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 .1هيئة شؤون األسرى تتهم أطباء إسرائيليين بالتواطؤ مع المحققين في تعذيب المعتقلين

غزة :اتهم تقرير صادر عن هيئة شؤون األسرى والمحررين في فلسطين أمس ،أطباء يعملون لصالح
مص ل لللحة الس ل للجون اوسل ل لرائيلية ول ل للدى األجهل ل لزة األمني ل للة ومعسل ل ل ار الج ل للي  ،ب ل ل ل «تع ل للأليب األس ل للرى

الفلسطينيين والضغط النفسي عليهم واهمالهم صحيا» وتر هم «فريسة لشتى األمراض التي تتفاقم فلي
أجسامهم ،وعدم التزامهم آداب مهنة الطب وأخالقها والمواثيق الدولية واونسانية» .وقال تقريلر الهيئلة

إن «إفللادا

األسللرى أثبت ل

الش لراءة بللين األطبللاء والمحققللين فللي ممارسللة التعللأليب ،وعللدم معارضللة

تحمللل األسللرى التعللأليب واورهللا البللدني والنفسللي ،و للألل
ممارسللت  ،عنللدما قللدموا تقللارير تشللير إلللى ّ
االمتن للان ع للن الت للدخل لتق للديم ع للالو لمس للرى الجرح للى والمص للابين ال للألين ي للتم اس للتجوابهم ف للي غ للر

التحقيللق» .وأضللا

أن «األطبللاء لللم يعارضلوا عمليللة المسللاومة التللي يقللوم بهللا المحققللون مل األسللرى

على العالو في مقابل االعت ار  ،ما يؤ د التواطؤ الطبي في التعأليب».

الحياة ،لندن2017/3/5 ،

 .2جبريل الرجوب :تشكيل مجلس أعلى للشباب والرياضة في الساحتين اللبنانية والسورية
بيللرو  :أءللد رئلليس المجلللس األعلللى للشللباب والرياضللة ،رئلليس اللجنللة األولمبيللة الفلسللطينية ،الل لواء
جبريلل الرجللوب ،اليللوم السللب  ،أن الفتلرة القليلللة المقبلللة ستشللهد إقامللة مجلللس أعلللى للشللباب والرياضللة
ف للي الس للاحتين اللبناني للة والس للورية ،م للن أج للل النه للوض ب للالواق الرياض للي والش للبابي ألبن للاء ش للعبنا ف للي

الشتا  ،بالتعاون الءامل والمباشر م المجلس المر زي في الوطن.

ج للاء أللل ل خ للالل ترؤسل ل االجتم للان المر للزي الموسل ل لءاف للة الفعالي للا

والمؤسس للا

واألط للر الوطني للة

والرياضية والشبابية في الساحة اللبنانية ،اليوم السب  ،في مقر سفارة دولة فلسطين ببيرو .

وقللال إن أرةعللة عنللاوين تتمثللل بالرياضللة ،والءشللافة ،والمجلللس األعلللى ،واتحللاد لرة القللدم ،يجللب أن

تعمل بش ل موحد من أجل بناء منظومة يحترمنا العالم من خاللها ويتبناها بصورة حضارية.

وأءد أن الوجود الفلسطيني في لبنان وسوريا يحظى بأهمية بالغة ،ويجب أن يبقى عامال إيجابيا على
افة األصعدة.
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 .3ربحي حلوم :انتخابات "المجلس الوطني الفلسطيني" الخطوة األولى إلعادة تشكيل "م .ت .ف"

عمللان غ غ لزة  -نبيللل سللنونو :عللاد المشللار ون فللي المللؤتمر الشللعبي لفلسللطينيي الخللارو أدراجهللم فللي
أماءن اللجوء حلول العلالم ،لءلن يبلدو وفلق معطيلا

علدة تللو فلي

منهلا البيلان الختلامي ،أن خطلوا

األفق للدف باتجاه إحياء منظمة التحرير الفلسطينية.

والستيضللا تل ل الخط لوا  ،حللاور صللحيفة يفلسللطيني السللفير الفلسللطيني السللابق وعضللو المبللادرة

للمؤتمر الشعبي الد تور رةحي حلوم ،اللألي ي شلع علن أن العملل سليجري قريبلا للقيلام باالسلتعدادا
والطللر الءفيلللة بللاجراء انتخابللا

ح لرة فللي أمللاءن تواجللد الفلسللطينيين فللي الخللارو بحي ل

تت لزامن م ل

عملية مماثلة في الضفة الغرةية وقطلان غلزة واأل ارضلي المحتللة سلنة  1948يفلي منلأى علن االحلتالل

ليقل للول شل للعبنا لمت ل ل فل للي اختيل للار مل للن يمثلون ل ل فل للي المجلل للس الل للوطني ومؤسسل للا

الفلسطينيةي.

منظمل للة التحريل للر

ويضيع أن الملؤتمر اللألي انعقلد فلي  25و 26ملن الشلهر الماضلي ،فلي اسلطنبول ،يهلد

إلى إعادة تش يل منظمة التحرير على القواعد واألسس التي تأسس

الميثا القومي الفلسطيني المقر عام  1964والمعدل لعام .1968
وهللأله الخطللوة ،والءللالم ال يلزال لحلللوم ،تللتم عبللر االنتخابللا

لر
أوال وأخي ا

من أجلهلا المنظملة وعللى قاعلدة

الحلرة وب افللة أمللاءن تواجللد الفلسللطينيين،

قائال :يهأله هي الطريقة الوحيدة ،والمجلس الوطني الجديلد المنتخلب هلو صلاحب الوصلاية حينهلا فلي
إعللادة تش ل يل هيئللا

منظمللة التحريللر ومأسسللة عملهللا وفللق األصللول التللي ضللمنها الميثللا القللومي

الفلسطينيي.

فلسطين أون الين2017/2/4 ،

عمان
 .4خالد مسمار :الشعب الفلسطيني يعول كثي ار على القمة العربية التي ستعقد في ّ

عمللان – بت ل ار :قللال رئلليس اللجنللة السياسللية فللي المجلللس الللوطني الفلسللطيني خالللد مسللمار إن أهميللة

استضللافة األردن للقمللة العرةيللة هللو نتيجللة للللدور السياسللي واألمنللي للمملءللة إقليميللا ودوليللا ،ألل ل أن
المل عبدهللا يحمل هموم القضايا العرةيلة ،وهلأله القملة فلي هلألا الوقل

باللألا  ،يعطلي مؤشل ار واضلحا

علللى ان القضللية الفلسللطينية فلي لللب جللدول أعمللال القمللة القادمللة .وةللين أن الشللعب الفلسللطيني يعللول

الءثير على هأله القمة.
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 .5جمال محيسن :الكل الفلسطيني ملتزم بالمقاومة الشعبية
رام هللا :لثمن عضو اللجنة المر زية لحر ة فتح مفوض التعبئة والتنظيم جملال محيسلن ،تجرةلة أهلالي

قرية بلعين في المقاومة الشعبية ،والتصدي لممارسا

االحتالل في القرية.

وبمناسبة الأل رى الل  13النطال المقاومة الشعبية في بلعين ،دعا محيسن في حدي

وألاعلة ملوطني

ي للوم الس للب  ،لتعزي للز المقاوم للة الش للعبية باعتباره للا االس للتراتيجية المتف للق عليه للا وطني للا ،الفت للا أن الء للل

الفلسطيني ملتزم بها ،معرةا عن أمل بأن تنال مشار ة واسعة من افة المواطنين وفي افة المناطق

لترتقي إلى مستوى دحر االحتالل.

وكالة معا اإلخبارية2017/3/4 ،

" .6الشعبية" تعلن مشاركتها باالنتخابات المحلية
غزة :أعلن

المحلية التي سلتجرى فلي

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،عن مشار تها في االنتخابا

الضللفة الغرةيللة فقللط فللي  13مايوغأيللار القللادم ،وأوضللح ،ايللد الغللول عضللو الم تللب السياسللي للجبهللة
الشللعبية لتحريللر فلسللطين فللي تص لريح صللحفي أن الجبهللة الشللعبية منللأل اللحظللة األولللى بللألل
وال ازلل

لءللي تجللرى االنتخابللا

جهللودا

المحليللة بشل ل متلزامن فللي الضللفة الغرةيللة وقطللان غلزةك ولءللن ونظ ل ار
الجبهلة واوصلرار عللى إجلراء االنتخابلا

لتعثر الجهود وعدم االستجابة لدعوا

القطللان ،أر الجبهللة أن هللأله االنتخابللا

ونهللا ألا

الغرةيللة ،علللى أن تسللتمر مل مختلللع األطل ار

غزة.

بالضلفة بمعلزل علن

طللاب محلللي باوم للان المشللار ة فيهللا بالضللفة

لتللألليل العقبللا

إلللى تأجيللل االنتخابللا

التلي أد

فللي

القدس ،القدس2017/3/4 ،

 .7القوة المشتركة في عين الحلوة تنطلق مزودة صالحيات «نوعية»
بيرو  :توصل

اللجنة الم لفة من القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان تنفيأل وثيقة التفاهم فلي شلأن

الوض األمني في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين المجاور لمدينة صيدا الجنوةية إلى تش يل

«القوة المشتر ة» لحفظ امن المخليم واسلتق ارره .وقلال قائلد األملن اللوطني الفلسلطيني فلي لبنلان عضلو
اللجنة اللواء صبحي أبو عرب لل «الحياة» ،إن االخلتال

بلين هلأله القلوة والقلوة السلابقة التلي تلم حلهلا

هو «في النوعية وقرار ل الفصائل التزام ما اتفق علي في اجتمان السفارة الفلسطينية مطل األسبون

المنصلرم» ،فلي أعقلاب االشلتباءا
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«القللوة األمنيللة المشللتر ة» فللي لبنللان برئاسللة الل لواء منيللر المقللد  ،علللى أن تمللنح صللالحيا
بالتدخل الفوري وق

الضرورة من دون العودة إلى المرجعية السياسية.

واسللعة

واالعلالن عللن االتفللا علللى القللوة حصلل فللي اجتمللان عقدتل القيللادة السياسلية المصللغرة فللي لبنللان فللي

مقللر السللفارة الفلسللطينية وبمشللار ة السللفير أشللر دبللور .وتتللألع «القللوة المشللتر ة» مللن  100ضللابط

وعنصللر 60 ،مللن حر للة «فللتح» والفصللائل و 40مللن «التحللالع» و «القللوى اوسللالمية» و «أنصللار

هللا» ،واتفل للق علل للى أن ي ل للون قائل للدها بسل للام سل للعد بش ل ل ل مبل للدئي ،وهل للو ضل للابط فل للي األمل للن الل للوطني
الفلسللطيني .واتفللق علللى تشل يل لجنللة رةاعيللة تجتمل غللدا لتسللمية ضللباب وعناصللر للل طللر ونائللب

قائد القوة.

وأوضح أبو عرب أن «ليس من مهمة القوة تسليم مطلوةين إلى السلطا

االشللتباءا

اللبنانية إنما أن تمن تجلدد

فللي المخلليم» .ودعللا إلللى «االنتظللار حتللى األرةعللاء المقبللل لنللرى مللدى فاعليللة القللوة فللي

الحفاظ على وقع إطال النار واالستقرار األمني في المخيم».

الحياة ،لندن2017/3/5 ،

" .8الديموقراطية" في ذكرى انطالقتها :شعبنا لم يعد يحتمل الحصار والعدوان واالنقسام
غل لزة :أقامل ل

الجبه للة الديمقراطي للة لتحري للر فلس للطين ،ي للوم الس للب  ،مس لليرة جماهيري للة حاش للدة ب للأل رى

انطالقتها الل 48تح

شلعار يإنهلاء االنقسلام الملدمر طريلق االعملار و سلر الحصلار وتعزيلز مقوملا

الصمود وادامة االنتفاضةي.

وشللدد عضللو الم تللب السياسللي للجبهللة الديمقراطيللة وأمللين إقليمهللا فللي قطللان غلزة صللالح ناصللر ،فللي
لمة الجبهة المر زية ،على أن شعبنا لم يعد يحتمل استمرار األوضلان الءارثيلة فلي قطلان غلزة بفعلل

حصللار وعللدوان االحللتالل ،واالنقسللام .وأءللد ناصللر أن إنهللاء االنقسللام واسللتعادة الوحللدة الوطنيللة هللو
الممر الوحيد لءسر الحصار الظالم واوسران في إعادة إعمار ما دمره االحلتالل فلي غلزة وانقاألهلا ملن
أزماتهل للا .واختلللتم عضلللو الم تلللب السياسل للي للجبهلللة الديمقراطيلللة لمت ل ل ب للدعوة و ال للة الغ للو لوقلللع

تقليصاتها ،واالستمرار في تقديم خدماتها بموجب التءليع األممي لرعاية الالجئين الفلسلطينيين لحلين

عودتهم لديارهم وفق القرار األممي .194
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" .9الجزيرة .نت" :أنباء عن فصل العشرات من فتح بلبنان والحركة تنفي
أفاد

مصادر للجزيرة بأن حر ة فتح فصل

عش ار من وادرها في لبنان ،يعتقد أنهم ينتمون للتيار

اوصللالحي المللدعوم مللن المفصللول مللن الحر للة محمللد دحللالن ،ولءللن فللتح تنفللي هللأله األنبللاء جملللة
وتفصيال.
وأوضح

المصادر أن الحر ة فصل

نحلو مئلة ضلابط وعضلو ملن المنضلوين فلي صلفوفها بلبنلان،

وهم يصلنفون بلأنهم ملن الملوالين للرئيس ملا يعلر بالتيلار اوصلالحي فلي فلتح العميلد محملود عيسلى

المدعوم من القيادي السابق في فتح محمد دحالن.
وتشير المعطيا

إلى أن الحر ة فصل

األمن الوطني الفلسطيني.

 36ضابطا ونحو  60عنص ار من المنضوين في إطار قوا

وتأتي هأله الخطوة -وفق مراقبين -في إطلار إعلادة ترتيلب حر لة فلتح لوضلعها اللداخلي فلي مخيملا
لبنان حي

بات

تلمس تعاظما لنفوأل دحالن فلي أءثلر ملن موقل  ،وأللل عبلر إمسلا أنصلاره بملفلا

أمنية وقدرتهم على تحري األوضان األمنية في مخيما

لبنان السيما عين الحلوة.

فللي المقابللل تشللير مصللادر الحر للة إلللى أن مللا يحصللل ال يعللدو ون ل إعللادة تش ل يل للواق ل العس ل ري
لقل لوا

األم للن ال للوطني الفلس للطيني ،وه للو م للا لفل ل

والضباب المنتمين إلى هلأله القلوا  ،حيل

بل ل لجن للة عس ل رية لتقيل ليم وضل ل مئ للا

العناص للر

أظهلر التقيليم أن علددا بيل ار ملن هلؤالء الضلباب والعناصلر

إما غادروا لبنان أو لم يلتزموا بالمهام التي لفوا بها ،مما استوجب فصلهم.

وقد أءد هأله األنباء عضو قيادة التيار اوصالحي في حر ة فتح بلبنلان إدوار تلورة اللألي أوضلح أن

مسؤول االستخبا ار العس رية بهاء عوض أبلغ  126شخصا بالفصل من أءثر من مخيم.

ليس صحيحا

غيللر أن علزام األحمللد عضللو اللجنللة المر زيللة فللي حر للة فللتح ومشللر السللاحة اللبنانيللة بالحر للة نفللى

صحة هأله األنباء ،وقال إن لم ُيفصل أي شخص منأل عام.
وأشللار األحمللد إلللى أن هيئللة التنظلليم واودارة تجللري للل فت لرة -بالتعللاون م ل اودارة الماليللة للحر للة-
عمليا

تفتي

في الداخل والخارو لمراقبة المتغيبين علن أعملالهم ،موضلحا أن هنلا العشل ار اللألين

غادروا لبنان منأل سنوا

وهم يتسلمون رواتبهم.

التاريخ :األحد 2017/3/5

العدد4219 :

الجزيرة.نت2017/3/5 ،

ص

8

" .11هآرتس" :نتنياهو اقترح على هرتزوج حكومة وحدة وسالما إقليميا وتراجع

ب للالل ض للاهر :اقت للر رئ لليس الح وم للة اوسل لرائيلية بني للامين نتني للاهو ،قب للل س للتة أش للهر ،عل للى رئ لليس
المعارضلة و تللة لالمعسل ر الصلهيونيل يتسلحا هرتسللو  ،وثيقلة شلمل
تش ل أساسا لتش يل ح ومة وحدة وطنية ،حسبما شف

بحي

ووفقا للصحيفة ،فان الوثيقة تضمن

تحريل لمبلادرة سلالم إقليميللةل

صحيفة لهآرتسل اليوم األحد.

استعداد نتنياهو لتسوية إقليميلة عللى أسلاس حلل اللدولتين و لبح

ملحوظ للبناء في المستوطنا  .لءن بعد ثالثة أسابي ملن تسلليم الوثيقلة إللى هرتسلو  ،وبعلد التوصلل

إلللى موافقللة مبدئيللة ،بللدأ نتنيللاهو يت ارجل عنهللا علللى خلفيللة األزمللة السياسللية داخللل االئللتال
حللول البللؤرة االسللتيطانية العش لوائية لعمونللال .ووصللل

وفشل

االتصللاال

الح للومي

بللين الجللانبين إلللى طريللق مسللدود

بصورة نهائية في منتصع تشرين األولغأءتوةر الماضي.

وسلم نتنياهو الوثيقة إلى هرتسو في  13أيلولغسبتمبر الماضي ،بعد يومين ملن االتصلاال

بينهملا،

والوثيقة عبارة عن تصريح مشتر لالثنين لان يفتلرض أن يعلنلا عنل خلالل قملة تعقلد فلي القلاهرة أو

شرم الشيخ ،بعد ألل بثالثة أسابي وفي بداية تشرين األولغأءتلوةر ،بمشلار ة اللرئيس المصلري ،عبلد
الفت للا السيس للي ،ورةم للا بمش للار ة الملل ل األردن للي عب للد هللا الث للاني ،وأن يعل للن نتني للاهو وهرتس للو ف للور
عودتهما إلى إسرائيل عن إجراء مفاوضا

الصللحيفة إن مجموعللة مللن الجهللا

وقال ل

سريعة من أجل إقامة ح ومة وحدة.
الدوليللة ان ل

ضللالعة فللي هللأله العمليللة ،و ان ل

الوثيقللة

ومضللمونها معروفللة لمسللؤولين بللار فللي الح للومتين المص لرية واألردنيللة ،ول لرئيس الللوزراء البريطللاني
األسبق ،توني بلير ،الألي ان ضلالعا باالتصلاال  ،و لألل

في حين  ،جون يري ،وعدد من مستشاري .

انل

معروفلة للوزير الخارجيلة األمير لي

وقللال م تللب نتنيللاهو إن الوصللع بعللدم تنفيللأل عمليللة إقليميللة محتملللة خللاطض مللن أساسل  ،بينمللا رفللض

م

هرتسو التعقيب على تفاصيل الوثيقة.

وشمل

الوثيقة ،التي تب

باللغة االنجليزية ،ثماني نقاب ،أبرزها لأننا نعبلر مجلددا علن االلتلزام بحلل

الدولتين للشعبين ونعلن رغبتنا في دفع إلى األمامل ،وأن لإسرائيل تتطل إلى إنهلاء الصلران والتوصلل

إلى نهاية افة المطالب ،والتوصل إلى اعت ار

متبادل بين دولتين قلوميتين وترتيبلا

أمنيلة متواصللة

وحل إقليمي متفق علي يشمل اعترافا بمراءز س انية قائمةل.
وأضللاف

مفاوضللا

الوثيقللة أنل لفللي إطللار البحل

عللن السللالم ،تمللد إسلرائيل يللدها إلللى الفلسللطينيين وتطلللب بللدء

مباش لرة ثنائيللة ومللن دون شللروب مسللبقةل ،وأن لإس لرائيل تنظللر باويجللاب إلللى الللرو العامللة

لمبادرة السالم العرةية والمر با
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حلول هلأله المبلادرة ،بهلد

ع لس التغيل ار الدراماتي يلة التلي طل أر فلي المنطقلة فلي السلنوا

والعمل سوية من أجل دف حل الدولتين وسالم أوس في المنطقةل.
وفيملا يتعللق باالسللتيطان ،قالل

الوثيقللة إن لالنشلاب اوسلرائيلي فللي المسلتوطنا

بللاجراء ح لوار إقليمللي حللول السللالم ويسللمح بتحقيللق هللد

األخيلرة

يطبللق بصلورة تسللمح

الللدولتين للشللعبينل ،وأن لتعمللل إس لرائيل م ل

السلللطة الفلسللطينية مللن أجللل أن تحسللنان بشل ل بيللر الوضل االقتصللادي والتعللاون االقتصللادي ،بمللا
يشمل المنطقة لول ،وتوثيق التنسيق األمنيل .وبحسب الصحيفة فان نتنياهو وافق على طلب هرتسو

بأن توافق إسرائيل على تنفيأل أعمال بناء للفلسطينيين ودف مشاري في المنطقة لول.

وقال ل

الوثيقللة أيضللا إن لإس لرائيل معنيللة باسللتقرار طويللل األمللد فللي غ لزة ،بمللا يشللمل تللرميم الوض ل

اونساني وترتيبا

أمنية ناجعةل.

وبشار إلى أن نتنياهو سلم هأله الوثيقة إلى هرتسو بعد سبعة شهور من القمة السرية في العقبة ،في

 21شبابغفبراير  ،2016والتي رفض خاللها مبادرة سالم وحل الدولتين التي اقترحها يري وقدم خطة
ال تشمل حل الدولتين .ألل صر نتنياهو خالل زيارت إلى أستراليا ،قبل أسبوعين ،أنل يلرفض حلل

الدولتين ،وةدال من ألل طر ف رة الح م الألاتي للفلسطينيين في جزء من الضفة الغرةية.

عرب 2017/3/5 ،48

 .11نتنياهو :سنزيل اليافطة التي تحمل اسم ياسر عرفات في بلدة جيت
رام هللا :قللال رئلليس الللوزراء اوسلرائيلي بنيللامين نتنيللاهو ،مسللاء السللب  ،أن ح ومتل لللم تسللمح بوض ل
اسم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفا

على أحد الشوارن.

وأشار نتنياهو عبر حساب على فيسبو إلى الحملة وزالة اسلم اللرئيس عرفلا

بلدة جي

شمال هشارون.

وقللال يناقش ل

المسللألة م ل وزيللر الداخليللة اريي ل درعللي وقللال أنهللم لللم يوافق لوا علللى طلللب المسللؤولين

المحليين بوض اسم عرفا
وأضا

علن أحلد الشلوارن فلي

على الشارني.

يسيتم إزالة اليافطة التي وض اسم ياسر عرفا

عليها ولن نسمح بوضعها من جديدي.

القدس ،القدس2017/3/4 ،

 .12ألكين يعلن عن بدء مشروع المنطقة الصناعية في قلنديا المسمى "عطروت-ج"
القدس المحتلة :أعلن زئيع ألءين ،وزير القدس في ح ومة نتنياهو ،ونيلر بر لا
المحتلة عن بدء مشرون المنطقة الصناعية في قلنديا المسمى يعطرو -وي.
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وأل ر أسلبوعية ي لول هعيلري العبريلة أن مسلاحة المشلرون تقلارب مائلة دونلم ،وستخصلص فلي إطلار
هللألا المشللرون وفللي مرحلتل األولللى  12قطعللة أرض بمسللاحة حلوالي  70دونمللا لبنللاء  12مصللنعا بينهللا
عشرة مصان أغألية ومصنعان للمعادن.
وأش لرف

مللا تسللمى يشللر ة تطللوير القللدسي علللى إعللداد المخططللا

لصللالح يسلللطة أ ارضللي إس لرائيلي

وو ازرة االقتصاد ،وتقوم بالعملية ألاتها شر ة يمورياي ،وتقارب تءلفة المشرون حلوالي  45مليلون شلي ل،

وتبلغ تءلفة أعمال البنى حوالي  12مليون شي ل ،وخصص

األراضي لصالح ما سمي يبناء وتطوير

قدم في إطار المشرون تخفيض بنسبة  %31على أسعار األراضي.
وسي ّ
مصان في الموق يُ .
المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/4 ،
 .13النائب جبارين :األحزاب اإلسرائيلية تفحص أوضاعها توقعا إلمكانية تقديم موعد االنتخابات
(و اال ) :أءلد سياسليون أن «إسلرائيل» مقبللة عللى انتخابلا

مب لرة ،بعلد بلروز علدد ملن المؤشل ار ،

أهمهللا االتجللاه إلللى تف ل االئللتال

الحللاءم ،ونشللوء تحللالع جديللد قللادر علللى إطاحللة بنيللامين نتنيللاهو

وقللال النائ للب العرة للي ف للي الءنيسل ل

الت للي تح للوم ح للول نتني للاهو،

الألي تحاصره تحقيقا

الفساد.

ومستوى األدلة الألي تءشف التسريبا

إسرائيل» .وأضا

يوس للع جبللارين ،إن « ثللرة الش للبها

الناتجة عن التحقيق مع  ،انع سا عللى السلاحة االنتخابيلة فلي

أن «األحزاب «اوسرائيلية» شرع

االنتخابا » ،الفتا إلى أن «رئيس االئتال

بفحص أوضلاعها توقعلا وم انيلة تقلديم موعلد

الح ومي تحد

عن إم انية إجراء انتخابلا

مب لرة ،إملا

خالل هألا العام أو العام القادم» .وأءد جبارين ،أن «أي تقصير لعمر هأله الح ومة اليمينية المتطرفة

هلو هلد

لنلا» ،موضلحا أن «القائملة الموحلدة عللى اسلتعداد لخلوض هلأله االنتخابلا  ،وسنضل ثقلنلا

السياسي لمحاولة قلب موازين القوى ،ومن عودة هألا اليمين المتطر إلى الح م في «إسرائيل».
فللي الوق ل

نفس ل ال يخفللي الللوزير اليمينللي المتطللر نفتللالي بين ل

رئاسة الح ومة ،فهو اليزال غاضبا على نتنياهو منأل االنتخابلا
ان من المفترض أن تصب في صالح حزب البي

طموح ل فللي السللعي للوصللول إلللى

األخيلرةك العتقلاده أنل سلر أصلواتا

اليهودي الألي يتزعم  .ويريد بين

الألهاب مب ار

إلى صناديق االقترانك العتقاده بأن سيضاعع ملن قلوة حزةل فلي الءنيسل  ،بملا سليمنح القلدرة عللى
المناورة السياسية بش ل أفضل.

التاريخ :األحد 2017/3/5

الخليج ،الشارقة2017/3/5 ،

العدد4219 :

ص

11

 .14يعلون يعود إلى الحياة السياسية اإلسرائيلية بإعالن حزب جديد
رام هللا  -فللا زةللون :أعلللن وزيللر الجللي
حزب سياسي جديد بهد

اوسلرائيلي السللابق موشللي يعلللون ،أمللس ،عللن نيتل تشل يل

التنافس على رئاسة الوزراء في االنتخابا

وأوضللح يعلللون خللالل نللدوة ثقافيللة عقللد

المقبلة.

فللي تللل أبي لب أمللس ،أن ل يللرى ضللرورة العللودة إلللى الحلبللة

السياسية بعد  10أشهر من اعتزال منصب إزاء القضايا الملحة التي تواج إسرائيل.

وقال يعلون إن «أمر البالد واألوالد واألحفاد مهم للغاية بالنسبة لنا جميعاك ولألل قرر إنشلاء حلزب
سياسللي وقللوة سياسللية للتنللافس علللى قيللادة الللبالد» .وةللرر يعلللون عودتل بأنل يريللد مواجهللة مللا يقللوض

أسللس الدولللة اليللوم ،وهللو «مظللاهر التح لريض والءراهيللة والخطللاب العنيللع ومالحقللة األقليللا » .لءللن

حسب مراقبين ،فان قرار يعلون ال يعد مفاجئا في ظل ما شع سابقا عن اتصاال

بين وةين يلائير

لبيد ،رئيس حزب «هنا مستقبل» لالنضمام إلى حزة .

وعلللى صللعيد آخللر ،أقللر يعلللون أن ثمللة أشللياء ال يوجللد لهللا حللل امللل ،مثللل أنفللا حمللاس فللي قطللان

غزة ،وقال :إن «قيادة الجي
متءامال».
وجاء

تصريحا

تلق

 400مقتلر لحلل قضلية األنفلا  ،لءنهلا جميعلا للم تءلن تمثلل حلال

يعلون على خلفية تقرير مراقب الدولة الألي اتهم نتنياهو ويعلون بالتقصير ،وعلدم

االستعداد لمواجهة أنفا حماس أثناء حرب .2014

وواصللل يعلللون هجوم ل علللى المجلللس الللوزاري خللالل الحملللة ،قللائال « :للان هنللا أنللاس فللي مجلللس
الللوزراء المصللغر أرادوا مهاجمللة رئلليس الللوزراء ووزيللر األمللن .ولللو أردنللا اتبللان الشللعا ار لءللان لللدينا

الءثيللر مللن القتلللى ...وحللين اضللطر إلللى القتللل فللانني أدر حجللم المسللؤولية» ،وأضللا
الللوزراء «أنللا لس ل

ممللن يحللاولون الحصللول علللى (الي للا ) عبللر صللفحا

منتقللدا بعللض

(فيسللبو ) لمنشللور عللن

القضللاء علللى حمللاس أو إمهللال إسللماعيل هنيللة  48سللاعة» .وردا علللى س لؤال حللول التس لريبا

مللن

جلسا

المجلس الوزاري المصغر خالل حملة «الجر الصامد» ،قال يعلون «أنا أؤيد إجراء اختبلار

بااللتفا

السياسي أثناء الجر الصامد (الحلرب عللى غلزة) ،بملا فلي أللل أولئل اللألين لانوا يقوللون

شع الءألب للوزراء .واألا بلغتنلا حاللة ال يم ننلا إجلراء نقلا

موضلوعي ،بينملا يحلاول اللبعض القيلام

شليئا خللع األبلواب المغلقللة ،وشليئا آخلر فللي الخلارو ،إألن فلنخضل الختبلار شللع الءلألب بشلأن للل
التسريبا ».

التاريخ :األحد 2017/3/5
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 .15آيزنكوت :الجيش اإلسرائيلي استخلص العبر من حرب 2014

أعلللن رئلليس هيئللة أر للان الجللي اوسلرائيلي« ،غللادي آيزن للو » عللن اسللتخالص جيشل الل ّلدروس مللن
حرب  2014التي شنها على قطان غزة.
ونقل

صحيفة «معاريع» العبرية ،بعض تصريحا

الدولة ،حي
ما ورد في تقرير مراقب ّ
بما يخص جبهة غزة».
وقال آيزن و  :إن «الجي

«آيزن و » والتي جاء

قال« ،إن الجي

رده عللى
في معلرض ّ

اسلتخلص العبلر وعملل عللى تحسلين القلد ار

اوسرائيلي ليس محصنا من االنتقادا  ،وان األخطاء التلي وقعل

الحرب األخيرة سيتم العمل على تفاديها مستقبال».

خلالل

عمان2017/3/5 ،
الدستورّ ،

 .16ديختر يقرر منافسة نتنياهو على رئاسة "الليكود"
القللدس  -عبللد الللرؤو

أرنللاؤوب :أعلللن آفللي ديختللر ،ال لرئيس األسللبق لجهللاز األمللن العللام اوس لرائيلي

يالشللابا ي ،يللوم السللب  ،أن ل سللينافس رئلليس الح ومللة بنيللامين نتنيللاهو ،علللى رئاسللة حللزب ياللي للودي

اليمين للي الحل للاءم .ونقل ل ل

اوألاع للة اوس ل لرائيلية العامل للة ع للن ديختل للر قول ل ل  ،خ للالل ن للدوة ثقافيلللة عقلللد

بمسللتوطنة يمللوديعيني (غرةللي الضللفة الغرةيللة) إن ل سيترشللح فللي االنتخابللا

اللي ود .ولف

التمهيديللة لرئاسللة حللزب

ديختر إلى أن سيعبر عن شخص وتجرةت بش ل أفضل في منصب رئاسة الوزراء.

وأشار إلى أن نتنياهو يال يستطي االستمرار في منصب  ،في الوق

الألي تجرى تحقيقا

مع ي.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/3/4 ،

 .17القناة اإلسرائيلية الثانية :نتنياهو يتهرب من تحديد موعد الستكمال التحقيقات مع

رام هللا  -ترجمللة خاصللة :أل للر القنللاة العبريللة الثانيللة فللي التلفزيللون اوس لرائيلي ،مسللاء الجمعللة ،أن
رئيس الوزراء اوسرائيلي بنيامين نتنياهو يتهرب من تحديد موعد الستءمال التحقيقا

وأوضللح

القنللاة ،إن التحقيقللا

مع .

مل نتنيللاهو تتللأخر بسللبب سللفره ألءثللر مللن دولللة ،إضللافة إلللى ازدحللام

جللدول أعمالل  ،مللا منل تحديللد موعللد السللتءمال التحقيقللا

معل حتللى اللحظللة ،خصوصللا فللي القضللية

المعروفللة باسللم (ملللع  )1000والمتعلقللة بتلقيل وعائلتل هللدايا مللن رجللال أعمللال مقابللل تسللهيل خللدما
لهم .وأشار إلى أن التحقيقا

فلي المللع ألاتل فلي نهايتهلا ولءلن سلفر نتنيلاهو المتءلرر خلالل الفتلرة

األخيرة يمن تحديد موعد محدد للسما لضباب الشرطة باستءمال تل التحقيقا .

القدس ،القدس2017/3/3 ،

التاريخ :األحد 2017/3/5
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" .18يروشاليم" :مشاريع تهويدية جديدة شرعت الحكومة بتنفيذها بالقرب من مستوطنة "جيلو"
الق للدس المحتل للة :قالل ل

ص للحيفة ييروش للاليمي األس للبوعية العبري للة ،إن مش للاري تهويدي للة جدي للدة ش للرع

ح ومة االحتالل بتنفيألها األسبون الماضي بالقرب من مستوطنة يجيلوي.

وأوضللح

الصللحيفة أن ل بللدأ شللق شللارن مؤق ل

لل لرةط بللين موق ل بنللاء اسللتيطاني جديللد علللى سللفو

مسللتوطنة يجيلللوي والمنطق للة يعللين ياع لللي ،األمللر ال للألي يم ّ للن م للن اوس لران ببن للاء الحللي االسل لتيطاني
الجديلللد .وقال ل ل الصل للحيفة إن شل للق الطري للق بل للدأ فل للي أعقل للاب الحص للول علل للى موافقل للة و ازرة اوس ل ل ان
الصهيونية المسؤولة عن تطوير البنى التحتية في الموق .
وتشر على تنفيأل الشارن شر ة يغال نوري ،ويدور الحدي

حتى اآلن على األقل عن شارن مؤق .

وقال عوفر أيوةي رئيس اودارة السل انية فلي مسلتوطنة جيللو بأنل ورغلم أن الحلدي

يلدور علن خطلوة

تعد خطوة أولى ،وسيعمل من أجل الحصول
محدودة يتم القيام بها بعد بألل مجهودا بيرة ،إال أنها ّ
على مصادقة األوساب المخوللة عللى تحويلل لشلارن دائلم ورةطل بالمسلتوطنة ،واعتبلاره مخلرو طلوار

لها.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/4 ،

" .19إسرائيل" تجند آلتها اإلعالمية لتبرير أي حرب قادمة ضد غزة
رام هللا :لللم يتوقللع الضللجي الللألي صللاحب نشللر تقريللر م ارقللب الدولللة فللي إسلرائيل يوسللع شللابي ار عنللد
الخالف للا

ب للين السياس لليين والعسل ل ريين م للن خص للوم وحلف للاء ،ب للل شل ل ل م للادة دس للمة ل ع للالم العب للري

بالتحريض مجلددا ضلد قطلان غلزة بحجلة أن حملاس تواصلل حفلر األنفلا وهلو ملا يشل ل خطل ار عللى

األمن اوسرائيلي الألي ال بد من إيجاد حلول ل .
ونجح

جها

سياسية من أحزاب اليمين واليسار على حد سواء و لألل ملن أطل ار

عسل رية وأمنيلة

فللي تجنيللد آلللة اوعللالم العبللري للتح لريض مجللددا ضللد قطللان غ لزة فللي محاولللة وخ لراو تقريللر م ارقللب
الدولللة مللن سللياق بمسللائلة نتنيللاهو وقيللادا
بالحدي

إس لرائيلية أخللرى ،إلللى محللاوال

عن أنفا المقاومة وأن بعضها تجاوز الحدود واالستعدادا

أي حرب جديدة قد تدف إسرائيل باتجاهها.

وضللع فللي سلليا آخللر

العس رية لحر ة حملاس لتبريلر

وال يم ن للمتتب أن ينفي إم انية أن ي ون نتنياهو يدف بلبعض بلار الساسلة والضلباب فلي المسلتوى

العس ل ري لللدف اوعالميللين اوس لرائيليين نحللو مثللل تل ل التقللارير وبعللاد االنتقللادا
عنللق الزجاجللة بعللد التقريللر الللألي جللاء فللي ظللل التحقيقللا

التاريخ :األحد 2017/3/5
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الضللغوب علي ل التللي يبللدو أن ل يحللاول الخللروو منهللا بتوجي ل اوعللالم نحللو غ لزة باعتبللار أنهللا الجبهللة
األضعع التي يم ن فتح معر ة فيها.

ونشر وسائل اوعالم العبرية فلي األيلام الماضلية العديلد ملن التقلارير حلول سليناريوها

المقاومللة فللي الحللرب المقبلللة منهللا تنفيللأل عمليللا
للقطللان وتنفيللأل محللاوال

إلى العمليا

تسلللل مللن األنفللا إلللى البلللدا

قلد تعتملدها

اوس لرائيلية المجللاورة

خطللع لجنللود وقتللل عللدد بيللر مللن المسللتوطنين فللي تلل البلللدا  ،باوضللافة

التي قد تلجأ إليها المقاومة من البحر عبر قوا

الءوماندوز التابعة لحماس.

وعادة ال يسمح بنشر مثل هأله المواد إال بعد مرورها عبر الرقابة العس رية اوسلرائيلية ،ملا يشلير إللى
أنها مواد إعالمية موجهة هدفها التحريض ضد قطان غزة ولتبرير أي حلرب مسلتقبلية أملام العلالم فلي

ظل المتابعة المهمة من قبل الصحافة األجنبية لمختلع ما ينشره اوعالم اوسرائيلي.

القدس ،القدس2017/3/4 ،

 .21بدء االتصاالت اإلسرائيلية -األميركية بشأن البناء في المستوطنات
تلل أبيللب :باشللر طللاقم العمللل اوسلرائيلي للبنللاء فللي المسللتوطنا

برئاسللة سللفير تللل أبيللب فللي واشللنطن

رون ديرميللر أمللس ،اتصللاالت م ل مستشللار ال لرئيس األمير للي دونالللد ت ارمللب للشللؤون الدوليللة جيسللون
غرينبالب لدراسة هأله القضية.

و ان رئيس الوزراء اوسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتفق م الرئيس األمير ي عللى تشل يل هلألا الطلاقم

خالل لقائهما منتصع الشهر الماضي.

وأشار مصادر مطلعة ل ألاعة اوسرائيلية العامة ،إللى أن الفجلوا

لم يتم بعد التوصل إلى تفاهما .

وقالل ل

مص للادر مقرة للة م للن اودارة األمير ي للة أن البيل ل

بلين الجلانبين ال تلزال بيلرة وانل

األب لليض ق للد يتبن للى سياس للت التقليدي للة وه للي

التغاضي جزئيا عن أعمال البناء اوسرائيلية.

القدس ،القدس2017/3/4 ،

 .21محللون :األوضاع اإلنسانية بغزة قد تعجل بحرب جديدة

حألر محللون إسرائيليون من أن األوضان اونسانية في قطان غزة قد تنلألر بمواجهلة عسل رية جديلدة،
واعتبروا أن ما وصلفوه بالضلائقة التلي يعيشلها القطلان للم تلدف صلنان القلرار لفعلل شليء لتجنلب مثلل

هأله المواجها .

التاريخ :األحد 2017/3/5
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وقللال الم ارسللل العسل ري بصللحيفة هللآرتس عللاموس هارئيللل :إن الوضل السللائد فللي قطللان غلزة يللأل رنا
بالظرو

وتح للد

التي سبق

اندالن حرب غزة األخيرة (الجر الصامد).

ع للن تواص للل التح للألي ار -الت للي يص للدرها منس للق ش للؤون المن للاطق بالح وم للة الجنل لرال ي للوآ

مردخاي بشأن تأثي ار الوض اونساني في غزة -على اندالن مواجهلة عسل رية جديلدة ،خاصلة فيملا
يتعلق بمشاءل البنية التحتية ،والعجز في توفير المياه والءهرةاء ،وزيادة نسبة البطالة.

م لن جهللة أخللرى ،قللال الخبيللر العس ل ري بصللحيفة معللاريع يألللون بللن دافيللدي إن تقريللر م ارقللب الدولللة
القاضي يوسع شابي ار حول حرب غزة األخيرة  2014ان سطحيا ،ولم يقدم إجابلا

المشللاءل التللي واجههللا الجللي

حقيقيلة علن رةل

خللالل الحللرب ،حتللى أن ل لللم يقللدم ردا واضللحا إزاء الس لؤال األهللم عللن

المطلوب عمل إسرائيليا لعدم االنجلرار لحلرب جديلدة ال تريلدها إسلرائيل وال حر لة المقاوملة اوسلالمية
(حماس).

بدوره ،قال المحلل السياسي بصحيفة معاريع يأودي سيغالي إن النقا

يشللمل طبيعللة األهللدا

حلول تقريلر م ارقلب الدوللة للم

اوسلرائيلية بعيللدة المللدى فللي قطللان غلزة ،لءللن مللن الواضلح أن إسلرائيل تفتقللر

وستراتيجية في موضون غزة.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/3/4 ،

 .22استطالع %43 :من اإلسرائيليين يفضلون الحرب على غزة

الناصرة :أظهر استطالن للرأي ،أن غالبية اوسرائيليين يفضلون العمل العس ري ضد حر ة المقاوملة
أقوى لقطان غزة.

اوسالمية يحماسي ،وتوجي ضرةا

ونشر القناة العبرية األولى ،عللى موقعهلا اولءترونلي ،نتلائ اسلتطالن أظهلر أن  43فلي المائلة ملن

المستطلعة آراؤهم يفضلون الحل العس ري في مواجهة حر ة يحماسي في قطان غزة لمنعها من تنفيأل

أي هجما

ضد يإسرائيلي مستقبال.

فيما قال  29في المائة من المشار ين في االستطالن ،إن المفاوضا

والتوصل إلى حل سياسلي مل

الحل األفضل ،وأيد  12في المائة البقاء على الوض الحالي.
حر ة يحماسي هو ّ
وع ّلد  42فللي المائللة أن الللردود اوسلرائيلية األخيلرة علللى إطللال الصلواريخ ملن غلزة يغيللر افيللةي ،وأنل
يجللب توجيل ضلرةا

يقوية جداي.

التاريخ :األحد 2017/3/5

أقللوى ،فللي حللين أيللد  39فللي المائللة تلل الضلرةا  ،بينمللا رأى  9فللي المائللة أنهللا
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وأعرب  53في المائة من اوسرائيليين عن علدم رضلاهم علن أداء وزيلر الحلرب أفيغلدور ليبرملان ،فلي
ٍ
مرض بالنسبة لهم.
سياسات تجاه قطان غزة ،فيما قال  35في المائة إن أداءه

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/4 ،

 .23الجيش اإلسرائيلي يبدأ اليوم األحد تدريبات عسكرية واسعة

الناصرة (فلسطين) :أفاد القناة العبرية السابعة ،بأن جي االحتالل اوسلرائيلي س ُليجري يلوم األحلد،
تدريبا واسعة في أنحاء األراضي المحتلة وبمحيط قطان غزة.
وقال ل

القنللاة العبريللة ،نقللال عللن النللاطق بلسللان الجللي  ،إن التللدريبا

ِ
لجنود االحتالل في محيط غزة.
اوسرائيلي ،باوضافة

يتخللهللا طلعللا

لسللال الجل ّلو

لتدوي خللالل التللدريبا  ،التللي وصللفتها بأنهللا لل ل يرف ل
ولفت ل النظللر إلللى أن صللفا ار اونللألار سل ّ
واستعدادا الجي ي .وتأتي هأله التدريبا في الوق الألي يزداد فيل التلوتر ،بلين المقاوملة فلي قطلان

فللاءة

غ ّلزة واالحللتالل اوسلرائيلي ،نتيجللة تهديللدا
تجاه األراضي المحتلة.

المقاومللة األخيلرة واطللال الصلواريخ المتءللرر مللن القطللان
قدس برس2017/3/4 ،

 .24مركز أسرى للدراسات 420 :معتقال فلسطينيا بينهم  22امرأة و 70طفال في شباط /فبراير
غزة :رصد «مر ز أسرى فلسطين للدراسا » 420 ،حالة اعتقال نفألتها قوا

«اوسرائيلي» ،من بينها  70طفال قاص ار ،و 22امرأة وفتاة خالل فبرايرغشباب المنصرم.
وقال المر ز في تقريره الشهري حول االعتقاال

نشره أمس السب  ،إن رصد  12حالة اعتقال من

قطان غزة بينهم  5صيادين ،بعد تدمير مراءبهم ،وحالتي اعتقال على معبر بي

اعتقال  5آخرين ادع
حنت

االحتالل

انهم حاوال التسلل لمراضي المحتلة ،فيما اعتقل

حانون ،إضافة إلى

الصحفي همام محمد

من الخليل وحولت إلى االعتقال اوداري.

وأءد الناطق اوعالمي للمر ز رياض األشقر أن االحتالل صعد خالل الشهر الماضي من اعتقال
حي

النساء الفلسطينيا

وصل

حاال

االعتقال  22حالة من بينها الجريحة منار مجاهد من

مدينة القدس .وأشار األشقر إلى أن سلطا
حي

بلغ

حاال

االحتالل واصل

أيضا استهدا

األطفال القاصرين

االعتقال بين األطفال خالل فبراير  70حالة أعالها في مدينة القدس.

التاريخ :األحد 2017/3/5

الخليج ،الشارقة2017/3/5 ،
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 .25مركز أسرى للدراسات :إدارة السجون اإلسرائيلية تنقل  16أسيرة من "هشارون"
رام هللا :قال مر ز أسرى فلسطين للدراسا  ،إن إدارة مصلحة السجون أقدم
فلسطينية من سجن هشارون إلى سجن يالداموني ،بحجة إجراء إصالحا

المخصص لمسي ار .

وأل ر الناطقة اوعالمية للمر ز أمينة الطويل ،أن أقسام السجن أصبح
بعش ار

الش اوى وجراء إصالحا

حي

تقدم

األسي ار

حي

ادع

إنها بصدد إجراء بعض اوصالحا

بينما إدارة السجون تماطل في أجراء ت

على نقل  16أسيرة

داخل قسم  11بالسجن

غير قابلة للحياة اآلدمية،

في السجن وتحسين أوضاع المعيشية،
على نقل األسي ار

التحسينا  ،وقد أقدم

على قسم .11

مؤخر
ا
الل 16

فلسطين أون الين2017/3/4 ،

 .26الحراك الشعبي المساند لألسرى المضربين يتصاعد

رام هللا  -مصطفى صبري :يتصاعد الح ار الشعبي بش ل تدريجي مساندة لمسرى المضرةين عن
الطعام ،في مناطق مختلفة من الضفة الغرةية المحتلة ،و ان

البؤرة الساخنة في هألا الح ار مخيم

قلنديا قرب القدس والألي يخوض اثنان من أبنائ معر ة األضراب عن الطعام منأل احد عشر يوما

وهما األسير جمال أبو الليل ورائد إمطير.

فلسطين أون الين2017/3/4 ،

 .27طلب الصانع :مقتل  1,180من فلسطينيي  1948منذ عام 2000

الناصرة  -خاص يفلسطيني :ش ل مقتل رجل األعمال ح م

ياسين ،متأث ار بالجرو التي أصيب

بها خالل شهر فبراير الماضي ،تحوال في مسلسل العنع والجريمة الألي يجتا المجتم الفلسطيني

في الداخل المحتل.

وقال رئيس لجنة م افحة العنع في لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في الداخل،
المحامي طلب الصان لصحيفة يفلسطيني :إن هأله الجرائم تعبير واضح عن تصاعد ظاهرة العنع
التي بات

تعصع بالمجتم الفلسطيني في الداخل ،وهي نتيجة واضحة ومباشرة لسياسة غض

الطر من قبل سلطا
بمتناول اليد.

التاريخ :األحد 2017/3/5

االحتالل التي تغر الشارن العرةي في الداخل بالسال  ،وبا

العدد4219 :
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وأءد الصان  ،وهو نائب سابق في الءنيس
جريمة منظمة وليس حاال

الظاهرة من جألورها.

اوسرائيلي ،أن العنع في الداخل الفلسطيني تحول إلى

عنع ،وهنا تق المسؤولية على عاتق شرطة االحتالل في اقتالن هأله

وةين الصان أن  60في المئة من الجرائم داخل المجتم اليهودي يتم شفها واعتقال مرتءبيها ،بينما
ال تتجاوز هأله النسبة في المجتم الفلسطيني في الداخل  20في المئة فقط ،وهألا يؤ د غيابا امال

لخدما

أجهزة أمن االحتالل القائمة سلطة احتالل.

وأشار الصان إلى أن سنويا يقتل ما بين  60إلى  70مواطنا فلسطينيا ،الفتا إلى أن منأل عام 2000

سقط  1,180مواطنا فلسطينيا ضحية للعنع.
و شع الصان عن بعض المعطيا

إلى أن  86في المئة من عمليا

جرائم السطو والسرقة وقع

مشير
ا
الصادمة التي تتعلق بتصاعد ظاهرة العنع والجريمة،

إطال النار ،و 60في المئة من جرائم القتل و 36في المئة من

في المجتم الفلسطيني.

وقال :إن من المالحظ أن ظاهرة العنع تصاعد

انتفاضة األقصى ،حي

شل

منأل يهبة أءتوةري عام  ،2000تضامنا م

الهبة صدمة لالحتالل اوسرائيلي ،ومنأل ألل

التاريخ عمل

(إسرائيل) على تدجين فلسطينيي الداخل ،فقرر تدمير النسي االجتماعي واغ ار الوسط الفلسطيني
الطر عن تجارة السال  ،وبالتالي هي من تتحمل المسؤولية عن ظاهرة العنع.

بالسال وغض

فلسطين أون الين2017/3/4 ،

" .28مجموعة العمل" :تنظيم "داعش" يصدر أم ار بإعدام كل من يرفع العلم الفلسطيني
بيرو  :أءد
على مساحا
وقال

مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن تنظيم يالدولة اوسالميةي الألي يسيطر

واسعة من مخيم اليرمو لالجئين الفلسطينيين بدمشق ،أعدم أرةعة الجئيني.

المجموعة على صفحتها عبر يفيسبو ي اليوم السب

 ،2017-3-4إن :يالالجئين الألين تم

إعدامهم هم :محمد نصار ،وشخص من عائلة عليان ،وآخر من عائلة التايهة والجئين آخرين من

عناصر يهيئة تحرير الشامي ،فيما لم يتسن للمجموعة التأءد من المعلوما

من مصادر أخرى أو

معرفة جمي األسماء ،وألل بسبب توتر األوضان داخل المخيم.ي
وفي السيا  ،نقل

المجموعة عن ناشطين ،أن تنظيم يالدولةي جنوب العاصمة دمشق أصدر أم ار

لعناصره باعدام ل من يرف العلم الفلسطيني في مناطق سيطرت .

التاريخ :األحد 2017/3/5
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 .29الخليل :الجيش اإلسرائيلي يعتقل فتى فلسطينيا بحجة محاولة طعن جنود
الخليل :اعتقل

قوا

هويت بالقرب من الحرم

االحتالل عصر السب  ،فتى فلسطينيا لم تعر

اوبراهيمي بالخليل ،جنوب الضفة ،بحجة محاولت تنفيأل عملية طعن.
وأفاد المواطن عار

واعتقلوه.

جابر أن مجموعة من جنود االحتالل ،أوقفوا الفتى وفتشوه ،ومن ثم قيدوه

وقال مراسلنا إن جرى إيقا

الفتى محمد علي سالم بلوب من بلدة بني نعيم شر الخليل ،ولف

إلى أن جرى نقل إلى مر ز التحقيق القريب من الحرم بتهمة االشتباه ب بتنفيأل عملية طعن.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/4 ،

 .31إصابة فلسطيني وشرطي صهيوني بمواجهات في القدس المحتلة
القدس المحتلة :أصيب شرطي صهيوني مساء السب  ،في مواجها

م مواطنين فلسطينيين في

جراء تعرض
القدس المحتلة .وقال موق  0404العبري :إن أحد أفراد الشرطة ياوسرائيليةي أصيب ّ
للرشق بالحجارة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.
وأضا

أن الشرطي أصيب بجرو طفيفة عندما رشق شبان فلسطينيون قوا

االحتالل بالحجارة

واأللعاب النارية في سلوان ،جنوب المسجد األقصى.

وفي السيا  ،أُصيب فلسطيني برصاصة مطاطية في ظهره بجرو طفيفة ،مساء السب  ،خالل
مواجها
وقال

اندلع

ببلدة سلوان (جنوةي القدس المحتلة).

مصادر محلية مقدسية ،إن قوا

االحتالل دهم

حي يعين اللوزةي ببلدة سلوان ،واقتحم

منزل المواطن رياض أبو تاي ( 44عاما)ك قبل أن تتسبب باصابت بعيار معدني مغلع بالمطاب في
ظهره.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/4 ،

 .31مستوطنون يهاجمون حوارة جنوب نابلس
نابلس :هاجم عش ار المستوطنين ،مساء السب  ،بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملع االستيطان شمال الضفة ،غسان دغلس ،إن نحو  50مستوطنا من مستوطنة

ييتسهاري ،هاجموا بلدة حوارة من الجهة الغرةية.
وأضا

يان أهالي البلدة تصدوا لهم األمر الألي أدى إلى اندالن مواجها

التاريخ :األحد 2017/3/5

في المنطقةي.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/3/4 ،
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" .32فايننشال تايمز" :ازدياد التأييد لفلسطين من البحر للنهر وسط الطالب
عن زيادة التأييد وسط الطالب الفلسطينيين من أجل

نشر فايننشال تايمز البريطانية تقري ار يتحد

دولة فلسطينية من البحر إلى النهر بدال عن حل الدولتين ،خاصة بعد أن أعلن الرئيس األمير ي

دونالد ترمب الشهر الماضي أن إدارت ليس
وأورد

ملزمة بهألا الحل للصران اوسرائيلي الفلسطيني.

الصحيفة -في تقريرها الألي تبت عن طالب جامعة بيرزي  ،وهي الجامعة األولى في

الضفة الغرةية من حي

عدد الطالب وازدهار النشاب السياسي -قائلة إن وم اقتراب انتخابا

اتحاد الطالب في أبريلغنيسان المقبل اشتد

وأشار إلى أن أحد معارض الملصقا

الحملة االنتخابية بملصقاتها ومعارضها.

أبرز خريطة لفلسطين في فترة االنتداب البريطاني بجوار

صورة لقط من رغيع الخبز مجموعة م بعضها البعض على هيئة قنبلة زمنية و تب تحتها بي

من إحدى قصائد محمود دروي

يقول يحألار حألار من جوعي ومن غضبيي.

وأل ر ثير من الطالب للصحيفة أنهم فقدوا األمل في الحل السلمي للصران ،وأصبح أملهم الوحيد

ي من في صران مفتو م إسرائيل وفي حل الدولة الواحدة الألي يتساوى جمي مواطنيها في الحقو
والواجبا  ،ونقل

عن واحدة من الطالبا

اسمها وعد قولها إنهم لن يساوموا بفلسطين من أجل

دولتين.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/3/4 ،

 .33مركز "شاهد" يطلق برنامج تواصل فلسطيني مكسيكي
جنين :اطلق مر ز شاهد لحقو المواطن والتنمية المجتمعية ،يوم السب  ،برنام تواصل فلسطيني
م سي ي بين م ونا

المجتم المدني في الدولتين .جاء ألل

السياسية في برى الجامعا

خالل لقاء تفاعلي م طلبة العلوم

الم سي ية يالجامعة الوطنية ي عبر تقنية يالس ايبي.

الشر األوسط في الجامعة

واستعرض د .موسى غارسيا ممثل مر ز العلوم السياسية ودراسا

الوطنية الم سي ية ،اهتمام الشباب الم سي ي بما يجري في الشر األوسط خاصة في فلسطين،
ورؤية المجتم الفلسطيني للمستقبل.

وأءد المدير التنفيألي لمر ز شاهد على أهمية تعزيز التواصل ما بين م ونا
الفلسطيني الم سي ي في مجاال

والمجتمعا

في مواجهة التحديا

التاريخ :األحد 2017/3/5

المجتم المدني

ف رية وسياسية وثقافية واقتصادية ،واالستفادة من تجارب الدول
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ويصيب آخرين في حملة دهم بالضفة والقدس
 .34جيش االحتالل يعتقل  10فلسطينيين ُ
رام هللا (فلسطين) :اعتقل جي االحتالل اوسرائيلي ،فجر اليوم األحد ،عشرة مواطنين فلسطينيين
المحتلتين ،بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعب
من مدن وةلدا الضفة الغرةية والقدس
ْ
تخللها وقون مواجها أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.
وأل ر بيان صادر عن جي

االحتالل ،أن قوات أقدم

بمحتوياتها،

الليلة الماضية ،على اعتقال عشرة

ممن وصفتهم بل يالمطلوةيني ،بتهمة ممارسة أنشطة تتعّلق بالمقاومة ضد الجنود
فلسطينيين ّ
والمستوطنين.
وبحسب البيان فان االعتقاال

طال

مخيم الدهيشة) قرب مدينة بي

لحم.

وةين جي
ّ
بلدتي يبي

سبعة فلسطينيين من مناطق (م ار رةا  ،حوسان ،السواحرة،

االحتالل أن قوات اعتقل ألل فلسطينيا من بلدة يالعيزريةي شرقي القدس ،وآخرْين من
أمري ويبي احلي شمالي الخليل (جنوبا) ،بينهم ناشط في حر ة يحماسي.
قدس برس2017/3/5 ،

 .35منهج التربية السياسية  ..كتاب جديد للنائب نزار رمضان
الخليل :صدر عن مر ز دراسا

المستقبل اوسالمي في فلسطين ،تاب جديد بعنوان يمنه الترةية

السياسيةي للنائب عن حر ة يحماسي الد تور نزار رمضان.

وأعد النائب رمضان الءتاب الألي يق في نحو  150صفحة من الحجم المتوسط ،خالل أسره في

سجون االحتالل ،ويعرض في منهجية ترةوية للوعي السياسي.
وأشار إلى أن يش ل ومضة نحو وعي سياسي هاد

الواقعية السياسية وأبجدياتها ومرتءزاتها ،وآليا

لجيل الصحوة اوسالمية ،واطاللة على

البناء الترةوي السياسي.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/4 ،

 .36خبراء إسرائيليون :دحالن ورقة الطالق بين عباس والسيسي

أل للر خب لراء إس لرائيليون أن ال لرئيس المصللري عبللد الفتللا السيسللي ونظي لره الفلسللطيني محمللود عبللاس
يمران بل يمرحلة طال دبلوماسيي واعتبروا أن القاهرة تحاول إجبار عباس على التنحي لفائدة خصم

محمد دحالن الألي يرتبط بعالقا

التاريخ :األحد 2017/3/5
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وقلال الءاتللب فللي موقل يأن آر جلليي آسللا

غيبللور إن شللهر العسللل الللألي سللاد بللين السيسللي ومحمللود

عباس انتهى ،وانهما يمران اليوم بمرحلة الطال الدبلوماسي.

وأضا

أن السيسي أرسل إلى رام هللا قائمة سوداء تضم شخصيا

أ ارضللي  ،فللي محاولللة مللن ال لرئيس المصللري للتللأثير علللى مجريللا

فلسطينية غيلر مرغلوب بلدخولهم
التطللو ار الفلسللطينية ،مللن خللالل

إعادة دحالن الخصم اللدود لعباس إلى المسر السياسي الفلسطيني.
وتللاب آسللا

غيبللور أن ال لرئيس الفلسللطيني يعتبللر طريللق دحللالن مغلقللا ،لللألل لللم يسللتجب لطلبللا

السيسي ،مما جعل األخير يعلن يأس من عباس.

م للن جهل للة أخل للرى ،أل ل للر يل للوني بل للن منل للاحيم الخبيل للر اوس ل لرائيلي فل للي الشل للؤون العرةيل للة بموق ل ل المعهل للد

األورشليمي لشؤون الدول أن مصر تتعامل م عباس على أن حصان خاسر.
وأشار إلى أن المخاب ار المصرية أقنع
ألن هألا الجهلاز األمنلي يلرتبط بعالقلا

القيادة السياسية باتخاأل خطوا

قاسلية ضلد عبلاس ورجالل ،

وثيقلة مل دحلالن ،ويلرى فلي األخيلر منفلألا للمصلالح األمنيلة

المصرية.

ورأى بن مناحيم أن المخاب ار المصرية تق أر جيدا الصورة الصعبة التي يحياها عباس ،ال سيما عقب

انتقللال السلللطة فللي الواليللا

المتحللدة األمير يللة إلللى دونالللد ترمللب الللألي أعلللن تأييللده الرسللمي اتجللاه

إسرائيل وح ومة بنيامين نتنياهو ،بينما لم تتم دعوة عباس للقاء ترمب في البي

األبيض حتى اآلن.

حر للة

وأوضللح الضللابط السللابق فللي جهللاز االسللتخبا ار العسل رية (أمللان) أن عبللاس أسللهم باضللعا
فتح.

واعتبللر أن دحللالن نجللح فللي عللزل عبللاس بعللد حصللول علللى دعللم عللدد مللن الللدول الغرةيللة يالمعتدلللةي
لتنصيب رئيسا قادما لل السلطة الفلسطينية رغم معارضة عباس الألي طرد عددا بي ار من قيلادا

في الضفة الغرةية وقطان غزة بسبب قرةهم من دحالن ودعمهم ل  ،وفق تعبيره.

وأضللا

فلتح

ب للن من للاحيم أن عب للاس يفض للل بق للاء الوضل ل الح للالي م للا ه للو ألنلل األق للل س للوءا ،وأن هدفل ل

األساسي العثور على خليفة مناسب ل يحفظ أمن عائلت ومصالحها االقتصادية.

وعبللر عللن اعتقللاده بأن ل رغللم إخفاقات ل السياسللية وت ارج ل شللعبيت فللي الشللارن الفلسللطيني ،فللان عبللاس

ليس
ولفل

لدي نوايا لالستقالة بل يواصل اومسا بزمام السلطة.

بللن منللاحيم النظللر إلللى أن مصللر تحللاول الضللغط علللى عبللاس واجبللاره علللى الرحيللل مللن خللالل

اتخلاأل جملللة خطلوا

لزعزعللة اسللتقرار سللطت وفللرض دحللالن عليل  ،واعتبللر أنل يجلب عللدم االسللتهانة

بالدور الألي تلعب مصر في هألا الملع.

التاريخ :األحد 2017/3/5

العدد4219 :

الجزيرة.نت2017/3/4 ،
ص

23

 .37محمد المومني :القضية الفلسطينية ومبادرة السالم العربية على رأس أولويات مباحثات القمة

عمللان  -يللرى خب لراء وسياسلليون أن أهميللة انعقللاد القمللة العرةيللة فللي عمللان يللأتي للللدور األردنللي فللي

اهتمام ل بالقضللايا العرةيللة واوقليمي للة والدوليللة وفللي مقللدمتها القض للية الفلسللطينية ،وقللال وزيللر الدول للة

لشل للؤون اوعل للالم الل للد تور محمل للد المل للومني ،إن «القضل للية الفلسل للطينية لهل للا أهميل للة ،لم انتهل للا العرةيل للة
واوسللالمية والرتباطهللا بالمص للالح العليللا للع للرب والمسلللمين بش ل ل عللام ول للمردن بش ل ل خ للاص ،وأن

وسي ون لهأله القضية األولوية في مناقشا

القمة».

وقال أستاأل العلوم السياسية فلي الجامعلة األردنيلة اللد تور أملين المشلاقبة ،إن القملة العرةيلة تنعقلد فلي
مرحلة تاريخية صعبة فيما يتعلق بالنظام العرةي ومعقلود عليهلا الءثيلر ملن اآلملال والتوجهلا

فلي أن

تسللاهم ولللو جزئيللا فللي إعللادة الللرو إلللى النظللام العرةللي واعللادة مسللتوى عللال مللن التنسلليق واحيللاء رو

التضامن العرةي بعد مرور س

سنوا

على ما أطلق علي الرةي العرةي.

عمان2017/3/5 ،
الدستورّ ،

ضد تل بيب
 .38جيولوجيون وخبراء إسرائيليون ّ
قتالي ٍة ّ
يؤكدون :حزب هللا يحفر أنفاقا ضمن منظوم ٍة ّ
يؤّ د الجنرال في االحتياب ،يفتا شابير ،المسؤول عن مشلرون الميلزان العسل ر ّي فلي الشلر األوسلط
أن ي ون حزب هللا حفر أنفاقا ليس فلي
في معهد دراسا األمن القومي-اوسر
أن احتمال ْ
ائيلي ،على ّ
ّ
ّ
أن
جانب فحسب ،بل وأيضا تح الحدود هو احتمال معقول ،الفتا في الوقل عينل إللى ّأنل صلحيح ّ
الجي

تعبيره.

فحص ولم يجد حتى اليوم دليال على أللل  ،لءلن هلألا االحتملال موجلود عللى اللدوام ،عللى ح ّلد

أن رئلليس األر للان غللادي
المحلللل نللدا شللرغائي ،فللي صللحيفة (يس لرائيل هللايوم) شللع النقللاب عللن ّ
ُ
أيزن للوب اس للتدعى الجيول للوجي والجنل لرال ف للي االحتي للاب يوس للي لنغوتءس للي ،للتش للاور معل ل ف للي مس للألة
ّ
األنفللا  ،موضللحا ّأن ل قبللل  12عامللا شللغل لنغوتس ل ي منصللب مستشللار رئلليس األر للان آنللألا موشللي
المحللل فقلد حل ّألر الجيوللوجي منلأل أءثلر ملن عشلر
يعلون في موضون محارةة تهديد األنفا  .وبحسلب ُ
ّ
سنوا المستويا السياسية والعس رية من خطر ما يجري تح األرض في الجنوب .والسليناريوها
التي رسمها ،مثل خطع جنود ومحاوال

خطع جنود ،وعمليا

هجومية تقوم بها “حملاسي بواسلطة

أن الجيولللوجي اوس لرائيلي قللال ل لرئيس األر للان
المحلللل ّ
األنفللا  ،تحقق ل  .عللالوة علللى ألل ل  ،شللع ُ
ّ
ّ
أي نحو حدود لبنان.
آيزن وب ّ
إن ما هو مطلوب اليوم هو تحويل األنظار في االتجاه المعاءسْ ،
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فان تهديد األنفا من هأله الحدود ال يّقل خطورة علن
وبحسب لنغوتءسي ،أضاف الصحيفة العبرّيةّ ،
ٍ
شدّد على ّأن من غير المم ن عدم وجود أنفا هنا .
التهديد من الجنوب .وب لما أخرىّ ،
وكالة سما اإلخبارية2017/3/5 ،

 .39دعم قطري كبير لحمالت حفظ القرآن في قطاع غزة
غزة -مصعب اوفرنجي ومحمد جمال :أءد الملدير العلام لجمعيلة دار القلرآن الءلريم والسلنة فلي قطلان
لر لحملال
غزة ،محمود خاص ،أن قطلر تقلدم دعملا بي ا

سللاهم

لير إللى أنهلا
حفلظ القلرآن فلي قطلان غلزة ،مش ا

بتخ لري مللا يزيللد علللى ( )1,500طالللب وطالبللة أتم لوا حفللظ الق لرآن الء لريم خللالل صلليع عللام

 ،2016عبر مشاري نوعية وجديدة على مستوى دور التحفيظ في القطان ،والتي جاء
من قطر.

بتمويل وتبرن

الشرق ،الدوحة2017/3/4 ،

 .41مفاوضات إسرائيلية إيرانية حول الطيار أراد
أفاد

مصادر «إسرائيلية» نقلال علن مواقل غرةيلة ،علن وجلود مفاوضلا

جلر الشلهر الماضلي بلين

مسلؤولين «إسلرائيليين» وايلرانيين بشللأن جثللة الطيلار «اوسلرائيلي» «رون أراد» ،الللألي فقلد
لبنان عام .1982

وبحسب المواق  ،عقد

المفاوضا

أثللاره فللي

في قبرص بين مسؤول «إسرائيلي» مل المسلؤول اوي ارنلي هاشلم

رفسنجاني ،لتسليم الجثمان الألي يعتقد أن «حزب هللا» اللبناني سللم إللى طهلران ،دون أن ترشلح أي

معلوما

إضافية عما توصل

إلي اللقاءا .

الخليج ،الشارقة2017/3/5 ،

" .41أونروا" تدين االنتهاكات بحق منشآتها بمخيم عين الحلوة في لبنان
بيرو  :دان

جراء اشتباءا
و شف

و الة غو وتشغيل الالجئلين الفلسلطينيين يأونلرواي تعلرض منشلآ
استمر لعدة أيام في مخيم عين الحلوة في لبنان.

عملية التفتي

أن خمس منشلآ

االجتماعيللة وم تللب مللدير خللدما

الفاعلة ،وألل خالفا لحرمة منشآ
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و ان

مدرسة مرو بن عامر إلى جانب أحد م اتلب اوغاثلة والخلدما

تعرض

االجتماعيلة التلابعتين للو اللة

ألضرار مادية بالغة.

يشار إلى أن تسعة أشخاص قد أصيبوا بج ار حتى أملس الجمعلة بملن فلي أللل طفلل واحلد وموظلع

يعمل لدى األونروا ،فيما قتل شخص واحد نتيجة أعمال العنع األخيرة.

وقال بيان للو الة إن يأونروا مستاءة بشأن المؤش ار األولية للدرجة التي وصل
بما في ألل المقألوفا

إليها أعمال العنع،

التي لم تنفجر والتي تم العثور عليها بالقرب من م تب خلدما

لمونروا.

المخليم التلاب

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)2017/3/4 ،

 .42نبيل شعث نائبا لرئيس منظمة االشتراكية الدولية
رام هللا  -وفللا :انتخب ل

منظمللة االشللتراءية الدوليللة فللي أعمللال مؤتمرهللا الل ل ،25امللس الجمعللة ،جللورو

باباندريو رئيسا لها ،ونبيل شع

ويشللار شللع

نائبا للرئيس ،ولويس اياال أمينا عاما.

فللي هللأله االجتماعللا

فلسطيني ،والتي تعقد تح

ممللثال عللن حر للة فللتح وال لرئيس محمللود عبللاس علللى رأس وفللد

شعار يمن أجل عالم يسوده السالم العدل والتضامني.

األيام ،رام هللا2017/3/4 ،

 .43مطالب حقوقية بإدراج "إسرائيل" في القائمة السوداء
نيويور  :شف

صحيفة ييديعو أحرونو ي العبرية ،أن عددا من المنظملا

إلللى األمللم المتحللدة ودراو اسللم يإس لرائيلي فللي القائمللة السللوداء للللدول والءيانللا

بش ل منهجي حقو اونسان -وال سيما األطفال -خالل النزاعا
ووجهل

المنظمللا

باضافة اسم جي

السياسللية التللي تنته ل

المسلحة.

الحقوقيللة خطابللا إلللى األمللين العللام لممللم المتحللدة أنطونيللو غللوتري  ،تطالللب في ل

االحتالل ياوسرائيليي إلى القائمة السوداء للدول والتنظيما

مس للؤولية انته للا حق للو األطف للال خ للالل المواجه للا
عقوبا

الحقوقيلة وجهل

دعلوة

على يإسرائيلي ،وفق الجزيرة.
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 .44تمديد والية المبعوث الخاص بعملية السالم في الشرق األوسط
برو سللل -عبللد هللا مصللطفى :نشللر الجريللدة الرسللمية لالتحللاد األوروةللي أمللس قلرار تمديللد فتلرة عمللل
المبعو األوروةي لعملية السالم في الشر األوسط ،بناء على مقتر من المنسقية العليا للسياسة

الجريللدة الرسللمية لالتحللاد فللي برو سللل ،إنل وفقللا للمللادة

الخارجيللة لالتحللاد ،فيللدري ا مللوغيريني ،وقالل

 33والبنللد الثللاني مللن المللادة  ،31فان ل تقللرر تمدي للد ق لرار تعيللين فرنانللدو جنتيلينللي ،الللألي صللدر ف للي

منتصللع أبريللل (نيسللان)  ،2015واسللتمر حتللى نهايللة فب اريللر (شللباب) الماضللي ،وجللرى التمديللد للق لرار

لمدة  16شه ار حتى نهاية يونيو (حزيران) من العام القادم.

الشرق األوسط ،لندن2017/3/5 ،

 .45ترامب ونتنياهو والقضية الفلسطينية
منير شفيق
أولويللة ،أو

حتللى اآلن يم للن القللول إن أمري للا فللي عهللد دونالللد ت ارمللب لللم تحل ّلدد اسللتراتيجية دوليللة ألا
أءثر من أولويلة واحلدة ،تُخضل لهلا مختللع السياسلا والممارسلا التءتي يلة ،وملن ثلم تجعلهلا تعملل

في خدمتها.

صحيح أن إدارة ترامب ،وترامب نفس  ،ر از عللى علداء صلارم ضل ّد لل ملن الصلين وايلران .وقلد نلال
المعلنللة .ولءللن م ل ألل ل لللم تتحل ّلدد لالسللتراتيجية
العللداء ضل ّلد إي لران النصلليب األوفللر مللن التص لريحا
ُ
الدولية األمري ية أولوية ثابتة لسنوا  ،ما هو الشرب لءل استراتيجية لدولة إمبريالية أو عظمى.

المناخ العلام لتصلريحا

ت ارملب ومعاونيل أو للسياسلا

األمري يلة عموملا ،ملا زال فلي حلدود المواقلع

المتفرقللة (يالءللالمي) .ولللم ينللزل بعللد إلللى التطبيللق العملللي .ومللن ثللم فهللو قابللل للتغييللر .بللل هللو متقلللب

نسبيا حتى في إطار المواقع والتصريحا
ولهللألا ،مللن المب للر التحللد

المعلنة.
ُ

عللن اسللتراتيجية أمري يللة ،أو سياسللا

التأءد من العدائية التي ُوجه
واالستم اررية ،عدا ّ
تءشللع مللن سياسللا
علللى أن مللا يسللتحق التوقللع عنللده ممللا ّ

أمري يللة تحمللالن درجللة مللن الثبللا

حتى اآلن لءل من إيران والصين.

أمري يللة ،فيتعلللق بللالموقع مللن القضللية

الفلسطينية ،والعالقة بين ترامب ونتنياهو .وألل بعد اللقاء الرسمي بينهما.
بالطب  ،هألا التوقع يجب أن ي ون حأل ار ،وغير متعجل ،ألن ما ُ ِشع عن في ألل اللقاء يدخل فلي
اويجاز والعموميا  .وهو شبي بما يقال عادة عن الجزء الظاهر من جبل الثل الغار فلي المحليط.
فاللقللاء دام أرةل سللاعا  ،ومللا صللدر مللن تصلريحا

مؤش ار أولى ألا

أبعاد يجب أن تُق أر وتُحلل.
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توق البعض أن يسارن ترامب في اتخاأل قلرار نقلل السلفارة األمري يلة إللى القلدس ،ملا وعلد ،فلي أثنلاء
عبر
حملت االنتخابية ،بما يشب لحْل ل
ع ْ
المغلظة .ولءن اآلن ار يتأنى وينظر في األمر .وقد ّ
األيمان ُ
علن أللل بلالقول :يأرغلب فلي األملر ،إنملا ننظلر فيل ي .وهلألا يلدل عللى أن يعنترياتل ي ليسل بالضللرورة
لتعداده للمغلامرة
ألاهبة إلى الممارسة ،بلال ت ّ
لب اس ل
حس ل
لردد وحسلاب .ولءلن ،فلي الوقل نفسل  ،يجلب أن ُي ل
عامللل باعتبللاره عللاقال أو براغماتيللا ونقطللة علللى السللطر.
وسللوء التقللدير عنللد اتخللاأل القلرار .ومللن ثللم ال ُي ل
فهللو اوثنللان فللي آن :المغللامر ،ورةمللا األحمللق مللن جهللة ،والبراغمللاتي ،ورةمللا العاقللل مللن جهللة ثانيللة.
للان سي سللر يعصللات ي (عصللاه) .ألن الشللعب الفلسللطيني للان

فق لرار نقللل السللفارة فللي أولللى غزوات ل

متهيئا لالنفجار في وجه  ،ولطار التنسيق األمني ،وألصبح االحتالل واالستيطان على ع عفري ،
توحللد
أمللام جمللاهير ّ

ونزل ل

إلللى الش لوارن ،وأمللام شللباب وشللابا

الوسائل البدائية منأل سبعة عشر شه ار.

يستشللهدون وهللم يقللاومون بأبسللط

في لقاء ترامب م نتنياهو صر ترامب أن ينظر إلى الدولتين أو الدوللة الواحلدة .ويعجبل ملا يعجلب

الطرفين (يقصد الصهيوني والفلسطيني) .وقد تر الطرفين أن ُيقر ار ش ل التسوية بينهما ما السالم.

ووعد أن ييبرم اتفا سالم بير جداي.

إلى هنا ي ون ترامب قد تجلاوز ملن سلبق ملن رؤسلاء ثالثلة :لينتلون وةلو

اوبلن وأوباملا بملا أسلموه

أي حل ّلل.
يح ّلل اللدولتيني (التصلفوي طبعللا) .وتلر البلاب مفتوحللا لح ّلل اللدولتين أو حل ّلل دوللة واحلدة أو ّ
الحل الألي ييعجبي الطرفين .وةهألا ،ي ون قد خرو من االلتلزام
حل إالّ ّ
بل تر الباب مفتوحا على ال ّ
بللال

بحل ّلل الللدولتين أو أي حل ّلل آخللر .وأعلللن أن موقف ل هللو مللا يتفللق علي ل الطرفللان ،أي المفاوضللا
طبقل الرؤسلاء الثالثلة اللألين ألسلقطوا لل
سقع ،وهو الموقع الألي يريده نتنيلاهو .وهلو الموقلع اللألي ّ

قل ار ار األمللم المتحللدة التللي سللبق ووافقل

عليهللا الواليللا

الدولتين ،وفقا لما يتفق علي الطرفان في المفاوضا .
ولهألا ،ال يظنن أحد أن ترامب أسوأ من أوباما أو بو

المتحللدة ،عللدا تللر هم سللقفا يمشللققاي هللو حل ّلل

االبن أو لينتون حتى في ما يتعلق بموضون
الت للي ُوض للع

لمس لليرة

يح ل ّلل ال للدولتيني .فالمش للتر األساس للي بي للنهم ه للو التخل للي ع للن للل المرجعي للا
التسوية مثل ق ار ار هيئة األمم المتحدة ،رغم سوئها ،وجعلوا المرجعية الوحيدة هي اتفا الطرفين من

خالل المفاوضا  .أما ما تر لوه ملن سلقع اسلم يح ّلل اللدولتيني فت ارملب أبقلاه إللى جانلب غيلره ليتفلق
علي ل الطرفللان .وهللألا مللا فعلللوه حللين جعل لوا المفاوضللا هللي التللي تحل ّلدد للل شلليء .ومللن ثللم ي للون

إبقاءهم لسقع الدولتين وحده هالميا وش ليا ما دام

المفاوضا

المقرر.
هي ّ

بيد أن ثمة نقطة ألمح لها ت ارملب تبلدو جديلدة (بلل قديملة) وهلي محاوللة إشل ار اللدول العرةيلة (يقصلد

مصر والسعودية واألردن) في محادثا
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األب وةي ر ،وقضى علي اتفا أوسلو .طبعا اللدور العرةلي اوقليملي هنلا ال ي لون طبلق

أطلق بو

األصل عن نه مدريد ،وما أطلق من مسا ار تفاوضية .ولءن ما يشبه .
لقللد أُعلِللن أن إدارة ت ارمللب تللدرس عقللد قمللة عرةيللة فللي واشللنطن لهللألا الغللرض .األمللر الللألي يعنللي أن
ترامب قد ال يتر األمر لما يعجب الطرفين فقط.

وهنا ثمة مش لة على ترامب أن يحلها م نتنياهو الألي لم ي شع أوراق وهو ما فعل أسالف منلأل بلن

غوريون إلى اليوم .فقادة الءيان الصهيوني لم يعترفوا بأي قرار صدر عن هيئة األمم المتحدة بما في

ألل قرار التقسيم  181الألي استندوا إلي في إعالن يدولتهمي .ولم يقولوا ما هو الحل اللألي يقبللون بل .

فقد ان نهجهم دائما أن ُيطلب من الفلسطينيين والعرب والدول األخرى الموافقة على القل ار ار وتقلديم
لق لل مطلقلا فلي فلسلطين.
الحلول لما تحمل من تنازال باعطاء حقو للءيان الصلهيوني اللألي ال ح ّ
ثلم يطالللب بالمزيللد حتلى وصللل األمللر إلللى جعلل المفاوضللا الثنائيللة المباشلرة هلي التللي تقل ّلرر مصللير
أي ح للق ف للي فلس للطين طرف للا أص لليال لل ل الح للق ف للي تقري للر مص للير
فلس للطين .أي أص للبح م للن ال يملل ل ّ

فلسللطين .وألل ل علللى أن تءللون للل فلسللطين ل ل وتهجيللر أهلهللا منهللا .وه لؤالء إألا للانوا يريللدون دولللة

فعندهم شر األردن ،وعندهم سيناء.

ولهللألا ،سلليواج نتنيللاهو مش ل لة مل ت ارمللب إألا قللال ل ل حل ّلدد الحل ّلل الللألي تريللده حتللى أتبنللاه هنللا سللتق
الطامللة علللى رأس نتنيللاهو وعلللى رأس ت ارمللب .ألن شللع األو ار بمعنللى تحديللد مللا يقبللل ب ل الءيللان
الصللهيوني سللي ِ
دخل للل مللن وافللق علللى ق لرار دولللي أو حل ٍلل مللا للقضللية الفلسللطينية ،مللن فلسللطينيين
ُ
(جماعللة التسللوية) ومللن عللرب (معاهللدا مل الءيللان والتطبيل ) ودول بللرى ووسللطى وصللغرى وهيئللة
أمم ،أمام ورطة قاتلة من الناحية السياسية.

وسو

تثب

التجرةة أن العقل الصلهيوني (الهلد

الصلهيوني) ال ينفل معل إالّ أن تعطيل

لل شليء

في فلسطين ،أو ال تعطي شيئا في فلسطين .هألان الحالن هما اللألان يريحان هألا يالعقلي ليرضى.

ولهللألا ،عنللدما صللر مسللؤول مللن معللاوني اودارة الجديللدة-إدارة ت ارمللب أن دولللة الفلسللطينيين م انهللا
الصهيوني -العقل الصهيوني.

المعبر عن الهد
شرقي األردن ،ان
ّ
الحظوا تصريح نتنيلاهو بعلد لقائل ت ارملب ،واللألي دعلا فيل الفلسلطينيين إللى االعتل ار

بيهوديلة الدوللة

وقبول السيطرة األمنية الصهيونية على وادي األردن شرطين للسالم .ولم يقل شلرطين وقاملة دوللة

فلسطينية ما يريد محمود عباس ،أو ُع ٍ
شر مما يريد ،هو والدول العرةية التي قد يدعوها ت ارملب إللى
حل.
المشار ة في إيجاد ّ
االعت ار

بلييهودية الدولةي يعني االعتل ار

بالسلردية الصلهيونية للحلق فلي فلسلطين ولتلاريخ فلسلطين.

يؤخلأل ّلل أو ُيتل للر
وهللي غيللر قابلللة للمسللاومة مللن وجهللة نظرهللا .فهللي مللن النللون الللألي ل
التاريخ :األحد 2017/3/5

العدد4219 :

ّلل  .ألن للل
ص

29

أساسللها باطللل .وألن اعترافهللا بللأن جللزءا مللن فلسللطين مللن حللق الفلسللطينيين يبطللل حقهللا فللي األج لزاء
األخرى.

لهألا ،سي ون نتنياهو في ورطلة مل ت ارملب إألا سلعى األخيلر إللى أي حلل علدا حلل الدوللة الفلسلطينية

فللي ش لرقي األردن .وسللي ون ت ارمللب فللي ورطللة قاضللية علي ل إألا قبللل بالحل ّلل فللي األردن ألن ل بمنزلللة
الخيانة العظمى فلسطينيا وأردنيا وعرةيا واسالميا.
فترامب حين يأمل بابرام ياتفا سالم بيري ِ
سيجُد نفس مثل سابقي ملن الرؤسلاء مفضلال التخللي علن
حل ستقتل شروب نتنياهو التي للم
المحاولة ما لم يقرر فرضها بالصدام م نتنياهو .ألن أي مشرون ّ
يأل ر منها حتى اآلن غير شرطين.
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الشيخ
ماجد ّ

الوض الوطني الفلسطيني ليس على ما يرام ،بل هو أسوأ مما ان في لل مفاصلل الءفلا التحلرري
ومراحل  ،منأل ما قبل أوسلو ،وما بعد إنشلاء السللطة الفلسلطينية ،وانقالبهلا ألاتيلا ،وتحولهلا موضلوعيا،

ف للي اتجاه للا

ل للم تع للد تؤش للر إل للى قدس للية القض للية الوطني للة ،وال إل للى التل لزام مع للايير ودالال

تبد
الفلسطينية ما ّ
الوض الوطني على ما ان علي في بداية سنوا

المس للألة

منلأل نشلوئها .ففلي غيلاب قيلادة اريزميلة صللبة ،للم ي لن ليتوقل أن يسلتمر حلال
الءفا األولى ،وفي ظر موضوعي أشلد تعقيلدا

وانفالتلا وانفالشلا مملا سلبق ،لليس عللى الصللعيد المحللي والعرةلي ،بلل واوقليملي واللدولي ،بحيل
للطائفي للة وللتم للألهبا

الديني للة واأليديولوجي للة أنظم للة ل للم تع للد تخج للل م للن انفض للا أه للدافها وت للدخالتها

وسياس للاتها المداهن للة ،م للا ب للا

للعنصل لريا

ان ،يحن للو عل للى دول للة االح للتالل
الش للعبوية نظ للام دول للي ر ٍ

الءولونيالي االستيطاني األءثر تجأل ار في ممارسة األبارتهايد ،واضطهاد شعب آخر.

لقد «استعاد » القضية الوطنية الفلسطينية ،في ظل واق وشلروب «الهيمنلة العلدوة» وآليلا

للقوى المضادة للتاريخ والحداثة والتنوير ،ولتطلعا
اسللتعاد

قبلهللا ومللا بعللدها ،وصلوال إلللى اللحظللة التللي مللا فتئل

«الساحةغ اللوطن» ،بلدءا ملن تلدخال
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وضللعية «السللاحة» علللى مللا انت ل السللاحة اللبنانيللة يومللا ،منللأل بللدايا

والدولية.

بللا

تشللهد العديللد مللن التللدخال

الحللرب األهليللة ومللا
المتعللددة فلي شللؤون

نظلام «الشلقيق» أو أنظملة «األشلقاء» ،وحتلى القلوى اوقليميلة
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وفللي هللألا التوصلليع ،ال يختلللع منظللور «السللاحة» الفلسللطينية ،بللل هنللا العديللد مللن أش ل ال التفللو
الن للوعي ف للي م للدى الت للدخال

والت للداخال

ف للي م للا تتع للرض لل ل القض للية الوطني للة ،وهل لي تتح للول إل للى

«ساحة» ،مجرد ساحة لم تعد تجد لهلا فلي قواهلا الألاتيلة وقيادتهلا المفترضلة أي مرجعيلة ملن أي نلون،
ال ف للي مواجه للة جبه للة األع للداء ،وال ف للي مواجه للة الجبه للا

المتنافس للة عل للى و ارث للة منظم للة التحري للر،

ومص للادرة إر قراره للا ال للوطني المس للتقل ،وتراثه للا ال للوطني قي للادة منفتح للة ومتس للامحة ومتن للورة وعق للل

ح للدي  .وال ف للي مواجه للة مح للاوال
واستءمال حلقا

الهللد

ت للألويب الوضل ل ال للوطني الفلس للطيني والحاقل ل بالوضل ل اوقليم للي،

تفادي «حل الدولتين» ،وألل انسلجاما مل تلألويب الهويلة الوطنيلة الفلسلطينية ،وهلو

االسللتراتيجي الءامللل للحر للة الصللهيونية منللأل بللدايا

بللدء تجسلليدها يانهللا االسللتعماري ،فللو

أرض الوطن الفلسطيني.

لءلن مللا أتللى ويلأتي مللن بعللض الوضل الللوطني ،انقسللاما وتشلرألما وتباعللدا مللن الهلد
وخلللق قيللادا

رديفللة تنسللق مل قللوى خارجيللة إقليميللة وأنظمللة وتنظيمللا

وميليشلليا

الللوطني العللام،

«أمميللة» طائفيللة

ومألهبية ،ي لاد ي لون لل الوقل األعملق عللى زيلادة الشلرخ والتباعلد بلين قلوى «السلاحة» التلي صلارتها
فلسلطين ،بفعلل مسللءيا

وممارسلا

بعلض أبنائهللا وتنظيماتهلا ألا

الصلبغة الدينيلة ،أو تلل المؤيللدة

ألنظم للة االس للتبداد المعادي للة لش للعبها ،وه للي تنح للر ع للن بوص لللة التح للرر ال للوطني لتنش للىء س للاحاتها

ومالعبهلا الخاصلة ،تنغيصلا عللى قللوى المشلرون اللوطني وفلي مواجهتل  ،بللدال ملن صلب جهودهلا فللي

مواجهة العدو الوطني.
لقد أمس

سلطا

التناحر الوطني ،هي «اليد العليا» الغالبة ،واألءثر نمألجلة لسللو اللبعض الخلارو

ع للن وطني للة الءف للا التح للرري الفلس للطيني ،واالتج للاه لالنخل لراب ف للي س للرديا

مس لللءيا

ال عالق للة له للا

بفلسطين (القضية الوطنية) سوى باوسم ،وما جعجعة مؤتمري طهران واسطنبول على اختال

التللي ش للار

ف للي فاعلياته للا «الس للياحية» ،س للوى الالقيم للة المض للافة لعه للد تءل لريس االنقس للام ال للوطني،

السياسي والجغرافي ،والفئويا

مللا انحرفل

القوى

السلطوية التي لم تعد تلتزم عهود تمثيل شعبها وقضيت الوطنية ،بقدر

بوصللالتها للتمثيللل عليل  ،لللدى مللن أجللادوا ويجيللدون تجللارة «التمثيللل التضللامني» الهللاد

إل للى خ للر وح للدة اله للد

ال للوطني ،واخ للتال ق للوى خ للارو الص للع ال للوطني ،ومنحه للا «بل لراءة اختل لران

التمثيللل» ،و للل ألل ل علللى حسللاب منظمللة التحريللر الفلسللطينية التللي لللم تعللد لمسللع تجللد مللن يللداف

عنها ،أو يعيد إليها اعتبارها الءفاحي ،ويؤ د على صيغة تمثيلها الءياني الموحد للءل الفلسطيني ،إال
إألا ان ألل في خدمة أهداف الفئوية والفصائلية ،وهأله قضية تدخل في صلب تحول الوض القيلادي

الفلسطيني إلى «بطن رخوة» ،ال يمل مقوما

صلبة للدفان عن ما يفترض أن من مهمات الرئيسة،

ال في مواجهة العدو ،وال في مواجهة من ينافس على سلطة معلقة بحبال الهواء.
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ولهألا تحول

السلطة إلى سلطتين ،لتاهما تستمي

الم للان أو األم نللة الفلسللطينية إلللى سللاحا

دفاعلا علن مصلالحها ومصلالح أفرادهلا ،وتحويلل

ص لران داميللة ،بللين أضللداد يختلفللون علللى للل شلليء ،وال

يتوحللدون أو يللأتلفون سللوى علللى مبللدأ الص لران الللألاتي ،مللن أجللل تء لريس سلللطة «األنللا» .وهللألا هللو
لمس للع ح للال الفلس للطينيين ف للي لبن للان (ع للين الحل للوة)  -م للا ف للي الض للفة الغرةي للة وقط للان غللزة ،وه للي
ساحا

الصران الرئيسة م العدو ،أما انتقال سرديا

ومفاهيم اسلتثمار «عنصلر السلاحة» الصلراعي

الفلسطيني إلى تل الملؤتم ار الخالفيلة واوشل الية فلي لل ملن طهلران واسلطنبول ورةملا غيرهلا ،فهلو
إيللألان بللالخروو مللن ميللادين الص لران م ل العللدو اوس لرائيلي ،ال للتصللادم مع ل  ،واويغللال فللي التنللافس

والتنازن بين «األناوا » المختلفة ،وةينها وةلين تلل األءثلر واألشلد اختالفلا و «داعشلية»ك حتلى باتل
القضيةغ الساحة واحدة من مجاال
تصللارن داميللة ضللد للل الهويللا

التصارن التناقضي عللى الهويلة ،فيملا اللدين يتحلول إللى سلاحا

الوطنيللة ،وأللل فللي محاولللة مسللتميتة لتللدميرها مللن جهللة ،ومللن جهللة

أخرى لتأءيد الهويةغالعدم ،فهل هألا ما يراد أن تبلغ القضية الفلسطينية على أيدي أصلحاب الهويلا
العدمية

الحياة ،لندن2017/3/5 ،

 .47دور فلسطينيي الخارج في صناعة القرار الوطني
وائل أبو هالل
ان هألا هو عنوان الندوة األولى من ندوا

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارو ،الألي عقد في – 25

لطينية ضلاغطة – فلي الخلارو  -للتمثيللي فلي
 26فبراير  ،2017والتي بحث يتش يل حاللة شلعبية فلس ّ
الفلسطينية.
الوطنية وعلى رأسها منظمة التحرير
المؤسسا
ّ
ّ
ّ
أن ي لون حّقللا .مللا
والتمثيلل هللو الطريلق الشللرعي ألداء الل ّلدور ال
لوطني فللي التحريللر ،وهلو واجللب قبللل ْ
ّ
ِ
وصي لد ِعي ،حاول جاهدا تهميشنا وحرماننا من هألا الح ّق على
محتء ٍر
منة من
ٍ
فردي وليس ّ
ّأن ّ
حق ّ
ّ
ّ
األقل.
مدى رة قرٍن على
ّ
لطيني حّق ل وواجب ل
لطيني علللى فلسل ٍ
أن يسللتءثر فلسل ف
لتهجن والمسللتن ل ر ْ -
المسل ل
ومللن المسللتغرب – بللل ْ
ّ
عيةي في تحرير أرض المحتّلة من الءيان الصهيوني الغاصب!
بالمشار ة يالشر ّ
الءهنوتيلة عليل !
الشلعب ،واللألي مضلى عهلد الوصلاية و
الشعب لل ّ
دور ّ
أن ّ
ما ّ
ّ
يالد ْوري المقصود هنا ْ
ٍ
ِ
أرضل ،
وه ّجر واحتلل
ُ
فليس الحدي هنا عن حالة نزان وخال ومزاحمة فصائلية ،فنحن شعب ُش ِّرد ُ
وبالتالي دورنا لنا هو المطلوب ،وليس نخبنا وفصائلنا فقط  -على فضلها وعظم دورها.
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ِ
للشلعوب الح ّلرة –
فالشعوب هي التي تصن ديموملة الحاللة الثورّيلة بآفاقهلا ضلد
المغتصلب! وال يم لن ّ
النخب!
مقدمتها شعبنا
الفلسطيني – أن يبقى تح سقو ّ
وفي ّ
ّ
فاألا ان الشلعوب العرةيلة صلرخ فلي ميلادين التحريلر  -ملا الشلعب التونسلي ملثال :يالشلعب يريلد
تحريللر فلس للطينيك أفللال يص للرخ الشللعب الفلس للطيني بللألل  ،ويق للول :الشللعب الفلس للطيني يريللد دوره ف للي
ّ
الش للعب ال للألي أعط للى لمفه للوم الث للورة والمقاوم للة ن هتل ل المميل لزة ،و للان واّياه للا
تحري للر فلس للطين وه للو ّ
صنوان.
ولنا عند "مفهوم" الثورة ِوقفة!

حرب ٍ
فقد مورس عمليا يتجهيلي مدروسة ومبرمجة على الشعب الفلسطيني في الخارو ،عبر ٍ
غاية
ُ
فللي التعقيللد علللى المفللاهيم والمصللطلحا  ،ب لدأ علللى األقللل منللأل إعللالن مللا ُيسل ّلمى  -وهمللا وخ ارفللة-
أن نخللرو مللن يحالللةي
لطينيةيك وايهامنللا بأننللا نعللي فللي دولللة! و للان المقصللود مللن هللألا ْ
يالدولللة الفلسل ّ
وأدبيا وثقافلة وف لر وفلسلفة ورو وأدوا يالثلورةي ،لنلدخل فلي حال ٍلة ملن يوهلمي وأدبيلا وثقافلة وف لر

اغماتيلة سياس ّلية
وفلسفة ورو وأدوا يالدولةي! وبالتالي أن نعي ما تتطّلب هلأله الحاللة ياللوهمي ملن بر ّ
الدولي
أفقد
اقعيةي تارة ،ومتطّلبا المجتم ّ
مبرر وجودهم تح حج يالو ّ
الثوار بوصلتهم ،و ْأن لستهم ّ
ّ
تارة أخرى ،إلى أن ان التي ُ الءبير في يأوسلوي الألي ما زلنا في سراب صحرائ !
ببسللاطة ّأيهللا يالساسللةي! ّأيهللا الثل ّلوار القللدامىّ :إننللا شللعب مللا زال فللي مرحلللة يالثللورةيك فأرضللنا محتلللة،
مهجللرون فللي أصللقان األرض (الوفللود فللي المللؤتمر جللاء مللن  50دولللة)! وال يللنهض بللالثورة
ونحللن ّ

األقل.
الشعوب ،فاتر وها وشأنها على
وأعبائها إال ّ
ّ
لم ي ِ
تع يساستناي بالعي في وهم الدولة ،ومحاولة فرض ثقافتها علينا (لم ولن ينجحوا بالطب !)ك بل
ِ
حوصللر فللي مقاطعللة رام هللا.
لطينيةي ،والتللي
بللدؤوا بمحاصلرتنا يبخ ارفللةي جديللدة سل ّلموها يالسلللطة الفلسل ّ
وفي مفارقة عجيبة مستن ل رة أصبح هأله يالسلطةي تتعامل م يالثورةي – التي تريد تحرير فلسطين -
ّأنها يإرهابي!
بمنظملة لتحريلر ّلل فلسلطين ،وننتهلي بمحارةلة
يا للعجب العجاب! إنهلا معر لة اللوعي يلا سلادة! نبلدأ
ّ
لمن يسعى لتحريرها في الداخل ،ونمن لمن يريد المشار ة في التحرير في الخارو!!

فاننلا نسلعى ل ٍ
لدور متءاملل فلي التحريلر بلين
فالحرب على ّ
الشعب ّل الشعب في الداخل والخارو ،للألا ّ
الداخل والخارو!
اإليجابيات والفرص المتاحة في الخارج:

لان الخللارو يمتل ل
إضللافة للحللق الطبيعللي بالتمثيللل والش لراءة فللي العمللل الللوطني لفلسللطينيي الخللاروك فل ّ
ظم من فعالية دوره.
يجابيا
يتميز بها ،تع ّ
ّ
فرص وا ّ
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ففلسللطينيو الخللارو ينتشللرون فللي العللالم للل العللالم ،وهللألا يعنللي أ ّنهللم يمتلءللون طيفللا واسللعا  -باتسللان
العالم  -من الفرص واوم انا  ،وبالتالي هنا مساحا بيرة للعملل لصلالح قض ّليتنا وشلعبنا ،ولع ّلل
هألا األمر هو ما يقلق األعداء والخصومك فيعملون على إقصاء هألا الجزء من شعبنا وتهمي

دوره.

لءنهم سيفشلون فلي
لءن هألا االنتشار أيضا يحول دون إم انية أن
ييحاصروايك قد ينجحوا في م انّ ،
ّ
ل
للل م للان! فللان حاصللروا شللعبنا خلللع حلواجز الضلّفة وفللي مقاطعللة رام هللا وأقفللوا معبللر رفللح وعزلللوه
خلع الجدار العنصري  ...فلن يستطيعوا حصار العالم!

أن هلألا االنتشلار منحنلا أفقللا ال متناهيلا ملن وسلائل وأدوا العملل التللي تم ّ ننلا ملن خدملة قضل ّليتنا
ملا ّ
وش للعبنا ،والمب للدعون م للن ش للعبنا مبثوث للون ف للي جامع للا الع للالم ومعاه للده ومؤسس للات  ،ووص للل م للنهم
ٍ
دول ثيرة  ...فهل يجوز التفريط بهألا الرصيد
العش ار إن لم ي ن المئا لبرلمانا وح وما

العالمية بآلياتهم ولوةياتهم ،سنالحقهم في ّل زاوية
ظماتهم وو االتهم
نحن الألين ن افض الصهاينة ومن ّ
ّ
الدولية
ظما
من زوايا األرض ،سنحارةهم في اوعالم
ومؤسسا حقو اونسان ،وفي السياسة والمن ّ
ّ
ّ
لدونا يرتللا للحظللة .وسللنعمل لصللالح شللعبنا والتخفيللع مللن هموم ل ومعانات ل ب ل ّلل مللا
 ...لللن نتللر عل ّ
أوتينا من إم انلا  ،وسنسلتفيد ملن إم انلا

فلسطين تجمعنا هو حادينا.

وقلد ار شلعبنا لصلالح قض ّليتنا ،وسليبقى الشلعار العظليم:

آليات الضغط:

ن شلعبنا فلي الخلارو ،ملن طو يلو
فان طيلع األدوا واآلليلا ال حصلر لل  ،وهلو متن ّلون تن ّلو ل
ما قلناك ّ
لءننا نشير لعناوين رئيسة:
شرقا إلى اآلس ا غرةا! وهو قادر على اوبدان بما ال يخطر على بالك ّ
 .1نحن فلي عصلر الشلب ة والشلب ّية ،نسلتثمر أللل فلي إبقلاء االسلم (المصلطلح) موجلودا عللى أجنلدة
الهل ّلم الللوطني :يفلسللطينيو الخللاروي ،الشللتا  ،الالجئللونّ ... ،أيللا للان المصللطلحك فمجللرد وجللود االسللم
القضية.
والمصطلح هو تءريس للحالة وتداعياتها في العالم ،وتغييب جريمة في ح ّق الوطن والشعب و ّ

يجب أالّ يغيب مطلقا عن ّل مواق الشب ة
 .2وهللألا يتطّلللب إطللال العنللان لمبللاد ار الشللباب وطاقللاتهم و فللاءاتهم ،فهللم األقللدر علللى التعامللل مل

وتخوفاتنللا وحسللاباتنا وأوهامنللا
لق شل ُ
الشللب ة والشللب ية وثقافتهللا وأدواتهللا .لينطلل ل
لبابنا متحللر ار مللن شل و نا ّ
وفصل للائليتنا ،فلهل للم عصل للرهم الل للألي يعرفل للون أدوات ل ل وال نعرفهل للا .هل للم القل للادرون علل للى إغ ل ل ار الشل للب ة
بمصطلحاتنا ،وهمومنا ،ومعاناتنا ،وحقوقنا ،وأسماء شهدائنا ومأسلرانا وق ارنلا وةللداتنا  ...هلم القلادرون

لدونا فلي الءلونّ ،لل الءلون ،بلل فلي عقلر داره ومؤسسلات  ..هلألا الشلباب حتلى يحّقلق
على مالحقة ع ّ
ومؤسسا تستوعب طاقاتهم ونشاطاتهم وابداعاتهم.
طر بأطر واتحادا
ألل وأءثر ،يجب أن يؤ ّ
ّ

التاريخ :األحد 2017/3/5

العدد4219 :

ص

34

المؤسس للا
 .3إنش للاء
ّ

التخصص للية والتش للبي بينه للا ،وتنويعه للا عل للى أوسل ل نط للا مم للن :جامع للا ،
ّ

ؤسسا
مدارس ،فن ،مسر  ،فر
وطنية ،ت ار  ،رياضةّ ،
ّ
مهنيون ،مرأة ،شباب ،طفل  ، ....فالم ّ
التللي تسللتوعب طاقللا أبنائنللا وةناتنللا ،وهللي التللي تقلللق أعللداءناك فللال تخللافوا منهللا فالعللالم يتسل للءثيللر

هي

منها ،والدور والهد يتطلب ما هو موجود وأءثر.
 .4ح ار شعبي حي يجب أن ن ِ
سم صوتلنا للطر اآلخر ب لل أطيافل  ،اللوطني والعرةلي والعلالمي،
ُ
وم ْلن هلم سلفراؤنا وملاألا
ونخص هنا
المؤسسا التي ّتدعي تمثيلنا! يجب ْ
ّ
ّ
أن نعلر أملاءن سلفاراتنا ،ل
األمنية عن أبنائنلا) يجلب أن يتلأل روا أنهلم سلفراء شلعب
وقضيتنا (غير التقارير
يعملون ألجل شعبنا
ّ
ّ
ألقدميتهم!
للسل الدبلوماسي
ّ
وقضية ووطن ،وليسوا فقط عمداء ّ
 .5وأخي ل ارك فهللألا المللؤتمر بهللأله الحشللود الءريمللة العظيمللة مللن أبنللاء شللعبنا ،خيللر مثللال علللى إم انيللة

أن فلسطين تجمعنا حتى بادر شعبنا من
الح ار الشعبي ،عند تحديد الهد والبوصلةك فما إن أطلقنا ّ
خمسللين دولللة يقولللون :نحللن جللاهزون! ونحللن بللدورنا نقللول :دعونللا فاسللتجبتم ،فأيللدينا بأيللدي م لننطلللق
يخية نحو التحرير!
بلحظة تار ّ
ومبتدأ الكالم وخيره وآخره:
يِ
لاجر ِفلي سلِب ِ
اغملا ل ِثيل ار وسلعة وم ْلن ي ْخلرْو ِم ْلن ب ْيِتل ِ مه ِ
ِ
يِ لي ِج ْلد ِفلي األ ْلر ِ
لاج ار ِإلللى َ
يل َ
ض ُم لر ل
ليو لم ْلن ُي له ْ
لل ل لل ل ُ
ل ُل
ل
ورسولِ ِ ثُ َم يد ِرْ اْلمو لفلقد ولق ألجره على َ ِ
يُ لغُفو ار لرِحيماي (األنفال .)100 -
ان َ
ي لول ل
ُْ ُ ل ْ ُ ْ ل ل ْ ُ ُ ل
لل ُ
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 .48معارك تستند لنبوءات دينية
ياسر الزعاترة
مفارقة بالغة الغرابة نعيشها هأله األيام ضمن صراعا

المنطقة ،إن لان الصلران العرةلي الصلهيوني،

أم الصلران مل المشللرون اوي ارنللي ،إأل تللنهض أحللالم بلرى ألطل ار
لها تحيل انتصاراتها المأمولة إلى نبوءا

وم مجيء ترامب ،اءتمل

متعللددة مللن أديللان ومللألاهب شللتى،

دينيةك على تناقض سافرك بل صارخ بين تل النبوءا .

دائرة النبوءا  ،لتشمل اليهود والمسيحيين المتدينين ،بعد أن ان

تشمل

السنية ،ولن ون أمام مشهد مثير لمن يتأمل.
المسلمين في الدائرتين الشيعية و ّ
في الحالة األولىك اوسلالمية أعنلي ،يقاتلل ثيلرون ملن أتبلان خلامنئي فلي سلوريا والعل ار والليمن ألن
أللل ل ض للرورة ومقدم للة لظه للور المه للدي ال للألي ي للرون أنل ل أخف للي طف للال ف للي الس للرداب هرة للا م للن بطل ل

العباسلليين فللي القللرن الثال ل

الهجللري ،ولللم يخللرو رغللم ت لوالي القللرون علي ل  ،ويعتقللدون أن االنتصللار

الشليعي فلي سلوريا والعل ار ك ورةملا الليمن ،هلو اللألي سليتءفل بخروجل “لليمم األرض علدال ملا ُملئل
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جللو ار” ،مل التللأل ير أن هنللا مللن بللين الشلليعة مللن ين للر والدتل أصللال ،مللا هللو حللال المف للر الع ارقللي
أحمد الءاتب.

ومل صلليحا “يللا حسللين” ،و”لللن تُسللبى زينللب ملرتين” ،و”عل ” ،يخللوض أولئل القللوم معللار هم ،مللن
دون التأمل في حقيقة التناقض بين شلعا ار الحسلين وةلين تلل المعلار التلي يخوضلونها ،ملن حيل
نصرتها لطاغية في سوريا ،أو تحالفها م طاغية في اليمن.

علللى الجانللب اآلخللر ،خللاض تنظلليم داع ل

معار ل وفللق قصللة “دابللق” ،وهللي المعر للة الءبللرى التللي

تسبق “الدجال” ،و”نزول المسيح” ،وحينا آخر ضمن حدي

عودة “الخالفة على منهلاو النبلوة” .وهلو

ما ينطبق على جبهة النصرة (فتح الشام ،ثم تحرير الشلام) التلي تحلد

الءبرى ،وعن الخالفة استنادا إلى الحدي

بعلض منظريهلا علن المالحلم

المأل ور أيضا.

في الجانب اآلخرك المسيحي واليهودي تنهض مقوال

مشابهة ،وهنلا يتحلد

اليهلود علن اقتلراب بنلاء

الهي للل الللألي يقللرؤون عنل فللي آثللارهم ،وأللل بفضللل ت ارمللب الللألي يتبنللى دعللم الءيللان الصللهيوني ب للل
قللوة .أمللا اليمللين المسلليحي ،بخاصللة فللي أمري للا ،فيتحللد

عللن حللرب “يللأجوو ومللأجوو” ،أحيانللا ،وعللن

مجلليء المسلليح المخلللص بعللد تجمي ل اليهللود فللي فلسللطين ،ووقللون معر للة “هرمجللدون” الفاصلللة التللي
س ل ُليخيَر اليه للود ف للي نهايته للا ب للين المس لليحية أو القت للل (هن للا مق للال لءبي للر المستش للارين االس للتراتيجيين
لترامبك ستيع بانون يتحد عن حتمية اندالن “حرب يأجوو ومأجوو”).
ه ألا ينتظر ل خالصل بالطريقلة التلي ي ارهلا ،وملن أجلل أللل يخلوض معار ل  ،ويلرى بطبيعلة الحلال

وسيس للانده ويمنحل ل االنتص للار ألنل ل عل للى الح للق (ال نس للاوي هن للا ب للين الف للر
أن هللا ع للز وج للل معل ل ُ ،
المللأل ورة ب للل تأءيللد) ،مل أن التجللارب التاريخيللة لجميل األديللان ال تؤ للد أبللدا أن الحللق (بمعيللار أهلل

بطبيعة الحال) هو الألي ينتصر بالضرورة ،فقد ُش ّرد اليهود في األرض ،وحرقهم هتللر ،وهلم يعتقلدون
وصللب المسليح بحسلب اعتقلاد المسليحيين وهلو عللى
أنهم “أبناء هللا” الألين ّ
فضلهم على سلائر خلقل ُ ،
وهزم حملة الصليب في معار شتى ،األمر الألي ينطبق على الحالة اوسالمية (الشيعية) ،إأل
الحقُ ،
السنية
ُهزم الحسين أمام يزيد ،ما هزم ثيرون من حملة المألهب الشيعي بعده ،تماما ما في الحالة
ّ

(الحسين موض إجمان المسلمين) ،وحي

خاض المسلمون معار شتى ُهزموا فيها حين لم يسلعفهم

ميزان القوى بمعناه الشامل ،وانتصروا في أخرى ثيرة حين تهيأ

الظرو

لألل .

والخالصة أن اويمان ،بخاصة اويمان الحلق يضلاعع ملن القلوة الطبيعيلة (قلد تصلل ملا فلي القلرآن

الءريم إلى  10أضعا  ..إن ي ن من م عشرون صابرون يغلبوا مئتين ..وغالبا الضعع ..مئة يغلبوا
مئتللين -اآليللة ،)-لءن ل ال ي سللر للل مل لوازين القللوى ،والنتيجللة أن هللأله الص لراعا

الللدائرة س للتح مها

موازين القوى الداخليلة والخارجيلة (بمعناهلا الشلامل ملرة أخلرى) ،وهلي س ّلنة هللا فلي الءلون (قلد ُيسلتثنى
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األنبي للاء وق للد ُيقتل للون ،م للا ف للي صل لريح القل لرآن ووق للائ الت للاريخ) ،وحت للى ح للين ي للأتي زم للن النب للوءا

(الصللحيحة طبعللا) ،فسللتتحقق أيضللا ضللمن م لوازين القللوى ،بمعناهللا الشللامل ،وللليس بللالمعج از  .وهللا

أعلم.

عمان2017/3/5 ،
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عريب الرنتاوي

ال تمتل القمة العرةية المنتظرة أواخر الشهر الجاري في عمان ،سوى أن تعيد تأءيلد المواقلع العرةيلة
السابقة حيال القضية الفلسطينية ،وبالألا

ما تضلمنت مبلادرة قملة بيلرو  ،علن “حلل اللدولتين” وقيلام

دولللة فلسللطينية مسللتقلة ،قابلللة للحيللاة وعاصللمتها القللدس الشلرقية ...أي محاولللة للتسللاو مل المواقللع
واالشتراطا

اوسرائيلية الجديدة ،ستءون ضرةا ملن المجازفلة ،وسلتندرو فلي سليا التنلازال

“المهداة” إلى من ال يستحق.

المجاليلة

التمس بحلل اللدولتين ،هلو اوجلراء الوقائيغاللدفاعي العرةلي اللألي يجلب االستمسلا بل  ،فلي مواجهلة

محاوال
با

نتنيلاهو التنصلل ملن أي التلزام بانهلاء االحلتالل واقاملة الدوللة الفلسلطينية  ...حلل اللدولتين،

مدرجا في مختلع مرجعيا

المرجعيلة ،إللى مرجعيللا

عمليا

السالم وق ار ار الشلرعية الدوليلة ،وأيلة محاوللة لتجلاوز هلأله

ضلبابية ،سلينهي علللى آخلر أملل بانهللاء االحلتالل ملن دون أن يؤسللس ألي

أفق لحل الدولة الواحدة ثنائية القومية ،القائمة على مفهوم “المواطنة المتساوية”.

لسنا من الملؤمنين بلأن حلل اللدولتين ملا زال ينلبض بالحيلاة ،بلل قلنلا و تبنلا فلي هلأله الزاويلة أءثلر ملن

مرة ،بأن هألا الحلل ملا

وشلب موتلا ،لءلن االنتقلال سياسليا ملن مرجعيلة محلددة إللى مرجعيلة ضلبابية

(رمال متحر ة) ،سيوفر للتروي ا الحاءمة في إسرائيل البضلاعة التلي تحتاجهلا ،وسليعطيها المزيلد ملن
الوق

والتغطية للمضي في سياسة التوس االستيطاني المنفل

فللي حي لرة مللن أمللرهم ...لءللن “الدولللة الواحللدة” التللي يتحللد

من ل عقلال ،وسليدخل الفلسلطينيين

بهللا أقصللى اليمللين اوس لرائيلي ،هللي دولللة

الضللم واولحللا والتمييللز العنصللري ،وللليس الدولللة ثنائيللة القوميللة أو دولللة “الصللو الواحللد للناخللب

الواح ل للد” ،وه ل للي عل ل للى ال ل للرغم م ل للن طابعه ل للا العنص ل للري – االس ل للتعماري ،إال أنه ل للا ال تحظ ل للى باجم ل للان
اوس لرائيليين ،بللل وليس ل

مقبولللة مللن قبللل غللالبيتهم العظمللى ،ومش لوار نضللال الفلسللطينيين فللي سللبيل

الدولة المستقلة ،سي ون أقصر وأقل لفة من مشوار النضال في سبيل الدولة الواحلدة ثنائيلة القوميلة،

دولة المواطنة المتساوية لجمي أبنائها وةناتها ،عرةا ويهود.
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عبلر ملن خاللل
قبل أيام أجرى مر ز القلدس ل علالم واالتصلال اسلتطالعا لللرأي العلام الفلسلطينيّ ،
غالبية الفلسطينيين (حوالي  54بالمائة) عن تشاؤم أءبر بفرص حل الصران الفلسطيني – اوسرائيلي،
لء للن مل ل أللل ل  ،نس للبة مؤي للدي ح للل ال للدولتين ق للد ارتفعل ل

م للؤخ ار ،م للن  44بالمائ للة إل للى حل لوالي نص للع

الفلسطينيين  ...الفلسطينيون ،بمن فليهم المؤمنلون بحلل الدوللة الواحلدة ،ال يلرون شلري ا إسلرائيليا فلي
هألا الحل ،ويفضلون عدم تر أرضية حل الدولتين الصلبة نسبيا ،إلى رمال نتنياهو المتحر ة.

وعلللى القمللة العرةيللة ،وهللي تجللدد التأءيللد علللى مرجعيللة مبللادرة قمللة بيللرو  ،أن تؤ للد أن تنفيللأل هللأله

المبادرة ،سيتم من األلع إلى الياء ،ولليس ملن اليلاء إللى األللع ،ملا تطاللب إسلرائيل ،فلال تطبيل وال
عالقللا

سللالم وحسللن جلوار مل دولللة االحللتالل واالسللتيطان ،مللن دون أن تشللرن إسلرائيل فللي الجللالء

عللن جمي ل األ ارضللي الفلسللطينية والعرةيللة المحتلللة ،بمللا فيهللا الج لوالن وم لزارن شللبعا المحتلللة  ...أي

محاولللة لتعللديل مبللادرة السللالم أو إعللادة ترتيللب أولوياتهللا ،سللتءون بمثابللة خدمللة مجانيللة إضللافية ،تقللدم

مرة أخرى لمن ال يستحق.

وعلللى القمللة العرةيللة القادمللة ،أن ت لرفض رفضللا قاطعللا “يهوديللة الدولللة” وأن تبللدي أشللد الحللألر حيللال
أهلدا

وم ارمللي المحلاوال

اوسلرائيلية وجبللار الفلسلطينيين علللى إلغللاء ألاءلرتهم وسللردياتهم وتللاريخهم،

رمى لعيون تروي ا التطر الصهيوني المتح مة بمقاليد صن القرار اوسرائيلي  ...فضال عن ون

“يهودية الدولة” تهديد لحقو األقلية العرةية في إسلرائيل ،وتشل ل تبريل ار دينيلا لءلل قلوى التطلر التلي
تسعى في إقامة “دول دينية” في المنطقة عموما.

وعلى القمة العرةية المقبلة ،أن تبدي أشد الحألر والرفض لمحاوال

نتنياهو ،مدعومة من إدارة دونالد

ترامب ،الألهاب إلى “الحل اوقليمي” للقضية الفلسطينية ،من خالل إلغاء دور الممثل الشرعي الوحيد
للشعب الفلسطيني الألي تحظى ب منظمة التحرير ،أو من خالل القبول بتحالفا

ومحلاور وائتالفلا

لنية” فلي المنطقلة ،لمواجهلة إيلران  ...محلاوال
تضم إسرائيل إلى جانب ما يسمى “الدول الس ّ
حللر الص لران العرةللي – اوس لرائيلي لي للون ص لراعا عرةيللا – إيرانيللا ،ولتءللون هللي فللي قلللب المحللور
العرةي أو في قيادت  ،لمواجهة إيران ،هي محاوال

إسلرائيل

خبيثة وعلى القمة العرةية التنب لها واسقاطها.

ويتعللين علللى القمللة العرةيللة المقبلللة ،أن توجل رسللالة قويللة لءللل المحللاور المتنازعللة فللي المنطقللة ،التللي
تتصارن على اقتسام الورقة الفلسطينية ،وتسلعى فلي تحويلل الفصلائل الفلسلطينية إللى “منصلا ” مثلل

منصة إسطنبول ومنصة القلاهرة ومنصلة الدوحلة ،ومنصلة طهلران – دمشلق ،يجلب أن تجابل بموقلع

عرةللي ارفللض لءللل أش ل ال التللدخل الضللارة فللي الشللؤون الداخليللة الفلسللطينية ،ودعللوة افللة األط ل ار

المتصارعة إقليميلا لتحييلد المسلألة والسلاحة الفلسلطينيتين ،وةلألل لل جهلد لمسلاعدة الفلسلطينيين عللى

استعادة وحدتهم الوطنية.
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سللنجرؤ ونطالللب القمللة المقبلللة ،مللن دون أن تءللون لللدينا أيللة أوهللام ،بتقللديم العللون واوسللناد للشللعب
الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس ،لتعزيلز صلموده وبقائل عللى تلراب وطنل  ،فالمشلرون االسلتيطاني

اوسرائيلي يسعى في ضم األرض وطرد الس ان ،ونقطلة البلدء فلي هزيمتل  ،إنملا تبلدأ بابقلاء أصلحاب
البالد وس انها األصليين ،فو ترابهم الوطني ،وعدم السما للسياسا

مراميها.

والضغوب اوسرائيلية بتحقيلق

للفلسللطينيين عن لوان واحللد ،هللو منظمللة التحريللر الفلسللطينية ،علللى عج لره وةج لره ،ومللن أراد اسللتنهاض

المنظمل للة والحر ل للة الوطنيل للة الفلسل للطينية فل للالطريق إلل للى ألل ل ل معروفل للة ،والمؤ ل للد أنهل للا ال تمل للر عبل للر

“المنص للا ” واألط للر االنش للقاقية ،وم للن يفع للل خ للال

أللل ل  ،ي للون شل لري ا ف للي عملي للة تفتيل ل

الش للعب

الفلسطيني وممثل الشرعي الوحيد ،بل وي ون شري ا في الحملة اوسرائيلية الرامية على إلغاء الءيانية
الفلسطينية ،والقفز من فوقها لصالح مشاري إقليمية أقل ما يقال فيها أنها شوهاء ومشبوهة.
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