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*** 

 
 ي الخارج": إلغاء أوسلو واستعادة دور منظمة التحرير مظلة شاملةمؤتمر "فلسطيني    .0

عن مراسليها نادية سعد الدين وهديل غبون، أنَّه تجّمع  ،26/2/2017صحيفة الغد، عم ان، ذكرت 
لسطيني في مدينة إسطنبول التركية، من شّتى أصقاع األرض، صباح يوم السبت، نحو ستة آالف ف

للمشاركة في "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، يبحثون "الدور المفقود" لهم في صناعة القرار 
وبناء استراتيجيات المشروع الوطني الذي انتقل ثقله إلى الداخل المحتل عقب توقيع اتفاقية أوسلو 

 .1993السلطة الفلسطينية عام  وقيام
وجاءت تصريحات منظمي المؤتمر الذي حمل شعار "مشروعنا الوطني.. طريق عودتنا"، ردا على 
انتقادات وجهها مسؤولون في السلطة الوطنية الفلسطينية وبعض القوى السياسية قبيل انعقاده بأيام، 

 ا نفاه منظمو المؤتمر. لما اعتبروه "محاولة لتعزيز االنقسام الفلسطيني"، وهو م
ودعا المؤتمر الذي نظمته مؤسسات مجتمع فلسطيني في الخارج، من وصفهم "بأركان البيت 
السياسي الفلسطيني"، إلى إنهاء االنقسام الفلسطيني ووضع حد له، كما اعتبر أن انتخاب "مجلس 

 وطني فلسطيني جديد ديموقراطي نظيف"، من أول المطالب.
ؤتمر، انعقاده في لحظة تاريخية دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية بعد مرور قرن واعتبر منظمو الم

على وعد بلفور المشؤوم، ومع اقتراب الذكرى السبعين الحتالل القدس الغربية وانقضاء نصف قرن 
 على احتالل شرقي القدس. 

اسم، دعوة ووجه رئيس المؤتمر والعضو السابق في المجلس الوطني الفلسطيني أنيس فوزي ق
صريحة إلى "تدمير اتفاقية أوسلو" الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية واالحتالل االسرائيلي، 
قائال "نحن القاطنين خارج فلسطين. نحن الذين ألقى بنا قادة أوسلو على جانب الطريق واستثنونا من 

ور فلسطينيي الخارج في المشروع الوطني الفلسطيني." وطالب قاسم بما وصفه "استرداد" حق ود
منظمة التحرير الفلسطينية، وقال: "ستظل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني أين ما كان تواجدهم، هذه المنظمة التي بنيت بأنهار من الدماء من الشعب والمقاتلين.. 

 ن تحت خيمتها". وال تملك أي قيادة فلسطينية أن تستثني فلسطينيا واحدا م
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واعتبر قاسم أن "أكثر المصائب سمًّا ودهاًء وتدميرا كانت أوسلو"، وأنه ال بد من العمل على "تدمير 
 هذه االتفاقية التي حولت أعظم ثورة في التاريخ إلى خادم لالحتالل االسرائيلي".
كز الفلسطيني لإلحصاء وعرض المؤتمر فيلما توثيقيا عن أعداد الالجئين الفلسطينيين، نقال عن المر 

، مبينا أن عدد المسجلين منهم في وكالة "غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين"، 2016مطلع العام 
، مقابل %17مليون فلسطيني، يشكل الفلسطينيون في الضفة الغربية منهم، ما نسبته  5.5يبلغ نحو 

 يعيشون في قطاع غزة.  24%
ة للمؤتمر المهندس هشام أبو محفوظ، تداعي منظمي من جهته، أعلن رئيس اللجنة التحضيري

المؤتمر إلى تنفيذ مسارات استراتيجية لتفعيل دور فلسطينيي الخارج، عبر االتحادات ومنظمات 
 المجتمع المدني والجمعيات والروابط والنقابات المختلفة التي شكلت في مختلف دول العالم. 

لشعب الفلسطيني"، داعيا إلى "طي صفحة االنقسام وقال أبو محفوظ في كلمته "ال وصاية على ا
الفلسطيني المظلمة"، وأضاف:" إن التئام المؤتمر هو تعبير صادق وواضح عن عزم الشعب خارج 
الوطن المحتل وحرصه الوطني على تطوير الجهود النتزاع الحقوق الثابتة، وعلى رأسها "إنهاء 

لى كامل ترابها وعاصمتها القدس وتطبيق حق العودة االحتالل الغاشم وإقامة الدولة الفلسطينية ع
 كامال غير منقوص". 

وفيما استذكر رئيس الهيئة العامة للمؤتمر ومؤسس هيئة" أرض فلسطين" سلمان أبو ستة، أوائل 
القادة الفلسطينيين كالحاج أمين الحسيني وياسر عرفات وجورج حبش وأحمد الياسين وغيرهم، قال 

 ية "تقف اليوم أمام تحد كبير الختيار قادة جدد ينتخبهم شعبهم".إن القضية الفلسطين
مليون فلسطيني..  13وقال أبو ستة "إننا اليوم ندق باب المنظمة الموصد أمامنا ونريد أن نفتحه لـ 

ماليين خارج فلسطين." ودعا أبو ستة إلى أن أولى المطالب اليوم، هي "انتخاب مجلس  7من بينهم 
مقراطي نظيف"، واصفا إياه بأكبر إنجاز للفلسطينيين على مستوى العالم، الذي وطني فلسطيني دي

 . 1964عقد للمرة األولى في القدس عام 
وعقد المؤتمر في يومه األول عدة ورشات عمل بالتزامن وتحت عناوين مختلفة، فيما سيواصل 

 ان الختامي للمؤتمر. أعماله لليوم الثاني على التوالي اليوم، ليصار الحقا إلى إعالن البي
عن مراسلها خليل مبروك أن المؤتمر قد أثار  ،26/2/2017موقع الجزيرة.نت، الدوحة، وأضاف 

ُقبيل انعقاده جدال في األوساط السياسية الفلسطينية، إذ اعتبرته فصائل منظمة التحرير الفلسطينية 
 ه بالسعي إليجاد جسم بديل عنها."تجاوزا للممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، متهمة منظمي

ورد الناطق اإلعالمي للمؤتمر زياد العالول على هذا االتهام بأن رسالة المؤتمر خرجت بالتأكيد 
بالصوت العالي على أن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل فلسطينيي الخارج وهي إرثهم، لكن يجب 
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سسات المنظمة المختلفة. ورفض أن يكون لهم حضور في المجلس الوطني الفلسطيني وفي مؤ 
العالول في حديثه للجزيرة نت االتهامات التي وجهت للمؤتمر بعدم دعوة ممثلين عن منظمة التحرير 
الفلسطينية للمشاركة فيه، مؤكدا أن الدعوات وجهت فعال للسفير الفلسطيني في العاصمة التركية 

دام المؤتمر منصة إلطالق جسم تمثيلي أنقرة بوصفه ممثال للمنظمة. كما رفض االتهامات باستخ
مواز أو بديل للمنظمة، قائال "نحن جزء من منظمة التحرير، وهي تمثلنا ولكننا نطالب بحقنا بأن 
نكون مَمثلين فيها"، داعيا إلى التعامل مع دور فلسطينيي الخارج كجسم يتكامل ويتآزر مع بقية 

 ناهضه.مكونات المشروع الفلسطيني ال كجسم ينافسه أو ي
 

 محسن صالح: "المؤتمر الشعبي" تأكيد لدور "الشتات" في مشروع التحرير .1
أّكد رئيس مركز الزيتونة للدراسات الفلسطينية في لبنان، محسن صالح، أن مؤتمر فلسطينيي الخارج 
الملتئم في إسطنبول، يعكس سعي الشعب الفلسطيني الستعادة حيويته في بناء مؤسساته وفرض دوره 

 وع التحرير والعودة.في مشر 
وقال صالح في تصريحات خاصة يوم السبت، لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم": إن المؤتمر الشعبي 
لفلسطينيي الخارج يمثل رسالة صمود من الشعب الفلسطيني، ورسالة تضامن ووحدة، ورسالة إلى 

ناء لفلسطينيي الخارج، قادة منظمة التحرير وصانعي اتفاق أوسلو، "وما تسبب به من كوارث، واستث
سنة الماضية"، ليؤكدوا أن فلسطينيي الخارج سيفرضون أنفسهم على األجندة  25خالل الـ 

 الفلسطينية، ودورهم في مشروع التحرير والعودة، وأنهم لن ينتظروا اإلذن من أحد.
 وشدد أن فلسطينيي الخارج سيبادرون ببرامجهم، ولن يسمحوا ألحد بتعطيل طريقهم، "وأن

  العاجز عن العمل من أجل فلسطين، إفساح الطريق لآلخرين". على
وأضاف صالح: "الشعب الفلسطيني حي وواٍع ومتمسك بحقوقه الكاملة في أرضه من النهر إلى 

  البحر، وسيواصل كفاحه أينما كان وذهب، حتى يعود إلى أرضه محررة من االحتالل".
ة للمشاركة في المؤتمر، يقول صالح: "هذه القضية ال تزال دول 50وتعقيبا على توافد الفلسطينيين من 

حية في دماء كل أبناء الشعب الفلسطيني، من أستراليا إلى تشيلي، ومن شمال الدول اإلسكندنافية 
إلى جنوب أفريقيا، وتجسد وحدة الشعب تجاه عدم السماح بضياع قضيته أو اتخاذ القرار الفلسطيني 

 وأساسي في صناعته".دون أن يكون له دور رئيس 
 25/2/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 دعم استقرار لبنان إلى الفلسطينيينعباس يدعو  .1
أمـس، وفـدًا شـبابيًا  لبنـانخالل استقباله في مقر إقامتـه  ،محمود عباس ةالفلسطيني السلطة دعا رئيس

والثقة ألن شعبنا سيحقق أهدافه  "التمسك باألمل إلىالفلسطينيين  ،من المخيمات الفلسطينية في لبنان
الفلســطينية ليعطــوا  -الوطنيــة، ودعــم األمــن واالســتقرار فــي لبنــان وتعزيــز العالقــات األخويــة اللبنانيــة 

 الصورة المشرقة والحقيقية لشعبنا في أماكن تواجده كافة".
وأدقهـا المتعلقـة ممثلي فصائل منظمة التحرير في لبنان، وقال: "أتابع كل التفاصيل  عباسكما التقى 

نهـــر البـــارد، ونبـــذل كـــل  إلـــىتجّمـــع الشـــبريحا  إلـــىبالمخيمـــات الفلســـطينية، مـــن أوضـــاع عـــين الحلـــوة 
ضــرب المشــروع الــوطني الفلســطيني". وشــدد علــى  إلــىالجهــود لمواجهــة المشــروع اإلســرائيلي الهــادف 

 ودة مع الفصائل"."ضرورة تحقيق وإنجاز المصالحة الوطنية وتحقيق االلتزام باالتفاقات المعق
العمل على "دعم صندوق الطالب الفلسطيني ورفع نسبة المساعدة لتخفيف معاناة الطالب  إلىوأشار 

الجامعيين"، والى "ضرورة التمسك بحق العودة ورفض التوطين". وجـدد التأكيـد أن "العـودة حـق فـردي 
والمظلــة لكــل أبنــاء الشــعب  هــي الخيمــة"أن منظمــة التحريــر  النظــر إلــىوجمــاعي لكــل الجــت"، الفتــًا 

الفلســطيني فــي الشــتات". وأعــرب عــن أملــه فــي "اســتمرار اجتماعــات اللجنــة التحضــيرية لعقــد المجلــس 
الـوطني الفلســطيني وإنهــاء الخالفـات والتمســك بالوحــدة الوطنيــة، باعتبارهـا المــدماك األســاس لمواجهــة 

ـــا". وأكـــد "الموقـــف الفلســـطيني الوا ـــدائم الســـتقرار لبنـــان الضـــغوط التـــي ُتمـــارس علين ضـــح والثابـــت وال
 الفلسطينية على المستويات كافة". -والحفاظ على أمنه وسلمه األهلي وتعزيز العالقات اللبنانية 

وبحـ  عبـاس فـي التطـورات  الفلسـطيني حسـن منيمنـة. -بعد ذلك، التقى رئيس لجنة الحوار اللبناني 
وسـامًا مـن  عباسوتسلم  نانية" النائب سامي الجمّيل.المحلية واإلقليمية، مع رئيس حزب "الكتائب اللب

ــــوزير الشــــاعر شــــوقي بزيــــع. ــــد الــــذي اعتبــــر أن "القضــــية  اللبنــــاني كمــــا اســــتقبل ال الســــابق جــــان عبي
وزاره رئــيس بلديــة صــيدا الســابق عبــد الــرحمن البــزري  الفلســطينية لــم تعــد حنينــًا بــل أصــبحت قضــية".
ومـن زوار عبـاس أيضـًا  التقى عباس الفنان راغـب عالمـة.على رأس وفد من فعاليات صيدا. بعدها، 

 واتصــل عبــاس أمــين الهيئــة القياديــة فــي حركــة الناصــريين المســتقلين "المرابطــون" مصــطفى حمــدان.
روح الشــهيد  إلــىوجــه تحيــة إجــالل و األمين العــام لـــ"التنظيم الشــعبي الناصــري" أســامة ســعد، هاتفيــًا بــ

 يدًا بـ "كفاحه من أجل لبنان وفلسطين واألمة العربية".معروف سعد في ذكرى استشهاده، مش
 26/2/2017 ،المستقبل، بيروت
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 "إسرائيل" ترتكب جريمة بحق مرضى غزةعباس: مستشار  .1
قــــال مستشــــار الــــرئيس الفلســــطيني للشــــؤون االســــتراتيجية حســــام زملــــط، أمــــس الســــبت، إن : )د.ب.أ(

ونقلــت  حــرب بحــق مرضــى السـرطان فــي قطــاع غــزة."إسـرائيل" ترتكــب جريمــة إنســانية تفـوق جريمــة ال
وكالة األنباء الفلسطينية )وفا( عن زملـط قولـه إنـه "ال بـد مـن تـدخل المجتمـع الـدولي لوضـع حـد لهـذه 
الجرائم التي ترتكب بحق فئة أنهكها المـرض"، داعيـًا إلـى زراعـة األمـل والبسـمة والمحبـة والسـالم لـدى 

يتعرض له المرضى مـع ذويهـم خـالل سـعيهم لتلقـي العـالج خـالل  هذه الفئة. وحذر من االبتزاز الذي
 المرور عبر معابر االحتالل اإلسرائيلي.

 26/2/2017 ،الخليج، الشارقة
 

 لوا السجون إلى قالع للتعليم والفكر الثوري : أسرانا حو  عباسمستشار  .1
أسـرانا فـي سـجون "ن قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون االستراتيجية حسـام زملـط إ :خان يونس

قالع للتعليم وإلى أكاديميات ثورية وفكريـة وتربويـة وتعليميـة  إلىاالحتالل اإلسرائيلي، حولوا سجونهم 
خـالل زيـارة والـدة األسـير ضـياء  ،وأضـاف ."لتكريس ثقافة الحق الفلسطيني في وجه الظلم اإلسـرائيلي

، أن األســرى جعلــوا مــن 25/2/2017 فــي منزلهــا فــي خــان يــونس جنــوب قطــاع غــزة يــوم الســبت األغــا
 سجونهم مدارس وجامعات فكرية متعددة ومتنوعة، خرجت أجيااًل متعاقبة من المتعلمين والمثقفين.

وقال: إن "االنقسام  تعمل على تدمير وقتل حل الدولتين. "إسرائيل"قال زملط: إن حكومة اليمين في و 
للقضـاء علـى المشـروع الـوطني والكينونـة السياسـية الفلسطيني هو حلم وأجندة سياسية تغذيها إسرائيل 
 الفلسطينية، لحرف انتباه شعبنا عن حقوقه الوطنية".

 25/2/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 منح أرض للكنيسة الروسية منع مظاهرة بالخليل ضد   .6
نح الكنيسـة علـى مـ منعت قوات األمـن الفلسـطينية مظـاهرة لحـزب التحريـر فـي مدينـة الخليـل احتجاجـاً 

مــن  واســتخدمت قــوات األمــن الغــاز المــدمع لتفريــق المظــاهرة، واعتقلــت عــدداً  وقفيــة. الروســية أرضــاً 
 المتظاهرين، وأعلنت منطقة دوار ابن رشد بالخليل منطقة عسكرية مغلقة ُيمنع التجمهر فيها.

األمـن الفلسـطيني علـى اسـتمرار  وكان الحزب ووجهاء عائلة الجعبري قـد دعـوا إلـى اعتصـام احتجاجـاً 
قــرار  مــن مناصــري حــزب التحريــر، علــى خلفيــة مظــاهرة ُنظمــت األســبوع الماضــي ضــدّ  15بتوقيــف 

 وقفية ُتعرف بأرض "آل تميم الداري". السلطة الفلسطينية منح كنيسة المسكوبية الروسية أرضاً 
 25/2/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 يروتينفي تعرض موكب عباس إلطالق نار بب يمصدر أمن .7
نفـــى مصـــدر أمنـــي فلســـطيني مـــا تناقلتـــه وســـائل إعـــالم محليـــة فـــي لبنـــان ومواقـــع : تحريـــر محمـــد وتـــد

التواصل االجتماعي، عن تعرض موكـب رئـيس السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس إلطـالق نـار لـدى 
وقــال المصــدر األمنــي لوســائل إعــالم فلســطينية إن هــذه األخبــار عاريــة عــن الصــحة،  مغادرتــه لبنــان.

، ووصـفها بأنهـا "أنبـاء مغرضـة ومشـبوهة هـدفها التشـويش علـى الزيـارة الناجحـة قاطعـاً  إياهـا نفيـاً  نافيـاً 
غيــر صــحيحة علــى  األنبــاءوأوضــح المصــدر أن هــذه  للــرئيس فــي لبنــان علــى مــدار األيــام الثالثــة".

ــم يكونــوا علــ ــم بــأن اإلطــالق، ألن الــرئيس كــان فعلــى مــتن الطــائرة فــي األجــواء، وأن مطلقيهــا ل ى عل
 الطائرة التي كانت تقله كانت في األجواء عندما نشروا الخبر، مما يؤكد زيف هذه األنباء.

 25/2/2017 ،48عرب 
 

 ي الخارج مناكفات سياسيةي   خريشة: الهجوم على المؤتمر الشعبي لفلسطينحسن  .8
التشــــريعي  رأى النائــــب الثــــاني لــــرئيس المجلــــس: تحريــــر خلــــدون مظلــــوم، مــــن ســــليم تايــــه -طــــولكرم 

الفلسطيني حسن خريشة أن مـن حـق فلسـطينيو الشـتات عقـد مـؤتمراتهم لمناقشـة مـا آلـت إليـه القضـية 
واســتغرب خريشــة فــي حــدي  لـــ"قدس  الفلســطينية، فــي جــل وجــود عوائــق فلســطينية تســتهدف الثوابــت.

ول ، الهجـــوم علـــى المــــؤتمر الشـــعبي لفلســـطيني الخـــارج فـــي إســــطنب25/2/2017 بـــرس"، يـــوم الســـبت
ولفت النظر إلى أن التصريحات التـي  )تركيا(، من قبل السلطة الفلسطينية وبعض الفصائل الوطنية.

 مؤتمر "مناكفات سياسية"، مؤكًدا أنه من حق كل فلسطيني أن يعبر عن نفسه.ال صدرت ضدّ 
 25/2/2017 ،قدس برسوكالة 

 
 "ينيي الخارجفلسط" "باألهداف الكامنة" وراء عقد مؤتمر يشكك واصل أبو يوسف .9

شــكك عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر، : ناديــة ســعد الــدين وهــديل غبــون  -إســطنبول  ،انعّمــ
أمـــين عـــام جبهـــة التحريـــر الفلســـطينية، واصـــل أبـــو يوســـف، "باألهـــداف الكامنـــة" وراء عقـــد "المـــؤتمر 

وحـذر أبـو يوسـف،  ".الشعبي لفلسطينيي الخارج" بتركيا، مؤكدًا "بطالنه وعدم شرعيته جملـة وتفصـيالً 
خالل اجتماع الجبهة في مقـر أمانتهـا العامـة بـرام ن، مـن "مخـاطر التطـاول علـى المنظمـة، "الممثـل 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، أو المس بدورها ومكانتها وهي تقود مسيرة الكفاح التحرري، فـي 

 والقضية الفلسطينية العادلة". جل التحديات التي واجهت، وما تزال تواجه المشروع الوطني،
 26/2/2017 ،الغد، عم ان
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 بأنه "تجمع الشياطين" لبث "الفرقة"" ي الخارجفلسطيني   " مؤتمر يصفالهباش  .01
وهــو مستشــار  محمــود الهبــا ،الفلســطينية هــاجم قاضــي القضــاة فــي الســلطة : كفــاح زبــون  - رام ن

المـــؤتمر بأنـــه  واصـــفاً  ،ســـطينيي الخـــارج" بتركيـــا"المـــؤتمر الشـــعبي لفل محمـــود عبـــاس للشـــؤون الدينيـــة،
عناوين بديلة للمنظمة. وقال: "العنوان هنا. كله  إيجادورفض الهبا   "تجمع الشياطين" لب  "الفرقة".

 هنا )رام ن(، ومن أراد أن يتكلم باسم فلسطين والقدس فالعنوان معروف".
 26/2/2017 ،الشرق األوسط، لندن

 
 صفه بالمشبوهيو " فلسطينيي الخارج" تمرمن مؤ  يحذر مجدالني .00

حـــذر عضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر أحمـــد مجـــدالني، مـــن خطـــورة : كفـــاح زبـــون  - رام ن
وقـال مجـدالني إنـه "يسـعى إلـى ضـرب  "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" بتركيا ووصـفه بالمشـبوه.

محاولـة لنقـل االنقســام للخـارج وزرع بـذور الفتنــة وحدانيـة تمثيـل منظمــة التحريـر للشـعب الفلســطيني، و 
المــؤتمر الــذي يهــدف إلــى خلــق أطــر بديلــة عــن المنظمــة لتعبــر عــن  واالنشــقاق". ورأى مجــدالني أن

الفلسـطينيين فـي أوروبـا هـو حصـيلة تجمعـات ســنوية تعقـدها حركـة اإلخـوان المسـلمين وحركـة حمــاس 
 تحت شعار ما يسمى "حق العودة".  في أوروبا

 26/2/2017 ،شرق األوسط، لندنال
  

 وجود فتور مع مصر بسبب تقاربها مع حماس ينفيعريقات  .01
القــاهرة: نفــى كبيــر المفاوضــين الفلســطينيين صــائب عريقــات، أمــين ســر منظمــة التحريــر الفلســطينية، 
وجــود فتــور فــي العالقــات المصــرية الفلســطينية، مؤكــدًا أن تقــارب القــاهرة مــع حركــة حمــاس ال يشــكل 

الســلطة الفلســطينية أبلغــت  أنمًا مــن رصــيد عالقاتهــا مــع حركــة فــتح أو الســلطة الوطنيــة، وأكــد خصــ
اإلدارة األمريكية بوضوح أن نقل السفارة األمريكية إلى القدس ستترتب عليـه تـداعيات، وأشـار إلـى أن 

 خطوة للرد على الخطوة األمريكية إذا تمت. 19السلطة حددت 
"الخليج" خــالل زيارتــه للقــاهرة، التــي أجــرى فيهــا مباحثــات مــع وزيــر ـوقــال عريقــات فــي تصــريحات لــ

الخارجيـــة المصـــري ســـامح شـــكري، إن التقـــارب مـــع حمـــاس جـــاء علـــى خلفيـــة تنفيـــذها لقـــرار الجامعـــة 
بتكليفهــا إنهــاء االنقســام الفلســطيني وتحقيــق المصــالحة الوطنيــة بعــد انقــالب  2006العربيــة فــي عــام 

. وأشار في هذا السياق إلى الزيارة التـي قـام بهـا مـؤخرًا مسـؤول 2007 صيفحماس على السلطة في 
ملـف المصــالحة بالســلطة الوطنيـة عــزام األحمــد، الــذي يبـذل كــل جهــد ممكــن مـع األشــقاء فــي مصــر، 
وكــذلك فــي اتصــاالته المســتمرة مــع حمــاس، معربــًا عــن أملــه فــي تجــاوب حمــاس مــع الجهــود الراميــة 
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االنخــراط فــي برنــامج منظمــة التحريــر الفلســطينية وإجــراء االنتخابــات، لتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة، و 
 وقال: "من الطبيعي أنه عندما نختلف أن نعود إلى صناديق االقتراع وليس إلى صناديق السالح".

 26/2/2017 ،الخليج، الشارقة
 

 ستعيد الزخم للقضية الفلسطينية  استراتيجيةخطوة " فلسطينيي الخارج حماس: "مؤتمر .01
 صدرت حركة حماس تصريحا صحفيا على لسان الناطق باسمها حسام بدران، بخصوص "مؤتمرأ

 " الذي ُعقد في مدينة إسطنبول بتركيا.فلسطينيي الخارج
بالمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الذي انطلقت فعالياته في مدينة إسطنبول التركية،  وأشاد بدران

إن مطلب المجتمعين في وقال بدران:  للقضية الفلسطينية. ستعيد الزخم استراتيجيةأنه خطوة  وأكد
المؤتمر بتفعيل دور فلسطينيي الخارج في المشهد السياسي الفلسطيني، مطلب محق في جل ما 
يعانيه فلسطينيو الشتات من التهميش، رغم حضورهم المتميز وطنًيا وتمسكهم بحقهم في العودة إلى 

ر الشعبي لما لهم من دور في التأكيد على وحدة الشعب القائمين على المؤتم وشكر ديارهم.
الفلسطيني ولحمته في الداخل والشتات، ونحيي الجماهير الفلسطينية المشاركة التي أبهرت العالم 

 وأغاجت المحتل بجمعها الحاشد.
 25/2/2017، غزة ،حماس حركة موقع

 
 توقفةممثلو فصائل: االتصاالت مع حماس بشأن االنتخابات البلدية م .01

االتصاالت مع أنَّ سالمية إكد ممثلو فصائل وطنية و أ"االيام االلكترونية":  -سن جبر ح -غزة 
"حماس" بشأن االنتخابات البلدية متوقفة، االمر الذي يعني أن موقفها لم يتغير، ما سيتحتم على 

ة يوم الثالثاء الرئاسة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني اتخاذ موقف واضح خالل اجتماع الحكوم
ن االنتخابات البلدية نهم استمعوا عدة مرات لحماس وموقفها مإوقالوا  .28/2/2017القادم بتاريخ 
ر ممثلو خرها خالل اجتماع القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية في غزة والذي عبَّ آوالتي كان 

 فيها. و المشاركةأف الحركة ورفضها اجراء انتخابات "حماس" فيه عن ثبات موق
 26/2/2017األيام، رام هللا، 

 
 الذكرى األولى الستشهاد النايف حييتالجبهة الشعبية  .01

نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسيرة جماهيرية في غزة بالذكرى السنوية األولى الستشهاد 
عملية  القيادي عمر النايف في بلغاريا، وجددت مطالبتها بتشكيل لجنة محايدة مستقلة للتحقيق في



 
 
 
 

 

 12 ص             4212 العدد:        2/26/2017 حداأل التاريخ: 

                                    

التي -وردد المشاركون في المسيرة  االغتيال ومحاكمة ومحاسبة كل الضالعين في هذه الجريمة.
شعارات تطالب بالثأر للنايف، كما رفعوا شعارات تؤكد أن الجبهة لن تبقى  -جابت شوارع مدينة غزة

 صامتة أمام جرائم االحتالل اإلسرائيلي في حق المناضلين الفلسطينيين.
 25/2/2017نت، الدوحة، .الجزيرة

 
  2014: حماس اقتربت من نهاية ترميم أنفاقها التي فقدتها خالل حرب العاشرة"القناة " .06
الجمعة، أن حركة حماس اقتربت  يومذكرت القناة العبرية العاشرة، مساء  :ترجمة خاصة -" القدس"

 .2014ة في صيف من نهاية ترميم أنفاقها التي فقدتها خالل الحرب األخيرة على قطاع غز 
وحسب القناة، فإن الحركة قريبة من استعادة أنفاقها كما كانت عليه قبل العملية العسكرية األخيرة في 
القطاع. مشيرًة إلى أن ذلك بات يقلق األجهزة األمنية اإلسرائيلية التي أكدت أن حماس أعادت أيضا 

ز المخابرات المصرية حذر إسرائيل من وادعت القناة أن جها بناء قدراتها الصاروخية وحسنت منها.
أن أي حالة تقارب بين حماس وتنظيم "داعش" في سيناء ستدفع التنظيم إلطالق صواريخ من شبه 

 الجزيرة المصرية تجاه تجمعات إسرائيلية في حال شنت حرب جديدة على غزة.
 25/2/2017القدس، القدس، 

 
 متشددة  عناصرح و مخيم عين الحلوة: تجدد االشتباكات بين حركة فت .07

كادت االنتكاسة األمنية التي شهدها مخيم عين الحلوة بعد جهر السبت أن تدفع : صيدا ــــــ رأفت نعيم
 .بالوضع في أكبر تجمع لالجئين الفلسطينيين في لبنان الى شفير تدهور أمني كبير
يار اإلصالحي في التوتر األمني كان بدأ بإشكال، تزامن مع مرور موكب يعود لعقيلة رئيس الت

إطالق نار  إثرهحركة فتح، جليلة دحالن، بحي البركسات، ما اضطرها للمغادرة سريعًا. وسجل على 
تسبب بإصابة الفلسطينية شيرين زيدان بجروح في حي الصفصاف، وما لب  األمر أن تطور الى 

ح في حي تبادل إلطالق النار بين عناصر إسالمية متشددة في حي الصفصاف وعناصر من فت
وهو  "اصطفلو"الملقب  "أبو عائشة"البركسات أوقع جريحًا ثانيًا هو الفلسطيني محمد عامر خليل 

مطلوب بارز لدى السلطات اللبنانية. وقد استدعت إصابته الخطرة نقله الى مستشفى خارج المخيم، 
ها بين الحين البركسات باشتباكات متقطعة تخللت -األمر الذي ساهم في اشتعال محور الصفصاف 

واآلخر أصوات انفجارات لقذائف صاروخية تسببت إحداها في احتراق سيارة مدنية تعود للفلسطينية 
 لبنى حمايدي في حي عقبرة.
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ى الفلسطينية الوطنية وعقد في قاعة مسجد النور في المخيم اجتماع طارئ لممثلين عن القو 
من قائد األمن الوطني الفلسطيني اللواء تخللته اتصاالت من قبل المجتمعين بكل ، واإلسالمية

حي  تم االتفاق على وقف إطالق النار  ،صبحي أبو عرب وقيادة عصبة األنصار اإلسالمية
 وسحب المسلحين. 

 26/2/2017المستقبل، بيروت، 
 

 نتنياهو يطرح سيطرة قوات دولية على غزة .08
تنيــاهو أنــه فــي إطــار حــل الصــراع اعتبــر رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين ن: تحريــر بــالل ضــاهر

الفلســطيني ينبغــي دراســة فكــرة إدخــال قــوات دوليــة إلــى قطــاع غــزة، وعبــر عــن التخــوف  –اإلســرائيلي 
وجــاءت أقــوال نتنيــاهو خــالل لقائــه مــع وزيــرة  اإلســرائيلي مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي الهــاي.

 قبل ساعات قليلة من مغادرته أستراليا.الخارجية األسترالية، جولي بيشوب، صباح اليوم األحد، و 
أنــه خــالل الحــدي  عــن الصــراع  اإللكترونــيوذكــرت القنــاة الثانيــة للتلفزيــون اإلســرائيلي علــى موقعهــا 

الفلســطيني، ســألت وزيــرة الخارجيــة األســترالية نتنيــاهو حــول احتمــاالت الصــراع. وأجــاب  –اإلســرائيلي 
ن يســـــيطر علـــــى الضـــــفة الغربيـــــة كلهـــــا، وأن الســـــيادة نتنيـــــاهو قـــــائال إن الجـــــيش اإلســـــرائيلي يجـــــب أ

 الفلسطينية ستكون محدودة.
وتــابع نتنيــاهو أن  وأضــاف أنــه ينبغــي البحــ  فــي بــدائل أمنيــة بواســطة إدخــال قــوات دوليــة إلــى غــزة. 

التجربة اإلسرائيلية حيال مسؤولية أمنية لقوات أجنبية ليست جيدة، في إشارة إلى نشر قوات كهذه في 
 .2000 سنةبنان بعد انسحاب إسرائيل منه، في جنوب ل

لكن نتنياهو اعتبر أنه باإلمكان إعادة تجربة هذا النموذج في غزة بحيـ  تسـيطر قـوات أجنبيـة بشـكل 
فعلي على القطاع وتواجه قضايا "إرهابية" على حد زعمه. وهذه المرة األولى التي يطرح فيها نتنيـاهو 

لقناة الثانية أشارت إلى أنه لـيس واضـحا مـدى جديـة هـذا الطـرح أو إمكانية كهذه بصورة علنية، لكن ا
 ما إذا تمت بلورته في القيادة اإلسرائيلية.

، مــن "إســرائيل"وطالـب نتنيــاهو بمنـع المحكمــة الجنائيــة الدوليـة فــي الهــاي مـن ممارســة ضــغوط علـى 
تـرح نتنيـاهو أن تسـعى خالل محاكمة قادة سياسيين وعسكريين فيها متهمين بارتكاب جرائم حـرب. واق

أستراليا إلى التأثير على دول أخرى بالعمل ضد المحكمة الجنائية الدولية من أجل تقليص التحقيقـات 
 وعمليات تقصي الحقائق حول الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
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تحسـبه مـن تزايـد وتحدث نتنياهو عن معارضته لالتفاق النـووي بـين الـدول الكبـرى وإيـران، وعبـر عـن 
قــوة ونفــوذ إيــران فــي الشــرق األوســط. ووفقــا للقنــاة الثانيــة، فــإن نتنيــاهو وبيشــوب اتفقــا علــى تحســين 

 العالقات بين الجانبين في المجاالت األمنية واالستخبارية واالقتصادية والتكنولوجية.
 26/2/2017 ،48عرب 

 
 التصويت في االنتخاباتبين رئيس االئتالف الحكومي في الكنيست: لن نسمح للفلسطيني .09

 قـــــال رئـــــيس االئـــــتالف الحكـــــومي فـــــي الكنيســـــت اإلســـــرائيلي دافيـــــد بيتـــــان، يـــــوم الســـــبت :تـــــل أبيـــــب
، إنـــه ال يمكـــن بـــأي شـــكل مـــن األشـــكال الســـماح للفلســـطينيين التصـــويت فـــي االنتخابـــات 25/2/2017

ل لدولـة واحـدة لشـعبين لـن نـه فـي أي حـإونقلت إذاعة ريشت بيت العبرية عن بيتان قوله  اإلسرائيلية.
 يسمح للفلسطينيين بالتصويت في االنتخابات التي ستجري آنذاك.

وتراجــع بيتــان عــن قــرار ســابق لــه بعــدم المشــاركة فــي مــؤتمر ثقــافي عكــا لحضــور الــوزير الفلســطيني 
وأضاف بيتان "في حـال وصـلنا التفـاق دولـة واحـدة لشـعبين، فإننـا سنواصـل  السابق أشرف العجرمي.

 رتنا على الكتل االستيطانية ولن نسمح بحق العودة للفلسطينيين".سيط
إيــاه  وانتقــد بيتــان وصــف الــوزير الســابق العجرمــي الجــيش اإلســرائيلي بأنــه "جــيش ال أخالقــي". متهمــاً 

 اإلسرائيليين. بأنه دعا لتنفيذ هجمات ضدّ 
ــا هــد فها منــع وقــوع صــدام مــع وفــي ســياق آخــر، قــال بيتــان إن التعيينــات الجديــدة فــي المحكمــة العلي

 الحكومة وعدم إلغاء أي قرارات صادرة عنها خاصًة تلك المدعومة من وزارة القضاء.
 25/2/2017 ،القدس، القدس

 
 هحزب "هناك مستقبل" سيصر على استقالة نتنياهو في حال تقديم الئحة اتهام ضد   :بيري  .11

قًا، يعقـــوب بيـــري، بـــأن حزبـــه "هنـــاك غـــزة: هـــدد رئـــيس جهـــاز األمـــن العـــام اإلســـرائيلي "الشـــاباك" ســـاب
ضـــده علـــى إثـــر  مســـتقبل" سيصـــر علـــى اســـتقالة نتنيـــاهو مـــن منصـــبه فـــي حـــال تقـــديم الئحـــة اتهـــام

التحقيقــــات الحاليــــة معــــه، يســــتعد خصــــوم نتنيــــاهو لالنقضــــاض عليــــه فــــي مســــألة أخــــرى بعيــــدة عــــن 
لمطالبــة رئــيس الــوزراء  التحقيقــات، وهــي حــرب غــزة. وقــال بيــري، إن "صــدور الئحــة اتهــام يعــد كافيــاً 

باالسـتقالة، حيـ  يجـب أن تنخـرط فــي هـذه المطالبـة ليسـت المعارضــة وحـدها، وإنمـا أصـوات التــوازن 
 واالعتدال في االئتالف الحكومي".

ـــة ســـاعة االنشـــغال  الوقـــ ـــرة فـــي الدول ـــة والخطي بيـــري: "مـــن المســـتحيل مواصـــلة إدارة القضـــايا المركب
ودعــا بيــري، نتنيــاهو إلــى "االعتــراف بأنــه كــان مخطئــًا بشــأن موقفــه   بالتحقيقــات والملفــات القضــائية".
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مــن تهديــد تلــك األنفــاق قبيــل عمليــة الجــرف الصــامد علــى غــزة". وقــال بيــري: "يجــب علــى نتنيــاهو أن 
 يبدأ في تصحيح القصور واالستعداد جيدًا للمعركة المقبلة".

 26/2/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 

 ير مراقب الدولة عن تداعيات حرب غزةلتقر  "إسرائيلـ"ترقب ب .10
ـــة القاضـــي المتقاعـــد يوســـف شـــابيرا  انشـــغلت الصـــحافة اإلســـرائيلية بقـــرب صـــدور تقريـــر مراقـــب الدول

، وذلـك 2014منتصف األسبوع المقبل والخاص بمعالجـة آثـار وتبعـات حـرب غـزة األخيـرة فـي صـيف 
 لسياسية.في جل توقعات بتوجيه مالحظات قاسية للمؤسستين العسكرية وا

وقال كبير المحللين السياسـيين فـي صـحيفة معـاريف بـن كاسـبيت إن رئـيس هيئـة األركـان اإلسـرائيلي 
السابق الجنرال بيني غانتس عبر عن رفضـه مـا جـاء فـي تقريـر لمراقـب الدولـة عـن حـرب غـزة بعـدما 

بـــل انـــدالع وأضـــاف غـــانتس أن الجـــيش اإلســـرائيلي امتلـــك ق تســـريبها. اطلـــع علـــى مســـودة للتقريـــر تـــمّ 
وأضـــاف المســـؤول  الحـــرب معلومـــات أمنيـــة جيـــدة وكفيلـــة بـــأن يعتمـــد عليهـــا فـــي مـــا هـــو مقبـــل عليـــه.

العسكري السابق "ال يعقل أن نبادر لحرب أو ننتصر فيهـا دون وجـود بنيـة اسـتخبارية قويـة رغـم عـدم 
ت العسـكرية وقـال غـانتس إنـه بفضـل عمـل أجهـزة االسـتخبارا الوصول دائمـا إلـى مرحلـة مـن الكمـال".

تشـــويش عمـــل  اســـتطاع جـــيش االحـــتالل المـــس بصـــورة قويـــة بالبنيـــة العســـكرية لحركـــة حمـــاس، وتـــمّ 
وزعم غانتس أنه كان بإمكان الجـيش احـتالل غـزة، لكـن  األنفاق، وخلق حالة من الردع تجاه الحركة.

 ع.القيادة السياسية لم تطلب ذلك، والقيادة العسكرية لم تعط األوامر الحتالل القطا
وذكر الخبير األمني اإلسرائيلي في صحيفة معاريف يوسي ميلمان أن تقرير مراقب الدولة تعامل مـع 

، لكنهــا لـم تقــدم علـى هــذا النحــو أمـام المجلــس الــوزاري اســتراتيجيأنفـاق حمــاس بغـزة علــى أنهــا تهديـد 
 المصغر للشؤون األمنية والسياسية إبان الحرب.

إسـرائيل اليـوم لـيالو شـوفال أن قـرب صـدور تقريـر مراقـب الدولـة  وترى الخبيرة العسـكرية فـي صـحيفة
وتشير إلى أن حركة  .بها مجدداً  "إسرائيل"إلى تهديد األنفاق حتى ال تفاجأ  سيكون فرصة للتنبه جيداً 

حماس ستعمل في الحرب القادمة على استدراج الجنـود اإلسـرائيليين إلـى داخـل األنفـاق لتحقيـق تفـوق 
 ش اإلسرائيلي أكثر من مرة بأنه سيحولها إلى أوكار موت لمقاتلي حماس.رغم تهديد الجي

 25/2/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 وزراء؟المن هو الخليفة المحتمل لنتنياهو في رئاسة  .11
يوســـف شـــابيرا يـــوم الثالثـــاء  "إســـرائيل"مـــع اقتـــراب نشـــر مراقـــب الدولـــة فـــي  :ترجمـــة خاصـــة - رام ن

حرب األخيرة على قطاع غزة والذي من المتوقـع أن يحيـي معركـة سياسـية قديمـة المقبل تقريره حول ال
جديدة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحليفه في الحكومة نفتالي بينيت حول الخالف آنذاك بشأن 

 تهديد األنفاق، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال األمريكية احتماالت خليفة نتنياهو المنتظر.
احتمـــاالت وتوقعـــات بـــأن يكـــون بينيـــت خليفـــة  ،كمـــا نقـــل عنهـــا موقـــع واال العبـــري ، يفةوقالـــت الصـــح

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من التحالف بين نتنياهو وبينيت  ."إسرائيل"نتنياهو في رئاسة وزراء 
ة في الحكومة إال أن األخير يعتبر من أشد أعداء األول، وقد تحول الخالف بينهما إلـى نقطـة محوريـ

ووفقــا للصــحيفة فــإن وجــود بينيــت فــي االئــتالف الحكــومي منــع  فــي عمليــة الســالم بالشــرق األوســط.
نتنياهو من الموافقة على عملية سالم إقليمية كان يجري اإلعداد لها في العقبة. مشيرًة إلى أن بينيـت 

ألمريكـي دونالـد مارس ضغوطا على نتنياهو لعدم التطرق لفكرة حل الدولتين خالل لقائه مع الـرئيس ا
وقالـــت الصـــحيفة أن بينيـــت يـــدفع االئـــتالف الحكـــومي الحـــالي فـــي  ترامـــب منتصـــف الشـــهر الجـــاري.

إسرائيل إلى التطرف اليميني ما سيزيد من حدة المواجهة مع حلفاء إسرائيل في المنطقة والعالم ويوتر 
 األجواء أكثر مع الفلسطينيين.

 25/2/2017 ،القدس، القدس
 

 كادت أن تنتهي في عهد أوباما "إسرائيل"قرا: وزير أيوب ال .11
عــن حــزب الليكــود أيــوب قــرا،  اإلســرائيليةقــال الــوزير بــال حقيبــة فــي الحكومــة : رازي أســمر ،وكــاالتال

نهايـة  إلىكادت أن تؤدي  أوباماالسابق باراك  األمريكيالرئيس  إدارة، إن سياسة 25/2/2017السبت 
أن أوباما حـاول وضـع  مت ببئر السبع، أوباما بـ"الفرعون"، مضيفاً ووصف قرا، في ندوة أقي ."إسرائيل"
واعتبـر أن خـروج  ها.ات ودعم قرارات دوليـة ضـدّ عمر من خالل محاولته منع بناء المست "إسرائيلـ"ل حدّ 

وأكــد قــرا دعمــه للعفــو عــن الجنــدي إلــؤور  أوبامــا مــن البيــت األبــيض "أمــر جيــد وفــي صــالح إســرائيل".
 الفتاح الشريف في الخليل، وصدر بحقه حكم مخفف. على الجريح الفلسطيني عبد أزاريا الذي أجهز

 25/2/2017 ،روسيا اليوم
 

 بتأشيرة سائح "إسرائيل "ممثل "هيومن رايتس ووتش" يستطيع دخول  لية:سرائياإلالخارجية  .11
عــن ســاعة مــن النشــر، تراجعــت الحكومــة اإلســرائيلية  24بعــد مــرور أقــل مــن : تحريــر هاشــم حمــدان

وقـال المتحـدث باسـم  رفضها منح تأشيرة عمل لممثـل منظمـة حقـوق اإلنسـان "هيـومن رايـتس ووتـش".
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ســتكون علــى اســتعداد إلعـــادة  "إســرائيل"، إن 24/2/2017 الجمعــة يــومالخارجيــة عمانوئيــل نحشــون، 
وقــال نحشــون إن ممثــل  علــى القــرار األول. بطلــب المنظمــة فــي حــال قــدمت اعتراضــاً  النظــر مجــدداً 

منظمة "هيومن رايتس ووتش" يستطيع دخول البالد بتأشيرة سائح. أما بكل مـا يتصـل بتأشـيرة العمـل، 
 فإنه سيتم إعادة النظر مجددا من قبل الجهات ذات الصلة، في حال قدم اعتراض على القرار األول.

عقـاب ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسـؤول إسـرائيلي قولـه إن تراجـع الخارجيـة عـن الـرفض جـاء فـي أ 
 منصب وزير الخارجية. تعليمات من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يشغل أيضاً 

 25/2/2017 ،48عرب 
  

 لـ"جمع معلومات" ةقوات إسرائيلية "خاصة" تتسلل إلى سوري :القناة اإلسرائيلية الثانية .11
عن تسلل قوات "خاصة" كشفت القناة اإلسرائيلية الثانية )غير حكومية(، السبت، : األناضول ،السبيل

 تابعــة للجــيش اإلســرائيلي، بشــكل متكــرر إلــى األراضــي الســورية، بهــدف "جمــع معلومــات اســتخبارية".
أجهـــر وحـــدة "النســـر" الخاصـــة التابعـــة لســـالح االســـتخبارات  مصـــوراً  وبثـــت القنـــاة ليـــل الســـبت، تقريـــراً 

 ."إسرائيل"، شمال ، وهي تقتحم حدود األراضي السوريةاإلسرائيليالميدانية في الجيش 
وأجهــر التقريــر مراســـل القنــاة دانــي كشـــمارو، خــالل اقتحامـــه للحــدود الســورية، برفقـــة وحــدة "النســـر"، 
بصمت وتحت جنح عتمة الليل، مشيا على األقدام، ليصلوا إلى قرية مهجورة تقع في عمق األراضي 

القنـاة مـن اإلفصـاح عـن اسـمها السورية وتبعد عن الحدود اإلسرائيلية قرابة نصف كيلو متر، امتنعت 
وقــال كشــمارو إنــه تمكــن مــع قــوات الجــيش مــن "ر"يــة وســماع كــل شــيء"، فــي ذلــك  ألســباب أمنيــة.

كما أجهر التقريـر الجنـود وهـم يسـتمعون إلـى أصـوات مـدرعات تمـر بـالقرب مـنهم، باإلضـافة  الموقع.
، ومتـابعتهم لـبعض السـوريون، إلى متابعتهم لمعارك دائرة بين قوات الجيش السوري وقوات المعارضة

  الذين يعيشون في قرى قريبة من الحدود السورية اإلسرائيلية.
وكشــف التقريــر عــن اســتخدم عناصــر ووحــدة ألجهــزة تنصــت ومعــدات اســتخباراتية، لرصــد مكالمــات 
وتحركات قوى المعارضة السورية وجـيش النظـام السـوري والجماعـات المسـلحة التـي تعمـل إلـى جانبـه 

 ، باإلضافة إلى تنظيم "داعش".ةطقة الجوالن وجنوب سوريفي من
ونقلت القناة عن قائد الوحدة نير ميغديش قوله: "نحن نراقب ما يحدث داخل القرى السورية، من أجل 
حماية التجمعات اإلسرائيلية التي تقع خلفنا، ونقوم بذلك من هنا في عمـق األراضـي السـورية، )يشـير 

  الل التقرير التلفزيوني(".إلى موقع تواجد وحدته خ
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وأضاف ميغديش: "نحن نراقب كل شيء، نراقب حتى تنظيم داعش"، حيـ  تمكـن الجنـود مـن متابعـة 
عنصرين من التنظيم، أثناء تبادل الحراسة فوق أحـد المبـاني فـي إحـدى القـرى السـورية التـي لـم يـذكر 

 التقرير اسمها.
 26/2/2017 ،السبيل، عم ان

 
 رسائل لمؤتمر فلسطينيي الخارج ثالثربحي حلوم:  .16

يرى الباح  والسفير السابق ربحي حلوم، أن مؤتمر فلسطينيي الخارج المنعقد بإسطنبول، وجه ثالث 
 رسائل هامة للداخل والخارج الفلسطيني.

وقال حلوم على هامش مشاركته في المؤتمر لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم": إن الرسالة األولى 
لفلسطينيون مهما عانينا، لدينا القدرة على تحقيق المعجزات". وشدد على أن المؤتمر للمؤتمر "أننا ا

"أعطى وعدا أنه سيضع قدمه على الطريق، في سبيل تحقيق طموحات الشعب من حي  المشاركة 
في صنع مستقبله، وانتزاع هذا الحق، ممن ينصبون أنفسهم أوصياء على الشعب الفلسطيني، فال 

ب الفلسطيني إال لفلسطين". وأكد حلوم، الذي شغل سابقا نائب رئيس الدائرة وصاية على الشع
السياسية في منظمة التحرير وعضوا في المجلسين الوطني الفلسطيني والثوري لحركة فتح حتى 

، أن الرسالة الثانية للمؤتمر "فشل محاوالت االحتالل تذويب الفلسطينيين في 1991استقالته عام 
 مجتمعات الشتات، ولم يزدهم ذلك إال إصرارا على تمسكهم بوطنهم والعودة إليه".

وحول الخطوات المستقبلية، رأى حلوم في رسالته الثالثة، أن مؤتمر فلسطينيي الخارج ليس مهرجانا 
ى هياكل مؤسسية دائمة، لن تتوقف إال بتحقيق هدف الشعب الفلسطيني خطابيا، بل سيتحول إل

بالخارج والداخل بالمشاركة في صنع مصيره ومستقبله، والتحرر من والوصاية واالحتالل دون 
 االنخراط بمشروع أوسلو.

 25/2/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

   لمؤتمر "فلسطينيو الخارج".. رسائل ضد  االنقسام والتره .17
يحيى اليعقوبي: انطلقت فعاليات "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" أمس،  -اسطنبول / غزة 

 وتستمر ليومين، في مدينة إسطنبول التركية، وسط حضور شخصيات وازنة واآلالف من المشاركين.
 وقال رئيس مجلس العالقات الفلسطينية األوروبية من بروكسل مازن كحيل: "إن المؤتمر يبع 
رسائل للقيادة الفلسطينية أنه ال مجال الستمرار حالة االنقسام، ويدعو للوحدة ورص الصفوف خلف 
المشروع الفلسطيني الذي يتمسك بالثوابت والحقوق دون التفريط بأي منها". وأكد كحيل "أن المؤتمر 
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باتجاه تحقيق وجد ليكون دائما، لكي يعود باألعوام القادمة لتقييم ما أنجز ويعمل على تطويره 
المصالحة الفلسطينية ". وبين أن المؤتمر يطالب القيادة الفلسطينية بإعطاء الدور لكل الشعب 
الفلسطيني دون استثناء أحد، مشددًا أن الكل له دور ومكان يجب أن يلعبه، وفي مقدمتهم فلسطينيو 

 الخارج.
كان خطوة متأخرة إال أنها  من جانبه، يرى المحلل السياسي ساري عرابي أن عقد المؤتمر وإن

محطة مهمة للغاية، ألسباب كثيرة أهمها أن إنشاء السلطة الفلسطينية كان مبنيا على أساس أن 
تكون تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ولكن من الناحية العملية والنظرية أصبحت المنظمة تابعة 

نة التحرر الوطني خاضعة للسلطة للسلطة. وقال عرابي لصحيفة "فلسطين": "مشكلة أن تكون حاض
 واالحتالل"، مبينا أن ذلك يلغي وجيفتها ويجعلها غير قادرة على مواجهة االحتالل.

وذكر أن إنشاء السلطة كان على حساب قضية الالجئين وهي جوهر القضية الفلسطينية، مما أثر 
سطينية تهتم بالقضايا على وجود الشعب الفلسطيني بمخيمات اللجوء كون المنظمة أصبحت سلطة فل

الداخلية بالضفة الغربية وقطاع غزة. وأشاد عرابي بمؤتمر فلسطينيي الخارج، من خالل استدعاء 
الالجئين والشعب الفلسطيني من كافة أماكن تواجدهم، وتوجيفهم من جديد بالمعركة، مشددًا على 

ن جديد بالمعركة، فضال ضرورة وجود هيئات وأجهزة ترعى وجود الشعب الفلسطيني، وتوجيفهم م
 عن ضرورة وجوده وتعزيز صمود الالجئين.

وبين عرابي أن المنظمة لم تعد تستوعب الفلسطينيين ال على المستوى الشعبي، حي  أخرجت 
 الفلسطينيين في الشتات منها، وال على مستوى اإلداري والتنظيمي والسياسي.

ومهًما في الشعب الفلسطيني مثل حماس  ولفت عرابي أن هناك قوى سياسية تمثل تيارا كبيرا
م، تفوقت حماس على كافة فصائل 2006والجهاد، مشيرا أنه في آخر انتخابات تشريعية عام 

المنظمة. وتابع: "لم يعد معقوال أن فصائل معينة ال تملك حضورا ال تزال تمثل المنظمة، فيما 
لمنظمة"، مبينا أن المنظمة لم تعد فصائل أخرى بحجم وقوة مثل حركة حماس ال تزال خارج هذه ا

 حركة تحرر وطني وال ممثال للفلسطينيين.
 26/2/2017فلسطين أون الين، 

 
 أمينا  عاما   "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" ينتخب أبو ستة رئيسا  لهيئته العامة وشفيق .18

الـه اليـوم األحـد بمدينـة أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشـعبي لفلسـطينيي الخـارج، الـذي ينهـي أعم
اسطنبول التركية، أن األمانة العامة ستتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا رسميا لها، بالنظر إلـى 
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الوجــود الفلســطيني فيهــا ولمــا تتمتــع بــه مــن حريــات تمكــن األمانــة العامــة مــن العمــل لتحقيــق أهــداف 
 المؤتمر.

نيي الخارج، زياد العـالول، أن المشـاركين فـي المـؤتمر وقد أكد المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطي
 توافقت على تحويل المؤتمر لمؤسسة شرعية وانتخاب الهياكل التنظيمية الخاصة به.

وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية هشام أبو حافظ، في تصريحات له اليوم األحد، أن الهيئة التأسيسية 
ى تشـكيل هيكـل تنظيمـي علـى شـكل هيئـة عامـة يرأسـها للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، انتهت إل

المؤرو الفلسطيني الدكتور سلمان أبو ستة مع ثالثة نواب له وأمين سر، وأمانة عامة تضـم أصـحاب 
 المبادرة ويرأسها الكاتب والمفكر الفلسطيني منير شفيق وينوبه المهندس هشام أبو محافظ.
 25/2/2017قدس برس، 

 
 قدس رام هللا احتجاجا  على االعتقال اإلداري نشطاء يغلقون شارع ال .19

أغلق شبان ونشطاء من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، في ساعة مبكرة من فجر اليوم األحد، 
الشارع الرئيسي الواصل بين مدينتي القدس ورام ن بالعوائق والسواتر الترابية؛ احتجاجًا على 

اديَّْين من حركة فتح من المخيم جمال أبو الليل ورائد امطير االعتقاالت اإلدارية، وتضامنًا مع القي
 يومًا. 11تزامنًا مع إضرابهما المفتوح والمتواصل عن الطعام في سجون االحتالل والذي بدأ قبل 

وسادت حالة من الشلل التام محيط مخيم قلنديا ومداخله الرئيسية، بفعل إغالق الشارع الرئيسي، 
عاليات المتصاعدة لقوى المخيم، للضغط من أجل اإلفراج عن األسيرين أبو والذي جاء في إطار الف

الليل وامطير، واضطر عشرات الطلبة العودة إلى بيوتهم بسبب تعذر وصولهم إلى مدارسهم من 
 والى القدس المحتلة، خاصة ضواحي القدس الشمالية )قلنديا، وكفر عقب، وسميراميس والمطار(.

 26/2/2017، الحياة الجديدة، رام هلل
 

 تقرير: "إسرائيل" ماضية بتدمير حل الدولتين وتخصص موازنات إضافية لتهويد القدس .11
"األيام االلكترونية": أجهر تقرير االستيطان األسبوعي الصادر، أمس، عن المكتب  -رام ن 

ومة إسرائيل الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن حك
ماضية في تدمير حل الدولتين من خالل سلسلة من المشاريع االستيطانية، التي تأخذ أشكاال متعددة 

 في محافظة ومدينة القدس وغيرها من محافظات الضفة الغربية.
وأوضح التقرير أن مشاريع تهويد القدس تجري بوتيرة عالية وعلى قدم وساق وتشارك فيها حكومة 

 ية نير بركات وجمعيات استيطانية متعددة.اسرائيل وبلد
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ولفت الى ما تم كشف النقاب عنه مؤخرًا بشأن مشروع تهويدي جديد في إطار المشروعات الهادفة 
الى تهويد القدس المحتلة، حي  أودعت ما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس مخططا 

 بل الزيتون. إلقامة ما سمي بـ "مشروع سياحي" على سفوح ج
وأضاف التقرير أن المخطط يتعلق بإقامة متنزه جديد في سفوح جبل الزيتون، مما يحرم المقدسيين 
سكان المنطقة من استغالل االراضي التي سيقوم عليها المشروع سواء للبناء أو ألغراض أخرى 

 تخدم مصالحهم. 
مليون شيكل لتعزيز  700تخصيص وفي السياق أشار التقرير الى أن الحكومة اإلسرائيلية قررت 

 المشاريع التي تنوي بلدية االحتالل في القدس تنفيذها في المدينة. 
 26/2/2017األيام، رام هللا، 

 
 األونروا و"االستثمار العربي" يتشاركان لتوفير فرص تعليمية لالجئين الفلسطينيين .10

( شراكة AJIBر العربي األردني )ليلى خالد الكركي: أطلقت األونروا أمس وبنك االستثما -عّمان 
جديدة لتوسيع نطاق الفرص التعليمية للشباب من الجئي فلسطين في األردن، حي  وقع على مذكرة 

 تفاهم.
وتشمل الشراكة منح دراسية بتمويل من بنك االستثمار العربي األردني الثنين من الطلبة المهمَّشين 

كاليف الدراسة لخمس سنوات في إحدى الجامعات من الجئي فلسطين، والتي من شأنها أن تغطي ت
الحكومية، مما يمكن الطلبة من مواصلة تعليمهم العالي وتحقيق كامل إمكاناتهم وتعزيز آفاقهم 
المستقبلية. وستوفر الشراكة الفرصة ألربعة طالب من المنخرطين حاليًا في مراكز األونروا للتعليم 

البنك، مما يتيح لهم الفرصة لتطوير مهاراتهم العملية مع أحد  والتدريب التقني والمهني للتدرب داخل
 المصارف الرائدة في القطاع المالي ويمنحهم ميزة تنافسية في سوق العمل. 

 26/2/2017الدستور، عم ان، 
 

 االحتالل يعتزم مصادرة أراض زراعية فلسطينية استولى عليها مستوطنون   .11
سرائيلية المحكمة العليا بأن سلطات االحتالل تدرس إمكانية بالل ضاهر: أبلغت النيابة العامة اإل

تطبيق "قانون التسوية" لشرعنة االستيطان على أراٍض زراعية بملكية فلسطينية خاصة استولى عليها 
مستوطنون ويقومون بزراعتها، وأال يسري هذا القانون الذي سنه الكنيست مؤخرا على األراضي 

 بنيت فيها مبان في المستوطنات والبؤر االستيطانية العشوائية. بملكية فلسطينية خاصة التي



 
 
 
 

 

 22 ص             4212 العدد:        2/26/2017 حداأل التاريخ: 

                                    

وجاء إعالن النيابة العامة اإلسرائيلية، يوم الخميس الماضي، ردا على التماس قدمه مواطنون 
فلسطينيون استولى مستوطنون من مستوطنة "شيلو"، الواقعة شمال قرية جالود الفلسطينية، على 

 صة، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، األحد.أراض زراعية بملكيتهم الخا
وقال مواطنون فلسطينيون من قرية جالود في االلتماس، إن مستوطنين يزرعون أراضيهم بعد أن 
طردوهم منها. وكانت "اإلدارة المدنية" التابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي قد أصدرت أمرا، في العام 

 هذه األراضي، لكن سلطات االحتالل لم تنفذ هذه األوامر. ، يمنع قيام المستوطنين من زراعة2009
وفي رد على االلتماس قدمته النيابة العامة الشهر الماضي، قالت إن "المستشار القضائي للحكومة 
قرر إجراء تدقيق في عالقة الملتمسين لسائم األرض المذكورة في االلتماس. وبموجب التقديرات، فإن 

تمر أربعة شهور". لكن النيابة ادعت في ردها يوم الخميس الماضي أن إجراء كهذا يتوقع أن يس
 سلطات االحتالل تعتزم مصادرة األراضي لصالح المستوطنين.

 26/2/2017، 48عرب 
 

 مدفعية االحتالل تطلق قذيفتين على شمال القطاع .11
ت حانون وكاالت: أطلقت قوات االحتالل على غالف غزة، قذيفتين سقطتا في أرض شمال بلدة بي

شمال القطاع. وقال شهود عيان قولهم، إن دبابات االحتالل المتمركزة قرب شمال شرق بيت حانون، 
 أطلقت قذيفتين على أراضي الفلسطينيين دون إصابات

 26/2/2017الخليج، الشارقة، 
 

 التفاعل مع حملة "فلسطين تجمعنا" على مواقع التواصل يتجاوز النصف مليار .11
عواد، تحرير إيهاب العيسى: تفاعل رواد مواقع التواصل االجتماعي مع الحملة من حارث  -عّمان 

 اإللكترونية التي أطلقها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، بعنوان "فلسطين تجمعنا".
وتخطى حجم الوصول والتفاعل على مواقع التواصل االجتماعي حاجز النصف مليار، بينما تجاوز 

 50قع "تويتر" على وسمي "فلسطين تجمعنا" و"فلسطينيو الخارج" أكثر من عدد التغريدات على مو 
وكان القائمون على المؤتمر دعوا نشطاء مواقع التواصل االجتماعي إلى المشاركة في  ألف تغريدة.

 حملته اإللكترونية بالتغريد على الوسم الذي يحمل اسم "فلسطين تجمعنا".
أمس، بهدف الدعوة لبناء وتعزيز وحدة الموقف السياسي للشعب وانطلقت الحملة اإللكترونية، مساء 

 الفلسطيني في الشتات.
 25/2/2017قدس برس، 
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 أعمال فنية عالمية من أجل متحف في فلسطين .11
أ ف ب: ُتعرض في معهد العالم العربي في باريس مجموعة من األعمال الفنية قدمها  -باريس 

ن أجل فلسطين" الهادفة إلى إقامة "متحف وطني" في فنانون معاصرون في إطار مبادرة "متحف م
 القدس الشرقية.

وقال الفنان التشكيلي الفرنسي إرنست بينيون إرنست الذي اختار القطع المعروضة، إن المشروع 
مستوحى من "متحف المنفى" الذي أقامه في ثمانينات القرن العشرين فنانون عالميون للتنديد بنظام 

 ا في جنوب أفريقيا حين كان نلسون مانديال ال يزال مسجونًا.الفصل العنصري حينه
وأوضح سفير فلسطين لدى منظمة "يونيسكو" الياس صنبر في مؤتمر صحافي أن هذا المعرض 
يهدف على المدى الطويل إلى االستحصال على أرض لتشييد مبنى الستضافة هذه األعمال، آماًل 

 فلسطين أي القدس الشرقية". بأن يكون "المتحف الوطني في عاصمة دولة
وشدد على ضرورة إعطاء الشعب الفلسطيني فرصة االطالع على الجمال، مشيرًا إلى أنه تعرف إلى 
رسامين في غزة لم يروا يومًا لوحة باستثناء تلك المنجزة في مدينتهم أو من طريق ُنسخ معروضة في 

 المجالت والكتب.
سطين في منظمة "يونيسكو" التي جمعت نحو مئة عمل، وأطلق هذا المشروع بمبادرة من بعثة فل

بينها قطع فنية لجيرار فرومانجيه وتيليماك ودي روسا وصور لهنري كارتييه بريسون وروبير دوانو 
 ورسوم لجاك تاردي. وهذه األعمال محفوجة حاليًا في معهد العالم العربي في باريس.

 26/2/2017الحياة، لندن، 
 

 بسيناء وعسكريا   تساعد السيسي أمنيا   "إسرائيل": "معاريف" .16
قال يوسي ميلمان الخبير األمني اإلسرائيلي في صحيفة معاريف إن متانة العالقات األمنية السائدة 
بين مصر وإسرائيل ترجمت في حربهما المشتركة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في شبه جزيرة سيناء. 

د أطلق خالل فبراير/شباط الجاري ستة قذائف من سيناء وذكر أن التنظيم يفهم ذلك جيدا، ولذلك فق
إلى صحراء النقب ومدينة إيالت )جنوب إسرائيل(، حي  تم تشغيل منظومة القبة الحديدية للتصدي 

 لها. 
ورأى أن إطالق هذا العدد من القذائف في شهر واحد يشير إلى أن التنظيم يجد نفسه في ضائقة، 

ى إسرائيل، ليس فقط من خالل القذائف الصاروخية، لكن من خالل ولذلك يريد توجيه األنظار إل
وأضاف أن التنظيم تلقى في  الكتابات الحماسية على مواقعه اإللكترونية، وتهديداته ضد إسرائيل.

اآلونة األخيرة سلسلة ضربات موجعة من قبل الجيش المصري، بفضل ما تزوده به الواليات المتحدة 
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ساعدات أمنية ودعم معلوماتي استخباري في معركته التي يخوضها ضد وبريطانيا وفرنسا من م
وأكد ميلمان أن أجهزة األمن اإلسرائيلية تقدم إسنادا أمنيا لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي  التنظيم.

التابعة لجهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية )أمان(، بجانب كتيبة  8200من خالل الوحدة رقم 
لتابعة لجهاز األمن اإلسرائيلي العام )الشاباك(، كما أن سالح الجو اإلسرائيلي يساعد نظيره سيناء ا

 المصري، ويقوم باستخدام الطائرات المسيرة لمهاجمة أهداف تابعة لتنظيم الدولة. 
أن إسرائيل تمتنع في كل مرة عن تأكيد مساعدتها الجيش المصري، فإن ذلك ال  من رغمبالوقال إنه 

فرضية أن تل أبيب والقاهرة تجريان تنسيقا أمنيا عالي المستوى، وفقا لما أعلنه مؤخرا عدد من  يلغي
الناطقين والوزراء اإلسرائيليين" في جل مصالحهما وأعدائهما المشتركين المتمثلين في حماس بقطاع 

 غزة ووالية سيناء التابعة لتنظيم الدولة". 
 26/2/2017الدوحة،  نت، الجزيرة

 
 إيرانيا  معتدال  من قضايا المنطقة ا  دعم القضية الفلسطينية يتطلب موقف: راونةالط .17

رئيس مجلس النواب األردني عاطف الطراونة، أن  مصادر : ذكرتمحمد خير الرواشدة -ان عمّ 
استثمر وجوده في طهران للقاء الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى اإليراني علي 

وية التقارب في وجهات النظر بين إيران ودول فاعلة في المنطقة. وضمن الريجاني، وأبلغهم بأول
إيرانيًا  اً انتقاد مبطن، ذكر الطراونة لروحاني والريجاني أن "دعم القضية الفلسطينية يتطلب موقف

الفلسطينية، وأن دعم األشقاء  - معتداًل من قضايا المنطقة، ودعم جهود المصالحة الفلسطينية
  يتأتى من خالل إذكاء األزمات العربية في كل من سورية والعراق واليمن".الفلسطينيين ال

ورد اإليرانيون على موقف الطراونة بوجود "سوء فهم عربي للمواقف اإليرانية"، مؤكدين رغبتهم في 
"تقريب وجهات النظر بين إيران والسعودية تحديدًا، من خالل منظومة مفاوضات قد توصل بالنتيجة 

 ء سوء الفهم بين البلدين، خصوصًا في ملفات التفرقة المذهبية".الى إلغا
 26/2/2017الحياة، لندن، 

 
 ستخدم قنابل مسيلة للدموع لتفريق محتجين لبنانيين عند الحدودي الجيش اإلسرائيلي .18

استخدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس، قنابل مسيلة للدموع إلبعاد عدد من أبناء بلدة ميس 
نوب لبنان( الذين نظموا وقفة احتجاجية، على مقربة من الحدود، ضد "الخرق اإلسرائيلي الجبل )ج

بتثبيت كاميرا مراقبة وجهاز إرسال ولوحة طاقة شمسية في منطقة متنازع عليها شرق البلدة"، على 
رئيس ما ذكرت الوكالة الوطنية لإلعالم )الرسمية(، التي أوضحت أنه "ما إن بدأ النائب قاسم هاشم و 
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البلدبة عبدالمنعم شقير اللذان شاركا في االعتصام التحدث مع المعتصمين، حتى استنفرت القوات 
اإلسرائيلية التي انتشرت في المنطقة على بعد نحو مئتي متر"، مشيرة إلى أنها "بدأت إطالق القنابل 

لمحتجون الى الخلف، المسيلة للدموع باتجاه المحتجين، ما تسبب بحاالت اختناق وإغماء، فتراجع ا
فيما حضر عناصر من الهيئة الصحية إلسعاف الذين أصيبوا. واستقدمت القوات اإلسرائيلية 

 تعزيزات الى المنطقة، حي  انتشر عشرات الجنود والقناصة".
 26/2/201الحياة، لندن، 

 
 أال يكون هناك سالح في المخيماتحرصها تأكدنا من القيادة الفلسطينية : لالجمي    .19
عباس التطورات المحلية واإلقليمية، مع رئيس حزب "الكتائب رئيس السلطة الفلسطينية محمود ح  ب

اللبنانية" النائب سامي الجمّيل الذي قال: "كانت فرصة سعيدة جدًا بلقاء الرئيس عباس وتأكدنا مما 
واألهم حرصها على كنا نسمعه من القيادة الفلسطينية مرارًا وتكرارًا عن حرصها على استقرار لبنان، 

أال يكون هناك سالح في المخيمات أو خارجها وأن تفرض الدولة اللبنانية سيادتها الحقيقية على 
األراضي اللبنانية، ومن ضمنها المخيمات الفلسطينية لحماية الالجئين أنفسهم أيضًا من كل األذى 

يمات وأهلها ولحقوق الالجئين والتوترات التي يعيشون فيها، وأن يسود العدل والقانون داخل المخ
الذين يعيشون اليوم في شريعة الغاب ويخضعون للسالح والمجموعات المسلحة التي تفرض قوانينها 
عليهم، وهذا يظهر أن التقصير الحاصل هو من الدولة اللبنانية، ومن ال يريد تجريد المخيمات من 

اللبنانية التي تريد أن يبقى السالح داخل السالح هم أفرقاء لبنانيون، وهنا السؤال: من هي الجهة 
المخيمات، ولماذا عجزت الحكومات المتعاقبة حتى اآلن عن أن تقوم بخطوات عملية في هذا 

 الموضوع؟".
أضاف: "أكدنا لسيادة الرئيس أن الحل يكون بوجود دولة فلسطينية، إذ ال يجوز أال يكون هناك 

تى نستطيع أن نشجع الالجئين الفلسطينيين في لبنان ، وذلك ح2017شعب ال يملك دولة في العام 
 على العودة الى دولتهم وأرضهم التي ما زالوا مرتبطين بها".

كما استقبل الوزير السابق جان عبيد الذي اعتبر أن "القضية الفلسطينية لم تعد حنينًا بل أصبحت 
 ظة على هذه القضية.قضية"، مثنيًا على دور القيادة المتمثلة بالرئيس عباس في المحاف

 26/2/2017المستقبل، بيروت، 
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 اإلسرائيليتنامي الخطوات التطبيعية مع االحتالل  تستنكرهيئة مغربية  .11
استنكرت الهيئة المغربية لنصرة قضايا األمة، الخطوات التطبيعية في البالد باآلونة األخيرة، : الرباط

تكوين المهني بمشاركة الصهاينة، ومشاركة وفد ثاٍن والمتمثلة في احتضان مدينة الرباط للقاء حول ال
بمدينة أغادير ضمن فعاليات المؤتمر السابع للجنة تسيير األعمال المتعلق بـ"توفير طاقة نظيفة 

 لمدن البحر األبيض المتوسط".
 26/2/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
 نطقة ويزيد اإلرهاب خبراء ومحللون عسكريون: االعتراف بضم الجوالن سيشعل الم .10

طالب خبراء عسكريون وسياسيون الدول العربية باتخاذ موقف حاسم وموحد : محمد عنتر - القاهرة
ضد مطالبة بنيامين نتنياهو، اإلدارة األمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، االعتراف بضم هضبة 

مريكية لهذا المطلب اإلسرائيلي سيزيد أن تأييد اإلدارة األ وا. وأكد"إسرائيل"الجوالن السورية إلى 
 المنطقة العربية اشتعااًل، وسيساهم في انتشار اإلرهاب والجماعات اإلرهابية المتطرفة.

 26/2/2017 ،الخليج، الشارقة
   

 امومصر بموافقة حكامه ةبسوري "إسرائيل"معاريف: هجمات  .11
حماية لمصالحها األمنية ومصر  ةيقال خبير إسرائيلي إن الهجمات التي تشنها تل أبيب داخل سور 

أن  -في تقرير بصحيفة معاريف-وأضاف ألون بن دافيد  .في البلدينتتم بعلم أو موافقة نظام الحكم 
دمر خاللها قافلة محملة بمعدات قتالية كانت  ةسالح الجو شن األربعاء الماضي غارة داخل سوري

وقبلها بثالثة أيام،  ن نوعها في ذلك البلد.في طريقها من لبنان إلى حزب ن، في سادس عملية م
في سيناء عن مقتل خمسة من أفراده في رفح بغارة هي الخامسة التي ينفذها  داعشأعلن تنظيم 

 الماضي. ديسمبر/ سالح الجو اإلسرائيلي داخل األراضي المصرية منذ كانون األول
إلى أن هذا هو الشرق األوسط الجديد ، وهو خبير وثيق الصلة بالمؤسسة العسكرية، وأشار بن دافيد 

تطبق سياستها العسكرية الجديدة المسماة  "إسرائيل"ووفق رأيه، فإن  ."إسرائيل"الذي تعمل فيه 
تبنتها قبل عقد ونصف العقد من الزمن، بدال عن خوض  استراتيجية"المعركة بين الحروب" وهي 

  ة فادحة.حروب طاحنة تكبدها ضحايا بشرية باهظة وخسائر اقتصادي
وفي تقرير آخر، كتب الخبير بالشؤون العربية بنفس الصحيفة عاموس غلبوع أن أوضاع الشرق 
األوسط التي يكتنفها قدر من الضبابية حالت دون قدرة أجهزة األمن اإلسرائيلية على توقع حدوث 
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 "إسرائيل"طلب من يسود الشرق األوسط إنسان حالم، مما يت وقال إن من يتوقع هدوءاً  األزمة الراهنة.
 توخي الحيطة والحذر الشديد.

 25/2/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الفلسطينيين فنزويال: سنواصل فضح االنتهاكات اإلسرائيلية ضد   .11

أكد الرئيس الفنزويلي، نيكوالس مادورو، خالل لقائه وزير الخارجية الفلسطيني : قنا –كراكاس 
عم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية لتحقيق حقوقه رياض المالكي، التزام بالده بتبني ود

 الوطنية وتكريس استقالله، وفضح االنتهاكات اإلسرائيلية.
 25/2/2017، الشرق، الدوحة

 
   الألونرو مليون دوالر  28 اليابان تتبرع بـ .11

تلقت تبرعا  ونروا، مساء الجمعة، أنهااألأعلنت وكالة : تحرير: هاشم حمدان - ووكاالت 48عرب 
مليون دوالر من  17.7"إن  موضحةوقالت  مليون دوالر، لدعم أنشطتها. 28.4ماليا من اليابان بقيمة 

المنحة اليابانية ستخصص للبرامج والخدمات األساسية التي تشمل التعليم والصحة والخدمات 
 ."الفلسطينية ماليين دوالر لدعم عمليات الطوارئ في األراضي 5.2االجتماعية، فيما ستخصص 

ماليين دوالر من إجمالي المنحة، ستخصص لتدخالت الوكالة الطارئة في  3.5وأشارت إلى أن 
مليون دوالر للمساعدة في تمويل مشاريع في لبنان وسورية  2االستجابة لألزمة الجارية في سورية، و

 .وقطاع غزة
  25/2/2017، 48عرب 

  
 النشطاء والمنظمات الدولية لية ضد  يستنكر الحملة اإلسرائي "األورومتوسطي" .11

استنكر المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان الحملة اإلسرائيلية المستمرة : كمال زكارنة -عمان 
 "إسرائيل"التي تستهدف النشطاء والعاملين في المنظمات الدولية، والذين انضم إليهم أخيرًا مدير قسم 

منحه تصريح عمل  "إسرائيل"، عقب رفض "ر شاكرعم"وفلسطين لدى منظمة هيومن رايتس ووتش 
واعتبر أن منع المنظمات الحقوقية من ممارسة مهامها بحرية عمل ال  في األراضي الفلسطينية.

أخالقي، ويمثل استهتارًا كبيرًا بالمجتمع الدولي ومؤسساته، ويبرز سعي االحتالل اإلسرائيلي إلخفاء 
وطالب األورومتوسطي مجلس  تي ترتكبها بحق الفلسطينيين.جرائم الحرب والجرائم الالإنسانية ال

لوقف هذه  "إسرائيل"حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة واألمين العام بأخذ دور في الضغط على 
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السياسة، خصوصًا في جل القرارات التي أخذها المجلس أخيرًا في دوراته في العام الماضي حيال 
 عن حقوق اإلنسان.تحصين حقوق وحماية المدافعين 

 26/2/2017، الدستور، عم ان
 

 "إسرائيلـ"مؤتمر الشتات الفلسطيني رعٌب ل .16
 فايز أبو شمالة د.

ال ترتعــب إســرائيل مــن مــؤتمر الشــتات الفلســطيني ألنــه صــرخة تحــدٍّ لكــل االتفاقيــات السياســية التــي 
ائيل مـن مـؤتمر الشـتات نسيتهم، وتجاهلت مصيرهم، وتنكـرت لحقـوقهم السياسـية، وإنمـا المرعـب إلسـر 

هو اعتماد المؤتمر على النفس في التمويل المالي، فهذا المؤتمر لـن  إسطنبولالفلسطيني المنعقد في 
يتقدم في نهاية أعماله إلى إحدى الدول أو المؤسسات، أو المنظمات اإلنسانية بفواتير الحساب، وهذا 

ألول الـذي عقـد فـي سويسـرا قبـل أكثـر مـن مئـة الذي يرعب اإلسرائيليين، ويذكرهم بالمؤتمر اليهـودي ا
عــام، وكــان بتمويــل يهــودي ذاتــي، فاســتقاللية التمويــل للمــؤتمر هــي المقدمــة األولــى الســتقاللية القــرار 

 السياسي.
 فهل مؤتمر الشتات الفلسطيني تقسيمي؟

التقـوا علـى كلمـة لقد لملم فلسطينيو الشتات أطرافهم المتناثرة على كل االنتمـاءات السياسـية الفاعلـة، و 
فلســطين تجمعنــا، وفلســطين هــذه ال تعنــي إال أرض فلســطين الواحــدة؛ مــن النهــر إلــى البحــر، وتخــص 
كل الفلسطينيين أينما تواجدوا، ودون استثناء، وعليه فإن الـذي ينشـد كـل فلسـطين هـو توحيـدي، بينمـا 

الفلســطيني، وهــو الــذي ينشــد دولــة علــى جــزء صــغير مــن أرض فلســطين هــو الممــزق إلرادة الشــعب 
الـــذي يقصـــر القضـــية الفلســـطينية علـــى الشـــعب المتواجـــد علـــى أراضـــي الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، 
ويتجاهـل مصـير بقيــة الشـعب الفلسـطيني الــذي تبعثـر فــوق تـالل الغربـة بفعــل االغتصـاب الصــهيوني 

 .48ألرض فلسطين سنة 
إلــــى أرض فلســــطين هــــو مــــؤتمر إن المــــؤتمر الــــذي يلملــــم شــــمل الشــــتات الفلســــطيني بهــــدف العــــودة 

توحيدي، ويمثـل ماليـين الالجئـين الـذين هـم صـلب القضـية، بينمـا الـذي قـزم القضـية هـم أولئـك الـذين 
 وقعوا االتفاقيات التي تم تطبيقها على سكان غزة والضفة الغربية فقط، وغفلوا عن الالجئين.

 فهل تخلى المؤتمر عن قضية الالجئين؟
ينيون جمــــيعهم، مــــن هــــم فــــي التشــــات ومــــن هــــم فــــي الــــوطن، فجميــــع يلتقــــي الفلســــط إســــطنبولفــــي 

الفلسـطينيين أينمــا تواجــدوا هــم مهملـون، منســيون، متروكــون علــى قارعـة األحــداث السياســية والحياتيــة 
بال راٍع وال مسئول، وال يدري الفلسـطينيون مـا يجـري لقضـيتهم خلـف الكـواليس، لـذلك يخـرج فلسـطينيو 
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ليلملموا كرامتهم المتناثرة على مساحة األرض، وليعلنوا عن  إسطنبولون في الشتات من القمقم، ويلتق
مـــيالد تجمـــع فلســـطيني يهـــدف إلـــى تحريـــر أرض فلســـطين لصـــالح كـــل الفلســـطينيين، وليؤكـــدوا بـــذلك 
بقــاءهم علــى قيــد العمــل السياســي، وأن كــل االتفاقيــات التــي شــطبت تــاريخ نضــالهم ســاقطة، وأنهــم ال 

جـت فلسـطيني فـي الشـتات فقـط، وإنمـا يمثلـون كـل الفلسـطينيين الـذين ال يعترفـون ماليـين ال 6يمثلون 
 بإسرائيل، ويعشقون تراب فلسطين، ويتلهفون للعودة.

 ولماذا في هذا التوقيت؟
إن عقــد المــؤتمر بحــد ذاتــه ليؤكــد أن الــذي يجــري هــو مــيالد جديــد للقضــية الفلســطينية، واجتيــاز لخــط 

سـرائيل التـي خسـرت أربعـة وعشـرين عامـًا مـن التـدبير والترتيـب الهـادف االنتظار، وهـذا الـذي يرعـب إ
 إلى شطب اسم فلسطين من الخارطة السياسية.

لقــد جــاء مــؤتمر فلســطين تجمعنــا فــي هــذه المرحلــة ليفســد علــى إســرائيل مخططهــا، وهــي التــي جنــت 
ولتين، وهـي نفسها قد نجحت في تدجين الشعب الفلسطيني، فراحـت تعلـن عـن عـدم صـالحية حـل الـد

تمــارس التصــفية للقضــية الفلســطينية بالشــكل الــذي خططــت لــه ســنوات طويلــة، ووفــق مــوازين القــوى 
الـــذي يميـــل لصـــالح الصــــهاينة، دون أن تـــدري أن مـــؤتمر الشـــتات الفلســــطيني ســـيتفجر تحـــت أقــــدام 

، وأنــه ســيخطف العلــم الفلســطيني مــن تحــت حــوافر المســتوطنين،  ليرفعــه االحــتالل قنابــل إرادة وتحــدٍّ
 خفاقًا فوق كنائس القدس وفوق قباب المسجد األقصى.

 25/2/2017 ،فلسطين أون الين
 

 حل الدولتين... هل طويت صفحته؟ .17
 باسم الجسر
من شاهد مراسم استقبال الرئيس األمريكي الجديد لرئيس وزراء إسرائيل في البيت األبيض، تـراءى لـه 

 . ومالمح وجه الرئيسأن نتنياهو هو الذي يستقبل ترمب وليس العكس
اإلسرائيلي الطافحة سرورا واعتدادا كانت الرد على قرار مجلس األمن األخيـر بشـأن االسـتيطان الـذي 

 لم تعترض عليه المندوبة األمريكية، واعتبره المراقبون "هدية" الرئيس
جــراء وصــول  أوبامــا لــه قبيــل انتهــاء واليتــه. ولــيس مســتغربا أن يشــعر نتنيــاهو بالســرور واالرتيــاح مــن

 اإلدارة الجديدة للبيت األبيض.
إال أن المراقبين يرون أن الرئيس األمريكـي لـن يـتمكن مـن االستسـالم كليـا لسياسـة نتنيـاهو فـي قولـه: 

 "إنه ليس ضد حل الدولتين أو ضد حل الدولة الواحدة، ولكنه مع أي حل
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مشكلة بل يزيـدها تعقيـدا، بعـد اسـتحالة يتفق عليه اإلسرائيليون والفلسطينيون". وهذا الموقف ال يحل ال
 االتفاق بين الفريقين المعنيين بعد عشرين سنة من المفاوضات، وبعد

 اقتراب عدد المستوطنين اليهود في الضفة من المليون.
ولسنا نرى في الظروف واألوضاع المأساوية والتحـوالت الكبـرى التـي تمـر بهـا منطقـة الشـرق األوسـط 

 يع نطاق المسألة الفلسطينية، وإشراك دول عربيةأي احتمال لنجاح توس
 أو غربية في نطاق حلها.

كثيرون هم بين أصحاب الـرأي السياسـي فـي الواليـات المتحـدة والغـرب، بـل وفـي إسـرائيل نفسـها، مـن 
 يعارضون سياسة نتنياهو واليمين اإلسرائيلي االستيطانية المعطلة لقيام

مريكـي تومـاس فريـدمان، الـذي طالـب فـي مقالـه األخيـر الـرئيس دولة فلسطينية، ومن بينهم الكاتب األ
 ترمب بالضغط على نتنياهو لحمله على وقف االستيطان والقبول بحل

الـــدولتين. ولكـــن ال شـــيء يـــدل علـــى أن الـــرئيس األمريكـــي ســـيفعل ذلـــك، وال علـــى أن نتنيـــاهو ســـوف 
 ن.يتخلى عن موقف حكومته المعطل لنجاح أي مفاوضات مع الفلسطينيي

 4من هنا يمكن القـول إن القضـية الفلسـطينية دخلـت مـا يمكـن تسـميته "العهـد الترمبـي" الـذي قـد يمتـد 
 والذي ربما لن يكون، في مطلق األحوال، مواتيا للقضية  8أو  سنوات 

 الفلسطينية ولحل الدولتين، أو ضاغطا على إسرائيل لتسهيل قيام الدولتين.
أو شرق أوسطيا، كما يتردد، فطريق صعب ومغامرة أكثر تعقيـدا وأقـل أما توسيع نطاق الحلول عربيا 

 اإلسرائيلية. فطبيعة حظا للنجاح مما هي المفاوضات الفلسطينية 
الصراعات الـدائرة فـي منطقـة الشـرق األوسـط، والقضـية الفلسـطينية جـزء منهـا، بـل عنصـر مهـم فيهـا، 

 ك خيوطها، وبالتاليتدخل تركيا وإيران وروسيا وأوروبا مباشرة في تحري
 في زيادة عقدها وتشابك المصالح فيها.

إنمــا إذا رغبــت األطــراف المتصــارعة اليــوم فــي ســوريا والعــراق، الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، فــي الحــل 
 ليس ممكنا إال بعد أو اإلدخال  المباشر لهذه القضية، فإن هذا التدخل 

علــم بــأن القضــية الفلســطينية تشــكل، فــي نظــر كثيــرين، أن تنجلــي الصــراعات ومــا ســتؤول إليــه، مــع ال
 العقدة الكبرى أو األساسية، والتي سيؤدي حلها إلى حلحلة العقد األخرى 

 المشتعلة في المنطقة.
ال شك في أن اتفاق الدول الكبرى والدول اإلقليمية النافـذة علـى حـل مـا للنـزاع الفلسـطيني اإلسـرائيلي، 

 صرا جديدا من العالقات بين الدوليصطدم اليوم بدخول العالم ع
 وتحوالت اقتصادية وتكنولوجية وترابط مصائر، لم ترتسم معالمه بوضوح بعد.
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غيــر أن أمــام العــرب اآلن أمــورا ينبغــي حلهــا ســريعا فــأوال يجــب تركيــز االهتمــام علــى حــل الصــراعات 
 دول عربية والقضاء على اإلرهاب، والصمود بوجه الجموح 4الدامية في 

 رائيلي الذي ال يعرف أحد إلى أين يقود.اإلس
ال أحــد يعلــم بالضــبط مــا ســيؤول إليــه الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي خــالل اإلدارة األمريكيــة الجديــدة، 

 ومدى رغبتها في إيجاد حل لهذا النزاع.
 26/2/2017 ،الشرق األوسط، لندن

 
 أغنية الدولة والدولتين الكئيبة .18

 روجر كوهن 
 من الحسينيترجمة: عبد الرح

كانت هناك الكثير من األشياء غير المحببة في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيس دونالد 
ترامــب ورئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو قبــل نحــو أســبوعين فــي واشــنطن. ولكــن، وقبــل أن 

الأدريــة حــول مــا إذا أخــوض فــي ذلــك، دعونــا نتأمــل فكــرة أن هنــاك بعــض القيمــة فــي مقــامرة ترامــب ال
 كان يجب أن ينص اتفاق سالم بين إسرائيل والفلسطينيين على قيام دولة أو دولتين.

لقد أصبحت فكرة الدولتين ضربًا من الخيال المنفصل عن واقع احـتالل إسـرائيل المسـتمر منـذ نصـف 
أصـــبح التمســـك قـــرن للضـــفة الغربيـــة. وال يوجـــد أي أســـاس اليـــوم لالعتقـــاد بأنـــه ممكـــن التحقيـــق. وقـــد 

األمريكي بذلك الهدف تمرينًا في الكسل الذهني الذي يسمح للقادة بفعل أسوأ مـا لـديهم وراء ورقـة تـين 
 "العملية السلمية".

" أنا أنظر في خيارات الدولة -ولذلك، فإن تخلي ترامب عن التمسك األرثوذكسي بعقيدة حل الدولتين 
ن له على األقل فضل تأسيس انفصال عـن شـيء مخجـل. كا -والدولتين وأنا أحب ما يحبه الجانبان"

)أقول هـذا بتـردد كبيـر، نظـرا ألنـي كنـت مـدافعًا لطويـل وقـت عـن حـل الـدولتين(. وهـو يضـع إسـرائيل 
 ونتنياهو أمام الخيار الذي يواجهانه.

حـدة هـي وا -ناهيـك عـن قبولهـا–كما يعرف نتنياهو، فإن "الدولة الواحدة" التي "سيحبها" الفلسطينيون 
يكونـون فيهــا مـواطنين كــاملين ومتسـاوين، ويتمتعــون بحـق التصــويت. وفـي األثنــاء، تملـي االتجاهــات 

مـا لـم تكـن إسـرائيل تريـد أن تكـون دولـة -الديمغرافية أن هذا بدوره سوف يؤذن بنهاية الدولة اليهوديـة 
 وق.مارقة منبوذة تحكم شريحة ضخمة من المواطنين الفلسطينيين المحرومين من الحق

قال الرئيس، بأسلوبه المسرحي الذي يشبه المافيا المفضلة لديه، أنه "سـيكون علـى الجـانبين أن يقـدما 
تنازالت". وأضاف أنه يرغب في ر"ية نتنياهو وهو "يتوقف عن بناء المستوطنات قلياًل"، )وهـي بـذلك 
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الســاخن المتعلــق عقبــة أمــام الســالم اآلن، بعــد كــل شــيء(. ومضــى إلــى مــزاج التأجيــل فــي الموضــوع 
 بنقل السفارة األمريكية إلى القدس.

لقـــد أتـــت الواقعيـــة، فـــي شـــكل محادثـــات مـــع القـــادة العـــرب، أكلهـــا. إن األمـــالك العقاريـــة فـــي األرض 
 المقدسة هي شيء مختلف: إنها ديناميت.

 بتحــول -أعنــي أقصــى اليمــين الــذي يقــف وراء نتنيــاهو-علــى نحــو متوقــع، احتفــل اليمــين اإلســرائيلي 
ترامــب. وأعلــن وزيــر التعلــيم، نفتــالي بينيــت، عــن قــدوم "حقبــة جديــدة". وغــرد علــى تــويتر أنهــا لــم تعــد 

 هناك حاجة "إلى دولة فلسطينية ثالثة وراء األردن وغزة". وقد غضب الفلسطينيون من ذلك.
بيــة، ولكــن، وراء ذلــك الضــجيج، يبقــى واقــع الجمــود الحــارق بــال تغييــر. لــن تضــم إســرائيل الضــفة الغر 

 2.5مليــون مــواطن فلســطيني ســوف يلغــي الدولــة اليهوديــة. وهــي تفضــل قمــع وإذالل  2.5ألن إضــافة 
ــــذين ال يتمتعــــون بحــــق التصــــويت. وســــوف يســــتمر نمــــو  مليــــون فلســــطيني مــــن غيــــر المــــواطنين وال

 400,000عامـــًا تقريبـــًا. كمـــا أن األكثـــر مـــن  50االســـتيطان فـــي الضـــفة الغربيـــة كمـــا كـــان حالـــه منـــذ 
وطن سيعربون أفضل مما تعرب عنه الكلمات عما تفكر فيه إسرائيل حقًا إزاء الدولـة الفلسـطينية. مست

ـــذكاريًا للعجـــز. وســـوف يتفجـــر  وســـوف تظـــل الســـلطة الفلســـطينية، برئاســـة محمـــود عبـــاس، صـــرحًا ت
 الغضب الفلسطيني بين الفينة واألخرى.

رة أمنيـة كاملـة علـى المنطقـة التـي تقـع إلـى كان نتنياهو صريحًا. إنه يريـد دولـة يهوديـة تحـتفظ "بسـيط
الغرب من نهر األردن برمتها". وادعـى أن ذلـك هـو مـا كـان يقولـه منـذ أعـوام. خطـأ. ألنـه عنـدما أقـر 

، أصـر علـى أن تكـون فلسـطين دولـة "منزوعـة السـالح". 2009مترددًا باحتمال حل الدولتين في العام 
ة. ويبدو نتنياهو اليوم قريبًا من موقف بينيت: شـكل مـا مـن وهذا ليس نفس السيطرة اإلسرائيلية الكامل

أشـكال الحكــم الــذاتي للفلسـطينيين )والــذي يســتطيعون أن يسـّموه كمــا يشــاءون( علـى أي أجــزاء مفككــة 
 تبقى من الضفة الغربية بعد أن تحقق إسرائيل احتياجاتها األمنية.

دى إســرائيل: "يجــب علــى حــل الــدولتين أن وكمــا قــال لــي دانيــال شــابيرو، الســفير األمريكــي الســابق لــ
يضـــمن أمـــن إســـرائيل. لكنـــه يجـــب أن يجتـــاز أيضـــًا امتحـــان الضـــحك الخـــاص بدولـــة فلســـطينية ذات 

 سيادة". لكن اقتراح نتنياهو لن ينجح في امتحان ما لن يقبله الفلسطينيون أبدًا.
ـــة فـــي المنقطـــة، حيـــ  يقـــوم " ـــداخل" اإلقليمي ـــى ال شـــركاء إســـرائيل العـــرب أدخـــل نهـــج "مـــن الخـــارج إل

المكتشفون حديثًا"، وفق كلمات نتنياهو، بكسر طوق الجمود عبر الضغط على الفلسطينيين من أجل 
 -مرتبطة مع إسرائيل بالمخـاوف المشـتركة المعاديـة إليـران–التنازل. وال شك أن بعض الدول العربية 

 تهي حي  يبدأ إذالل الفلسطينيين.وجدت أن التعاون المخابراتي مع إسرائيل مفيد، لكن تعاطيها ين
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سوف يضطر نتنياهو إلى أن يضع شيئًا ما على الطاولة: وقف لنمـو المسـتوطنات؛ تنميـة اقتصـادية 
فلســطينية فــي المنطقــة الكبيــرة التــي تســيطر عليهــا إســرائيل والتــي تعــرف "بالمنطقــة ج"؛ الموافقــة علــى 

عليها في األراضي. شيئًا ما! ومهما كانت  مع مقايضات متفق 1967حدود عند خطوط ما قبل العام 
 الكراهية األلفية التي يكنونها إليران، فإن العرب لن يرتموا فجأة في أحضان إسرائيل.

ــــاهو. إن ازدراءهمــــا المشــــترك للشــــعب  ــــين ترامــــب ونتني ــــة مريضــــة حفــــل الحــــب ب لقــــد ســــادت عنجهي
ـــ ـــين ســـالم في ـــوزراء الفلســـطيني الفلســـطيني واضـــح. وقـــد أوقفـــت إدارة ترامـــب لتوهـــا تعي ـــيس ال اض )رئ

 السابق( رئيسًا لبعثة األمم المتحدة إلى ليبيا على خلفية أنه، حسنًا، فلسطيني.
ال يهــم أنــه يحظــى بــاحترام واســع، وأنــه مــتعلم فــي أمريكــا، وأن رئــيس الــوزراء الفلســطيني الســابق كــان 

هــالي، ســفيرة الواليــات المتحــدة ســاعيًا بــال كلــل إلــى الســالم القــائم علــى أســاس الــدولتين. وقالــت نيكــي 
لـــدى األمـــم المتحـــدة: "إن الواليـــات المتحـــدة ال تعتـــرف حاليـــًا بدولـــة فلســـطينية أو تـــدعم اإلشـــارة التـــي 
سيرسلها هذا التعيين". أي إشارة، بحـق ن؟ يجـب علـى ترامـب رفـع االعتـراض األمريكـي علـى تعيـين 

 قة.فياض اآلن وفورًا إذا كان جادًا في التوصل إلى صف
كسياســة، هــذا ضــرب مــن االنحيــاز، األســوأ لترامــب )إلــى جانــب تهربــه الغريــب مــن ســؤال عــن معــاداة 
الســامية ليــدخل فــي احتفــال بانتصــاره قبــل وقــت لــيس بعيــدًا(. ويــوحي ذلــك بــأن اهتمامــه بإثــارة الدولــة 

 الواحدة والدولتين لن يفضي إلى أي مكان.
 17/2/2017 ،نيويورك تايمز
 26/2/2017 ،الغد، عم ان
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ســنة، يتحــدث عبــد الوهــاب المســيري فــي كتابــه الشــهير "انهيــار إســرائيل مــن الــداخل" عــن أن  15قبــل 

عوامل األزمة في الكيان العبري آخذة في التفاقم، إاّل أنهـا لـن تـؤدي إلـى انهيـاره، ألن مقومـات حياتـه 
ن خارجه، إذ أنه ال يحقق لنفسه االسـتمرار مـن خـالل جهـد المسـتوطنين وإنمـا ليس من داخله وإنما م

من خالل الدعم األمريكي ـ الغربـي لـه، سياسـيًا واقتصـاديًا وعسـكريًا، وهـذا يتطلـب الجهـاد ضـده حتـى 
 ينهار.

باإلمكــان أن نضـــيف علـــى هـــذا القـــول، إن الدولـــة العبريـــة، دولـــة مؤسســـات، سياســـية وفكريـــة وثقافيـــة 
تماعية واقتصادية، قد تتراجع في مجال، لتصبح أكثر تطورًا في مجاالت أخرى، دولة تعتمد على واج

عناصــر الديمقراطيــة األساســية لتنظــيم حيــاة مجتمعهــا داخليــًا، مــا يجعلهــا مقبولــة رغــم كــل شــيء مــن 
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، المجتمع الدولي الرسمي، نجحـت فـي تسـويق نفسـها كدولـة أكثـر ديمقراطيـة مـن كـل محيطهـا العربـي
دولة القانون بحي  يـرزح عـدد مـن قادتهـا وساسـتها فـي السـجون، دولـة نموذجيـة وسـط أجـواء محيطـة 
متخلفــة وســلطوية وديكتاتوريــة، لهــذا فــإن عوامــل انهيارهــا ألســباب داخليــة أمــر بعيــد االحتمــال، إن لــم 

 يكن من المستحيالت!
ن إمكانيـــة انهيارهـــا مـــن الـــداخل إاّل أن التوقـــف عنـــد هـــذه العناصـــر الواضـــحة تمامـــًا، للوصـــول إلـــى أ

مستحيلة، تبقى ر"ية أحادية الجانب، وتلغي ر"ية التفاصيل والمـؤثرات التـي تبـدو هامشـية، يقـال إنهـا 
دولة ديمقراطية لكل مواطنيها، وهذا غيـر صـحيح، لـيس فقـط انهـا غيـر ديمقراطيـة بالنسـبة "لمواطنيهـا 

العدالـة السياسـية  إطارمن مواطنيها اليهود، خارج يضًا، هي دولة تبقي فئات وشرائح أالعرب" ولكن، 
واالجتماعية واالقتصادية. الـتمحص فـي أوضـاع هـذه الفئـات المهمشـة يجعـل الحـدي  عـن ديمقراطيـة 
الدولــة العبريــة، حتــى فــي حــدود يهودهــا، أمــرًا مشــكوكًا فيــه بالتأكيــد، وقــد كتــب وقيــل الكثيــر عــن هــذا 

غيــر العــادل ســببًا  اإلطــارذلــك، اســتمرت مــن دون أن يشــكل هــذا  األمــر، إاّل أن الدولــة العبريــة، مــع
لمالحظة تراجع مدى ديمقراطيتها، ولم يشكل ذلك أي خطـر حقيقـي علـى وجودهـا، رغـم اسـتفحاله إاّل 

 الدولة القوية التي تبدو من الخارج أكثر عدالة وأمنًا! إطارأن تأثيره يظل محدودًا في 
ك حكومات قوية، ومعارضة قوية في إسـرائيل، جـل هـذا التـوازن في سنوات وعقود ماضية، كانت هنا

يعبر عن قوة النظام السياسي في الدولة العبرية، إاّل أن تراجع قوى اليسار وقوى المعارضة، وتهميش 
القــوى السياســية الليبراليــة فــي الســنوات األخيــرة، أدى إلــى اإلخــالل بهــذا التــوازن الــذي كــان أحــد أهــم 

 للنظام السياسي في إسرائيل.الصفات األساسية 
انتصـــار اليمــــين الليبرالــــي، واليمــــين الـــديني ووصــــوله إلــــى الحكــــم فـــي الســــنوات األخيــــرة هــــيمن علــــى 
مؤسســات الدولــة العبريــة، وأضــعف مــن قــوى المعارضــة فيهــا، المجتمــع اإلســرائيلي بــات أكثــر تطرفــًا 

يهوديــة، مــع ذلــك، فــإن اليمــين  وعنصــرية، لــيس بالنســبة للعــرب فقــط بــل بالنســبة إلــى فئــات مجتمعيــة
اإلسرائيلي ما زال يحاول السيطرة على كـل عناصـر الدولـة والنظـام السياسـي، إاّل أنـه مـا زال يـرى أن 
هناك عددا من العناصر، ال تزال خارج إرادته وتحكمه: وسائل اإلعالم والمؤسسات الثقافيـة ومحكمـة 

( هذه مراكز قوة 23/2/2017 -"هآرتس"  -لوف بن العدل العليا وقيادة الجيش والوجائف الحكومية )أ
لهــا الكثيــر مــن التــأثير علــى الحــد مــن ســطوة حكومــات اليمــين االئتالفيــة، مــن هنــا كــان الصــراع علــى 
وسائل اإلعالم وتعيين المفتش العام للشرطة والمستشار القانوني للحكومة، وتعيين القضـاة الجـدد فـي 

ئيلي ال يقبــل بــأن يتــرك شــيئًا مهمــا كــان محــدودًا يخفــف مــن مــدى محكمــة العــدل العليــا، اليمــين اإلســرا
ســـطوته وســـيطرته المطلقـــة، لهـــذا فـــإن جـــواهر الصـــراع الـــداخلي فـــي األشـــهر األخيـــرة، أخـــذت منحـــى 

 تنظيف النظام السياسي من شوائب بقايا اليسار الهش، بالمقاييس اإلسرائيلية طبعًا.
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كأنــه فــي مواجهــة مــع الفلســطينيين، وهــذا صــحيح، إاّل أنــه لنأخــذ االســتيطان نموذجــًا، ذلــك أنــه يبــدو و 
لــيس صــحيحًا تمامــًا، إذ أن هــذه المســتوطنات هــي مســتوطنات اليهــود األكثــر يمينيــة وتطرفــًا، بشــكل 
عــام، وهــي ميــدان صــراع داخلــي يتعلــق بُهوّيــة الجمعيــات اإلســرائيلية، لــيس ككيــان يهــودي كمــا تشــير 

ينــي فاشــي، يمــنح قــوى اليمـين العنصــرية، مــن خــالل صــناديق حكومـة نتنيــاهو فحســب، بــل يهـودي يم
االقتراع، االستمرار أكثر قوة في الحكـم، وهـذا بـدوره يـؤدي إلـى التشـريعات والقـوانين، األكثـر عنصـرية 
وفاشــية، لــيس ضــد العــرب فــي الــداخل والخــارج فحســب، بــل ضــد الفئــات االجتماعيــة اليهوديــة األكثــر 

صــراعًا متأّججـــًا فــي األيــام األخيـــرة حــول "القضـــاء اإلســرائيلي" محـــاكم تهميشــًا، مــن هنـــا، فــإن هنـــاك 
وقــوانين ومحكمــة عليــا، يهــود فــي الغالــب المبــدأ األساســي للفصــل بــين الســلطات، ألن حكومــة اليمــين 

 اإلسرائيلي تريد القضاء أداة لتنفيذ قرارات السلطة التنفيذية، الهرم معكوس في هذه النظرية!!
 26/2/2017 ،األيام، رام هللا
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