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 .1ليبرمان" :إسرائيل" غير معنية بالحرب وندرس الرد على صواريخ غزة

ذكرت وكالة االناضول لألنباء ،2017/3/2 ،من القدس ،عن مراسلها عبد الرؤوف أرناؤوط ،أن
وزير الدفاع اإلسرائيلي ،أفيجدور ليبرمان ،قال إن الحكومة اإلسرائيلية تبذل جهودا كبيرة لمنع حفر

أنفاق على حدود قطاع غزة .وقال ليبرمان في حديث للموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت
احرونوت" اإلسرائيلية ،اليوم ":هناك جهد عظيم يبذل ،مليارات الشواكل يتم استثمارها ،هناك الجدار

الذي نعمل على إقامته اآلن ليكون حاجز" .وقال ليبرمان إن "من يعتقد أن حماس ستنقلب فجأة
إلى حركة سالم ،هو واهم وبعيد عن الواقع".

من جهة ثانية ،قال ليبرمان ":هناك أناس يعتقدون أن حماس ستتحول فجأة إلى حركة سالم ،مثل
حركة السالم اآلن (يسارية إسرائيلية) ،وإنها ستتوقف عن العمل من أجل تدميرنا" .ورأى ليبرمان ،أنه

لم يكن هناك بديل سياسي للحرب على غزة عام .2014

ولفت وزير الدفاع اإلسرائيلي إلى أن حماس ،ليست هي التي تقوم بإطالق صواريخ باتجاه اسرائيل،

لكنه أضاف ":يجب أن تعلم أننا نحملها المسؤولية عما يجري في القطاع" .وقال ليبرمان ":الحل

الوحيد لهذا الوضع ،هو إبداء الحزم وجعل حركة حماس تدرك انها ستكون هي الطرف الخاسر في
كل مواجهة مستقبلية مع إسرائيل".

وبشأن تصريحاته السابقة عن شن حرب على غزة ،قال ليبرمان ":الوضع في المناطق المحاذية

لقطاع غزة االن هو األكثر هدوءا منذ العام ."1967

وأضاف المركز الفلسطيني لإلعالم ،2017/3/2 ،من الناصرة ،أن ليبرمان ،زعم أن الجيش يتعامل
بهدوء وحكمة ويرد بعد دراسة على أي صاروخ ينطلق من قطاع غزة ،في تعقيبه على عدم شن

غارات على غزة عقب إطالق صاروخ غراد على عسقالن الليلة الماضية .وقال ليبرمان" :الجيش
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يتعامل بهدوء وحكمة ،ويرد بعد در ٍ
اسة على أي صاروخ يطلق من القطاع ،وإن غالبية الردود تكون
عنيفة" .وأضاف "نحن غير ملزمين بالتصرف وفقاً لما تتوقعه حماس ،وال يجب تعويدهم على
أسلوب رد روتيني وتصرف ثابت ،ونحن ندرس كل أمر ،وهنالك قيادة بالجيش وتتحلى بالمسؤولية،

واالتزان ،والجدية" ،على زعمه .ولكنه ّلوح بالعدوان ،قائالَ" :أي صاروخ سيطلق من قطاع غزة ويوقع
ضحايا سيشعل فتيل الحرب".

و ّادعى أن "إسرائيل غير معنية بالحرب ،وتسعى ألن تتحول غزة إلى سنغافورة ،لكن حماس ال تريد
ذلك ،وتسعى لتدمير إسرائيل" ،وفق ّادعائه.

إلى ذلك ،انتقد ليبرمان ،الجدل الدائر بشأن ما جاء في تقرير "مراقب الدولة" في الكيان الصهيوني
يوسف شابي ار حول أداء "المستويين السياسي والعسكري" خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة.

وقال ليبرمان في معرض رده على سؤال حول سلوك رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو

واالن تقادات التي وجهت له بعد التقرير "أعتقد أنه يجب أن ننظر لألمام ونضع الخالفات خلف
ظهورنا ،انظروا إلى قيادات "حماس" إنهم سعداء".

ودعا إلى ضرورة استخالص العبر والدروس من تقرير "مراقب الدولة" ،والتوقف عن االنتقادات

وتسريب ما يجرى داخل الكابنيت والمؤسسات األمنية والسياسية.

ونقلت وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،2017/3/2 ،قول ليبرمان ،فيما يتعلق بما وعد به بإسقاط
حكم حماس في قطاع غزة واغتيال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس قبل أن

وءا منذ
ُينصب وزي اًر للحرب قال :تُعد الفترة األخيرة على الحدود مع قطاع غزة هي الفترة األكثر ُهُد ً
عام  ،1967فمنذ انتهاء حرب  ،2014وصل للمستوطنات المحاذية للقطاع  3االف مستوطن جديد".
 .2الحمد هللا :االستيطان يقضي على الحلم بدولة متواصلة ولن نقبل إال كدولة مستقلة كاملة السيادة
رام هللا :ق ااال رئ اايس ال ااوزراء الفلس ااطيني ارم ااي الحم ااد هللا" :إنن ااا نق ااف الي ااوم باس اام القي ااادة الفلس ااطينية
والحكومة وأبناء شعبنا ،مع أهلنا في تجمع الخان األحمر ،هذا التجمع الذي يواجه وياالت االحاتالل،

والتي كان آخرها إخطارات هدم بحق المدرسة هناك و 42منشأة".

وطالب الحمد هللا خاالل تفقاده ،ياوم الخمايس  ،2017/3/2لتجماع الخاان األحمار شارقي القادس المهادد
بالهدم واإلزالة ،كافة الدول الفاعلة ،خاصة الواليات المتحدة ،واالتحاد األوروبي فاي هاذا الوقات الاذي

تقضي فيه "إسرائيل" على حل الدولتين وتتجاوز كافة الخطوط الحمراء ،العمل العاجل لوقف عمليات

الهاادم التااي ماان الممكاان أن تااتم فااي أقاارب وقاات ،ومجلااس األماان بتااوفير الحمايااة الدوليااة العاجلااة التااي
نصر عليها اآلن أكثر من أي وقت.
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وأضاااف" :لاان نقباال بفلسااطين إال كدولااة مسااتقلة كاملااة الساايادة والقابلااة للحياااة علااى حاادود عااام 1967

وعاصمتها القدس الشرقية ،وإذا ما استمرت إسرائيل فاي اساتيطانها فاي منطقاة  E1سايتم عازل القادس

وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين ،ولن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة" .وحذر من أنه

إذا حدث أي شيء في هذه المنطقة من استيطان ،فهذا سيكون نهاية حل الدولتين.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/2 ،

 .3نيويورك تايمز :عباس أفضل شريك للسالم مع "إسرائيل"
أشااارت نيويااورك تااايمز إلااى مفاوضااات السااالم اإلسارائيلية الفلسااطينية المتعثارة وإلااى الحلااول المقترحااة
للسااالم بااين الط ارفين ،وقالاات إن ال ارئيس الفلسااطيني محمااود عباااس يعتباار أفضاال ش اريك للسااالم مااع

إس ارائيل .وأضااافت الصااحيفة ،ماان خااالل مقااال للكاتااب اإلس ارائيلي الحنااان ميلاار ،أن رئاايس الااوزراء

ترم ااب ،وأنااه أوضا ا أن هناااك ش اارطين
اإلس ارائيلي بني ااامين نتنياااهو التق ااى ال ارئيس األمريك ااي دونالااد ا
للسالم مع الفلسطينيين .وقال الكاتب إن أولهما يتمثل في ضرورة السيطرة اإلسرائيلية األمنياة الكاملاة
على الضفة الغربية ،وأما الشرط الثاني فأن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل دولة يهودية.

وأضافت أن عباس سبق أن اعترف بالفعل با"إسرائيل" دولة يهودية قبل نحو عقادين مان الزماان ،وأناه

ساابق أن أجاارى مقابلااة مااع صااحيفة الشاارق األوس ا ومقرهااا لناادن ساانة  1994وقااال إن اإلس ارائيليين
تمكنوا من إقامة دولة يهودية في فلسطين .وأشارت نيويورك تايمز إلى أن عبااس هاو الارئيس العرباي

الوحيد الذي يعترف علنا بأن "إسرائيل" دولة يهودية ،وأنه اليوم يواجه تحديات سياسية خطيرة.

وأشااارت إلااى أن اسااتطالعاً للارأي جاارى قباال ثالثااة أشااهر كشااف عاان أن  %61يرياادون منااه االسااتقالة

من منصبه ،وأن منتقديه يتهمونه بأنه خائن .وأضافت أن عباس تخلى أيضاً عن شرطة العودة غيار
المحدودة ،وذلك في مقابلة مع التلفزياون اإلسارائيلي سانة  ،2012وأشاارت إلاى أناه صارح أن مان حقاه
أن يزور مدينة صفد مسق رأسه لمشاهدتها ،ولكن ليس للعيش واإلقامة فيها.

وقالت أيضاا إن عبااس يارى فلساطين أنهاا ماا وراء حادود  1967بماا فياه "القادس الشارقية" .وتسااءلت:
لماذا ال يعيد عباس تأكيد اعترافه بأن "إسرائيل" دولة يهودية؟ وأضافت :وحيث إنه لم يطلب أحاد مان
مصاار أو األردن اللتااين وقعتااا اتفاقيااات سااالم مااع إس ارائيل أن تعترفااا بااأن األخي ارة دولااة يهوديااة ،فإنااه
ليس من العدالة أن نطلب هاذا الطلاب مان قياادة ال حيلاة بيادها فاي الوقات الاراهن .وقالات إن نتنيااهو

يمكنااه االسااتمرار فااي اسااتخدام مصااطل "دولااة يهوديااة" باعتباااره وساايلة لعرقلااة المحادثااات ولمهاجمااة
عباس ،أو يمكنه التركيز على حسن النية لدى الجانبين من أجل تمكين المجتمع الادولي مان تحساين

جهود السالم بين الجانبين.
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الجزيرة نت ،الدوحة2017/3/2 ،

 .4عريقات :منظمة التحرير الفلسطينية ترفض تغيير مبادرة السالم العربية بشكل قاطع
أريحا :أطلع يوم الخميس  ،2017/3/2أماين سار اللجناة التنفيذياة لمنظماة التحريار الفلساطينية صاائب

عريق ااات ع اادداً مااان السياس اايين والبرلم ااانيين ،والدبلوماسااايين المعتم اادين ل اادى فلسا ااطين عل ااى مجما اال
التط ااورات الميداني ااة والسياس ااية .وأك ااد عريق ااات تمس ااك منظم ااة التحري اار الفلس ااطينية بالق ااانون ال اادولي
والشرعية الدولية وخياار الادولتين علاى حادود  .1967ودعاا عريقاات دول العاالم التاي لام تعتارف بدولاة

فلسطين وبعاصمتها "القدس" الشرقية على حدود  1967القيام باذلك بشاكل فاوري ،إذا ماا أراد المجتماع

الدولي الحفاا علاى خياار الادولتين ،وكاذلك مقاطعاة شااملة لالساتيطان االساتعماري اإلسارائيلي بكافاة

المج اااالت .وق ااال :نح اان متمس ااكون بمب ااادرة الس ااالم العربي ااة لع ااام  ،2002دون أي تغيي اار؛ أي عن اادما
تسااتكمل إسارائيل (ساالطة االحااتالل) انسااحابها ماان األ ارضااي العربيااة المحتلااة عااام  1967وعلااى أرسااها

الق اادس الشا ارقية المحتل ااة تق ااوم ال اادول العربي ااة بإقام ااة عالق ااات م ااع إسا ارائيل ،رافضا ااً بش ااكل ق اااطع أي
محاوالت لتغيير هذه المبادرة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/2 ،

 .5اآلغا يطالب الحكومة البريطانية باالعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية

غزة :طالاب عضاو اللجناة التنفيذياة لمنظماة التحريار الفلساطينية ،رئايس دائارة شاؤون الالجياين ،زكرياا

األغااا ،يااوم الخماايس  ،207/3/2بريطانيااا باااالعتراف الفااوري بالدولااة الفلسااطينية .وشاادد ،خااالل زيارتااه

لمقر اللجنة الشعبية لالجيين في مخيم الشاطئ في غزة ،على ضرورة إنهااء االنقساام وتوحياد الجهاود

لمواجهااة االحااتالل واالسااتيطان فااي الضاافة الغربيااة المحتلااة ،وللتصاادي إلج اراءات تهويااد القاادس التااي
تصاعدت مؤخ اًر.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/2 ،

" .6الفلسطيني لإلعالم" :أمن السلطة يعتقل جميع المشاركين في المؤتمر الشبابي بالقاهرة
رام هللا :اعتقل اات عناص اار أم اان الس االطة خ ااالل الفتا ارة الماض ااية جمي ااع كا اوادر ف اات ال ااذين ش اااركوا ف ااي
المااؤتمر الشاابابي الااذي عقااد فااي مصاار منتصااف الشااهر الماضااي ،وتااتهم الساالطة القيااادي السااابق فااي

حركة فت محمد دحالن بتنظيمه .وقالت مصادر لمراسلنا إنه وبأوامر عليا من رئيس السلطة محمود
عباس؛ فإن جميع كوادر فت الذين شاركوا في هذا الماؤتمر ت ّام اعتقاالهم والتحقياق معهام وبعضاهم ماا

التاريخ :الجمعة 2017/3/3

العدد4217 :

ص

7

زال قيد االعتقال .وأشارت إلى أن العديد منهم نقل لسجن أريحا وخضعوا لتحقيق قاس وس انتقادات
داخلية في أطر فت لهذا التعامل المبالغ فيه ضد من شارك في المؤتمر.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/3 ،

ضد عباس في هيئة مكافحة الفساد تتعلق بـ"وقفية الصحابي تميم الداري" بالخليل
 .7شكوى ّ
الخلياال :تقاادمت عائلااة "التميمااي" فااي الخلياال بشااكوى لهييااة مكافحااة الفساااد الفلسااطينية ،ضا ّاد رئاايس
الساالطة محمااود عباااس ،لق ا ارره اسااتمالك أرض الوقااف اإلسااالمية التااي تعااود ملكيتهااا للصااحابي "تماايم

الداري" رضي هللا عنه ،للكنيسة الروسية .وأكد روحي يعقوب أباو ارميلاة ،أحاد ُنظاار وقاف الصاحابي
تميم الداري ،وأصحاب األرض أنه تقدم بشكوى رسمية لرئيس هيية مكافحاة الفسااد رفياق النتشاة ض ّاد
عباس .وقاال أباو رميلاة" :إن رئايس السالطة محماود عبااس تجااوز المحكماة العلياا ،والتاي قاررت عادم
تسجيل أرض الوقف اإلسالمي لصال الكنيسة ،قبل أن تبت ذلك في قرارها".

وأضاف ،أن "رئيس السلطة عمد الستمالك أرض الوقف البالغ مساحتها  72دونماً ومنحهاا للكنيساة"،

متهم ااً إياااه ب اا"عدم االسااتجابة لمطالااب أهااالي الخلياال وعاادم الاارد علااى عريضااة وقااع عليهااا  60ألااف

م ااواطن تا ارفم تملي ااك أرض الوق ااف للكنيس ااة الروس ااية" .وت ااابع" ،عائل ااة آل تم اايم وس ااكان الخلي اال ،ال
مشااكلة لااديهم مااع الكنيسااة الروسااية التااي رعوهااا منااذ  130عامااا ،لكاان المشااكلة باادأت عناادما قااررت
الكنيسة تسجيل األراضي الوقفة لصالحها ،وساندتها السلطة بذلك".

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/2 ،

 .8التعليم :بدء إجراءات ابتعاث  180معلماً إلى الكويت

الضاافة المحتلااة :أعلناات و ازرة التربيااة والتعلاايم الفلسااطينية يااوم الخماايس  ،2017/3/2عاان باادء إجاراءات
التسجيل البتعاث  180معلماً فلسطينياً إلى الكويت األسبوع المقبل.
وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/3/2 ،

 .9الحية :نرفض مشاريع التوطين كافة
غزة  -طالل النبيه :أكد عضاو المكتاب السياساي لحركاة "حمااس" خليال الحياة رفام حركتاه مشااريع

توطين الفلسطينيين و"الوطن البديل" كافة ،مشددا أن سياسة التراجع أمام العدو الصهيوني ال تجدي.

كمااا أكااد الحيااة ،فااي كلمااة لااه يااوم الخماايس ،خااالل احتفااال ص احيفة الرسااالة بماارور  20عامااا علااى
انطالقتها ،ضرورة مواجهة االحاتالل بكال الوساائل ،والوحادة علاى هاذه القاعادة ،وهاذه رساالتنا للسالطة
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اديال ،ولان نقبال لاو
الفلسطينية .ورفم الحية مشااريع التاوطين ،قاائال "نحان ال نرضاى عان فلساطين ب ً
بديال عنها".
طوقت الدنيا ً
ّ
وجاادد رفضااه عاان مااا يشاااع عاان مشااروع تااوطين الفلسااطينيين فااي ساايناء أو فااي األردن ،مؤكاادا أنااه ال
تن ااازل ع اان فلس ااطين وال ش اابر منه ااا .وأض اااف" :رفض اانا مش ااروع الت ااوطين ف ااي الخمس ااينيات ،ونا ارفم
التوطين والتطبيع والوطن البديل ،ال في سيناء وال فاي األردن وال فاي أي مكاان ،وفلساطين هاي قبلتناا

األولااى ومساارى نبينااا محمااد" .وشاادد "لاان تكااون غ ازة دولااة فلسااطين وحاادها؛ باال هااي جاازء ماان دولااة
فلسطين الكبرى".

ووجه الحية رسالة للسلطة الفلسطينية ورئيسها محماود عبااس باالتوقف عان مشاروع التساوية والتنسايق

مع االحتالل الصهيوني ،داعيا إياهم بمصارحة الشعب بفشل هاذا المشاروع .ومضاى يقاول" :التنسايق

األمني جريمة وطنية وعار على من يمارسه ،وعلى السالطة أن تتوقاف عان هاذه الممارساات" ،مؤكادا

أن السجون ليست للوطنيين والمقاومين.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/2 ،

" .11الحياة اللندنية" :قيادة وبرنامج سياسي جديدان لحماس في غضون شهر

رام هللا  -محمااد يااونس :مااع نهايااة الشااهر الج ااري ،أو مطلااع الشااهر المقباال علااى أبعااد تقاادير ،تكااون

حركااة "حماااس" قااد انتخباات قيااادة جدياادة وأقاارت برنامجااً سياسااياً جديااداً .وكاناات الحركااة أنهاات الشااهر
الماضي انتخاباتها في قطاع غزة ،لكنها ما زالت تجري االنتخابات في الشتات وفي الضفة الغربية.
وقالت مصادر قيادية في "حماس" لا "الحياة" إن انتخابات الشتات تأخذ كثي اًر من الوقت بسبب تشعب
فروع الحركة وتعاددها فاي كثيار مان دول العاالم ،مضايفة أن انتخاباتهاا فاي الضافة تأخاذ أيضااً بعام

الوقاات بساابب األوضاااع األمنيااة الصااعبة .وأوضااحت أن جميااع أعضاااء الحركااة فااي قطاااع غازة شااارك

ف ااي االنتخاب ااات بخ ااالف الض اافة الت ااي تج ااري فيه ااا االنتخاب ااات عل ااى نط اااق ض اايق بس اابب األوض اااع
األمنياة .وتجاري الهييااات القيادياة الحالياة فااي الحركاة مراجعاات أخيارة لوثيقاة سياساية هااي األولاى ماان
نوعها في الحركة .وقالت المصادر إن الوثيقة ستصاب  ،بعاد إقرارهاا ،برنامجااً سياساياً جدياداً للحركاة،

موضحة أن الوثيقة مقترحة منذ فترة طويلة ،وأنها راعت التغيرات والتطورات السياسية.

وقااال مسااؤول رفيااع فااي الحركااة" :نجااري التغيي ارات الالزمااة التااي تناساابنا كحركااة ولاايس اسااتجابة ألي
ضغوط خارجياة" .وأضااف" :هنااك ضاغوط خارجياة كثيارة مناذ وقات طويال إللغااء الميثااق أو تغيياره،
وهناك نقاش داخلي واسع في شأن الحاجاة لتغييار الميثااق مان دون أن يكاون لهاذا النقااش أي عالقاة

بضااغوط الخااار " .وتااابع" :نعتقااد بااأن صاايغة إقارار برنااامث سياسااي يمثاال موقااف الحركااة وفكرهااا ،هااي
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الصاايغة المناساابة للحركااة ،بصاارف النظاار عاان مواقااف األط اراف الخارجيااة التااي مااا انفكاات تطالبنااا
بتغيير الميثاق".

الحياة ،لندن2017/3/3 ،

" .11القدس العربي" :تعليمات فتحاوية تحظر الخوض في ترحيل الرجوب عن القاهرة
غزة  -أشرف الهور :علمت "القدس العربي" من مصادر في حركة فات  ،أن الحركاة ال ترياد الخاوض
في قضية منع السالطات المصارية اللاواء جبريال الرجاوب مان دخاول القااهرة ،وأناه لام يصادر أي قارار

رس امي بعاادم إرسااال وفااود رساامية إلااى مصاار ،فااي ظاال محافظااة الحركااة وقيااادة الساالطة علااى إنهاااء
الخااالف وإعااادة األمااور إلااى نصااابها .واعتباارت المصااادر أن هااذه رسااالة تحااد جدياادة تريااد إيصااالها

لمحمد دحالن ،القيادي المفصول من الحركة ،الذي يتردد أنه أحد أسباب المشكلة.

وأكاادت المصااادر العليمااة بفحااوى القضااية أن فاات ال تريااد إثااارة قضااية منااع دخااول اللاواء الرجااوب إلااى

القا اااهرة يا ااوم األحا ااد الماضا ااي .وأشا ااارت إلا ااى أن تعليما ااات داخليا ااة صا اادرت لقا ااادة الحركا ااة والنا اااطقين

اإلعالميااين باساام الحركااة ،بعاادم الخااوض فااي الموضااوع ،أو الحااديث لوسااائل اإلعااالم ،حيااث جاارى

إط ااالع الا ارئيس محم ااود عب اااس ال ااذي ك ااان وق اات وق ااوع الحادث ااة ف ااي زي ااارة إل ااى سويسا ارا ،عل ااى كاف ااة
التفاصيل التي رافقت عملية منع دخول اللواء الرجوب.

ولوحظ أنه عقب عملية ترحيل اللواء الرجوب من مطار القاهرة ،إلى مطار عمان ،باأوامر مان إحادى

الجهااات المص ارية الساايادية (األمنيااة) ،لاام يصاادر أي تعليااق رساامي ماان حركااة فاات  ،كمااا أن الل اواء
الرجوب نفسه الذي كان متوجها للقاهرة من أجل حضاور ماؤتمر للجامعاة العربياة وبادعوة مان األماين

العام لم يعقب على قرار عدم إدخاله.

وقااال فااي هااذا الخصااوص د.فااايز أبااو عيطااة ،نائااب أمااين ساار المجلااس الثااوري لحركااة فاات  ،إن "أي

خااالف مااع األخااوة فااي جمهوريااة مصاار العربيااة ،يااتم حلااه علاى قاعاادة األخااوة والعالقااة التاريخيااة التااي
ترب فت  ،واألخ جبريل الرجوب ،باألشقاء في مصر".

القدس العربي ،لندن2017/3/3 ،

" .12الشعبية" تكشف كيف تسببت السفارة الفلسطينية في بلغاريا اغتيال عمر النايف
السبيل :قال عضو المكتب السياساي للجبهاة الشاعبية لتحريار فلساطين ،كاياد الغاول" :إن الجبهاة تعلام
يقينااا أن الموساااد اإلس ارائيلي هااو الااذي اغتااال المناضاال عماار النااايو ،إال ّأنهااا تُريااد وتسااعى لكشااف
سهل لهم الوصول إلى الرفيق عمر واغتياله".
ُمنّفذي الجريمةُ ،ببعدها الجنائي ،ومن ّ
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وأضاف" ،العدو الصهيوني له عالقاته األمنية في كال دول العاالم ،وهاذا قاد ُيشاير إلاى تنس ٍ
ايق ماا ماع
جهااات محّليااة أو غيرهااا فااي بلغاريااا ،رّبمااا سا ّاهل الوصااول للرفيااق عماار ،لااذا فالساالطات البلغاريااة غياار

معفية من المسؤولية".
ّ
وأكد على أن "اغتيال النايو في مقر السفارة الفلساطينية بالعاصامة صاوفيا يكشاف أن "هنااك تقصاير

اك ،ك اان يجااب علااى الساافارة تااوفير الجوانااب األمنيااة التااي تحااول دون الوصااول إلااى عماار،
باادون شا ّ
طلب من السالطات
ومناوبات ،وال ّ
كوضع كاميرات المراقبة ،وتعزيز األمن داخل السفارة بتعيين ُحراس ُ

البلغاريااة تااوفير الحمايااة الخارجيااة لمقا ّار الساافارة ،وكاال إجاراء ُيمكنااه أن ُيقّلا
اغتيال عمر".

احتماااالت اختطاااف أو

السبيل ،عمان2017/3/2 ،

" .13الجهاد اإلسالمي" :االنتخابات الداخلية للحركة شأن تنظيمي وال يعلن عن تفاصيلها
غزة  -إيهاب العيسى :أكدت حركة "الجهاد اإلسالمي" في فلسطين ،أن االنتخابات الداخلياة الختياار
قيادتها أمر تنظيمي داخلي يخصها وال يتم التعاطي به عبر وسائل اإلعالم.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة نافذ عزام يوم الخمايس ل ا "قادس بارس"" :نحان فاي حركاة الجهااد
اإلسالمي ال نفضل أن نتحدث عن تفاصيل االنتخابات الداخلية للحركة عبر وسائل اإلعاالم ،وتبقاى

هذه إجراءات داخلية تخ

الترتيب الداخلي للحركة".

وأضاف" :الحركة أجرت انتخاباات فاي الساابق ويمكان أن تكاون هنااك انتخاباات فاي المرحلاة المقبلاة،
ولكن نحن لم نتحدث عن انتخابات تجري اآلن ولم نتحدث في تفاصيلها".

وكاناات صااحيفة "القاادس العربااي" اللندنيااة ،نقلاات يااوم الخماايس ،شااروع حركااة الجهاااد بااإجراء انتخابااات
داخليااة ،تشاامل الاادفع بقيااادات شااابة ،باسااتثناء منصااب األمااين العااام ،فساايبقى مااوكال لرمضااان شاال ،
الذي يشغل المنصب منذ اغتيال فتحي الشقاقي قبل أكثر من  20عاما.

قدس برس2017/3/2 ،

 .14لبنان :فتح تبحث أوضاع المخيمات مع فعاليات لبنانية
بيروت :التقى أمين سر حركة فت في شمال لبنان أبو جهاد فياض يوم الخميس ،رئيس دائرة أوقااف
عكار الشيخ مالك جديدة بحضور قيادة الحركة في المنطقة.

وبح ااث الطرف ااان آخ اار المس ااتجدات ف ااي مخيم ااات لبن ااان ،وت اام التأكي ااد عل ااى ض اارورة حف ااظ األم اان ف ااي

المخيمات ألنها من أبرز عناوين اللجوء ونقطة ارتكاز لحفظ حق العودة ورفم التوطين.
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كمااا التقااى الوفااد ب ارئيس بلااديات عكااار أحمااد المياار ،حيااث أكااد الطرفااان علااى الاارواب األخويااة التااي
تجمع بين الشعبين اللبناني والفلسطيني منذ عقود طويلة.

وشددوا على أهمية التواصل من أجل تمتين العالقة وتعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/2 ،

 .15أبو عرب :ليخرج من عين الحلوة المطلوبون اللبنانيون كما دخلوه
بيااروت :أعلاان قائااد األماان الااوطني الفلسااطيني فااي لبنااان الل اواء صاابحي أبااو عاارب ان "هناااك ضااغطاً

كبي ا اًر علااى مخاايم عااين الحلااوة ماان الدولااة اللبنانيااة فااي قضااية المطلااوبين (الفااارين الااى المخ ا اايم) وهاام

لبنانيون ،ونسأل لماذا هم داخل المخيم؟ نحن لام نادخلهم هام دخلاوا والمطلاوب مناا اآلن اعتقاالهم ،ال،
نقول :على المطلوبين اللبنانيين أن يخرجوا من المخيم كما دخلوه ،حفاظااً علاى  100ألاف نسامة فاي
المخيم ،من شادي المولوي وغيره ونقول لهم ارحموا أطفال هذا المخيم ونساءه ومن فيه".
ورأى ان يكون تسليم هؤالء "بالطرق الصاحيحة ،ال نرياد فات معاارك ،وإذا كاان مان مجاال إلخاراجهم،

فليخرجوا ،وإذا امتنعوا هناك تصرفات أخرى إن شاء هللا".

الحياة ،لندن2017/3/3 ،

 .16مدفعية االحتالل تستهدف موقعين للمقاومة شمال قطاع غزة
غزة :قصفت مدفعية االحتالل ،ظهر الخميس ،موقعين للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت الهيا شمال

قطاع غزة ،دون وقوع إصابات.

وقااال م ارساالنا ،إن مدفعيااة االحااتالل اسااتهدفت با ا 6قااذائف مااوقعين تااابعين للمقاومااة الفلسااطينية شاارق
بيت الهيا شمال قطاع غزة .وأوض أن مدفعية االحتالل اساتهدفت أحاد الماوقعين مارتين ،بالقاذائف.

وبين -نقال عن مصادر طبية -أن القصف لم يسفر عن إصابات.
ّ
وذكاارت صااحيفة "ي ااديعوت" أن قااوة عسااكرية ص ااهيونية علااى الحاادود الش اامالية مااع القطاااع تعرض اات
إلطالق نار ،دون وقوع إصابات ،فيما أصابت الطلقات المركبات العسكرية .وقالت القناة العاشارة إن

القصف الصهيونية جاء رداً على إطالق النار من القطاع تجاه دورية صهيونية حدودية.
المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/2 ،
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 .17حماس تنظم وقفة في رفح تضامناً مع المعتقلين الفلسطينيين

رفا  -هااني الشاااعر :نظمات حركاة حماااس ،وقفاة تضااامنية ماع المعتقلاين الفلسااطينيين فاي السااجون
اإلسرائيلية ،بمدينة رف  ،جنوب قطاع غزة .وشارك العشرات من الفلساطينيين فاي الوقفاة التاي نظمات
في ميدان "الشهداء" ،وس رف  ،ورفعوا الفتات تطالب باإلف ار عن المعتقلين.

وقال القيادي في حركة حماس ،يونس األسطل ،خالل كلمة ألقاها في الوقفة إن "المقاومة الفلسطينية

تمكنت في العدوان األخير على غزة ،من أسر مزيد مان الجناود" .وأضااف ":هاذا الملاف يتحارك ،وإن

كاان بااب ء ،لكان ال مفاار لالحاتالل ماان عقاد صاافقة جديادة" .وقااال" :هاذه الوقفااة ،جااءت لترساال رسااالة
إصرار على أنه ال حل لمواجهة هذا االحتالل إال بالمقاومة ،بكافة أشكالها ،شعبية ،وعسكرية".

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/3/2 ،

 .18كاتس :نصحت نتنياهو بفك االرتباط كليا عن قطاع غزة
الداخل المحتل-الرأي" :نقلت إذاعة "صوت إسرائيل" العبرية عن وزير مواصالت االحتالل "يسرائيل

كاتس" ،قوله أنه قدم مؤخ اًر نصائ مهمة لرئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو ،بقطع العالقة كليا
مع قطاع غزة .وأوض أن فك االرتباط الذي دعى إليه يجب أن يبدأ من موقع القوة ،للحفا على
مصال أمن "إسرائيل" ،ونقلت اإلذاعة عنه قوله "تم استخالص العبر واالستفادة من الحرب الماضية

على قطاع غزة لعام  ،2014الفتاً إلى أن الجهات االستخبارية في جيش االحتالل جاهزة بشكل

أفضل من أي وقت مضى ".وأعرب كاتس ،عن اعتقاده بأن التقرير الصادر عن "مراقب الدولة"

حول عملية الجرف الصامد ،ليس تقري ار سياسيا.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/3/2 ،

 .19يديعوت" :إسرائيل" أخفقت  85مرة باستهداف أنفاق غزة
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن تقرير مراقب الدولة في إسرائيل أحصى  85إخفاقا في التعامل
مع أنفاق حركة حماس ،إبان الحرب التي شنتها على قطاع غزة عام .2014

وأضافت أن أهم تلك اإلخفاقات تجلى في أسلوب التعاون بين جهازي األمن العام (الشاباك)
واالستخبارات العسكرية (أمان) ،مما كان له أثر سيئ في كيفية تعامل الجيش مع األنفاق.

وأكدت الصحيفة أن أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية لم تبذل جهدا كبي ار في التعامل مع تلك األنفاق

حتى أواخر .2013
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وأشارت في هذا الصدد إلى أن الشاباك اهتم بجمع المعلومات األمنية الدقيقة حول األنفاق الهجومية

بالتعاون مع باقي الوحدات العسكرية في الجيش فق في ذلك العام الذي سبق الحرب.

كما أن الصورة عن األنفاق الدفاعية التي تستخدمها حماس ألغراض القتال داخل غزة ،كانت ناقصة

لدى المؤسسة األمنية في إسرائيل ،بحسب يديعوت أحرونوت.

هذا إلى جانب أن القوات العسكرية اإلسرائيلية لم يكن لديها تصور معلوماتي عن األنفاق ولذلك

أضاعت فرصة مهاجمتها ،وتشترك في هذه المسؤولية قيادة المنطقة الجنوبية التي لم تضطلع بمهمة
جمع هذه المعلومات.

وعزت الصحيفة عدم قدرة الجيش على استهداف تلك األنفاق للحيلولة دون انطالق عمليات عسكرية
ضد إسرائيل عبرها ،إلى غياب المعلومات األمنية الالزمة .وختمت يديعوت أحرونوت بالقول إن

الجهات ذات االختصاص في الجيش اإلسرائيلي فشلت بين عامي  2014-2008في عرض خطة
قتالية ميدانية للقتال ضد األنفاق أو من خاللها.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/3/2 ،

 .21إسرائيليون سيرفعون دعوى ضد هنية في محكمة الجنايات الدولية

رام هللا :ذكرت القناة العبرية األولى ،الليلة الماضية ،أن مجموعة من اإلسرائيليين سيرفعون يوم
االثنين المقبل دعوى ضد إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أمام محكمة الجنايات

الدولية الهاي.

وحسب القناة ،فإن مواطنين إسرائيليين وضباط احتياط كبار بتأييد من جهات يهودية دولية سيرفعون

الدعوى ضد هنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق إسرائيليين وكذلك فلسطينيين
من سكان القطاع خالل الحرب األخيرة على القطاع.

القدس ،القدس2017/3/3 ،

 .21استطالع :نتنياهو يتحمل المسؤولية الكبرى عن إخفاقات العدوان على غزة
رويترز ،بالل ضاهر :أظهر استطالع للرأي أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو يتحمل
المسؤولية الكبرى عن إخفاقات إسرائيل في عدوانها على غزة عام  ،2014وذلك في أعقاب صدور
تقرير مراقب الدولة ،الذي ركز على إخفاقات القيادتين السياسية واألمنية.
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وقال  %63من المشاركين في االستطالع ،اليهود والعرب ،إن القيادة السياسية تتحمل المسؤولية عن
إخفاقات إسرائيل في هذا العدوان ،بينما حمل  %14المسؤولية للقيادة العسكرية .ونشرت االستطالع

القناة األولى للتلفزيون اإلسرائيلي ،مساء أمس األربعاء.

ورأى  %34من المستطلعين أن نتنياهو يتحمل المسؤولية األساسية عن اإلخفاقات ،وقال  %21إن

وزير األمن في حينه ،موشيه يعالون ،يتحمل المسؤولية األساسية ،وحمل  %10رئيس أركان الجيش
أثناء العدوان ،بيني غانتس ،المسؤولية األساسية عن اإلخفاقات ،وقال  %6إن رئيس شعبة

االستخبارات العسكرية ،أفيف كوخافي ،يتحمل هذه المسؤولية.

ورغم تحميل نتنياهو مسؤولية كبيرة عن إخفاقات العدوان وفضائ الفساد والتحقيقات الجنائية التي
يخضع لها ،إال أن اإلسرائيليين ما زالوا يعتبرونه الشخ

األنسب لتولي رئاسة الحكومة في

المستقبل .لكن هذا االستطالع أظهر استمرار تراجع شعبية نتنياهو في هذه الناحية.

وقال  %31إن نتنياهو هو المرش األنسب لرئاسة الحكومة ،يليه رئيس حزب 'ييش عتيد' ،يائير
لبيد ،بحصوله على  ،%17ثم رئيس كتلة 'البيت اليهودي' ،الوزير نفتالي بينيت ،بحصوله على

 ،%8و %6لوزير األمن ،أفيجدور ليبرمان ،و %5ليعالون.

وقال قرابة نصف المستطلعين إن إسرائيل ليست مستعدة لحرب مقبلة ،بينما اعتبر  %32إنها

مستعدة للحرب.

عرب 2017/3/2 ،48

 .22المحكمة العسكرية اإلسرائيلية تقرر تأجيل سجن الجندي القاتل
أ.ف.ب ،بالل ضاهر :قررت محكمة االستيناف العسكرية في مقر و ازرة األمن اإلسرائيلية اليوم،
الخميس ،تأجيل دخول الجندي القاتل ،إلييور أ ازريا ،إلى السجن ،وذلك في أعقاب طلب قدمه
محاميه.

وصادقت المحكمة العسكرية على طلب محامي الجندي القاتل بتأجيل دخول آ ازريا إلى السجن إلى

حين النظر في االستيناف ضد إدانته والحكم الصادر ضده.

وكانت المحكمة العسكرية أصدرت ق اررا ،األسبوع الماضي ،بفرض عقوبة السجن على الجندي القاتل

لمدة  18عاما فق  ،فيما أعلنت النيابة العسكرية أنها تدرس إمكانية االستيناف على هذا الحكم
المخفف ،بعد أن قدم أ ازريا االستيناف ضد اإلدانة والحكم.

لكن النيابة العسكرية وافقت أثناء جلس المحكمة اليوم على تأجيل دخول الجندي إلى السجن .وكان

من المقرر أن بدخول هذا الجندي إلى السجن يوم األحد المقبل.
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وقال وزير األمن اإلسرائيلي ،أفيجدور ليبرمان ،اليوم ،إنه على األرج أال يتم إصدار عفو ،يمنحه
رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي ،أل ازريا وأن يتم تقصير مدة عقوبة السجن.

من جانبه ،قال عامي أيالون ،الذي تولى في الماضي مناصب وزير ورئيس الشاباك وقائد سالح
البحرية اإلسرائيلي ،إن 'أ ازريا نفذ ما قاله يائير لبيد له .فقد قال لبيد ،في فترة السكاكين (عمليات

الطعن) إن أي مخرب يجب أن ينهي العملية وهو ميت'.

عرب 2017/3/2 ،48

 .23الصفقة :الهستدروت مقابل رئاسة حزب العمل
تسجيال لمحادثة جمعت عضو الكنيست
رامي حيدر :كشفت القناة اإلسرائيلية الثانية ،مساء الخميس،
ً
عن 'المعسكر الصهيوني' ،إيتان كابل ،وثالثة آخرين يعترف فيها حول نيته دعم عضو الكنيست

من الحزب ذاته ،شيلي يحيموفيتش لرئاسة الهستدروت ،مقابل دعمها لتوليه رئاسة حزب العمل.

مؤخر أنباء حول الصفقة ،خاصة بعد إعالن يحيموفيتش ترشحها لرئاسة
ًا
وتناقلت وسائل اإلعالم
دليال على
الهستدروت عن طريق كتلة 'البيت االجتماعي' التي يملكها كابل ،لكن لم يورد أي مصدر ً
فعال ،في ظل إنكار كابل ويحيموفيتش وجود اتفاق كهذا ،حتى كشف تسجيل المحادثة.
وجودها ُ

عرب 2017/3/2 ،48

" .24الكنيست" يرفض تشكيل لجنة تحقيق في تقرير "حرب غزة"
احا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في
الناصرة :رفم برلمان االحتالل الصهيوني "كنيست" ،اقتر ً
ق اررات المجلس الوزاري المصغر "كابينت" خالل الحرب الصهيونية األخيرة على قطاع غزة؛ صيف
.2014

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الصادرة اليوم الخميس ،إلى أن نواب االئتالف الحكومي في

(يشكلون أغلبية الكنيست) ،رفضوا مقترًحا بهذا الشأن ُقدم من النائب ميخال روزين
الدولة العبرية ُ
(من حركة ميرتس) اليسارية.
وقالت روزين في كلمة لها أمام الا "كنيست" ،إنه يجب التفكير في الحرب القادمة ،الفتة إلى أن

"حكومة إسرائيل تتقبل الحرب القادمة كحقيقة واقعة ( )...السياسيون ينشغلون بالمناطحة المتبادلة
والبحث عن متهمين في الجيش والمجلس الوزاري".
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تكرم وحدة كوماندوز نفذت عملية سرية في دولة عربية
" .25إسرائيل" ّ
الناصرة ا "القدس العربي" من وديع عواودة :أعلن الجيش اإلسرائيلي عن من شهادة تقدير لجنود
وحدة الكوماندوز البحرية المعروفة با "الوحدة  "13لتنفيذ عملية سرية في "دولة عدوة".

وحسب ما نشره الموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد من قائد سالح البحرية الجنرال

إيلي شربي لقائد الوحدة ،وهو برتبة عقيد ولم يكشف عن اسمه ،الوسام بسبب "الدور الحاسم" لهذه

العملية في خدمة "األمن القومي اإلسرائيلي".

ورغم أن شربي لم يكشف عن طابع العملية لكنه اعترف بتنفيذها في بلد عربي بالقول "إن البيية في

العالم العربي تسم بنجاح مثل هذه العمليات" ،مضيفا" :لقد استغلينا تفوقنا النوعي والتكنولوجي
وهامش الحرية الكبير حاليا إلى جانب توظيف بيية المكان من أجل تحقيق األهداف".

وأوض أن العملية "حققت إنجازات كبيرة رغم أنها تمت في بيية معقدة" .وقال إنها تمت "بإبداع

وتصميم" ،مستدركا بأن وحدات أخرى في سالح البحرية ساعدت في تنفيذها ،مثل وحدة سفن

الصواريخ ووحدة الغواصات .واعتبر العملية "حدثا تأسيسيا في تاريخ العمليات الخاصة للجيش

اإلسرائيلي" ،معتب ار أن ما قامت به الوحدة يعد "مثاال لالقتداء من قبل الوحدات الخاصة األخرى في

الجيش".

القدس العربي ،لندن2017/3/3 ،

 .26محمد بركة يحذر من سعي "إسرائيل" إلنتاج "العربي اإلسرائيلي" الجديد
الناصرة – وديع عواودة :أكد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا الهيية التمثيلية األعلى داخل

أن نضال فلسطينيي الداخل يجري من أجل نيل حقوقهم المدنية مع االحتفا
أراضي ّ 48
الوطني ومنع التصال مع الصهيونية .وفي ندوة بعنوان "إسرائيل فلسطينيو الداخل… واقع جديد

بالبعد

وتحديات لمواجهة سياسات إسرائيل" نظمها مركز "مدى الكرمل" دعا بركة القيادات السياسية

اليومية بموازاة النضال السياسي واالهتمام باالحتجا الشعبي
االجتماعية والهموم
لاللتفات للقضايا
ّ
ّ
ومخاطبة أوساط يهودية شريكة في النضال.
وحذر من مساعي إسرائيل لتحويل مواطنة فلسطينيي الداخل لقف

مدنية ،وقمع كل من يحاول التمرد عليها ،مشددا على ضرورة من

تدجين ومحاصرتهم بحقوق
المواطنة معناها الحقيقي

واالنطالق من أن فلسطينيي الداخل هم أصحاب وطن وعليهم التوفيق بين الحقوق الفردية

والجماعية .كما حذر من أن إسرائيل تحاول إنتا

"العربي اإلسرائيلي" الجديد الذي يكون ظاهره

عصريا وجوهره مدجنا ،محذ ار من محاوالتها تسفيه العمل السياسي الوطني واالستخفاف بالعمل
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الشعبي االحتجاجي ،مستغلة حالة الفوضى في المحي العربي .وأكد عدم جواز التعامل مع قضايا
محلية ،رافضا إعفاء إسرائيل من هذه المساءلة وهي تدعى
العنصرية والتمييز والديمقراطية كقضايا
ّ
كونها واحة الديمقراطية.
القدس العربي ،لندن2017/3/3 ،

 .27دغلس :مخطط استيطاني قرب نابلس سيتسبب في مصادرة  6,000دونم
كشف مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الفلسطينية غسان دغلس ،عن نقل فعاليات

المناهضة لالستيطان والمناسبات الوطنية في مدينة نابلس إلى المناطق المهددة والمستهدفة من

االحتالل باالستيطان ،مشددا على ضرورة مواجهة تلك المخططات قبل تنفيذها.

وتحدث عن وجود تحركات ملموسة للمستوطنين ،بدعم من ما تسمى طواقم "اإلدارة المدنية" ،وفح

جيش االحتالل للتربة في أكثر من موقع جنوب مدينة نابلس ومس

أراضي لشق طرق بديلة

للمستوطنين لخدمة مستوطنات "ايتمار" ،و"براخا" و"يتسهار" ،الفتاً إلى أن ذلك سيؤدي إلى مصادرة

 6,000آلف دونم جديدة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/3/2 ،

" .28هيئة األسرى" 43 :أسي اًر مضى على اعتقالهم أكثر من  20عاما

أعلن عبد الناصر فروانة ،رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيية شؤون األسرى ،أن  43أسي ار

فلسطينيا في سجون االحتالل ،قد مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما بشكل متواصل،
وهؤالء يطلق عليهم الفلسطينيون "عمداء األسرى".

وقال في تصري إن من بين هؤالء هناك  30أسيرا ،معتقلون منذ ما قبل "اتفاق أوسلو" وقيام السلطة

الوطنية في مايو /أيار  .1994وكان من المفترض أن يطلق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في شهر
مارس/اذار ،2014في إطار التفاهمات الفلسطينية  -اإلسرائيلية برعاية أمريكية.

القدس العربي ،لندن2017/3/3 ،

" .29التجمع الوطني للشخصيات المستقلة" يطالب بوقف التراشق بين فتح وحماس وإنهاء االنقسام
دعا التجمع الوطني للشخصيات المستقلة ،عقب سلسلة من اللقاءات في الضفة الغربية وقطاع غزة

والقدس ،شارك فيها عدد من الشخصيات االعتبارية ،أبرزها محمد بركة ،رئيس لجنة المتابعة العليا
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للجماهير العربية ،إلى وقف التراشق اإلعالمي بين طرفي االنقسام الفلسطيني حركتي فت وحماس،
وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.

وقال التجمع الذي يرأسه منيب المصري ،إنه في إطار العمل على استنهاض الحالة الشعبية ،ورفع
صوت المواطنين في محاولة إلنهاء االنقسام وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ،وطي صفحة
االنقسام ،وتعزيز الوحدة الوطنية ،تداعى التجمع مع عدد من الشخصيات االعتبارية ،بمن فيهم

محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية إلى عقد اجتماعات ولقاءات في
جميع المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة من أجل إطالق صرخة
إلنهاء االنقسام من كل محافظة.

القدس العربي ،لندن2017/3/3 ،

 .31عساف لـ "القدس العربي" :شباط /فبراير شهد أعلى معدل هدم منذ بداية االحتالل
أكد وليد عساف رئيس هيية مقاومة الجدار واالستيطان الفلسطينية أن دولة االحتالل عملت منذ

بداية العام الحالي على عدة محاور ،في محاولة للهجوم على الفلسطينيين "لكننا وضعنا استراتيجية

وبدأنا العمل وفقها لمواجهة موجة التهجير القسري واالستيطان وتثبيت الفلسطينيين في أراضيهم

خاصة التجمعات البدوية في المناطق المهمشة".

وكشف المسؤول الفلسطيني أن المحور األول الذي عملت عليه حكومة االحتالل هو محور التغيير

الذي حصل على صعيد اإلدارة األمريكية الجديدة الذي يعني تطور محور االستيطان في األرض

الفلسطينية المحتلة ،فتم خالل العام الماضي بناء أربعة آالف وحدة سكنية ،بينما شهد العام الحالي
وفي أول شهرين منه اإلعالن عن بناء ستة آالف وحدة استيطانية.

أما المحور الثاني فهو عمليات الهدم ،إذ تشير اإلحصائيات أن عام  2015شهد هدم  535منزال

و 2016شهد هدم  1114منزال ،فيما شهد يناير /كانون الثاني الماضي وحده هدم  135منزالً وهو رقم
يعتبر األعلى منذ بدء االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين وحتى اآلن.

وتحركت إسرائيل عبر المحور الثالث في قضية تشريع االستيطان وما اصطل على تسميته قانون

التسوية ،وحقيقته أنه قانون لتشريع سرقة األرض الفلسطينية وسلبها من أصحابها الحقيقيين .وتحاول
اآلن دولة االحتالل العمل على المحور الرابع المتمثل في قانون ضم مستوطنة معاليه أدوميم شرق

القدس المحتلة.
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 .31تقرير حقوقي ينتقد اعتقال فلسطينيين من غزة باعتبارهم مقاتلين غير شرعيين
د.ب.أ :انتقد تقرير حقوقي تبني القضاء "اإلسرائيلي" اعتقال فلسطينيين من سكان قطاع غزة في
إطار قانون "المقاتلين غير الشرعيين" وطالب بإلغائه.

وقال تقرير مشترك صدر عن "مركز الميزان لحقوق اإلنسان" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"

الحقوقية ،والذي تلقت وكالة األنباء األلمانية (د.ب.أ) نسخة منه ،إن القانون المذكور "غامم وال
يضمن الحق في مراجعة قضائية حقيقية وسالمة إجراءات التقاضي".

وحسب التقرير فإن ""إسرائيل"" اعتقلت  18فلسطينياً من سكان قطاع غزة بموجب القانون المذكور
منذ انسحابها بشكل أحادي الجانب من القطاع في العام  .2005وأشار إلى إصدار محكمة في بير

السبع في  16ديسمبر/كانون األول الماضي ق ار اًر بتمديد اعتقال منير حمادة من سكان قطاع غزة
ستة أشهر أخرى ،وهو الوحيد المحتجز بموجب هذا القانون في الوقت الحالي.

وقال مدير مركز الميزان عصام يونس :إن "استمرار تطبيق المحكمة لقانون المقاتلين غير الشرعيين
ضد حمادة يثبت دور القضاء في توفير الحماية القانونية لسياسات "إسرائيل" في األراضي

الفلسطينية المحتلة التي تنتهك القانون الدولي" .وأضاف "يوفر هذا القانون إطا ار قانونيا للجيش
"اإلسرائيلي" لحبس المدنيين دون محاكمة عادلة ،وهو يستند إلى مجرد الشك وليس األدلة".

الخليج ،الشارقة2017/3/3 ،

 .32إجراءات فلسطينية ضد صحيفة "القدس" لنشرها إعالنات لالحتالل
رام هللا  -محمود السعدي :حذرت مؤسسات ونقابات فلسطينية ،يوم الخميس ،من اتخاذ جملة من
اإلجراءات ضد صحيفة "القدس" المحلية ،التي تصدر من مدينة القدس ،وذلك من أجل دفعها على

التوقف عن مواصلة نشرها لمقابالت مع مسؤولين إسرائيليين وإعالنات لإلدارة المدنية اإلسرائيلية

وجيش االحتالل.

واستهجن المنسق العام للجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها ( ،)BDSمحمود

نواجعة ،في كلمة له خالل مؤتمر صحافي عقد في مقر نقابة الصحافيين بمدينة البيرة وس الضفة

الغربية اليوم" ،تحويل جريدة القدس صفحاتها إلى مساحة لترويث أكاذيب االحتالل وتهديداته ونشر
دعايات مدفوعة من قبل اإلدارة المدنية اإلسرائيلية وجيش االحتالل".

وكانت صحيفة القدس قد نشرت إعالناً لإلدارة المدنية اإلسرائيلية في  27من الشهر الماضي ،يطرح
عطاء لمستعمرة (كوخاب يعقوب) ،عالوة على نشرها سابقا مقابلة مطولة مع وزير الحرب اإلسرائيلي
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أفيجدور ليبرمان في عددها بتاريخ  24من أكتوبر/تشرين األول من العام الماضي ،بعد الترويث لها
على الصفحة األولى قبل نشره.

بدورها ،رفضت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في بيان لها ،وزعته على الصحافيين اليوم ،ودانت كل

مؤسسة إعالمية تشرعن االستيطان وتسعى لتجميله أو تبرر ترويجها لجريمة االحتالل المستمرة

بمصادرة األراضي الفلسطينية وتعزيز توسيع المستوطنات اإلسرائيلية تحت أي ذريعة أو مبرر ،كما

فعلت وتفعل إدارة صحيفة القدس.

العربي الجديد ،لندن2017/3/2 ،

تلوث بيئة الفلسطينيين
 .33نفايات المستوطنات الكيميائية ّ
طولكرم  -عاطف دغلس :كشفت دراسة أعدتها البعثة المشتركة لتقصي الحقائق برئاسة الجمعية
العربية لحماية الطبيعة وشبكة العمل على المبيدات في آسيا والمحي الهادي ،أن دولة االحتالل

تصنع وتتاجر بشكل غير مشروع في المبيدات السامة ،وتسرب كذلك مياه الصرف الصحي

الصناعي والمنزلي الخام من المستوطنات إلى أراضي الفلسطينيين.

ونقلت إسرائيل قبل أكثر من ثالثة عقود مصانع جيشوري -نسبة لمؤسسها اليهودي من داخل الخ

األخضر المحتل -إلى أراضي الفلسطينيين بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة عام ،1967
وألزمت مشغليها وأصحابها اإلسرائيليين بوقف عملها لعدة أيام في السنة تهب فيها الرياح باتجاه

الغرب إرضاء للمستوطنين الذين يقطنون بالقرب منها ولتجنب اإلضرار بهم.

وتقيم إسرائيل أكثر من ثالثين منطقة صناعية بالضفة داخل المستوطنات أو مستقلة بذاتها ،وتضم

ميات المصانع التي ُينتث أغلبها مواد تخلف سموما خطرة مثل المبيدات الزراعية ودباغة الجلود
واأللمنيوم واألسمدة والبالستيك.
ورصدت الجزيرة نت في جوالت لها بعضا من المناطق الصناعية بالضفة ،ويعد تجمع مستوطنات

أرائيل وال بركان الصناعي الجاثم على أراضي المواطنين بمدينة سلفيت أخطرها وأضخمها ،إذ يحوي
نحو ميتي مصنع ،ومنها مصانع جيشوري بطولكرم ،ومعالي أفرايم بمدينة أريحا ،ومعظمها يخت
بالصناعات الكيميائية التي تنتث مخلفات خطرة.
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 .34االحتالل ينصب كاميرات في مناطق مختلفة بالقدس
القدس المحتلة  -دياال جويحان :قامت قوات االحتالل ،يوم الخميس ،بتركيب كاميرات مراقبة
بالقرب من مدخل باب األسباط احد الطرق المؤدية للمسجد األقصى ،وكاميرات بالقرب من جامع

راس العامود في القدس المحتلة.

وذكر شهود عيان لا" الحياة الجديدة" أن موظفي دائرة المواصالت اإلسرائيلية استخدمت آليات

ضخمة لنصب الكاميرات الجديدة لمراقبة حركة السير أمام الطرق المؤدية للشارع الفرعي لبلدة سلوان
وحي الثوري ،وراس العامود ووادي قدوم وطلعة الجثمانية بجبل الزيتون في القدس المحتلة.

من جهة أخرى داهمت قوات االحتالل عدد من منازل المواطنين في حي الثوري جنوب األقصى

لفح

كاميرات الم ارقبة المنزلية دون معرفة األسباب.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/3/2 ،

 .35القدس :تالميذ فلسطينيون في العراء
تساؤالت كثيرة طرحها المواطن محمود بكيرات ،وهو من بلدة صور باهر ،جنوب القدس المحتلة،

االبتدائية في بلدته ،في وقت تزدحم مدارسها
خالل حديثه عن قرار االحتالل إغالق مدرسة النخبة
ّ
بأعداد كبيرة من التالميذ.
وبدا غاضباً أثناء اصطحاب أحد أبنائه للدراسة في العراء قرب المدرسة ،مع نحو مائتين وخمسين
من أقرانه ،وهو ّأول يوم دراسة من دون سقف أو مقعد دراسي .يسأل في حديث لا"العربي الجديد":

شيدت لهدف واحد وهو تعليم األطفال؟ ولماذا اختاروا إغالقها بعد مرور هذه
"لماذا يغلقون مدرسة ّ
مسؤولية مصير أكثر من  250تلميذاً باتوا اليوم
يتحمل
ّ
الفترة الطويلة من بداية العام الدراسي؟ ومن ّ

من دون مدرسة؟".

أصر على المشاركة وغيره من أولياء األمور في اعتصام قرب جدران المدرسة
بكيرات ،الذي
ّ
بأن حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) هي التي تشرف على
المغلقة ،سخر من ادعاءات االحتالل ّ
اليهودية والتلمود
المدرسة ،وتفرض مناهجها على التالميذ الصغار" .هل يريدون ألبنائنا تعّلم أصول
ّ
أن "هذه المدرسة بناها أهالي البلدة ،وهي مدرسة خاصة ال تتبع أي جهة
والمزامير؟" .يوض ّ
بأن حماس تسيطر عليها أو تديرها .لقد اخترنا
سياسية .ونحن كأولياء أمور لم نلحظ من زياراتنا ّ
وضع أبنائنا فيها ونحن مطمينون إلى إدارتها والهيية التعليمية وكفاءة المدرسين" .ويرى أن المدرسة
تؤمن مواصفات التدريس المطلوبة ،و"هو ما ال نجده في المدارس األخرى".

العربي الجديد ،لندن2017/3/2 ،
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" .36استطالع" :ارتفاع نسبة الفلسطينيين الذين ال يرون حالًّ للصراع العربي  -اإلسرائيلي
أظهر استطالع للرأي أجراه مركز فلسطيني ،أن الفلسطينيين أصبحوا أكثر تشاؤماً بإمكانية حل
الصراع مع االحتالل "اإلسرائيلي" بعد انتخاب الرئيس األمريكي دونالد ترامب.

وبين االستطالع الذي أجراه "مركز القدس لإلعالم واالتصال" على عينة من الفلسطينيين في الضفة
ّ
الغربية وقطاع غزة ،ونشرت نتائجه أمس الخميس ،أن  %53.7من الفلسطينيين أصبحوا أكثر تشاؤماً
بإمكانية حل الصراع العربي " -اإلسرائيلي" بعد انتخاب ترامب ،مقابل  %4.7أصبحوا أكثر تفاؤالً.
وبحسب االستطالع ،فإن نسبة  %19.7قالوا إنهم مع مقاطعة السفارة األمريكية ،و %18.7مع تقديم

شكوى ضد واشنطن في األمم المتحدة ،بينما  %16.5مع وقف التعامل مع الواليات المتحدة ك ار ٍع

لعملية السالم.

الخليج ،الشارقة2017/3/3 ،

فلسطينيا خالل مواجهات مع االحتالل شرقي القدس
 .37إصابة 11
ً
القدس المحتلة  -من فاطمة أبو سبيتان ،تحرير خلدون مظلوم :ذكرت مصادر طبية فلسطينية ،أن

اطنا أصيبوا يوم الخميس ،إثر اندالع مواجهات مع االحتالل في بلدة "أبو ديس" شرقي مدينة
 11مو ً
القدس المحتلة.
وقالت جمعية "الهالل األحمر الفلسطيني" ،إن طواقمها تعاملت مع ستة إصابات برصاص االحتالل

المغّلف بالمطاط خالل مواجهات بلدة "أبو ديس" ،وخمس حاالت اختناق جراء استنشاق الغاز السام

المسيل للدموع .وأفادت مراسلة "قدس برس" ،بأن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات

االحتالل في بلدة "أبو ديس" ،ومحي جامعة "القدس" .وأضافت أن قوات االحتالل "أمطرت" المنطقة
عددا من الشبان والمواطنين الفلسطينيين.
بالقنابل الغازية واألعيرة المطاطية ،التي أصابت ً
وفي مخيم "شعفاط" لالجيين الفلسطينيين شمالي شرق القدس المحتلة ،اقتحمت قوات االحتالل

المخيمُ ،مطلقة القنابل الغازية بشكل مكثّف ،ما أدى لوقوع إصابات باالختناق تم التعامل معها
ميدانياً دون تدخل طبي.
قدس برس2017/3/2 ،
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 .38االحتالل يستهدف المطابع الفلسطينية بحجة "المنشورات التحريضية"

طولكرم  -من سليم تايه ،تحرير محمود قدي  :ال ينفك االحتالل اإلسرائيلي يحاول استحداث طرق
وأساليب جديدة لمطاردة الفلسطينيين والتضييق عليهم؛ فإلى جانب اإلعدامات الميدانية واالعتقاالت

التعسفية واالستيالء على أراضيهم وممتلكاتهم ،تأتي سياسة إغالق المحال والمتاجر الفلسطينية

وحرمان من يعتاشون من ورائها من مصدر رزقهم الوحيد ،على خلفية تهم ومزاعم ملفقة وفضفاضة.

الحا الفلسطيني عبدالرحيم بدوي ( 73عاما) صاحب مطبعة "ابن خلدون" ،كان آخر المتضررين
من سياسات االحتالل االنتقامية؛ إذ أقدمت قوات عسكرية إسرائيلية الليلة قبل الماضية ،على اقتحام

مطبعته الواقعة في ضاحية شويكة شمالي طولكرم (شمال القدس المحتلة) ،وتدمير ومصادرة

محتوياتها ،ضمن حملة استهدفت منشأة أخرى في طولكرم.

وقال عبدالرحيم بدوي في حديث مع "قدس برس" ،إن مطبعته تعد من أقدم وأكبر المطابع في
طولكرم بشكل خاص وفي فلسطين بشكل عام ،مشي ار إلى أنه أسس المطبعة قبل أكثر من  50عاما،

وهي معروفة في الداخل والضفة ،ويعمل فيها  35موظف.

وأضاف بدوي أن االرتباط الفلسطيني أبلغه أن سبب اقتحام المطبعة هو استخدامها في طباعة

منشورات دعائية لحركة "حماس" ،األمر الذي ينفيه بدوي بشكل قاطع.

وقدر بدوي خسائره بماليين الشواكل ،مشي ار إلى أن آالت الطباعة تم استيرادها من الخار وهي غير
ّ
متوفرة في الضفة الغربية أو في الداخل الفلسطيني المحتل.

قدس برس2017/3/2 ،

" .39وزارة المالية" :صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية األحد المقبل
أعلنت و ازرة المالية في حكومة رام هللا أن رواتب موظفيها ستصرف األحد المقبل الموافق

.2017/03/05

وقال مدير عام الرواتب في و ازرة المالية والتخطي

عبد الجبار سالم في بيان له الخميس" ،إن

"رواتب الموظفين العموميين لشهر فبراير  2016ستصرف عبر البنوك األحد الموافق ."2017/3/5
وتصرف السلطة حوالي  150مليون دوالر كرواتب لموظفيها شهرًيا.
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 .41األردن يبدأ باستيراد الغاز اإلسرائيلي
عمان ا زيد الدبيسية :أكد مصدر أردني مطلع أن األردن بدأ فعلياً في استيراد الغاز من إسرائيل منذ
أكثر من شهرين تقريباً لكن من دون إعالن رسمي ،وذلك لحساب شركتين أردنيتين كانتا قد وقعتا

اتفاقا في فبراير/شباط من عام  2016لشراء الغاز اإلسرائيلي.

وأضاف لا"العربي الجديد" أنه تم البدء بتطبيق االتفاق الموقع ما بين شركة نوبل إنيرجي صاحبة

امتياز حقول غاز في إسرائيل وشركتي البوتاس وبرومين األردن والموقع منذ أكثر من شهرين.

وقالت شركة "ديليك" اإلسرائيلية مساء أمس إنها بدأت بتصدير الغاز الطبيعي إلى األردن من حقل

بحري وذلك في أول صادرات للغاز الطبيعي في تاريخ إسرائيل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشركة قولها مساء الخميس إنها بدأت التصدير لألردن في

شهر يناير/كانون الثاني الماضي ،وديليك هي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات

إسرائيل البحرية من الغاز.

وقالت متحدثة باسم الشركة إنه لم يتم اإلعالن رسمياً عن عملية التصدير في وقتها ولكن هذه أول

مرة تصدر فيها إسرائيل الغاز الطبيعي في تاريخها.

وبموجب االتفاق ستقوم شركة نوبل إنيرجي األميركية بتوريد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي

من حقل تامار قبالة السواحل اإلسرائيلية وذلك لشركتي البوتاس وبرومين األردن لمدة  15عاما
وبقيمة  771مليون دوالر.

وكانت الحكومة وقعت العام الماضي رسميا مع إسرائيل اتفاقا لشراء الغاز لمدة  15عاماً وبقيمة تزيد

عن  10مليارات دوالر وذلك لصال شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة.

العربي الجديد ،لندن2017/3/3 ،

 .41ستة طائرات حربية إسرائيلية تخرق األجواء اللبنانية
صدر عن قيادة الجيش  -مديرية التوجيه البيان اآلتي" :بتاريخه الساعة ( 9:55من صباح أمس)،

خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو اإلسرائيلي األجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة ،ونفذتا طيراناً
دائرياً فوق مختلف المناطق اللبنانية ،ثم غادرتا األجواء عند الساعة  40:11من فوق بلدة علما

الشعب.

وعند الساعة  14:25خرقت  4طائرات عدوة مماثلة األجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة شكا،
ثم غادرت األجواء عند الساعة  14 :35من فوق بلدة علما الشعب".

التاريخ :الجمعة 2017/3/3
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تحديين :تثبيت األمن وتسليم المطلوبين
" .42عين الحلوة" أمام ّ
صيدا ا ا ا ا رأفت نعيم :كان ملف المطلوبين إلى جانب الوضع في مخيم عين الحلوة حاضرين أمس
في جولة اللجنة المشتركة المنبثقة عن اجتماع السفارة الفلسطينية ،على كل من مفتي صيدا
وأقضيتها الشيخ سليم سوسان ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي ومنسق تيار المستقبل في الجنوب

ناصر حمود وأعضاء مكتب المنسقية ،ومع الدكتور عبد الرحمن البزري.

المفتي سوسان أشار الى أنه شعر بالجدية والفعالية لهذه اللجنة بعدم تكرار ما جرى في عين الحلوة
وعدم حصول أي إشكال أمني أو اشتباك داخل المخيم تحت أي عنوان من العناوين ،داعياً إلى
اعتماد لغة الحوار لحل أي مشكالت في المخيم ولتفعيل اللجنة المشتركة الفلسطينية والتعاون مع
األجهزة األمنية اللبنانية إليجاد الحلول لكل الملفات العالقة بين المخيم والدولة وفي مقدمها ملف

المطلوبين.

من جهته رد السعودي على "بعم األقالم أو األصوات التي تريد أن تصطاد في الماء العكر

بوصفها اجتماع البلدية التشاوري الثالثاء الماضي بأنه كان ضد المخيم والقوى الفلسطينية" فقال "أهم
شيء من الدعوة إلى اللقاء هي الحفا على الدم الفلسطيني .وموقف صيدا كان واضحاً بإطالق

صرخة بأن ارحموا الدم الفلسطيني ألننا نعرف معاناة أهالي المخيم وجميع القاطنين فيه" ،داعياً
لتحصين وقف إطالق النار ومنع تجدد االشتباكات.

المستقبل ،بيروت2017/3/3 ،

 .43تهديد إيراني بتدمير مواقع إسرائيلية في سبع دقائق

أعلن الجنرال أحمد كريم بور ،وهو مستشار عسكري لقاسم سليماني ،قائد "فيلق القدس" التابع لا"الحرس

"حددت كل المراكز المهمة" في إسرائيل ،مهدداً با "تدميرها بصواريخ بعيدة
الثوري" اإليراني ،أن بالده ّ
لرد حازم
تعرضت إيران العتداء .وأكد أن طهران "جاهزة ّ
المدى في غضون  7دقائق و 30ثانية" ،إذا ّ
سنسوي تل أبيب
ومدمر على أي اعتداء عسكري" ،وزاد" :حين يقول قائد الثورة (علي خامنيي) أننا
ّ
ّ
وحيفا مع األرض في غضون  7دقائق ،لو لزم األمر ،فال مزاح في األمر وكل مدننا (الصاروخية)

جاهزة لهذه العمليات ،وليعلم الكيان الصهيوني وحلفاؤه ذلك" .وأضاف" :إذا أطلقت أي دولة صاروخاً

نحو إيران ،فستُا اس ااتهدف كل مراكز تلك الدولة بواسطة مدننا (الصاروخية) تحت األرض .كل المراكز
دمر في غضون  7دقائق و 30ثانية بسرعة  14.4ماخ ،بواسطة
المهمة في إسرائيل ُحددت وستُ ّ
تعرضت إيران العتداء".
صواريخ "سجيل" و "شهاب  "3التي ستُطلق في شكل آلي ،إذا ّ
الحياة ،لندن2017/3/3 ،
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 .44مالدينوف يدعو لتجنب التصعيد العسكري في غزة

غا ازة :ارئ ااد الف ااي :دع ااا منس ااق األم اام المتح اادة الخ اااص بعملي ااة الس ااالم ف ااي الش اارق األوسا ا نيكا اوالي
مالدينوف ،أمس الخميس ،إلى تجناب التصاعيد فاي قطااع غازة ،وذلاك بعاد ساقوط صااروخ أُطلاق مان

القطاااع علااى جنااوب فلسااطين المحتلااة ،فااي وقاات توغلاات فيااه ق اوات االحااتالل لمسااافة محاادودة شاارق
مدينة دير البل وس القطاع .وقال مالدينوف في بيان له" ،إنني أدين إطالق صاروخ من غزة تجاه
إس ارائيل" .واعتباار المبعااوث األممااي أن هااذه "االسااتف اززات" تسااعى إلااى تقااويم الهاادوء .ودعااا جميااع

األطراف المسؤولة إلى "ممارسة أقصى درجات ضب النفس".

الخليج ،الشارقة2017/3/3 ،

 .45منظمات حقوقية دولية تطالب األمم المتحدة بوضع الجيش اإلسرائيلي ضمن "القائمة السوداء"

تل أبيب :رفعت منظمات حقوق اإلنسان الدولية مذكرة لألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيرس،
تحثااه فيهااا وتطالبااه بوضااع الجاايش اإلس ارائيلي ضاامن "القائمااة السااوداء" .وذكاارت صااحيفة "يااديعوت

أحرونوت" العبرية ،صباح يوم الخميس  ،2017/3/2أن تلك الماذكرة اعتبارت الجايش اإلسارائيلي جازءاً
من جماعات مسلحة في العالم مسؤولة عن إيقااع الضارر باألطفاال فاي الن ازعاات المسالحة ،وارتكااب

جرائم بحقهم ،وذلك خالل هجماته العسكرية في األراضي الفلسطينية.

القدس ،القدس2017/3/2 ،

 .46العفو الدولية :احتجاز القيق دون تهمة إجراء "جائر وقاس" وعلى "إسرائيل" الكف عن استخدامه
رام هللا :قالت منظمة العفو الدولية "إن احتجاز السلطات اإلسرائيلية للصحفي محمد القياق ،المضارب

ٍ
وقاس" وينبغي على السالطات
عن الطعام منذ  2017/2/6احتجاجاً على اعتقاله إدارياً ،إجراء "جائر،
اإلس ارائيلية أن تكااف نهائي ااً عاان اسااتخدامه .وقالاات ماجاادالينا مغربااي ،نائبااة المااديرة اإلقليميااة للشاارق
األوس وشمال أفريقيا في العفو الدولية ،بعد صدور قرار اعتقال إداري بحقه لمادة ثالثاة أشاهر يمكان

تجديده ألجل غير محدد" ،إن القارار الاذي صادر باإقرار اعتقالاه إداريااً بمثاباة "وصامة عاار فاي جباين
العدالااة" ،فاالعتقااال اإلداري الااذي تسااتخدمه إس ارائيل بوجااه عااام الحتجاااز الفلسااطينيين دون تهمااة أو
محاكمة ،إجراء تعسفي ومسيء".
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 .47انقسام بين اليهود األمريكيين بشأن حل الدولتين وعالقات نتنياهو مع ترامب
واشنطن  -سعيد عريقات :أظهر المؤتمر الساادس للمنظماة اليهودياة األمريكياة "جاي-ساتريت" (الاذي
عقد في العاصمة األمريكية واشنطن بين  26و  ،)2017/2/28التاي تتبناى حال الادولتين وتادفع باتجااه

تحقيقه ،حالة من االنقسام الواض في صفوف اليهود األمريكيين ،الذين طالماا اتخاذوا مواقاف موحادة
داعمة لا"إسرائيل" وللحكومات اإلسرائيلية المتعاقباة بغام النظار عان أياديولوجيتها ،طالماا أن الموقاف
م اان ح اال الصا اراع م ااع الفلس ااطينيين يتس ااتر وراء ش ااعار ح اال ال اادولتين ،فض ااال ع اان أن أي تصا اريحات

ضد اليهود األمريكيين تواجه بحدة متحدة ومنسجمة أي كان مصدرها.
معادية للسامية ومحرضة ّ
يشااار إلااى أن الساايناتور بيرنااي ساااندرز الااذي كاااد أن ينتاازع ترش ا الحاازب الااديموقراطي وهااو يهااودي

أمريكي من والية فيرمونت قال للمؤتمرين االثنين الماضي إن "الرؤية للسالم فاي الشارق األوسا هاي
واحدة بين مختلاف القاوى التقدمياة فاي العاالم التاي لان تتخلاى (هاذه القاوى) عان رؤيتهاا لضارورة إنهااء

االحتالل وقيام دولة فلسطينية ،ولذلك فإن مهمتنا هي معارضة كل القوى السياسية ،في بالدنا وحول

العالم ،الذين يحاولون تفرقنا بشأن هذه القضية".

وأوض ساندرز "يمكننا أن نعارض سياسات الرئيس (دونالد) ترامب دون أن نكاون معااديين للوالياات

المتح اادة ،كم ااا يمكنن ااا أن نع ااارض سياس ااات (رئ اايس وزراء إسا ارائيل بني ااامين) نتني اااهو دون أن نك ااون
معاديين إلسرائيل ،كما يمكنناا أيضااً أن نعاارض سياساات المتطارفين اإلساالميين دون أن نكاون ضاد
اإلسالم ،فالسالم يعني األمن ليس فق لكل إسرائيلي ،بل أيضاً لكل فلسطيني".

أما حول بروز ظاهرة معاداة السامية في الواليات المتحدة منذ انتخاب دونالد ترامب المقرب من نتنيااهو
وحركة االستيطان فقد كتب صمويل فريدمان ،الكاتب الساابق فاي صاحيفة نيوياورك تاايمز ،مقااالً نشارته

ص ااحيفة واش اانطن بوس اات الخم اايس اس ااتهله ق ااائالً "من ااذ نهاي ااة الح اارب العالمي ااة الثاني ااة ،اس ااتندت الهوي ااة
اليهودي ااة األمريكي ااة إل ااى ث ااالث رك ااائز :وه ااي إحي اااء ذك اارى محرق ااة اليه ااود ،ودع اام إسا ارائيل ،ومكافح ااة

المشاااعر المحليااة المعاااداة للسااامية" .وأضاااف "نجحاات الركااائز الااثالث إلااى حااد كبياار فااي توحيااد الشااعب
ال ااذي يش ااتهر بانقسا اامه ،ولك اان التح ااالف الجدي ااد ب ااين الا ارئيس األمريك ااي دونال ااد ت ارم ااب ورئ اايس ال ااوزراء

طمها ،إذ أصب اليهود األمريكيون مرغمين على االختيار باين هاويتهم
اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو قد ح ّ

الصهيونية ومعركتهم ضد معاداة السامية اللتين أصبحتا فجأة متعارضتين بفضل ترامب ونتنياهو".

القدس ،القدس2017/3/2 ،
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 .48تحقيق :تعاظم اعتماد فيتنام على الصناعات العسكرية اإلسرائيلية

صااال النعااامي :قااد تكااون مفارقااة أن فيتنااام التااي يفتاارض أن يتماثاال تاريخهااا مااع كاال مااا يمثاال رفضااً
لالحااتالل ،تشااكل واحاادة ماان دول العااالم التااي تحااتفظ بعالقااات دافيااة جااداً مااع إس ارائيل ،وت ارتب معهااا
بش اراكات عسااكرية واقتصااادية كبي ارة .وعكساات الزيااارة التااي قااام بهااا هااذا األساابوع للعاصاامة الفيتناميااة

هانوي ،مدير عام شركة "معرخوت" اإلسرائيلية للصناعات العسكرية ،الجنرال إسحق أهرنوفيتش ،أحد

مظاهر التعاون والشراكة التي تطورت بعيداً عن اهتمام اإلعالم منذ تسعينيات القرن الماضي.
ونظ اًر لالهتمام الكبير الذي تبديه فيتنام للتعااون ماع "إسارائيل" ،حارص رئيساها تاران داي كوناغ ،علاى

استقبال أهرنوفيتش في قصر الرئاسة بهانوي ،وهو احترام ال يحظى به عادة مديرو شركة "معرخوت"

من قبل رؤساء الدول التي يتعاملون معهاا .ونقلات مجلاة "الادفاع اإلسارائيلي" فاي عاددها الصاادر ياوم

األربعاء ،عن كونغ قوله ألهرنوفيتش" :يتوجب على فيتنام وإسرائيل مواصلة التعاون بينهما في مجال

األبحاث والتطوير ونقل التكنولوجيا ،لقد أصبحت إسرائيل شريكاً رئيساً لفيتنام في مجال األمن" ،وفق
تعبيره .وشدد الرئيس الفيتنامي علاى دور الشاركات اإلسارائيلية فاي مجاال التقنياات العساكرية المتقدماة

التي تعمل بكثافة في السوق الفيتنامي.

وذكاارت المجلااة أن أهرنااوفيتش أطلااع الارئيس كونااغ علااى المشاااريع التااي دشاانتها شااركة "معرخااوت" فااي

فيتن ااام من ااذ عا ااام  .1999وش اادد عل ااى أن "إس ا ارائيل" معني ااة بتكثي ااف التعا اااون ونق اال المعرف ااة المتعلقاااة

با"التكنولوجيا العليا" .ويبدو ،من خالل ما أوردته "الدفاع اإلسرائيلي" ،أن التعاون في مجال األمن مع

فيتن ااام يش اامل أيضا ااً تب ااادل الخبا ارات األمني ااة ،وال س اايما بس اابب ح اارص الفيتن اااميين عل ااى اإلف ااادة م اان
"الخبرات" التي راكمتها القوى البشرية اإلسرائيلية في مجال األمن.
وأشااارت المجلااة إلااى أن "إس ارائيل" تنااوي إدارة ب ارامث لتاادريب القااوى البش ارية الفيتناميااة علااى اسااتخدام

التقنيات المتقدمة العسكرية.

العربي الجديد ،لندن2017/3/3 ،

 .49مصر :محكمة النقض تقضي ببراءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين
كت ااب محم ااود نص اار -ه اادى أب ااو بك اار :قض اات محكم ااة ال اانقم ،المنعق اادة بأكاديمي ااة الش اارطة ،الي ااوم
الخميس ،ببراءة الرئيس األسبق محمد حسنى مبارك في قضية قتل المتظاهرين.

وعقدت محكمة النقم ألول مارة جلساات المحاكماة برئاساة المستشاار أحماد عباد القاوى خاار مقرهاا،

وتحدي ا ًادا ف ااي أكاديمي ااة الش اارطة ،حي ااث تص اادت للموض ااوع ،ليك ااون حكمه ااا نهائيا ااً وباتا ااً ،وغي اار قاب اال
للطعن ،ليسدل الستار عن القضية التي شغلت الرأي العام المصري والعالمي.
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كاناات محكمااة جنايااات القاااهرة عاقباات برئاسااة المستشااار أحمااد رفعاات ،حكماات علااى مبااارك وحبيااب
العادلي وزير الداخلية األسبق بالسجن المؤبد وبرأت مساعدي العادلي الستة يوم  2يونيو  ،2012وهو
الحكم الذي ألغته محكمة "النقم" في  13يناير  ،2013وقررت إعادة المحاكمة من جديد.

اليوم السابع ،القاهرة2017/3/2 ،

 .51فوز يحيى السنوار بين التهويل والتسطيح

صابر كل عنبري

اختيار شخصية ذي خلفية أمنية وعسكرية -مثل األسير المحرر يحيى السنوار -على رأس قيادة
حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) في قطاع غزة أثار تساؤالت وتحليالت من كل حد وصوب ،بدءا

من ابن التنظيم إلى الصديق والعدو والخصوم .لكن معظم تفسيرات هذا الحدث طغى عليها التهويل

أو التسطي  ،وقامت أطراف مختلفة بتضخيم الحدث من منطلقات متباينة.

أن يقوم بذلك شباب الحركة مفهوم ومبرر إلى حد كبير ألن النتيجة عكست توجهاتهم التي عبروا

عنها عبر االنتخابات بشفافية ونزاهة ،فتضخيمهم للنتائث احتفالي بامتياز ،أما أصدقاء الحركة

القدامى في المنطقة فقد وجدوا في النتائث تعبي ار عن الرغبة للعودة إلى "الماضي الدافئ".

ثم إن "إسرائيل" وجدت في هذا الحدث فرصة ثمينة للتحريم على المقاومة الفلسطينية وحركة
"حماس" إقليميا ودوليا ،فحجم التهويل التحريضي الذي تقوم به األبواق اإلعالمية اإلسرائيلية ليس

عاديا وغير بريء ،عبر الترويث لمقوالت مثل "حماس تتعسكر" ،وأن "إرهابيا دوليا على رأس حماس

في غزة".

وهي تحريضات ستجد إسرائيل آذانا صاغية لها اآلن في البيت األبيم أكثر من السابق .ثم إنها
تريد أن تجعل من فوز السنوار شماعة توظفها في أي تصعيد قادم ضد قطاع غزة.

كما أن وسائل إعالم فلسطينية وإقليمية اشتركت في هذا التحريم اإلسرائيلي عبر الترويث لمقولة أن

حماس في ظل قيادة السنوار في غزة ستخضع "للمحور اإليراني" ،وهذا الرأي البعيد عن الموضوعية
له دوافع تحريضية ،الهدف منها اإليقاع بين حماس والشعوب الداعمة لها ،والدول العربية

واإلسالمية ،والسيما المتحالفة منها مع الحركة.

ومن جانب آخر ،قام البعم بتسطي حدث فوز السنوار ،وهنا من المفهوم والمبرر إلى حد ما أن
يقوم بعم المقربين بذلك ،لكونه يأتي في سياق الرد على التحريضات اإلسرائيلية إبطاال لمفعولها،

لكن هدف خصوم حماس من هذا التسطي إنما جاء لغرض االستهانة باالنتخابات التي تجريها

الحركة ،وتصويرها أم ار غير مهم وال يستحق كل هذه اإلثارة.
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بين ذاك التهويل وهذا التسطي  ،ما يمكن قوله هو أن فوز األسير المحرر والقيادي يحيى السنوار
بموقع رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة -الذي شهد حروبا قاسية في السنوات

التسع الماضية -ليس حدثاً عاب اًر ،ويحتا إلى توقف وتأمل.

ولذلك فإن تصوير الحدث وكأنه ال يعني شييا أمر ال محل له من اإلعراب ،فأي انتخابات في أي

معبر وتغيير منتث ،وال تضخ دماء جديدة ،وطاقة
دولة أو حزب سياسي في العالم ،ال تأتي بجديد ّ
محفزة خدمة للبرنامث والمشروع ،فإنها ال قيمة لها ،وهي دليل على الشيخوخة والموت التدريجي لتلك
الدولة أو الحزب.

ل كن االنتخابات التي أجرتها حماس في قطاع غزة لم تكن كذلك لكي نقول إن نتائجها ليست حدثا
عابرا ،فقد أظهرت االنتخابات أوال أن حماس ال تزال تتمتع بحيوية وديناميكية عالية ،وهما عنصران

ضامنان الستم اررية الفكر والمشروع ،وهذا بحد ذاته مؤشر تطميني على سالمة الحركة.

ويفترض أن تترك هذه الدماء بصمات
وثانيا ضخت هذه االنتخابات دماء جديدة في جسم حماسُ ،
ملحوظة في سلوك وسياسات الحركة خالل المرحلة القادمة.
كما أنه ال بد من التأكيد أن نجاح حماس في إجراء االنتخابات يعتبر -بحد ذاته -إنجا از فعليا كبيرا؛

أوالً ،ألنها تجري في ظروف غير عادية وقاهرة ،سواء فيما يتعلق باالنتخابات في السجون بين
أسرى الحركة وراء القضبان ،أو في القطاع المحاصر ،أو في الضفة المضروبة أمنيا واستخباريا ،أو
في الخار الموزع بين جغرافيات عديدة.

وثانياً ،أن تقوم حركة مقاومة بممارسة الديمقراطية قبل مرحلة التحرر فذلك أمر له دالالت وأهمية
ويسجل ذلك في تاريخ الديمقراطيات.
قصوى أيضا،
ّ

وثالثا ،أن حماس بين أخواتها الحزبية في العالمين العربي واإلسالمي قد تكون فريدة من نوعها،

حيث نرى أغلبية األحزاب العلمانية المتشدقة بالديمقراطية في يظل قادتها في مناصبهم وال تغيبهم ال

االنتخابات وال المطالبات بل الموت ،وبكل أسف هذا هو الحال إلى حد ما في األحزاب اإلسالمية
أيضا.

وبالعودة إلى مسألة التهويل والتضخيم التي قامت بها أطراف عديدة بسبب فوز السنوار ،يمكن القول

إنها ليست في محلها ألسباب أهمها:

ضخت في جسم الحركة السياسي بقطاع غزة ال تتجاوز نسبتها
 -1الدماء العسكرية الجديدة التي ُ
 ،%35وهذا يعني أن الحديث عن توجه حماس نحو العسكرة ليس موضوعيا ،ثم إن بعم هؤالء
كانوا أعضاء في المكتب السياسي لغزة في الدورات السابقة.
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فعلى سبيل المثال ،اختير األسير المحرر السنوار عام  2012عضوا في هذا المكتب بعد عام من
إطالق سراحه تقريبا ،لذلك اختياره كرئيس ال يعطيه أكثر من الصوت الذي كان يتمتع به خالل

الدورة السابقة.

 -2حماس حركة مؤسسية ،صناعة القرار فيها تتم وفق آلية مؤسسية وشورية عبر أخذ آراء جميع

مؤسسات وهياكل الحركة ،ورغم أهمية موقع رؤساء أجسامها الحركية فإنهم يتمتعون بصوت ال أكثر
كغيرهم من األعضاء ،وكثي ار ما حدث أن صوتهم أحيانا لم يكن مع القرار الذي خر نهائيا عن

المؤسسات ،واألمثلة كثيرة في هذا الخصوص.

 -3االنتخابات في حركة حماس ال تُختزل في قطاع غزة فق  ،فغزة هي إقليم ضمن ثالثة أقاليم
تجري االنتخابات فيها واآلخران هما الضفة الغربية والشتات ،إلى جانب تمثيل السجون ضمن حصة

الداخل.

ولذلك فإن االنطالق من نتائث انتخابات غزة إلطالق تحليالت استشرافية -دون أن تُؤخذ في
الحسبان نتائث انتخابات األقاليم األخرى -ليس علميا وال موضوعيا .نعم النتائث في القطاع تشكل

مؤشرا ،لكن نتائث األقاليم األخرى قد تُبطل مفعول هذا المؤشر إلى حد كبير.
سيختار من قطاع غزة ،وسيكون -على
 -4بما أن الرئيس القادم للمكتب السياسي لحركة حماس ُ
األرج  -إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي للحركة ،وهو شخصية سياسية معروفة يحظى

باحترام كبير بين الجناحين العسكري والسياسي في الداخل؛ فمن شأن ذلك أن يؤثر في طبيعة عمل

األجسام المنتخبة في القطاع ،وأن يحول دون طغيان توجه خاص عليها.

أما مدلوالت نتائث انتخابات حركة حماس في قطاع غزة فيمكن اختصارها في نقطتين ،كالتالي:

أ -فشل الكيان الصهيوني في تغيير قناعات الشباب في قطاع غزة ،ومنهم الشباب األعضاء في

حركات المقاومة وعلى رأسها حركة حماس ،حيث إن قرابة  100ألف عضو مبايع في حركة حماس

(أكثريتهم القاطبة من الشباب) شاركوا في انتخابات قطاع غزة.

وأرادوا باختيار شخصيات ذات خلفية عسكرية وأمنية توجيه رسالة قوية إلسرائيل ،مفادها أن تصّلبها

وحصارها وحروبها على القطاع ،لم تُحدث أي تغيير في فكرهم المقاوم ولم تدفعهم للتراجع ،بل
زادتهم قناعة بأن التصلب يجب أن يواجه بتصلب مماثل أو أقوى منه.
ب ا أن قاعدة حماس الشبابية تدرك جيداً متطلبات المرحلة الراهنة ،فقد رأى هؤالء الشباب أن وجود
رئيس وزراء متطرف في "إسرائيل" ،وكذلك مجيء رئيس أميركي متطرف ال يعترف بشيء اسمه

الحقوق الفلسطينية ،يجب أن ُيواجه بوجود شخصية أو شخصيات لغتهم البندقية التي أثبتت التجربة
أن االحتالل اإلسرائيلي ال يفهم لغة غيرها.
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التاليين:
ومن جانب آخر ،قد تكون لتلك النتائث آثار خالل المرحلة القادمة ،نستعرضها في العنوانين
ْ

وعقدت لقاءات
1ا التقارب مع إيران :فقد شهدت المرحلة القريبة الماضية خطوات في هذا االتجاهُ ،
بين الجانبين في أكثر من عاصمة .وفي ظل وجود شخصية ذي خلفية عسكرية قوية على رأس
قيادة حماس في غزة ،وبما أن إيران هي الدولة الوحيدة التي توفر جزءا مهما من الحاجات العسكرية

للمقاومة الفلسطينية؛ ُيفترض أن يساهم ذلك في تحقيق تقارب مع طهران يتجاوز عقبات المرحلة
الماضية.
وهذا ال يعني أنه من الممكن أن يغني هذا التقارب الحركة عن دعم بقية األطراف اإلقليمية مثل

قطر وتركيا ،وذلك ألسباب موضوعية :أولها ،أن حماس ال ترغب في االستغناء عن هذه األطراف

تحت أي ظرف ،وهذا ما نسمعه م ار ار من قادتها ،حيث ُيستبعد أن تتخلى عن مبدأ التوازن كعنصر
مهم في رسم عالقاتها الخارجية.

وثانيا ،ما تقوم به قطر وتركيا لدعم قطاع غزة في المجاالت غير العسكرية -وهي ال تقل أهمية عن

المجال العسكري ومرتبطة بصمود الشعب معيشيا واقتصاديا -ال تستطيع إيران فعله .فعلى سبيل

المثال ،تقدم أنقرة -عبر عالقاتها مع الكيان الصهيوني -جزءا كبي ار من مساعداتها لقطاع غزة ،وهذا
دور ال تستطيع طهران أن تلعبه بسبب العالقة العدائية بينها وبين تل أبيب.

ومع ذلك ،فإن الفترة المقبلة قد تشهد تقاربا بين حماس وإيران بعد انتهاء العملية االنتخابية في

الحركة .وبناء عليه ،ستعزز إيران -على األرج  -دعمها العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام
بصورة أكبر من السابق.

2ا ترسيخ مبدأ توازن الرعب مع االحتالل :حيث من شأن انتخاب السنوار في القطاع أن يدفع قادة
االحتالل اإلسرائيلي نحو إعادة النظر في حساباتهم أكثر من أي وقت مضى ،ألن أي حرب جديدة

على هذه المنطقة ُيستبعد أن تكون حرب أيام أو أسابيع أو أشهر.
فالمقاومة في غزة لن تقبل -على األغلب هذه المرة -بأن تنتهي الحرب عند النقطة أو النقاط التي
توقفت عندها الحروب الثالث الماضية ،وخاصة في ظل ما تقوله مصادر خاصة من أن كتائب
القسام اليوم تمتلك أسلحة نوعية ال تتخيلها "إسرائيل" ،ولم تكن بحيازة الكتائب خالل الحرب األخيرة

عام .2014

خالصة القول؛ إنه نظ ار إلى شخصية األسير المحرر يحيى السنوار -التي تتمتع بوضوح شديد في

فترض أنه
الم َ
الرؤية والتوجه -فإن اختياره على رأس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة من ُ
سيترك بصمات واضحة خالل المرحلة المقبلة تحت سقف محدد.
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كما أن لهذا الفوز رسائل عديدة في أكثر من اتجاه؛ فمنها الموجه إلى داخل الحركة ذاتها ،ومنها
الم وجه إلى الكيان الصهيوني ،ومنها الموجه إلى أطراف إقليمية .أما مدى التجاوب مع مدلوالت تلك
الرسائل فهو أمر نتركه للمستقبل ،وعلينا أن ننتظر.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/3/2 ،

" .51عين الحلوة" في عين العاصفة
وائل نجم

مرة ،انفجر الوضع األمني في مخيم عين الحلوة لالجيين الفلسطينيين قرب مدينة
فجأة ،ومثل كل ّ
صيدا في جنوب لبنان ،ولكن االشتباكات ،هذه المرة تواصلت بين مجموعات من حركة فت وأخرى
محسوبة على إسالميين "متشددين" فترة أطول من سابقاتها ،وذلك بعد إعالن اللواء منير المقدح

استقالته من قيادة القوة األمنية المشتركة التي كانت مولجة حفظ أمن المخيم .وطاول رصاص
القن

 ،هذه المرة ،الطريق المحاذي للمخيم ،والذي يصل مدينة صيدا مع عمقها الجنوبي ،ما أدى

المارة للخطر .ولم تتوقف االشتباكات ،هذه
تتعرض أرواح ّ
إلى قطع الطريق ،بعم الوقت ،حتى ال ّ
المرة ،بتلك السهولة واليسر إال بعد انعقاد اجتماع في السفارة الفلسطينية في بيروت لمعظم الفصائل،
ّ
ٍ
ٍ
واالتفاق على وقف النار ،وتشكيل قوٍة أمنية جديدة ،تكون مهمتها حفظ األمن ،واألخذ على أيدي
المخّلين ،وقد أكدت كل الفصائل رفع الغطاء عن أي مرتكب ،وصوالً إلى مطالبة "عصبة األنصار"
المطلوبين اللبنانيين الموجودي ن في المخيم بتسليم أنفسهم للدولة اللبنانية ،أو الخرو من المخيم ،ألن

مرة ،إلى مزيد من الضغوط واإلشكاالت ،إال أن
تعرض أمن المخيم واستق ارره ،في كل ّ
هذه القضية ّ
ذلك ال يعني االستجابة لهذا المطلب ،فالمسألة أعقد من ذلك والتداخالت فيها أعمق مما هو منظور.
في األسباب غير الظاهرة لالشتباكات التي ّأرقت المخيم والمحي  ،ما يعود إلى أسباب داخلية،
تتصل بالساحة الفلسطينية .فاالنقسامات داخل حركة فت بادية للعيان ،وأعمق مما تراه العين ،وربما
ولعل أبرزها الخالف المحتدم بين الرئيس محمود عباس والقيادي المفصول
تكون أكثر من ثنائية،
ّ
من فت  ،محمد دحالن الذي يمتلك في المخيم رصيداً ال بأس به ،على رأسه القيادي الفتحاوي

المشهور في المخيم ،محمود عيسى ،المعروف با "اللينو" ،وقد تجلّى جديد فصول هذا الخالف
الفتحاوي في الموقف من سالح المخيمات وإدارتها؛ ففي ٍ
عزام
وقت لم يمانع القيادي الفتحاويّ ،
األحمد ،دخول الجيش اللبناني إلى المخيمات ،وتجريدها تالياً من سالحها ،وتزامنت هذه التصريحات
مع زيارة الرئيس عباس لبنان ،رفم "اللينو" هذه التصريحات ،ورفم تجريد المخيمات من سالحها

بهذه البساطة ،واعتبر ذلك تخلياً عن القضية .كما رفم هذه التصريحات الناطق باسم عصبة
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األنصار ،أبو شريو عقل ،الذي قال إن مطالبة الفلسطينيين بتسليم سالحهم يفت الباب لمطالبة
حزب هللا بتسليم سالحه أيضاً ،في إشارة منه إلى ارتباط الملفين ببعضهما.

وقد شكلت زيارة محمود عباس لبنان ،وتجاهله المخيمات وعدم زيارته أياً منها ،وحتى عدم االلتفات

إلى معاناة أهلها ،استف از اًز لبعم الفصائل ،دفع إلى اندالع هذه االشتباكات للفت النظر إليها ،بل
ربما التخريب على زيارة عباس التي لم يعرف هدفها.

وإضافة إلى هذه وتلك ،يأتي الحديث الفلسطيني عن إجراء االنتخابات المحلية في الضفة الغربية

فق  ،وتجاهل فلسطينيي الخار من أية انتخابات تشريعية ،أو تشكيل جديد للمجلس الوطني ،أو أي

حق يتمتع به فلسطينيو الضفة ،وقد تكون هذه االشتباكات جاءت لتلفت النظر أيضاً إلى الوجود

الفلسطيني في لبنان ،وفي بقية دول العالم ،وحقهم في أن يكونوا جزءاً أصيالً في تقرير مصير

الشعب الفلسطيني.

على المستوى الخارجي ،محاوالت تصفية القضية الفلسطينية مستمرة ولم تتوقف ،ولعل محاولة

تحول ليست بسيطة في تصفية حق العودة ،والقضية برمتها .ولذلك،
تصفية مخيم عين الحلوة نقطة ّ
تتجدد بأشكال مختلفة ،لتصفية المخيم المعروف أنه "عاصمة الشتات
لم تنفك المحاوالت
ّ

الفلسطيني".

تشكل جزءًا من حالة
مرة ،والتي ّ
تأتي االشتباكات األخيرة في سياق االشتباكات التي تحصل كل ّ
ٍ
تهدد
االستنزاف العام للمخيم وأهله ،حتى تصل األمور فيه إلى حالة من الفوضى العارمة التي ّ
برحيل أهله عنه ،ف ار اًر بأنفسهم من جحيمه ،وتسهم في ذلك سياسة الدولة اللبنانية التي تحاصر
ومتعددة ،وكان آخرها
المخيم من كل الجهات ،وتعمل على التضييق على أهله بطرق ناعمة
ّ
محاوالت بناء الجدار اإلسمنتي العازل .وللمناسبة ،لم يتوقف العمل فيه ،على الرغم من التعهد

اللبناني بذلك ،كما يدخل ضمن هذه المحاوالت شيطنة أبناء المخيم ،وإلصاق كل تهم الفوضى

و"اإلرهاب" بهم .وقد ح ّذر رئيس الحزب التقدمي االشتراكي ،النائب وليد جنبالط ،من هذه السياسة،
ومن تحويل المخيم إلى "موصل" جديدة ،في إشارة إلى مدينة الموصل العراقية.

كما وأنه يأتي من ضمن األسباب الخارجية قلق العمق الجنوبي من وجود مخيم عين الحلوة عند

عنق بوابته الشمالية ،خصوصاً في زمن التوتر المذهبي والطائفي الذي يغزو كل المنطقة ،وقد بدأت
ٍ
معنية بالشأن
معينة ألطراف لبنانية ّ
تلوح في أفق الناس ،في المخيم وخارجه ،هواجس من مسؤولية ّ
الجنوبي عما يلحق بالمخيم من أذى ،وما يعيشه من توتر.
التوجه عند القلقين
المالحظ من جولة االشتباكات ،ومن خالل وقف إطالق النار الذي حصل ،أن
ّ
ٍ
خلفيات مصلحية خاصة ،أن هذه الجولة لن
من المخيم ،أو عند المعنيين بإبقاء التوتر فيه على
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تكون األخيرة ،وأن الهدوء النسبي الذي ينعم به المخيم سيظل ُيخرق ،بين الفينة واألخرى ،بانتظار

حل جذري ،ال يبدو أنه سيكون قريباً.

العربي الجديد ،لندن2017/3/3 ،

 .52دعوة ترامب لالعتراف بـ"إسرائيل" دولة يهودية
عوني فرسخ
عقب لقاء الرئيس ترامب مع نتنياهو أعلن اعترافه ب"إسرائيل" دولة يهودية ،وطالب الشعب العربي
الفلسطيني باالعتراف بذلك .فهل دعوة ترامب واقعية؟ أم أنها مجرد أمنية رغائبية ،فرصتها في

النجاح محدودة للغاية .إن لم تكن منعدمة تماماً على الرغم من استشراء التطبيع ،وارتهان قرار
سلطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية المحتلة لمصادر تمويلها المتحكمة بها اإلدارة األمريكية؟

ذكر ببعم حقائق الصراع العربي  -الصهيوني .إذ بعد
وفي محاولة اإلجابة عن السؤال المطروح ُن ّ
إحدى عشرة دقيقة من إعالن قيام "إسرائيل" في  1948/5/15صرح أمين السر الصحفي للرئيس

ترومان قائالً" :أٌعلمت هذه الحكومة بأن دولة يهودية قد أعلنت في فلسطين ،وأن االعتراف قد طلبته
الحكومة المؤقتة لهذه الدولة ،وقد اعترفت الواليات المتحدة بالحكومة المؤقتة كسلطة أمر واقع لدولة

إسرائيل الجديدة".

صحي أن المستوطنين الصهاينة في األرض المحتلة حينها كانوا يهوداً ّإال أن "إسرائيل" لم تكن

يهودية ما يدحم مشروعية اعتراف إدارة ترومان .ذلك أن المواطنين العرب أصحاب الوجود

الشرعي التاريخي في فلسطين :الذين فرضت عليهم الجنسية "اإلسرائيلية" من دون طلب أحد منهم،
كانوا يشكلون  %11من سكانها ،وقد أخضعوا منذ بداية احتالل معظم وطنهم التاريخي إلجراءات

استهدفت هويتهم الوطنية الفلسطينية وانتماءهم القومي العربي ،غير أن التحدي الصهيوني استفز

إرادة الممانعة والمقاومة المتجذرة لدى غالبيتهم ،بحيث لم يفشلوا فق مخط محو تاريخهم وتشويه
ثقافتهم العربية ،وإنما أيضاً تزايدت فعاليتهم في التصدي لإلجراءات والممارسات العنصرية

الصهيونية.

فيما كانت تداعيات نكبة  1948هي األشد على الشعب العربي الفلسطيني باغتصاب  %78من

وطنه وتهجير  %61من مواطنيه باعتماد القيادات الصهيونية السياسية والعسكرية ،التطهير العرقي

في إفراغ المدن والقرى العربية من غالبية مواطنيها ،كما وثق ذلك المؤرخون "اإلسرائيليون" الجدد
أمثال :بني موريس وتوم سيغف وإيالن بابيه ،فضالً عن خسارته أهم مصادر رزقه في الساحل
والجليل المحتلين .ولكنه لم يفقد قدراته البشرية واعتماده الجد في العمل واالعتماد على الذات فأقبل
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على التوسع في تعليم األوالد والبنات الذين وفروا كامل احتياجات أهاليهم بالعمل في أقطار اللجوء
العربية ودول الخليث العربي .بحيث أسهموا في تطويرها اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً على نحو مشهود
به لغالبيتهم.

ومنذ العام  1949بادرت اإلدارات األمريكية ،خاصة إدارة الرئيس أيزنهاور ،إلى طرح مشروعات
لتوطين الالجيين في األقطار العربية ،متصورة أنها بذلك تصفي القضية الفلسطينية .ومع أن أكثر

من نظام عربي ،أبدى استعداده لالستجابة للمبادرات األمريكية ،غير أن تلك المبادرات جميعها

تكسرت على صخرة اإلصرار الفلسطيني على تحرير األرض المحتلة ،وإعادة الالجيين واستردادهم

أمالكهم والتعويم عليهم وباالستعداد غير المحدود للتضحية وبالعطاء المتواصل ،والصمود في

مواجهة آلة الحرب الصهيونية فرض الكفاح المسل الفلسطيني ،المدعوم من قوى التحرر العربي،
قضية شعبه على الساحة الدولية ،باعتبارها إحدى أبرز قضايا التحرر اآلسيوية واإلفريقية واألمريكية

الالتينية.

وبمقارنة ما كانت عليه حال كل من الواليات المتحدة ،والشعب العربي الفلسطيني مطلع خمسينات

القرن العشرين بواقع أمريكا وشعب فلسطين في الزمن الراهن تتض للباحث الموضوعي أنه ال مجال
مطلقاً للمقارنة بين ما كانت عليه قدرات وفعالية الواليات المتحدة ومكانتها الدولية زمن الرئيس
أيزنهاور ،وما هي عليه الحال األمريكية زمن ترامب.

وبالمقابل فإنه مع تقدير كل ما حققته القوى الوطنية الفلسطينية من إنجازات ومكانة إقليمية ودولية

في خمسينات وستينات القرن الماضيّ ،إال أنها ال تُقاس بأي حال بما غدا عليه شعب فلسطين من
قدرة على التصدي والممانعة ،ومكانة إقليمية ودولية.
وبكل المقاييس يمكن القول بأن فعالية الرئيس ترامب ،وقدرة إدارته على فرض ما يدعو إليه،
تراجعت عما كانت تستطيعه إدارة الرئيس أيزنهاور .وبالمقابل تبدو فعالية الشعب الفلسطيني اليوم

أعظم ،وقدرته أوض

على التصدي والصمود ،وإفشال المخططات المعادية لحقوقه المشروعة.

فضالً عن أنه غدا يحظى بتأييد قوى التحرر العربية والدولية األمر الذي لم يكن متاحاً له ماضياً.

وإذا كان الرئيس أيزنهاور لم يستطع تنفيذ توطين الالجيين وتصفية القضية الفلسطينية فدعوة ترامب

ال تتوفر لها على أرض الواقع أي فرصة للنجاح.
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 .53هل أصبحت القضية الفلسطينية ظاهرة موسمية؟
عادل سليمان
حل على البيت األبيم وافد جديد ،وكأنه موسم يبدأ
يت ّ
جدد الحديث عن القضية الفلسطينية ،كلما ّ
مع كل إدارة أميركية جديدة ،فمنذ انطالق مسار التسوية السياسية لها ،مع المباحثات الفلسطينية
اإلسرائيلية عامي  1991و ،1992واألخير كان عام انتخابات رئاسية أميركية ،انتهت بفوز الرئيس

بيل كلينتون ،سرعان ما التقطت اإلدارة األميركية الجديدة الخي  ،وبعد أن أكد الرئيس كلينتون ،فور
وصوله إلى البيت األبيم ،على العالقات االستراتيجية مع إسرائيل ،وضمان حمايتها ،وتفوقها

اإلقليمي ،فإنه في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ،فضل أن ينتظر نتيجة المباحثات الجارية بين
الطرفين ،وما أن انتهت المباحثات باتفاق أوسلو ،حتى سارع الرئيس األميركي ،إلى دعوة الطرفين
إلى التوقيع على االتفاقية فى البيت األبيم ،وهو ما تم في  13سبتمبر /أيلول  ،1993وس مراسم

بروتوكولية احتفالية ،شاهدها العالم كله عبر وسائل اإلعالم ،في مشهد قريب الشبه من الذي جرى

عند توقيع اتفاقية السالم المصرية  -اإلسرائيلية ،بين أنور السادات ومناحيم بيغن ،برعاية الرئيس
األميركي األسبق ،جيمي كارتر ،في مارس /آذار  .1979ومن المفارقات أنه ،في العام التالي للتوقيع

على اتفاق أوسلو ،تم من كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز جائزة نوبل للسالم في

أكتوبر /تشرين األول  ،1994وهو ما حدث مع السادات وبيغن ،بعد توقيعهما معاهدة السالم.

منذ توقيع اتفاق أوسلو في البيت األبيم ،برعاية الرئيس األميركي ،لم يعد هناك حديث يدور حول

ما ُيعرف بالصراع العربي  -اإلسرائيلي ،وتم اقتصار األمر على القضية ،أو المشكلة الفلسطينية –
اإلسرائيلية .وحاول كلينتون أن يسير على خطى كارتر ،بالتوصل إلى اتفاق نهائي بين الفلسطينيين
ٍ
مباحثات مباشرة في كامب ديفيد عام  ،2000على غرار ما جرى في
واإلسرائيليين ،حتى أنه عقد
مباحثات كامب ديفيد بين السادات وبيغن ،برعاية جيمي كارتر ،في العام  ،1978شارك فيها ياسر

عرفات ورئيس حكومة العدو اإلسرائيلي آنذاك ،إيهود باراك ،ولكن كل جهود كلينتون فشلت ،بسبب

إصرار العدو اإلسرائيلي على عدم التسليم بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ،ذات
السيادة الكاملة ،على حدود الرابع من يونيو /حزيران  ،1967على كامل الضفة الغربية وقطاع غزة،

أي من
وعاصمتها القدس ،مع ضمان حقوق الالجيين .ولم يكن في مقدور عرفات التنازل عن ّ
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ،بينما لم يكن الجانب األميركي يخفي عدم قدرته ،أو رغبته في
الضغ على حليفه الرئيسي في الشرق األوس  ،إسرائيل .وهكذا انتهت والية كلينتون ،من دون حل

للقضية الفلسطينية ،وربما ازداد األمر تعقيداً ،بانفجار االنتفاضة الثانية ،وكانت تلك نهاية موسم
الحديث ،واالنشغال بالقضية الفلسطينية الذي بدأ مع والية كلينتون.
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بدأت األلفية الثالثة ،بوصول رئيس جديد إلى البيت األبيم ،هو الرئيس الجمهوري ،جور دبليو
بوش االبن ،لتتشكل إدارة أميركية ،يمينية ،من المحافظين الجدد ،تعتقد أنها قادرة على تشكيل العالم

كما تريد ،بما في ذلك وضع حد للقضايا اإلقليمية ،وفى مقدمتها القضية الفلسطينية .وقد أصدر

الرئيس بوش تصريحاً مثي اًر في  2أكتوبر /تشرين األول  ،2001أعلن فيه عن حق الشعب الفلسطيني
في إقامة دولته المستقلة على أرضه ،وأثار التصري ضجة كبيرة ،حيث رحبت به األطراف العربية،

بينما هاجمه بشدة رئيس وزراء العدو اإلسرائيلي في ذلك الوقت ،إرييل شارون ،وكانت تلك بداية
ساخنة لموسم جديد من مواسم الحديث عن القضية الفلسطينية.

تشكلت الرباعية الدولية من أميركا وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة ،وطرحت في أبريل/

ٍ
تفاوض مباشر بين الطرفين،
نيسان " 2003خريطة الطريق" التي تتبنى رؤية حل الدولتين ،عبر
ينتهي بإقامة دولة فلسطينية إلى جوار دولة إسرائيل بحلول عام  ،2005وهو ما لم يحدث بطبيعة
الحال ،وانتهت واليتا ،بوش االبن ،في نهاية العام  ،2008بكل ما فيها من حروب واضطرابات،

دولية ،وإقليمية ،من دون التوصل إلى حل للقضية ،وانتهى معها موسم آخر من مواسم الحديث عن

القضية الفلسطينية.

وجاءت رئاسة باراك أوباما ،ليبدأ موسم جديد للقضية الفلسطينية ،فأول اتصال هاتفي له ،في اليوم
األول له في البيت األبيم ،كان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس .وفي اليوم التالي ،عين

ممثالً خاصاً له فى الشرق األوس من أجل عملية السالم ،وتبدى أن أوباما يتبنى أسلوباً مختلفاً عن

السياسات األميركية المنحازة إلى إسرائيل.

وتمشياً مع هذا األسلوب الجديد ،فإن أوباما ،في كلمته في جامعة القاهرة ،في يونيو /حزيران ،2009
بعد عدة شهور من توليه الرئاسة .وفى أول زيارة له إلى الشرق األوس  ،قال إنه ال يمكن القبول
بوضع الشعب الفلسطيني ،وإن الواليات المتحدة لن تدير ظهرها لرغبة الفلسطينيين في أن تكون لهم
دولة خاصة بهم .وهكذا رفع العرب سقف طموحاتهم بالنسبة لتوجهات أوباما للعمل على حل عادل

للقضية الفلسطينية.

ومرت الوالية األولى ألوباما ،وبدأت الثانية ،والعدو اإلسرائيلي مستمر في سياساته العدوانية
ّ
واالستيطانية ،بمباركة أميركية ،وتراجعت الطموحات العربية ،حتى تحطمت على تصري أوباما

نفسه الذي اعتبر فيه الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة في يوليو /تموز  ،2014والذي استمر 51

يوماً ،وسق فيه أكثر من ألفي شهيد فلسطيني ،اعتبر أن ذلك العدوان يدخل ضمن "حق إسرائيل في
الدفاع عن النفس" .وقبل أن تنتهي الوالية الثانية ألوباما بعدة أشهر ،كان قد قدم إلسرائيل أكبر
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مساعدة عسكرية فى تاريخها ،عندما وقع اتفاقي ًة تقضي بتقديم مساعدات عسكرية إلسرائيل ،بقيمة
 38مليار دوالر ،على مدى عشر سنوات.
هكذا انتهت رئاسة أوباما ،والقضية الفلسطينية تتراجع ،واالختراق اإلسرائيلى للنظم العربية يتزايد،

حتى بلغ األمر برئيس حكومتها نتنياهو أن يصرح ،أن دوالً عربية عديدة أصبحت أقرب إلى

التحالف مع إسرائيل في مواجهة إيران.

وبينما يستعد البيت األبيم الستقبال وافد جديد ،استبق المرش الجمهوري ،والذي فاز بالرئاسة بعد
ذلك ،دونالد ترامب دخوله إلى البيت األبيم ،بافتتاح موسم جديد للقضية الفلسطينية ،في حملته

"سنغير مكان السفارة األميركية إلى عاصمة الشعب
االنتخابية ،بتصريحاته المستفزة عندما قال
ّ
اليهودي األبدية القدس ،وإسرائيل هي الديمقراطية الحقيقية الوحيدة ،والمدافعة عن حقوق اإلنسان،

في الشرق األوس  ،ومنارة أمل ألشخاص عديدين" ،ثم كان تصريحه المفاجئ في أثناء استقباله
رئيس حكومة العدو اإلسرائيلي ،بنيامين نتنياهو ،في منتصف فبراير /شباط الحالي ،بالتخلي عن

حل الدولتين ،وهو الخيار الذي تبناه ثالث ٌة من أسالفه الرؤساء األميركيين ،عندما قال ،إنه مع أي
حل يصل إليه الطرفان ،سواء كان حل الدولتين أو غيره ،وهو بالطبع سيكون الحل الذي يفرضه
يتجدد الحديث عن حل للقضية الفلسطينية ،صادر من داخل
العدو اإلسرائيلي .وفي التوقيت نفسهّ ،

أروقة العدو اإلسرائيلي ،تساهم فيه مصر ،بتبادل أر ٍ
اض من سيناء تضاف إلى قطاع غزة تؤهله

ليكون دولة للفلسطينيين.

يتجدد الحديث عن القضية الفلسطينية ،مع وصول كل وافد جديد إلى البيت األبيم ،وكأنه
هكذا ّ
موسم يبدأ ،وينفم ،ننشغل به بعم الوقت ،ثم ننصرف إلى مشاغل أخرى ،حتى تنتهي والية
الرئيس األميركي ،ويأتي رئيس جديد ،وموسم جديد للحديث عن القضية الفلسطينية ،وكأنها أصبحت
ظاهرة موسمية .ومن موسم إلى موسم ،تتآكل األرض الفلسطينية بالمستوطنات الصهيونية،

وإجراءات تهويد القدس .وفى ظل تهافت سلطة رام هللا ،وحصار المقاومة في غزة ،هل يأتي علينا

يوم ال نجد فيه ما نتحدث عنه ،أو ننشغل به ،حيث لن تكون هناك أرض ،وال هوية ،وال قضية.
ٌ
العربي الجديد ،لندن2017/3/2 ،
 .54االكتشاف األخطر :إسرائيل ستكرر أخطاءها إذا اندلعت الحرب قريباً!

يديعوت

االكتشاف األصعب في تقرير المراقب عن حملة "الجرف الصامد" ال يوجد في التقرير إال بين

السطور :إذا دخلنا غداً في مواجهة عسكرية جديدة في غزة ،فإنها ستدار مثل الحملة السابقة.
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لم تحل مشكلة األنفاق بعد ،رغم االستثمار المالي الهائل ،والخط

العملياتية هي األخرى لم

تستكمل؛ الصواريخ ،قذائف الهاون ،والمقذوفات الصاروخية ستطلق إلى داخل إسرائيل ،وال تُستبعد
امكانية أن تُشل حركة مطار بن غوريون.
السؤال حول سياستنا تجاه "حماس" سيبقى يحوم كسحابة من الغبار فوق مداوالت الكابنت ،وكذا
ايضا سؤال هل نز بقوات المشاة إلى الداخل.

في السنتين الماضيتين منذئذ لم تقع معجزة .فلم يجدوا جرة السمن .نحن في المعضالت ذاتها ،مع

القيادة ذاتها ،مع الفكرة ذاتها ،مع الجيش ذاته ،مع تحسينات غير دراماتيكية.

ولكن لماذا نتوقع ما سيحصل غداً أو بعد غد ونحن نعرف ما حصل أمس وأول من أمس؟
الصواريخ أطلقت من غزة ،وطائرات سالح الجو انتجت سحابة من الدخان األسود ،لصال

الكاميرات ،ورئيس الوزراء ألقى خطابا .انق لي صاروخا وانق لك قذيفة ..هذه هي االستراتيجية

التي ستقودنا نحو الحملة التالية.

حملة "الجرف الصامد" ليست قصور "يوم الغفران" .فالعناوين الرئيسة الصاخبة تحيق ظلماً بالحقائق.
من يق أر تقرير الرقابة بعيون واعية ،محررة من الرواسب الشخصية ،من الميول السياسية ومن حروب
الطين بين الجنراالت ،سيجد فيه الكثير من المكتشفات المقلقة إلى جانب غير قليل من بقع الضوء.

لقد قام المراقب بعمله ،ولعله كان يمكن كتابة تقرير ثاقب أكثر بكثير ،وذي مغزى أكبر بكثير ،ولكن
هذا ما تستطيع هذه األداة عزفه.

نتنياهو موضع النقد الرئيس في التقرير .فالنقد يتركز على خرق اللوائ  :لم يبلغ نتنياهو أعضاء

الكابنت ،لم يتخذ ق اررات ،لم يعالث ما وصفه هو نفسه كتهديد استراتيجي.

واالنطباع الناشئ من مجمل األمر أكثر خطورة .لم يتصرف نتنياهو كزعيم :فهو لم يرسم سياسة

ألنه ليس له سياسة؛ لم يفرض رأيه ألنه ال رأي له.

في هذا الفراغ كان يمكن أن يدخل وزير الدفاع ،ولكن حسب التقرير هذا ايضا لم يحصل.

بوغي يعلون يبرز اساسا في امور لم يفعلها .لو كان له تأثير على اتخاذ الق اررات ،فان هذا لن يجد

تعبيره في الكابنت.

المذهل هو الفجوة بين صورة نتنياهو كا "سيد أمن" ودوره الحقيقي في إدارة األمن وأدائه كزعيم

للحكومة ،الجيش ،الشعب .الرجل عبقري في التسويق .فنان .رده األول على التقرير كان مثاالً
جيداً .قبل يوم من نزول تقر ٍ
ير عرض أداءه في الحملة بعريه ،يعلن أنه يسند الجيش االسرائيلي
حيال مراقب الدولة .فقد اصاب عصفورين بجملة واحدة – حرر نفسه من المسؤولية وعرض مكتب

المراقب كعدو للمؤسسة االعز على قلب االسرائيليين ،بل كخائن .الموت للمراقبين.
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نتنياهو هو الوحيد ،بين من وجه إليهم النقد ،الذي يتولى المنصب الذي تواله في الحملة ،وعليه فان
التقرير ذو صلة به قبل أي شخ

آخر.

بوغي يعلون ،الذي استقال ،يشكل هدفا مريحا للجميع :لزمالئه السابقين في "الليكود" ،لنفتالي بينيت،

ليوآف غالنت ،كل وزراء اليمين الذين يحرصون على كرامة رئيس الوزراء ولكنهم ينزلون بالالئمة
بسرور على شريكه في الحملة ،ووزير الدفاع؛ الذي يشكل هدفا مريحا لليسار ،ألنه يوجد عميقا في

اليمين.

لقد كان بينيت وليبرمان مثيري المشاكل في كابنت "الجرف الصامد".

ركز بينيت على االنفاق .االسيلة التي طرحها على يعلون وغانتس في الزمن الحقيقي كانت ثاقبة،
ّ
وتقرير المراقب يتبناها.

ولكن بينيت يعرف أن من االفضل له أن يتواضع في االحتفاالت :فالعائالت الثكلى تنظر .وزمالؤه

في الحكومة يتهمونه منذ اآلن باالحتفال على الدم.

وبالنسبة لليبرمان ،لم يعد يرو الحتالل غزة ،فهو يرو للتسوية مع "حماس" ،وهو يفهم كوامن قلب

الشعب .هو رسمي حتى التعب.

النقد ضد قادة الجيش االسرائيلي في قسم منه شامل ومعلل ،وفي قسم منه مدحوض.

أبدأ بالقسم المدحوضُ :كتاب التقرير يشتكون من رئيس األركان ،بني غانتس ،ورئيس شعبة
االستخبارات ،أفيف كوخافي ،في أنهما لم يعمال المزيد إلجبار رئيس الوزراء ووزير الدفاع على عقد
الكابنت في نقاش حقيقي حول األنفاق .المرؤوس مسؤول عن تفعيل رئيسه .وعندما أعربت عن

عجبي لهذه المالحظة على مسمع من ُكتاب التقرير أجابوا" :عندما يريد الجيش ،فالجيش ينال ما
يريده"  .هذا جواب ال مكان له في تقرير كل غايته هي تنظيم عملية اتخاذ الق اررات .كما أن ليس له

مكان في القانون.

االدعاءات األخرى تتعلق باألنفاق .ادعي ضد غانتس انه عشية الحملة أخر القوات من البلدات
بدال من تعزيزها؛ لم يعد القوات الحتالل االنفاق؛ وافق على القصف من الجو للفوهات رغم أنه كان
يعرف أن هذا لن يعطل خطر االنفاق وسيجعل من الصعب على قوات المشاة تدمرها.

"القيادة السياسية أرادت احتواء الحدث ،انهاءه في أقرب وقت ممكن ،دون أن تدخل في عمل بري"،
شرح غانتس للمراقب" .الدولة من حقها أن تجري إدارة للمخاطر االستراتيجية".

يدعي التقرير ضد كوخافي بأنه قدر بأن "حماس" غير معنية بمواجهة عسكرية ،وان المعلومات التي

وفرتها شعبة االستخبارات عن االنفاق لم تكن كافية؛ ومن جهة اخرى فانه يغدق الثناء على انجازات

االستخبارات في الحملة.
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الفرضية التي ينطلق منها التقرير هي أن االنفاق تهديد استراتيجي.

هكذا قال نتنياهو ويعلون منذ  .2013هذه فرضية يمكن الجدال حولها :كانت وتوجد تهديدات أكبر.

الدليل :اليوم ايضا ،مع االنفاق الهجومية ذاتها ،ولكنها أوسع وأكثر تطو اًر ،دولة اسرائيل حية ترزق،
بل إن غالف غزة حي يرزق ويزدهر.
في هذه األثناء تسرح غانتس ،وانتقل كوخافي الى فترة خدمة ناجحة كقائد المنطقة الشمالية .وبعد
بضعة أيام سيتسلم مهام منصبه كنائب لرئيس االركان .سألت أحد المسؤولين عن التقرير في مكتب

مراقب الدولة إذا كان النقد يمس برأيه بفرص كوخافي ليكون رئيس االركان .وكان جوابه قصيرا:

"ال".

ان المقطع االكثر تشويقا في التقرير يتعلق بقصف الفوهات .فقد قال نتنياهو للمراقب إنه كان يعرف

بان القصف اشكالي ،ولكن "وزير الدفاع ورئيس االركان أوصيا .وسرت حسب توصيتهما (حسب

البروتوكول ،غانتس لم ُيسأل ،ويعلون الذي ُسيل لم يجب)"؛ غانتس كان يعرف أنه توجد إمكانية
ليطيل هدم الفوهات من الجو االحتالل على االرض ،ولكنه فضل التجربة؛ قائد المنطقة الجنوبية،
سامي ترجمان ،عارض قصف الفوهات؛ سالح الجو آمن بقدراته؛ المراقب يقول إنه لم تكن للوزراء

الذين أقروا العملية معرفة بإشكالية القصف.

في مالحظة جانبية يشكك التقرير في االعتماد على قصف سالح الجو .ويقول" :عندما قرر وزراء

الكابنت مرامي الحملة وأوصى الجيش اإلسرائيلي بتحقيقها بالقصف الجوي فق

لم يعرف وزراء

الكابنت أن نجاعة هذه الهجمات محدودة ،ضمن أمور أخرى بسبب الفجوة في بنك األهداف".

"يديعوت"
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