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***

 .1اختتام "مؤتمر فلسطينيي الخارج" في إسطنبول بالتأكيد على الحق بالمقاومة وبفلسطين كاملة
من البحر إلى النهر

إسطنبول  -صهيب قاللوة :اختتم "مؤتمر فلسطينيي الخارج" ،الذي استضافته مدينة إسطنبول ،على
مدى يومين ،مساء اليوم األحد ،أعماله ،بإطالق صرخة "استعادة روح الثورة والتضحية".

وقال المؤتمر ،في البيان الختامي ،إن انعقاده ُ"يشكل دعوة خالصة وصرخة عالية الصوت للعودة
إلى األصول والمنطلقات والثوابت والوحدة ،واستعادة روح الثورة والتضحية ،وتأكيد الحق الفلسطيني

والعربي واإلسالمي في فلسطين كاملة من البحر إلى النهر".

أن "اتفاقية أوسلو (بين السلطة الفلسطينية
وأشار البيان ،الذي حصلت األناضول على نسخة منهّ ،
واسرائيل  )3991وما تبعها من تنازالت وفساد وتنسيق أمني مع االحتالل ألحقت ضر اًر فادحاً
بمصالح الشعب الفلسطيني ،ومست حقوقه الثابتة".

ورأى المؤتمر أن مهمة تطوير الدور الوطني لفلسطينيي الخارج ومشاركته في القرار السياسي
الفلسطيني يجب أن يستند إلى إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي

لكافة الفلسطينيين.
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ودعا إلى "إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة النتخاب مجلس وطني جديد ،يفرز لجنة تنفيذية
تكون قادرة عن وضع برنامج وطني جامع بعد إعالن التخلص من اتفاقية أوسلو وتصفية تركتها

الضارة بحقوق الشعب الفلسطيني".

وشدد المؤتمر على" حق شعبنا الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال والمقاومة ضد االحتالل

الصهيوني ،ويعتبرها حق مشروعاً للشعب الفلسطيني كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية".

وطالب المؤتمر الفصائل الفلسطينية بـ"الوحدة على قاعدة االلتزام ببرنامج المقاومة والميثاق القومي

العام  ،3991والوطني الفلسطيني العام ."3991

وعبر المؤتمر عن" أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية ،ومنع ذوبانها في مجتمعات اللجوء

واالغتراب ،والعمل على تطوير الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك".

وعبر عن "أهمية دور الشعب الفلسطيني في الخارج في دعم صمود ومقاومة شعبنا وانتفاضته في

الداخل ضد االحتالل الصهيوني ،وفي كسر الحصار الجائر عن شعبنا في غزة".

وشدد المؤتمر على أن" الشعب الفلسطيني جزء أصيل من األمة العربية واإلسالمية ،ويعتبر حقوقه
الثابتة ومصالحه المشروعة امتدادا للمصالح القومية العربية واإلسالمية ،ويدعو إلى تعزيز الدور

العربي واإلسالمي والعالمي في الوصول إلى الحقوق الثابتة التيُ حرم منها الشعب الفلسطيني منذ

سبعين عاماً".

وحول التجاذبات اإلقليمية في دول الطوق ،أشار البيان إلى أن "شعبنا الفلسطيني خارج فلسطين

ليس طرفاً ،ويطالب المؤتمر بتحييد المخيمات الفلسطينية في المنطقة حيث وجدت عن دوائر

الصراع فيها".

والمقصود بدول الطوق ،البلدان العربية المجاورة لفلسطين واسرائيل ،والتي خاضت حروباً سابقة مع
تل أبيب وهي مصر ،سوريا ،واألردن ،ولبنان.

وطالب المؤتمر "الدول العربية الشقيقة كافة ،وجميع الدول التي تحتضن الفلسطينيين ،بضرورة توفير

وسبل العيش الكريم ألبناء شعبنا الفلسطيني المقيم في بلدانهم ،ومنحه كافة الحقوق
الحماية ُ
االقتصادية واالجتماعية والمدنية واإلنسانية ،باإلضافة إلى حرية التنقل والسفر".
وقرر المؤتمر" النأي بنفسه عن التدخل في المحاور العربية والدولية أو التدخل في الشؤون الداخلية

أن بوصلته قضية فلسطين وشعبها في الداخل والخارج".
للدول العربية وللدول عامة ،ويعلن ّ
وأكد المؤتمر على ضرورة "تغليب المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا على ّأية والءات خاصة".
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وحسب البيان الختامي ،ناقش المؤتمر "الواقع الفلسطيني من جوانبه كافة ،ودور فلسطينيي الخارج
في مواجهة المشروع الصهيوني ،وقرر إطالق مسارات ومبادرات ومشروعات جامعة تأسيس الوطنية

لشعبنا في مراحل نضاله كافة ،وخبرات أبنائه ،وامكاناتهم الهائلة والمهدورة".

كما بحث المؤتمر تفعيل دوره على المستويات الجماهيرية واإلعالمية والسياسية والحقوقية والمدنية.

وكالة االناضول لألنباء ،أنقرة2017/2/26 ،

" .2الخارجية الفلسطينية" :تصريحات نتنياهو اشتراطات مسبقة وعقبات أمام استئناف المفاوضات
رام هللا :أكدت و ازرة الخارجية الفلسطينية أن تصريحات رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو خـالل

لقائـه مــع وزيـرة الخارجيــة االســترالية ،التــي دعــا فيهــا إلـى (فحــص خيــارات أمنيــة مــن خــالل إدخــال قـوات
أجنبيــة إلــى قطــاع غ ـزة ،وأن الجــيش اإلس ـ ارئيلي ســيكون ملزم ـاً بالســيطرة علــى أ ارضــي الضــفة الغربيــة
بحيث تكون السـيادة الفلسـطينية محـدودة) ،تكشـي حقيقـة موقـي الحكومـة اإلسـرائيلية مـن حـل الـدولتين،
واص ـرارها علــى تفريغــه مــن مضــمونه الحقيقــي ،وتحويلــه إلــى مجــرد غطــاء تمــرر مــن تحتــه مخططاتهــا

لتكريس االحتالل واطالة أمده ،من خالل تصعيد الحديث عن "التهديدات األمنية الخارجية".

وقالــت "الخارجي ــة ف ــي بي ــان له ــا ي ــوم األحــد ،إن ه ــذه التصـ ـريحات والمواق ــي المعادي ــة للس ــالم تش ــكل

شــروطا مســبقة وعقبــات إضــافية فــي وجــه أي مفاوضــات جديــة ،خاصــة أنهــا تغلــق البــاب نهائيـاً أمــام

إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب "إسرائيل".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/2/26 ،

 .3النائب محمد الغول :لن نقبل بقوات دولية في قطاع غزة
الرسـالة نــت  -خــاص :أكــد النائــب فـي المجلــس التشـريعي عــن حركــة حمـاس محمــد فــرج الغــول علــى
رف ــر حركت ــه وب ــاقي الفص ــائل الفلس ــطينية الق ــاطع لم ــا طرح ــه رئ ــيس الحكوم ــة اإلسـ ـرائيلية بني ــامين
نتنيـاهو ،لنشــر قـوات دوليـة للســيطرة علــى قطــاع غـزة المحاصــر .وأوضــح الغـول ،فــي تصـريح خــاص
لـ"الرسالة نت" ،األحد ،أن ما طرحه نتنياهو خالل لقائه مع وزيرة الخارجية األسترالية ،جولي بيشوب،

مجرد "بالونات سياسية" لها أهداي وخبايا خطيرة تجاه قطاع غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام.

وأضاي" :نتنياهو يريد من خالل هذا الطرح الخبيث تقسيم الوطن وفصل قطاع غزة عنه ،واالسـتفراد
بالضـ ــفة الغربيـ ــة المحتلـ ــة والقـ ــدس وفلسـ ــطيني الـ ــداخل عـ ــام  ،48وهـ ــذا أمـ ــر ترفضـ ــه حمـ ــاس بشـ ــدة

وستتصدى له بكل قوة".
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 .4الحمد هللا :إذا رفضت حماس إجراء االنتخابات البلدية ستؤجل في غزة وتجرى بالضفة
رام هللا :قــال رئــيس الــوزراء الفلســطيني ارمــي الحمــد هللا إنــه فــي حــال لــم توافــق حمــاس علــى إج ـراء
االنتخابـات المحليـة فـي موعـدها المحـدد ،سـيتم تأجيلهـا فـي قطـاع غـزة واجراؤهـا فـي الضـفة .وأضـاي

الحمـ ــد هللا رداً علـ ــى أســـئلة الصـ ــحفيين ،خـــالل تسـ ــيير قافلـــة مـ ــن األدوي ــة لقطـ ــاع غ ـ ـزة ،يـ ــوم األحـ ــد

 ،2017/2/26مــن مســتودعات و ازرة الصــحة المركزيــة بنــابلس ،أنــه وبعــد التشــاور مــع ال ـرئيس محمــود
عبــاس والفصــائل ،تـ ّـم إعطــاء حمــاس مهلــة لمــدة أســبوع ســتنتهي غــداً للــرد علــى قـرار عقــد االنتخابــات
المحلية في قطاع غزة ،وأن الحكومة سـتبت فـي هـذه القضـية خـالل جلسـتها التـي سـتعقد يـوم الثالثـاء
المقبل في مدينة بيت لحم ،بناء على رد حماس.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/2/26 ،

" .5األوقاف الفلسطينية" :الحكومة اإلسرائيلية تستهدف هدم "األقصى" وتدفع المنطقة لحرب دينية
غزة  -أسامة الكحلوت ،وكاالت :ح ّذر وزير األوقاي والشؤون الدينية الفلسطينية يوسي ادعـيس مـن
محاوالت االحتالل هدم المسجد األقصى من خالل الحفريات اليوميـة فـي محيطـه .وقـال فـي بيـان إن

"ما يجري من حفريات يدفع المنطقة إلى أتون حرب دينية".

البيان ،دبي2017/2/27 ،

 .6كتلة التغيير واإلصالح تنتخب هيئة قيادية جديدة برئاسة الزهار
انتخبت كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشـريعي الفلسـطيني الممثلـة لحركـة حمـاس هيئـة جديـدة
لقيادتهــا برئاســة النائــب د .محمــود الزهــار .جــاء ذلــك خــالل اجتمــاع للكتلــة بغ ـزة األحــد ،2017/2/26

حيث أفرزت النتائج انتخاب النائب د .مروان أبـو راس نائبـاً للـرئيس ،والنائـب محمـد فـرج الغـول أمينـاً
للسر فيما انتخب النائب مشير المصري متحدثاً باسمها ،والنائب جمال نصار أميناً للصندوق.

موقع حركة حماس2017/2/26 ،

 .7األجهزة األمنية الفلسطينية تعتقل "فتحاويين" شاركوا في مؤتمر نظمه دحالن في القاهرة
رام هللا – رويتــرز :قــال أعضــاء فــي حركــة فــتح إن األجه ـزة األمنيــة الفلســطينية بــدأت منــذ أيــام حملــة
اعتقاالت في صفوي أبناء الحركة الذين شاركوا في مؤتمر شبابي فلسطيني نظمه القيـادي المفصـول

مـ ــن الحركـ ــة محمـ ــد دحـ ــالن ،وعقـ ــد فـ ــي القـ ــاهرة األسـ ــبوع الماضـ ــي .وأقـ ــر مصـ ــدر أمنـ ــي فلسـ ــطيني
باالعتقاالت ،مؤكداً "اعتقال عدد من األشخاص ،ويجري التحقيق معهم في قضايا متعلقة باألمن".
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وكــان دحــالن نظــم المــؤتمر تحــت شــعار "شــباب فلســطين يرســم خارطــة المســتقبل" ،وألقــى فيــه كلمــة
تحدث فيها عن إصالح فتح.

وقال "الفتحاوي" دمتري دلياني لوكالة "رويترز"" :لغاية اآلن ،وصل عـدد المعتقلـين إلـى  ،9واسـتدعت

األجهزة األمنية الفلسطينية عدداً آخر على خلفية المشـاركة فـي المـؤتمر" .وأضـاي دليـاني ،وهـو أحـد
المش ــاركين ف ــي الم ــؤتمر ويق ــيم ف ــي الق ــدس ،أن تهدي ــدات تص ــله عب ــر اله ــاتي بس ــبب مش ــاركته ف ــي

المؤتمر ،موضحاً أن عدد المشاركين فيه من الضفة الغربية ،بما فيهـا القـدس ،بلـح نحـو  40شخصـاً،
إلى جانب المئات من قطاع غزة وفلسطيني الشتات.

وكتــب النائــب "الفتحــاوي" جمــال الطي ـراوي علــى صــفحته علــى الفيســبوك أن هنــاك "ق ـ اررات بالمالحقــة
واالعتقـال لكـوادر فـتح وأبنائهـا فـي الضـفة لتطـاول أعضـاء مجلـس ثـوري سـابق وقيـادات شـبابية وازنــة

وفاعلة على مستوى الوطن".

وقــال دحــالن فــي منشــور علــى صــفحته علــى الفيســبوك" :فــي خط ـوات تصــعيد جديــدة تســتهدي الحريــات
وتزيد من حدة القمع وانتهاك القانون نفذت أجهزة (الرئيس) محمـود عبـاس خـالل السـاعات الماضـية حملـة

أمنية من اعتقاالت ودهم تستهدي قادة وشباباً من مناضلي فتح بذريعة مشاركتهم في لقاء شبابي".

وقالت الهيئة الفلسطينية لحقوق اإلنسان إنها على علـم بحملـة االعتقـاالت ،وانهـا تتـابع الموضـوع مـع

الجهات المعنية.

الحياة ،لندن2017/2/27 ،

 .8الهيئة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 55 :شكوى تعذيب وسوء معاملة في الضفة والقطاع
رام هللا – رويتــرز :قالــت الهيئــة الفلســطينية لحقــوق اإلنســان ،فــي تقريــر له ـا عــن انتهاكــات األجه ـزة
األمنية يغطي كانون الثاني /يناير الماضي" ،أنهـا تلقـت خـالل الفتـرة التـي يغطيهـا التقريـر  71شـكوى
في الضفة تركزت على عدم صحة إجراءات التوقيي كون توقيي المشتكين كان إما ألسباب سياسية

أو تعســفياً" .وأضــاي" :أمــا فــي قطــاع غـزة ،فتلقــت الهيئــة خــالل الفتـرة ذاتهــا  62شــكوى عــن االنتهــاك
المــذكور" .وجــاء فــي التقريــر أن الهيئــة تلقــت خــالل الفت ـرة ذاتهــا " 55شــكوى تتعلــق بالتعــذيب وســوء

المعاملة (من األجهزة األمنية المختلفة) ،منها  32شكوى في الضفة ،و 23شكوى في قطاع غزة".

الحياة ،لندن2017/2/27 ،
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 .9السنوار يهاتف مشعل ويستعرضا التحديات واآلفاق أمام الحركة والقضية الفلسطينية
هاتي الرئيس الجديد لحركـة حمـاس فـي قطـاع غـزة ،األسـتاذ يحيـى السـنوار ،رئـيس المكتـب السياسـي
للحركة األستاذ خالد مشعل مساء األحـد ،حيـث جـرى الحـديث فـي أجـواء العمليـة الشـورية الديمقراطيـة
الت ــي تج ــري ه ــذه األي ــام ف ــي أوس ــاط الحرك ــة ،حي ــث انته ــت ف ــي مرحلته ــا األول ــى ف ــي غـ ـزة ،ويج ــري

استكمالها في الضفة والخارج.

كمــا تنــاول الحــديث القضــايا كافــة المتعلقــة بالحركــة والقضــية الفلســطينية فــي أجـواء ارســخة مــن وحــدة

الموقي وتكامله ،بما في ذلك نتائج زيارة نائب رئيس المكتب السياسي األستاذ إسماعيل هنية للخارج
ولقاءاته مع إخوانه رئيس وأعضاء قيادة الحركة.

وجــرى التشــاور حــول آخــر المســتجدات والتطــورات علــى الســاحة الفلســطينية ،مستعرضــين التحــديات

واآلف ــاق أم ــام الحرك ــة والقض ــية ،مؤك ــدين اعت اززن ــا جميعـ ـا بوح ــدة الحرك ــة ورس ــوا أعرافه ــا التنظيمي ــة
والشورية ،وتمسكها بالثوابت والحقوق الوطنية ،ومواصلتها العمل على بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية

وتعزيزها خالل المرحلة المقبلة.

موقع حركة حماس ،غزة2017/2/26 ،

 .11فتح تدين مؤتمر "الشتات الفلسطيني" وتعده التفافا وضربا لمكانة منظمة التحرير
رام هللا :أدانــت حركــة فــتح بشــدة مــا أطلــق عليــه مــؤتمر "الشــتات الفلســطيني" ،والــذي عقــد مــؤخ اًر فــي
مدينة إسطنبول التركية ،وكل ما صدر عنه من مواقي وبيانات وق اررات.

وأكــدت "فــتح" أن "عقــد هــذا المــؤتمر بهــذا التوقيــت وهــذه الكيفيــة هــو خدمــة لحكومــة اليمــين المتطــري

اإلس ـرائيلي بزعامــة نتنيــاهو ،وكــل أولئــك الســاعين إلــى تصــفية القضــية الفلســطينية فــي هــذه المرحلــة
التاريخية العصيبة التي تمر بها األمة العربية".

واعتبرت "فتح" في بيان صادر عنها مساء األحد" ،أن عقد هذا المؤتمر االنشقاقي ما هو إال استمرار

لنهج االنقسام الذي تقوده حركة حماس وتكرسه وتريد تعميمه اليـوم علـى السـاحة الفلسـطينية والشـعب
الفلسـ ــطيني فـ ــي مختلـ ــي أمـ ــاكن تواجـ ــده ،وهـ ــو محاولـ ــة لاللتفـ ــاي وضـ ــرب مكانـ ــة منظمـ ــة التحريـ ــر

الفلســطينية كممثــل شــرعي وحيــد للشــعب الفلســطيني ،وضــامن لهويتــه وانجا ازتــه الوطنيــة ،مــذكرة أن
حمــاس واألط ـراي المتورطــة معهــا فــي عقــد هــذا المــؤتمر إنمــا هــي باألســاس قــد طرحــت نفســها منــذ
البدايــة لتكــون بــديال عــن المنظمــة وذلــك فــي تســاوق مشــبوه مــع المخططــات اإلس ـرائيلية المتواصــلة
لتصفية الكيانيـة الوطنيـة الفلسـطينية المتمثلـة بمنظمـة التحريـر" .وقارنـت "فـتح" بـين عقـد هـذا المـؤتمر

والمؤتمرات الشبيهة التـي ترعاهـا قـوى إقليميـة لتفتيـت األمـة العربيـة وشـعوبها وتمزيقهـا ،وأن ال تفسـير
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لعقد مؤتمر "إسطنبول" إال هذا التفسير .وأكدت أن للشعب الفلسطيني عنواناً واحداً وممثال وحيدا هي
منظمة التحرير وقيادتها الوطنية الشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس "أبو مازن".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/2/26 ،

 .11حماس :إرسال قوات دولية إلى قطاع غزة أمر خطير ومرفوض تماما
غ ـزة – (د ب أ) :رفضــت حركــة حمــاس مقترحــا ل ـرئيس الــوزراء اإلس ـرائيلي بنيــامين نتنيــاهو بإرســال
قوات دولية إلى قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيي القانوع ،يوم األحد في بيان صحفي عبر البريد اإللكترونـي،

إن إرسال قوات دولية إلى قطاع غزة “هو أمر خطير ومرفور تماما”.

كانت مصادر في ديوان نتنياهو قد نفت في وقت سابق اليوم األحد ما تردد عن اقتراح رئيس الوزراء

بإرس ــال قـ ـوات دولي ــة إل ــى غـ ـزة .وأض ــافت المص ــادر أن نتني ــاهو نفس ــه رف ــر اقت ارح ــا طرحت ــه وزيـ ـرة

الخارجية األسترالية جولي بيشوب في هذا الصدد.

رأي اليوم ،لندن2017/2/26 ،

 .12البردويل :حديث نتنياهو عن إدخال قوات دولية لغزة فرقعات صوتية
غـزة  -إيهــاب العيســى :اعتبــرت حركــة حمــاس ،مقتـرح رئــيس الحكومــة اإلسـرائيلية إدخــال قـوات دوليــة

إلى قطاع غزة ،محاولة منه لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال القيادي في الحركة صالح البردويل ردا على إثارة نتنياهو في ختام زيارته ألستراليا إدخال قوات

دولية إلى قطاع غزة" :هذه فرقعات صوتية ال قيمة لها ،ودرب من دروب الخيال".

وأضاي البردويل في حديثه لـ "قدس بـرس"" :نتنيـاهو يحـاول أن يقفـز ويتجاهـل عمـدا أن قضـيتنا هـي

قضية احتالل وتحرير أرر ومن ثـم هـذه األرر المحتلـة ليسـت ملكـا لـه لكـي يتصـري بهـا ويصـدر

ق اررات وان يأتي بقوات دولية وغير دولية إليها".

وتـابع" :هـذه فلسـطين أرضــنا وال يمكـن ألحـد أن ينتزعهــا منهـا حتـى وان اسـتطاع فــي فتـرة مـن الزمــان

وفي غفلة من األمة أن يقتنص فرصة ويحتل أرضنا".
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 .13الهندي :السلطة التي ال تحمي شعبها وتنسق مع العدو عليها الرحيل
غ ـزة :طالــب عضــو المكتــب السياســي لحركــة الجهــاد اإلســالمي فــي فلســطين ،محمــد الهنــدي برحيــل
السلطة في الضـفة المحتلـة لفشـلها فـي حمايـة شـعبها ،وتنسـيقها مـع العـدو ضـد االنتفاضـة والمقاومـة،

ـددا علـ ــى ض ــرورة تنفيـ ــذ االتفاق ــات السـ ــابقة القاض ــية بإعـ ــادة بن ــاء منظمـ ــة التحري ــر لتمثـ ــل الكـ ــل
مش ـ ً
الفلسطيني.
وقــال الهنــدي فــي كلمتــه بلقــاء طالبــي نظمتــه يــوم األحــد ،الرابطــة اإلســالمية اإلطــار الطالبــي لحركــة

الجه ــاد ف ــي الجامع ــات" :الس ــلطة الت ــي ال تحم ــي الش ــعب الفلس ــطيني ،والت ــي تنس ــق م ــع الع ــدو ض ــد
االنتفاضة وقوى المقاومة عليها الرحيل".

وتطــرق الهنــدي إلــى المــؤتمر الشــعبي لفلســطينيي الخــارج المنعقــد فــي إســطنبول ،مؤكـ ًـدا أنــه يــأتي فــي
سياق تفعيل دور الشتات الفلسطيني ،في ظـل غيـاب دور منظمـة التحريـر الفلسـطينية ،منـذ أكثـر مـن

ربع قـرن .ودعـا الهنـدي قيـادة المنظمـة للموافقـة علـى تفعيـل اتفـاق القـاهرة  2005القاضـي بإعـادة بنـاء
منظمة التحرير ،على أسس سياسية وديمقراطية جديدة ،وانتخابات مجلـس وطنـي جديـد حيثمـا أمكـن،

والتوافــق علــى أعضــائه فــي المنــاطق التــي يتعــذر فيهــا االنتخابــات ،لتصــبح بــذلك ممــثالً لكــل القــوى
والفصائل بما فيها حماس والجهاد في الداخل ومناطق الشتات.

وفيما يتعلق باالنتخابات البلدية أشار الهندي إلى أنه جرى تعطيل انتخابات بلدية وافقت عليها حركة

"حمــاس" لحســابات انتخابيــة حزبيــة ،متســائالً :مــا الجديــد الــذي دفــع الســلطة إلعــالن انتخابــات بــدون

توافق مع غزة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/2/26 ،

 .14أبو ليلى :الوقائع الجديدة تفرض على السلطة سحب االعتراف بـ"إسرائيل"
رام هللا  -يحيــى اليعقــوبي :أكــد نائــب األمــين العــام للجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين ،قــيس عبــد
الك ـريم "أبــو ليلــى" ،أن الفلســطينيين أمــام منعطــي ووقــائع جدي ـدة متمثلــة بعنص ـرية االحــتالل وتوســعه
االســتيطاني تفــرر علــى الســلطة الفلســطينية تنفيــذ ق ـ اررات المجلــس المركــزي الفلســطيني فــي مــارس/

آذار  ،2015فيما يتعلـق بإعـادة النظـر باتفـاق (أوسـلو) ،وامـالءات مـؤتمر بـاريس االقتصـادي ،ووقـي
التنسيق األمني ،وسحب االعتراي بـ(إسرائيل).

وأضــاي أبــو ليلــى فــي تص ـريح لصــحيفة "فلســطين" ،أن ذلــك يملــي علــى الســلطة الفلســطينية االنتقــال
الستراتيجية جديدة تنهي الرهان على العملية التفاوضية التي كانت ترعاها أمريكا.
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وذلــك يتطلــب ،وفــق أبــو ليلــى ،إعــداد الوضــع الفلســطيني الــداخلي لكــي يتحمــل عــبء المواجهــة مــع
االحـتالل بقــدرة عاليـة ،مـن خــالل إنهــاء االنقســام وتنفيـذ االتفاقــات التــي تقــود إلـى اســتعادة الوحــدة فــي

إطــار منظمــة التحريــر .وبشــأن قــدرة الســلطة علــى ســحب االعتـراي بــاالحتالل ،قــال :إن هنــاك تفهمــا
ـير إلــى أنــه كــان مــن الضــروري الــرد
عالميــا يمكــن أن يســاعد علــى اتخــاذ الكثيــر مــن اإلجـراءات ،مشـ ًا
على قانون "تسوية المستوطنات" بإحالة قضية االستيطان لمحكمة الجنايات.
فلسطين أون الين2017/2/26 ،

" .15الرسالة نت" :اجتماع لفتح بغزة لتنفيذ مجزرة بحق رواتب المشاركين في مؤتمر دحالن بالقاهرة
محمــود هنيــة :اســتّلت أجه ـزة أمــن الســلطة ســيفها فــي وجــه أنصــار القيــادي المفصــول مــن حركــة فــتح
النائب محمد دحالن ،ال سيما المشاركين منهم فـي مـؤتمر الشـباب الـذي عقـد فـي العاصـمة المصـرية
القاهرة قبل أسبوعين.

وعلمــت "الرســالة" بوجــود ق ـرار صــادر عــن الحــاج إســماعيل جبــر عضــو اللجنــة المركزيــة لفــتح ،ع ـ از

خاللــه لقيــادة األجهـزة األمنيــة بــالتحري األمنــي عــن كــل المــوظفين العســكريين والمــدنيين الــذين شــاركوا
في مؤتمر الشباب ،مطالباً إياهم بعدم الرحمة في هذا التحري.

أن اللجنة األمنية في حركة فتح المسؤولة عن قطـاع غـزة ،سـتجتمع الثالثـاء المقبـل
وذكرت المصادر ّ
فـي مقـر الحكومـة الفلسـطينية برئاسـة ارمـي الحمـد هللا ،وذلـك لتنفيـذ مجـزرة بحـق رواتـب الـذين شـاركوا

في مؤتمر الشباب األول في القاهرة بقيادة محمد دحالن.

وطالــب جبــر بضــرورة قطــع رواتــب كــل الــذين شــاركوا فــي المــؤتمر ،فيمــا دعــا ارمــي الحمــد هللا رئــيس
وزراء رام هللا بتنفيذ تعليمـات اللجنـة المركزيـة القاضـي بشـمل المـدنيين فـي قـرار قطـع ال ارتـب ،وهـو مـا

مؤخرا ،وفق المعلومات التي حصلت عليها الرسالة.
وافق عليه الحمد هللا
ً
الرسالة نت ،فلسطين2017/2/27 ،
 .16حماس تجري اتصاالتها لوقف االشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان
قالت حركة حماس ،مساء األحد ،إنها أجرت اتصاالتها مع كافة الفصائل والقوى الوطنية واإلسـالمية

وم ــع الجه ــات اللبنانيـ ـة المعني ــة م ــن أج ــل وق ــي االش ــتباكات ال ــدائرة ف ــي مخ ــيم ع ــين الحل ــوة لالجئ ــين
الفلسطينيين في لبنان.

ودعــت الحركــة ،فــي بيــان صــحفي تلقــت األناضــول نســخة منــه ،إلــى ســحب المســلحين مــن الش ـوارع

ووقي إطالق النار بشكل فوري.
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ووصفت االشتباكات بأنها "عبثية" وال تخدم إالّ إسرائيل وتسيء إلى قضية الالجئين الفلسطينيين.

كمـا دعـت حمــاس ،إلـى "إعـادة تشــكيل اللجنـة األمنيـة العليــا والقـوة األمنيـة المشــتركة بمـا يحفـظ األمــن
واالستقرار في المخيم".

موقع حركة حماس ،غزة2017/2/26 ،

 .17سقوط صاروخ أطلق من غزة جنوب "إسرائيل"
بــالل ضــاهر :ســقط صــاروا تــم إطالقــه مــن قطــاع غــزة فــي منطقــة مفتوحــة فــي المجلــس اإلقليمــي

"شاعر هنيغي" ،قبيل فجر االثنين ،دون أن يسفر عن إصابات أو يلحق أض اررا.

وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن صفارات اإلنذار لم تعمل ألنه جرى رصـد إطـالق الصـاروا باتجـاه

منطقة مفتوحة.

عرب 2017/2/27 ،48

 .18يديعوت أحرونوت 10,761 :إسرائيليا قتلوا وأصيبوا في هجمات منذ العام 2000

تل أبيب :كشـي تقريـر لـو ازرة الجـيش اإلسـرائيلي نشـر يـوم األحـد ،أن  10,761إسـرائيليا قتلـوا وأصـيبوا
في هجمات مختلفة منذ بداية عام .2000

وحســب موقــع صــحيفة يــديعوت أحرونــوت العبريــة ،فــإن و ازرة الجــيش اعترفــت بهــذا العــدد كضــحايا لـ ـ

"األعمال العدائية" .وأشار الموقع إلى أنه خالل عام  2016تم االعتراي بـ  452إسرائيليا ما بين قتيـل

وجريح.

القدس ،القدس2017/2/26 ،

 .19وزير الصحة اإلسرائيلي :المستشفيات ستتوقف عن تقديم العالج الطبي للجرحى السوريين
بيروت  -كمال خلي :أبلح وزير الصحة اإلسرائيلي يعقوب ليتسمان ،رئيس الوزراء بنيـامين نتنيـاهو،
بأن المستشفيات اإلسرائيلية ستتوقي عن تقديم العالج الطبي للجرحى السوريين .

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن الوزير اإلسرائيلي قوله إنه سيتم استثناء الحاالت “الخطيرة جدا”.
وأوضــح ليتســمان أن الق ـرار جــاء بســبب “عــدم تحويــل االعتمــادات الالزمــة إلــى المستشــفيات لتقــديم

المعالجة الطبية لهؤالء الجرحى”.
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طبيا لما معدله  2,278جريحا سورّياً من المعارضة السورية والكتائب
وكانت إسرائيل قد قدمت عالجا ّ
العسكرية المنتشرة على الحدود منذ عام  2013وحتى اآلن ،إذ ينتقل الجرحى إلى إسرائيل عـن طريـق
هضبة الجوالن من الحدود في القنيطرة.

رأي اليوم ،لندن2017/2/26 ،

 .21مصدر مقرب من نتنياهو ينفي موافقته على إدخال قوات دولية إلى غزة
القــدس  -أحمــد الخليلــي :نفــى مصــدر كبيــر ،مقّــرب مــن رئــيس الــوزراء اإلس ـرائيلي بنيــامين نتنيــاهو،
األنباء التي تحدثت عن رغبته في نشر قوات دولية في قطاع غزة.
وقــال المصــدر ،الــذي لــم يكشــي عــن هويتــه ،ليذاعــة اإلس ـرائيلية العامــة ،يــوم األحــد ":رفــر رئــيس

الــوزراء اقت ارحــا بهــذا الصــدد قدمتــه وزيـرة الخارجيــة األســترالية جــولي بيشــوب ،حيــث أبلغهــا بــأن تجربــة

إسرائيل مع هذه القوات لم تكن ناجحة".

وأضـ ــاي المصـ ــدر إن نتنيـ ــاهو أكـ ــد للـ ــوزيرة األسـ ــترالية أن "السـ ــيطرة األمنيـ ــة فـ ــي الدولـ ــة الفلسـ ــطينية
المستقبلية ستكون بيد إسرائيل".

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/2/26 ،

 .21كاتس :سأرشح نفسي لرئاسة "إسرائيل" من أجل مواجهة حماس

ذكرت القدس ،القدس ،2017/2/26 ،أن عضو الليكود يسرائيل كاتس وزير االستخبارات والنقل
والمواصالت في إسرائيل ،قرر يوم األحد ،الترشح للمنافسة على زعامة حزب الليكود وتمثيله في

االنتخابات العامة لرئاسة وزراء إسرائيل.

ونقــل موقــع صــحيفة معــاريي العبريــة عــن كــاتس قولــه أن هــذه الخطــوة ســتكون بالتنســيق مــع بنيــامين

نتنياهو وليس منافسته.

وتطــرق كــاتس لقضــية نشــر تقريــر م ارقــب الدولــة حــول أنفــاق حمــاس ،قــائال "علينــا أن ننتظــر نشــر
التقرير وعدم استباق األحداث وتحميل أي شخص المسؤولية عما جرى".

وأكد كاتس على ضرورة استغالل أي مواجهة مقبلة ضد حماس أو حزب هللا لتحقيق قوة الردع.

وأضــافت وكالـــة الـــرأي الفلســـطينية لإلعـــالم ،2017/2/26 ،أن كــاتس أعلــن ،يــوم األحــد ،عــن نيتــه
التنافس على رئاسة حزب الليكود وقيادة "إسرائيل" بعد أن ينهي رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنيـاهو

فترة واليته.
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ونقلــت اإلذاعــة العبريــة عــن الــوزير كــاتس قولــه خــالل مــؤتمر عقــد فــي تــل أبيــب" ،إن "إسـرائيل" تــتفهم
حالياً بصـورة أفضـل مـن أي وقـت مضـى التهديـدات التـي توجـه إليهـا ،وأنهـا تسـتعد لمواجهتهـا بصـورة

أفضل".

واعتبــر كــاتس ،أن التحــدي األكبــر يتمثــل حاليــا فــي حركــة حمــاس فــي قطــاع غ ـزة ،التــي ال تخشــى

احتمال مقتل عشرات اآلالي من سكان القطاع في أي معركة ستقع في المستقبل.
 .22أيوب الق ار :تل أبيب ستستخدم "روبوت" لالغتيال قادة حزب هللا وحماس

الناص ـرة :قــال الــوزير بــال حقيبــة أيــوب الق ـ ار (ليكــود) فــي نــدوة شــهدتها مدينــة بئــر الســبع ،إن إس ـرائيل

ستمتلك خالل سـنوات "روبـوت" سـيكون قـاد ار علـى تشـخيص األمـين العـام لحـزب هللا حسـن نصـر هللا
وقادة حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" وهم مختبئون في باطن األرر وتصفيتهم.

وعل ــى خلفي ــة الخ ــوي المت ازي ــد ف ــي إسـ ـرائيل ف ــي الس ــنوات األخيــرة م ــن فق ــدان الجن ــود ف ــي المواجه ــات

العس ــكرية ق ــال القـ ـ ار إن "الروب ــوت" س ــيحول دون اض ــطرار إسـ ـرائيل للقي ــام باجتياح ــات بري ــة ف ــي غـ ـزة
ولبنــان .وحينمــا ســأل عريــي النــدوة مــن أيــن لــك هــذه المعلوم ـات قــال الق ـرا :ال تســألني عــن مصــادر

معلومـاتي وال تــورطني" .وتـابع "نحــن نتحـدث عــن روبـوت يــتم تشـغيله خلــي الحـدود مــن خـالل جهــاز
تحكم من بعد ويقوم بالتعري على أشـخاص مطلـوبين بعـد تزويـده بالمعلومـات عنـه ،وال يمكـن تـدميره

ويستطيع أن يدخل أنفاقا ومالحقة "الفئران" واغتيالهم وال يعود قبل إنجازه المهمة".

وقال الق ار إن رئيس إسرائيل الراحل شيمون بيريز هو من أخبره بالسر الكبير.

القدس العربي ،لندن2017/2/27 ،

" .23المعارف اإلسرائيلية" :بينيت يستحدث منصب ضابط استخبارات لتفعيل عمالء
بــالل ضــاهر :نشــرت مفوضــية خــدمات الدولــة ،مــؤخرا ،مناقصــة لمنصــب "مــدير مجــال االســتخبارات"
في "مديرية الترخيص والرقابة واإلنفاذ" في و ازرة التربية والتعليم اإلسرائيلية.

وأشارت المناقصة إلى الوصي الوظيفي للمنصب الذي استحدثه وزير التربيـة والتعلـيم نفتـالي بينيـت،

وهــو "تطبيــق القـوانين ،األنظمــة ،أوامــر وتعليمــات متعلقــة بجهــاز التعلــيم .المســؤولية عــن البحــث عــن
معلومــات وتجنيــد مصــادر اســتخباراتية لتنفيــذ أهــداي و ازرة التربيــة والتعلــيم .جمــع معلومــات بموجــب
القوانين واألنظمة .تنسـيق وتعـاون مـع أجهـزة اسـتخبارات موازيـة فـي الخدمـة الحكوميـة .المسـاعدة فـي

اإلعداد لحمالت تطبيق قانون بالتنسيق مع محققين والعاملين الميدانيين في الوحدة".
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وادعى مسؤولون في و ازرة التربية والتعليم أن الهـدي مـن اسـتحداث هـذا المنصـب والوحـدة المرافقـة لـه
هو مراقبة أسـعار الكتـب المدرسـية ووجبـة الطعـام التـي يزودهـا مقـاولون خـارجيون للمـدارس االبتدائيـة

وريـار األطفــال ،وأن "المنصــب ال يتعلــق بعمـل مؤسســات التعلــيم ،بمــا فـي ذلــك المعلمــين ،وبالتأكيــد
ليس متعلقا بالتالميذ" .لكن صحيفة "هآرتس" لفتت يوم األحد ،إلى أن الهدي الحقيقي الستحداث هذا

المنصــب هــو مراقبــة مــا يحــدث فــي دروس المــدنيات ،ورصــد احتمــال دعــوة نشــطاء مــن حركــة "نكســر

الصــمت" مــثال ،التــي تفضــح ج ـرائم الجــيش اإلس ـرائيلي ضــد الفلســطينيين ،إلــى المــدارس والجامعــات،
وتجنيد طالب كعمالء.

عرب 2017/2/26 ،48

 .24جالنت :غانتز ويعلون فشال ويختبئان تحت ساحة "الكابينت"
القــدس المحتل ـة :قــال الجن ـرال اإلس ـرائيلي الســابق يــؤآي غالنــت ،إن قائــد هيئــة األركــان بينــي غــانتز
ووزير "الدفاع" السابق موشي يعلون فشال ،وأنهم اآلن يختبئان تحت ساحة الكابينت ،وفق تعبيره.

وأشــار غالنــت ،عبــر حســابه علــى فيســبوك ،األحــد ،مــع قــرب نشــر تقريــر م ارقــب الدولــة للحــرب علــى

قطاع غزة  2014المقرر الثالثاء المقبل ،إلى وجود إهمال واستخفاي فـي اسـتعدادات الجـيش للحـرب،
وتردد في استخدام القوة.

ومــن المقــرر أن ينشــر م ارقــب الدولــة فــي (إس ـرائيل) ،يوســي شــابيرا ،الثالثــاء المقبــل مضــمون تقري ـره
الــذي يتنــاول "الطريقــة التــي اتخــذت فيهــا الق ـ اررات داخــل الحكومــة قبــل وعنــد بــدء العــدوان علــى غ ـزة

.2014

الرسالة ،فلسطين2017/2/26 ،

 .25القناة الثانية اإلسرائيلية :حماس تملك  15نفقا هجوميا داخل "إسرائيل"
الق ــدس المحتل ــة ـ ـ ـ نض ــال محم ــد وت ــد :أك ــد مص ــدران عل ــى األق ــل ف ــي الكابين ــت السياس ــي واألمن ــي
اإلسرائيلي للقناة الثانية ،أمس األحـد ،أنـه علـى الـرغم مـن العـدوان الـذي شـنته إسـرائيل علـى غـزة عـام

 ،2014ال تـ ـزال "حرك ــة المقاوم ــة اإلس ــالمية" حم ــاس تمل ــك إل ــى الي ــوم  15نفق ــا هجوميـ ـاً تمت ــد داخ ــل

إسـرائيل .وجــاء هــذا الكشــي فــي الوقــت الــذي ترتفــع حــدة التــوتر فــي إسـرائيل بــين قيــادات فــي الجــيش
وعلى المستوى السياسي ،مـع اقتـراب موعـد نشـر تقريـر م ارقـب الدولـة اإلسـرائيلي عـن العـدوان األخيـر

على غزة.
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" .26إسرائيل" 25 :جنديا بدويا يقررون عدم االلتحاق بجيش االحتياط
الناصرة – أسعد تلحمي :أرسـل  25جنـدي احتيـاط مـن بلـدة بئـر المكسـور البدويـة فـي الشـمال ،رسـالة
غاضبة إلى وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان أبلغوه فيها قرارهم عدم االلتحاق بجيش االحتياط حيال عدم

مسرحين".
سماح مؤسسات الدولة لهم بالعمل في أعمال مختلفة ،على رغم كونهم "جنوداً َّ

كنـا فـي الثامنـة عشـرة ودافعنـا عـن مـواطني الدولـة ،لكـن فـي
وجاء في الرسالة" :حملنـا السـالح عنـدما ّ
حمــل البــدو الســالح إذا مــا رغب ـوا فــي االلتحــاق بســلك
نظــر الدولــة ،كمــا يبــدو ،فــإن ثمــة خط ـ اًر مــن ب

الشرطة أو العمل في الحراسة أو في جهاز إطفاء الح ارئـق" .وأضـافوا" :هنـاك كمـا يبـدو مـن يعتقـد أن
البدوي سيقوم بعملية دهس ،وعليه ال يمكنونه من أن يكون سائق باص" ،في إشارة إلى اتهـام الشـهيد
يعقــوب أبــو القيعــان مــن أم الحي ـران بعمليــة دهــس أف ـراد شــرطة قبــل أكثــر مــن شــهر .واختــتم الجنــود

رسالتهم" :هذه بصقة في وجوهنا من قبل من أرسلنا إلراقة دمنا".

الحياة ،لندن2017/2/27 ،

 .27القناة الثانية اإلسرائيلية :الحكومة تقرر بناء مدن سكنية للجنود البدو
رام هللا  -ترجمـة خاصـة :ذكـرت القنــاة العبريـة الثانيـة ،الخمـيس ،أن الســلطات اإلسـرائيلية قـررت بنــاء
مدن سكنية سمتها "مستوطنات" خاصة بالجنود البدو.

وأشــار القنــاة إلــى أن الوحــدات الســكنية ســتبنى فــي منطقــة شــرق النقــب قــرب تــل عـراد ،وتشــمل مبــاني
مزودة بكافة الخدمات والبنية التحتية بتكلفة تصل إلى  15مليون شيكل مؤقتا.

ووفقا للقناة فإنه سيتم توسيع المشروع إذا نجح في الوقت القريب .مشي ار إلى أن وزير الجيش أفغيدور
ليبرمان ووزير الزراعة أوري ارئيل طلبـوا تنسـيق أسـماء الجنـود البـدو وأسـرهم للسـماح لهـم بالسـكن فـي

تلك الوحدات.

وقال ارئيل" :سنعمل على تشجيع البدو لتجنيدهم في قوات األمن ونوسع من مشاريعنا لهـم وهـذا جيـد

لنا ولهم".

القدس ،القدس2017/2/26 ،

 .28استطالع :تحسين الظروف المعيشية لسكان غزة ستخدم "إسرائيل"
رام هللا :أظه ــر اس ــتطالع إسـ ـرائيلي جدي ــد ،نش ــر ي ــوم األح ــد ،أن غالبي ــة إســرائيلية ت ــرى ف ــي سياس ــات
الحكومة اإلسرائيلية سبب في تدهور األوضاع األمنية في غزة.
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وحس ــب االس ــتطالع ال ــذي نش ــر عب ــر إذاع ــة الج ــيش اإلسـ ـرائيلي ،ف ــإن  %70م ــن المس ــتطلعة آراءه ــم
يعتقــدون أن تحســين الظــروي المعيشــية لســكان قطــاع غ ـزة ســيخدم بنســبة كبي ـرة اإلس ـرائيليين ويمنــع

تدهور الوضع االقتصادي.

ووفقا لالستطالع ،فإن  %57يقبلون بتقديم تنازالت لصالح السـكان فـي غـزة وتخفيـي الحصـار بشـكل

كبير.

واعتبـر  %73أن الجــيش اإلسـرائيلي بالنسـبة لهــم يعتبــر جـدير بالثقــة أكثــر مـن المســتوى السياســي فــي

إسرائيل.

القدس ،القدس2017/2/26 ،

" .92الهيئة اإلسالمية  -المسيحية" ِّ
تحذر :انهيارات سلوان مقدمة النهيار المسجد األقصى
عدت الهيئة اإلسالمية  -المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ،يوم األحد ،االنهيارات األرضية التي
ّ
وقعت صباحا ،في "حوش بيضون" ببلدة سلون جنوب األقصى ،بفعل حفريات االحتالل ،هي بداية

انهيار المدينة المقدسة وعلى رأسها المسجد األقصى.

وأكدت الهيئة في بيان لها وصل "المركز الفلسطيني ليعالم" نسخة عنه ،أن االنهيارات ما هي إال

نتيجة أولية للحفريات واألنفاق التي تنهش تربة المدينة المقدسة.

وأشارت إلى أن االحتالل أنشأ شبكة من األنفاق الضخمة أسفل البلدة القديمة بالقدس المحتلة،

السيما أسفل المسجد األقصى ،ما جعل أرضية المدينة المقدسة هشة وقابلة لالنهيار.

من جهته ،أكد األمين العام للهيئة حنا عيسى أن سلطات االحتالل تسير وفق مخطط واضح

ومدروس ،مشي ار إلى أن العديد من شوارع سلوان ،خاصة شارع حي وادي حلوة -األقرب إلى الجدار

الجنوبي للمسجد األقصى -يشهد كل عام انهيارات أرضية ،وتشققات وتصدعات في مباني وعقارات
المواطنين بسبب استمرار الحفريات التي تديرها جمعيات استيطانية.

ونبه عيسى إلى أن هذا االنهيار هو إنذار خطير للمقدسيين والفلسطينيين أوال ،وكل المسلمين

واألحرار في العالم ثانياً ،وذلك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المسجد األقصى ومدينة القدس

الشريي قبل فوات اآلوان ،مشي اًر إلى أن البلدة القديمة والمسجد األقصى باتت على طبقة رقيقة جدا

من التراب قابلة لالنهيار في أي لحظة.

التاريخ :اإلثنين 2017/2/27

العدد4213 :

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/2/26 ،

ص

18

" .03إسرائيل" تزيد عدد األصناف الممنوع إدخالها إلى غزة ليصبح  500صنف
قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ،النائب جمال الخضري يوم األحد ،إن االحتالل
اإلسرائيلي يشدد الحصار ضد قطاع غزة ،ويستهدي معظم المواد الخام ليصبح عدد األصناي في

قوائم السلع الممنوعة  500صني.

وأضاي الخضري في تصريح صحفي له ،أن االحتالل يتعمد بشكل واضح استهداي أي صني

يسهم في تشغيل أيدي عاملة وامكانية تحقيق تنمية ،بما يصيب قطاع الصناعة بالشلل.

وأضاي أن "إدراج أصناي ممنوعة بات بشكل شبه يومي وبلح منذ بداية العام  100 ،2017صني
جديدة لتبلح في مجملها  500صني ،ما يعني تأزيم األوضاع بما ينعكس على كل القطاعات
االقتصادية والصحية والتعليمية ،ويؤخر تنفيذ مشاريع القطاع الخاص والمؤسسات العربية والدولية".

القدس ،القدس2017/2/26 ،

 .03هيئات حقوقية تدعو إلى مقاطعة المحاكم االسرائيلية
اتهمت "هيئة شؤون األسرى والمحررين" و"نادي األسير" الفلسطيني ،محاكم االحتالل العسكرية
بالتطري والعنصرية حيال األسرى الفلسطينيين ،مطالبين بمقاطعتها وبلورة استراتيجية وطنية

لمواجهتها.

جاء ذلك ،خالل مؤتمر صحفي ُعقد يوم األحد  ،2017-2-26في رام هللا ،بحضور زوجة األسير
نائل البرغوثي ووالد الشهيد عبد الفتاح الشريي.

الحكم على الجندي قاتل الشهيد
وقال رئيس الهيئة عيسى قراقع ،إن "المحكمة التي أصدرت ُ
الشريي ،هي ذات المحكمة التي حكمت بإعادة المؤبد لألسير نائل البرغوثي ،وهذه األحكام هي
مسرحية ومهزلة واستهتار بشعبنا الفلسطيني ،وهي تعبير عن قمة الفاشية والعنصرية للمحاكم

العسكرية لالحتالل".

وطالب قراقع ،بالكي عن التباكي على جور المحاكم العسكرية لالحتالل ،وضرورة اتخاذ قرار

بمقاطعة المحاكم حتى تصدر أحكاماً غيابية.

وقال "إذا لم تشعر (إسرائيل) بالقلق من هذه المحاكمات ستستمر فيها دون أي اكتراث باالختراقات

التي تطال اتفاقيات حقوق اإلنسان".

من جانبه ،شدد رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس ،على ضرورة "بلورة استراتيجية وطنية

فلسطينية واضحة لتعامل مع قضية األسرى ،وقد أطلقنا مبادرة ،وسنستمر في تردادها إلى أن نسمع
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لو تنظيماً واحداً ،استجاب لها ،والتي تتمثل بضرورة عقد جلسة طارئة لمناقشة تفاصيل وأبعاد قضية

األسرى".

فلسطين أون الين2017/2/26 ،

 .09علماء القدس يناشدون العرب والمسلمين إل نقاذ مسلمي بورما
ناشد أئمة الـمسجد األقصى ،وعلماء القدس ،يوم األحد  ،2017-2-26القادة العرب والـمسلمين،

بالعمل على إنقاذ مسلمي "الروهينغا" ،في إقليم أراكان بدولة ميانمار ،الذين يعانون من "حملة تطهير

ديني وقتل جماعي".

وقال أئمة الـمسجد األقصى وعلماء القدس ،في بيان صحفي ،إن مسلمي الروهينغا في إقليم أراكان

بميانمار ،التي تعري أيضا ببورما ،يتعرضون لشتى "أنواع العذاب ،من حمالت التطهير الديني
والقتل الجماعي ،واغتصاب النساء وحرق األطفال ،الذي يحل بهم على مرأى ومسمع من الهيئات

األممية والعربية واإلسالمية".

وأوضح البيان أن "ما يحدث لمسلمي بورما من تعذيب ،يعود ألنهم متمسكون بعقيدتهم اإلسالمية،

أن ال إله إال هللا ،محمد رسول هللا".

وشدد علماء وأئمة األقصى والقدس ،على أن "معاناة أهل فلسطين والـمقدسيين من بطش االحتالل
اإلسرائيلي اليومي ،لم تمنعهم من التألم والشعور بالـم اررة ،والتعذيب الذي يتجرعه شعب مينمار

الـمسلم".

وطالبوا ،قادة العرب والـمسلمين ،بعدم "خذالن إخوانهم من مسلمي مينمار ،بتركهم وحيدين تحت

أبشع أشكال التعذيب العنصري البغير".

ووجه البيان ،رسالة إلى الـملك عبد هللا الثاني بن الحسين ،راعي مؤتمر القمة العربية القادمة ،التي

ستعقد في العاصمة األردنية ،عمان ،الشهر القادم ،باتخاذ "موقي حاسم مع إخوانه ملوك ورؤساء

الدول العربية إلنقاذ مسلمي بورما من القتل والتهجير".

فلسطين أون الين2017/2/26 ،

 .00طالب مدرسة بالقدس أغلقها االحتالل يدرسون بالشارع
القدس  -هبة أصالن :نظم أولياء أمور طلبة مدرسة النخبة األساسية للبنين في قرية صور باهر
(جنوبي القدس المحتلة) ،صباح يوم األحد اعتصاما ،وأقاموا حصصا دراسية أمام بوابة المدرسة
المغلقة بقرار من محكمة االحتالل المركزية بالقدس.
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وشارك في االعتصام ما يزيد على مئتي طالب وطالبة وأعضاء الهيئتين اإلدارية والتدريسية وممثلون
عن لجان أولياء أمور الطلبة في القرية واتحاد أولياء أمور الطلبة في القدس.

وجاء االعتصام ،الذي دعت إليه لجان أولياء األمور في القرية ،اعتراضا على ما وصفوه بالقرار

الجائر ضد المدرسة وسير العملية التعليمية فيها ،مؤكدين أن ادعاءات االحتالل بتلقي إدارة المدرسة

تمويال من جهات "إرهابية" هو ادعاء عار عن الصحة.

وأكد رئيس لجنة أولياء األمور المركزية لمدارس القرية جبر عميرة خالل بث مباشر لصفحة القدس
على فيسبوك أن هدي االعتصام هو المطالبة بإلغاء قرار إغالق المدرسة ،لما فيه من ضرر

بمصلحة الطالب وضياع مستقبلهم وانتهاء األمر بهم في الشارع.

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/2/26 ،

 .03سلطات االحتالل اإلسرائيلي تفرض "الموت البطيء" على مرضى السرطان في غزة
تتعمد السلطات اإلسرائيلية ،منع إصدار أي تصاريح للمرضى من غزة ،قبل أن تستدعيهم لمقابلة في
معبر بيت حانون ،في حين كانت تمنح مثل هذه التصاريح ،وتعطي الموافقة على التوجه إلى الضفة

الغربي ة أو غيرها ،بعد تدقيق أمني تجريه من دون حاجة إلى مقابلة المرضى أو استجوابهم من قبل
ضابط المخابرات اإلسرائيلية.

ووفقا لمؤسسة "أطباء من أجل حقوق اإلنسان" التي تساعد المرضى في غزة ،فقد حصلت خالل عام

 ،2016زيادة في حاالت منع المرضى من الحصول على تصاريح االنتقال للمستشفيات بالضفة أو
القدس أو تل أبيب .وأن تلك الزيادة بلغت  44في المائة مقارنة بالعام الذي سبقها.

وقالت المؤسسة ،إن  69طلبا تّم رفضها خالل  ،2016مقابل  48في عام  2015و 23في .2014
ويسجل في قطاع غزة أسبوعيا 12 ،حالة سرطان على األقل ،حيث شهد قطاع غزة عام  2016زيادة
بنسبة  30في المائة في عدد اإلصابات عن العام الذي سبقه ،وفقا إلحصائية صادرة عن مركز

العون واألمل لرعاية مرضى السرطان.

ويرجع مختصون ارتفاع عدد اإلصابات في غزة ،إلى الظروي البيئية والى المواد المستخدمة في
األغذية ،خصوصا الخض اروات التي تزرع في أ ار ر تعرضت للحروب ولمواد مشعة ،حيث تتهم
مؤسسات دولية قوات االحتالل اإلسرائيلي باستخدام مواد خطيرة خالل حروبها المتكررة على قطاع

غزة.

ووفقا إلحصاءات حصلت عليها "الشرق األوسط" ،من مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،فإن 10

مرضى فلسطينيين توفوا في مستشفيات الضفة واسرائيل ،نظ ار لتردي أوضاعهم الصحية ،نتيجة
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إعاقة وصولهم للمشافي في الوقت المناسب ،بسبب إجراءات االحتالل على حاجز "إيرز" ،ونقص
اإلمكانيات الطبية في غزة.

الشرق األوسط ،لندن2017/2/27 ،

" .03إسرائيل" تزعم :ارتفاع كبير في عدد المعتقلين الفلسطينيين بتهمة تبني أفكار "داعش"
زعمت مصادر في إسرائيل أن ارتفاعا كبي ار قد ط أر خالل السنة األخيرة ،على عدد المعتقلين من

الفلسطينيين على طرفي الخط األخضر على خلفية نشاطات تبنوا أفكارها من التنظيمات المتطرفة

مثل تنظيم الدولة "داعش" .وحسب معطيات رسمية تحتجز اسرائيل في سجونها ،حاليا ،ما ال يقل
عن  83أسي ار ومعتقال بسبب ارتكاب مخالفات ترتبط بهذه التنظيمات ،وعلى رأسها تنظيم الدولة،
والقاعدة ،علما أن عدد األسرى المرتبطين بهذه التنظيمات لم يزد عن  12أسي ار في أواخر .2015

القدس العربي ،لندن2017/2/27 ،

" .03تحقيق استقصائي" :عصابات "إسرائيل" تقتل الفلسطينيين بسيارات منتهية الصالحية
كشي تحقيق استقصائي أجراه فريق الجزيرة عن تورط عصابات إسرائيلية في إغراق السوق
الفلسطيني بالسيارات المنتهية الصالحية (مشطوبة) ،وما يترتب على ذلك من تداعيات على األرواح

واالقتصاد.

وأكد تجار وشركات تأمين أن المركبات غير القانونية تدخل إلى أراضي السلطة الفلسطينية عبر

حواجز عسكرية إسرائيلية.

والسيارات "المشطوبة" هي سيارات أسقطتها و ازرة المواصالت اإلسرائيلية ألنها غير صالحة

لالستخدام.

ووجد التحقيق أن أربعين فلسطينيا لقوا حتفتهم خالل العام الماضي وحده في حوادث سير تسببت

فيها سيارات غير مرخص لها ،معظمها من المناطق اإلسرائيلية.

وبالرغم من قناعة األهالي بخطورة هذه السيارات ،فإنهم يقولون إن عدم توفر وسائل النقل العامة
والفقر وضيق الحال يدفعهم لشراء هذه السيارات.
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 .03إصابة معلمين وطلبة بعد مهاجمة االحتالل لمدرسة بالضفة
من يوسي فقيه ،تحرير إيهاب العيسى :أصيب ثالثة معلمين وعشرات الطلبة الفلسطينيين في
مدرسة "تقوع" جنوبي بيت لحم ،بعد اعتداء جيش االحتالل عليهم أثناء محاولتهم التصدي لمنع

الجنود من اقتحام المدرسة.

وذكر مدير مدرسة "تقوع" الثانوية ماجد الشاعر ،لـوكالة أنباء "قدس برس" أن ثالثة معلمين نقلوا

للمشفى جراء إصابتهم بحاالت اختناق شديدة بعد رشقهم من قبل جنود االحتالل بغاز الفلفل،

واطالق الرصاص المطاطي عليهم أثناء محاولتهم منع جنود االحتالل من اقتحام أسوار المدرسة.

وأشار الشاعر إلى أن عشرات الطلبة أصيبوا بحاالت اختناق بعد إمطار جنود االحتالل المدرسة

بالغاز المسيل للدموع ،وتم معالجتهم ميدانياً.

وبين أن مواجهات اندلعت بين الطلبة ،وجنود االحتالل عقب إطالق قنابل الغاز المسيل للدموع،

واالعتداء على المعلمين.

وتشهد مدرسة "تقوع" الثانوية للذكور اعتداءات مستمرة من قبل جيش االحتالل ،ومحاوالت اقتحام
العتقال الطلبة واندالع لمواجهات شبه يومية بين الجنود والطلبة.

قدس برس2017/2/26 ،

 .03االحتالل يمدد منع ِّلم الشمل منذ  15عاما
بالل ضاهر :يعيش داخل الخط األخضر والقدس المحتلة ق اربة  12ألي فلسطيني في حالة انعدام

يقين ،وضائقة كبيرة وخوي من االعتقال والطرد إلى خارج البالد ،بسبب القانون العنصري الذي
يمنع لم شمل العائالت العربية ،الذي سنه الكنيست قبل  15عاما.

ويستهدي هذا القانون فلسطينيو  48في األراضي المحتلة والفلسطينيين في القدس المحتلة الذين
يحملون مكانة إقامة دائمة ،الذين يتزوجون من فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة .وتواجه

هذه العائالت ،وخاصة الزوج أو الزوجة من الضفة أو القطاع تعقيدات بيروقراطية همجية تجعل

حياتهم بائسة ،من دون وجود أمل للتغيير في أوضاعهم في األفق.

ووفقا للمعطيات التي أوردتها صحيفة "هآرتس" اليوم ،اإلثنين ،فإن من بين  12500فلسطيني يقومون
بإجراءات لم شمل ،يوجد عشرة آالي ليس لديهم أي مكانة قانونية للتواجد داخل الخط األخضر
والقدس المحتلة ويحملون تصريح مكوث عسكري فقط ،شبيه بتصريح عمل مؤقت يحصل عليه

الفلسطينيون من أجل الدخول إلى إسرائيل للعمل.
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ويعني ذلك أن جميع هؤالء الفلسطينيين ليس بمقدورهم أن يستصدروا رخصة سياقة أو التسجيل
للدراسة أو العمل .وقبل سنوات قليلة لم يكن بمقدورهم الحصول على تأمين صحي ،وقد أصبح ذلك

ممكنا اآلن ولكن بتكاليي عالية جدا .ولم يحصلون على حقوق اجتماعية وفي حال أوقي شرطي
إسرائيلي أحدهم ،فإنه باإلمكان توقيفهم أو اعتقالهم لفترة طويلة.

وأثر قانون منع لم الشمل بشكل بالح على المجتمع في القدس المحتلة وعالقاته مع الضفة ،وحتى
أن هذا القانون ساعد في نشوء أحياء فقيرة خلي الجدار العازل في القدس ،والتي تحولت إلى "مدن

لجوء" آلالي األزواج من هذه العائالت.

عرب 2017/2/27 ،48

 .02غزة :تلوث المياه بلغ  %97واألمراض الخطيرة تتفشى سريعا
غزة  -أ ي ب :يعاني قطاع غزة من تلوث خطير في المياه نتيجة التراجع السريع في مخزون المياه

الجوفية حتى وصلت نسبته الى  ، %97ما أدى الى تفشي أمرار خطيرة أبرزها الفشل الكلوي.

وحذر رئيس قسم الكلى في مستشفى الشفاء في غزة عبد هللا القيشاوي من أن هناك زيادة في عدد

مرضى الفشل الكلوي "ناتجة من تلوث المياه ،خصوصاً في ظل ظروي الحصار الحالي" .وأوضح

أن مياه القطاع تحتوي على "نسبة مرتفعة من النيترات والكلورايد تعتبر سبباً من أسباب الفشل الكلوي

في قطاع غزة" ،مشي اًر أيضاً الى نسب مرتفعة في المياه "لبعر المعادن الثقيلة األخرى ،مثل
الرصاص والكبريت ،التي تؤثر في صحة الناس".

ويؤكد المدير العام لمصلحة بلديات الساحل منذر شبالق أن القطاع "مقبل على كارثة مائية وبيئية"،

موضحاً أن "أكثر من  %97من المياه الجوفية ال يصلح لالستخدام المنزلي" .وأضاي أن "نسبة
الملوحة في المياه في ارتفاع دائم ،ومياهنا باتت ال تصلح لالستخدام اآلدمي ،وال حلول في ظل

الحصار" اإلسرائيلي.

وحذرت األمم المتحدة في تقرير شامل أصدرته في وقت سابق من أن المياه لن تكون صالحة

لالستخدام البشري عام  2020في قطاع غزة.

ويقول الخبير في شؤون المياه البروفيسور عدنان عايش ،إنه وفق دراسة أجراها بالتعاون مع جامعة

األزهر التي يدرس فيها ،تبين أن "نحو  75في المئة من المياه المحالة التي توزع على البيوت
ملوث".
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" .33نادي األسير" :االحتالل يصدر  40اعتقاال إداريا ألسرى فلسطينيين خالل األسبوع الماضي
القدس المحتلة  -برهوم جرايسي :وقال نادي األسير الفلسطيني ،إنه خالل األسبوع الماضي ،أصدر
االحتالل  40اعتقاالت إداريا ضد االسرى الفلسطينيين ،من بينهم  14أسي ار جديدا ،والباقي تمديد

اعتقاالت قائمة .واستنادا لتقرير سابق ،فإن عدد األسرى "اإلداريين" في سجون االحتالل بات أكثر

من  550أسيرا ،من أصل ما يزيد على  7آالي أسير ،من بينهم ما يزيد على  400اسير من
القاصرين واألطفال.

وقال تقرير حقوقي إسرائيلي ،إن االحتالل يشدد قبضته على القاصرين واالحتالل ،ووفق معطيات

جديدة ،فإن  %95من المحاكمات الجائرة التي يخضع لها القاصرون ،تنتهي باإلدانة.

الغد ،عمان2017/2/27 ،

 .33ما نصيب غزة من مفاوضات حقول الغاز؟
غزة -أحمد أبو قمر :ال تزال قضية حقول الغاز المكتشفة منذ سنوات قبالة سواحل قطاع غزة ،عالقة
حتى اآلن ،دون استثمارها أو االستفادة منها.

ويتداول في اآلونة األخيرة عن نية الشركات المتعاقدة استثمار حقول الغاز ،وهو ما ينتظره
ُ
الفلسطينيون لحل مشاكلهم العالقة ،متخوفين في الوقت ذاته من شبهات فساد في ملي الصفقة.
ويدور الحديث عن انطالق مشاورات دولية ودبلوماسية وفنية مع مؤسسة أمريكية ،لبلورة اقتراح

لتطوير حقل "غزة مارين" للغاز بهدي توزيع عوائد الغاز ومنع الفساد بالملي.

ويحتوي الحقالن اللذين جرى الكشي عنهما على ما يقرب من  28مليار متر مكعب من احتياطيات

الغاز الطبيعي ،حسب صندوق االستثمار الفلسطيني.

بدوره ،أعلن صندوق االستثمار الفلسطيني (صندوق سيادي برأسمال يبلح  800مليون دوالر) ،عن
محادثات فلسطينية جارية مع شركة "شل" الهولندية  -البريطانية بشأن تطوير حقل "غزة مارين"

الغازي البحري الواقع قبالة سواحل قطاع غزة.

مؤخر حصة شركة "بريتيش غاز" البريطانية في الحقل المكتشي منذ نهاية تسعينات
ًا
واشترت "شل"
القرن الماضي ،وأصبحت هي المطور الحالي للمشروع بدالً من الشركة البريطانية.

من جهته ،أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الحصار وتشديد

االحتالل (اإلسرائيلي) للطوق البحري على قطاع غزة يمنع استغالل حقول الغاز المكتشفة منذ

عاما.
ً 16
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المتعطل في حقول غاز غزة على مدار األعوام الماضية كان من المفترر أن
وأضاي" :االستثمار ُ
يحقق نهضة حقيقة في مناحي الحياة كافة في الضفة والقطاع ،وتحقيق عوائد مالية ضخمة تساهم
في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني الذي يتعرر لحصار واحتالل وتهويد وكذلك التحرر من

الهيمنة اإلسرائيلية على مصادر الطاقة في غزة والضفة".

وأكد أن هذا المشروع من شأنه المساهمة في حل مشكلة الكهرباء من خالل تشغيل محطة توليد

الكهرباء على الغاز الفلسطيني ،ما سيؤدي إلى انخفار ثمن الكهرباء ،وينعكس بشكل إيجابي على
كافة المواطنين والقطاعات االقتصادية واإلنتاجية.

الكمّية الموجودة من الغاز في بحر غزة بنحو  4.1تريليون قدم مكعب ،أي
ّ
وحددت الشركة البريطانية ّ
عاما ،حسب معدالت االستهالك الحالية.
ما يكفي قطاع غزة والضفة المحتلة مدة ً 15

الرسالة ،فلسطين2017/2/26 ،

 .39الواقع والتاريخ الفلسطيني في لوحات فنية بإسطنبول
إسطنبول  -صهيب قاللوة  :نظّمت جمعية "مرسم الجوال" (غير حكومية) ،يوم األحد ،في مدينة
إسطنبول التركية ،معرضا للوحات فنية تجسد الواقع والتاريخ الفلسطيني ،تحت عنوان "فلسطين

حكاية ولون" ،على هامش مؤتمر فلسطينيي الخارج.

ويهدي المعرر إلى إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في األذهان من خالل الرسومات واللوحات

الفنية المعروضة ،حسب المنظمين.

وتنوعت الرسومات بين التراث والمعاناة الفلسطينية على الحواجز اإلسرائيلية وأحوال األسرى

الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية واألرر والتراث ،إضافة إلى معارك حدثت في فلسطين.

وكالة االناضول لألنباء ،أنقرة2017/2/26 ،

 .43الجيش المصري يعلن تدمير نفق رئيسي جديد على حدود غزة
القاهرة  /حسين القباني :أعلن الجيش المصري ،اليوم األحد تدمير نفق رئيسي على الشريط الحدودي
بمحافظة شمال سيناء (شمال شرقي البالد) المحاذي لحدود قطاع غزة ،وفق بيان.

ويعد هذا هو النفق رقم  13الذي يعلن الجيش تدميره خالل نحو شهر (في الفترة من  17يناير/

كانون الثان وحتى  26فبراير /شباط) ،وفق بياناته الرسمية ،بحسب رصد مراسل األناضول.
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وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي ،في بيان اليوم نشره بصفحته الرسمية
بموقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" ،إن "قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء تمكنت من اكتشاي

متر ومتفرع منه  3أنفاق فرعية بنفس عمق النفق الرئيسي".
وتدمير جسم نفق رئيسي بعمق ً 20ا

وكالة األناضول لألنباء2017/2/26 ،

 .44د .حسن نافعة :على السيسي أن يعلن فو ار رفض مصر التنازل عن أي شبر من سيناء
القاهرة – "رأي اليوم" – محمود القيعي :قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة
القاهرة إن ما يجري اآلن في سيناء ضد المسيحيين المصريين ال يتعين ربطه فقط بالجرائم اإلرهابية

المعتادة ,وانما يتعين ربطه أيضا وعلى وجه الخصوص بالتحركات التي تجري على صعيد الصراع

العربي اإلسرائيلي والتحركات التي تجري لتسوية القضية الفلسطينية ،خصوصا في ضوء التحركات
التي جرت لنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية ،والتي أصبح واضحا

اآلن أنها مقدمة لجر السعودية لتوقيع معاهدة سالم مع إسرائيل في مقابل دخول إسرائيل طرفا في

تحالي عربي أوسع في مواجهة إيران.

وأضاي نافعة في تصريح خاص لـ "رأي اليوم" أنه يمكن ربط ما يحدث من أحداث محزنة في شمال
سيناء بما تكشي مؤخ ار من لقاءات سرية تمت بين الرئيس السيسي ،من ناحية ،ورئيس الوزراء

اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو ،من ناحية أخرى ،خالل عامي  2015و ،2016مشي ار إلى أنه يمكن ربط
ذلك أيضا في ضوء عدد من األحداث منها:

– الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية المصري إلسرائيل صيي العام الماضي ،والتي كانت

أول زيارة يقوم بها مسؤول مصري على هذا المستوى منذ سنوات وعكست دفئا غير مسبوق في

العالقات المصرية اإلسرائيلية.

-التنسيق األمني القائم بين مصر واسرائيل والمتصاعد دوما على وقع تزايد العمليات اإلرهابية في

سيناء.

-التصريحات التي أدلى بها أحد الوزراء اإلسرائيليين مؤخ ار والتي تؤكد أن أحد المشروعات

اإلسرائيلية الخاصة بحل القضية الفلسطينية عبر اقتطاع جزء من سيناء وضمه لقطاع غزة أصبح
مطروحا في اللقاءات المصرية اإلسرائيلية.

– المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب لقاء نتانياهو مع ترامب في البيت األبير والذي أكد بما ال
يدع مجاال للشك أن الواليات المتحدة بقيادة ترامب لم تعد تتمسك بحل الدولتين كصيغة نهاية لتسوية
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القضية الفلسطينية وأن الواليات المتحدة ستوافق على ما ستتوصل إليه األطراي المعنية من
حلول."..

وخلص نافعة إلى أن ربط الرسائل التي يمكن استخالصها من مختلي هذه التحركات تفضي إلى

نتيجة واحدة وهي أن سيناء مستهدفة ،وأن مشروع إسرائيل الرامي القتطاع جزء منها في إطار تسوية

إسرائيلية للقضية الفلسطينية يقترب بسرعة أكبر مما نتصور ،مح ّذ ار من أن إسرائيل مصممة على
تصفية القضية الفلسطينية بدال من إيجاد تسوية حقيقية وعادلة لها ،وأن المشروع اإلسرائيلي للحل

على حساب سيناء يتحرك بجدية على األرر وربما يتم فرضه في نهاية المطاي بخلق أوضاع

متوترة في سيناء.

واختتم الدكتور نافعة حديثه قائال" :من الواضح أن النظام الذي يحكم مصر اآلن أصبح يتعامل مع

قضايا مصيرية في سرية تامة بعيدا عن أي شفافية .على الرئيس السيسي أن يبادر على الفور بعقد

مؤتمر صحفي على الفور يعلن فيه بنفسه رفر مصر القاطع التنازل عن أي شبر من سيناء".

رأي اليوم ،لندن2017/2/26 ،

 .45عمان :مهرجان "لن تجبرونا على التطبيع" يتمسك بإلغاء اتفاقية الغاز مع الصهاينة
عمان :نظم تجمع القوى الشبابية والطالبية لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع "اتحرك" مساء السبت

مهرجاناً خطابياً بعنوان "لن تجبرونا على التطبيع" في مجمع النقابات المهنية .وتضمن المهرجان
عدداً من الكلمات لشخصيات وطنية وشبابية.

منسق الحملة الوطنية إلسقاط اتفاقية الغاز الدكتور هشام البستاني اعتبر اتفاقية الغاز الموقعة مع

الكيان الصهيوني ستسهم في دعم اإلرهاب الصهيوني بعشرة مليارات دوالر من أموال دافعي

الضرائب األردنيين ،األمر الذي سيقود إلى تحويل المواطنين مطبعين رغماً عنهم .وختم كلمته
بالدعوة إلى االلتفاي حول الحملة ودعمها لممارسة الضغط والعمل على إسقاط تلك االتفاقية.

وعرر خالل المهرجان فيديو ألبرز األنشطة التي أقامها تجمع "اتحرك" خالل العام الماضي
وبشكل خاص جدارية "لن تجبرونا على التطبيع" التي أقيمت في معظم محافظات األردن.

السبيل ،عمان2017/2/26 ،

 .46مفتي الجمهورية اللبنانية لعباس :تؤلمنا اشتباكات المخيمات
بيروت " -الحياة" :سمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ
عبداللطيي دريان تشديده على "أن أمن مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان هو من أمن لبنان
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وال ينبغي التقاتل بين اإلخوة الفلسطينيين ،ودار الفتوى يؤلمها ما يحدث بين الحين واآلخر من
اشتباكات في المخيمات وسقوط قتلى وجرحى" .وذكرت دار الفتوى أن عباس اتصل بدريان قبل
مغادرة األول بيروت أول من أمس ،بعد زيارة رسمية إلى لبنان استمرت  3أيام .وشكر عباس للمفتي

دريان "مواقفه النبيلة تجاه القضية الفلسطينية ،وبحث معه في الشؤون اإلسالمية والفلسطينية".

وأورد المكتب اإلعالمي في الدار أن دريان "شدد على أن القضية الفلسطينية قضية لبنان والعرب

والمسلمين من منطلق التمسك بحق العودة ورفر التوطين وتأمين سبل العيش الكريم للفلسطينيين

الموجودين في لبنان لحين تحرير فلسطين من االحتالل اإلسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية
وعاصمتها القدس الشريي".

ودعا "كل الفصائل الفلسطينية إلى التنبه من فتنة داخلية تؤثر عليهم أوالً وعلى اللبنانيين جميعاً".

الحياة ،لندن2017/2/27 ،

 .47مصدر إسرائيلي :مندوب سعودي شارك في قمة العقبة
الناصرة ـ "القدس العربي" من وديع عواودة :قال مصدر إسرائيلي ،أمس ،إن مندوبا سعوديا شارك في

لق اء القمة السرية في العقبة بين بنيامين نتنياهو وعبد الفتاح السيسي وعبد هللا الثاني ،بعد تلقي
القصر الملكي في الريار ضمانات من الحاضرين بإبقاء المشاركة س ار والتزم بتقديم الدعم

المطلوب مستقبال.

رجحت محللة الشؤون العربية سمدار بيري أن وزير
وفي مقال بعنوان "عزيزي نتنياهو لماذا هربت؟" ّ
سرب النبأ لصحيفة "هآرتس" ،ألنه خرج من القمة
الخارجية األمريكي السابق جون كيري هو من ّ

متحامال على كل من شارك فيها.

وحسب مصدر إسرائيلي تقول بيري إن كيري قرر عمدا عدم دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس

للقمة ،ولكنه في صباح يوم القمة التقى به في عمان ووعده باطالعه على التفاصيل.

القدس العربي ،لندن2017/2/27 ،

 .48تقدير إسرائيلي :رهان أنظمة عربية على ترامب سيعزز التعاون معنا
صالح النعامي :ذكرت صحيفة "معاريي" أن كالً من شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية "أمان"
يمدان الجيش واألمن المصري بالمعلومات االستخبارية
وجهاز االستخبارات الداخلية "الشاباك" ّ
الالزمة للحرب على تنظيم "والية سيناء" .وفي تقرير نشرته على موقعها ،أمس األحد ،أشارت
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الصحيفة إلى أن وحدة التجسس اإللكتروني في "أمان" ،والمعروفة بـ"وحدة  ،"8200تتولى إمداد
الجانب المصري بالمعلومات حول تحركات الجهاديين في سيناء.

وفي سياق متصل ،توقعت دراسة صادرة عن "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيلي أن يتعاظم

التعاون االستراتيجي بين إسرائيل و"األنظمة العربية البرغماتية" ،وعلى رأسها مصر ،في أعقاب

صعود الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب.

وحسب الدراسة التي نشرها على موقعه أمس ،نوه المركز إلى أن رهان األنظمة العربية على إدارة

ترامب في مواجهة إيران و"اإلسالم السياسي" يدفعها تحديداً إلى التعاون مع إسرائيل .وأشارت
الدراسة ،التي أعدها كل من يوئيل جوزينسكي وكوبي نيي ،إلى أن مستوى رهان نظام السيسي على

إدارة ترامب كبير ،على اعتبار أن القاهرة تتوقع "أال تمارس واشنطن عليها ضغوطاً في كل ما يتعلق
باحترام حقوق المواطن ،عالوة على توقعاتها باتخاذ اإلدارة الجديدة خطاً أكثر تشدداً تجاه جماعة

اإلخوان المسلمين ،وابداء قدر أكبر من التعاون في مواجهة السلفية الجهادية" .وشددت الدراسة على
أن التصميم الذي يبديه ترامب في دعمه إلسرائيل ،في ظل االنقسام العميق الذي يعيشه العالم

العربي ،سيقلص من هامش المناورة أمام أنظمة الحكم العربية البراغماتية ويدفعها إلى التعاون
والتنسيق مع إسرائيل.

العربي الجديد ،لندن2017/2/27 ،

 .49برلمانيون فرنسيون يطلبون من هوالند االعتراف بدولة فلسطين
باريس  -أ ي ب :طلب  154برلمانياً فرنسياً ينتمون إلى االتجاهات السياسية المختلفة ،من الرئيس
فرنسوا هوالند االعتراي بدولة فلسطين ،وذلك في رسالة تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منها أمس.

وكتب البرلمانيون لهوالند" :يجب على فرنسا إظهار إرادتها للخروج من المأزق في هذا النزاع ،من

خالل إعادة التأكيد رسمياً ،باسم حق تقرير المصير غير القابل للمصادرة ،أن للشعب الفلسطيني
الحق في بناء دولة .وذلك ضروري سواء الحترام القانون الدولي أو ألمن إسرائيل" .وأضافوا" :السيد

الرئيس ،أظهروا أنكم على مستوى التحدي وال تفوتوا هذا الموعد مع التاريخ ،وذلك من خالل اعترافكم
منذ اآلن بدولة فلسطين".

وتمثلت معظم المجموعات السياسية ،من اليسار واليمين ،في الئحة الموقعين التي تضم خصوصاً
النواب االشتراكي جيلبير روجيه رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية  -الفلسطينية ،والنائبين الشيوعيين

وعضوي مجلس الشيوا البيئيتين ألين أرشيمبو واستر بنباسا،
ماري جورج بوفيه وبيار لوران،
ب
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واالشتراكيين ماري نويل ليينيمان وماتيو هانوتان وكاترين تاسكا والجمهوريين جان لوك ريتزر
وميشال فوازان.

الحياة ،لندن2017/2/27 ،

" .51إسرائيل" تطلب من األونروا طرد مدير مدرسة في غزة
القدس المحتلة :أ ي ب :دعا مسؤولون إسرائيليون األحد وكالة (أونروا) إلى طرد المدير الفلسطيني
ألحدى المدارس التابعة لها في قطاع غزة ،بحجة انه ناشط في حركة حماس .لكن الوكالة نفت هذه

المزاعم.

وذكرت وكالة كوغات التابعة لو ازرة الدفاع اإلسرائيلية والمسؤولة عن الشؤون المدنية في المناطق

الفلسطينية في بيان أن سهيل الهندي عين في موقع قيادي في حماس خالل انتخابات الحركة

الداخلية في  13شباط /فبراير .كما نشرت و ازرة الخارجية اإلسرائيلية المعلومات نفسها على حسابها
الرسمي في موقع تويتر.

لكن األونروا نفت هذا األمر وقالت في بيان "ما إن وصلت هذه المزاعم إلى األونروا حتى بدأت
تحقيقا أوليا يشمل أيضا مناقشة المزاعم مع الموظي المعني" .وأضافت "باالستناد إلى الجهود
الموجبة التي بذلتها الوكالة حتى تاريخه ،لم تكشي األونروا أو تتسلم ما يتعارر مع نفي الموظي

انتخابه في مكتب سياسي" .ونقل البيان عن الهندي قوله إن "ال عالقة له بأي شكل بالموضوع".

وأوضح البيان أن موظفي الوكالة ينصحون بشكل دوري بان النشاط السياسي أو جمع األموال يعتبر

سلوكا غير مناسب .وأكدت األونروا انه "إذا تم كشي أي مزاعم جديدة فسننظر فيها بشكل فوري
ومعمق".

رأي اليوم ،لندن2017/2/26 ،

ترمب تخلط األوراق بالمنطقة
 .51كاتب إسرائيلي :مبادرة ا
قال آساي غيبور الكاتب اإلسرائيلي بموقع "إن آر جي" إن التقديرات اإلسرائيلية تشير إلى أن

ترمب ،واعالنه مبادرة سياسية إقليمية ،من شأنه خلط األوراق
صعود الرئيس األمريكي الجديد دونالد ا
في منطقة الشرق األوسط.

وأوضح أن من بين المتغيرات الواضحة الزيارة التي قام بها مؤخ ار العاهل األردني عبد هللا الثاني إلى

مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وتباحثهما بشأن التحديات اإلقليمية ،وايجاد تعاون عسكري
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مشترك بين عمان والقاهرة للتعامل مع هذه التحديات ،عبر إيجاد مواقي عربية مشتركة في هذه
اللحظة التاريخية التي تؤثر على مجمل دول المنطقة.

ترمب البيت األبير ،فقد رأت دول
وأضاي أن التقدير اإلسرائيلي يشير إلى أنه بالتزامن مع دخول ا
عربية أنه فرصة جديدة بعد ثماني سنوات من حكم الرئيس السابق باراك أوباما الذي يحملونه

م سؤولية وصول أوضاع المنطقة لهذه المرحلة السيئة ،خاصة تخليه عن حلفاء تاريخيين للواليات
المتحدة باسم الديمقراطية وحقوق اإلنسان.

ترمب لم يكن مفاجئا ،بسبب استنكار اإلدارة األمريكية
كما أشار إلى أن تحمس السيسي لفوز ا

السابقة الطريقة التي صعد من خاللها إلى السلطة في مصر ،لكن تورط مصر في حرب طاحنة مع
تنظيم الدولة اإلسالمية في سيناء يدفعها لتوثيق عالقتها وتعاونها مع إسرائيل ،والعمل على تقريب

ترمب مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين
فرص تحقيق المبادرة اإلقليمية التي تحدث عنها ا

نتنياهو في لقائهما األخير.

وأكد الكاتب اإلسرائيلي أن الوضع في األردن ليس أقل قلقا من مصر ،فيبدو أن التحدي الحقيقي
يتمثل في استقرار المملكة ،في ظل أن أغلب سكانها من الفلسطينيين ،وكل خطوة من شأنها المس

باألمر الواقع القائم بمدينة القدس ،مثل نقل السفارة األمريكية إليها.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/2/27 ،

 .52هل تتالفى إسرائيل أخطاء حروبها على غزة بشن رابعة؟
عدنان أبو عامر
ما ازلـت إسـرائيل تعـيش تبعـات تسـريب مقتطفـات كبيـرة مـن تقريـر م ارقـب الدولـة حـول إخفاقـات حـرب

غـزة األخيـرة (عــام  ،)2014ممــا أفســح المجــال للتكهنــات الفلســطينية واإلسـرائيلية حــول إمكانيــة تالفــي
إسرائيل لهذه اإلخفاقات ،فيما يسميه بعر اإلسرائيليين حرب غزة الرابعة القادمة.

فهل تسعى إسرائيل للقفز عن هذه اإلخفاقات بتحقيق "نصر" علـى الفلسـطينيين يمحـو الصـورة السـيئة
عن الحرب السابقة؟ وهل يفعلها بنيامين نتنياهو بالهروب من تحقيقات الشرطة معه لتصدير مشاكله

إل ــى األم ــام بمواجه ــة م ــع الفلس ــطينيين؟ وكي ــي يمك ــن إلسـ ـرائيل أن تس ــتغل وج ــود ترم ــب ف ــي البي ــت
األبير لتوجيه ضربتها األخيرة إلى حركة حماس؟
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التغذية الراجعة
أسوة بالتحقيقـات التـي تقـوم بهـا إسـرائيل عقـب كـل حـرب تخوضـهاا أع ّـد م ارقـب الدولـة تقريـره الخـاص
بــإدارة الحــرب اإلس ـرائيلية الثالثــة علــى غ ـزة فــي صــيي  2014التــي أســمتها "الجــري الصــامد" ،الســيما
على صعيد كيفيـة اتخـاذ القـ اررات ،ومـدى التنسـيق بـين المسـتويين السياسـي والعسـكري ،وجـدوى المـدة

الزمنية الطويلة للحرب التي زادت على خمسين يوما ،والتأكد من جاهزية إسرائيل لتهديد األنفاق التي

استخدمتها حماس بصورة فعالة عبر بعر عملياتها خالل يوميات الحرب.

صحيح أن تقرير مراقب الدولة في إسرائيل لم يقصد أن يوزع نياشين االنتصار علـى مقـاتلي حمـاس،

لكن المقتطفات الكثيرة من التقرير -التي تم تسريبها -أشارت بمـا ال يـدع مجـاال للشـك إلـى أن األداء

العسكري اإلسرائيلي خالل الحرب على غزة لم يكن كما كان متوقعا.

وأكد أنه كان باإلمكان أفضل مما كان ،سـواء علـى صـعيد األداء العمليـاتي ،أو تقصـير مـدة الحـرب،

أو تخفيي الخسائر اإلسرائيلية ،أو تحصيل نتائج سياسية توازي ما قدمته إسـرائيل مـن خسـائر بشـرية

وعســكرية وماليــة ،وهــذا كلــه قــد يصــب فــي صــالح مقــاتلي حمــاس ،دون أن يقصــد التقريــر اإلس ـرائيلي
ذلك.

وال ــى ح ــين ص ــدور التقري ــر اإلسـ ـرائيلي بش ــكل كام ــل ف ــي األي ــام القادم ــةا تنش ــغل األوس ــاط العس ــكرية
واألمنية اإلسرائيلية بكيفيـة تالفـي تكـرر اإلخفاقـات والثغـرات التـي رافقـت عملياتهـا فـي الحـرب الثالثـة،

علــى اعتبــار أن مرافقــة هــذه النتــائج المهينـة للجــيش ســتبقى مؤشــر ضــعي وت ارجــع أمــام حمــاس ،التــي

تقدر إسرائيل أنها تواصل استعداداتها وتجهيزها لمواجهة قادمة ال محالة.
ّ
اإلسرائيليون يعتقدون أن حماس تتابع النقاشات العسـكرية واألمنيـة الحاصـلة حـول استخالصـاتهم مـن
الحرب األخيرة ،وتقوم بالبناء عليها وفق طريقة التغذية الراجعة ،السيما على صعيد استهداي مكثـي
للجبهــة الداخليــة اإلس ـرائيلية ،واســتخدام قــذائي قصــيرة المــدى أثبتــت جــدواها فــي األيــام األخي ـرة مــن

الحرب السابقة ،وتفعيل سالح األنفاق خاصة الهجومية منها.

وكــذلك ضــخ المزيــد مــن المقــدرات فــي مجموعــات الكومانــدوز البحريــة التابعــة للحرك ـة ،والتــي باتــت
تحظى باهتمام ملحوظ من الجيش اإلسرائيلي ،فضال عن زيادة توجيه رسـائلها الدعائيـة الموجهـة إلـى

ال ـرأي العــام اإلس ـرائيلي ،وبعــر هــذه النقــاط رأيناهــا مــؤخ ار تحظــى برعايــة وعنايــة حمــاس ،وفــق مــا
تداولته بعر وسائل اإلعالم.
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الهروب لألمام
ليس س اًر أن بنيامين نتنيـاهو يصـارع علـى البقـاء فـي كرسـيه المهتـز تحتـه ،فـي ظـل تواصـل تحقيقـات
الشرطة معه بشأن ارتكابه مخالفات جنائيـة ،واتهامـه بتلقـي رشـى وهـدايا بصـورة مخالفـة للقـانون ،ممـا

قــد يــدفع إلــى القــول إنــه قــد يهــرب إلــى األمــام إلشــغال الجمهــور واألوســاط السياســية اإلس ـرائيلية عــن
متابعة سجله المهين ،بتصدير معركة جديدة مع حماس في غزة.

قــد ال تكــون المـرة األولــى التــي تــذهب فيهــا إسـرائيل لتصــدير مشــاكلها الداخليــة إلــى الخــارج ،لكــن هــذه
المرة قد تختلي الحسابات لدى صانع القرار اإلسرائيلي ،فكل اإلسرائيليين يعلمـون أن نتنيـاهو ال يمـر

بأحسن أحواله ،واالئتالي الحكومي يمارس ابت اززه بأبشع الصور ،حتى إنه قدم سلسلة تنازالت حزبيـة
وحكوميــة لــه للحفــاظ عليــه مــن التفكــك ،وعــدم تقديمــه مطالبــات برلمانيــة بحجــب الثقةعنــه ،حتــى بــات

يصفه البعر بالزعيم "المنقاد".

كل هذا قد يجعـل خيـارات نتنيـاهو "الفرديـة" بالـذهاب إلـى حـرب ضـد غـزة مقيـدة ،ألنهـا سـتكون حينهـا

لعبــة مكشــوفة ،فهــو يعـ ّـرر أمــن الدولــة للخطــر ويرســل الجنــود للمــوت ،حتــى يواصــل إقامتــه فــي مقــر
رئاسة الحكومة ،وهذا مسعى رخيص من قبله ،وقد ال يجد الطريق معبدة أمامه للسير فيه.
ما لم يحصل أمر آخر ،فإن االئتالي اليمينـي الحـاكم -الـذي بـات لديـه نفـوذ علـى نتنيـاهو -هـو مـن

قـد يـدفع األخيـر للـذهاب إلـى حـرب جديـدة ضـد حمـاس فـي غـزة ،سـواء بهـدي التغطيـة علـى إخفاقاتــه
الواردة في تقرير مراقب الدولة ،أو تجنب منح حماس فرصـة التق ّـوي عسـكريا ،والتجهـز تسـلّحياى ،حتـى
إن بعر الوزراء باتوا -على غير العادة -يضعون تواريخ محددة الندالع الحرب القادمة.

ورغـ ــم أن محتويـ ــات تقريـ ــر م ارقـ ــب الدولـ ــة تنتقـ ــد أداء المجلـ ــس الـ ــوزاري المصـ ــغر للشـ ــؤون األمنيـ ــة

والسياسيةا فإن أصابع االتهام موجهة بالتحديد إلى من يقوده وهو نتنياهو ،مما أفسح المجال الندالع

ما يمكن أن يوصي بأنه "حرب الكل ضد الكل".

فنتنيــاهو يخــور حربــا ضــد منافســيه داخ ـل االئــتالي مثــل وزيــر التعلــيم نفتــالي بينيــت ووزيــر الــدفاع
أفيغ ــدور ليبرم ــان ،أو م ــع المعارض ــة مث ــل وزي ــر ال ــدفاع الس ــابق موش ــيه يعل ــون ،أو زع ــيم المعارض ــة
يتسحاق هرتسـو ،،ورئـيس حـزب "هنـاك مسـتقبل" يـائير البيـد ،ووزيـرة الخارجيـة السـابقة تسـيبي ليفنـي.

وجميع هؤالء يتفقون -وهم المختلفون -على أن نتنياهو يجب أن يدفع وحده ثمن إخفاقات حرب غزة
األخيرة.

حتى إن وزراء إسـرائيليين -مـن بـين هـؤالء -بـاتوا يتحـدثون عالنيـة عـن حـرب غـزة القادمـة بمفـردات:
الحــرب األخيـرة ،رفــع العلــم األبــير ،تحقيــق االنتصــار الكاســح ،ال تعــادل ،الربيــع القــادم .وغيرهــا مــن
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المصــطلحات التــي تعمــل علــى تهيئــة ال ـرأي العــام اإلس ـرائيلي النــدالع حــرب جديــدة ،عنوانهــا ال ـرئيس
استعادة الردع ،وهدفها الخفي اإلطاحة بنتنياهو.
دعم ترمب
في الوقت الذي تؤكد فيه إسرائيل أنها ليست معنية حاليا بحرب جديدة ضد حماس في غـزة ،أو علـى

األقل هكذا تقول علناً دون أن يعري أحد ما الذي تفكر فيه س اًرا فإن دخول الـرئيس األميركـي دونالـد
ترمب البيت األبير أوجد خشية لدى حماس من أن تكون مستهدفة بتهديده بالقضـاء علـى "اإلرهـاب

اإلسالمي" ،مما قد يدفعه لمنح إسرائيل ضوءاً أخضر لتوجيه ضربة ضد غزة بغطاء أميركي.

يحية في ممارسة مزيد من الضغط تجاههـا،
تشعر حماس بأن إسرائيل في عهد ترمب ستكون أكثر أر ّ
بتشديد الحصار المفرور عليها منذ  ،2006أو توجيه ضربة عسكرية ضدهاا فتنصيب ترمب تزامن

مــع إطــالق تص ـريحات إس ـرائيلية ضــد حمــاس ،أبرزهــا إعــالن ليبرمــان إمكانيــة احــتالل ربــع غ ـزة فــي

الحرب المقبلة.

وهذا قد يعني أن إسرائيل ستجد مع ترمب فرصة مواتية لتوجيه ضربة قاسية ضد غزة ،ضمن سياسة

العشـب التـي تنتهجهـا ضـد حمـاس ،مـع العلـم بـأن وصـول ترمـب إلـى رئاسـة أميركـا وقلـق حمـاس
ّ
جز ُ
أن سلفه باراك أوباماكان مسالماً للحركة.
منه ال يعني ّ
فقد أيد أوباما حربين قاسيتين شنتهما إسرائيل ضدها خالل عامي  2012و ،2014رغم وجود خالفـات
ب
سياسية بين واشنطن وتل أبيب بشأن تسـريع إنهائهمـا ،لكـن هـذه الخالفـات قـد تنتهـي بينهمـا فـي عهـد

ترمب.

هنــا تمكــن اإلشــارة إلــى مــا قــد تتفــق عليــه حمــاس واس ـرائيل ،وهــو أن أي حــرب ضــد غ ـزة هــي ق ـرار
إس ـرائيلي قــد ال يتــأثر كثي ـ ار بهويــة ال ـرئيس المقــيم فــي البيــت األبــير ،مــع أن ترمــب ســيمنح إس ـرائيل

وتطرف ـاً وغــرو اًر ،وقــد يقــي علــى يمــين إس ـرائيل
دعم ـاً أكثــر ش ارســة ضــد حمــاس ،فهــو أكثــر شــعبوية
ّ
بعدوانها على الفلسطينيين.
واضافة إلى التخوفات التي تساور الفلسطينيين من أي حرب مقبلة تشنها إسرائيل على غـزة فـي عهـد

ترمــبا فــإن المشــاهد الفظيعــة المقبلــة مــن ســوريا ومصــر -حيــث تشــهدان حروبـاً ومعــارك داميــة ضــد

المجموعــات المســلحة مــع صــمت العــالم عنهــا -قــد تشــجع إس ـرائيل علــى ارتكــاب الفظــائع ذاتهــا ضــد
الفلسطينيين بتشجيع من ترمب.

تُدرك قطاعات واسعة من الفلسطينيين واإلسرائيليين معـاً أن إسـرائيل خاضـت ثـالث حـروب ضـد غـزة
في أعوام  2008و 2012و ،2014ولم تنجح في تحقيق نتائج سياسية.
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ولــذلك قــد ال تُقــدم علــى حــرب رابعــة بســبب وجــود ترمــب ،لكنهــا تعتبــر األنفــاق التــي تحفرهــا حمــاس
تهديداً مركزياً لها ،وقد تجعلها في صلب النقاش اإلسرائيلي فـي الفتـرة المقبلـة لتحصـل علـى مزيـد مـن

دعــم ترمــب ومســاندته ،مــع عــدم وجــود ضــمانات بعــدم الــذهاب إلــى حــرب رابعــة ،فالفلســطينيون اليــوم
ليس لديهم سند عربي.

أخي ـرا..ا قــد ال يســرع الجانبــان (حمــاس واس ـرائيل) خطاهمــا باتجــاه الحــرب الرابعــة ،علــى اعتبــار أنهــا
ستكون أكثر شراسة من سابقاتها الثالث ،صـحيح أنهـا قـد ال تكـون بـذات المـدة الزمنيـة الطويلـة ،لكـن

الكثافة النارية لها قد تزداد وتتضاعي.

لكن طبائع األشياء ،ومـا تشـهده الحـدود الشـرقية لغـزة مـن حـراك مسـتمر للجـانبين ،تشـير جميعهـا إلـى

أنهمــا ليســا بصــدد إج ـراء تمــارين رياضــية فحســب ،بــل إنهمــا قــد دخــال مرحلــة العــد التنــازلي للحــرب

الرابعة ،وفقا للمعطيات الواردة في السطور السابقة.

الجزيرة.نت2017/2/26 ،

 .53مؤتمر إسطنبول للشتات الفلسطيني!
حلمي األسمر

كانت الموسيقى تصدح بالسالم الوطني الفلسـطيني ،تـاله السـالم الـوطني التركـي ،بحضـور أكثـر مـن

أربعة آالي فلسطيني جاءوا من قارات العالم كافـة ،ليجتمعـوا فـي إحـدى قاعـات مدينـة "البـاب العـالي"
اسطنبول ،فيما كانت جدران القاعة تتزين بصـورتين ألتـاتورك وأردوغـان ،ولوهلـة أخـذني شـرود ذهنـي

غريــب ،حينمــا تــذكرت أننــا نعــيش الــذكرى المئويــة األولــى النتهــاء الوجــود العثمــاني فــي فلســطين ،وهــا
أبناؤه ــا يلت ــئم ش ــملهم ق ــادمين م ــن ش ــتاتهم ،ف ــي "مص ــادفة" ذات مغ ــزى ،وان ل ــم تك ــن مقص ــودة عل ــى

األغلب ،ليجتمعوا تحت عنوان "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"!

دخــل الســلطان ســليم األول بــالد الشــام عــام  1516بعــد أن أنهــى حكــم المماليــك ،وبهــذا التــاريخ تكــون
فلســطين قــد دخلــت تحــت ظــل الدولــة العثمانيــة ،ذلــك الحكــم اســتمر  401عــام ،وذلــك حينمــا ســقطت

فلســطين بيــد االحــتالل البريطــاني ،لتــدخل فيمــا بعــد فــي عمليــة تــدمير ممــنهج لــم يســتهدي األرر
فحســب ،بــل الســكان أيضــا ،ومــن ثــم هــا هــم أحفــاد وربمــا أحفــاد أحفــاد مــن حــاربوا فــي صــفوي الدولــة

العثمانية يجدون مالذا في "أآلستانة" إلعادة لم شتاتهم ،بعد أن شطبتهم اتفاقية أوسلو عام  1993من

صــفوي الشــعب الفلســطيني ،وهــم يشــكلون مــا ال يقــل ســبعة ماليــين بنــي آدم ،يحملــون فلســطين فــي
قلوبهم ،بعد أن حرموا من أن تحملهم على أرضها!
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المؤتمر الذي ووجه بحملة تشويه و"تخوين" قبل أن ينعقـد ،كـرس جـزءا كبيـ ار مـن خطابـه لتبرئـة نفسـه
مــن كــل مــا حــاول الــبعر إلصــاقه بــه ،مــن قبيــل محاولــة تكــوين جســم بــديل عــن منظمــة التحريــر
الفلســطينية ،ليؤكــد فــي بيانــه الختــامي وفــي غيــر مكــان فــي األدبيــات التــي افرزهــا ،أن هدفــه المحــدد
إسماع العالم عموما ،وأبناء الشعب الفلسطيني خصوصا ،لصوت سبعة ماليين "نفر" استثنوا مـن أي

تمثيل أو حضور فـي "زفـة" التسـوية ،ويبـدو أنهـم لـم يجـدوا مكانـا يرحـب بهـم ويحتمـل مخـاطرة الحفـاظ

على أمنهم ،مثلما وجدوا في إسطنبول ،فكان هذا المؤتمر غير المسبوق في التاريخ الحديث!

مــا أســهل مــا يســتل الــبعر ســهامه ويبــدأ الطــخ علــى "اآلخــر" حتــى قبــل أن تتــاح لهــذا اآلخــر فرصــة

التعبيــر أو حتــى إعــالن "حســن النوايــا" ،مــؤتمر إســطنبول ،هــو ط ـرق علــى جــدران الخ ـزان ،كمــا فعــل
غس ــان كنف ــاني ف ــي "رج ــال ف ــي الش ــمس" إنه ــا محاول ــة للمب ــادرة بالعم ــل ال ــذاتي بع ــد أن أوص ــدت ف ــي
وجــوههم أب ـواب العمــل س ـواء مــن خــالل المجلــس الــوطني الفلســطيني الــذي لــم يجتمــع منــذ أكثــر مــن
عشرين عاما ،حتى أن ممثل القطاع الشباب في المؤتمر بدا يدب بشكل حثيث نحو عقـده السـابع أو

الثامن من العمر ،أو من خالل منظمة التحرير الفلسطينية ،التي ال تذكر إال إذا اقترن الحديث عنهـا

بـ "إحياء دور المنظمة" ما يدل على أنها في حالة موت سريري ،أو ربما موت حقيقي ،ال أدري!

تقــديري أن مــؤتمر إســطنبول للشــتات الفلســطيني ،ســيكون لــه مــا بعــده ،وســيذكر بوصــفه محطــة مهمــة

في تاريخ النضال الفلسطيني!

الدستور ،عمان2017/2/27 ،

 .54مخاوف "أبو مازن" من تطورات محتملة هل يستطيع الجيش اإلمساك بأمن المخيمات؟
إبراهيم حيدر

أي ـاً تكــن خطــورة الملفــات التــي حملهــا ال ـرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس إلــى لبنــان ،وبحــث فيهــا م ـع
المســؤولين والقيــادات اللبنانيــة ،فــإن ملــي المخيمــات الفلســطينية وأوضــاع الفلســطينيين فيهــا تصــدر

األولويات من الناحيتين األمنية واإلنسانية.

جاءت زيارة "أبو مـازن" فـي مرحلـة دقيقـة للفلسـطينيين ،خصوصـاً أن السـلطة الفلسـطينية تتخـوي مـن
تطــورات فــي األ ارضــي الفلســطينية مرتبطــة بــالمتغيرات الدوليــة مــع وصــول دونالــد ت ارمــب إلــى الرئاســة

األميركية واعالن دعمه المطلـق إلسـرائيل بنسـفه حـل الـدولتين أوالً وتعهـده نقـل السـفارة األميركيـة الـى
القدس ،بما قد يؤدي إلى تفجير الوضع الفلسـطيني ،وانطـالق انتفاضـة فلسـطينية جديـدة وفـق مصـدر

سياسي فلسطيني واكب زيارة عباس للبنان وملفاتها.
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وال يخفي السياسي الفلسطيني أن لدى قيادته مخاوي كثيـرة ال تقتصـر علـى الـداخل الفلسـطيني ،فـأي
تطــورات فلســطينية داخليــة ســرعان مــا تــنعكس علــى فلســطينيي الشــتات ،خصوص ـاً فــي لبنــان ،حيــث
األم ــور غي ــر ممس ــوكة ف ــي المخيم ــات الفلس ــطينية ،بع ــد الضـ ـربات الت ــي تعرض ــت له ــا حرك ــة "ف ــتح"

وفصــائل منظمــة التحريــر ،علمـاً أن التالعــب اإلقليمــي بالمخيمــات وظهــور قــوى جديــدة ،ليســت حركــة
"حماس" أوالها ،وأخرى متطرفة ،جعل من بعر المخيمات نقطة انطالق للتخريب فـي داخلهـا وعلـى

المستوى اللبناني العام .لذا ،كـان ال بـد مـن أن يطـرح الـرئيس الفلسـطيني جملـة مـن المبـادرات إلعـادة
ض ـ ــبط وض ـ ــع المخيم ـ ــات وتحس ـ ــين الوض ـ ــعين االجتم ـ ــاعي والحي ـ ــاتي لالجئ ـ ــين الفلس ـ ــطينيين منعـ ـ ـاً
الستغاللهما من أطراي وظيفتها األساسية ضرب االستقرار في لبنان.

ليسـ ــت الم ـ ـرة األولـ ــى يـ ــدعو محمـ ــود عبـ ــاس القـ ــوى الفلسـ ــطينية الوطنيـ ــة واالسـ ــالمية وأبنـ ــاء الشـ ــعب

الفلســطيني فــي لبنــان ،الــى أن يكون ـوا عامــل اســتقرار للســلم االهلــي اللبنــاني والحفــاظ علــى المخيمــات
كعنوان لحق العودة ،وهو األمـر الـذي أعلنـه فـي زيارتـه السـابقة للبنـان عـام  ،2013لكـن الجديـد يكمـن

فــي إثارتــه لمخــاوي مــن تطــورات فــي الــداخل الفلســطيني وفــي المنطقــة يجــب اســتباقها ،إنطالق ـاً مــن

حما ية الموقي الفلسطيني الرسـمي والنـأي بـالنفس عـن الشـؤون اللبنانيـة والبقـاء علـى الحيـاد اإليجـابي

وعدم السماح باستغالل المخيمات ألي أجندة غير فلسطينية ،داعياً السلطات اللبنانيـة الـى تـولي أمـن
المخيمات ،مع االستعداد ،وفق اإلمكانات ،والمساهمة في ضبط السالح الفلسطيني اذا تمكن الجـيش

اللبنــاني والقــوى األمنيــة الرســمية مــن اإلمســاك بــأمن المخيمــات ،بعيــداً مــن أي اهتـ اززات أمنيــة كبــرى.
وهذا في ذاتـه يسـتلزم االتفـاق مـع أطـراي إقليميـة أخـرى لتـذليل العقبـات ،ومنـع التخريـب الـذي تسـتغله

قوى معينة هدفها إبقاء المخيمات ،خصوصاً مخيم عين الحلوة في حالة توتر أمني دائم.

ووفق المصدر السياسي الفلسطيني ،جاء التوتر األمني في مخـيم عـين الحلـوة واالشـتباكات رسـالة رد
على أي توجه لتسلم السلطات اللبنانية أمن المخيمات ،وهي رد على مبادرة "أبو مازن" فـي األسـاس.

وهــذا يعنــي أن الوضــع فــي المخيمــات غيــر ممســوك مــن أط ـراي منظمــة التحريــر الفلســطينية وحركــة
"فتح" تحديداً ،التي تغيرت أوضاعها وبنيتها منذ رحيل الرئيس ياسر عرفات ،على رغـم كـل محـاوالت
رأب الصدع في مكونات الحركة الفلسطينية في مخيمات لبنان .وما يزيـد أزمـة الالجئـين الفلسـطينيين

فـي لبنـان ،هـو اإلجـراءات األمنيــة والقـوانين التـي تضـيق علـيهم وتمــنعهم مـن العمـل ،علمـاً أن الســوق

مفتوحة لكل الالجئين اآلخرين للعمل في لبنان ،وهو أمر أثاره الرئيس الفلسطيني انطالقاً من ضرورة

استمرار الحوار لتخفيي اإلجراءات واعطاء الفلسطينيين بعر الحقوق اإلنسانية للتمكن مـن الصـمود
أمام التغيرات المحتملة.
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وكــان واضــحاً مــن خــالل أج ـواء اللقــاءات التــي عقــدها محمــود عبــاس ،أن الســلطة الفلســطينية تعــاني
ضـ ــغوطا كبـ ــرى وحصـ ــا ار سياسـ ــيا وماليـ ــا ،وهـ ــو أمـ ــر انعكـ ــس علـ ــى تقـ ــديماتها مـ ــع منظمـ ــة التحريـ ــر

الفلسطينية لجهة الرواتب والمساعدات االجتماعية ،خصوصاً مـع ت ارجـع تقـديمات "األونـروا" ،لـذا دعـا
عب ــاس ال ــى العم ــل عل ــى "دع ــم ص ــندوق الطال ــب الفلس ــطيني ورف ــع نس ــبة المس ــاعدة لتخفي ــي معان ــاة

الطالب" ،مؤكداً في الوقت عينه رفضه التوطين وأن منظمة التحرير الفلسطينية هـي الخيمـة والمظلـة

لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات.

يــذكر السياســي الفلســطيني أن هــذه هــي الزيــارة الثالثــة لعبــاس للبنــان ،كمســؤول أوالً ،وك ـرئيس للجنــة

التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية عــام  ،2004ثــم زيارتــه رئيســا للســلطة الفلســطينية عــام ،2013
والزيارة األخيرة ليست متطابقة مع ما حملته الجوالت السابقة ،لجهة أن الوضع الفلسطيني لـيس علـى

ما يرام داخلياً ،علماً أن زيارته عام  2004استقبلها ألوي الفلسطينيين فـي الشـارع ،حيـث كانـت حركـة
"فــتح" ال ت ـزال القــوة األساســية والمكــون الفلســطيني األول القــادر علــى ضــبط المخيمــات ،علــى رغــم

التالعب اإلقليمي بأمن المخيمات .يذكر أيضاً أن عباس في زيارته الماضية عام  2013طـرح وضـع
الس ــالح الفلس ــطيني داخ ــل المخيم ــات ب ــإمرة الدول ــة اللبناني ــة ،م ــن دون أن ي ــتمكن م ــن ط ــرح معالج ــة
اجتماعية إنسانية شاملة لقضاياهم .وهو لم يتمكن من زيارة مخيم واحد خالل زياراته المتعددة للبنان.

وهذا أمر حصل أيضاً في الزيارة األخيرة ،لكـن السياسـي الفلسـطيني يـرى أن الزيـارة األخيـرة يمكـن أن

تحمل أمالً في معالجة المشكالت المستجدة أخي اًر بإجراءات تضبط األوضاع ،على رغم أن لبنان لـن
يســتطيع فــي الوقــت ال ـراهن اإلمســاك بوضــع المخيمــات وأمنهــا ،ألن ذلــك يحتــاج أيض ـاً إلــى تغطيــة

إقليمية غير متوافرة اليوم.

النهار ،بيروت2017/2/27 ،

 .55هل كان الجيش اإلسرائيلي مستعدا لحرب غزة؟
يوسي يهوشع

يحاول رئيس أركان "الجري الصامد" ،بيني غانتس ،استباق ضربة تقرير م ارقـب الدولـة الـذي سينشـر
غداً الثالثاء ،وبكلمات أديبة يمزقه إربا.

غانتس ويعلون هما النجمان الرئيسان للتقرير بال أدنى شك ،وفي عصر الحقائق البديلـة ال توجـد أي

مشكلة لخلق واقع أو لقص رواية تحاول التشكيك بالحقائق التي سيطرحها التقرير المعمـق الـذي أعـده
العميد احتياط يوسي باينهورن من مكتب المراقب.
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ودون تنــاول مــا سينشــر ،مــن الواجــب سـؤال مــن كــان فــي حينــه رئــيس االركــان :هــل أعــد الجــيش كمــا
ينبغي للحرب؟

أوال ،هـل كــان لشـعبة االســتخبارات العسـكرية "أمــان" المعلومـات الالزمــة قبـل حملــة "الجـري الصــامد"،
وهــل لــم تكــن الفج ـوات واســعة للغايــة؟ هــل بصــفته رئــيس االركــان عــرر فج ـوات المعلومــات علــى
الكابنت في المداوالت التي سبقت الحملة؟ هل عـرر علـى الـوزراء تهديـد االنفـاق بكامـل خطورتـه أم

اكتفى باقوال عمومية دون أن يعرر صورة الوضع بكاملها ،وهل عرر على اعضاء الكابنت خطة
للقتال ضد هذا التهديد؟

في ضوء كل ما اطلعنا عليه اثناء الحملة ،وبالطبع ايضا في التحقيقات العسكرية التي تلتها ،لم تكن

للجيش االسرائيلي خطة عملياتية مرتبة ،وما تـم حقـا كـان ثمـرة ارتجـال قبـل أسـبوع مـن الـدخول البـري

الى غزة.

رئيس االركان السابق مسؤول ليس فقط عن فجوات المعلومات ،بـل أيضـا عـن االعـداد العليـل لقـوات
الجــيش االسـ ـرائيلي للحمل ــة ،والقصــور الخطي ــر للغاي ــة .وهــذا حت ــى قب ــل أن نعنــى بم ــداوالت الكابن ــت

نفســها ،التــي انكشــفت مضــامينها فــي "يــديعوت احرونــوت" ،حــين تبــين كــم كــان غــانتس ،كوخــافي،
ويعلــون لــم يقــرؤوا علــى نحــو ســليم صــورة الوضــع والمعلومــات عــن "حمــاس" .التقــديرات التــي قــدموها
كانــت معاكســة للواقــع ،ولــم يكــن ممكنــا اخــذ االنطبــاع بــان رئــيس االركــان فــي حينــه كــان يــدفع باتجــاه

الحملة ،حتى لو كانت محدودة لمواجهة تهديد االنفاق .وحتى بعد بدء الحملة الجوية ،وكذا في ضوء
االخطــار المحــدد (الــذي تحقــق) عــن نفــق متســلل قبالــة كيبــوتس صــوفا ،دفــع هــو ويعلــون نحــو االخــذ
بوقي النـار وابقـاء التهديـد علـى حالـه .وزراء شـاركوا فـي مـداوالت الكابنـت رووا بـان غـانتس لـم يـذكر
تقريبــا تهديــد االنفــاق ،وحتــى عنــدما فعــل ذلــك كــان األمــر بالمناســبة شــذرات هنــا وهنــاك .فــي نهايــة

االسـبوع أغـدق غـانتس الثنـاء علـى االسـتخبارات التـي كانـت عشـية الحملـة .يجـدر بـالجميع ان ينتظـر

التقرير الرسمي للمراقب ،الذي سيقرر اذا كانت أقواله صحيحة أم ال.

عنــدما يقــول رئــيس أركــان ســابق ان المعلومــات االســتخبارية عشــية "الجــري الصــامد" كانــت فــاخرة،

ينبغــي لهــذا ان يقلقنــا جميعنــا .فلــيس فقــط مــن المتوقــع لم ارقــب الدولــة أن يجحــد ذلــك بــل فــي الجــيش
ايضــا يوج ــد اتف ــاق فــي الـ ـرأي عل ــى ه ــذا الموضــوع .م ــن المش ــكوك في ــه أن يكــون حت ــى اللـ ـواء أفي ــي
كوخافي ،رئيس شعبة االستخبارات في حينه ،مستعدا ليوقع على هذا القول.

أحيانا يكون من المجدي ترك موجة االنتقاد تمر ،وتخفير الرأس وعدم إعادة كتابة الواقع.
"يديعوت"

األيام ،رام هللا2017/2/27 ،
التاريخ :اإلثنين 2017/2/27

العدد4213 :

ص

40

 .56مكانة محكمة العدل العليا الدولة قد تتضرر
يوسي بيلين

وزيرة القضاء اييلت شكيد لم تستطع أن تضبط نفسها .بعد انتهاء لجنة تعيين القضاة ،شاركت العـالم

بردها وأعلنت عن تغيير دفة السفينة القضائية في اسرائيل .لم تحاول اصدار بيان على شـكل "جميـع
القضاة كانوا مناسبين وسيساهمون إسهاما مهما في اسم محكمة العدل العليا الجيد".

صحيح أن القضاة االربعة هم من المحاكم المركزية ولديهم التجربة والمعلومات المهنية ،لكنهم ليسوا

من العشرة االوائـل فـي قائمـة المرشـحين للمحكمـة العليـا .إن اختيـارهم هـو نتيجـة ثالثـة عوامـل :سـعي
وزيرة القضاء الختيار اشخاص لهم "رأس صغير" يميلون نحو اليمين ،قانون ساعر الذي قال إن كل

مرشــح بحاجــة الــى تأييــد  7مــن أصــل  9اعضــاء اللجنــة .النتيجــة هــي اعطــاء فيتــو لكــل ثالثــة اعضــاء
والتوصل الى مفاوضات لم تكن في السابق .االمر الذي أدى الى وجود قاسم مشترك غير مرتفع بما
يكفــي .وحقيقــة أنــه خالفــا لمــا ســاد حتــى اآلن فــإن ممثلــي الكنيســت االثنــين هــم اعضــاء فــي االئــتالي

اليميني .وألول مرة ال يوجد في اللجنة ممثل للمعارضة.

إن هــذا انكســار للبيــت اليهــودي وشــكيد التــي قــادت هــذه الخطــوة .ســيكون فــي محكمــة العــدل العليــا
مستوطنون أكثر ومتدينون أكثر ومعارضون للرقابة القضائية ومحافظون أكثر .ولكن من يقول بشكل
علني إن هناك تغيير قيـادة السـفينة يجـب عليـه أن يعـري أن لـذلك ثمـن سياسـي .هـذا الـثمن الـذي قـد

يستخي به اليمين المتطري ،لكن من الصعب القول إن رئيس الحكومة ينظر إليه نفس النظرة.

توجد لمحكمة العدل اإلسرائيلية مكانة دولية نادرة ،وهذا ذخر كبيـر تـم تحقيقـه بفضـل عشـرات السـنين

من الحكم المهني على المستوى األكبر ،وكذلك "الصمود الواسع" ،واالستعداد للوقوي أمام النظام في

اسـرائيل بــدون مواربــة والقـ اررات التــي تمثــل القــيم االيجابيـة (نحــن احــدى الــدول الديمقراطيــة التــي لــيس
لديها دستور) .رغم أن ليس جميع ق اررات محكمة العدل العليا تحظى بموافقـة العـالم ،مـن الواضـح أن

العالم يأخذها في الحسبان .محكمة العدل العليا هي من جهة عنوان لكل أقلية (وكل واحد منـا ينتمـي
الــى هــذه االقليــة أو تلــك) ،ومــن جهــة ثانيــة هــي مثابــة مبــرر يســمح للحكومــة باتخــاذ قـ اررات شــعبوية،
وهي تدرك أن المحكمـة سترفضـها (مثـل قـرار تأييـد قـانون التسـوية الـذي يسـمح للكنيسـت بسـن قـوانين

في المناطق) .ومن جهة اخرى تدافع عن اسرائيل في وجه االنتقادات الدولية الشديدة ،او من محكمة
الجنايات الدولية ،عندما تقرر عدم رفر قوانين أو ق اررات معينة للسلطة التنفيذية.

التاريخ :اإلثنين 2017/2/27

العدد4213 :

ص

41

"انتصــار" شــكيد هــو ضـربة قويــة لكــل ذلــك .اذا شــاهدنا عــودة هــذا المشــهد فــي الســنوات القادمــة ،واذا
كانــت محكمــة العــدل العليــا تســير حســب مــن يريــدون الصــعود عليهــا بالج ارفــات ،فجميعنــا ســندفع ثمنــا

باهظا جدا.

هآرتس

الغد ،عمان2017/2/27 ،

 .57كاريكاتير:

فلسطين اون الين2017/2/26 ،
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