصــب، راحــت تطلــق تهديــداتها. 

ستوطنين، وزير المعارف، نفتالي بينت، وكذلك رئيس أركان وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، وزعيم الم
مـا هـي إال مسـالة وقـت. واعتمـدوا « حمـاس»الجيش، غادي آيزنكوط، صرحوا بأن الحرب المقبلة مع 

جهـودًا كبيـرة مـن حمـاس لدعـداد للحـرب المقبلـة بواسـطة شـق شـبكة أنفـاق »في ذلك على ما اعتبروه 
 «.على الحدود مع إسرائيلضخمة تحت األرض في القطاع وكذلك 

وعنـدما تـم إطــالق صـاروج باتجـاه إســرائيل مـن القطــاع، قبـل أسـبوعين، ردت إســرائيل بقصـف جنــوني 
ليســت راضــية « حمــاس»علــى القطــاع. ومــع أنهــا تعــرف أن مــن أطلــق الصــاروج جماعــة ســلفية، وأن 

بالـذات علـى « مـاسح»موقعـًا لــ  20عن هـذا اإلطـالق بـل تحاربـه، اختـارت إسـرائيل أن تقصـف نحـو 
 مدار ساعات عدة.

وحاول المعلقون معرفة سبب هذا الـرد غيـر المـألوف. مـنهم مـن اعتبـره تغييـرًا فـي السياسـة اإلسـرائيلية 
وهنـاك مـن «. حمـاس»يفرضه ليبرمان بوصفه وزير دفـاع جديـدًا. ومـنهم مـن رآه ردًا علـى تعـاظم قـوة 

تبه إلى أن هذا القصف هـو رسـالة إلـى أعضـاء مجلـس رآه محاولة لجرها إلى مواجهة. لكن أحدًا لم ين
 الشورى الذين يجتمعون النتخاب قادتهم الجدد.

 
 سنوار في عيون اإلسرائيليين

عامـًا. متابعـة نشـاطه جعلتـه  20، وهـو ابـن 1982إسرائيل تعرف سنوار منذ اعتقاله أول مـرة فـي سـنة 
عتقلتــه إداريــًا مــرات عــدة. وفــي المــرة األخيــرة، مطلوبــًا دائمــًا لهــا، وحتــى عنــدما لــم تجــد مــا تتهمــه بــه ا 

ــم اللغــة العبريــة  4اتهمتــه بالمســؤولية عــن سلســلة عمليــات ضــدها، وحكمــت عليــه بالمؤبــد  مــرات. تعلذ
وبات يتقنها حديثًا وكتابة. وكان يفاوض إدارة السـجون حـول حقـوق األسـرى. وتـم ضـبطه مـرات عـدة 

فوضــعوه  أنــه يفضـل المـوت علـى البقـاء فـي السـجن. وهـو يحـاول الهـرب مـن السـجن. وقـال للمحققـين
 داخل زنزانة ضيقة.
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، الجنـــاح «كتائـــب شـــهداء القســـام»شـــقيقه محمـــد ســـنوار كـــان مســـؤواًل عـــن إحـــدى جبهـــات القتـــال فـــي 
، 2006دورًا أساســيًا فــي أســر الجنــدي اإلســرائيلي جلعــاد شــليط، ســنة  إن لــهالعســكري للحركــة. ويقــال 

على إطالق سراح شقيقه. ونجح في هذه المهمـة. وأطلـق سـراح يحيـى  وغرضه من ذلك هو التفاوض
 فعاًل ضمن صفقة شليط لتبادل األسرى.

اعتبــــرت إســــرائيل انتخابــــه نقلــــة غيــــر مســــبوقة فــــي الحركــــة، إذ إن تعيــــين قائــــد عســــكري فــــي القيــــادة 
وتعزيــز قــوة « سحمــا»السياســية، يعكــس، بالنســبة إلســرائيل، تغييــرًا ملموســًا فــي التوجهــات الداخليــة لـــ 

الخط المتطرف. وبالنسبة للقيادات العسكرية واالستخبارية في إسرائيل، فـإن سـنوار أقـوى الشخصـيات 
فــي الجنــاح العســكري. وهــو شخصــية متطرفــة لكنــه معــروف بنظافــة اليــد، مــا أكســبه شــعبية كبيــرة مــن 

والفســاد. وهــو أســس جهــة، وأتــاح لــه متســعًا مــن الحريــة ليضــرب بيــد مــن حديــد كــل مــن يــتهم بالســرقة 
، الذي شكل ذراعًا استخبارية للحركة. ولم يتردد في «مجد« »حماس»جهاز األمن الداخلي في حركة 

 ماليين دوالر. 6إعدام أحد القادة البارزين، محمود إشتيوي، بدعوى سرقة 
، عمومـًا، والسـنوار، فـي شـكل خـاك علـى «حمـاس»وقد اعتمدت إسـرائيل فـي حملـة التحـريض علـى 

يحات مسؤول فلسـطيني يقـول فيهـا أنـه يتوقـع قيـام سـنوار بـإجراء تغييـرات داخليـة وهيكليـة كثيـرة، تصر 
وتوجيه سياسة تختلف عن سياسة سابقه إسماعيل هنية. لكن الجانب األكثر أهمية إلسرائيل من هـذه 

 .نموذجًا له وأنه يقيم عالقات وثيقة مع إيران« حزب هللا»التصريحات أن السنوار يرى في 
 

 العصا والجزرة
وهـــي مقولـــة «. الحـــرب علـــى الصـــهاينة»المقولــة األكثـــر اقترانـــًا بســـنوار وأخطـــاره علـــى إســـرائيل، هـــي 

 جعلت اإلسرائيليين مختلفين في سبل التعامل معه.
 -الفلســطيني الــذي خلــق تعاونــًا مــع تنظــيم الدولــة اإلســالمية »الــداعون إلــى عــدم التهــاون يصــفونه بـــ 

هـو الـدليل « حمـاس»ى قناعة بأن تعيين مسـؤول عسـكري فـي القيـادة السياسـية لــ ، وهؤالء عل«داعش
على ضرورة تغيير قواعد اللعبة، ولكن هناك من رأى أن شيئًا لن يتغير من جهة إسرائيل، فـإن عـداء 
سنوار إلسرائيل، ال يزيد عن عداء إسماعيل هنية أو خالد مشعل وهو الـذي وقـع، علـى وقـف إطـالق 

 سرائيل في العامين األخيرين، وحرك على سريان الهدوء على امتداد الحدود.النار مع إ
ـــى الحكومـــة اإلســـرائيلية واألجهـــزة األمنيـــة  ـــرح عل ـــورا إيالنـــد، اقت مستشـــار األمـــن القـــومي الســـابق، غي
حـدا  تغييـر فـي السياسـة، ولـيس فقـط  والمؤسسة العسكرية استخدام سياسة العصا والجـزرة فـي غـزة واه

ســب الطريقــة القديمــة للمواجهــة غيــر المســتحيلة. غيــر أن إيالنــد تبنــى لهجــة اإلســرائيليين االســتعداد ح
 12األيـدي الملطخـة بالـدم الـذي يفـاخر بقتـل »التحريضية الدموية ضد الفلسطينيين فوصـفه بصـاحب 
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القائــد الفلســطيني الــذي سيضــع مســألة اختطــاف الجنــود اإلســرائيليين علــى »و « متعاونــًا مــع إســرائيل
س أولوياتــه لتكــون ورقــة المســاومة القويــة لتحقيــق إنجــاز كبيــر لــه فــي تحريــر أســرى فلســطينيين فــي رأ

باتـت اليـوم متشـددة أكثـر. فبينمـا كانـت تعمـل « حمـاس»السجون اإلسرائيلية. وفق إيالنـد فـإن سياسـة 
ري، باتــت وفـق تســوية بــين الجنــاح المــدني، الحــذر نســبيًا، بقيـادة إســماعيل هنيــة، وبــين الجنــاح العســك

 اليوم قيادة عسكرية متشددة وسيكون هدفها األول مواصلة السيطرة على غزة.
وقد زاد الوزير ليبرمان على ذلك، فقال فـي مقابلـة موجهـة إلـى أهـل غـزة عبـر موقـع اإلنترنـت الجديـد، 
الـــذي يـــديره منســـق شـــؤون المنـــاطق الفلســـطينية فـــي الجـــيش اإلســـرائيلي، بـــولي مردخـــاي، أنـــه مســـتعد 

قامـة مصـانع علـى الحـدود مـع « حماس»ماح لحكومة للس ببناء ميناء بحـري واهعـادة فـتح مطـار غـزة واه
ألـــف فرصـــة عمـــل وحـــل مشـــكلة الكهربـــاء والمـــاء، ولكـــن بشـــرط أن تحـــرر المـــواطنين  40غـــزة تـــؤمذن 

ــــديين  اإلســــرائيليين المحتجــــزين لــــديها )عربــــي مــــن النقــــب ومــــواطن مــــن أصــــل إثيــــوبي( وجثتــــي الجن
 «.حماس»وشطب البند الذي يتحد  عن إبادة إسرائيل في ميثاق « حماس»يضًا لدى المحتجزتين أ

 19/2/2017الحياة، لندن، 

 
 نتنياهو رفض مبادرة سالم لكيري بقمة سرية في العقبة: هآرتس .12

كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية، صباح اليوم األحد، أن رئيس : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد
ئيلية، بنيامين نتنياهو، على الرغم من ترديده القتراح سالم إقليمي، رفض في العام الحكومة اإلسرا

الماضي، عرضا قدمه له وزير الخارجية األميركي السابق، جون كيري خالل مؤتمر قمة سري عقد 
 في العقبة بمشاركة نتنياهو والعاهل األردني الملك عبد هللا والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

أن نتنياهو امتنع عن الرد على االقتراح بحجة أنه لن يستطيع تمريره في ائتالفه الحكومي، مع  إال
أن المقترح بحسب هآرتس تضمن أيضا اعترافا بإسرائيل دولة يهودية، واستئناف المفاوضات مع 

 الفلسطينيين بدعم من الدول العربية.  
س التحركات التي تحدثت الصيف الماضي وبحسب الصحيفة فإن مؤتمر القمة المذكورة، كان أسا

عن انضمام حزب العمل بقيادة هرتسوغ للحكومة اإلسرائيلية، بحجة وجود فرصة سياسية ال ينبغي 
 تفويتها.

ووفقا للصحيفة، نقال عن مصادر في اإلدارة األميركية السابقة، فقد أطلق كيري مبادرته المذكورة في 
لسطينية في القدس المحتلة، بعد أن تمكن من إعادة االتفاق ، إثر اندالع الهبة الف2015أكتوبر 

سرائيل والسلطة الفلسطينية، بشأن المحافظة على الوضع القائم في المسجد  التفاهمات بين األردن واه
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األقصى المبارك، وشملت أيضا نصب كاميرات مراقبة في المسجد األقصى، لكن هذه الفكرة لم 
 تطبق في نهاية المطاف.

المبادرة الجديدة من ستة نقاط أساسية، شبيهة جدا بما تحد  عنه كيري في خطابه األخير  وتكونت
 في واشنطن، قبل ثالثة أسابيع من تسلم الرئيس األميركي دونالد ترامب لمنصبه.

 ونصت هذه المبادئ على:
تواصل حدود دولية آمنة ومعترف بها بين إسرائيل ودولة فلسطينية "قادرة على الحياة"، مع  -

 ، مع تبادل أراض متفق عليه.67جغرافي على أساس حدود 
تعترفان ببعضهما -يهودية وعربية-تطبيق رؤيا قرار التقسيم لألمم المتحدة بإقامة دولتين لشعبين -

 البعض وتلتزمان بضمان الحقوق المتساوية لمواطني كل منهما.
ين، يتالءم مع حل الدولتين لشعبين، حل عادل ومتفق عليه وواقعي لمسألة الالجئين الفلسطيني -

 دون أن يؤثر على الطابع األساسي إلسرائيل )يهودية(.
حل متفق عليه للقدس، عاصمة للدولتين معترف بها من المجتمع الدولي، وضمان حرية الحركة  -

 والوصول إلى األماكن المقدسة.
يل على الدفاع عن نفسها بشكل توفير وضمان حلول االحتياجات األمنية إلسرائيل، وقدرة إسرائ -

 ناجع، وضمان قدرة فلسطين على توفير األمن لمواطنيها في دولة سيادية منزوعة السالح.
إعالن نهاية الصراع والمطالب، بما يمكن تطبيع العالقات والتعاون األمني واإلقليمي المكثف  -

 للجميع وفق المبادرة العربية.
 19/2/2017، العربي الجديد، لندن

 
 نتنياهو: توصلنا آللية مشتركة مع اإلدارة األمريكية حول االستيطان .13

بنيامين  اإلسرائيليقال رئيس الوزراء : تحرير إيهاب العيسى، من يوسف فقيه: القدس المحتلة
استراتيجية جديدة، وآلية مشتركة للتباح  مع اإلدارة األمريكية حول  إيجاد، إنه نجح في نتنياهو

 االستيطان.
قوله الصحفيين أثناء عودته من واشنطن، في ختام  نتنياهوالعبرية، اليوم السبت، عن  اإلذاعة ونقلت

والواليات المتحدة وضعتا رؤية استراتيجية مشتركة تتعاون فيما  إسرائيلزيارة استمرت ثالثة أيام، إن 
 بينهما.

انبين، معربًا عن أمله في آلية مشتركة بين الج إقامة إلىوحول المشروع االستيطاني أشار نتنياهو 
 التعاون بين الطرفين في هذا المضمار. إقامة
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لدى  اإلسرائيليوتعقيبا على نتائ  زيارة رئيس الوزراء لواشنطن، نقلت اإلذاعة العبرية، عن السفير 
السلطة الفلسطينية مفادها  إلىالمتحدة داني دانون، إن الواليات المتحدة نقلت رسالة واضحة  األمم
 إلىطاولة المفاوضات لبغية التوصل  إلىوالفلسطيني الجلوس  اإلسرائيلييجب على الطرفين إنه 

ن كافة القرارات في األمم المتحدة والمؤتمرات في فرنسا لم تجدي الفلسطينيين نفعا، على حد  اتفاق واه
 قوله.

 18/2/2017، قدس برس

 
 م لالستيطانداع إسرائيلعضو كنيست يطالب برفض تعيين سفير أميركي لدى  .14

قال عضو الكنيست اإلسرائيلي عن حزب ميرتس عيساوي فري ، اليوم  :ترجمة خاصة  -رام هللا
السبت، أنه إذا ما أقر مجلس الشيوج األميركي تعيين ديفيد فريدمان سفيرا للواليات المتحدة لدى 

 إسرائيل فانه سيطلب من الرئيس رؤوفين ريفلين عدم قبول أوراق اعتماده.
اإلذاعة العبرية العامة عن فري  قوله "يتعين على فريدمان اإلعالن عن عدم دعمه للبناء غير  ونقلت

وأضاف "ال يعقل أن يتم تعيين سفير لدى  القانوني على أراض فلسطينية في الضفة الغربية".
 إسرائيل ضالع في انتهاك قوانينها".

 18/2/2017، القدس، القدس

 
 ل.. مختصة بمراقبة الحدود ونصب الكمائنكتيبة "النسر" في جيش االحتال  .15

نشر موقع "والال" العبري، تقريرا مدعوما بالصور والفيديو يظهر جنودا من "كتيبة النسر"  :تل أبيب
في الجيش اإلسرائيلي المختصة بمراقبة الحدود واألوضاع في قطاع غزة عبر األجهزة التكنولوجية 

 ما يجري على الطرف ا خر من حدود القطاع. الحديثة، وهي تنصب كمينا وتتابع عن كثب
وأشار المحلل العسكري للموقع أمير بوحبوط الذي رافق القوة العسكرية، إلى أن الجنود يعملون على 
كشف األنشطة السرية للمنظمات الفلسطينية ويحددون األهداف التي يتم قصفها في المواجهة 

 المقبلة.
باتها دون انقطاع كل يوم وليلة، حجم التدريبات والذخائر "حماس تواصل تدري ،وقال أحد الجنود

 المستخدمة في التدريبات يشير إلى استعدادات الحركة للمواجهة المقبلة".
وقال ضابط إسرائيلي إن مهمة الجنود في "كتيبة النسر" الحفاظ على األمن ومراقبة ومتابعة كل 

صور. مشيرا إلى أن الجنود باستطاعتهم الرد  حركة على الحدود أو ما تلتقطه الطائرات وغيرها من
 على أي محاولة الختراق الحدود.
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واعتبر الضابط أن حالة الهدوء الحالية على جبهة قطاع غزة مضللة ومخادعة وأنها من الممكن أن 
تنتهي في أي وقت. مشيرا إلى أن حماس تواصل تدريباتها وتحفر أنفاقا باستمرار استعدادا للمواجهة 

 لة.المقب
 18/2/2017، القدس، القدس

 
 إقبال نسوي على وحدات القتال في جيش االحتالل! .16

قضية الكتائب المختلطة في جيش  أن"األيام االلكترونية": نشرت "يديعوت احرونوت"  -رام هللا 
عناوين الصحف في ا ونة الخيرة، بفضل موضوعين أساسيين أثارا  إلىوصلت  اإلسرائيلياالحتالل 
حفيظة وانتقاد الحاخامات، ومسألة القدرات الجسدية للبنات  أثارلدم  بين الجنسين والذي عاصفة: ا

 اللواتي يخدمن في المعارك، رغم التسهيالت التي تحصلن عليها.
وحسب معطيات جديدة، يتبين بأن طلب البنات الخدمة في الوحدات القتالية حطم رقما قياسيا هذه 

، فيما 2016محاربة، في  617 إلى، 2012محاربة في  192عددهن من السنة. ففي ذراع اليابسة قفز 
 يتزايد العدد بشكل متواصل.

ثال  كتائب: "كيركل" التي تخدم على الحدود مع مصر، "بردليس" و"اريوت  إلىويتم توجيههن 
ات هيردين" على الحدود األردنية، فيما يجري حاليا العمل على تشكيل كتيبة رابعة. وتصل نسبة البن

من الشباب، وحسب المعطيات الخاصة بالدورة القادمة من  %40مقابل  %60 إلىفي هذه الكتائب 
التجنيد، والتي ستبدأ في آذار المقبل، فان عدد الشبان الذين يطلبون الخدمة في هذه الوحدات 

 تضاعف مرتين.
تم تسجيل ارتفاع في نسبة ومقابل ارتفاع نسبة الفتيات اللواتي تطلبن الخدمة في الوحدات القتالية، 
الخدمة في هذه الوحدات  أنالفتيات المتدينات اللواتي تطلبن الخدمة في الكتائب المختلطة، علما 

ليست مفضلة من قبل المتدينات، ناهيك عن كون جمعية "الوماه" التي تدفع تجنيدهن ال تحثهن على 
اة متدينة طلبن الخدمة في الوحدات فت 15 إنالخدمة في كتائب مختلطة. مع ذلك، قال ضابط رفيع 

 المقاتلة، وتجري مفاوضات معهن في محاولة للتجاوب مع طلبهن الخدمة في وحدة تضم نساء فقط.
 19/2/2017، األيام، رام هللا

 
 ترامب -نتنياهو « تفاهمات»قلق من  "اليمين"إسرائيل": " .17

اللقاء الذي أجري بين الرئيس دونالد رغم تهليل اليمين اإلسرائيلي لنتائ  : وكالة سما -تل أبيب 
« ماكور ريشون »ترامب ورئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو في واشنطن، إال أن صحيفة 
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عالمات االستفهام ما زالت لدينا. والضبابية في شأن البناء المستقبلي في يهودا والسامرة »ذكرت أن 
خطط مستقبلية  إلىأعقاب اللقاء، وكذلك بالنسبة  )المستوطنات في الضفة الغربية( لم تتبدد في

 «.للشرق األوسط
 –وأشارت الصحيفة إلى قلق في أوساط اليمين من موافقة نتانياهو على تشكيل لجنة إسرائيلية 

أميركية تبح  حدود البناء في المستوطنات. وكان نتنياهو قال للصحافيين في حاشيته بعد لقائه مع 
فاهمات في جميع المجاالت، لذلك فإنه معنيذ باالستجابة إلى طلب تقييد ترامب إنه توصل إلى ت

« ضبط النفس»البناء االستيطاني، علمًا أن ترامب طلب من نتانياهو خالل المؤتمر الصحافي لهما 
 حيال توسيع المستوطنات.

لبيت ا»، وفي مقدمهم رئيس «البيت اليهودي»و « ليكود»بأن وزراء من « ماكور ريشون »وأفادت 
، حذروا نتنياهو قبل سفره إلى «ليكود»نفتالي بينيت والوزير يسرائيل كاتس من حزب « اليهودي

، وأن تكون خارج مناطق «أكثر من تقليصات محدودة جدًا للبناء»واشنطن من أنهم لن يوافقوا على 
للطاعة  نفوذ المستوطنات، وهددوه بأنه في حال عدم استجابته لتحذيراتهم، فإنه سيواجه خرقاً 

 االئتالفية أثناء التصويت على قوانين واقتراحات في الكنيست.
البيت »و « ليكود»وانعدام الثقة بنتانياهو، فإن قياديين في حزبي « ماكور ريشون »ووفقًا لتقرير 

النية المركزية لنتانياهو وترامب، خطتهما الكبرى، ترمي إلى اتفاق مستقبلي »يعتبرون أن « اليهودي
، علمًا أنه بمفاهيم اليمين اإلسرائيلي، يعتبر «حدود إسرائيل الدائمة في مقابل الفلسطينيين على رسم

، اتهامًا خطيرًا جدا لنتانياهو ألن اليمين يرفض أي حدود «رسم حدود إسرائيل الدائمة»قول كهذا، 
 بين النهر والبحر.

كهذا سيعتبر إنجازًا كبيرًا  تخوف أولئك القياديين هو من أن اتفاقاً »لكن الصحيفة أضافت أن 
للزعيمين )ترامب ونتانياهو(، لذلك فإنهم يدذعون أن االثنين يعتزمان تركيز جل جهدهما على هذا 
الموضوع. ووفق رواية القياديين من كال الحزبين، وبعضهم وزراء حاليون )بينيت(، يدور الحدي  

لك المناطق، األمر الذي يمكن أن عن خطوة ترمي إلى رسم حدود وفرض سيادة إسرائيلية على ت
 «.يسحر الكثيرين في الجمهور اإلسرائيلي

 19/2/2017، الحياة، لندن
 
 من صمت الزعماء العرب على تصريح نتنياهو بأّنهم باتوا حلفاء "إسرائيلـ"دهشة واستغراب ب .18

نذ الزعماء من أ” استغرابه”و” دهشته“عبذر الُمستشرق إيهود يعاري عن  زهير أندراوس:“ -الناصرة
نتنياهو بشكٍل علنيذ وبدون لٍف أو  دوراٍن، في اإلسرائيلي بنيامين العرب، الذين أكذد رئيس الوزراء 
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لقائه مع الصحافيين األمريكيين وفي المؤتمر الصحافيذ مع ترامب، على أنذهم للمرذة األولى باتوا 
وا على هذا التصريح. وأضاف  حلفاًء للدولة العبريذة وتنازلوا عن العداوة التاريخيذة معها، لم يردذ

يعاري، وهو ُمحلل الشؤون العربيذة في القناة الثانيذة اإلسرائيليذة، أضاف قائاًل إنذ عدم الردذ من قبل 
اإلسرائيليذة لعقد مؤتمر سالٍم إقليميٍذ بُمشاركة واشنطن -الزعماء العرب ُيدلل على أنذ الخطذة األمريكيذة

ة التي وصفها بالُسنيذة الُمعتدلة بات قاب قوسين أو  أدنى من الخروج إلى وتل أبيب والدول العربيذ 
، على -حيذز التنفيذ، الفًتا في الوقت عينه إلى أنذه بالنسبة لهذه الدول أصبح التمدد اإليرانيذ  الشيعيذ

 حدذ وصفه، أهذم من حلذ القضية الفلسطينيذة.
 18/2/2017رأي اليوم، لندن، 

 

 في الصدارة "دولة ناقص"واقتراح نتانياهو  "حل الدولتين"تبحث عن بدائل لـ  "إسرائيلتقرير: " .19
يخشــى الفلســطينيون مــن مســاعي رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتانيــاهو : محمــد يــونس -رام هللا 

، «حــل الــدولتين»إلقنــاع دول العــالم، خصوصــًا أميركــا وأوروبــا، باســتبدال الحــل الــدولي المعــروف بـــ 
، أي كيــان فلســطيني يقــام علــى حــوالى نصــف «دولــة نــاقك»بــديل يتمثــل فــي مــا أســماه  بحــل آخــر

 مساحة الضفة الغربية، من دون القدس، تحت السيطرة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية.
ويقــدم نتانيــاهو مســوذغات أمنيــة القــت بعـــض القبــول لــدى بعــض الجهــات الغربيــة، خصوصـــًا اإلدارة 

دولـة »القـول إن إقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة يحمـل معـه فرصـة تحولهـا إلـى  األميركية الجديدة، مثل
جديــدة فــي المنطقــة، أو قولــه فــي مقابلــة مــع إحــدى الصــحف األميركيــة فــي محاولــة « إرهــاب إســالمي

 لتسويق فكرته لدى الجمهور األميركي والغربي:
الم بلــون أخضــر أو بلــون دول قويــة انهــارت فــي المنطقــة، وحــل محلهــا إســالميون متطرفــون مــع أعــ»

 «.أسود
وشـهدت مراكــز بحــ  إســرائيلية أخيــرًا نقاشــات جديــة فـي شــأن البــدائل المقترحــة لحــل الــدولتين، شــملت 

إســــرائيلية، أو إقامــــة  -فلســــطينية  كونفدراليــــةإقامــــة حكــــم ذاتــــي فلســــطيني داخــــل إســــرائيل، أو إقامــــة 
داخل دولـة إسـرائيل يجـري فيـه تبـادل سـكاني،  أردنية، أو إقامة كيان فلسطيني -فلسطينية  كونفدرالية

 وضم الكتل االستيطانية والسكان الفلسطينيين الذين يعيشون في نطاقها.
الفلســـطينية، ومـــن بيـــنهم  -اإلســـرائيلية  الكونفدراليـــةوتبنـــى بعـــض األوســـاط اليســـارية اإلســـرائيلية فكـــرة 

هي الحـل  الكونفدراليةي أكثر من لقاء إن أبراهام بورغ الرئيس السابق للكنيست )البرلمان( الذي قال ف
األمثل ألنها تتغلب على مشكلتي  األمن والتقسيم، وتتيح تشكيل حكومتين واحدة لليهود تكون مسؤولة 
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عن جميع التجمعات اليهودية بين البحر والنهر، والثانية فلسطينية تكون مسؤولة عن إدارة التجمعات 
 الفلسطينية بين البحر والنهر.

ل هــذا االقتــراح بــرفض واســع بــين الفلســطينيين، بمــن فــيهم الفلســطينيون فــي إســرائيل، ألنــه يعنــي وقوبــ
عمليًا بقاء المستوطنات في الضفة الغربية، ومقايضـة المسـتوطنين بفلسـطينيي الـداخل الـذين يحملـون 

 الجنسية اإلسرائيلية، وعددهم مليون ونصف المليون.
مـــن أن يجـــري فـــرض هـــذا الحـــل فـــي المســـتقبل بســـبب غيـــاب  ويبـــدي الكثيـــر مـــن الفلســـطينيين قلقهـــم

البدائل، خصوصًا في ضوء البناء االستيطاني المتسارع الذي يجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق، 
مسـتوطنة يعـيش  250 حـواليذلك أن إقامة دولة فلسطينية يقتضي حل مشكلة كبرى تتمثل في وجـود 

 ألف مستوطن. 800 حواليفيها 
الفلسـطينية، ويقضـي  -األردنيـة  الكونفدراليـةاألوساط اليمينية اإلسرائيلية خيارًا ثانيًا هو  وطرح بعض

فلسـطينية. وطرحـت  -بنقل السيادة علـى التجمعـات السـكانية الفلسـطينية إلـى حكومـة مشـتركة أردنيـة 
 حـواليى هذه األوساط هذا الخيار بهدف التغلب على ضيق مساحة التجمعات الفلسطينية المقامة عل

نصــف الضــفة، بعــد مصــادرة وضــم النصــف ا خــر لمصــلحة المســتوطنات. لكــن الفلســطينيين رفضــوا 
زالة المستوطنات. نهاء االحتالل واه  هذا االقتراح ألنه يلتف على فكرة الدولة الفلسطينية واه

 حـــاًل يقـــوم علـــى مقايضـــة فلســـطينيي الـــداخل الـــذين يحملـــون الجنســـية« إســـرائيل بيتنـــا»ويقتـــرح حـــزب 
اإلسرائيلية بالمستوطنين. وينك هذا االقتراح الذي يقدمه رئيس الحزب أفيغدور ليبرمـان فـي المحافـل 
المختلفة، على نقل منطقة المثل  التي تضـم تجمعـًا سـكانيًا فلسـطينيًا كبيـرًا فـي إسـرائيل، إلـى السـلطة 

 الفلسطينية في مقابل ضم المستوطنات إلى إسرائيل.
مـــع اقتـــراح نتانيـــاهو الـــذي يـــدعو إلـــى بقـــاء الكيـــان الفلســـطيني تحـــت الســـيطرة  ويلتقـــي اقتـــراح ليبرمـــان

 األمنية والعسكرية اإلسرائيلية.
بقيــــادة نفتــــالي بينيــــت بقــــوة علــــى ترويجــــه بــــين « البيــــت اليهــــودي»وثمــــة اقتــــراح آخــــر يعمــــل حــــزب 

الغربيـــة فـــي المئـــة مـــن الضـــفة  60التـــي تشـــكل « ج»اإلســـرائيليين، وهـــو ضـــم المســـتوطنات والمنطقـــة 
بقاء السلطة الفلسطينية على التجمعات السكانية الفلسطينية التي تشـكل  فـي  40للسيادة اإلسرائيلية، واه

 المئة من مساحة الضفة الغربية.
وثمة اقتراح شبيه قدمه الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين ينك على ضم الكتل االسـتيطانية اليهوديـة 

ألفًا، ومنحهم  90لفلسطينيين الواقعين في نطاق هذه الكتل وعددهم في الضفة الغربية ومعها السكان ا
 الجنسية اإلسرائيلية.
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ويقتـرح الفلسـطينيون الدولـة الواحــدة بـدياًل لحـل الــدولتين. وقـال الـدكتور صــائب عريقـات فـي رده علــى 
عليـه  مـن ال يريـد حـل الـدولتين»اقتراح مسؤول في إدارة ترامب البحـ  عـن حـل بـديل لحـل الـدولتين: 

ـــة الواحـــدة التـــي يتســـاوى فيهـــا فـــي الحقـــوق كـــل الســـكان مـــن مســـلمين ومســـيحيين  أن يقبـــل حـــل الدول
 لكن إسرائيل ترفض بشدة هذا الحل وتعتبره بداية انهيار إسرائيل كدولة ذات غالبية يهودية.«. ويهود

يــة مــن دون فــي الضــفة الغرب« دولــة نــاقك»ولــم تعــد الحكومــة اإلســرائيلية تخفــي ســعيها لتطبيــق حــل 
فــي المئــة مــن الضــفة الغربيــة. ويســعى  50القــدس واألغــوار والمســتوطنات التــي تشــكل معــًا أكثــر مــن 

شـــاملة فـــي « صـــفقةً»نتانيـــاهو لتســـويق هـــذا الحـــل لـــدى العـــرب أيضـــًا، عارضـــًا هـــذا المشـــروع ضـــمن 
الخطــر »مـا اســماه إســرائيليًا مـع الــدول العربيــة السـنية فــي مواجهــة  -المنطقـة، تتضــمن تحالفـًا أميركيــاً 

 «.اإليراني
ويخشـى بعـض المـراقبين الفلسـطينيين أن يـنجح نتانيـاهو فـي تحقيـق هـذا الهـدف أو شـيء قريـب منـه، 
مســتفيدًا مــن وجــود إدارة أميركيــة متفهمــة وداعمــة لــه، ووجــود قلــق عربــي متنــام مــن النفــوذ اإليرانــي، 

 الصراع على السلطة.وانقسام وضعف فلسطيني، وانهيار عدد من دول المنطقة جراء 
لكن مراقبين إسرائيليين حذروا من أن الضغط على الفلسـطينيين لقبـول هـذا الحـل سـيؤدي إلـى انفجـار 

 جديد على شكل انتفاضة ثالثة.
 19/2/2017الحياة، لندن، 

 
 الجًئا فلسطينًيا قتلوا في سوريا منذ بداية الثورة 3,443: "مجموعة العمل" .21

 3عن "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" )غير حكومية(، بأن  أفادت معطيات صادرة: لندن
 .2011امرأة، قتلوا في سوريا منذ منتصف آذار/ مارس  455الجًئا فلسطينًيا؛ بينهم  443آالف و

وقالت المنظمة المختصة في متابعة االنتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو سوريا، في تقرير لها 
لسطينًيا لقوا مصرعهم نتيجة سوء التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار؛ ال ف 190اليوم السبت، إن 

 سيما في مخيم اليرموك )جنوب دمشق(.
وأشارت إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين لدى جهازي "األمن" و"المخابرات" التابعين لنظام بشار 

 الج  في عداد المفقودين. 301امرأة، الفتة إلى أن نحو  83؛ بينهم 164األسد، بل  ألًفا و
ألف الج  فلسطيني وصلوا إلى أوروبا من سوريا، حتى  79وبيذنت "مجموعة العمل" أن نحو 

في األردن،  17في لبنان و 31ألًفا على دول المنطقة؛  63(، ويتوزع 2016منتصف العام الماضي )
 طاع غزة.آالف في مصر وثمانية في تركيا وألف فلسطيني سوري في ق 6باإلضافة لـ 

 18/2/2017، قدس برس
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 سلوان: االحتالل يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها .21

أجبرت بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس، عائلة قراعين المقدسية، اليوم السبت، : محمود مجادلة
 على هدم منزلها بحي الفاروق في بلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى، بحجة البناء دون ترخيك.

شيد منزل عائلة قراعين، الذي تبل  مساحته ستين مترا، ومكون من غرفة واحدة، إضافة إلى مطب  و 
 وحمام، قبل نحو ستة أعوام.

وكانت بلدية االحتالل في القدس سلمت أمر الهدم للعائلة قبل أسبوع، وفضلت العائلة هدم منزلها 
 .ظاباهبنفسها تجنبا لدفع بدل الهدم للبلدية، وعادة ما يكون 

وخالل األيام األخيرة، صعدت قوات االحتالل من هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية في مناطق 
مختلفة في القدس، حي  هدمت بناية سكنية قيد اإلنشاء في بيت حنينا بحجة البناء دون ترخيك، 

ي  اعتقل طوابق، ح 3عاما، مكونة من  14وتعود البناية للمواطن أيمن أبو ارميلة، وهي قائمة منذ 
 ألف شيكل فرضت عليه. 850صاحبها لمدة عام لعدم تمكنه من دفع مخالفة بناء قيمتها 

وسبق أن قام أفراد من عائلة قراعين بهدم منشأة في بلدة سلوان بأنفسهم، بقرار من بلدية االحتالل، 
 تفاديا لدفع غرامات مالية.

امر هدم على منشآت سكنية ومخزن في بلدة كما ووزعت طواقم البلدية برفقة القوات اإلسرائيلية أو 
إخطارا لهدم منازل تعود لعائالت الرويضي  17سلوان، بحجة البناء دون ترخيك، حي  تم توزيع 
 فردا معظمهم من النساء واألطفال. 118والقاضي والعباسي والشلودي وحمدان، وتأوي المنازل 

 18/2/2017، 48عرب 
 
 2016ر في غزة منذ االحتالل يسحب ألفي تصريح لتّجا .22

"األناضول": قالت الغرفة التجارية والصناعية في قطاع غزة، اليوم السبت، إن سلطات  -غزة 
االحتالل اإلسرائيلية سحبت )ألغت( نحو ألفي تصريح، أصدرتها سابقًا لتجار ورجال أعمال، بغرض 

 .2017وحتى شباط  2016السفر عبر معبر بيت حانون "إيرز"، منذ عام 
ماهر الطباع، مدير العالقات العامة في الغرفة التجارية، في حديثه لألناضول "منذ بداية عام  وقال

ار ورجال  2016 الماضي، وحتذى الشهر الجاري، بل  عدد التصريحات التي سحبتها إسرائيل من تجذ
 تصريح". 2000أعمال فلسطينيين حوالي 
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شركة فلسطينية داخل قطاع غزة،  200والي ، ح2016وأوضح أن السلطات اإلسرائيلية أوقفت، منذ 
شركة في غزة لم تعد قادرة على االستيراد  200وأضاف "حوالي  من التعامل مع التجارة الخارجية.

 من الخارج، بسبب إيقاف إسرائيل عملية استيرادها من الخارج".
لقطاعات المختلفة وأشار الطبذاع إلى انخفاض الطاقة اإلنتاجية لعدد من المصانع التي تعمل في ا

وأرجع ذلك إلى تشديد القيود اإلسرائيلية على دخول المواد  سيذما "الكيميائية، والخشبية، والبالستيكية".
 األولية التي ُتستخدم في تلك القطاعات، إلى داخل غزة.

 19/2/2017، األيام، رام هللا
 
 حأب يقتل ثالثة من أبنائه ويحرق نفسه مع جثثهم في رفقطاع غزة:  .23

": صدم سكان مدينة رفح وعموم فلسطين، بجريمة مروعة اإللكترونية"األيام  -محمد الجمل  -رفح 
ارتعدت لها األبناء، بإقدام أب يعاني اضطرابات نفسية على قتل ثالثة من أبنائه، طعنا بالسكين، 

ي منزلهم بينما أصيب هو بحروق خطيرة، بعدما أشعل النار في غرفة كانوا يتواجدون بداخلها، ف
 وسط مدينة رفح، الليلة الماضية.

"، إن التحقيقات األولية للشرطة تشير إلى أن ما حد  كان اإللكترونيةوقال مصدر أمني لـ"األيام 
جريمة، حي  أثبت المعاينة األولية للجث  بتعرضها لطعنات سكين قبل إحراقها، وكافة الدالئل تشير 

ل غرفة، وأغلق الباب من الداخل بإحكام، ثم بدأ بطعنهم إلى أن األب جمع ثالثة من أبنائه داخ
 غاز في الغرفة، محاواًل االنتحار. أسطوانةبسكين طعنات متتالية، قبل أن يشعل 

طفاء النيران، ونقل  وقال شهود عيان، إن الجيران واألقرباء تمكنوا بعد وقت قصير من كسر الباب، واه
مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار، أن ثالثة أشقاء  الجث  للمستشفى، حي  أكدت مصادر طبية في

وصلوا المستشفى جث  هامدة متفحمة، بينما كان األب يعاني حروق شديدة، ووضع صحي حرج 
 للغاية، استدعى نقله إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس.

وشقيهن  "عاما، 12عاما"، وشقيقتها شيرين " 19والضحايا هم األشقاء الفتاة صباح أبو ضباع "
 سنوات". 9الثال  محمد " 

ووفق الجيران فإن األب يعاني اضطرابات نفسية منذ مدة، وقد تشاجر مع زوجته، التي اضطرت 
 لترك المنزل والفرار عند أهلها.

" من مصادر مطلعة "أن األب يعاني مرض "الفصام العقلي" منذ العام اإللكترونيةوعلمت "األيام 
 رفح النفسية من أجل العالج.، ويتردد على عيادة 2006

 18/2/2017، األيام، رام هللا
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 تصادر أراضي وتمنع أصحابها من االعتراض "إسرائيل" .24

أعلنت الحكومة اإلسرائيلية، أمس، مصادرة مئات الدونمات الزراعية من : نظير مجلي - تل أبيب
 ، فيما قررت بلدية القدسأراضي قرية جالود )جنوب نابلس( إلقامة بنية تحتية ومشاريع للمستوطنين

 الغربية مصادرة قطعة أرض صغيرة في حي سلوان.
بداية جولة جديدة من نهب األراضي، تنسجم مع قرارات »واعتبرت السلطة الفلسطينية المصادرة 

االستعمارية على حساب ما  وقوانين االحتالل اإلسرائيلي الرامية إلى توسيع المستوطنات اليهودية
 «.لسطينية خاصة وعامةتبقى من أراض ف

تعتبر سابقة، »وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن المصادرة 
إن األمر الصادر بحقها يقضي بأنه ال يحق ألصحاب األراضي الفلسطينية االعتراض على  إذ

نما االطالع عليه فقط. وهذا يعني أن مئات الدونمات الزراعية فلسطينية في قرية جالود ال القرار، واه
في مصادرة األراضي في قرية جالود،  كبيراً  هناك تسارعاً »وأضاف أن  «.ستذهب إلى المستوطنين

 لصالح المشروع االستعماري التوسيعي الكبير في المنطقة، إذ إن المخطط االحتاللي يستهدف وضع
وجاء «. مشاريع المخططة للمستقبلاألراضي المصادرة لخدمة البنية التحتية للمستوطنات القائمة ولل

الحكومة اإلسرائيلية، أنها  في إعالن اإلدارة المدنية العسكرية التي أصدرت أمر المصادرة باسم
صادقت على تغيير صفة األراضي الزراعية إلى منطقة سكنية إلقامة مبان تجارية وجماهيرية 

 استيطانية جديدة. ومؤسسات ومنطقة عامة مفتوحة، وشق طرق 
كل شخك له شأن بالمخطط ويجد نفسه معنًيا، بإمكانه االطالع »حسب ما جاء في اإلعالن، فإن و 

حق صاحب األرض محدود  أن من تاري  نشره، على أن يكون واضحاً  يوماً  15على خرائطه خالل 
ُيذكر أن المخطط االستيطاني الجديد «. باالطالع على المخطط، وال يحق له تقديم االعتراض عليه

 الثالثة الماضية. الثال  في قرية جالود خالل األشهر هو
 18/2/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 اقتحام الخليل واعتقال خمسة فلسطينيين واحتجاز عشرات المركبات غرب جنين .25

اعتقلت قوات االحتالل أمس السبت، خمسة فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة : وكاالت
سير الفلسطيني في بيان، إن قوات االحتالل اقتحمت الخليل وسط إطالق الغربية. وقال نادي األ

 كثيف للنيران، واعتقلت من زعمت أنهم مطلوبون.
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واحتجزت قوات االحتالل السبت، عشرات المركبات الفلسطينية على حاجز عسكري مفاج  أقامته 
قروي زبوبا في بيان، إن  على مدخل قرية زبوبا غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. وقال مجلس

قوات االحتالل احتجزت عشرات المركبات على الحاجز المذكور، وشرعت بتفتيشها والتدقيق 
بالبطاقات الشخصية لركابها، ما أدى إلى إعاقة تنقلهم، مؤكدًا أن جنود االحتالل الموجودين على 

ء الحجارة ومحاولة قك الحاجز هددوهم بفرض عقوبات على سكان القرية، في حال استمرار إلقا
 األسالك الشائكة المقامة فوق أراضي القرية.

 19/2/2017، الخليج، الشارقة
 
 إصابات باالختناق جّراء قمع االحتالل مسيرتي بلعين ونعلين .26

رام هللا  "األيام االكترونية": أطلقت قوات االحتالل، أمس، األعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل 
ز المسيل للدموع، لقمع المشاركين في مسيرتي قريتي بلعين ونعلين، غرب رام هللا، الصوت والغا

 األسبوعيتين السلميتين المناهضتين لالستيطان وجدار الفصل العنصري.
ففي بلعين، شارك عشرات المواطنين إلى جانب شخصيات رسمية ومتضامنين أجانب، أمس، في 

 12لمقاومة الجدار واالستيطان في القرية، لمناسبة مرور  مسيرة مركزية دعت إليها اللجنة الشعبية
عامًا على انطالق المقاومة الشعبية في القرية، حي  انطلقت المسيرة من وسط القرية وصواًل إلى 

 بوابة الجدار، ورفع المشاركون فيها األعالم الفلسطينية.
ألخضر، محمد بركة، الذي شارك في وقال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط ا

المسيرة: "إن األراضي المحررة التي جرت فيها المسيرة اليوم، لم يكن باإلمكان الوصول إليها قبل 
أعوام، لكن تم ذلك بفضل المقاومة الشعبية، حي  كان االحتالل يخطط لتوسيع مستوطناته، معتبرًا 

 باقي القرى واألماكن الفلسطينية".أن هذا النموذج من المقاومة لم يلق طريقًا لدى 
وفي نعلين، أصيب، أمس، عشرات المواطنين وثالثة من نشطاء السالم اإلسرائيليين باالختناق، 
جراء قمع قوات االحتالل مسيرة القرية األسبوعية السلمية المناهضة لالستيطان، ومصادرة األراضي، 

قوات االحتالل استخدمت قنابل الغاز السام، وذكرت مصادر محلية أن  التي انطلقت غرب رام هللا.
 في قمع المتظاهرين السلميين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحاالت اختناق.

 18/2/2017، األيام، رام هللا
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 انطالق أعمال "ملتقى القدس أمانتي" بغزة .27

زة، برعاية مؤسسة انطلقت، صباح اليوم السبت، فعاليات "ملتقى القدس أمانتي" في مدينة غ :السبيل
 القدس الدولية، ورعاية إعالمية من "المركز الفلسطيني لدعالم".

وقال النائب أحمد أبو حلبية رئيس مؤسسة القدس الدولية، خالل إعالنه بدء فعاليات الملتقى، إنه 
بتركيا  إسطنبول، في مدينة 2014يأتي في إطار حراك شبابي انطلق بداية في شهر أكتوبر من عام 

 ن أجل تفعيل دور الجميع رجااًل ونساًء في نصرة القدس واألقصى والدفاع عنهما.م
دولة في الثامن  15وأوضح أبو حلبية أنذ المؤتمر العام األول للعاملين في هذا الملتقى سيعقد في 

دًا حرك مؤسسته الدائم على تفعيل إسطنبولوالتاسع من شهر نيسان/ إبريل القادم في مدينة  ، مؤكذ
ية المقدسات، وقال: "هذه القضية يجب أن تأخذ منا جميعًا حيز اهتمام كبير لما تمثله من أهميٍة قض

 ومكانة في إسالمنا وعقيدتنا وديننا".
وتطرق مسؤول لجنة القدس في المجلس التشريعي، إلى ما يتعرض له األقصى ومدينة القدس من 

وجدد أبو حلبية، حرك مؤسسته على تفعيل كل الشرائح من أبناء شعبنا في هذا  هجوٍم صهيوني.
القطاع للدفاع عن القدس واألقصى، مبينًا أنذه قبل نحو سنة ونصف أُعلن عن انطالق رابطة شباب 

 من أجل القدس في غزة.
ح باب بدوره أعلن بالل عامر رئيس المكتب التنفيذي لملتقى "القدس أمانتي" في غزة، عن فت

 االنتساب للملتقى في غزة من خالل صفحة الملتقى عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وأكذد عامر، أنذ الملتقى سيكون بمنزلة اإلطار الجامع لكل المجموعات والفرق العاملة للقدس، وعنوانًا 

ية، وسيكون لكل المحبين والناشطين لها، الفتًا إلى أنذ الملتقى ليس له أي توجهات سياسية أو حزب
 شعاره "القدس أمانتي بيت يقربنا إليه".

 18/2/2017، السبيل، عّمان
 
 حكومة االحتالل تشارك المستوطنين سرقة األراضي الفلسطينية .28

سلط المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان : األناضول –الرأي  -القدس المحتلة 
بين السلطات اإلسرائيلية السياسية  األدواروتنسيق امس السبت على تكامل  األسبوعيفي تقريره 

الفلسطينية المحتلة، وقال إن بنك  األراضيوالعسكرية والبنوك في دفع ودعم وتشجيع االستيطان في 
لشركة )أمانا( االستيطانية، عبارة عن قروض  إسرائيلمنح أموااًل من خزينة  اإلسرائيلي)تفاحوت( 

نما هي أراض بملكية فلسطينية خاصة.مقابل رهن األخيرة أراض ال تو   جد لها أي حقوق فيها، واه
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للمكتب التابع للسلطة الفلسطينية، فإن األموال جاءت بتوجيهات من وزيري  األسبوعيوحسب التقرير 
أودعت وديعة في البنك لكي تشكل « إسرائيل»أوضح أن  اإلسرائيليالمالية واإلسكان، وأن البنك 

استخدمت هذه األموال إلقامة مبان في البؤرتين االستيطانيتين العشوائيتين و  مصدًرا لتمويل القرض.
 «.ميغرون «و« عمونا»

-حصلت في إطارهما على خمسة ماليين شاقل« أمانا»وذكر التقرير أن شركة البناء االستيطاني 
 رهنت أراض بملكية فلسطينية« أمانا»مليون دينار اردني، وتبين من وثائق القرضين أن شركة 

خاصة، كانت المحكمة العليا اإلسرائيلية قد أصدرت قرارات في السنوات الماضية تؤكد على أن هذه 
األراضي هي بملكية مواطنين فلسطينيين، وال توجد لهذه الشركة االستيطانية أية حقوق فيها، لكنها 

ها دوف قدمت للبنك تصريًحا كاذبا  وقع عليه المستوطن زئيف حيفر رئيس الشركة ومدير عام
المالك الوحيد للحقوق في األراضي، وشكل »الشركة االستيطانية زعما فيه أنهما  وأختامماركوفيتش، 

 بنك تفاحوت قناة لتسريب المال في هذه الصفقة.
وفي هذا اإلطار، طالب المكتب الوطني للدفاع عن األرض األمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، 

بعة هذا االنتهاك الصارج للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه والمؤسسات المالية الدولية بمتا
والبنوك اإلسرائيلية المتورطة فيه، وعلى  اإلسرائيليوفرض العقوبات الالزمة على الجهاز المصرفي 

م التسهيالت المالية للمستوطنين ولالستيطان.  جميع الجهات التي تقدذِّ
 19/2/2017، الرأي، عّمان

 
 يرفعون دعوى ضد مخططات توطين فلسطينيين بسيناء محامون مصريون  .29

رغم النفي المصري الرسمي إلقامة دولة : تحرير إيهاب العيسى، محمد جمال عرفة -القاهرة 
فلسطينية في سيناء، رفع محامون مصريون دعوي قضائية، اليوم السبت، أمام مجلس الدولة، ضد 

 ء".ما قالوا إنه "مخططات توطين الفلسطينيين بسينا
وكانت وسائل إعالم عبرية، نقلت تصريحات الوزير اإلسرائيلي بال حقيبة أيوب قرا )من الطائفة 
الدرزية(، التي قال فيها إن رئيس حكومته بنيامين نتنياهو سيبح  مع الرئيس األمريكي دونالد 

في غزة  ترامب، تبني ما وصفها بخطة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلقامة دولة فلسطينية
 وسيناء.

، 29999وقال المحامي خالد علي، في بيان باسم المحامين، إنهم أقاموا دعوى القضائية، حملت رقم 
ق، للطعن ضد مخططات الحكومة المصرية توطين الفلسطينيين بسيناء بزعم وضع حل 71لسنة 
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ك عدلى، حسام ، مالالعوضيللصراع العربي اإلسرائيلي، والقضية، تحمل أسماء خالد على، طارق 
 مؤنس، محمد الباقر، مصطفى عبد العال"

المرفوعة التي اطلعت على تفاصيلها "قدس برس" أنه "باسم الحرب المزعومة على  ى وجاء في الدعو 
، وتهجير أهلها قسريًا، وهدم منازلهم، وحرق 2014اإلرهاب تم تفري  رفح من سكانها، منذ أكتوبر 

لتستخدم في تلك الحرب المزعومة )...( ويبدو أن المخطط هو أشجارهم بزعم إنشاء منطقة عازلة 
 أال يعود إليها مرة أخرى".

وتطرقت الدعوى لما قاله الوزير اإلسرائيلي بال حقيبة في حكومة نتنياهو "إياد قرا" حول "خطة 
تالي السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بداًل من الضفة الغربية"، وما قاله في اليوم ال

شباط/فبراير( الرئيس األمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بينه وبين نتنياهو من أنه 16)
 "ستكون هناك عملية سالم كبيرة تضمن قطعة أكبر من األرض وتتضمن إشراك حلفاء عرب فيها".

وطالب المحامون الحكومة باالمتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير 
 .2014الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 

 18/2/2017، قدس برس
 
 ان ستتناول القضية الفلسطينيةالحكومة األردنية: القمة العربية بعمّ  .31

أكدت الحكومة األردنية، أن القمة العربية التي ستستضيفها عمذان نهاية : ، وكاالت«الخلي »عمذان : 
 المقبل سوف تتناول القضية الفلسطينية، وسيتم طرح الرؤية العربية بشأنها.الشهر 

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أمس، أن القضية الفلسطينية بالنسبة لألردن 
قضية عربية إسالمية، وال بد أن يكون هناك إحقاق للعدالة واهعطاء الشعب الفلسطيني مطالبه 

عة والتاريخية التي أجمع عليها الفلسطينيون، وتشكل في جوهرها الدولة الفلسطينية الوطنية المشرو 
 وعاصمتها القدس. 1967حزيران كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو /

في قمة بيروت تحدثت عن حل شامل لهذه األزمة يرس   2002وقال إن مبادرة السالم العربية عام 
ة الفلسطينية، وهذا هو الحل األفضل الذي يحقق المطالب المشروعة، هذه المعاني بإحقاق الدول

 وبالوقت نفسه يستجيب للكثير من التحديات المرتبطة بإنهاء هذا الصراع.
 19/2/2017، الخليج، الشارقة
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 اإلسرائيلي منبـع التـوتـر الرئيـس فــي المنـطقة-: الصراع الفلسطينياألردني وزير الخارجية  .31

السبت محادثات مع وزيري  أمسجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أ :ميوني 
يطاليا، ركزت على آليات تطوير التعاون الثنائي، إضافة إلى األزمة السورية وتبعات  خارجية فرنسا واه
اللجوء السوري إلى األردن، والخطوات التي يمكن اتخاذها إلنهاء الجمود في جهود إعادة إطالق 

 وضات فاعلة لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.مفا
وبح  الوزيران آخر التطورات في األزمة السورية، والصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، إضافة إلى 

 األوضاع في العراق والحرب على اإلرهاب.
وشدد الصفدي ونظيره الفرنسي على ضرورة إنهاء انسداد األفق السياسي في جهود إعادة إطالق 

اإلسرائيلي هو منبع -ولفت الصفدي إلى أن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلية.-اوضات الفلسطينيةالمف
التوتر الرئيس في المنطقة، التي لن تنعم بالسالم واالستقرار الشاملين من دون حله على أسس تلبي 

 حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة.
 19/2/2017، الدستور، عّمان

 
 تحذيرًا إسرائيلياً « حزب هللا»ربية نقلت إلى جهة ع": الحياة" .32

تعددت التفسيرات في الدوائر السياسية والرسمية الضيقة ألسباب التهديدات : وليد شقير -بيروت 
السيد حسن نصرهللا الخميس الماضي في اتجاه « حزب هللا»العالية التي أطلقها األمين العام لـ 

مفاعل ديمونة النووي اإلسرائيلي، والذي هو سابقة في  إسرائيل، وصواًل إلى التلويح باستهداف
سرائيل.  الصراع بين الحزب واه

، أن جهة عربية نقلت معلومات دولية «الحياة»ومن التفسيرات، وفق قول مصادر واسعة االطالع لـ 
في ا ونة األخيرة، عبر قنوات خاصة، تحذذر من إسرائيل، باالستناد إلى معلومات « حزب هللا»إلى 

دولية، بأنها ستقدم على ردذ عسكري كبير ضد الحزب ولبنان، إذا أقدم الحزب على عمل عسكري 
ضدها انطالقًا من األراضي السورية أو اللبنانية. وأشارت المصادر إلى أن الجانب اإلسرائيلي يرصد 

ورية تحركات الحزب في سورية وفي لبنان، لجهة استمرار تزوده بأسلحة وتواجده في مناطق في س
 قد تستخدم ضده في أي عمل عسكري ضدها.

أن يكون التحذير الذي نقل إلى نصرهللا من الجهة العربية، على « الحياة»وترجح المصادر نفسها لـ 
أنه جدي ويشمل استعداد حكومة بنيامين نتانياهو الستهداف الحزب واألراضي اللبنانية كافة باعتبار 

دفع نصرهللا، إضافة إلى عوامل أخرى، إلى رفع مستوى  الحزب يتمتع بتغطية منها، هو الذي
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شمل تقديرًا بأن لدى « حزب هللا»التهديد المقابل. وذكرت المصادر إياها أن التحذير العربي لـ 
نتانياهو قدرة على الحركة اإلقليمية وضد الحزب، في عهد الرئيس األميركي الجديد دونالد ترامب، 

اسة سلفه باراك أوباما، ما يستدعي توخي الدقة والحذر والحكمة من أعلى بكثير من قدرته إبان رئ
جميع األطراف المعنيين، ألن إدارة ترامب تتمتع بعالقة وثيقة جدًا مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 
وهو أمر كان أحد المواضيع التي اطلع عليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خالل زياراته 

مع إلى معطيات وتقديرات في شأن الخصوصية المستجدة لتلك العالقة اإلسرائيلية العربية، حي  است
 األميركية والمسببة للقلق العربي. هذا فضاًل عن أن عون تلقى نك الرسالة اإلسرائيلية. -

وفي موازاة هذا التفسير للتهديد العالي النبرة من نصرهللا، تقول أوساط أخرى متصلة بدوائر رسمية 
ن، أن الرسالة اإلسرائيلية إلى مجلس األمن واألمين العام لألمم المتحدة التي اعتبرت كالم في لبنا

عون عن أن سالح الحزب مكمل لدور الجيش، تشريعًا لنشاطات الحزب، ودلياًل على تعاونه مع 
الجيش، هي تبرير الستهداف الجيش اللبناني أيضًا، وتحريض على عدم دعمه بالسالح من جانب 

ل الكبرى، من جهة واستكمال لسياسة التحذير المتواصلة منذ سنوات للحزب ولبنان من جهة الدو 
 أخرى.

 19/2/2017، الحياة، لندن
 
 "حزب هللا"و "إسرائيل"بين « اإلعالمية»ارتفاع وتيرة المواجهة  .33

« حزب هللا»الكالمية بين ما يسمى « المواجهة»ارتفعت في الساعات القليلة الماضية حدة  بيروت:
سرائيل، على خلفية التهديدات التي أطلقها أمين عام الحزب حسن نصر هللا، وردت عليها تل  واه

 .2006أبيب، ما أعاد األنظار إلى الجبهة الجنوبية للبنان التي تشهد استقرارا منذ عام 
ُيظهر استعدادهما عمليا لحرب  أهدافهما، بما« بنك»حين أعلن الطرفان مؤخرا عن توسيع  وفي
سنة، أي منذ انتهاء الحرب األخيرة بينهما عام  11قبلة، اعتبر خبراء أن هذه الحرب منتظرة منذ م

 المباشر الذي سيؤدي لنشوئها ال يزاالن مجهولين. أن تاري  اندالعها والسبب . إال2006
ف إذا أقدمت منظمة )حزب هللا( على قص»يسرائيل كاتس، وزير االستخبارات اإلسرائيلي، هدد بأنه 

، الفتا في تصريحات «لبنان العمق اإلسرائيلي، فإن إسرائيل سترد بضرب كل األهداف المتاحة في
األيام التي امتنعت فيها إسرائيل عن ضرب البنية التحتية »له نقلتها وسائل إعالم إسرائيلية إلى أن 

 «. اللبنانية قد ولت
لنبرة أطلقها نصر هللا، مساء الخميس، وجاءت التهديدات اإلسرائيلية هذه ردا على مواقف عالية ا

إسرائيل إلى تفكيك  خالل احتفال سنوي في ذكرى مقتل عدد من قادته. ودعا األمين العام للحزب
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ألن الحزب ينوي استهدافه في أي حرب مقبلة قد تشنذها تل أبيب ضد »مفاعل ديمونة النووي؛ 
 «.لبنان

، وضع «أنيجما –والخلي  للتحليل العسكري الشرق األوسط »إال أن رياض قهوجي، رئيس مركز 
ن كان ال »لديه: « الردع هيبة»التهديدات التي أطلقها نصر هللا في إطار مساعيه للحفاظ على  واه

يجد مصلحة له في أي حرب مقبلة مع إسرائيل، كونه منهمكا بالحرب السورية، وأي مواجهة بينهما 
ل السوري لهدف مباشر للطائرات اإلسرائيلية، ما الداخ ستعني تحول ثكناته ونقاطه العسكرية في

 «.سيزيد األوضاع تعقيدا
مقبلة بين  ستقف متفرجة على أي حرب»، أن روسيا «الشرق األوسط»ورأى قهوجي في تصريح لـ

سرائيل، باعتبار أن مشروعها في المنطقة، وبالتحديد في سوريا، ال يشمل على اإلطالق  الحزب واه
 «.أبيبالتورط في حرب مع تل 

، أن كل المواقف «حزب هللا»من جهته، اعتبر علي األمين، الباح  السياسي المعارض لما يسمى 
إلى أن « الشرق األوسط»لـ التي أطلقها نصر هللا إنما تعكس التوجه اإليراني. ولفت في تصريح

جه عدو كلما تفاقمت مشكالتهما الداخلية يسعيان للتعويض عنها برفع الصوت بو »الحزب وطهران 
ووضع األمين التطورات األخيرة في هذا «. إسرائيل خارجي. أحيانا يستخدمان اإلرهاب وأحيانا

االستعراض القتناع نصر هللا أن األولويات األميركية في الصراع مع إيران ال »المجال في سياق 
التي يتم العراق، وبجزء ما سوريا، وأيضا هو سعي منه لتبييض الجريمة  تلح  )حزب هللا(، بل

 اقترافها في سوريا، من خالل القول: نحن ال زلنا نستعد لمواجهة إسرائيل، ما ُيخفف برأيه من تبعات
 «.ارتكاباته في الداخل السوري 

 18/2/2017، الشرق األوسط، لندن
 
 توقعات إسرائيلية بحرب جديدة مع لبنان .34

إسرائيلية، تأكيدها أن إيران ستدفع نقل الكاتب في موقع "أن آر جي" يائير كراوس عن محافل أمنية 
حزب هللا لمهاجمة إسرائيل في رسالة منها إلى الرئيس األميركي دونالد ترمب، خاصة عقب اللقاء 

 الحميمي الذي جمعه مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو.
 االستراتيجيةرائيلي، إن وقال الجنرال رافي نيفي مساعد قائد المنطقة الشمالية السابق في الجيش اإلس

المتبعة بالجيش اإلسرائيلي تقتضي الرد على أي إطالق نار من أي منطقة باتجاه إسرائيل، لكن 
الجيش أبدى ضبطا للنفس حين أطلقت النار قبل أيام من الجانب السوري من الجوالن، رغبة منه 
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ذه الحواد  األمنية في األيام بعدم إشعال المنطقة خالل لقاء نتنياهو ترمب، متوقعا تكرار مثل ه
 القادمة من الجوالن ولبنان.

لكن الجنرال آيال بن روؤبين المساعد السابق ا خر لقائد المنطقة الشمالية وعضو الكنيست الحالي 
عن المعسكر الصهيوني، قال إن إسرائيل تحيا في ظل مرحلة "الكل فيها يختبر الكل"، فصحيح أن 

دخول في مواجهات عسكرية مفتوحة، لكنهم لن يمتنعوا عن القيام بعملية جس اإليرانيين ال يريدون ال
نبض للرئيس ترمب، في ظل رغبة إيران إليجاد ميزان ردع متبادل، بإرسال رسائل له أن لديها 

 وسائل كفيلة بتسخين بعض جبهات المنطقة.
نعت فيها إسرائيل عن من جانبه ذكر وزير شؤون االستخبارات يسرئايل كاتس أن األيام التي امت

، انقضت ولن تعود، وفي حال حاول 2006المس بالبنى التحتية اللبنانية خالل حرب لبنان الثانية 
 حزب هللا المس بأهداف إسرائيلية حيوية، فإن لبنان الدولة كلها ستدفع الثمن.

ريف" أن وعلى صعيد متصل، اعتبر ألون بن دافيد الخبير العسكري اإلسرائيلي في صحيفة "معا
التقديرات اإلسرائيلية المتوفرة في تل أبيب تشير إلى أن الرئيس األميركي ترمب لديه توجه جاد 

 إلخراج إيران من الساحة السورية، من خالل ذهابه في المرحلة األولى باتجاه إقامة مناطق آمنة.
 18/2/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ة" يجسد شريعة الغاب بكل معانيهااالتحاد البرلماني العربي: "قانون التسوي .35

على ما يسمى "قانون  اإلسرائيليمصادقة دولة االحتالل  أناالتحاد البرلماني العربي،  : أكدبيروت
 التسوية"، تشريع واضح للسرقة والسلب، وتجسيد لشريعة الغاب بكل معانيها.
ة، تش ريع االحتالل الغاصب هذا وشجب االتحاد في بيان تلقت "وفا" نسخة منه اليوم السبت، وبشدذ

، ليضمذها إليه  القانون وغيره من القوانين المشابهة في سلب األرض من أصحابها من غير وجه حقذ
ولمستوطنيه في تحدذ سافر للقوانين الدولية، وفي تحد واستخفاف للعدالة اإلنسانية، واالستمرار في 

 مذ استقدامهم من كلذ أصقاع األرض.بناء المستوطنات على أراٍض اغتصبت من أصحابها ألناٍس ت
واعتبر االتحاد البرلماني العربي، أن ترك المحتلين يعربدون في األرض الفلسطينية العربية ويعبثون 
بكل شيء كما يشتهون، من دون ردع دولي لهم، هو مشاركة فاضحة وتشجيع صريح لالحتالل 

 على ما يقوم به، وهذا سيقود العالم إلى مصير مظلم.
ا، اتحادات البرلمانات اإلقليميذة في العالم واالتحاد البرلماني الدولي والمجتمع الدولي المحبذ ودع

رهابه وعربدته، إن  للسلم واألمن، إلى أن يتخذوا موقفا حاسما تجاه ممارسات االحتالل اإلسرائيلي واه
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عدوانية، التي ستجرذ في سنذ القوانين، أو في غيرها، لردعه عما يقوم به، وليتراجع عن سياساته ال
 العالم إلى المزيد من العنف.

كما دعا الشعب الفلسطيني إلى الصمود بوجه االحتالل، مطالبا الشعب العربي الواحد، بكل األقطار 
العربية الشقيقة، إلى مؤازرة إخوانهم الفلسطينيين بكل المجاالت وتقديم الدعم بأشكاله المختلفة، ليعود 

االتحاد عن امله بأن نتجاوز كل أشكال الخالف غير المبرر الستعادة  ربوأعالحق إلى أصحابه. 
 حقوقنا المغتصبة، خدمة لألجيال القادمة التي لن ترحم.

 18/2/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 "مقربون" من ترامب حاولوا عرقلة قرار األمم المتحدة ضد االستيطان .36

بلوماســية أجنبيــة، أمــس الجمعــة، عــن أن مقــربين مــن الــرئيس األميركــي كشــفت مصــادر د :تــل أبيــب
دونالد ترامب حـاولوا عرقلـة القـرار الـذي اتخـذ فـي مجلـس األمـن ضـد االسـتيطان فـي ديسـمبر/ كـانون 

 األول الماضي، قبيل تسلمه إدارة البيت األبيض بشكل رسمي.
بوليســـي" األميركيـــة المختصـــة  ونقـــل موقـــع صـــحيفة "هـــآرتس" صـــباح يـــوم الســـبت عـــن مجلـــة "فـــورين

بالشؤون السياسية الخارجية أن تلك الشخصيات المقربة من ترامب كانوا ضمن الفريق االنتقالي الذي 
 كانت مهمته التنسيق مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

ــين وأشــار ذات المصــدر إلــى أن أولئــك المقــربين، ومــنهم مستشــار األمــن القــومي األميركــي مايكــل ف ل
الـذي اسـتقال مـن منصـبه منـذ أيـام، نظمـوا حملـة دبلوماسـية لعرقلـة القـرار مـن خـالل ممارسـة ضــغوط 

 على بعض الدول منها مصر وبريطانيا وبمساعدة من إسرائيل.
ووفقـــا لـــذات المصـــدر، فـــإن الخارجيـــة األميركيـــة الســـابقة رفضـــت مـــنح الفريـــق االنتقـــالي لترامـــب مـــن 

فــي مجلــس األمــن خشــية مــن فشــل  15اء ووزراء خارجيــة الــدول الـــ الحصــول علــى أرقــام هواتــف ســفر 
 مساعي أوباما الدبلوماسية في هذا الصدد إال أن كل تلك المحاوالت باءت بالفشل.

 18/2/2017القدس، القدس، 

 

  "إسرائيللدى "يهود أميركيون يعارضون تعيين فريدمان سفيرا  .37
ضـــتها لتعيـــين ديفـــد فريـــدمان ســـفيرا لواشـــنطن لـــدى أعلنـــت جماعـــة يهوديـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة معار 

 إسرائيل، وطالبت الكونغرس األميركي بالحيلولة دون توليه المنصب.
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وذكــرت صــحيفة يــديعوت أحرونــوت أن المعارضــة جــاءت مــن الحركــة اإلصــالحية التــي تعــد الجنــاح 
ولتين ومســتقبل البنــاء اليهــودي األكبــر فــي الواليــات المتحــدة، متذرعــة بــأن آراء فريــدمان بشــأن حــل الــد

 االستيطاني وحدود إسرائيل متطرفة وغير مشجعة.
وقــال الحاخــام ريــك جيكــوبس رئــيس الحركــة اإلصــالحية اليهوديــة التــي تمثــل قرابــة مليــوني يهــودي إن 
فريـــدمان غيـــر مناســـب لتبـــوؤ منصـــب هـــو األكثـــر حساســـية فـــي توقيـــت حـــرج، ومـــا يطرحـــه مـــن آراء 

 إسرائيل للخطر.ومواقف كفيل بتعريض مستقبل 
وأضاف أن فريدمان يفتقر إلى الخبرة المطلوبة لهـذا الموقـع، وليسـت لديـه تجـارب سـابقة فـي السياسـة 
الخارجية، ولم تكن له عالقة سـابقة بمثـل هـذا المنصـب المرشـح لـه، فضـال عـن كونـه داعمـا متحمسـا 

 للبناء االستيطاني.
وهــي الرابطــة اليهوديــة األميركيــة لــدعم - وأشــار إلــى أن فريــدمان وصــف ذات مــرة حركــة جــي ســتريت

بكلمـات نابيـة، وخـاض عـدة مواجهـات سـابقة مـع منظمـات تمثـل  -اإلسـرائيليحل الصراع الفلسـطيني 
 قطاعات واسعة من يهود الواليات المتحدة واصفا إياهم بالحمقى، ولم يعتذر عن هذه األوصاف.

بعثــوا  -مــن بيــنهم تومــاس بيكرينــ -رائيل وقالــت الصــحيفة إن خمســة ســفراء أميــركيين ســابقين فــي إســ
 رسالة إلى لجنة الخارجية في الكونغرس أعربوا فيها عن معارضتهم لتعيين فريدمان.

وقـــال الســـفراء أن فريـــدمان يحمـــل آراء متطرفـــة، وســـبق لـــه أن نعـــت الـــرئيس األميركـــي الســـابق بـــاراك 
 أوباما بأنه معاٍد للسامية.

 18/2/2017الجزيرة.نت، 

 

 ف: أنشطة االستيطان تقوض حل الدولتينمالدينو  .38
قال منسـق األمـم المتحـدة الخـاك لعمليـة السـالم فـي الشـرق األوسـط نيكـوالي مالدينـوف، : )وكاالت(

للسماح بتملك المسـتوطنين أراضـي ذات ملكيـة خاصـة « إسرائيل»الذي اعتمدته « قانون التسوية»إن 
، كمـا ســيقوض بشــكل خطـر حــل الــدولتين «كيــانال»للفلسـطينيين، ســيكون لـه آثــار بعيــدة المـدى علــى 

 والفلسطينيين.« اإلسرائيليين»والسالم بين 
 جاء ذلك في إحاطة أمام مجلس األمن الذي عقد جلسة حول الحالة في الشرق األوسط.

يمكــن أن يــؤدي القــانون إلــى التســوية، وبشــكل رجعــي، »وعبــر دائــرة تلفزيونيــة مغلقــة، قــال مالدينــوف 
، لوضـــع ا الف مـــن الوحـــدات االســـتيطانية القائمـــة والتـــي بنيـــت علـــى «اإلســـرائيلي»بموجـــب القـــانون 

أراض مملوكة لفلسطينيين يعيشون تحت االحـتالل، فضـاًل عـن العشـرات مـن البـؤر االسـتيطانية غيـر 
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بشـأن الوضـع القـانوني « إسـرائيل»واعتبر أن اعتماد القانون يشكل تحواًل كبيـرًا فـي موقـف «. القانونية
 فيها يخالف القانون الدولي.« اإلسرائيلي»ة الغربية وتطبيق القانون للضف

 19/2/2017الخليج، الشارقة، 
 
 لتسوية الصراعحل الدولتين اليابان تؤكد دعمها  .39

ــــدولتين فــــي الصــــراع : )وكــــاالت( ــــدعم حــــل ال ــــي، أن بــــالده ت ــــاني شــــينزو آب ــــوزراء الياب ــــيس ال أكــــد رئ
اإلذاعــة والتلفزيــون اليابانيــة )ان اتــش كيــه(، إن آبــي أكــد أمــام وقالــت هيئــة  الفلســطيني.« اإلســرائيلي»

لجنة برلمانية أول أمس الجمعة، أن وجود دولتين عنصـر هـام للسـالم واالسـتقرار فـي الشـرق األوسـط 
وسيســاعد فــي القضــاء علــى اإلرهــاب. وقــال آبــي إن اليابــان ســتراقب بعنايــة اإلجــراءات التــي تتخــذها 

على خلفية تصـريحات الـرئيس األمريكـي دونالـد ترامـب األخيـرة بأنـه لـن يلتـزم  الواليات المتحدة، وذلك
 بالضرورة بحل الدولتين، وأن هذا الحل ليس السبيل الوحيد من أجل السالم.

  19/2/2017الخليج، الشارقة، 

 

 لالشتباه بقتل إسرائيلي ثالث اعتقال إسرائيليين اثنين في بلغاريا .41
ـــدة ـــاة الجدي ـــة، : ومروســـيا اليـــ -الحي ـــت وســـائل إعـــالم بلغاري ـــوم تناقل ـــأ اعتقـــال الماضـــي الخمـــيسي ، نب

 السلطات في صوفيا السرائيليين اثنين لالشتباه فيهما بقتل إسرائيلي ثال .
وأضــافت وســائل اإلعـــالم أنــه ُعثـــر علــى جثـــة المغــدور قــرب مدينـــة ســامكوف القريبـــة مــن العاصـــمة 

ا قبـــل يـــومين، ولـــم تتـــوفر بعـــد معلومـــات أخـــرى حـــول الثالثـــة بلغاريـــ اإلســـرائيليون صـــوفيا، وقـــد دخـــل 
 الحادثة.

 19/2/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 الزير: ألف توقيع على عريضة تطالب بريطانيا باالعتذار عن "بلفور" .41

قال ماجد الزير نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، إن نحو : لندن
ني وقعوا على العريضة التي أطلقها مركز العودة الفلسطيني، لمطالبة بريطانيا ألف مواطن بريطا

 ساعة من إطالقها على الصفحة الرسمية للحكومة. 24باالعتذار عن وعد بلفور، خالل أقل من 
وقال الزير في تصريح له، إن تفاعل المواطنين البريطانيين يعد من المبشرات على وصول الحملة 

ر لموعد اإلقفال لهدف المائة أ وأكد ضرورة تفعيل العمل  أب )أغسطس(. 16لف توقيع في وقت مبكذ
 الشعبي واألهلي الفلسطيني لصالح إعادة االعتبار للقضية في طريق استعادة الحقوق.
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وكان مركز العودة أطلق من داخل البرلمان البريطاني حملة تطالب لندن باالعتذار عن وعد بلفور. 
جمع مائة ألف توقيع على مذكرة تطالب الحكومة باالعتذار، حي  إن جمع هذا  وتهدف الحملة إلى

 الرقم يلزم عرفيًّا مجلس العموم بمناقشة المذكرة التي ستقدمها الحملة.
 18/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إلى أين أخذتنا السلطة الفلسطينية؟ .42

 ماجد كيالي
هات اإلسرائيلية المتعلقة بتعزيز وتشريع األنشطة مع ال-باتت القيادة الفلسطينية اليوم  توجذ

أمام لحظة الحقيق،  -االستيطانية، وخاصة مع مجيء دونالد ترمب رئيسا للواليات المتحدة األميركية
أكثر من أي وقت مضى، بالنسبة لرهانها على خيار التسوية والمفاوضة، وأفول خيار الدولة 

 (.1993حتلين، وفقًا التفاق أوسلو )عام الفلسطينية، في الضفة والقطاع الم
ففي هذه المرة ال تقف القيادة الفلسطينية إزاء إسرائيل فقط ومحاوالتها فرض االحتالل والهيمنة على 
نما هي تقف أيضًا في مواجهة إدارة أميركية ال تعتبر نفسها معنيذة  األراضي الفلسطينية كأمر واقع، واه

 اليًا فهي غير معنيذة بأجندة التسوية والمفاوضات.بالفلسطينيين وال بقضاياهم، وت
بل إنها فوق كل ذلك تأخذ موقفًا واضحًا وحاسمًا في دعم المواقف التي تنتهجها إسرائيل في 
ها  األراضي الفلسطينية المحتلة، معبذرة عن ذلك باعتزامها نقل السفارة األميركية إلى القدس، وغضذ

 الضفذة الغربية. النظر عن األنشطة اإلسرائيلية في
هو غياب أية قوة  -إزاء إسرائيل وحليفتها أميركا-وبديهي أن ما يفاقم انكشاف الوضع الفلسطيني 

دافعة لخيار التسوية والمفاوضة، فال األوضاع الدولية والعربية مناسبة، وال أحوال الفلسطينيين تسمح 
ية واإلقليمية، السيما بحكم لهم بفرض أجندتهم على رأس جدول األعمال في السياسات الدول

 االضطرابات الكارثية الحاصلة في منطقة المشرق العربي.
 

 تضييع الفرص
القصد من ذلك أن هذه اللحظة كانت ماثلة أمام القيادة الفلسطينية منذ زمن لكنها لم تدركها، أو لم 

في السلطة، ودفاعًا  تكن ترغب في إدراكها وال التصرذف على أساسها، حرصًا منها على بقاء مكانتها
 عن خياراتها الخاطئة، واستمراًء منها العيش  على أوهامها ومراهناتها الخاسرة. 
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وفي الحقيقة فقد فوتذت القيادة الفلسطينية )وهي هنا قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة 
رتهانات اتفاق الفلسطينية و"حركة فتح"( العديد من الفرك التي كان يمكن عبرها التخلك من ا

ضته إسرائيل جملة وتفصياًل.  أوسلو، الذي قوذ
(، اإليفاء 2001ـ1999حصل ذلك أواًل مع رفض رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق إيهود باراك )

بالتزامات إسرائيل في المرحلة االنتقالية المنصوك عليها في االتفاق المذكور، بإصراره على 
 ل النهائي )القدس والمستوطنات والحدود والالجئين واألمن(.التفاوض مباشرة على قضايا الح

-وذلك لتبرير أو لتغطية تهرذب إسرائيل من االستحقاقات المطلوبة منها، بدعوى رفض الفلسطينيين 
التجاوب مع اإلمالءات اإلسرائيلية في القضايا المذكورة؛ وهو  -الذين اسُتدرجوا إلى تلك المفاوضات

 (.2000كامب ديفد )عام ما حصل في مفاوضات 
والمعنى أنه في تلك اللحظة كان على القيادة الفلسطينية أن تقوم بما ينبغي عليها القيام به إزاء 

حتى ال تتفاقم األمور بحي   -المجحف والناقك والجزئي أصالً -تملذك إسرائيل من اتفاق أوسلو 
 واحد وبطريقة مذلذة. تصل إلى ما وصلنا إليه اليوم، ال أن تبقى متمسكة به من طرف

(، إذ 2006ـ2001وقد حصل ذلك مرذة أخرى مع مجيء أرييل شارون إلى رئاسة الحكومة اإلسرائيلية )
بحقوق  إجحافهتمت في هذه المرحلة عملية االنقالب اإلسرائيلية الثانية على اتفاق أوسلو رغم 

ي كانت تخضع للسلطة )مناطق الفلسطينيين، وهو ما تمثل في معاودة احتالل المناطق والمدن الت
"أ" و"ب"(، واعتبار القيادة الفلسطينية ليست شريكًا في السالم؛ وهي المرحلة التي قامت فيها إسرائيل 

 (.2004بعزل وحصار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات واغتياله )أواخر 
وحتى ا ن(، إذ  2009أيضًا، هذا يحصل منذ تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة اإلسرائيلية )

أضحت عملية التسوية والمفاوضة في عهده مجمدة جملة وتفصياًل، باستثناء بضع جوالت تفاوضية 
 جرت بضغط عربي ودولي، لم تنت  أو ُتجدِّ شيئًا طيلة ثمانية أعوام.

، في حين تكرذست عالقات االرتهان واالعتمادية والتبعية التي تربط كيان السلطة الفلسطينية بإسرائيل
إذ ازدادت بشكل غير مسبوق عالقات التنسيق األمني واالقتصادي، وفي البني التحتية، وكل 
سرائيل بأهليتها  المظاهر والسياسات التي انتهجتها السلطة بدعوى تعزيز "ثقة" الدول المانحة واه

 للتسوية.
هذا كان ينبغي والمشكلة أن الرئيس الفلسطيني يطرح هذه األيام وقف التنسيق األمني في حين أن 

أن يحد  من زمان، إذ هذه هي السابقة األولى من نوعها التي تقوم فيها سلطة لشعب تحت 
االحتالل بحماية االحتالل؛ علمًا بأن الرئيس ذاته أوقف أو جمذد قرارًا للمجلس المركزي الفلسطيني، 

 صدر قبل عامين تقريبًا ويقضي بوقف التنسيق األمني.
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 قيادة ال تفعل شيئاً 

ال نقصد من هذا الكالم أنه كان على السلطة الفلسطينية أن تشنذ حربًا على إسرائيل فنحن نعرف أن 
هذا ليس بمستطاعها، وال أن عليها إعالن حل السلطة ألن هذا ليس بمقدورها، إذ أن هذه السلطة 

ل محل ستستمر بها ومن دونها ألنها قامت بقرار دولي، ومن أقامها لن يعدم جهات معينة تح
 السلطة القائمة. 

نما الغرض من ذلك القول أنه بإمكان هذه السلطة البح  عن خيارات أخرى ال تعني القبول عمليًا  واه
باإلمالءات اإلسرائيلية، أو التكيف مع األمر الواقع اإلسرائيلي، كما ال تعني تسهيل األمر على 

في مظهر من يرفض  -ة والدوليةالسيما في هذه الظروف العربي-إسرائيل ووضع الفلسطينيين 
 عملية التسوية.
أن الرئيس الفلسطيني كان لمح منذ مجيء بنيامين نتنياهو إلى  -مثااًل ال حصرا-دليلنا على ذلك 

رئاسة الحكومة )قبل ثماني سنوات( إلى إمكان اعتماد خيارات بديلة لمواجهة التعنذت والتملك 
ر ذلك نظ ريًا من دون أن يفعل شيئًا ُيذكر من الناحية العملية، إذا والغطرسة اإلسرائيلية، وظل يكرذ

استثنينا المكسب الجزئي والمعنوي الذي حصل مع االعتراف بفلسطين كدولة بمرتبة عضو مراقب 
 (.2012في األمم المتحدة )عام 

هكذا؛ فالقيادة الفلسطينية لم تواصل معركتها بخصوك الجدار الفاصل مثاًل، حتى بعد أن أصدرت 
(، 2004محكمة العدل الدولية في الهاي قرارها االستشاري بخصوك ال شرعية هذا الجدار )عام 

تلبية لطلب من الجمعية العامة لألمم المتحدة، وأن هذا الجدار يهدف إلى خدمة المشاريع 
االستيطانية التي تتعارض مع وثيقة جنيف الرابعة، وأن هذا القرار يسري على األراضي المحتلة 

 ا.كله
ألول مرة في -" الصادر أواخر العام الماضي عن مجلس األمن الدولي 2334كذلك ثمة القرار رقم "

والخاك بإدانة االستيطان في األراضي المحتلة. وكلها قرارات يمكن أن تشكل ضغطًا على  -تاريخه
تفعيلها، إسرائيل لو أن السلطة لم تخضع للضغوط وحسمت أمورها وتوجهت إلى المؤسسات الدولية ل

 وضمن ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وغيرهما.
صدار البيانات، لكن  في -ربما تكون القيادة الفلسطينية ال تستطيع أن تفعل شيئًا غير األقوال واه

تظل المناشدات وحدها ال تفيد شيئًا، وكذلك التحركات الدبلوماسية بين هذه العاصمة وتلك،  -المقابل
زاء شعبها أيضًا.  أي أن هذه القيادة لم تقم بما عليها أن تقوم به إزاء نفسها واه
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نما تكمن أيضًا في  والمقصود أن المشكلة ال تكمن في عجز القيادة الفلسطينية إزاء إسرائيل فقط، واه
قصور رؤيتها هي للمعطيات المحيطة، وللوضع الذي ساهمت هي في الوصول إليه، وضمن ذلك 

اخلي الذي بات فيه الفلسطينيون ال يعرفون ما عليهم القيام به، أو يجدون أن كفاحهم ال الوضع الد
يجري استثماره سياسيًا على النحو المطلوب والمناسب في ظل هذه الطبقة السياسية، التي تتحكم 

 فيهم منذ عقود.
 

 السلطة وخياراتها البائسة
رير الكيان المعنوي الجامع للشعب الفلسطيني، في الواقع؛ القيادة الفلسطينية همذشت منظمة التح

وفرذطت في ورقة الالجئين بدل اعتبار تجمعاتهم جزءًا من موازين القوى في معادالت الصراع مع 
إسرائيل، ولم تشتغل على بناء مؤسسات السلطة وفق معايير وطنية وتمثيلية وديمقراطية، وعمذقت 

 الخارج.عالقات االعتمادية في موازنة السلطة على 
فكيف يمكن لسلطة هذه حالها أن تضع مصالح وحقوق شعبها على رأس األولويات وهي مرتهنة 
للدول المانحة؟ أو كيف يمكنها أن تقول "ال" لمواجهة اإلمالءات اإلسرائيلية أو األميركية وهي لديها 

ماليين الدوالرات ألفًا )ثلثهم في السلك األمني(، ويحتاجون إلى  180موظفون يقدر عددهم بحوالي 
 شهريًا؟

فوق ذلك؛ لم تشتغل السلطة الفلسطينية على النحو المناسب إلنهاء االنقسام، وال من أجل جسر 
الفجوة بينها وبين شعبها في الداخل والخارج، ولم تهي  ذاتها وال شعبها للحظة استحقاقات بالغة 

 الخطورة مثل هذه.
ه القيادة تتصرف على نحو يفيد بإدراكها ما يحصل في على الصعيد الخارجي أيضًا ال يبدو أن هذ

المشرق العربي، خاصة مع زعزعة دوله وتقويض وحدة مجتمعاته، وتحوله إلى ساحة للصراعات 
 والتدخالت الخارجية، والسيما اإليرانية والتركية والروسية )فضال عن األميركية طبعًا(. 

جتمعات سوريا والعراق وتشريد الماليين، من الصعب ففي ظل هذه األوضاع الكارثية التي تمر بها م
بداهة الحدي  عن اهتمام عربي أو إقليمي أو دولي جدذي بالقضية الفلسطينية، وباألخك يصعب 

للفلسطينيين؛ فما الذي يضغط على إسرائيل في هذه  -ولو بالحد األدنى-الحدي  عن تسوية منصفة 
 بره "تنازالت" للفلسطينيين؟الظروف والمعطيات كي تقوم بتقديم ما تعت

 -بتحولها إلى مجرد سلطة في الضفة وغزة-أيضًا، يبدو أن القيادة الفلسطينية ما زالت ال تدرك أنها 
أسهمت في التشويش على التعاطف العربي والدولي مع قضية الفلسطينيين، وسهذلت على إسرائيل 
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وكأنه يدور فقط على متر هنا ومتر  تجاهل هذه القضية، وخفذفت الضغوط عليها، وأظهرت الخالف
 هناك.

وُيستنت  من كل ذلك أن إسرائيل نجحت في تقليك احتكاكها بالفلسطينيين إلى أقصى درجة، وقللت 
 تأثيرهم عليها في كل النواحي.

وكان المحلل اإلسرائيلي ألوف بن من أبرز شارحي هذا الوضع قبل عامين، باعتباره أن اإلسرائيليين 
ن النزاع مع الفلسطينيين وال يحتكذون بهم. فهم يرونهم شخوصًا غير واضحة في مقطوعون "ع

األخبار.. تبعد نابلس ورام هللا نحو أربعين دقيقة سفر عن تل أبيب، والمدينتان موجودتان في نظر 
في كوكب آخر.. المستوطنون وراء جدار الفصل هم اإلسرائيليون الوحيدون  -داخل تل أبيب-الناس 
يقابلون الفلسطينيين.. من خالل نافذة السيارة في الشوارع المشتركة.. يمكن السفر إلى الذين 

دون رؤية الفلسطينيين تقريبا.. تزيد العزلة الفرق  -مثل معاليه أدوميم وأريئيل-المستوطنات الكبيرة 
ا ، ال يوجد بين شكل رؤية اإلسرائيليين لدولتهم وشكل رؤية العالم لها.. بسبب العزلة وعدم االكتر 

 وإلقامة دولة فلسطينية".« المناطق»ضغط عام على الحكومة لالنسحاب من 
ع نتنياهو  على تجاهل حوالي ربع  -وحكومته وأغلبية أعضاء الكنيست-هذه األوضاع هي التي تشجذ

قرن من عملية التسوية، والتعامل مع الفلسطينيين ومع العالم وكأن هذه العملية كانت مجرد لعبة 
 سلية أو ملهاة لتقطيع الوقت.للت

وعلى ذلك؛ فقد وضعت القيادة الفلسطينية نفسها أمام خيارين: فإما الخضوع إلمالءات إسرائيل، أو 
البقاء في الواقع الراهن. وهما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة مع اختالٍف في المواقف النظرية فقط، 

حيلها وترك الفلسطينيين يدبذرون أمرهم مع ر  -بكل صراحة-ألن البديل عن هذين الخيارين هو 
 االحتالل.

وطبعًا كان الخيار األصوب ربما هو أن تنهي القيادة مراهناتها على عملية التسوية منذ زمن، وتعدَّ 
شعبها لمواجهة هذه االستحقاقات، من خالل إعادة بناء الكيانات الوطنية )المنظمة والسلطة 

مثيلية وديمقراطية ووطنية، واستعادة الحركة الفلسطينية لطابعها والفصائل( على قواعد مؤسسية وت
كحركة تحرر وطني بداًل من ترك األمور تؤول إلى التدهور الذي وصلت إليه، وضمنه سيادة حال 

 من الضياع واإلحباط عند أغلبية الفلسطينيين.
 18/2/2017، نت، الدوحة الجزيرة
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يران في عهد ترامب .43  إسرائيل وا 

مد جبريلأمجد أح  
فبراير/ شباط الجاري عن احتمال أن  6تكشف الغارات اإلسرائيلية على مواقع في قطاع غزة في 

المصري جهده  –األميركي  -يشهد القطاع تصعيدًا عسكريًا قريبًا، وأن يكثف المحور اإلسرائيلي
طينية، ضمن لفرض تسويٍة على الفلسطينيين، هي أقرب ما تكون إلى تصفية القضية الوطنية الفلس

رؤية أشمل إلعادة تشكيل النظام اإلقليمي الجديد للشرق األوسط، واهعادة ترتيب أوزان القوى الفاعلة 
سرائيل  فيه، وال سيما أدوار القوى اإلقليمية الثال  الكبرى ذات المشروعات في المنطقة، تركيا واه

يران.    واه
رائيلية على قطاع غزة، أي شكل قد يكون العامل األميركي أهم عنصر سيحكم نتيجة حرب إس

المقاربة التي ستتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع الملف الفلسطيني المأزوم إلى 
أقصى درجة، والقابل لالنفجار كما حذر من ذلك باراك أوباما قبل مغادرته البيت األبيض. يجادل 

وفوضويتها حتى ا ن، فإنها، أغلب الظن، هذا التحليل بأن سياسة ترامب، على الرغم من غموضها 
تسير في اتجاه معاكس لسياسة أوباما عمومًا الذي أطلق العنان إليران ومليشياتها في المنطقة، 
حرصًا على احتوائها ودفعها إلى توقيع االتفاق النووي، وهو ما تحقق له بثمن كبير، أغضب حلفاء 

الرئيس أوباما السعودية وتركيا كثيرًا، ال سيما فيما واشنطن القدامى في الشرق األوسط. وقد قيذد 
يتعلق باألزمة السورية التي كانت سياسته إزاءها أكبر أخطائه االستراتيجية، ما قلذك نفوذ واشنطن 

 في الشرق األوسط، في مقابل تعزيز الحضور الروسي عسكريا وأمنيا وسياسيا. 
اء، وهو أمر يحتاج وقتًا، لكن األرجح أنه سيطلق ليس معروفًا بعد، كيف سيعال  ترامب هذه األخط

يد إسرائيل إلى حد كبير في فرض شكل التسوية الذي تريده، عبر تحجيم حركات المقاومة المسلحة 
في غزة ولبنان، أو ربما القضاء عليها، سواء عبر ضربات موضعية متقطذعة أو شنذ حملة عسكرية 

ق تل أبيب مجهودها الحر  بي على الصعيد الدولي، ودمجه في إطار الجهود الدولية مكثفة؛ إذ ستسوذ
لمكافحة "اإلرهاب". وقد اشتهرت الدبلوماسية اإلسرائيلية، على مدار عقود، بقدرتها الالفتة على 
استثمار المتغيرات اإلقليمية والدولية وتوظيفها، لتدعيم سياستها القمعية والعنصرية ضد الشعب 

ما يعني أنها لن تبدأ من الصفر، بل ستمارس ما اعتادت عليه من  الفلسطيني والشعوب العربية،
 دعاية خارجية تجد آذانًا صاغية في دول كثيرة في الغرب. 

وفيما ُيتوقع أن يدعم الرئيس األميركي إسرائيل بقوة، وأن يتناغم مع قوى اليمين المتطرذف 
ان ونفتالي بينيت، ربما يتوجه ترامب إلى واالستيطان، بزعامة الثالثي بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرم
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تقليم أظافر إيران وتحجيم نفوذها اإلقليمي، باستخدام أدوات متنوعة. منها إطالق حرب كالمية 
ودعائية ضد نظام طهران، وتوجيه رسائل أميركية صارمة على لسان أرفع المسؤولين بأن إيران 

امب تحجيم مكاسب طهران من االتفاق النووي "أكبر دولة راعية لدرهاب"، وأن في وسع إدارة تر 
ر إيران "طيبته"،  ومراقبة التزامها به بشكل أكثر حزمًا، خالف ما كان يفعله أوباما الذي لم تقدذ
والتضييق على المليشيات التابعة لطهران، وخصوصًا الحوثيين في اليمن، عبر إرسال المدمرة يو 

ألميركي بإمكانية تصنيف الحرس الثوري اإليراني إس كول إلى مضيق باب المندب، والتلويح ا
د. أو ربما تعمل واشنطن على فصل هذه المليشيات عن إيران، كما تفعل  "جماعة إرهابية" مثلما يتردذ
في العراق عبر الضغط الجتذاب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أو دفع كريم النوري )قيادي في 

تصريحات زعيم ميليشيا أبو الفضل العباس، أوس الخفاجي، الحشد الشعبي( إلى أن يتبرأ علنًا من 
د باستهداف البوارج األميركية قبالة اليمن، وأن يصرذ النوري على أن الحشد تعبر عنه  الذي هدذ
الجهات الرسمية فقط. وال حاجة، في هذا السياق، للتذكير بأن لدى واشنطن من هذه األدوات وغيرها 

كثيفة، إلرغام إيران على االنصياع، ولو بعد حين، لقواعد اللعبة  الكثير، وتستطيع توجيه ضغوط
الجديدة، مع استبعاد أن تتطور المواجهة اللفظية والسياسية بين البلدين إلى المستوى العسكري، أقلُّه 

 في الشهور األولى إلدارة ترامب. 
عم سياستهما في الملفين، هذا كله بالتزامن مع توطيد عالقات واشنطن مع كل من أنقرة والرياض، ود

السوري واليمني، بحسب الحاجة والمصالح األميركية طبعًا، ووفقا ألولويات إدارة ترامب أساسًا. لكن، 
بما ال يرقى إلى مستوى تحالف حقيقي، كما هي الحال مع الحليف االستراتيجي اإلسرائيلي، وفقًا لما 

ن أحد المفاتيح المهمة لفهم مجمل سياساته الداخلية عبذر عنه ترامب بمبدأ "أميركا أوال" الذي قد يكو 
 والخارجية في هذه ا ونة. 

بهذا المعنى، ربما يكون أبرز تحوالت السياسة األميركية في هذه المرحلة تغيير مكانة الالعبي ن، 
ط اإليراني واإلسرائيلي، بتحجيم طهران ودعم تل أبيب، في مرحلة انتقالية تجتاح إقليم الشرق األوس

والعالم بأسره. وقد تجعل هذه السمة االنتقالية معدل التغيير سريعًا بما ال يقاس بأية مرحلة سابقة، 
 ويجعل تأثيراتها شديدة الخطورة أيضًا على المنطقة العربية عامة، وفلسطين خاصة. 

ب إلى انتقل التفهُّم الذي تبديه واشنطن لحاجات حليفها، أو تابعها اإلسرائيلي، مع وصول ترام
الرئاسة إلى مرحلة أخرى، ما ينذر بمخاطر وتحديات جمذة وحقيقة، فماذا سيفعل العرب 
!"، في  والفلسطينيون استعدادًا للتعامل مع هذه التحديات؟ وهل يمكن أن نغادر سياسة "لننتظر ونر 

د فيه مصير المنطقة العربية عبر سياسات إقليمية ودولية جديدة.  وقت يتحدذ
 19/2/2017، د، لندنالجدي العربي



 
 
 
 

 

 42 ص             
 

 4205 العدد:        2/19/2017 األحد التاريخ:

                                    

 
 لماذا تركت الحصان وحيدًا؟ .44

 عبد هللا السناوي 
هكذا سأل طفل فلسطيني ال يكاد يدرك حقائق ما حوله والده وهما في رحلة التهجير القسري تحت 

 (.1948إرهاب السالح الصهيوني إلى المنافي أثناء نكبة )
ة قضيتها أمام الضمير اإلنساني. أن يصبح صوت فلسطين وعدال« محمود درويش»ُقدر لهذا الطفل 

وقد أنشد ديوانًا كاماًل استلهم سؤال الحصان الذي ُترك وحيدًا، بعدما كبر وعرف ما جرى من اقتالع 
 الجذور وخذالن أنبل القضايا.

حباطاته، تكرر من مرحلة إلى أخرى بصي  مختلفة، عندما كان يعجز العالم  السؤال نفسه، برسائله واه
قضية العرب »اء بواجباته تجاه القضية، التي وصفت دائمًا عن حق بأنها العربي عن الوف

 «.المركزية
بعد نحو سبعين سنة تجد القضية الفلسطينية نفسها أمام نفس السؤال شبه وحيدة بال سند حقيقي من 

 أصحابها.
ملة ألي االنقسام الفلسطيني استهلك طاقتها على التماسك الضروري أمام سيناريوهات التصفية الكا

 حقوق بقيت، والتدهور العربي استنزف أي ممانعة جدية في مثل هذه السيناريوهات.
ورئيس الوزراء « دونالد ترامب»لم يكن المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس األمريكي الجديد 

 بنيامين نتنياهو في واشنطن حدثًا اعتياديًا على أي نحو وبكل حساب، بقدر ما كان« اإلسرائيلي»
منذرًا بتحوالت جوهرية تنال من أي فرصة تسوية تحف  للفلسطينيين الحد األدنى مما تبقى من حقوق 

 وأراٍض. 
 ، بما يشبه إعالنات الوفاة.«حل الدولتين»ألول مرة منذ ربع قرن تتخلذى الواليات المتحدة عن 

للقوانين الدولية. بدت  كل االدعاءات والمراوغات والعبارات التي تنسب نفسها -مرة واحدة  -سقطت 
 الصورة على حقيقتها، واضحة وصريحة ونهائية، بال مساحيق تجميل.

منتصف تسعينات القرن الماضي، بالنظر « أوسلو»جديًا منذ توقيع اتفاقية « حل الدولتين»لم يكن 
لى في التوسع االستيطاني وهضم أراٍض من الضفة الغربية، والعمل ع« اإلسرائيلية»إلى السياسات 

 «. يهودية الدولة»تهويد القدس، والسعي ل
على ضمان األمن « السلطة الفلسطينية»اللعبة ُصممت من البداية على أن يقتصر الدور الوظيفي ل

، أو أن يكون االحتالل بتكاليف منخفضة، وقد تمددت جوالت التفاوض بغير أفق «اإلسرائيلي»
 سياسي أو مدى زمني.
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الرباعية »(.. و1999نصت على أن الحل النهائي في عام )« أوسلو»أرجو أن نتذكر أن اتفاقية 
، التي تضم الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة، تبنت خريطة طريق «الدولية

 (.. ال شيء من ذلك قد حد .2005إلعالن الدولة الفلسطينية عام )
ط مسدود، رغم كل التنازالت الفلسطينية فضاًل على أن جوالت التفاوض وصلت كلها إلى حائ

 والعربية التي ُقدمت.
 -«عرذاب أوسلو»الذي يوصف بأنه  -«محمود عباس»بالسم، ووجد خليفته « ياسر عرفات»اغتيل 

كما قال  -على جواز سفره« إسرائيلي»إال بختم « رام هللا»نفسه شبه محاصر، ال يملك أن يغادر 
 لها. متألمًا من المهانة التي يتعرض

 «.قل لي ماذا أفعل؟»سألني: 
المعنى أن تعرض القضية على العالم دون أوهام، «. تحلل من أوسلو وحل السلطة الفلسطينية» -

 كشعب تحت االحتالل من حقه أن يقاوم وفق القوانين الدولية. 
 «.أنا أوافق على مثل هذا الخيار، لكنه لم يأتِّ في وقته»وكانت إجابته: 
 ن أي أعذار لدقدام على مثل هذه الخطوة، فإذا لم يدافع الفلسطينيون عن قضيتهم لم تعد هناك ا

 «.حل الدولتين»فإن خسارتها سوف تكون نهائية، أيًا كانت االعتراضات الدولية على إلغاء 
الجديد ينس  أي احترام للقرار الذي أصدره باإلجماع مجلس األمن « اإلسرائيلي»التفاهم األمريكي 

 «.اإلسرائيلي»قبل أسابيع بإدانة االستيطان  الدولي
، «نتنياهو»أن تتباطأ عملية بناء المستوطنات، وهذه مسألة متروكة لتقديرات « ترامب»كل ما طلبه 

كما أكد عزمه نقل السفارة األمريكية إلى القدس المحتلة، دون أن يعلن موعدًا مؤخرًا خشية ردات 
 الفعل والعواقب. 

القوانين وااللتزامات الدولية، يفسح المجال لمزيد من التوسع االستيطاني تحت  إنه تحلل كامل من
وتهديد « الكراهية»غطاء أمريكي، ولوم الضحية الفلسطينية باتهامات تنسب إليها، تبني خطاب 

نه التماهي الكامل مع المشروع الصهيوني بأكثر من أي إدارة أمريكية سابقة.«. اإلسرائيلي»األمن   واه
أشد الممارسات « نيكي هايلي»لب الحقائق وصفت السفيرة األمريكية في مجلس األمن في ق

لألزمة « حل عظيم»عن « ترامب»كالم «. إسرائيل»الهوس بإدانة »عنصرية في التاري ، الحدي  ب
 الفلسطينية يعني بالضبط إنهاءها. 

على « دولة كل مواطنيها»ال  «الدولة اليهودية»يعني تمامًا « حل الدولة الواحدة»وطرحه الحتمال 
على ما تبنت « الدولة الديمقراطية العلمانية»ما دعت أصوات فلسطينية من خلف الجدار، أو 

 وتنظيمات فلسطينية أخرى.« الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»
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وهو ما قد ُيفضي إذا ما توافرت ظروف مساعدة إلى أكبر عملية ترانسفير وتطهير قومي وعرقي منذ 
 كبة.الن

 -المثير أن اإلدارة األمريكية، وهي توافق على مثل ذلك الخيار، تتبنى أولوية التطبيع اإلقليمي
 دون أي تنازالت من أي نوع في مسألة األراضي.« إسرائيل»مع  -االستراتيجي واالقتصادي

دعمه لضم هضبة الجوالن السورية، وهو احتمال ينتظر « ترامب»طلب من « نتنياهو»بل إن 
في سوريا ومصير المفاوضات الجارية « داعش»خرائط الجديدة المحتملة بعد انتهاء الحرب على ال

 بين النظام ومعارضيه.
إقامة دولة فلسطينية في « ترامب»ما صرح به أحد وزرائه من أنه طرح على « نتنياهو»رغم نفي 

 «.اإلسرائيلي»سيناء، فإن ذلك نوقش منذ فترة طويلة في مراكز األبحا  وصناعة القرار 
، وال الكالم عن تهجير «البديل األردني»ال يجب االستخفاف بمثل ذلك السيناريو، وال بمشروع 

 فلسطيني إلى العراق.
 كل أسباب القوة.. بالمجان.« إسرائيل»التخاذل يفضي إلى منح 

 العربي.سؤال إلى الضمير العربي، والمستقبل العربي، والمصير «. لماذا تركت الحصان وحيدًا؟»
 19/2/2017، ، الشارقةالخليج

 
 مؤامرة مكشوفة!«: الحل اإلقليمي» .45

 صالح القالب
للقضية الفلسطينية فإنه ينسى أنَّ إسرائيل « الحل اإلقليمي»عندما يدعو بنيامين نتنياهو إلى 

س بالرئي باالستعانةالذي يطرح ا ن،  اإلقليميللضفة الغربية هي التي دمرت هذا الحل  باحتاللها
األميركي دونالد ترمب، كمؤامرة واضحة وضوح الشمس إال ألعمى البصر والبصيرة هدفها دفن حل 
الدولتين الذي بات مطلبًا دوليا وحقاًّ فلسطينياًّ وحي  أنه قد أصبح أن  ال إنهاء لهذا الصراع إال بقيام 

متها القدس الشرقية وعاص 1967عام « يونيو»دولة للشعب الفلسطيني على حدود الرابع من حزيران 
 التي تضم المسجد األقصى وقبة الصخرة المشرفة وحائط البراق.

بين، المملكة األردنية الهاشمية،  االرتباطبفك  1988ذلك القرار الشجاع في عام  اتخذكان األردن قد 
اإلداري وليس العالقات بأرض عربية محتلة وبشعب شقيق ال يمكن فك  االرتباطوالمقصود هنا هو 

في  انعقدتالمجلس الوطني الفلسطيني في دورته التي  اتخذبه، والضفة الغربية عندما  االرتباط
 1974ستنادًا لقرار قمة الرباط العربية في عام االجزائر قراره بإعالن قيام الدولة الفلسطينية وهذا جاء 
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األردن بهذا القرار  التزمبأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وحي  
 كل الدول العربية ومعظم دول العالم ومن بينها بالطبع الدول اإلسالمية . التزمتكما 

األشقاء الفلسطينيون خيارهم  اختاروهنا فإن ما تجب اإلشارة إليه والتأكيد عليه هو أن األردن، بعدما 
أتبعوه بإعالن قيام الدولة والذي  1974هذا الذي أستند إلى قرار قمة الرباط العربية في عام 

قد أصبح موقفه الذي ال يمكن أن يكون هناك موقف غيره، هو التمسك  ،1988الفلسطينية في عام 
في عام  احتلتبحل الدولتين ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق إلقامة دولته المستقلة على أرضه التي 

 الشرقية.وعاصمتها القدس  1967
باإلضافة إلى أنه حق للشعب الفلسطيني، الذي له في حقيقة األمر الحق إن قيام الدولة الفلسطينية 

كله في كل فلسطين، هو مصلحة أردنية قومية ووطنية وذلك ألن اإلسرائيليين عندما يتحدثون عن 
هذا الحل اإلقليمي الذي يتحدثون عنه فإنهم يقصدون إعادة الضفة الغربية إلى األردن، مهشمة 

ستوطنات وبأمن إسرائيلي من النهر إلى البحر، وهذا لفترة زمنية محددة ومجزأة ومزروعة بالم
باقي ما تبقى من الفلسطينيين في بعض أرضهم ورميهم بالقوة  القتالعالظروف المالئمة  وبانتظار

 .1967وعام  1948والعنف شرقًا وعلى غرار ما جرى في عام 
يه على وحدة الضفتين ، الضفة الشرقية ، الذي تم اإلعالن ف1949أريحا في عام  اتفاقلقد نك 

والضفة الغربية ، في إطار المملكة األردنية الهاشمية، على أن من حق األشقاء الفلسطينيين أن 
 استجدتعندما تستجد الظروف الذي تتطلب ذلك ويقينًا أن هذه الظروف قد  االتفاقيتخلوا عن هذا 

منظمة التحرير :«لك القرار الذي نك على أن قمة الرباط العربية ذ اتخذتعندما  1974في عام 
في 1988المجلس الوطني في دورة عام  اتخذوأيضًا عندما « ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني

الجزائر قيام الدولة الفلسطينية ثم وعندما أصبحت هذه الدولة عضوًا مراقبًا في األمم المتحدة وفي 
 .االحتاللبها األمم المتحدة دولة تحت  اعترفت العديد من الهيئات الدولية وأيضًا عندما

وهكذا وبالطبع فإن األردن، الذي يعرف أن ما لوَّح به بنيامين نتنياهو هو هدية مسمومة وهو مؤامرة 
على الشعب الفلسطيني وقضيته التي هي قضية أردنية وعربية بل هي القضية األولى، قد بادر إلى 

ر حل الدولتين وأنَّ طرح الحل اإلقليمي وبخاصة في هذا الوقت التأكيد على أنه ال خيار إال خيا
بالذات هو مؤامرة مكشوفة ومناورة بائسة ال يمكن أن تمر ال على األشقاء الفلسطينيين وال على 
األردنيين وال على العرب وال على العديد من دول العالم التي تنظر إلى القضية الفلسطينية على أنها 

ن  على مجرد قضية شعب مكافح و  مناضل وأن لهذا الشعب الحق في أن تكون له دولته المستقلة واه
 عشرين في المائة من وطنه التاريخي .. فلسطين. نحو

 18/2/2017، ، عّمانالرأي
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 رسميًا في واشنطن!« الدولة الفلسطينية»دفن  .46

 شلومو تسيزنا
ة. دولة سيادية، مع جيش، سيطرة دولة فلسطيني إلقامة، الدفن الرسمي األسبوعتم في واشنطن، هذا 

، قال الرئيس «دولة واحدة، دولتان، ما تقررونه أنتم»، مجال جوي، أو خط حدود. األرضعلى 
. في حينه كان الشعار أوبامااألميركي، دونالد ترامب، فشطب ثماني سنوات من والية سلفه، باراك 
سأفعل األمور بشكل  أنىيعلن واضحا ومعاكسا: دولتان، هكذا قررت. لقد انتخب ترامب وهو 

على منصب رئيس الواليات المتحدة وليس رئيس العالم. عندي، أميركا  أتنافس»مختلف. فقد قال: 
 جانب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حقق وعدا انتخابيا آخر له. إلى، األسبوعوهذا «. أوال

ناظر الجميع: تصريح نوايا يقول  لقد تصرف ترامب كصديق قديم، ومنح نتنياهو هدية مجانية أمام
هذا النزاع سيحل فقط بالحل الوسط، ليس بضغوط من القوة العظمى. وتذكر رئيس الوزراء، هذا  إن

، لقاء كان له قبل نحو سنتين مع نائب الرئيس السابق، جو بايدن، إذ أوضح انه لن يتنازل األسبوع
ما تعرضه عليهم ليس دولة »فصرج بايدن: «. السامرة«و« يهودا»أبدا عن السيطرة اإلسرائيلية في 

 «.سمها كما شئت. ولكن هذا كل ما أعرضه»فأجابه نتنياهو: «. سيادية
ال يريد نتنياهو دولة واحدة مع الفلسطينيين، ولكنه أيضًا ليس مستعدا ليمنحهم دولة سيادية بين النهر 

ونوا رعاياي، ولكني أيضًا لست ال أريد أن أحكم مليوني فلسطيني. لست معنيا بان يك»والبحر. 
 اإلسالميون معنيا بان أكون عرضة الستقرارهم المهزوز. دول قوية انهارت في المنطقة، وجاء 

، شرح نتنياهو. وبعد هذا «المتطرفون مع أعالم بلون أخضر )حماس( أو بلون اسود )داعش(
 التفسير، غادر بايدن وتوقفت المفاوضات مع الفلسطينيين.

البيت ». فرئيس األسبوعواشنطن، هذا  إلىاللغم المركزي لنتنياهو في رحلته « الدولتين» كانت مسألة
واصل نتنياهو التمسك بحل دولة فلسطينية، فسيهز  إذا، الوزير نفتالي بينيت، حذر من أنه «اليهودي
 . ومع أن نتنياهو امتنع عن القول انه تراجع عن مبدأأرضيةهزة  إلىاالئتالف ويؤدي  األمر

انه في النهاية أرضى بينيت  إالقبل نحو ثماني سنوات،  إيالنالدولتين الذي تعهد به في خطاب بار 
 موضوع إقامة الدولة الفلسطينية. اإلطالقولم يذكر على « الليكود»ومعظم وزراء 

 أريد :األولأيضًا في لقائه  ألوبامافي اللقاء المغلق كرر نتنياهو على مسمع ترامب المبدأ الذي قاله 
اتفاقا نزيها مع الفلسطينيين، ومستعد للمساومة. والطرف ا خر أيضًا ملزم بالمساومة. وقبل كل 
شيء، االعتراف بحق إسرائيل في الوجود في حدود ما. ثانيا، إسرائيل ستبقى وستسيطر في كل 

 .األبيض المنطقة لضمان امنها. قال نتنياهو ذلك، وصدقه ترامب. هذا بالضبط ما تغير في البيت
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ينبغي  اإلنجازاتيمين إسرائيل، توضح للفلسطينيين بان  إلىالواليات المتحدة في عهد ترامب تقف 
االحتالل، وال  إنهاءاكتسابها في المفاوضات فقط، وفقط إذا ساوم الطرفان. ترامب لم يتحد  عن 

قة جيدة ال يشعر بها التجارية، يريد صف األعمالالمستوطنات. وبمفاهيم يعرفها من عالم  إخالءعن 
 إمعات. بأنهم األطرافكل 

لفرض تسوية  إمكانيةالقوة  ألصحاب، جاء ترامب الذي يؤمن بان «مؤيد الضعفاء»بخالف اوباما 
لترامب، من الواضح أن ليس لديه مذهب مرتب « دولة، دولتان، ما تريدون »نزيهة. في نه  

معاليه »وضوع قانون التسوية وال بالنسبة لضم للتفاصيل اليومية التي بين النهر والبحر. ال في م
 «.ادوميم

 
 مصالح قومية

 إلىأعدت طواقم العمل جملة مواضيع للقاء الزعيمين. شدد نتنياهو على تأييد فكرة نقل السفارة 
القدس، طلب اعترافا أميركيا لضم هضبة الجوالن، واقترح أن يدرس األميركيون تخفيف شروط 

 رد، بحي  يتمكن من زيارة إسرائيل.عن جونثان بوال اإلفراج
 إلىحيال الموقف الثابت للجامعة العربية والفلسطينيين، في أنهم لن يتنازلوا عن انسحاب إسرائيلي 

جلب السالم لهذه  أرادوا أسالفي، ينشأ االنطباع بان ترامب في الجانب اإلسرائيلي. كل 1967خطوط 
 ي ذلك.البالد، قال ترامب، أنا قادر على النجاح ف

، فان قوال لرئيس جديد بانه سيسعده لجم البناء في المستوطنات، وانه يتوقع أخرى في أي فرصة 
السالم )حين يتبين في يوم اللقاء بان رئيس جهاز االستخبارات  إلىتقديم تنازالت في الطريق 

من جانب  يفسر كضغط غير مناسب على إسرائيل أناألميركي التقى ابو مازن في رام هللا(، يمكن 
 إلىالمعزوفة وليس  إلىاألميركية. ليس صحيحا، ليس هذه المرة. نتنياهو طلب االستماع  اإلدارة

الخفي عن  األمرالتفاصيل غامضة. فليست البركة إال في  إبقاءالكلمات. رفض التفصيل وطلب 
 العيان، قال نتنياهو.

 اإلدارةصدقوني، هذه هي »وأجمل:  ، قال رئيس الوزراء،«سنة وانا في هذه المدينة، واشنطن 35»
لكم بمسؤولية: لم يكن  أقولحياتي غير قليل من الرؤساء، وانا  أثناءودا إلسرائيل. التقيت  األكثر

 «.الواليات المتحدة –هناك صديق أكبر إلسرائيل من الرئيس ترامب. هذا يوم جديد لعالقات إسرائيل 
وما يجري في سورية. في  اإليرانيآخرين: التهديد تحد  نتنياهو مع ترامب في موضوعين جوهريين 
سالح نووي. في سورية، إسرائيل غير  بإنتاج إليرانالموضوع االول، أوضح ترامب انه لن يسمح 

تكاد ال تكون هناك تقريبا مجاالت لم ننسجم فيها ». وأجمل نتنياهو قائال: إيرانيامستعدة لتقبل تواجدا 
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يدرس موضوع المستوطنات المحدد هذا، فان  أنترامب يريد كان  إذافي الرأي، هكذا بحي  
 «.مصلحتنا الوطنية تستدعي بذل هذا الجهد

لقد خرجوا عن »فضال عن الجوهر، برز في الزيارة االستقبال الحار لرئيس الوزراء وعقيلته سارة. 
ين الزعيمين. ، اعترف نتنياهو، بعد اللقاء الذي استهدف خلق كيمياء أولى ب«ذلك إلظهارأطوارهم 

 األجواءترامب. في الغرفة البيضوية كانت  –وقد وجد هذا تعبيره أيضًا في لقاء العائلتين نتنياهو 
عائلية ولقاء العقيلتين، سارة ومالنيا، بفستاني السهرة، مثيرا للفضول. وبرز ود ابنة الرئيس ايفانكا، 

ذاللزوجين نتنياهو.  حافي أولى ترامب موقفا خاصا لسارة لم يكن هذا بكاف، ففي المؤتمر الص واه
 نتنياهو.

نتنياهو،  أما، على حد قوله. «زائفة أنباءينت  »الذي  اإلعالمجانب نتنياهو وهاجم  إلىوقف ترامب 
 الذي يدير معارك مشابهة هو نفسه، فقد ابتسم ابتسامة طبيعية وطويلة.

 
 17/2/2017، «إسرائيل اليوم»

 18/2/2017، األيام، رام هللا
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