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 .1السيسي وعاهل األردن يؤكدان من القاهرة :حل الدولتين من الثوابت القومية

القاهرة – أحمد مصطفى :أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل األردني الملك عبدهللا

الثاني ،خالل لقاء قمة جمعهما في القاهرة أمس ،أن حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية على
حدود  1967وعاصمتها القدس الشرقية "من الثوابت القومية التي ال يجوز التنازل عنها" ،وناقش
الجانبان العالقات الثنائية وترتيبات القمة العربية المقررة أواخر الشهر المقبل في عمان ،واألوضاع

في المنطقة ال سيما جهود مكافحة اإلرهاب ،وفقاً للناطق باسم الرئاسة المصرية السفير عالء

يوسف.

وأشار السفير يوسف إلى أن الجانبين "استعرضا سبل التحرك المستقبلي في إطار السعي لكسر

الجمود القائم في عملية السالم في الشرق األوسط ،خصوصاً مع تولي دونالد ترامب مقاليد الحكم

في الواليات المتحدة ،فضالً عن بحث سبل التنسيق المشترك للوصول إلى حل الدولتين واقامة الدولة
الفلسطينية على حدود  4حزيران (يونيو)  1967وعاصمتها القدس الشرقية باعتبار ذلك من الثوابت

القومية التي ال يجوز التنازل عنها ،وفي إطار الحرص على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني
وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس واألراضي الفلسطينية ،بما يساهم في إعادة

االستقرار إلى منطقة الشرق األوسط".

الحياة ،لندن2017/2/22 ،

" .2الخارجية الفلسطينية" :مهزلة محاكمة الجندي القاتل تشجع االحتالل على قتل الفلسطينيين
رام هللا :قالتتت و ازرة الخارجيتتة ،إن مهزلتتة محاكمتتة الجنتتدي اإلسترائيلي اليئتتور ا ازريتتا ،قاتتتل الشتتهيد عبتتد
الفتاح الشريف ،تشجع جنود االحتالل على قتل الفلسطينيين.

وأضتتافت فتتي بيتتان صتتحفي اليتتوم الثالثتتاء ،أن الحكتتم علتتى الجنتتدي القاتتتل بتتالحبس الفعلتتي لمتتدة 18

شتته اًر ،شتتكل فاضتتح متتن أشتتكال التمييتتز العنصتتري البذتتيم التتذي تمارستتال ستتلطات االحتتتالل وأذرعهتتا
المختلفة ،علماً أن العقوبة التي يفرضها القانون اإلسرائيلي في مثتل هتذا الجترائم تصتل إلتى أكثتر متن
عشرين عاما.
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 .3مجلس الوزراء يدعو "حماس" إلى تغيير موقفها بشأن االنتخابات المحلية
رام هللا :جتتدد مجلتتس التتوزراء ،تءكيتتد إج تراء انتخابتتات الهيئتتات المحليتتة ،واستتتعدادا لتقتتديم كتتل التتدعم
والتسهيالت للجنة االنتخابتات المركزيتة إلجرائهتا ،وأكتد المجلتس ختالل جلستتال األستبوعية التتي عقتدها

فتتي مدينتتة رام هللا علتتى وضتترورة إجتراء هتتذا االنتخابتتات كحاجتتة وطنيتتة ،وكحتتق للم تواطن فتتي اختيتتار
ممثليتتال فتتي مجتتالس الهيئتتات المحليتتة ،بمتتا يستتاهم فتتي تطتتوير الختتدمات المقدمتتة للمتواطنين وتحستتينها.

وثمن الجهود التي بذلتها لجنة االنتخابات المركزية إلقناع "حماس" بالمشاركة في العملية الديمقراطية
ّ
التي يستحقها شعبنا .كما أعرب المجلس عن أسفال لموقف حركة حماس من حرمان شعبنا في قطتاع
غزة من المشاركة فتي هتذا العترس التديمقراطي ،ومستتهجناً فتي الوقتت نفستال أن هتذا الموقتف يتءتي فتي
ظل تحديات تهدد الوحدة الجذرافية للدولة الفلسطينية المنشودة.

ودعا ،حركة "حماس" إلى تذيير موقفها في ظل هذا الظروف الحرجة التي يعيشها شتعبنا الفلستطيني

وقضتتيتنا ومشتتروعنا التتوطني ،لتكتتون االنتخابتتات المحليتتة متتدخالً للتوافتتق بشتتءن االنتخابتتات السياستتية
العامتتة بمتتا فيهتتا االنتخابتتات الرئاستتية وانتخابتتات المجلستتين التتوطني والتشتريعي ،متتا يفتتتح ا فتتاق أمتتام

مس تتاعي إنه تتاء االنقس تتام واس تتتعادة الوحت تدة الوطني تتة ،وع تتودة ش تتعبنا إل تتى ممارس تتة العملي تتة الديمقراطي تتة

كضرورة وطنية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/2/21 ،

 .4مسلحون يطلقون النار على سيارة حكومية بنابلس

نابلس :أطلق مسلحون صباح اليوم الثالثاء ،النار على سيارة حكومية أثناء مرورها بالقرب من مختيم

بالطة شرق مدينتة نتابلس .وأفتاد شتهود عيتان أن مستلحين أوقفتوا ستيارة متن نتوع "بيجتو" بيضتاء اللتون
تحمل لوحة تسجيل حكومية ،لدى مرورها بشتارع القتدس المحتاذي لمختيم بالطتة ،وأطلقتوا عليهتا النتار

بكثافة ،فيما تمكن سائقها من الفرار.

القدس ،القدس2017/2/21 ،

 .5جيش االحتالل يقتحم منزل ومكتب النائب نايف الرجوب
قوة عسكرية من جيش االحتالل منزل النائب فتي المجلتس التشتريعي نتايف الرجتوب،
نابلس :اقتحمت ّ
وصتتادرت مركبتتة متتن نتتوع جيتتب كيتتا يملكهتتا ،عقتتب تفتتتيش منزلتتال ،فتتي الوقتتت التتذي فتّشتتت فيتتال قت ّتوة
عسكرية أخرى مكتب الرجوب وسط المدينة ،كما فتّشت منزل شقيقال األسير المحرر ياسر الرجوب.
المركز الفلسطيني لإلعالم2017/2/22 ،
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 .6دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير تدعو إلدانة ومقاطعة مؤتمر "الشتات الفلسطيني"

غ تزة :دعتتا رئتتيس دائ ترة ش ت ون الالجئتتين [فتتي منظمتتة التحريتتر الفلستتطينية زكريتتا األغتتا ،إلتتى إدانتتة

مقاطعتتة م ت تمر "الشتتتات الفلستتطيني" ،المنتتوي عقتتدا فتتي  26-25الشتتهر الجتتاري ،فتتي المدينتتة التركيتتة

عدا "خروجا عن وحدة الصف الفلسطيني" ،وتءتي ضمن "حستابات حزبيتة ضتيقة تضترب
إسطنبول ،و ّ
وحدة الصف ،واضعاف فرص إنهاء االنقسام ،وايجاد بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأوض تتح األغ تتا ف تتي بي تتان ص تتحفي ،الي تتوم الثالث تتاء" ،أن تتال ل تتو أرادت ه تتذا األطت تراف المص تتلحة الوطني تتة
الفلس تتطينية ،لكان تتت وجه تتت ال تتدعوة بالتنس تتيق م تتع دائرت تتي الالجئ تتين والمذتت تربين ف تتي منظم تتة التحري تتر
الفلستتطينية ذات الصتتلة بالشتتتات الفلستتطيني ممتتا يستتاهم فتتي بنتتاء أستتس تالحتتم وطنتتي يعتتزز الصتتمود

الفلسطيني ،ويفعلال على مستوى الوطن والشتات" .وطالب األغا "بالتراجع عن عقد هذا الم تمر.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/2/21 ،

 .7رمضان شلح يدعو لتوحيد الجبهات حال اندالع حرب على الجبهتين الجنوبية والشمالية لفلسطين
طهتران  -عمتتر هتواش :دعتتا األمتتين العتتام لحركتتة الجهتتاد اإلستتالمي التتدكتور رمضتتان عبتتد هللا شتتلح،
اليتتوم الثالثتتاء ،إلتتى ضتترورة توحيتتد الجبهتتات فتتي حتتال شتتن أي عتتدوان صتتهيوني وانتتدالع حتترب علتتى
الجبهتين الجنوبية والشمالية لفلسطين ،في ظل التهديد بحرب جديدة على غزة ولبنان.

وقتتال رمضتتان ،ختتالل كلمتتة لتتال فتتي المت تمر ال ت  6لتتدعم االنتفاضتتة الفلستتطينية فتتي العاصتتمة اإليرانيتتة
طه تران“ :ال يخفتتى علتتى أحتتد اليتتوم ،أن الوضتتع الفلستتطيني ال تراهن ال يستتر صتتديقاً وال يذتتي عتتدواً”،
مشيداً بالمقاومة الفلسطينية التي واجهت العدو الصهيوني.

وتتتابع :لتتدينا مقاومتتة مستتلحة صتتمدت أمتتام ثالثتتة حتتروب ولتتم يستتتطع العتتدو الصتتهيوني هزيمتهتتا أو

اقتالعهتتا ،ونحتن نعمتتل علتتى تعزيتتز المقاومتتة وستتالحها متتع إدراكنتتا بتتالفرق متتا نملكتتال نحتتن ومتتا يملكتتال
عتتدونا ونحتتن قتتادرون علتتى لجمتتال .وشتتدد األمتتين العتتام لحركتتة الجهتتاد ،علتتى أن االنتفاضتتة محاص ترة
ومطاردة ليس من االحتالل فقط ،إنما من البيت الفلسطيني.

وأضاف ،أن ندب السلطة حول االستيطان ال معنى وال قيمة لال ،موجهاً س الال للسلطة :كيف سنواجال

االستتيطان دولتتة الترئيس بستتلطة تحترس االحتتتالل ،وتتتابع :لقتتد ستتقط التوهم ووصتتل خيتتار التستتوية إلتتى

مراحلال النهائية ،كما سقط برنامج الحد األدنى لمنظمة التحرير.
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وبين :ال ما شيء يصلح للرد على االستيطان سوى سحب برنتامج الحتد األدنتى لمنظمتة التحريتر متن
ّ
التداول والعتودة إلتى برنتامج األقصتى الفلستطيني وهتو أن فلستطين كتل فلستطين متن النهتر إلتى البحتر
وهي دولة إسالمية فلسطينية وملك للشعب الفلسطيني.

وت تتابع :برن تتامج الح تتق األقص تتى م تتن الح تتق الفلس تتطيني يض تتع قض تتية فلس تتطين ف تتي س تتياقها الطبيع تتي

والتتتاريخي ،واذا متتا أصتترت الستتلطة علتتى البحتتث عتتن خيتتار غيتتر خيتتار التحتتالف والتنستتيق األمنتتي
المدنس وليس المقدس فإننا في هذا الوضع لن يستمر وغير قابل لالستمرار بءي حال.

وشتتدد رمضتتان عبتتد هللا ،علتتى أنتتال يجتتب مقاومتتة الكيتتان الذاضتتب بكتتل أشتتكال المقاومتتة وكتتل الستتبل

الممكنة .وقال :نعم مع الوحدة وهي الطريق نحو التحريتر واستتعادة الحقتوق ولكتن ال يمكتن ذلتك دون
التحريتتر متتن تبيعتتات أوستتلو ،فكلنتتا يعتترف متتن زرع “إس ترائيل” ونحتتن ن تراهن علتتى قوتنتتا الذاتيتتة وعلتتى

احتضان أمتنا.

رأي اليوم ،لندن2017/2/21 ،

 .8فتح :تصريحات شلح مرفوضة وتعبر عن سقوط سياسي وأخالقي غير مبرر
رام هللا :قال تتت حرك تتة التحري تتر ال تتوطني الفلس تتطيني ف تتتح ،إن تصتتريحات األم تتين الع تتام لحرك تتة الجه تتاد
اإلسالمي رمضان عبد هللا شلح ،التي هاجم فيها الستلطة الوطنيتة الفلستطينية ،مرفوضتة تمامتا وتعبتر

عن سقوط سياسي وأخالقي غير مبرر.

وكان شتلح ،قتال فتي تصتريحات لتال اليتوم الثالثتاء ،إن االنتفاضتة محاصترة لتيس متن إسترائيل فقتط بتل

من السلطة الفلسطينية التي مهمتها منع أي مقاومة لالحتالل.

وأضتتافت فتتتح ،فتتي بيتتان لهتتا ،إن هتتذا التص تريحات غيتتر مس ت ولة وتتتءتي فتتي وقتتت تختتوم فيتتال دولتتة

فلسطين مواجهة حقيقة مع االحتالل على األرم ،وأمام الم سسات الدولية واألمم المتحدة.

وتابع تتت :ك تتان األج تتدر بش تتلح ب تتءن ال ي تترهن نفس تتال ألي جه تتة غي تتر فلس تتطينية ،خاص تتة وأن المت ت امرة
اإلقليمية تسير على قدم وساق ،مما يساهم في إبقاء االنقسام ويحول دون إقامة دولة مستقلة.

وأكدت فتح ،أن انجرار البعم يءتي بسبب عدم الوعي السياسي لحقيقة المعركة الكبرى التي نناضتل

من أجلها الستعادة القدس .وأشارت إلى أن ارتهان قرار شتلح لقتوى إقليميتة هتو أحتد األستباب التتي ال
ازلتتت تستتاهم فتتي تعميتتق االنقستتام ،وبقتتاء االحتتتالل التتذي يستتعى جاهتتدا لمنتتع إقامتتة دولتتة فلستتطينية

مستقلة وعاصمتها القدس.
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 .9حماس :الحركة تبحث عن كل دعم ممكن للقضية الفلسطينية ولكن ليس على حساب مواقفها

رام هللا  -كفتتاح زبتتون :قتتال مصتتدر مقتترب متتن حمتتاس ل ت«الشتترق األوستتط» إن الحركتتة معنيتتة بتطتتوير
عالقتها مع إيران سعيا من الحركة لمد جسور أفضل مع الكل العربي واإلسالمي.

وأضاف« :الحركة تبحث عن كل دعم ممكن للقضية الفلسطينية ،ولكن ليس على حساب مواقفها».

الشرق األوسط ،لندن2017/2/22 ،

 .11طاهر النونو :ثالث أولويات لدى حماس بعد انتخاباتها الداخلية
القدس المحتلة  -كامل إبراهيم :صرح القيادي في حركة حمتاس طتاهر النونتو ،إن لتدى حركتتال ثالثتة

أولويتتات مهمتتة بعتتد انتخاباتهتتا الداخليتتة ،مشتتدداً عل تى ضتترورة تحقيتتق الش تراكة وبنتتاء النظتتام السياستتي
الفلسطيني .وأضتاف النونتو فتي تصتريح لقنتاة «الذتد» الفضتائية «أن الشتراكة يجتب أن تكتون واضتحة
من خالل العمل على إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية».

وأشتتار إلتتى أن لتتدى حركتتتال ثالثتتة أولويتتات عق تب انتخاباتهتتا الداخليتتة ،أولتتى ذلتتك تحقيتتق المصتتالحة

الفلستتطينية واعتتادة صتتياغة الواقتتع الفلستتطيني التتداخلي وتمتتتين الجبهتتة الداخلتتة ،وثانيتتا إعتتادة صتتياغة

العالقات بين حركة حماس واإلقليم ،مشي اًر إلى أن ذلك تم البدء فيال ختالل جولتة نائتب رئتيس الحركتة

إسماعيل هنية وتم تحقيق خطوات متقدمتة متع اإلقلتيم بمختلتف مكوناتتال وخاصتة متع جمهوريتة مصتر
العربيتة .واألولويتة الثالثتة بحستب النونتو« ،هتي ضترورة مواجهتة التحتديات الناتجتة عتن المتذيترات فتتي

السياس تتة الدولي تتة الس تتيما بع تتد وص تتول الت ترئيس األمريك تتي دونال تتد ت ارم تتب للحك تتم والموق تتف اإلست ترائيلي

األخير ،األمر الذي يحتم علينا بناء الجبهة الداخلية وتوحيد حركتي فتح وحماس».

الرأي ،عمان2017/2/22 ،

 .11حماس :المحافظة على األمن في مخيم عين الحلوة قرار ال رجعة عنه
بيتتروت :قالتتت حركتتة حمتتاس ،إن المحافظتتة علتتى األمتتن واالستتتقرار فتتي مختتيم عتتين الحلتتوة ،وجميتتع
المخيمات الفلسطينية في لبنان أولوية استراتيجية لديها ،وهو قرار نهائي ال رجعة عنال.

وفتتي تص تريح وصتتل "المركتتز الفلستتطيني ل عتتالم" نستتخة عنتتال ،قتتال المس ت ول اإلعالمتتي للحركتتة فتتي

لبن تتان أرف تتت م ت ّترة ،إن حم تتاس تق تتوم ب تتذلك انطالق تتا م تتن رس تتالتها ف تتي المحافظ تتة عل تتى الهوي تتة الوطني تتة
الفلسطينية ،وحماية الفلسطينيين ،وابعادهم عن التوترات المحلية والصراعات اإلقليمية والفتن الطائفية
والمذهبيتتة .وأكتتد تمستتك حركتتتال بالمبتتادرة الفلستتطينية التتتي أطلقتتت عتتام " ،2014وهتتدفها حف ت األمتتن
واالستتتقرار اللبنتتاني الفلستتطيني المشتتترك ،وبتتروح العمتتل الفلستتطيني ،ومتتن أجتتل إيجتتاد حلتتول لجميتتع
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المشاكل اإلنسانية واالجتماعية واألمنية" .وقال "إن حمتاس ت كتد انفتاحهتا علتى أي حتوار فلستطيني-
فلسطيني أو فلسطيني-لبناني من أجل تفعيل عمل اللجنة األمنية ضمن اإلجماع الفلسطيني.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/2/21 ،

 .12لبنان :قيادات فلسطينية تتوعد بالتصعيد ضد األونروا بعد وفاة طفلة بسبب نقص الرعاية الصحية
بيروت  -عتامر معتروف :ردا علتى الذضتب المتصتاعد بعتد وفتاة طفلتة فلستطينية مريضتة فتي لبنتان،

رفض تتت وكال تتة األون تتروا ،ف تتي تصت تريح خ تتاص لت تت"عربي ،"21اتهامه تتا بت تت"التقصير" ف تتي تق تتديم الرعاي تتة
الصحية لالجئين الفلسطينيين ،في حين يقول فلسطينيون إن األونروا تقلص خدماتها بحجة التمويل.

متتن جهتهتتا ،أكتتدت قيتتادات فلستتطينية شتتمالي لبنتتان مواصتتلتها الحتراك التصتتعيدي ضتتد الوكالتتة ،رفضتتا
لتقليصات ميزانية خدماتها المختلفة ،ال سيما الصحية.

ومن جهتال ،اعتبر مس ول ملف نهر البارد في حركتة حمتاس ،أبتو بكتر األستدي ،أن "سياستة األونتروا

ممنهجتة تجتاا التقليصتات ،متا انعكتس ستلبا علتى الالجئتين التذي هتم بتءمس الحاجتة للمعونتة ،ال ستتيما

الطبية منها" .وأوضح فتي تصتريحات خاصتة لتت"عربي" :"21تتم اعتمتاد الطبابتة فتي العيتادات الخاصتة
بنسبة كاملة ،أما المستشتفيات فتال تلتتزم الوكالتة ستوى بنستبة  50فتي المئتة ،والبتاقي يلقتى علتى عتاتق

المت تريم الفلس تتطيني ال تتذي يكاب تتد أص تتال أوض تتاعا معيش تتية ومالي تتة مزري تتة" ،وف تتق قول تتال .واعتبتتتر أن
"المستشفيات التي تتعاقد معها األونروا ال تتمتع بمواصفات طبية شاملة".

وعن التحركات المتوقعة ضتد سياستة األونتروا الصتحية ،قتال األستد" :سنستتمر فتي التحركتات الستلمية

التي تعكتس حضتارة شتعبنا والضتذط علتى األونتروا لتقتديم ختدماتها بالشتكل الصتحيح ،وسنتواصتل متع
جميتتع األطتراف المعنيتتة لتحقيتتق مطالبنتتا بتقتتديم الطبابتتة بنستتبة مئتتة فتتي المئتتة ،وهتتو متتا وعتتدنا بتتال منتتذ
عشر سنوات في نهر البارد ،لكن ذلك لم يتحقق" ،على حد قولال.

موقع "عربي2017/2/22 ،"21

 .13ليبرمان :الجيش اإلسرائيلي هو من نفذ الهجوم على "داعش" في سيناء

القاهرة  -تامر هنداوي :أقر وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيذدرو ليبرلمان أمس ،بشن غارة جوية على
تنظيم «الدولة» في سيناء.

ونقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن ليبرمان ،قولال« :القوات الخاصة التابعة للختنشتاين هي من

نفذت الهجوم على داعش ،ونحن ال نترك أم ار دون رد» ،في تلميح ضمني إلى وقوف قواتال خلف

التاريخ :األربعاء 2017/2/22

العدد4208 :

ص

9

الهجوم في سيناء المصرية .وأضاف ليبرمان« :تنظيم داعش في سيناء ال يعتبر تهديدا جديا لألمن
اإلسرائيلي ،إنال يضايق ويشوش فقط» ،معتب ار أنال ال يمكن مقارنتال بحركة حماس أو حزب هللا.

القدس العربي ،لندن2017/2/22 ،

 .14زحالقة :فلسطينيو  48نصف الفقراء في "إسرائيل"
القدس  -أحمد الخليلي :قال النائب العربي في الكنيست (البرلمان) اإلسرائيلي ،جمال زحالقة ،مساء

الثالثاء ،إن المواطنين العرب يشكلون نصف الفقراء في إسرائيل؛ بسبب "سياسة اإلفقار والتمييز

العنصري".

ويعيش حوالي مليون و 400ألف عربي في إسرائيل ،يشكلون  %20من عدد السكان ،البالغ قرابة 8

ماليين ونصف المليون نسمة ،بحسب إحصاءات رسمية.

وخالل جلسة في اللجنة المالية في الكنيست ،بمناسبة يوم الفقر ،دعا زحالقة إلى تخصيص 1.1

مليار دوالر لمكافحة ظاهرة الفقر في المجتمع العربي داخل إسرائيل ،بحسب بيان وصلت األناضول

نسخة منال.

وركزت هذا الجلسة ،وفق البيان ،على "تحليل ميزانية الدولة من وجهة نظر اجتماعية واقتصادية،

بالنسبة لالحتياجات العينية لمن يعيشون في فقر كإستراتيجية لتقليص الفقر والال مساواة".

واعتبر زحالقة ،النائب عن "القائمة العربية المشتركة" ،أن "سياسة اإلفقار والتمييز العنصري تقف

وراء تفاقم ظاهرة الفقر في المجتمع العربي في الداخل اإلسرائيلي".

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/2/21 ،

 .15موشيه أرينز :األردن هو الدولة الفلسطينية
الناصرة :انضم وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق موشيال أرينز» 90عاما» لدعاة اعتبار األردن دولة

فلسطينية قائمة ،نافيا احتمال وجود إمكانية لتسوية الصراع مع الفلسطينيين .ويقول أرينز(ليكود) ،في

مقال رأي نشرتال صحيفة «هآرتس» إن الرئيس دونالد ترامب أثار استهجان العالم عندما قال خالل

استقبالال لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو «يمكنني التدبر مع حل الدولتين أو مع دولة واحدة «الفتا

إلى انال كان بمقدورا إضافة حل «لن تكون دولة» إلى القائمة.

ويشير إلى أن مالحظة ترامب قادت إلى موجة من التحليالت ،وتسا الت هل يعني األمر أن الدولة
الفلسطينية ماتت ،أم أن إسرائيل مقبلة على استيعاب عدة ماليين من الفلسطينيين ،وسيقود الشيطان

الديمذرافي إلى تصفية الحلم الصهيوني ،أو ربما تتحول إسرائيل إلى «دولة أبرتهايد»؟ لكن أرينز
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يقترح الرجوع خطوة واحدة إلى الوراء ،وأخذ نفس عميق وتفعيل العقل متسائال «ما الذي نحاول
بالضبط حلال هنا؟» .وبرأيال توجد في الواقع ،ثالث مشاكل :مشكلة الفلسطينيين ،مشكلة اإلسرائيليين،
ومشكلة الصراع اإلسرائيلي ت الفلسطيني .ويعتقد أنها مرتبطة ببعضها البعم ،وأنال سيسر ترامب

العثور على «الصفقة النهائية» التي توفر الحل للمشاكل الثالث لكنال ليس من الواضح أن هذا كلال
ممكن في المستقبل المنظور.

ومن أجل تبرير معارضتال للدولة الفلسطينية المستقلة يتساءل ارنس ما هي المشكلة الفلسطينية؟ هل

يريد الفلسطينيون تقرير مصيرهم؟ ..دولة لهم؟ ..ومن هو الذي يمنعهم من ذلك؟ ..لكن كل من

يعرف الشرق األوسط يعرف بءنال توجد دولة للفلسطينيين – األردن ،الذي يشكل الفلسطينيون أكثر
من  %70من سكانال.

القدس العربي ،لندن2017/2/22 ،

 .16ضابط إسرائيلي :تنظيم "داعش" يحاول جر "إسرائيل" إلى حرب على غزة
تل أبيب :خالل األبحاث التي أجريت في القيادات العسكرية واالستخبارية اإلسرائيلية ،في أعقاب
تكرار إطالق الصواريخ من سيناء باتجاا إيالت وقضائها ،طرحت تقديرات من أطراف عدة ،تقول

بءن محاربي «داعش» يسعون بهذا الطريقة إلى جر إسرائيل لحرب أخرى ضد قطاع غزة ،وذلك
انتقاما من قيادة حماس بسبب تقربها من القيادة المصرية.

وقال ضابط كبير ،وفقا لتسريبات إعالمية ،إن إطالق القذائف صباح االثنين من سيناء إلى النقب

الجنوبي ،واطالق زخ من الصواريخ على إيالت في األسبوع الماضي ،يعكس تذيي ار في شكل عمل
والية سيناء ،الجناح المحلي لتنظيم داعش .ومع أنال في كال الحادثين لم تقع إصابات ،فإن ما يبدو

هو أن التنظيم يسعى إلى ترسيخ «معادلة ردع» جديدة هنا ،يقوم في إطارها بجباية ثمن من إسرائيل
لقاء مساعدتها لقوات األمن المصرية في الحرب ضدا من جهة ،وجر إسرائيل لضرب حماس ألنها

هي األخرى تحاول استرضاء الحكومة المصرية .وأضاف :حتى نهاية السنة الماضية ،كان أهم

هدف للتنظيم هو استنزاف دماء نظام الجنراالت المصري .أما الصراع ضد إسرائيل ،فهو بالنسبة لال

هامشي في المعادلة.
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 .17المحكمة العسكرية اإلسرائيلية تحكم على الجندي قاتل "الشريف" بالسجن  18شه ار
الناصرة :نطقت محكمة عسكرية في مقر و ازرة األمن اإلسرائيلية في تل أبيب ،أمس ،بالعقوبة على
الجندي قاتل الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف من الخليل جنوب الضفة الذربية ،الجندي إليئور

أ ازريا قبل نحو عام ،وحكمت عليال بالسجن  18شهرا .وطالبت النيابة بإدخال أ ازريا إلى السجن فورا،
بينما طالب محامو الدفاع بتءجيل تنفيذ عقوبة السجن ألسبوع .وأعلن محامو الدفاع عن الجندي

القاتل أنهم سيستءنفون على قرار الحكم ،فيما انفلت م يدو أ ازريا بمهاجمة المحكمة.

القدس العربي ،لندن2017/2/22 ،

العيساوية والطور
 .18محكمة شؤون البلدية بالقدس تلغي أمر بمصادرة  1,300دونم في
ّ
القدس -زكي ابو الحالوة :أصدرت محكمة ش ون البلدية في مدينة القدس مطلع هذا األسبوع ق ار ار
الخاصة الواقعة بين قريتي
الفلسطينية
بإلذاء أوامر مصادرة ألكثر من  1,300دونم من األراضي
ّ
ّ
البلدية من خالل إصدار هذا األوامر إلى تحويل هذا
العيساوية والطور في مدينة القدس .وهدفت
ّ
ّ

البلدية وسلطة الطبيعة والحدائق اإلسرائيلية.
عامة" تتم إدارتها عن طريق
ّ
األراضي "لحدائق ّ
بلدية القدس في وقت سابق
ويءتي قرار المحكمة استجابة لطلب إبطال هذا األوامر والتي أصدرتها ّ
العيساوية لمواجهة هذا
الشعبية في بلدتي الطور و
منتصف عام  ،2015تم تقديمال عن طريق اللجان
ّ
ّ
تقدموا بطلب إلبطالها بداعي
األوامر ومنع وضع يد السلطات اإلسرائيلية على هذا األراضي ،حيث ّ

جمعية "بمكوم – مخططون من جل حقوق التخطيط" والممّثلة بمكتب
قانونيتها من خالل
عدم
ّ
ّ
المحامي عالء محاجنة في القدس.
القدس ،القدس2017/2/22 ،

 .19لجنة الداخلية بالكنيست تنتقد االقتحامات الليلية لألحياء المقدسية
رام هللا  -ترجمة خاصة :انتقدت لجنة الداخلية في الكنيست اإلسرائيلي أمس االثنين ،االقتحامات
الليلية التي تقوم بها الشرطة اإلسرائيلية في األحياء الفلسطينية بالقدس.

وحسب صحيفة هآرتس العبرية ،فإن اللجنة عقدت جلسة استماع وفق طلب من أعضاء حزب

ميرتس بعد تقرير صحفي عن عملية عسكرية واسعة للشرطة اإلسرائيلية شارك فيها المئات من
العناصر الذين اقتحموا ليال منذ أكثر من أسبوعين حي رأس خميس ودخلوا المنازل فيال بشكل غير

قانوني للبحث عن المهاجرين غير الشرعيين (عمال بدون تصاريح) وملقي الحجارة.
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وقال ممثل الشرطة أمام اللجنة" ،من واجبنا أن نعمل في هذا األماكن والعثور على المشبوهين" .ما

دفع المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن لترد عليال وتقول إن القانون ال يسمح باقتحام
المنازل بحثا عن األجانب غير الشرعيين.

ووجال أعضاء اللجنة انتقادات حادة للشرطة على إثر االقتحام الليلي وارهاب السكان واجبارهم على

االستيقاظ لساعات الفجر وتوجيال أسئلة شخصية لهم .حيث قالت عايدة توما سليمان من القائمة
العربية المشتركة خالل الجلسة "أنا سعيدة جدا ألن هذا اعتراف رسمي بءن القدس الشرقية تحت

االحتالل ،ولكني لست سعيدة أن يستيق األطفال في الثالثة صباحا".

القدس ،القدس2017/2/21 ،

 .21سلطات االحتالل تضم  250دونما لـ "بلدية القدس"
قررت حكومة االحتالل ضم  250دونما من أراضي عام  1967إلى ما يسمى ببلدية القدس المحتلة،
وذلك بعد عملية إجرائية طويلة استمرت لسنوات.

وزعم موقع القناة العبرية السابعة "أن األرم ستخصص إلقامة "حي جديد" يضم أكثر من 2000

وحدة سكنية جديدة".

وأضاف الموقع "إن "بلدية القدس" تلقت خالل األيام األخيرة رسالة رسمية من وزير الداخلية
اإلسرائيلي تتضمن الموافقة على ضم هذا األراضي".

وتستعد "بلدية القدس" بالتعاون من و ازرة االسكان للشروع ببناء حي استيطاني جديد يدعى "موردوت

ارنونا" يضم أكثر من  2000وحدة استيطانية جديدة.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/2/21 ،

 .21عائلة الشهيد الشريف تطالب بالتوجه للمحاكم الدولية ضد الجندي اإلسرائيلي أزاريا
نظمت عائلة الشهيد الشاب عبد الفتاح الشريف ،يوم الثالثاء ،وقفة احتجاجية على دوار ابن رشد
وسط مدينة الخليل ،استهجنت خاللها قرار محكمة االحتالل المخفف الصادر بحق الجندي قاتل

نجلهم.

وطالبت العائلة برفع الملف الخاص بنجلها إلى المحاكم الدولية لمعاقبة الجندي المجرم "الذي دخل

قاعة المحكمة مبتسما واستقبلتال عائلتال مبتهجة".
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وأبدت عائلة الشريف ،عظيم غضبها واستيائها من الحكم الذي أصدرتال المحكمة بحق الجندي
القاتل ،بعد اتهامال بالقتل غير العمد ،والحكم عليال بالسجن لمدة  18شه اًر.
وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/2/21 ،
" .22الميزان" :استشهاد خمسة صيادين واصابة  107واعتقال  547منذ 2007

أظهرت معطيات حقوقية أن قوات االحتالل قتلت خمسة صيادين ،وجرحت  ،107فيما اعتقلت مئات

آخرين منذ عام .2007

وقال مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،في ٍ
بيان ،يوم الثالثاء ،تلقى "المركز الفلسطيني ل عالم" ،إنال
رصد تصاعد وتيرة انتهاكات االحتالل منذ إعالن "إسرائيل" قطاع غزة كيانا معاديا في العام ،2007

مبينا أنال وثّق منذ مطلع ذلك العام حتى ا ن استشهاد خمسة صيادين ،واصابة ( )107آخرين،
ً
واعتقال ( ،)547ومصادرة ( )181قارباً.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/2/21 ،

 .23وفاة طفلة فلسطينية مريضة في نهر البارد يثير غضب الالجئين الفلسطينيين
بيروت  -عامر معروف :ردا على الذضب المتصاعد بعد وفاة طفلة فلسطينية مريضة في لبنان،
رفضت وكالة األونروا ،في تصريح خاص لت"عربي ،"21اتهامها بت"التقصير" في تقديم الرعاية الصحية
لالجئين الفلسطينيين ،في حين يقول فلسطينيون إن األونروا تقلص خدماتها بحجة التمويل.

أثارت قضية وفاة الطفلة منى عثمان ،في مخيم نهر البارد بشمال لبنان ،غضبا عارما في مخيمات

الالجئين الفلسطينيين.

السحايا ،نقلت على إثرا إلى مستشفى الخير في منطقة المنية
وكانت الطفلة تعاني من مرم ّ
بطرابلس ،حيث طلبت إدارة المستشفى من األونروا نقلها إلى مستشفى آخر؛ لعدم امتالكال التجهيزات

أسرة في مستشفيات المنطقة" ،بحسب ما
مبررة بءنال "ال ّ
لمعالجتها ،لكن الوكالة األممية رفضت ذلكّ ،
يقول أهالي الطفلة.
وتكررت حاالت وفاة المرضى الفلسطينيين؛ حيث يقول األهالي بءن األونروا ترفم نقل المرضى؛

بسبب "االدعاء بعجز الموازنة".
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 .24مؤتمر فلسطينيي الخارج" ..السلطة" و"فوبيا" اإلصالح
عمان  -حمزة حيمور :تفجرت "مخاوف السلطة" ،ردا على م تمر فلسطينيي الخارج الشعبي المقرر
َّ
يوم السبت القادم ( ،)2-25على شكل بيانات وتصريحات رافضة لهذا التحركات ،وهو ما يراا

مراقبون "فوبيا" الخوف من عمليات اإلصالح ،واعادة إحياء الم سسات الوطنية التي طالما انتظر
"فلسطينيو الشتات" حراكها تعبي ار عن قضيتهم.

رئيس منتدى التواصل الفلسطيني األوروبي في لندن زاهر البيراوي ،يرى في حديثال لت"السبيل" ،أن

السلطة ال تخاف من الم تمر فحسب ،بل كل تحرك من شءنال تفعيل دور الشتات الذي قضت عليال،

عازيا ذلك إلى أن الم تمر سيكشف عورتها (السلطة) المتمّثلة في حصر عملها واهتمامها بش ون
أهلنا في األرم المحتلة (الضفة والقطاع) ،بينما همشت نصف الشعب الفلسطيني في الشتات.
وبما يخص منظمة التحرير الفلسطينية" ،فهي أيضا تخشى الم تمر ،وأي تحرك لتفعيل دور

فلسطينيي الشتات ،ألنها تعي جيدا بءن أي حراك لفلسطيني الشتات يعني خارطة جديدة للقوى
الفلسطينية ،واشراك الجميع في هياكل المنظمة ،وهذا ما ال يريدونال حتى ا ن" ،وفق البيراوي.

ويقول البيراوي" :إن الم تمر سيشكل حالة من العمل الوحدوي النموذجي ،الذي يركز على القواسم

المشتركة ،وعلى المصلحة العليا لشعبنا وأهلنا وقضيتنا ،وسيكون حاف از أكبر لدفع الفصائل والحركات
السياسية للعمل معا وللمصالحة والوحدة".

بدورا ،يقول الخبير السياسي وائل أبو هالل" :ليست السلطة وحدها التي تخشى الم تمر؛ فهناك

خاصة ،راكداً خامالً غير فاعل".
عامة وفلسطينيي الخارج ّ
طبقة مستفيدة من بقاء الوضع الفلسطيني ّ
األول :تشكيل ما اصطلح
ويتابع في حديثال لت"السبيل" بالقول" :السلطة عملت على أمرين خطيرْينّ :

الجيد) في الداخل ،وهو جيل كامل من الموظفين والمنتفعين والذين ارتبطت حياتهم
عليال
(الفلسطيني ّ
ّ
بالسلطة ووظائفها .والثاني :اإلهمال التام لفلسطينيي الخارج وهمومهم وحاجاتهم ،وشطبهم عن

خارطة االهتمام الوطني".

عمان2017/2/22 ،
السبيلّ ،

 .25العثور على لقيط هو الخامس في غزة منذ مطلع 2017

غزة  -فايز أبوعون " -األيام اإللكترونية" :أكدت مصادر شرطية ومحلية لت"األيام االلكترونية" أن

مواطنين عثروا في ساعة متءخرة من مساء أول من أمس ،على طفل رضيع حديث الوالدة ملقى بال
على قارعة الطريق ،أمام جمعية معهد األمل لأليتام وسط مدينة غزة.
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وأوضحت المصادر المحلية ،أن مواطناً كان عثر مساء أول من أمس ،على طفل حديث الوالدة أمام

المعهد لأليتام ،ما اضطرا إلى إبالغ الجهات المختصة ألخذا والتحقيق في الحادثة.

وتعتبر حادثة العثور على طفل حديث الوالدة مساء أول من أمس ،هي الخامسة خالل الشهرين

الماضيين ،حيث كان عثر فجر الرابع من شباط ،على طفل حديث الوالدة ،أمام أحد المساجد في
حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

األيام ،رام هللا2017/2/22 ،

 .26مصر توثق عالقاتها مع "حماس" بهدف تأمين سيناء
القاهرة ،القدس المحتلة  -رويترز ،سما :بعد عالقات غلب عليها التوتر على مدى سنوات ،تسعى
مصر لتوثيق الصالت مع حركة "حماس" في غزة وعرضت تقديم تنازالت في ما يخص التجارة

وحرية التنقل ،مقابل اتخاذ إجراءات لتءمين الحدود من متشددين موالين لتنظيم "داعش" قتلوا مئات

من رجال الشرطة والجيش في شمال سيناء.

وخففت القاهرة القيود في األسابيع األخيرة في شءن معبر رفح الحدودي وسمحت للشاحنات المحملة

بالمواد الذذائية وامدادات أخرى بالدخول لذزة وقدمت مساعدات للقطاع الذي يخضع لحصار

إسرائيلي يقيد حركة دخول البضائع.

ويستند هذا التطور في العالقات بين الجانبين إلى جهود تقول مصادر مصرية وفلسطينية إن

"حماس" تبذلها لمنع دخول المتشددين إلى سيناء أو خروجهم منها.

وقال مس ولون مصريون وفلسطينيون إن هذا التذيرات قد تشير إلى بداية حقبة جديدة من التعاون
الوثيق بين الجانبين بعد سنوات من التوتر.

وقال مصدر أمني مصري كبير" :نحن نريد تعاوناً في السيطرة على الحدود واألنفاق وتسليم منفذي
الهجمات المسلحة ومقاطعة اإلخوان .وهم يريدون فتح المنفذ وبالتالي رواجا تجارياً ،وهذا التعاون بدأ
بالفعل ولكن بشكل جزئي ونءمل باستم اررا"..

وقال المصدر األمني المصري إن القاهرة أعطت "حماس" قائمة تضم  85هارباً تقول إنهم متورطون
في هجمات وتطالب بتسليمهم إليها .ونفت "حماس" صلتها ببعم المطلوبين وقالت مصادر في

الحركة إن من غير المرجح تسليم مطلوبين إلى مصر لكن ربما تجري الحركة تحقيقات.

الحياة ،لندن2017/2/22 ،
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 .27الجيش المصري يدمر نفقا تجاريا على حدود غزة
غزة :أعلن الجيش المصري ،اليوم الثالثاء  ،2017-2-21تدمير نفق رئيسي على الشريط الحدودي
بمحافظة شمال سيناء المحاذي لحدود قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري ،العقيد تامر الرفاعي ،في بيان عبر صفحتال الرسمية بموقع

التواصل االجتماعي" ،فيسبوك" :إن "قوات حرس الحدود بشمال سيناء تمكنت بالتعاون مع عناصر
المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي على الشريط الحدودي".

فلسطين أون الين2017/2/21 ،

 .28صحف إسرائيلية :السيسي يعزز تعاونه األمني مع "إسرائيل"
توسعت الصحافة اإلسرائيلية في الحديث عن التطورات األمنية المتالحقة في سيناء عقب تزايد

إطالق الصواريخ من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية على مدينة إيالت جنوب إسرائيل.

فقد ورد في تقرير صحفي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحاف على تعاون أمني وثيق مع
إسرائيل لمساعدتال على محاربة تنظيم الدولة في شبال جزيرة سيناء.

وقال المراسل العسكري لموقع "أن آر جي" اإللكتروني آساف غيبور إن تنظيم الدولة أطل برأسال
مجددا رغم التنسيق األمني القائم بين إسرائيل ومصر ،وذلك بالتزامن مع االتهامات التي يوجهها

لسالح الجو اإلسرائيلي باستهدافال في صحراء سيناء.

وذكر المراسل أن تذيي ار ط أر على أولويات أجهزة األمن اإلسرائيلية في محاربة تنظيم الدولة وذلك

بتوظيف العديد من قدراتها الجديدة لصالح جسر الفجوة في المعلومات األمنية الالزمة.

وجاء في صحيفة هآرتس أن تنظيم الدولة يسعى إلى إيجاد حالة جديدة من الردع قبالة إسرائيل ،في
محاولة منال للرد السريع على الدعم الذي يقدمال الجيش اإلسرائيلي إلى السلطات األمنية في مصر

في حربها ضدا ،مما يتطلب من األجهزة األمنية اإلسرائيلية توثيق التعاون األمني مع نظيرتها
المصرية.

وقال الخبير اإلسرائيلي في الش ون العربية بموقع ويلال آفي يسخاروف إن الجيش اإلسرائيلي يواجال
تحديا أمنيا جديدا مع تزايد هجمات تنظيم الدولة على إسرائيل خالل األيام األخيرة.

وأردف قائال إن تنظيم الدولة يعمل وسط السكان المصريين في أرم دولة حليفة إلسرائيل هي

مصر.
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وزعم الكاتب أن التنظيم يحاول استعادة شعبيتال وتحسين صورتال في العالم اإلسالمي بعد أن ظل

لفترة طويلة يحجم عن العمل ضد إسرائيل ،لكن نشر الجيش المصري بعم وحداتال على طول

الحدود مع إسرائيل -خاصة في منطقة طابا -قد يعيق تحركاتال وشن عملياتال ضد إسرائيل.

وع از السبب في هجمات تنظيم الدولة ضد إسرائيل كذلك إلى التذير في قيادتال عقب مقتل بعم

زعمائال م خرا ،والى تعليمات وصلتال من قيادتال العليا في سوريا والعراق بذية تحسين صورة التنظيم

في أرجاء العالم اإلسالمي.

وختم يسخاروف بءنال أيا كان السبب فإن ثمة تحديا أمنيا وعسكريا أمام الجيش اإلسرائيلي لمواجهة

تنظيم يحظى بدعم وتءييد واسع من السكان البدو في سيناء ،خاصة في مناطق رفح والشيخ زويد
والعريش.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/2/21 ،

 .29باحث إسرائيلي :مصر تفضل نفوذ إيران في غزة وتعّد قطر وتركيا أشد خط ار
الناصرة ت "القدس العربي" من وديع عواودة :قال باحث في إسرائيل مقرب للم سسة الحاكمة فيها إن

مصر تتجال لتفضيل نفوذ إيراني في قطاع غزة على نفوذ تركيا أو قطر اللتين ترى بهما خصما أشد

من إيران.

ويوضح بنحاس عنباري الباحث في معهد القدس لش ون المجتمع والدولة (قضايا استراتيجية ،أمن،

دبلوماسية وقانون دولي) أن مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي ال تتوقع من رئيس حركة المقاومة
اإلسالمية (حماس) الجديد يحيى سنوار مساعدتها في محاربة تنظيم الدولة في سيناء بسبب رغبة

الحركة المحافظة على خطوط إمدادات السالح.

لكن بالمقابل يرجح عنباري ،أنال في ظل موازين القوى في غزة بين نفوذ تركيا وقطر من جهة واحدة
(عن طريق المعاب ر بين غزة وبين إسرائيل) وبين تءثير إيران في القطاع (عن طريق سيناء) فإن

القاهرة ستفضل باللحظة الراهنة التءثير اإليراني في غزة .موضحا أنال رغم التعاون األمني بين
إسرائيل وبين مصر في سيناء وخارجها فإن األخيرة ترى بتركيا وقطر خط ار أشد عليها .ويخلص

للقول إنال في الرمال المتحركة في الشرق األوسط لكل مرحلة رجالها وتحالفاتها.

القدس العربي ،لندن2017/2/22 ،
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 .31محلالن عسكريان :عالقات "إسرائيل" الوثيقة بمصر تمنعها من الرد على هجمات "داعش"

القدس/عبد الر وف أرنا وط :ترى إسرائيل أن الهجمات الصاروخية التي ينفذها تنظيم داعش،

ضدها ،انطالقا من منطقة سيناء المصرية ،بمثابة عقاب لها على تعاونها مع السلطات المصرية.
ولكنها تشير إلى أن عالقاتها الخاصة مع مصر تمنعها من الرد.

وباألمس ،أعلن الجيش اإلسرائيلي إطالق قذيفتين صاروخيتين من سيناء على جنوبي إسرائيل ،دون

التسبب بوقوع أضرار أو إصابات .وكان هذا هو الهجوم الصاروخي الثاني من سيناء في غضون

أسبوعين.

وفي الوقت الذي يسارع فيها الجيش اإلسرائيلي ،بالرد على القذائف التي تطلق من قطاع غزة أو من

األراضي السورية واللبنانية ،فإنال يمتنع عن الرد حينما تطلق القذائف من سيناء المصرية .ويقول

عاموس هرئيل ،المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" ،في مقال كتبال اليوم الثالثاء ،إن داعش في
سيناء ،يسعى إلى "معاقبة إسرائيل على تعاونها المزعوم مع القوات األمنية المصرية" .وأضاف":

في الوقت الحاضر ليس أمام إسرائيل سوى تعزيز تعاونها االستخباري مع مصر".

من جهتال ،رأى يوسي ميلمان ،المحلل العسكري في صحيفة "الجروزاليم بوست" ،أن إطالق
الصواريخ من سيناء ،أصبح "أكثر انفعاال وعصبية ردا على زيادة النشاط في سيناء المنسوب إلى

إسرائيل" .واستدرك ":لكن الوضع في الجنوب أكثر تعقيدا ،فال يمكن إلسرائيل أن ترد على هجمات

داعش ،ألنها بذلك ستدخل في أراضي أفضل صديق لها ،وتنتهك السيادة المصرية" .وأضاف ":لهذا
فقد امتنعت إسرائيل عن الرد على تنظيم داعش ،الذي بدورا يدرك هذا الحقيقة ويستفيد منها".

وكالة األناضول لألنباء2017/2/21 ،

ردع جديد ٍة مع "إسرائيل"
 .31تل أبيب :تنظيم "والية سيناء" ُيطلق الصواريخ لخلق معادلة ٍ
بءنها رفيعة
الناصرة"-رأي اليوم" -من زهير أندراوس :رأت مصادر
ائيلية ،وصفت ّ
أمنية إسر ّ
سياسية و ّ
ّ
اإلسالمية" في شبال جزيرة سيناء ،الم ّسمى "والية سيناء"
أن قيام فرع تنظيم "الدولة
المستوى ،رأت ّ
ّ
ٍ
يقوم بتوجيال ضر ٍ
معادلة جديدة من الردع ،الفت ًة إلى
صاروخي ٍة إلى العمق اإلسرائيلي بهدف خلق
بات
ّ
ّ
فإن التنظيم يقوم بجباية الثمن من إسرائيل بسبب قيامها بمساعدة الجيش
ّأنال ضمن هذا المعادلةّ ،
حد تعبيرها.
المصر ّي في سيناء في حربال على التنظيم ،على ّ
وأوضحت المصادر عينها ،كما نقل عنها محلل الش ون
األمنية والعسكرّية في صحيفة (هآرتس)
ّ
األهم
العبرّية ،عاموس هارئيل ،أوضحت ّ
اضحا :الهدف ّ
أن سلّم األولويات لوالية سيناء بات و ً
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ضد إسرائيل
أن الحرب ّ
دم الضباط والجنود المصريين ،في حين ّ
والمركز ّي بالنسبة لها هو سفك ّ
بالمرة.
ثانوية
ّ
مهمة ّ
وهامشية ّ
بالنسبة لال هي ّ

أن المصريين واإلسرائيليين يقومون بالتنسيق األمني الوطيد بينهما
وكشفت المصادر النقاب عن ّ
ّ
شدّدت
اتية .بالمقابلّ ،
على طول الحدود بين الدولتين ،ويشمل هذا التنسيق تبادل المعلومات المخابر ّ
حمل إسرائيل مس ولية تزويد المصريين بمعلومات
ائيليةّ ،
المصادر اإلسر ّ
فإن تنظيم "والية سيناء" ي ّ
استخباراتية عنال ،كما أن سالح الجو اإلسرائيلي ،بحسب التنظيم ،يقوم بشن غار ٍ
ات على مواقعال في
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أيضا إلى ّأنال منذ إطالق الصواريخ األخير
طيار .ولفتت المصادر ً
طيارات بدون ّ
سيناء ،بواسطة ّ

الجوية على معاقل التنظيم في أرجاء شبال
عدد من الهجمات
جل ً
ّ
على مدينة إيالت اإلسر ّ
ائيلية ،س ّ
جزيرة سيناء.

بءن تنظيم "والية سيناء" غاضب على حركة حماس لسببين اثنين:
وأوضحت المصادر في تل أبيبّ ،
األول ،توثيق عالقات الحركة بالنظام المصر ّي ،والثاني ،التعامل القاسي من قبل حماس مع
ّ

جدا لتنظيم "داعش".
غزة،
التنظيمات
السلفية الناشطة في قطاع ّ
قربة ً
ّ
خصوصا وأ ّن هذا التنظيمات م ّ
ً
رأي اليوم ،لندن2017/2/21 ،
" .32رأي اليوم" :إفادات لشخصيات أردنية في إطار التحقيق باغتيال عرفات
راي اليوم -عمان :واصلت لجنة التحقيق الفلسطينية باغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات عملها

وبسرية تامة خلف األضواء م خ ار حيث لم تتقدم اللجنة بعد بتقريرها النهائي بناء على تكليف من

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .

وعلمت "راي اليوم" بان اللجنة سعت م خ ار إلى تسجيل شهادة شخصيتين أردنيتين تردد في أروقة

الرئيس محمود عباس بانهما على علم ببعم تفاصيل لها عالقة باغتيال الرئيس الراحل.

وعلم بان رئيس اللجنة الجنرال توفيق الطيراوي تمكن من تدوين شهادة احدى الشخصيتين فعليا

وبصفة نظامية ورسمية.

ورفضت الشخصية الثانية وال زالت ترفم حتى ا ن طلبا من الطيراوي ورفاقال من اللجنة باالستماع

لشهادتها دون أن تعرف بعد تلك التفاصيل التي يمكن أن تكون متاحة لشخصين أردنيين في القصة
المتعلقة باغتيال الرئيس عرفات.
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" .33فلسطين النيابية"" :العمل" تعفي الغزيين من رسوم التصاريح

عمان :أعلن وزير العمل علي الذزاوي عن "إعفاء أبناء قطاع غزة ،المقيمين في المملكة ،من رسوم
إصدار تصاريح العمل ،حفاظا على حقوقهم العمالية" ،حسبما أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى

السعود ،خالل اجتماع عقد لهذا الذاية أمس.

وأكد الذزاوي "إعفاء من يحملون إقامة دائمة في المملكة من حملة جوازات السفر الم قتة من رسوم

تصاريح العمل ومن رسوم طوابع الواردات".

وشدد على أن إصدار تصاريح العمل ،يهدف للحفاظ على حقوق العمال ،والقضايا المتعلقة بهم

كالضمان االجتماعي والتءمين الصحي.

وفيما يتعلق بمعلمي القطاع الخاص ،قال الذزاوي إنال ولضمان حقوقهم "تم تحويل رواتبهم إلى

البنوك ،لضمان تطبيق الحد األدنى لألجور".

عمان2017/2/22 ،
الغدّ ،

 .34استجواب الحكومة األردنية عن األسرى األردنيين لدى االحتالل

حول ّنواب أردنيون خالل جلسة البرلمان ،أمس الثالثاء ،أسئلتهم عن األسرى في
عمان " -الخليج"ّ :
ّ
سجون االحتالل "اإلسرائيلي" إلى استجواب للحكومة.
وقال النائب محمود الطيطي "يوجد  23أسي اًر أردنياً في سجون االحتالل وليس  15أسي اًر ،كما ردت

تفصل في حاالتهم ومتابعتهم وزيارتهم".
و ازرة الخارجية ،ولم ّ
وهاجم الطيطي عدم إعالن تفاصيل التحقيق في استشهاد القاضي رائد زعيتر ،الذي قتلتال قوات

االحتالل بعد دخولال األراضي الفلسطينية المحتلة بحجة عدم استجابتال للتعليمات .وقال "لم تتخذ

إجراءات ولم يتم توقيف القاتل رغم مرور مدة طويلة على الجريمة".

ورد وزير الدولة لش ون اإلعالم وزير الخارجية بالوكالة محمد المومني بءنال ال يجوز اإلفصاح عن

النتائج قبل االنتهاء تماماً من التحقيق.

وقرر ّنواب تحويل المداخالت بشءن قضية زعيتر إلى استجواب آخر للحكومة.
الخليج ،الشارقة2017/2/22 ،

 .35بري :إلغالق السفارات في واشنطن  ...إذا نقلت سفارتها إلى القدس

بيروت – "الحياة" :أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيال بري أن "وحدة الفلسطينيين تبقى

األساس" ،داعياً إلى "تحقيق اإلجماع حول فلسطين إذ إن إطفاء النيران المشتعلة في الشرق يبدأ
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منها وينتهي بها" .وتوجال إلى اإلدارة األميركية بالقول إن "مجرد التالعب باأللفاظ واإلشارة إلى نقل
السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس أمر يشجع إسرائيل على اتخاذ المزيد من الق اررات

االستباقية لنسف السالم واشعال الشرق األوسط" ،داعياً إلى "استعداد عربي واسالمي لمثل تلك

الخطوة إذا وقعت رسمياً ،برد يتمثل بإغالق السفارات في واشنطن ،إذ إن سفاراتنا أساساً ال تفعل
شيئاً سوى تلقى اإلمالءات التي تناسب السياسات والمصالح األميركية".
وكان بري يتحدث في افتتاح أعمال الم تمر السادس لدعم الشعب الفلسطيني أمس ،في طهران ،في
حضور عدد من ر ساء المجالس والبرلمانات وقادة الفصائل الفلسطينية وممثليها ووفود حزبية.

الحياة ،لندن2017/2/22 ،

 .36نصر هللا :لن نلتزم خطوطا حمراء على أمونيا حيفا ونووي ديمونا
صعد األمين العام لحزب هللا حسن نصرهللا من لهجة رسائلال الردعية للعدو اإلسرائيلي .وبعدما
ّ
أكد أمس أن المقاومة لن تلتزم خطوطاً حمراء بشءن
"نصح" العدو قبل أيام بتفكيك مفاعل ديموناّ ،
َ
شنت إسرائيل عدواناً على لبنان
أمونيا حيفا ونووي ديمونا ،إذا ما ّ
إن إسرائيل تدعم داعش عبر التسليح
وفي حديث مع القناة األولى للتلفزيون اإليراني ،قال نصرهللا ّ
تعد للمليون قبل االعتداء على لبنان ،ألن المقاومة جاهزة لكل
والتدخل الجوي أحياناً" ،وعليها أن ّ
تهديد ،ولن نلتزم خطوطاً حمراء في ما يتعلق بءمونيا حيفا ونووي ديمونا" .أما التهديدات اإلسرائيلية

إليران ،فوصفها بءنها مجرد حرب نفسية .وقال إنال على يقين بءن االنتصار في أي حرب مقبلة

أن المقاومة كان باستطاعتها أن تضرب
سيكون أكبر بكثير من انتصار تموز  ،2006مشي اًر إلى ّ
مخزن األمونيا بحيفا في حرب تموز في أية لحظة .وأشار إلى أن اللبناني كان يخاف من إسرائيل،
أما ا ن فالعكس تماماً ،و" ال نستطيع أن نتحدث عن حصولنا على أي سالح جديد ،لكننا لدينا
القدرة على القيام بما نتوعد بال".

من جهة أخرى ،قال نصر هللا إن محبتال لمرشد الجمهورية اإلسالمية في إيران السيد علي خامنئي

"عاطفية وشخصية قبل أن تكون سياسية ،وأنا من األشخاص الذين يدعون في صلواتهم أن يءخذ هللا
بقية عمرهم ويطيل بعمر السيد القائد".
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 .37الطيران الحربي اإلسرائيلي يقصف مقرات للنظام السوري بدمشق

محمد وتد :قصف السالح الحربي اإلسرائيلي فجر اليوم األربعاء مقرات عسكرية للنظام السوري
بالقرب من العاصمة دمشق ،بحسب ما نقلتال وسائل إعالم أجنبية.

وذكرت قناة الجديد اللبنانية أن الطيران الحربي اإلسرائيلي حلق عند الثالثة فج ار اليوم وبكثافة فوق
مدينة بعلبك وضواحيها على علو منخفم في طريقال لتنفيذ غارات على سورية.

وتشير المعلومات األولية أن الطائرات الحربية اإلسرائيلية استهدفت جبال القطيفة السورية من

األجواء اللبنانية وقامت بقصف مقرات عسكرية قرب دمشق تابعة لنظام بشار األسد.

وهذا هي المرة الثانية منذ مطلع العام الجاري الذي يقوم السالح الحربي اإلسرائيلي بقصف مقرات

للنظام بسورية ،ففي  13كانون الثاني /يناير ،اتهم نظام بشار األسد إسرائيل بقصف مطار المزة
العسكري غرب العاصمة ،ما أدى إلى اندالع حرائق ،ويعد هذا المطار مق ار لالستخبارات الجوية

السورية.

عرب 2017/2/22 ،48

 .38الجبير :االنسحاب من أراضي  1967أساس الحل في الشرق األوسط
برلين – وفا :أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ،اليوم الثالثاء ،ضرورة انسحاب إسرائيل من
األراضي الفلسطينية في عام  1967إلنجاح عملية السالم بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.

وقال الجبير في مقابلة أجراها مع صحيفة "زود دويتشال تسايتونغ" األلمانية على هامش م تمر
"ميونيخ لألمن" ،الذي اختتم أعمالال أمس األول ،إن عملية السالم في الشرق األوسط تتطلب

"االنسحاب من أراضي  1967واقرار اتفاقية تبادل أرام بموافقة طرفي الصراع بعاصمتين في القدس
واالتفاق على ملف الالجئين الفلسطينيين".

وعن الموقف األميركي إزاء عملية السالم ،أعرب الجبير عن اعتقادا باستمرار واشنطن في تءييد

ودعم حل دولتين ،معتب ار أن حل الدولة الواحدة "ال يمكن أن ينجح".

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/2/21 ،

 .39فصائل مرتبطة بتنظيم "داعش" توسع سيطرتها بجنوب سورية قرب "إسرائيل"

عمان (رويترز)  -سليمان الخالدي :قال مقاتلون من المعارضة وشهود إن فصائل سورية متشددة

مرتبطة بتنظيم الدولة اإلسالمية شنت هجوما مفاجئا على مقاتلين من المعارضة المعتدلة بجنوب
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غرب سوريا قرب مرتفعات الجوالن بالقرب من نقطة التقاء الحدود األردنية اإلسرائيلية وسيطرت على

عدة قرى وبلدة كبيرة.

وقال المقاتلون إن المتشددين تمكنوا يوم االثنين من توسيع المنطقة الواقعة تحت سيطرتهم في منطقة
تشكل حاج از طبيعيا بين سوريا واسرائيل ويتدفق فيها نهر اليرموك وذلك بعد أن سيطروا على بلدات
تسيل وسحم الجوالن وعدوان وتل الجموع.

وقال العقيد إسماعيل أيوب وهو من المعارضين المنشقين عن الجيش السوري إن الدولة اإلسالمية

شنت هجوما على مواقع تسيطر عليها فصائل الجيش السوري الحر في هجوم مباغت لم يتوقع أحد

حدوثال بهذا السرعة.

وذكر مصدران من المعارضة أن المتشددين شنوا هجوما واسع النطاق فج ار من جيب يتحصنون فيال
في بلدات جملة وعين ذكر ونافعة والشجرة ونشروا عشرات من العربات المدرعة وعددا من الدبابات

الجتياح بلدات قريبة بمساعدة خاليا نائمة من السكان.

وقال أبو يحيى وهو مس ول في جبهة ثوار سوريا إنال أمكن إخراج المتشددين الحقا من قريتين على

األقل هما جلين والهيت بعد هجوم مضاد شنتال فصائل الجبهة الجنوبية وهي تحالف يضم فصائل

الجيش السوري الحر وينسق العمليات من مركز قيادة مشترك في األردن.

وكالة رويترز لألنباء2017/2/21 ،

 .41ترامب يندد بالتهديدات التي تستهدف الجالية اليهودية في الواليات المتحدة
واشنطن( -أ ف ب) :ندد الرئيس األمريكي دونالد ترامب الثالثاء بالتهديدات التي وصفها بت”الفظيعة”
التتتي تستتتهدف الجاليتتة اليهوديتتة ،فتتي إشتتارة إلتتى سلستتلة ح توادث طالتتت م اركتتز يهوديتتة فتتي األستتابيع

األخيرة في الواليات المتحدة.

ومستتفيدا متن أول زيتتارة لتال إلتى متحتتف التتاريخ اإلفريقتي-األمريكتتي فتي واشتنطن التتذي دشتنال قبتل اقتتل

متتن ستتتة أشتتهر ستتلفال بتتاراك أوبامتتا ،دعتتا ال ترئيس األمريكتتي إلتتى التصتتدي “للتعصتتب وعتتدم التستتامح
والحقد بكافة أشكالال”.

وقال إن “التهديدات المعادية للسامية التي تطال جاليتنا اليهودية (…) فظيعة وم لمة وهي تذكير لنا
بالعمل الواجب القيام بال للقضاء على الحقد واألفكار المسبقة”.

وفي ميسوري (وسط) تم تدنيس في نهاية األسبوع حوالي مئة قبر فتي مقبترة يهوديتة فتي ستانت لتويس

بحسب مس ول.
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وبق تتي الت ترئيس الجمه تتوري حت تتى ا ن ص تتامتا ح تتول ه تتذا الموض تتوع وان اس تتتنكرت ايفانك تتا ابنت تتال ه تتذا
التهديدات على تويتر“ -الواليات المتحدة أمة تقوم على مبدأ التسامح الديني”.-

وقالتتت رابطتتة المنظمتتات اليهوديتتة ألمريكتتا الشتتمالية إن هتتذا التهديتتدات التتتي وجهتتت عبتتر اتصتتاالت

هاتفيتة متع  11مركت از فتي مواقتتع مختلفتة ،ترفتتع إلتى  69عتتدد هتذا الحتوادث التتي ستتجلت فتي  54مركت از

لليهود في  27والية أمريكية ومقاطعة كندية واحدة منذ بداية العام.

وقتتال متتدير األداء االستتتراتيجي فتتي الرابطتتة ديفيتتد بوستتنر “نشتتعر باالرتيتتاح بعتتد أن تبتتين أن كتتل هتتذا

التهديتتدات كاذبتتة ولتتم يصتتب أحتتد بتتءذى ،لكننتتا نشتتعر بتتالقلق متتن معتتاداة الستتامية التتتي تكمتتن وراء هتتذا
التهديدات ومن تءثير تكرار هذا التهديدات على الحياة اليومية”.

رأي اليوم ،لندن2017/2/21 ،

 .41األونروا 10 :ماليين دوالر منحة سعودية إلعمار المنازل المدمرة في غزة
غ تزة  -فتحتتي صت ّتباح :أعلن تت وكالتتة (أونتتروا) أمتتس ،أن المملكتتة العربيتتة الستتعودية قتتدمت لهتتا تمتتويالً
يسهم في إعادة إعمار المنازل المدمرة في قطاع غزة .وقالت «أونروا» إنال بفضل التمويل األخير متن
الص تتندوق الس تتعودي للتنمي تتة بمبل تتغ عشت ترة مالي تتين دوالر ،س تتتتمكن م تتن إنه تتاء العم تتل عل تتى المن تتازل

المتضررة ضر اًر بالذاً نتيجة العدوان على القطاع عام .2014

واعتبرت «أونروا» في بيان أمس ،أن إعادة إعمار المنازل البالذة الضرر واحد من أهم إنجازاتها عام

 ،»2016مشددة على أنال «يجب التركيز ا ن على األولوية الثانيتة؛ وهتي المنتازل المتدمرة كليتاً .وقتال
القتتائم بءعمتتال نائتتب رئتتيس برنتتامج البنتتى التحتيتتة وتطتتوير المخيمتتات فتتي دائ ترة التصتتميم والتخطتتيط

الحضتري فتي «أونتروا» المهنتدس معتين مقتاط« :نحتن بحاجتة إلتى حتوالي  130مليتون دوالر لمستتاعدة
ودعم حوالي  3,500عائلة ما تزال تنتظر».

وأشتتارت «أونتتروا» فتتي بيانهتتا إلتتى أنتتال علتتى متتدار أكثتتر متتن عتتامين ،تلقتتت  5,500عائلتتة دفعتتات ماليتتة
إلصالح منازلها المتضررة في شتكل كبيتر .وتبلتغ كلفتة إعتادة تترميم المنتازل المتضتررة فتي شتكل بتالغ

حت توالي  60ملي تتون دوالر ،بتموي تتل س تتخي م تتن الص تتندوق الس تتعودي للتنمي تتة ،والياب تتان ،وبن تتك التنمي تتة
األلماني ،ومكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية .وكانت «أونروا» وفرت

للعائالت التي نزحت عن منازلها غير الصالحة للسكن صيف عام  ،2014مساعدات مالية لدفع بتدل
إيجار لتءمين مسكن موقت.
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 .42كاتبة أمريكية :قيام دولة فلسطينية تهديد لوجود "إسرائيل"
قالتتت الكاتبتتة األمريكي تتة زيفتتا دال -ف تتي مقتتال نشت ترتال صتتحيفة واش تتنطن تتتايمز -إن فكتترة إقامتتة دول تتة

فلستتطينية إلتتى جانتتب إسترائيل فكترة خطترة علتتى أمتتن ووجتتود إسترائيل مثتتل خطتتورة "االتفتتاق النتتووي متتع
إيران" ،مضيفة أن التاريخ يقول إن مبادلة األرم بالسالم ال تحل أي صراع.

وأض تتافت الكاتب تتة -الت تتي تحاض تتر ف تتي العالق تتات األمريكي تتة اإلست ت ارئيلية والع تتداء للس تتامية بالجامع تتات

وم اركتتز البحتتث األمريكيتتة -أن الفلستتطينيين "يزعمتتون" أن أرم إسترائيل جميعهتتا هتتي أرضتتهم ،مشتتيرة
إلتتى أن افتتاحيتتة بإحتتدى الصتتحف التابعتتة للستتلطة الفلستتطينية أوضتتحت ختتالل العتتام الماضتتي "بمتتا ال

يتتدع مجتتاال للشتتك هتتذا التتزعم" ،وأوردت أن الفلستتطينيين ي منتتون بتتءن اليهتتود ال مكتتان لهتتم فتتي الشتترق

األوسط المسلم.

وذكرت أن الفلسطينيين رفضتوا طتوال العقتود الماضتية قيتام دولتة عربيتة إلتى جانتب دولتة يهوديتة ،فقتد

رفضتوا ذلتك عنتدما عرضتتال علتيهم البريطتانيون عتام  ،1937وعنتتدما عرضتتال األمتم المتحتدة فتتي 1947
وفتتي  2000وفتتي  2001وفتتي  ،2008أمتتا اليهتتود فوافق توا "رغتتم الهجمتتات العستتكرية ضتتدهم فتتي 1948

و 1967و."1973

وزعمتتت الكاتبتتة أن إس ترائيل منحتتت الفلستتطينيين الستتلطة لحكتتم  %98متتن الفلستتطينيين فتتي "المنتتاطق
المتنازع عليها" وقطاع غزة ،وأن السلطة الفلسطينية أصبحت حاليا مست ولة تمامتا عتن الحيتاة المدنيتة

للستتكان الفلستتطينيين وم سستتاتهم الحكوميتتة واألمتتن التتداخلي واالنتخابتتات ،لكتتنهم ظل توا يرفضتتون هتتذا
الحكم الذاتي.

قسموا أنفسهم بين ستلطة فلستطينية دكتاتوريتة برئاستة محمتود عبتاس فتي
وقالت أيضا إن الفلسطينيين ّ
"المناطق المتنازع عليها" ،وسلطة "دينية إرهابية" بقيادة حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) فتي قطتاع
غتزة؛ مشتتيرة إلتتى أنتتال ل توال دعتتم إس ترائيل للستتلطة الفلستتطينية لكانتتت حمتتاس استتتولت علتتى الستتلطة فتتي

المناطق التي يسيطر عليها عباس.

واستمرت الكاتبة في قولها إنتال ال يوجتد أي احتمتال لتوصتل الطترفين الفلستطينيين إلتى حتل خالفاتهمتا

والعيش بسالم مع إسرائيل.

وأوردت دال إحص تتاءات لتثب تتت إن الفلس تتطينيين -ونتيج تتة "لذس تتيل ال تتدماغ الطوي تتل األم تتد" -أص تتبحوا
يرفضون رفضا مطلقا فكرة وجود إسرائيل.

وقالت إن استطالعات الرأي في "األراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية" وقطاع غتزة ختالل

العام الماضي تثبت ما ذهبت إليال ،إذ يرفم  %57من الفلسطينيين االعتراف المتبادل بتين فلستطين
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واسرائيل ،ويرفم  %62قيام دولة فلسطينية في قطاع غزة و"يهودا والسامرة" إال إذا لم تتسلم إسرائيل

أرض تتا غ تترب خ تتط الهدن تتة ،ويت ترفم أكث تتر م تتن ثلث تتي الفلس تتطينيين أن تك تتون الق تتدس الذربي تتة عاص تتمة
إلسرائيل ،ويرفم  %67أن تكون إلسرائيل السيادة على حارة اليهود والحائط الذربي ،ويترفم %67
االعتراف بإسرائيل دولة لليهود حتى إذا أدى ذلك للسالم.

الجزيرة .نت2017/2/21 ،

 .43إلغاء كلمة لسفير "إسرائيل" بإيرلندا جراء احتجاجات طالبية
القتدس  -األناضتول :ألذيتت كلمتة للستتفير اإلسترائيلي فتي إيرلنتدا “زئيتتف بتوكر” ،كانتت مقتررة بجامعتتة
ف تتي مدين تتة دبل تتن ،جت تراء احتجاج تتات م ي تتدة للقض تتية الفلس تتطينية ،بحس تتب اإلذاع تتة اإلست ترائيلية العام تتة

(رسمية).

وذكرت اإلذاعة ،اليوم الثالثاء ،أنال كان من المفترم أن يلقي “بوكر” كلمة بجامعتة “ترينتتي كتولج”،

أمس [أول أمس االثنين ،ولكتن احتجاجتات الطتالب حالتت دون مشتاركتال متن األستاس ،متن توضتيح
ما إذا كان قرار إلذاء الكلمة يعود لال أو للجامعة.

وأض تتافت اإلذاع تتة ،أن الطلب تتة المحتج تتين تجمه تتروا ف تتي القاع تتة ،الت تتي ك تتان يفت تترم أن يلق تتي الس تتفير

اإلست ترائيلي كلمت تتال منه تتا ،وط تتالبوا بإلذاءه تتا ،ألن الس تتفير ل تتن يق تتدم “ص تتورة متوازن تتة لم تتا يح تتدث ف تتي

فلسطين” .كما دعا الطالب إدارة الجامعة بحظر كافة االتصاالت مع إسرائيل.

متتن جانبتتال ،أدانتتت الخارجيتتة اإلس ترائيلية ،االحتجاجتتات ،التتتي شتتهدتها الجامعتتة ضتتد مشتتاركة الستتفير

اإلسرائيلي.

ونقلتتت اإلذاعتتة عتتن المتحتتدث باستتم الخارجيتتة إيمانويتتل نحشتتون ،قولتتال إن “متتا حتتدث بمثابتتة استستتالم

للتهديتتدات المشتتينة غيتتر المشتتروعة لحركتتة مقاطعتتة إس ترائيل” ،فتتي إشتتارة إلتتى حركتتة( )BDSالعالميتتة

المناص ت ترة للقضت تتية الفلست تتطينية .وأضت تتاف نحشت تتون “ال يمكت تتن أن يملت تتي المتطرفت تتون (حركت تتة مقاطعت تتة

إسرائيل) جدول أعمالهم” ،حسب قولال.
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 .44هل ستشعل أمريكا حربا على إيران؟
د .أنور عشقي

كتب باتريك كوبيرن فى «اإلندبندنت» في  11فبراير  2017بعنوان «ترامب سيشعل حرًبا مع إيران»
وهو ما يخدم تنظيم الدولة اإلسالمية .ويقول كوبيرن إن ترامب مهتم بمطالعة كتب التاريخ ودراستها،
أكثر من اهتمامال باألحداث خالل العصر الحالي.

وربما يستلهم سياسات رئيس الوزراء البريطاني األسبق ونستون تشرشل عام  1940وليس سياستال

مستشار للحكومة خالل معركة «غاليبولى» التي انتصر فيها األتراك على
ًا
عام  1915عندما كان
بريطانيا وسط مذبحة مروعة.

يقول كوبيرن إن منطقة الشرق األوسط تتسم بءنها ساحة قابلة لالشتعال أكثر من أي منطقة أخرى

في العالم ،وان األخطاء التي ترتكب خاللها ستكون كارثية وال يمكن إصالحها .ويضيف كوبيرن أن
أغلب القادة الستة الذين فشلوا في الشرق األوسط كانوا يصذون لمستشارين ومعاونين سياسيين،

أفضل ممن هم عند ترامب ،وبالتالي يجب أن يحترس ويتصرف بحذر حتى ال يصبح سابعهم.

وأن ه الء القادة من بينهم ثالثة بريطانيين وثالثة أمريكيين أولهم تشرشل الذي أخطء حساب األتراك

وتسبب في مجزرة لألسطول البريطاني في غاليبولى .والثاني لويد جورج الذي دمر حكومتال عام

 1922بالتهديد بإشعال حرب مع تركيا .والثالث هو أنتونى إيدن الذي أغرق نفسال في أزمة قناة

السويس عام  .1956ويضيف كوبيرن أيضاً توني بلير الذي لطخت سمعتال بالتراب بسبب الحرب
على العراق.

أما األمريكيون الثالثة فهم جيمي كارتر الذي كان سيئ الح في أزمة الثورة اإليرانية ،أثناء احتالل

السفارة األمريكية في طهران عام  .1979ورونالد ريجان الذي فشل في إدارة التدخل األمريكي في
لبنان خالل الحرب األهلية وقتل جراء ذلك  241جندياً أمريكياً من البحرية عام  .1983إضاف ًة إلى
فضيحة «إيران كونت ار» التي قضت عليال سياسياً بشكل كامل .أما الرئيس بوش االبن فكان آخر
سلسلة اإلخفاقات والنهاية البائسة ،حيث أسفر ق اررا غزو العراق عام  2003عن إحياء تنظيم القاعدة

تعقيدا واألكثر قوة.
الذي تمدد بعد ذلك ،وتزايد أنصارا وتحول إلى سلسلة من التنظيمات األشد ً
لقد صدم ترامب بعد فشلال في قرار منع تءشيرات الدخول ،فهو ا ن يستعد لسياسة أمنية جديدة ،بعد
تعود على
فشل ق اررا التنفيذي الذي يعتبر رابع قرار أمريكي يفشل في التطبيق .فالرئيس دونالد ترامب ّ
الفشل ،حتى في عملال التجاري .لكنال كان في كل مرة ينهم ليكون أفضل مما كان ،فهو معروف
بعنادا واص اررا ،فهو ال يستسلم للهزيمة ،لكنال ال يصر على العودة إلى نفس طريق الفشل كالسذج،

بل يبحث عن طريق آخر للنجاح.
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وفى أول فشل يواجهال ترامب ،نجدا يختط لنفسال طريًقا آخر للنجاح .هذا الطريق قد يكون العمل
على إسقاط النظام في إيران ،إما بالحرب أو بالسالم واما بالقصف االستراتيجي كما حدث مع
الصرب ،أو بإنهاء نظام المالل كما حدث في العراق .فقد أكد في خطاب لال الجمعة  10فبراير

 2017أنال يستعد لطرح سياسة أمنية جديدة.

ففي الم تمر الصحفي مع الرئيس الياباني ،شنزوآى ،أعلن أنال سيعمل على إجراءات جديدة لتوفير

معا فى الباب
األمن المطلوب للواليات المتحدة ،لهذا نجدا يتكلم مع أردوغان واتفقا على التحرك ً
والرقة بسوريا ،وبحثا معاً المنطقة ا منة في سوريا وأزمة الالجئين ،والواليات المتحدة واسرائيل ال
تستطيعان الهجوم على إيران دون التعاون مع تركيا وأذربيجان.

أكد الرئيس األمريكي ترامب والتركي أردوغان تصميمهما على مواصلة الحرب ضد جميع أشكال

اإلرهاب بحسب ما صدر من بيان عن الرئاسة التركية يوم المحادثات ،وعدم تقديم أمريكا

المساعدات لحزب العمل الكردستاني «بى كاكا» وتنظيم «ب ى د و ى باك» .وأكدا أنهما حليفان
وصديقان دائمان .أما بيان البيت األبيم فقد وصف العالقات بينهما بتءنها وثيقة وطويلة األمد.

وفى اليوم التالي وصل إلى تركيا مدير المخابرات األمريكية مايك بومبيو الذي بحث خاللها مع
المسئولين األتراك عدداً من القضايا المتعلقة بينهما وعلى إثرها اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات
سوريا الديمقراطية والقوات التركية من جانب آخر في ريف حلب الشمالي .كل ذلك ي كد أنهما اتفقا

على مواصلة الحرب ضد «داعش».

وفى  13فبراير  2017قام الرئيس أردوغان بزيارة المملكة العربية السعودية ،الدولة الفاعلة في مكافحة

اإلرهاب ومحاربة داعش .لقد ارتعدت فرائص إيران ،فقرر الرئيس اإليراني زيارة الكويت وعمان،

توقعا منال أن الواليات المتحدة ترغب في تصفية داعش ثم تتجال بعدها إلى إيران.
ً
وفى يوم األربعاء  2017/2/15انطلق الرئيس اإليراني روحاني إلى سلطنة عمان والكويت سعياً وراء
تقارب مع دول الخليج أو على األقل تحييدها إذا ما حدث هجوم أمريكي ،لكن دول مجلس التعاون
وعلى رأسها المملكة لن ترضى عن إيران ،إال إذا توقفت عن تدخلها في شئون الدول العربية،

وانسحبت من العراق ،وسوريا ،وتوقفت عن دعم المتمردين في اليمن ،وحزب هللا في لبنان،
والمتمردين في البحرين ،فهل تقوم إيران بذلك؟.

اليزال صدى استقالة مستشار األمن القومي مايكل فلين يتردد في األوساط السياسية ،فهل حقاً ألنال
اتصل بالروس وكتم بعم المعلومات؟ ،إال أن القضية هي اختالف في وجهات النظر حول إيران،

فالجنرال فلين يتفق مع ترامب على أن إيران راعية ل رهاب ،وأنها قتلت آالف األمريكيين في لبنان،

وفى الخبر ،وفى  11سبتمبر.
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فاختالفهما في األولويات ،هو أن الجنرال فلين يرى أنال يجب البدء بقطع رأس الحية في طهران،

ومن ثم الحرب على اإلرهاب ،بينما يرى الرئيس ترامب أن القضاء على اإلرهاب يجب أن يءتي أوًال

ولعل هذا هو سبب االستقالة.

في يوم األربعاء  15فبراير  2017انطلقت زيارتان مهمتان ،سوف تحددان مستقبل الشرق األوسط،
زيارة الرئيس اإليراني حسن روحاني إلى سلطنة عمان والكويت ،واألخرى زيارة نتنياهو إلى واشنطن.

األولى جاءت في أعقاب التهديدات المتبادلة بين أمريكا وايران والمرشد األعلى للثورة على خامنئي
والرئيس األمريكي دونالد ترامب.

فتهديد ترامب جاء في أعقاب إطالق إيران صاروخها الباليستى ورد المرشد على التهديد بالتهديد،
وعلى الرغم من أن إيران تستخدم استراتيجية «القطة الخائفة» التي تكشر عن أنيابها إذا ما تعرضت

للخطر وهي ترتجف خوفاً من الداخل ،فإن هذا االستراتيجية أعطت ثمارها أيام بوش وأوباما ،لكنها
نفعا مع ترامب ألن طاقمال م يد لال.
لن تجدى ً
أما زيارة نتنياهو فتختلف عن زيارة روحاني ،إذ إن نتنياهو وصل إلى واشنطن وهو يحمل في حقيبتال
تقري اًر كتبال لال مدير عام خارجيتال السابق ،ورئيس مركز القدس الحالي للدراسات ،الدكتور دور جولد،

كتب موضحاً لال تهديدات سبق أن أطلقتها إيران ضد إسرائيل وهددت تهديدات ثالثة منها جاءت
على لسان المرشد األعلى على خامنئي وأربعة جاءت على لسان مساعديال.

اتيجيا ،وبذلك استطاع نتنياهو أن يقنع
لقد أصبحت إيران تهدد إسرائيل ودول الخليج وأمريكا استر ً
الرئيس األمريكي بالعمل على إسقاط النظام في إيران ،وخرج البيان يتطابق في وجهات النظر
بينهما ،لكن المحادثات ظلت في الكتمان.

أما روحاني فقد حاول جهدا أن يبعث بالطمءنينة في دول مجلس التعاون ،ألنها الرئة التي تتنفس

اقتصاديا ويرغب في أن يكون العداء معها عند سقف معين .لكن النتيجة من زيارة عمان
منها
ً
والكويت ال تتجاوز التطمينات ،فقد خرج روحاني ببيان قال فيال إنال تلقى رسائل غير مباشرة من دول
الخليج ،وانال م من بالرسائل غير المباشرة.

ما إن انتهت زيارة نتنياهو من واشنطن ،حتى ارتفعت وتيرة المواجهة اإلعالمية بين ما يسمى «حزب

هللا» واسرائيل على خلفية التهديدات التي أطلقها أمين عام الحزب حسن نصر هللا ،وردت عليها
إسرائيل .وهذا ما أعاد األنظار إلى الجبهة الجنوبية التي عاد إليها االستقرار منذ عام .2006

عمليا لحرب مقبلة ،مما ي كد على أن
لقد وسع كل من الطرفين بنك أهدافهما بما يظهر استعدادهما ً
إيران ترغب أن يكون الصدام بين إسرائيل وحزب هللا ليكون الدمار في لبنان ،وليس في إيران ،كما

كان في السابق.
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مهددا :إذا أقدم حزب هللا على قصف العمق اإلسرائيلي ،فإن
وصرح وزير االستخبارات اإلسرائيلية
ً
إسرائيل سترد بضرب كل األهداف المتاحة في لبنان ،وان األيام التي امتنعت فيها إسرائيل عن

ضرب البنية التحتية في لبنان قد ولت.

منذ سنتين هددت إسرائيل بءنها سوف تعيد لبنان مائة عام إلى الوراء ،والتقيت بعدها برئيس مركز

مساعدا لرئيس
للدراسات االستراتيجية اإلسرائيلي في روما في أحد االجتماعات وكان يشذل من قبل
ً
االستخبارات ،فسءلتال ،لو أن إسرائيل قصفت إيران هل سيتدخل حزب هللا؟ ،قال نعم ،قلت لو أن
إسرائيل قصفت لبنان وحزب هللا فهل ستتدخل إيران؟ ،قال ال ،قلت هل أنتم جادون بإعادة لبنان مائة

عام إلى الوراء؟ قال نعم ،قلت لال إن لي صديقاً في لبنان فهل أسدى لال النصح بالعودة إلى

السعودية؟ قال نعم.

إن الموقف ي كد أن الحرب سوف تبدأ بلبنان ،وأن الضحية هو الشعب اللبناني ،لكن إيران لن تنجو

هذا المرة من الهجوم ،ألن فرص المناورات قد انتهت ،فقد قيل بءنك تستطيع أن تخدع بعم الناس
كل الوقت ،وتخدع كل الناس بعم الوقت ،لكنك ال تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت.

الدستور ،القاهرة2017/2/21 ،

 .45لقاء العقبة السري ..تداعيات ومحاذير
صالح النعامي

سمح كشف صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية األحد الماضي عن لقاء "العقبة" السري -الذي تم في

مارس/آذار  ،2016وجمع كال من عبد الفتاح السيسي وعبد هللا الثاني وبنيامين نتنياهو وجون

كيري -بإطاللة نادرة على مدى استعداد نظامي الحكم في القاهرة وعمان لخفم سقف المطالب
ْ
العربية ،ومواءمتها مع مطالب الجانب الصهيوني إلرضائال واشباع صلفال.
وفي الوقت ذاتال ،فإن اللقاء مثّل أول فرصة للتعرف بشكل عملي على طابع ومرامي "التسوية
اإلقليمية" للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،التي يروج لها نتنياهو واإلدارة األميركية الجديدة ،ومناقشة

دوافع لقاء العقبة ومضامينال ونتائجال وتداعياتال.
توظيف روافع الضغط العربية

يتضح مما ذكرا الصحفي بارك رفيد -الذي كشف عن لقاء العقبة -أن اإلدارة األميركية هي التي
بادرت إلى عقد هذا اللقاء ،الختبار مدى جدية التعهد الذي قدمال نتنياهو للرئيس األميركي السابق
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باراك أوباما أواخر عام  2015باستعدادا للتوصل إلى حل للصراع مع الشعب الفلسطيني في إطار
تسوية "إقليمية".

وحسب منطق نتنياهو ،فإنال يمكن أن يكون للدول العربية دور فاعل في التوصل لتسوية سياسية
للصراع ،بزعم أن ممثلي الفلسطينيين غير جاهزين للتسوية ،وأن هناك حاجة لتوظيف روافع الضذط

التي تملكها الدول العربية واستخدامها ضد الفلسطينيين إلرغامهم على إبداء مرونة أكبر.

وقد استجاب األميركيون لطلب نتنياهو فطلبوا من نظامي الحكم في عمان والقاهرة ترتيب لقاء "قمة"
ْ
مع نتنياهو وبمشاركة كيري ،ليوفر البعد اإلقليمي الذي ينشدا رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،ويشكل في

مسوغا لممارسة ضذوط عربية على الفلسطينيين للقبول بما سيطرحال كيري.
الوقت ذاتال ّ
مع العلم بءن لقاء العقبة -وفق شهادة مساعدي كيري كما وثقتها "هآرتس" -جاء بعد إحباط نتنياهو
جهودا مكثفة بذلها كيري خالل عام  2015الستئناف المفاوضات مع السلطة.

الطامة الكبرى تتمثل في أن المبادرة التي طرحها كيري خالل لقاء العقبة -بعد الحصول على موافقة
فجا عما ورد في "مبادرة
السيسي والملك عبد هللا -ورفضها نتنياهو على الفور ،ال تمثل فقط نكوصا ًّ
السالم العربية" التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام  ،2002بل تمثل -في الواقع -تصفية حقيقية

للقضية الفلسطينية.

فرغم أن المبادرة استندت إلى "حل الدولتين" على أساس حدود  ،1967فإنها -من ناحية عملية-

مشوهة لنموذج الحكم الذاتي.
تحول فكرة الدولة الفلسطينية إلى صيذة ّ
تضمنت بنوداً ّ
إن أخطر ما طرحال كيري -وقِبلال السيسي وعبد هللا -في لقاء العقبة يتمثل في قبول العالم العربي أن
تلبي أية تسوية للصراع "االحتياجات األمنية إلسرائيل وتضمن تمكينها من الدفاع عن نفسها".

وعند ترجمة هذا البند -استنادا إلى المعايير اإلسرائيلية -فإنال يعني استعدادا فلسطينياً للتنازل عن
عد من االحتياجات األمنية
مساحات من األرم في الضفة الذربية ،ترى تل أبيب أن االحتفاظ بها ي ّ

لها.

ومن هنا ،فإن جميع األحزاب المشاركة في االئتالف الحاكم في تل أبيب وقوى المعارضة -التي
تمثل الوسط اإلسرائيلي -تعارم االنسحاب من منطقة "غور األردن" ،التي تشكل حوالي  %28من
الضفة الذربية ،بحجة أن االحتفاظ بهذا المنطقة يقلص قدرة أي طرف على مباغتة إسرائيل بشن

هجوم من الشرق.

تحسن قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها
وفي الوقت ذاتال ،فإن نص المبادرة على "ترتيبات أمنية" ّ
يعني قبول العرب بءن تكون الدولة الفلسطينية بال سيادة على حدودها ،حيث إن ضمان حق إسرائيل

في الدفاع عن نفسها يتطلب -وفق المنطق الصهيوني -السيطرة على الحدود مع األردن.
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واذا أخذنا بعين االعتبار أن المبادرة تقر باحتفاظ إسرائيل بالتجمعات االستيطانية الكبرى -التي تمتد
على  %12من مساحة الضفة الذربية -فإن هذا يعني عمليا تنازال فلسطينياً مسبقا عن  %40من

مساحة الضفة الذربية.

صحيح أن المبادرة تتحدث عن ضم إسرائيل للتجمعات االستيطانية ضمن صيذة تبادل أر ٍ
ام تتخلى

إسرائيل بموجبها عن أر ٍ
ام لضمها إلى الدولة الفلسطينية.

لكن األراضي التي تبدي أوساط في حكومة نتنياهو استعدادا للتنازل عنها هي منطقة "المثلث"،
ومسا
وذلك للتخلص من أكبر قدر من الثقل الديموغرافي لفلسطينيي الداخل؛ وهذا يمثل ترحيال مقننا ًّ

بهذا الشريحة الفلسطينية عبر مساواتهم بالمستوطنين المذتصبين لألرم.

وال تقف األمور عند هذا الحد ،بل إن كيري أبلغ نتنياهو موافقة العرب على "االعتراف بإسرائيل
كدولة يهودية وضمان الحفاظ على طابعها األساسي" .وال خالف أن االعتراف بيهودية إسرائيل يعني

تنازال طوعيا ومسبقا عن حق الالجئين الفلسطينيين في العودة لألراضي التي شردوا منها عام .1948

فحسب المنطق اإلسرائيلي ،فإن االعتراف بيهودية إسرائيل يعني إضفاء شرعية على كل ما يتطلبال

المركب الديموغرافي .ومن هنا ،ال يوجد أي طرف
الحفاظ على طابعها اليهودي ،وعلى رأسال
ّ

فلسطيني -بذم النظر عن توجهاتال السياسية -مستعد لالعتراف بيهودية إسرائيل ،بسبب خطورة
الطاقة الكامنة في هذا االعتراف.

تجاوز إسرائيل لتنازالت العقبة

إن ما طرحال كيري في لقاء العقبة -وقِبلال السيسي وملك األردن -بات من التاريخ ،ألن ما أرستال

إسرائيل من وقائع على األرم بعد اللقاء ينسف أية فرصة لوضع مبادرة كيري -على تواضعها-

موضع التنفيذ.

فعلى سبيل المثال ،نصت مبادرة كيري على تدشين دولة فلسطينية على إقليم متصل جذرافياً .لكن

ما أقدمت عليال إسرائيل عمليا م خ ار ينسف هذا البند ،حيث أجازت حكومتها مشروع ""E1

االستيطاني الذي يربط مدينة القدس بمستوطنة "معاليال أدوميم" الواقعة شمال شرق المدينة المقدسة.

يمر في المنطقة الفاصلة بين هذا
واذا عرفنا أن الشارع الذي يربط شمالي الضفة الذربية بجنوبيها ّ
المستوطنة والقدس ،فإن تدشين مشروع " "E1يسدل الستار على أية إمكانية إلقامة "دولة متصلة

اإلقليم".

إن المفارقة تكمن في أنال رغم رفم نتنياهو التنازالت العربية التي قدمت في لقاء العقبة قبل عام،

فإنال يواصل التعبير عن حماسال لفكرة "التسوية اإلقليمية" ،ويلمح إلى استعداد عربي لتوفير الشروط
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التي يمكن إلسرائيل أن تتعايش معها .وقد تعاظم تفا ل نتنياهو بواقعية التسوية اإلقليمية بعد صعود
دونالد ترمب إلى سدة الحكم في الواليات المتحدة.

والس ال الذي يطرح نفسال هنا هو :هل حصل نتنياهو -في لقاءات سرية مماثلة للقاء العقبة -على
المزيد من التنازالت تجعلال مستبش ار بتسوية إقليمية تستجيب لمطالب ائتالف اليمين المتطرف الذي

يقودا ويحكم إسرائيل؟

إن طرح هذا الس ال يكتسي أهمية كبيرة في أعقاب ما كشفال الوزير اإلسرائيلي المكلف بالتعاون
اإلقليمي الدرزي أيوب قرا ،من أن السيسي قد اقترح خطة إلقامة دولة فلسطينية في سيناء وغزة
تسمح إلسرائيل باالنفراد بالسيطرة على الضفة الذربية.

فرغم ن في نظام السيسي ونفي نتنياهو ،فإن الحديث المتواصل عن التسوية اإلقليمية يدفع لالعتقاد
بءن ق ار أطلق -نيابة عن آخرين -بالون اختبار للكشف عن طابع الردود على هذا الفكرة.

دالالت الصمت المصري واألردني

واذا كان لقاء العقبة لم يتطرق لفكرة دولة فلسطينية في سيناء ،فإنال يمكن افترام أن لقاءات سرية

أخرى جمعت نتنياهو والسيسي وتمت فيها مناقشة هذا القضية ،حيث إن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية
أشارت إلى أن السيسي طرحها أواخر عام .2014

ومما يضفي صدقي ًة على هذا الشكوك حقيقة أن صحيفة "معاريف" زعمت في  31مايو/أيار 2016

أن السيسي يبادر باالتصال على نتنياهو هاتفيا مرتين أسبوعيا!! ومن الواضح ،أنال في حال صح ما

نقلتال "معاريف" فإن وتيرة التواصل المكثف بين السيسي ونتنياهو تسمح بتناول الكثير من القضايا،

وضمنها مستقبل التسوية.

إن ما يثير االستفزاز والم اررة في آن معا أنال في الوقت الذي انهالت فيال االنتقادات على نتنياهو

داخل إسرائيل بسبب إهدارا فرصة التوصل إلى تسوية للصراع بظروف خيالية ،واتهامال بالتسبب في

شاهدي عيان على صلف
إطالة أمد الصراع بدون مبرر ،فإن السيسي والملك عبد هللا -اللذين كانا
ْ
نتنياهو -يلتزمان الصمت.

إن عدم تقديم ملك األردن والسيسي رواية متماسكة لما تم في م تمر العقبة يمثل -من ناحية-
إسهاما مباش ار في الجهد الدعائي الصهيوني ،عبر إتاحة المجال لنتنياهو لمواصلة الحديث عن

"التسوية اإلقليمية".

ومن ناحية ثانية ،فإن هذا الصمت يضفي صدقية على المخاوف من أن هناك استعدادا عربيا لتقديم

قدم السيسي والملك عبد هللا رواية مصدقة لما
المزيد من التنازالت .إذ من الواضح أنال في حال ّ
التاريخ :األربعاء 2017/2/22

العدد4208 :

ص

34

حدث في لقاء العقبة؛ فإن أحدا في العالم العربي والعالم بءسرا لن تنطلي عليال مسرحية "التسوية
يروج لها نتنياهو.
اإلقليمية" التي ّ
قصارى القول ،وبذم النظر عما دار في لقاء العقبة وما يمكن أن يكون قد دار ويدور في لقاءات
سرية أخرى عقدت أو يمكن أن تعقد في المستقبل؛ فإن الشعب الفلسطيني -مدعوما بالشعوب

العربية األخرى وعلى رأسها الشعب المصري -ال يمكن أن يسمح بتصفية قضيتال عبر أنماط التواط
التي كشف لقاء العقبة عن بعضها.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/2/21 ،

 .46إقصاء "اإلخوان" مقابل دمج إسرائيل
وائل قنديل

ال تترحم على أيام حسني مبارك ،وال ترك نفسك لمحاوالت تصنيع حنين زائف ،وحالة نوستالجيا

فاسدة ،لتلك األيام التي كان فيها مبارك يفعل كل ما تطلبال إسرائيل ،من دون أن ينحني ،أو ينبطح،

ظاهرياً.
انبطاح بالقلب وانبطاح بالجسد ،وال اختالف بين انحناء الظهر وانحناء الروح،
ال فرق عندي بين
ٍ
يتحكم في
ففي الحالتين هناك قابلية لالمتطاء ،واستجابة لالنحطاط ،أمام إرادة عدو للشعوب ،بات ّ
حكامها ،ويستحوذ على حقوق إدارتهم.
تخصص في صناعة
ال يقدم عبد الفتاح السيسي إلسرائيل أكثر مما قدمال حسني مبارك ،كالهما
ّ
البهجة لها ،وليس مهماً هنا أن يصنع أحدهم "عجين الفالحة" فيبهج ،أو أن ي دي سابقال دور
الخصم العنيد في العلن ،بينما هو ولي حميم في الواقع.

ما الذي تغير إذن؟

الذي تذير أن إسرائيل باتت على ٍ
ثقة بءنال لم يعد ثمة رد فعل على ما تفعلال ،وضمنت أن خطة
تخليق "المواطن الوغد" قد نجحت ،عن طريق رجلها الذي صنعت لال انقالباً ناجحاً على السلطة في

مصر ،وأن ما زرعتال ،ولم تبخل عليال بالحماية ،في يونيو /حزيران  2013قد أينع وأثمر ،وها هو
الحصاد يتساقط تحت أقدامها ،فتسعى إلى تحقيق كل أحالمها في السيطرة والهيمنة والعلو.

أنجز السيسي مشروع اصطفافال مع إسرائيل ،ضمن حزمة المنبطحين ،بالوراثة ،من عرب السالم

الساخن ،فيما لم تنجز الثورة المصرية ،أو حتى المعارضة ،مشروع اصطفافها في مواجهة أخطر

لحظة تمر على الصراع العربي اإلسرائيلي.
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الالزمين إلنجاح مشروعهم :توسيع
حدد السيسي ،ورعاتال ،أهدافهم ،بالدقة والوضوح
ومنذ البداية ّ
ْ
عالقات التصالح مع الصهاينة ،وتضييق مساحات التعايش مع "اإلخوان" الذين يجري إحاللهم ،تبعاً
لهذا الكيمياء ،في خانة العدو االستراتيجي للمشروع السيسي ،في مقابل نقل إسرائيل إلى خانة

الحليف ،أو الصديق على األقل.

وفي ذلك ،لن تجد تفاوتاً كبي اًر بين خطاب بعم النخب المصرية ،بشءن اإلخوان ،وخطاب صهيوني

عتيد ،مثل آفي ديختر عضو الكنيست والرئيس السابق لجهاز الشاباك اإلسرائيلي (األمن العام) الذي
أعلن ،بكل فخر ،أن إسرائيل أنفقت المليارات إلنهاء حكم الرئيس القادم من جماعة اإلخوان

المسلمين ،التي يقول عنها إنها "استولت على الحكم" ،و"ركبت ثورة الشبان الليبراليين".

ممص اًر على لسان قيادات "المصريين األحرار" ،الحزب الذي أنشءا نجيب
هدا الخطاب ستجدا
ّ
ساويرس ،ثم تم شلحال منال ،عندما كانوا يباهون بكفاحهم ،بالمال واإلعالم ،من أجل إنجاح مشروع

 30يونيو /حزيران االنقالبي .وفي مقابل هذا الوضوح والحسم ،لدى أصحاب مشروع العدو البديل،

وتسول المصالحات ،ليس بين أطراف الثورة
مضى مشروع الثورة يتخبط في دروب المماحكات،
ّ
وبينهم البعم ،وانما بين أطر ٍ
اف منهم وبين سلطة عبد الفتاح السيسي .وبدال من النضال من أجل

مصالحات ثورية ،تسمو فوق مهارشات ست سنوات مرت ،تجد هرول ًة نحو المصالحة مع السيسي،
األولى بالرعاية
التي هي بالتبعية مصالحة مع إسرائيل ،باعتبار أن السيسي هو مشروع إسرائيل ْ
واإلنفاق والدعم.

قلت سابقا إن معادلة عبد الفتاح السيسي بوضوح هي :كلما أردت االقتراب من إسرائيل ،عليك

االبتعاد عن "اإلخوان المسلمين" .وبالتالي ،فإن إقصاء "اإلخوان" يساوي إدماج إسرائيل.

ولو رجعت لتصريحاتال ،بعد لقائال ترامب في نيويورك قبل االنتخابات األميركية ،ستكتشف أن

السيسي يعمل بكل ٍ
تفان واخالص من أجل هذا الفكرة ،مع األخذ في االعتبار أن مفهوم "اإلخوان"

يتعدى الدائرة المصرية الضيقة ،ويمتد ليشمل كل أشكال العداء لالحتالل اإلسرائيلي.
ّ
ٍ
بمعارضة يقتلها الحنين للعودة إلى اللهو في حديقة النظام
هنيئا إلسرائيل بالسيسي ،وهنيئاً للسيسي

الخلفية ،تشاكسال أحياناً ،وتداعبال في أحيان كثيرة.
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 .47حتى ال يكون المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حدثا عاب ار
أديب زيادة

خالل أيام ،يبدأ الم تمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الذي أمضى فيال المنظمون أشه ار من

التحضيرات الفنية والتعبئة والحشد.

ينعقد هذا الم تمر في الوقت الذي أمعن فيال من ينبذي أن يكونوا ممثلين حقيقيين للماليين من
الفلسطينيين المنتشرين في أصقاع األرم؛ في تجاهل إمكاناتهم وقدراتهم ورغباتهم وطموحاتهم

وحقوقهم التي طالما تاقوا إلى إيالئها االعتبار.

لم تنجح منظمة التحرير عبر مسيرتها في تحويل هذا الكم الهائل من الفلسطينيين  -أكثر من ستة

ماليين -إلى شركاء حقيقيين في بناء المستقبل الفلسطيني أو صناعة القرار ،بل عملت على الدوام
على تهميشهم وادعاء تمثيلهم من غير وجال حق ،استنادا إلى ديكتاتورية قيادية  -ال تختلف عن

باقي ديكتاتوريات المنطقة  -لم تسمح لتلك الجماهير أن تدلي برأيها حول ما يتعلق بمصيرها

ومستقبل قضيتها .تعدى األمر ذلك بعد أن دخلت المنظمة في اتفاقيات أوسلو في العام ،1993
قزمت الحلم الفلسطيني وحصرت الفعل داخل الضفة الذربية وقطاع غزة ،سوى أن الفلسطينيين
والتي ّ
هناك أيضا لم يكن لهم الحق يوما في أن ينتخبوا ممثليهم في المجلس الوطني الفلسطيني أو هيئات

حر ونزيال.
المنظمة وم سساتها األخرى بشكل ّ
دخلت المنظمة إلى سجن الضفة الذربية وغزة .وبدال من أن تظل هي صاحبة القول الفصل في
المسيرة الوطنية ،تحولت إلى مجرد بند على أجندة و ازرة المالية في السلطة الفلسطينية .إذ لم يتم

استدعا ها إال في أضيق النطاقات وألغرام تسويذية محددة ،كما حصل حين اجتمع المجلس
الوطني الفلسطيني آخر مرة في قطاع غزة في نيسان /أبريل من العام  1996تحت الضذط

األمريكي ،من أجل إلذاء بعم بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تتعارم مع اتفاقيات أوسلو.

فعليا بقيت المنظمة هياكل ال حياة فيها وال حيوية ،إذ لم تعد قائدة نضال الشعب الفلسطيني نحو
التحرير .وتحولت بعثاتها إلى سفارات للسلطة ،كما لم يعد لها فعل يذكر في أوساط الالجئين
الفلسطينيين في الداخل أو الخارج .كل هذا لم يمنع قيادة المنظمة من المضي قدما في تقديم ذاتها،

باعتبارها القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني وممثلال الوحيد الذي من حقال النطق باسمال في المحافل
الدولية ،متجاهال حقيقة كونال ممثال باإلكراا ال باالنتخاب.

يظل قائما ،كي تتمكن من االستمرار في
هذا الواقع ّ
المر لمنظمة التحرير تريدا قيادة المنظمة أن ّ
التحكم بزمام المبادرة حيثما وكيفما شاءت .وعلى الرغم من االتفاقيات التي جرت بين الفصائل

الفلسطينية  -والتي منها اتفاق القاهرة في العام  - 2005والدعوات المتكررة من أجل الشروع في
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إعادة إحياء المنظمة وصياغة هياكلها على أسس شفافة وديمقراطية ،إال أن ذلك كلال كان يصطدم
بإرادة من يملك مفاتيح المنظمة في جيبال ،وهو رئيس السلطة يساعدا بعم المتحكمين في مداخلها

ومخارجها.

أمام هذا االنسداد في الحالة الوطنية العامة ،فإن الفلسطينيين حيثما كانوا مطالبون بإبداء الرأي في
ما يجري من سحق للهوية النضالية الفلسطينية تحت أقدام السلطة المتحكم بها إسرائيليا وغربيا .فهل

يقبل الفلسطينيون أن تستمر سرقة القرار الفلسطيني والتحكم بال تعسفا ،أم يبادرون إلى ما من شءنال
سحب شرعية من أصبحوا عقبة كءداء أمام تطوير أي صيذة من صيغ الوحدة الوطنية أو القرار

الفلسطيني المستقل .من هنا جاء الم تمر الشعبي لفلسطينيي الخارج كي يوّفر لهم منب ار ح ار للتعبير
عن آرائهم أمام هذا التذول على حقهم في اختيار قيادتهم وممثليهم.

منصة للتفريغ عن االحتقان ،أو لمجرد تءكيد التمسك بالثوابت
غير أن هذا المنبر ينبذي أال يكون ّ
الفلسطينية أو للتجمع من أجل الهتاف لفلسطين وشهدائها ومعتقليها ،بل ال بد من خطوات عملية

تعيد الحق إلى نصابال دون أن تكون هناك خشية من االصطدام بالمسّلمات الموهومة .فما اعتاد

الناس على اعتبارا مسّلمات ليس كذلك ،وما استمرأا كثيرون بصمتهم على يجري ليس بخيار عاقل

أو عادل ،بل الخيار العاقل يكمن في الشروع بما من شءنال تذيير قواعد اللعبة .فالمنظمة َك َب ْيت جامع
ُّ
محط حرص عند الكل الفلسطيني الحي ،أما قيادتها في كل المستويات فال تحمل قداسة ،وال
هي
ّ
حقا ي هلها للبقاء في مواقعها.
فءبواب المنظمة إن لم تفتح للكل الفلسطيني عبر تمثيل حقيقي ديمقراطي فال بد من فتحها عبر

تذيير األقفال ،وهذا هي المهمة التي يجب على الم تمر أن يضطلع بها وال أقل.

سيقول لك البعم أن هذا انقالب ،وأن كل المحاوالت التي جرت فيما مضى لفعل ما يشبال ذلك

فشلت ،إال أن هذا التخذيل ال ينبذي أن يعطل ضرورة البدء في مسيرة الخمسين ميال بخطى محكمة
وواثقة .فلئن كانت المنابر الدولية مفتوحة لقيادة السلطة التي تعد مذتصبة للقرار الوطني الجامع،

فإن بلورة هياكل تمثل جمهور الفلسطينيين في الخارج من شءنال أن يكرس واقعا تعي معال قيادة

أي تجاوز لذاك الجمهور بعد اليوم لن يكون مقبوال.
المنظمة ومن يسمعها؛ ّ
أن ّ
قررا
وحتى يكون هذا الم تمر إنذا ار أخي ار لقيادة المنظمة كي تعود إلى شعبها وتشركال في صناعة ا

واختيار قيادتال ،فإن من المطلوب خروج قرار بشكل ال لبس فيال؛ يدعو عموم الفلسطينيين في الخارج
حيثما وجدوا إلى الشروع في التسجيل من أجل انتخاب جسم تمثيلي معبر عنهم ،ليس بديال عن

أحد ،بل رديفا هدفال الحفاظ على الثوابت وتوظيف إمكانات الخارج وطاقاتال في صناعة القرار

الفلسطيني المتعلق بهم وبقضيتهم.
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في هذا السياق ،ينبذي أن يوضع سقف زمني تنتهي فيال عملية التسجيل اإللكتروني ،مستفيدين من
اإلمكانات التي توفرها التكنولوجيا الذكية لهذا الذرم ،في إطار عملية محكمة تتسم بءعلى درجات

الدقة والقدرة على التدقيق والفحص واإلقرار .واذا قامت قيادة منظمة التحرير في أعقاب ذلك بالتقاط
فإن على هيئة متابعة أعمال الم تمر الشعبي وضع مخرجات
هذا اإلشارة ّ
وعدلت من مسيرتهاّ ،
عملية التسجيل اإللكتروني في خدمة مشروع إعادة هيكلة المنظمة وانتخاب قيادتها ديمقراطيا.

صم أذنيها ،فعلى هيئة المتابعة استكمال إجراءات انتخاب
أما في حال أصرت تلك القيادة على ّ
الجسم التمثيلي لفلسطينيي الخارج ،ودعوة قطاع غزة أيضا للسير على ذات النهج ،إلى أن تتاح
ظروف الضفة الذربية لعمل ذات اإلجراء ،لضمان تكوين جسم موحد معبر تعبي ار سليما عن اإلرادة

الجمعية الفلسطينية.

الخطوة العم لية المذكورة سوف تعكس نية جادة في التذيير ،بينما إذا خرج الم تمر ببيانات تعلن عن

هيئات أو شعارات أو مبادئ نظرية درجت عليها العادة ،فإنال يخشى أن يكون مجرد حدث عابر
كذيرا من الم تمرات ،ما سيتسبب في المزيد من الرخاوة في الحالة الفلسطينية.
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