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 .1قوات االحتالل تغتال الناشط باسل األعرج في رام هللا وتختطف جثمان
رام هللا ـ محمود السعدي :استشهد الناشط الشبابي والمطارد لقوات االحتالل اإلسرائيلي باسل األعرج

( 31عاماً) ،اليوم اإلثنين ،عقب اشتباك مسلح مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة رام هللا وسط
الضفة الغربية المحتلة ،وذلك بعد عدة شهور على مطاردته.

وأكدت و ازرة الصحة الفلسطينية استشهاد األعرج ،بعد إطالق جنود االحتالل النار عليه في رام هللا،

خالل اقتحامهم للمدينة.

إن "قوات االحتالل استهدفت المنزل الذي كان يتواجد فيه
وقالت مصادر صحافية لـ"العربي الجديد"ّ ،
األعرج بقنبلة متفجرة اخترقت جدران المنزل ،ثم قامت قوات االحتالل بدخوله ومن ثم اختطفت

جثمان األعرج".

وخالل حصار المنزل ،الذي تواجد به وتخّلله اشتباك مسلح لعدة ساعات مع األعرج ،اندلعت

مواجهات أصيب فيها شابان بالرصاص تم نقلهما إلى "مجمع فلسطين الطبي" بمدينة رام هللا ،بينما

أصيب عدة شبان بحاالت اختناق.

وحاولت قوات االحتالل اعتقال األعرج ،وهو ناشط شبابي وباحث ويعمل صيدالنياً ،عقب دهم منزله
في قرية الولجة بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة ،بعد أيام من اإلفراج عنه من سجون السلطة
الفلسطينية ،برفقة أربعة من أصدقائه ،ثم اعتقل أصدقاؤه ،ورفض األعرج تسليم نفسه لقوات االحتالل

إلى أن استشهد فجر اليوم.
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ضد الشعب الفلسطيني لن تثني عن التمسك بحقوق العادلة
 .2عباس :الممارسات اإلسرائيلية ّ
نشــرت وكالـــة األنبـــاء والمعلومـــات الفلســـطينية وفـــا  ،2017/3/5 ،مــن رام هللا ،أن رئــي الس ــلطة
الفلســطينية محمــود عبــا

قــال إن "الممارســات اإلسـرائيلية ضــد شــعبنا مــن اعتــدال واعتقــال وقتــل ،لــن

تثنيــه عــن التمســك بحقوقــه العادلــة واقامــة دولت ـه المســتقلة وعاصــمتها القــد

الش ـرقية" .وشــدد خــالل

اسـتقباله ،يــوم األحـد  ،2017/3/5بمقــر الرئاسـة فــي رام هللا ،عائلــة الشـهيد محمــد الجـالد ،الــذي قضــى

في سجون االحتالل ،واألسير المحرر الطفل المصاب أسامة زيدات ،واألسير المحرر عماد عساف،
علــى أن "القيــادة الفلســطينية تبــذل كافــة الجهــود إلنه ــال معانــاة أس ـرانا األبطــال ،واإلف ـراج عــنهم م ــن

سجون االحتالل ليساهموا في بنال الوطن الذي ضحوا من أجله".

وأشــار موقــع صــحيفة القــدس ،القــدس ،2017/3/5 ،مــن رام هللا ،إلــى أن الـرئي

عبــا

اســتقبل وفــداً

نسائياً من فلسطينيي الـ  ،48برئاسة الفنانة دالل أبو آمنة .وأطلع الوفد ،الرئي  ،على المشروع الفني
"يا ستي" ،الهادف للحفاظ على التراث الفلسطيني.

 .3الزهار :إجراء االنتخابات المحلية بالضفة دون غزة جريمة قانونية
غزة :أكد رئي

كتلة التغيير واإلصالح بالمجل

التشريعي القيادي بحركة حما

محمود الزهـار ،أن

قـرار حكومــة التوافـق بــرجرال االنتخابــات المحليــة بالضــفة دون غـزة ،جريمــة قانونيــة فــي ظــل اعتمادهــا
على مستندات غير قانونية مثل المحكمة الدستورية.

وشدد الزهار خالل مقابلة مع إذاعة "الرأي" يوم األحد ،أن حكومة التوافق أصبحت حكومـة أمـر واقـع

وليست توافقية ،وال تحظى بأي احترام من أي فلسطيني سوال بحما

أو غيرها ألنها ال تمثلهم.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/3/5 ،

 .4عريقات :االتصاالت مع اإلدارة األمريكية متواصلة على عدة مستويات
رام هللا  -ق ــي

أب ــو س ــمرة :ق ــال أم ــين س ــر اللجن ــة التنفيذي ــة لمنظم ــة التحري ــر ،ص ــائب عريق ــات ،إن

االتص ــاالت الفلس ــطينية م ــع اإلدارة األمريكي ــة متواص ــلة عل ــى ع ــدة مس ــتويات .وأض ــاف ف ــي م ــؤتمر
صحفي عقده يوم األحد في مكتبـه فـي رام هللا ،بحضـور مؤسسـات وعـائالت معتقلـين فلسـطينيين ،إن

الرئاس ــة الفلسـ ــطينية ومنظمـ ــة التحريـ ــر بعثـــت عـــدة رسـ ــائل لمنظمـــات دولي ــة ووزرال خارجيـــة بهـــدف

اطالعهم على واقع المعتقلين وشرح معاناتهم.

وأضــاف ":االتصــاالت مــع اإلدارة األمريكيــة لــم تنقطــع علــى عــدة مســتويات ،وأرســلنا لهــم رســالة حــول
المعتقلين ،هناك اتصاالت يومية مع القنصـل األمريكـي فـي القـد " .وتـابع ":رئـي
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العامــة األمريكــي ،كــان التقــى الـرئي

(محمــود عبــا ) الشــهر الماضــي ،واتصـاالتنا معهــم علــى أكثــر

من مستوى" .وقال ":عندما تصاب المجتمعات بالعمى السياسـي تكـون النتـائا كارثيـة ،ال نريـد سـوى

االلتزام بالقانون الدولي".

وكالة األناضول لألنباء2017/3/5 ،

 .5عريقات يدعو لوضع استراتيجية وطنية حول قضية األسرى
رام هللا :ق ــال أم ــين س ــر اللجن ــة التنفيذي ــة لمنظم ــة التحري ــر الفلس ــطينية ص ــائب عريق ــات ،ي ــوم األح ــد

 ،2017/3/5إننــا علــى اســتعداد فــوري لعقــد اجتمــاع لكافــة فصــائل منظمــة التحريــر ،لوضــع اســتراتيجية
وطنية حول قضية األسـرى .وأضـاف عريقـات ،خـالل اللقـال الـذي عقـده فـي دائـرة شـؤون المفاوضـات
في منظمة التحريـر :نعمـل علـى إطـالق سـراح جميـع األسـرى ،ونوظـه جهودنـا إليجـاد حلـول سـريعة
لقضيتهم ،وبذل كافة الجهود المتاحة لإلفراج عنهم جميعا.

وانتقــد عريقــات ردود أفعــال الــدول والمؤسســات مــن حكــم القضــال اإلس ـرائيلي بالســجن  12شــه ار فقــط،

علــى الجنــدي قاتــل الشــهيد عبــد الفتــاح الش ـريه ،الــذي قــام برعدامــه ،معتب ـ ار أن ردود األفعــال كانــت

ســتكون مغــايرة لــو اختلــه الفاعــل والضــحية .ووجــه عريقــات رســالة إلــى الــدول التــي تســعى لالنتصــار
علــى اإلرهــاب ،بــأن ال إرهــاب أكثــر مــن االحــتالل ،ومــن يريــد أن ينتصــر علــى اإلرهــاب يعــرف أن
األفكار ال تقتل بالرصاص ،وأن االنتصار على اإلرهاب يبدأ بتجفيه منابع االحتالل.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/3/5 ،

وقيادياً في حماس
 .6اعتقاالت واسعة بالضفة تطال نائبين
ّ
الخليل :اقتحمت قوات االحتالل الصهيوني ،فجر االثنين ،عدة مناطق في مدينتي الخليـل وبيـت لحـم
وقيادي ـاً كبي ـ اًر فــي حمــا  .وأفــاد م ارســلنا أن ق ـوات االحــتالل اقتحمــت
جنــوب الضــفة ،واعتقلــت نــائبين
ّ
منطقة الحرايق في الخليل ،وفتشت منزل األسير طـارق ادعـي  ،وعبثـت بمحتوياتـه ،وصـادرت سـيارة
والده .وداهمت قوة كبيرة من جيش االحتالل بلدة زعتـرة شـرقي بيـت لحـم ،واقتحمـت منـزل النائـب عـن
حركة حما

خالد طافش ،واعتقلته ،ونقلته إلى جهة غير معروفة.

كمــا اعتقلــت فــي مدينــة بيــت لحــم النائــب عــن حمــا

أنــور ازبــون والقيــادي البــارز فــي حمــا

الشــي

حسن الورديان ،والمحاضر الجامعي د.غسان هرما  ،وهو أحد مبعدي مرج الزهور ،ومـدر مسـاق

التربية اإلسالمية في جامعة القد
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 .7صالح رأفت :القيادة ستتوج لمجلس األمن إللزام "إسرائيل" باالنسحاب من األراضي الفلسطينية
رام هللا :قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح أرفـت ،إن المرحلـة المقبلـة قـد تشـهد المزيـد
من االعترافات بدولة فلسطين من قبل دول أوروبيـة .وأشـار أرفـت فـي حـديث لبرنـاما "حـال السياسـة"

الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين وفضائية عودة ،إلـى توجهـات القيـادة بالتوجـه مـرة أخـرى إلـى مجلـ

األمــن الــدولي إللـزام "إسـرائيل" علــى االنســحاب مــن األ ارضــي الفلســطينية ،ووقــه االســتيطان وتطبيــق
قـ اررات الشــرعية الدوليــة ،موضــحاً أنهــا ســتدعو الجمعيــة العامــة لالنعقــاد فـي حــال اســتخدمت الواليــات

المتحدة األمريكية  -الفيتو.

واعتبر رأفت عقد "مؤتمر إسطنبول" محاولة إليجاد أطر موازية وبديلة لمنظمـة التحريـر ،مشـدداً علـى

رفضــه مــن قبــل القيــادة والشــعب الفلســطيني ،مؤكــداً أن منظمــة التحريــر هــي الممثــل الشــرعي والوحيــد

لشعبنا .وباإلشارة للقائمين على المؤتمر أكد رأفت أن تنسيقه جال من قبل جماعة اإلخوان المسلمين،

بالتعــاون مــع حمــا  ،محــذ اًر األخي ـرة مــن المضــي بمثــل هكــذا عمليــات انشــقاقية وانقســامية ،ودعاهــا
لاللتزام باالتفاقيات الموقعة ،والعمل باتجاه إنهال االنقسام ،وتشكيل حكومة وحدة وطنية للمضي نحـو

عقد االنتخابات وعقد مجل
كما دعا حركة حما

وطني يشمل الكل الفلسطيني.

للتراجع عن موقفها بمنع إجرال االنتخابات البلدية في غزة ،بالتزامن مع عقدها

في الضفة ،حتى وأن لم تريد المشاركة بها.

القدس ،القدس2017/3/6 ،

 .8دبور :القوة المشتركة الجديدة تتألف من كل الفصائل ..وكان هناك خلل في كيفية إدارتها
أكد السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور "أننا موجودون في مخيمات تعاني مـن البـؤ

والحرمـان

وال حــل لهــا ســوى أن تحــافن علــى أمنهــا إلــى حــين العــودة إلــى وطننــا" ،موضــحاً أن "ال ـرئي
عبا يعمل على أن نكون في لبنان ضيوفاً أعزال منذ  ،1948وفي رقبتنا دين للبنان حول استضافتنا
محمــود

واالهتمــام بقضــيتنا ونحــن نميــز لبنــان عــن البــاقين فــي تحمــل العــبل الفلســطيني" .وأوضــح أن "القــوة

المشــتركة الجديــدة تتــأله مــن كــل الفصــائل الفلســطينية ،وكــان هنــاك خلــل فــي كيفيــة إدارة ق ـرار القــوة

األمنية التي كانت موجودة ،فكان ال بد من مراجعة شاملة".
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 .9النائب نعيمة الشيخ علي تتهم عباس بمنع تنقالت نواب فتح

غ ـزة  -أحمــد المصــري :رجحــت النائــب عــن كتلــة فــتح البرلمانيــة ،نعيمــة الشــي علــي ،وقــوف رئــي
السـلطة محمــود عبــا  ،ورال حظـر منحهــا مــع مجموعــة مـن نـواب المجلـ

التشـريعي فــي قطــاع غـزة

تصريحات التنقل الخاصـة بهـم " ."VIPوقالـت الشـي علـي لصـحيفة "فلسـطين"" :إن قـرار حظـر مـنح
تصاريح  VIPأكبر من سلطة رئي

الشؤون المدنية حسين الشـي وفقـاً لمـا يتحـدث الـبعض" ،مكملـة

"حسين الشي ينفذ أوامر من مكتب الرئي

في منح أو حظر التصاريح" .ولفتت إلى أن قرار الحظـر

شــملها وكــال مــن النائــب ماجــد أبــو شــمالة ،واب ـراهيم المصــدر ،ورجــائي بركــة ،ويحيــى شــامية ،وعبــد
الحميد العيلة ،مشيرة إلى أن هذا العدد يعد كبي اًر وال يمكن أن تنطلي حجة الحظر ألسباب أمنية.

يذكر أن النواب التي تم حظر منحهم تصاريح  vipنواب مؤيدون لسياسـات القيـادي السـابق مـن فـتح

النائب محمد دحالن ،والذي لديه خصومة واضحة مع الرئي

عبا

بدأت منذ نحو عامين.

فلسطين أون الين2017/3/5 ،

 .11النائب دليالي ديمتري :السلطة تواصل اعتقال  11من أنصار دحالن

الرس ــالة ن ــت  -محم ــود هني ــة :ق ــال النائ ــب ع ــن حرك ــة ف ــتح دلي ــالي ديمت ــري والمق ــرب م ــن القي ــادي
المفصول من حركة فتح محمد دحالن ،إن األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تواصـل اعتقـال

 11شاباً من كوادر فتح المؤيدة لدحالن في الضفة .وأوضـح ديمتـري لــ"الرسالة نـت" أن هـؤالل الشـبان
اعتقل ـوا علــى خلفيــة مشــاركتهم فــي مــؤتمر للشــباب عقــد فــي مدينــة عــين الســخنة المص ـرية قبــل عــدة

أسابيع .وأشار إلى أن هؤالل الشبان معتقلون إدارياً لدى السلطة ،بدون توجيه أي تهمة لهم.
الرسالة ،فلسطين2017/3/5 ،
 .11انتقاد فلسطيني لمنع نتنياهو إطالق اسم عرفات على شارع داخل الخط األخضر
رام هللا :قالت و ازرة الخارجية الفلسطينية إنـه مـن الواضـح أن تسـمية شـارع فـي قريـة "جـت" الفلسـطينية

داخل الخط األخضر باسم الرئي
لرئي

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ،خلقت حالة استفزاز غير مسبوقة

الوزرال اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو ،لدرجـة أنـه سـارع للتعبيـر عـن موقفـه الشخصـي حيـال ذلـك

من خالل حسابه على الفيسبوك ،قائالً" :إن حكـومتي لـن تسـمح بوضـع اسـم ياسـر عرفـات علـى أحـد
الش ـوارع" ،مضــيفا بمزيــد مــن التعبيــر عــن الحقــد والكراهيــة تجــاه مــا هــو فلســطيني أو شــخص ال ـرئي

ال ارحـل عرفــات ،عنــدما أكــد علــى الحســاب نفســه أنــه "ســيتم إ ازلــة الالفتــة التــي وضــع عليهــا اســم ياســر
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عرفــات ،ولــن نســمح بوضــعها مــن جديــد" ،كمــا دعــا وزيــر داخليتــه ارييــه درعــي إللغــال ق ـرار الســلطة
المحلية بتسمية الشارع باسم ياسر عرفات ،في تدخل سافر في صالحيات وعمل السلطات المحلية.

واعتبرت و ازرة اإلعالم مهاجمة نتنياهو لقرية جت في منطقة المثلث غطرسة ،تدلل على درجـة الحقـد

وعدم تفويت أي فرصة للتحريض ضد أبنال الشعب الفلسطيني وقياداته ورموزه.

القدس العربي ،لندن2017/3/6 ،

 .12أبو يوسف :ال ترتيبات لعقد اجتماع قريب لتحضيرية "الوطني" واجتماع بتركيبت القديمة مطروح
غ ـزة – أشــرف الهــور :علمــت "القــد

العربــي" مــن مصــادر فلســطينية أن المخططــات التــي وضــعت

خالل الفترة السابقة ،لعقد اجتماع للمجل

الوطني الفلسطيني ،نهايات الشهر الجاري ،لم تعـد قائمـة.

وقال د .واصل أبو يوسه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،إن الخالف المستمر على تشـكيل
حكومـة وحــدة وطنيـة فلســطينية جديـدة ،يعيــق عقـد اجتمــاع جديـد للجنــة التحضـيرية للمجلـ

وأكد احتمالية عقد جلسة لهذا المجل

حركتا حما

والجهاد اإلسالمي.

وق ــال أب ــو يوس ــه ل ـ ــ"القد

الــوطني.

بأعضائه السابقين ،حال استمرت الخالفات ،وهو أمر ترفضـه

العرب ــي" ،ح ــين س ـ ـئل إن كان ــت هن ــاك ني ــة لعق ــد اجتم ــاع جدي ــد للجنـــة

التحضيرية في بيروت مجدداً ،إن ذلك األمر "غير وارد".
وربط عقد اجتماع جديـد للجنـة التحضـيرية للمجلـ

الـوطني ،بـتمكن الفصـائل الفلسـطينية مـن تشـكيل

حكومة وحدة وطنية ،حسب ما جرى االتفاق عليه في اجتماعات بيروت.

وقال إن التأخير الطويل سيدفع اللجنة التنفيذية للمنظمة ،بوصفها "صاحبة القرار" إلى دعوة المجلـ

الـوطني بشـكله الحــالي ،مـن أجــل إجـرال االنتخابــات المطلوبـة ،وذلــك فـي حــال طالـت مــدة عـدم القــدرة

على تشكيل حكومة وحدة وطنية ،وفق ما جرى االتفاق عليه في القاهرة سنة .2011

القدس العربي ،لندن2017/3/6 ،

مؤتمر إسطنبول وطهران مؤامرة هدفها ضرب وحدانية التمثيل الفلسطيني
ا
 .13الضميري:
رام هللا :اعتبر المفوض السياسي العام اللوال عدنان الضميري ،عقد مؤتمر إسطنبول وطهران ،بمثابة
مؤامرة ضد منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وحذر الضميري في حديث لبرناما "مله اليوم" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين ،من خطورة محاولة
ضــرب مســألة حــل الــدولتين ،والبحــث عــن حــل الدولــة ذات الحــدود المؤقتــة عبــر هــذه المــؤتمرات ،مــن
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جه ــات التق ــت م ــع اغذان الص ــاغية والداعم ــة م ــن قب ــل حم ــا  ،متس ــائالً" :ه ــل الش ــباب الفلس ــطيني
بالخارج بحاجة لتمثيل وتشكيل لجان خارج إطار منظمة التحرير؟!"

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/3/5 ،

 .14إلغاء إجازة يوم المرأة العالمي في قطاع غزة
أعلنت اللجنة اإلدارية العليا في قطاع غزة ،يوم األحد  ،2017/3/5عن إلغال إجازة يوم المرأة العـالمي
في الثامن من آذار الجاري ،وقالت "إن يوم األربعال  2017/3/8هو يوم عمل رسمي".

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/3/5 ،

 .15أحمد يوسف :حماس تقبل بدولة فلسطينية في الـ 67دون االعتراف بـ"إسرائيل" أو التنازل عن الـ48
بيت لحم  -وجدي الجعفري  -خاص معـا :كشـه القيـادي فـي حركـة حمـا

د .أحمـد يوسـه لوكالـة

معا أبرز مالمح البرناما السياسي الجديد للحركة ،والذي سيتم اعتماده رسميا مع انتخاب القائد العـام

للحركة في غضون الشهر الجاري أو القادم.

ويتضمن البرناما الجديد بعض التغييرات "اإليجابية" في موقه الحركة من "المقاومة الشعبية والدولة

الفلسطينية واألطراف الدولية والدول العربية واإلسالمية ،والتفريق ما بين اليهود كديانة وبين االحتالل
والمشروع الصهيوني من ناحية أخرى".

وينظـر البرنـاما الجديـد حسـب يوســه إلـى المسـيحيين فـي فلسـطين كمكــون وطنـي ،قـائال "لهـم مـا لنــا
وعليهم ما علينا" مع التأكيد على دور المرأة ومكانتها في مشروع المقاومة والتحرير.

االعتراف بالمقاومة الشعبية واستمرار الكفاح المسلح
وأوضح يوسه لوكالة معا ان البرناما الجديد – حسب اعتقاده  -يتضـمن موافقـة حمـا

دول ــة فلس ــطينية عل ــى ح ــدود ال ارب ــع م ــن حزيـ ـران ع ــام  7691والق ــد

علـى اقامـة

عاص ــمة له ــا ،دون االعتـ ـراف

برسرائيل أو التنـازل عـن أي جـزل مـن أرض فلسـطين ،مـع التأكيـد علـى حـق الالجئـين فـي العـودة إلـى

ديارهم.

وبخصــوص منظم ــة التحريــر ،أش ــار يوس ــه إلــى أن هن ــاك رؤيــة أفض ــل م ــن حيــث النظ ــر للمنظم ــة

باعتبارها إنجا اًز وطنياً يجـب الحفـاظ عليـه وتطـويره ،ليكـون إطـا ار وطنيـاً يتسـع للجميـع ،ويحـافن علـى
حقوقنا وثوابتنا الوطنية.
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وكشه يوسه ان الوثيقـة الجديـدة بـالمالمح التـي يعتقـدها سـوف تؤكـد علـى ان الصـراع مـع االحـتالل
والحركة الصهيونية فقط داخل فلسطين ،ولي

مع اليهود بشكل عام.

وأن الوثيق ــة س ــوف تؤك ــد عل ــى ض ــرورة التعام ــل اإليج ــابي والتواص ــل م ــع الق ــوى ومنظم ــات المجتم ــع
المــدني حــول العــالم التــي قــدمت مواقــه مش ـرفة لفلســطين ،مــع العمــل علــى التنســيق معهــا بمــا يخــدم

القضية الفلسطينية إنسانياً وحضارياً.

وحول المقاومة ،قـال "إن الحركـة لـن تتخلـى عـن ممارسـة أي شـكل مـن أشـكال المقاومـة بمـا فـي ذلـك
الال عنفية "المقاومة السلمية" منها ،كجزل من المقاومة ضد االحتالل ،إلـى جانـب المقاومـة المسـلحة
باعتبارها حق مشروع كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية للشعوب تحت االحتالل ".

وتنظر الوثيقة الجديدة للعمق العربي واإلسالمي باعتباره ممثالً لالمة وكطرف شريك فـي حمـل همـوم
وتبعات القضية الفلسطينية ،وتؤكد على رفض التدخل أو التـور فـي أي مـن الن ازعـات أو الصـراعات

الدائرة بـين دول المنطقـة ،واالنفتـاح علـى الجميـع وبنـال عالقـات متوازنـة تخـدم قضـيتنا ونهضـة األمـة

العربية.
ال عالقة لحماس مع الحركات اإلسالمية

كما أنها تؤكـد علـى ضـرورة التحـرك باتجـاه القـوى واألطـر العالميـة التـي تقـه مـع القضـية الفلسـطينية
وتــدعم حــق الفلســطينيين فــي تقريــر المصــير ،قــائال" :يجــب أن ال نقطــع الطريــق أمــام أي جهــد دولــي

ووقفات تضامنية مع شعبنا وقضيتنا".

وحــول العالقــة مــع الحركــات اإلســالمية :قــال يوســه إن عالقــة حمــا

مــع الحركــات اإلســالمية فــي

العــالم تــأتي مــن بــاب حشــد الــدعم المعنــوي وتأكيــد االرتبــا التــاريخي والنص ـرة للقضــية الفلســطينية،
وليست هناك ارتباطات تنظيمية أو إدارية خارج سياق تنسيق الجهود وتقديم الدعم اإلغاثي واإلنساني

لشعب فلسطين.

وفيمــا يتعلــق بالتنظيمــات اإلرهابيــة كــداعش قــال "إنهــا حركــات أســالت لصــورة اإلســالم والمســلمين،
وأضرت بمكانة القضية الفلسطينية".

وكالة معاً اإلخبارية2017/3/5 ،

يعرفها كحركة مقاومة إسالمية ال تتناقض مع أي طرف
 .16البردويل :برنامج حماس الجديد ّ
غزة  -أشرف الهور :تحدث صالح البردويل عضو المكتـب السياسـي لحركـة حمـا فـي قطـاع غـزة،
لـ ـ "القــد

العربــي" عــن البرنــاما السياســي ال ــذي تســتعد الحركــة إلطالقــه قريبــا .وقــال إنــه اغن ف ــي
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صــيغته النهائيــة .ورغــم أنــه لــم يكشــه عــن موعــد إطالقــه ،إال أنــه يتوقــع اإلف ـراج عنــه فــي غضــون
أســبوعين أو ثالثــة ،أو تحديــدا بعــد انتهــال االنتخابــات الداخليــة للحركــة واختيــار رئــي

السياسي خلفا لخالد مشعل ،المرجح أن يكون إسماعيل هنية.

جديــد للمكتــب

وكشه البردويل الذي رفض التعليق على ما قاله أحمد يوسه ،وهو وكيل سـابق لـو ازرة الخارجيـة فـي

حكومــة هنيــة األولــى ،لوكالــة معــا حــول تفاصــيل الوثيقــة ،أن اهــم مــا فيهــا هــو تعريــه حركــة حمــا

كحركــة مقاومــة فلســطينية بمرجعيــة فكريــة إســالمية ،دون ربطهــا بحركــة اإلخ ـوان المســلمين العالميــة.
وس ــتؤكد الوثيق ــة الت ــي تج ــري مراجعته ــا ك ــي تالئ ــم الق ــانون اإلنس ــاني ال ــدولي ،أنه ــا حرك ــة ل ــي

له ــا

تناقضات مع أي طرف بهدف حشد الجميع للوقوف في وجه العدو.

وتعــرف الوثيقــة المســيحيين فــي فلســطين بــأنهم شــركال فــي الــوطن ،وأمــا بالنســبة لليهــود ،فــرن عــدال

حما

معهم لي

عدال دينيا بل هو سياسي الحتاللهم األراضي الفلسطينية .وستكون الوثيقـة حسـب

البردويل ،مرجعية للسياسات العامة والرؤى الفكرية واالجتماعية لحما .

القدس العربي ،لندن2017/3/6 ،

 .17فتح :منع تسمية شارع في قرية "جت" باسم عرفات موقف معاد للسالم
رام هللا :اعتبــرت حركــة فــتح ،ق ـرار الســلطات اإلس ـرائيلية منــع تســمية شــارع باســم القائــد الرمــز الشــهيد
ياسر عرفات في بلدة جت العربية في المثلث ،موقـه مع ل
ـاد للسـالم ورمـوزه ،ورمـوز الوطنيـة التحرريـة
الفلسطينية.

وأكدت "فتح" في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة ،يوم األحد ،مكانة الشهيد عرفـات ورمزيتـه

وطنيا وعربيا وعالميا ،وشددت على أن القرار اإلسرائيلي منع أطالق اسمه على شارع في بلدة عربية

في المثلث ،يدلل على مدى العدائية للسالم والرموز اإلنسانية المناضلة من أجل تحقيقه.

وقالــت :إن ق ـ اررات المســؤولين اإلسـرائيليين مدفوعــة بكراهيــة وعنص ـرية ،لرمــوز وأســمال حركــة التحــرر

الوطنية الفلسطينية التي تبوأت مكانة متقدمة في سجل الخالدين عالميا ،وذكـرت الحركـة بجـائزة نوبـل

للسالم الممنوحة للرئي

الشهيد ياسر عرفات في حياته.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/3/5 ،

 .18رضوان :قرار االنتخابات البلدية كرس االنقسام ويساعد في تقسيم الوطن
غزة :أكد القيادي في حركة حما

إسماعيل رضوان أن اتخاذ الرئي

محمود عبا

ورئي

كر االنقسام الفلسطيني ،ويساعد في تقسيم الوطن.
رامي الحمد هللا قرار االنتخابات البلدية ّ
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وقـ ــال رض ـ ـوان خـــالل كلمتـ ــه فـ ــي ورشـــة عم ــل نظمتهـ ــا حركـ ــة األح ـ ـرار الفلسـ ــطينية بعن ـ ـوان "األبعـــاد

والمخ ــاطر السياس ــية م ــن إجـ ـرال االنتخاب ــات البلدي ــة دون تواف ــق وطن ــي" ،إن العقلي ــة االنفرادي ــة الت ــي
يتعامل بها عبا

والحمد هللا أضاعت فرصة تاريخية لترميم البيت الفلسطيني ،خاصة أن االنتخابات

كان ــت م ــدخالً طبيعتي ــا لترتي ــب البي ــت الفلس ــطيني وتحقي ــق الديمقراطي ــة الت ــي ن ــؤمن به ــا ونجريه ــا ف ــي
مؤسساتنا الداخلية .وأشار القيادي في حما

إلى أن حركته لم تعلم بالقرار األول إلجـرال االنتخابـات

وصــدر دون توافــق فلســطيني ،موضـ ًـحا أن ـه "رغــم ذلــك حمــا
التي أافشلت بعد الوصول فيها لمراحل متقدمة" .وتسالل" :عبا

قبلــت الــدخول فــي العمليــة االنتخابيــة،
ال يقبل أن تكون حما

االنتخابات ،فكيه يريد أن تكون شريكة في الوطن وصناعة القرار؟".

شريكة فـي

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/5 ،

" .19الجهاد اإلسالمي" تدعو إلى أن تكون األولوية للوحدة الوطنية وتفعيل منظمة التحرير
غـزة :عبــر أحمــد المــدلل القيــادي فــي حركــة الجهــاد اإلســالمي عــن تفــاجؤ حركتــه مــن ق ـ اررات ال ـرئي
محمـ ــود عبـ ــا

ورئـ ــي

حكومتـ ــه ارمـ ــي الحمـ ــد هللا حـ ــول

محمـ ــود عبـ ــا  ،مؤكـ ـ ًـدا أن ق ـ ـرار ال ـ ـرئي
االنتخابات البلدية ،نابع عن قرار رئاسي بعدم وجود شراكة وطنية منذ البداية.

وأكد المدلل خالل كلمته في ورشة عمل نظمتها حركة األحـرار الفلسـطينية بعنـوان "األبعـاد والمخـاطر

السياسية من إجرال االنتخابات البلدية دون توافـق وطنـي" ،أن الوضـع السياسـي واألمنـي واالجتمـاعي

داعيــا إلــى أن تكــون
يـرفض حــدوث االنتخابــات فــي الفت ـرة الحاليــة التــي تعمــل علــى تك ـري االنقســامً ،
األولوية للوحدة الوطنية ،وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية لتكون الوعال الجامع للكل الفلسطيني.
المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/5 ،

" .21الشعبية" :شاركنا باالنتخابات كي ال تستحوذ فتح بالضفة
محمـود هنيـة :أكـد عبـد العلـيم دعنـا عضــو اللجنـة المركزيـة للجبهـة الشـعبية ،أن قـرار مشـاركة الجبهــة
في االنتخابات المحليـة ،جـال لضـرورة تفعيـل المجـال

وحدها استحواذ كافة المواقع في الضفة.

المحليـة فـي الضـفة ،وكـي ال يتـرك لقيـادة فـتح

وقال دعنا لـ"الرسالة نت" ،إن فتح سيطرت على التشريعي والمنظمة واليوم نبحث أن نكون متواجـدين

وفاعلين لتعبئة الفراغ الموجود.

وردا على سؤال لو كانـت حمـا قـد دعـت النتخابـات منفـردة فـي غـزة دون الضـفة هـل كانـت الجبهـة
ً
ستشارك فيها ،أجاب" :كل شيل يحدد في وقته ،وقرار المشاركة جال منا ولم ِ
يمل علينا أحد".
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وكانت حكومة الحمد هللا قد قررت اجرال انتخابات محلية في الضفة دون غزة في شهر مـايو المقبـل،
في موقه عارضته فصائل المقاومة وفي مقدمتها حركتي حما

والجهاد اإلسالمي.

الرسالة ،فلسطين2017/3/5 ،

مزيدا من األلم ألهل القطاع
 .21حركة األحرار :إجراء االنتخابات في الضفة دون غزة سيحقق ً
غزة :أكد القيادي في حركة األحرار الفلسطينية ياسر خله خـالل ورشـة عمـل نظمتهـا حركـة األحـرار

الفلسـطينية بعنـوان "األبعـاد والمخــاطر السياسـية مـن إجـرال االنتخابــات البلديـة دون توافـق وطنــي" ،أن
قـرار الحكومــة والســلطة فــي رام هللا ،ســيكر االنقســام الفلســطيني ،ويعمــل علــى زيــادة الفرقــة الداخليــة

والعمل لصالح الحزب الواحد "والعقلية االنفرادية" .ورأى ،أن إجرال االنتخابات في الضفة الغربية دون

قطاع غزة ،سيحقق مز ًيدا من األلم ألهل غزة ،متسائالً" :هل األجوال في الضفة الغربية مهيأة إلجرال
هذه االنتخابات؟!" .ودعا إلى وحدة وطنية تمار الدور الحقيقي في تهيئة األجوال وتوحيد األولويات
الفلســطينية ،ثــم التوجــه لتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة لتمــار مهامهــا ،والعمــل علــى انتخابــات شــاملة
وعامــة ،والــدعوة إلــى عقــد لقــال وطنــي واســع لمواجهــة هــذا الق ـرار ،لرفــع الغطــال الــوطني عــن حكومــة

الحمد هللا التي تعمل لصالح حزب ال لصالح وطن.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/5 ،

 .22مقاتلون لـ"فتح" يتدربون في الرشيدية ِ
بعلم لبناني

رضوان عقيل :قالت معلومات أن المئات من شبان حركة "فتح" في لبنان يخضعون لـدورات عسـكرية
ودرو

فــي القتــال فــي مخــيم الرشــيدية فــي صــور .وتنفــذ الحركــة هــذا اإلج ـرال منــذ نحــو ســنة ،بعلــم

األجهزة األمنية اللبنانية التي تتابع تفاصيل كل الدورات .وتم التطرق إلى هـذه المواضـيع أثنـال الزيـارة
األخي ـرة لل ـرئي

محمــود عبــا

لبيــروت ،بواســطة رئــي

جهــاز المخــابرات العامــة فــي الضــفة الغربيــة

ماجد فرج الـذي تحـدث مطـوال إلـى المـدير العـام لنمـن العـام اللـوال عبـا

إبـراهيم وكبـار الضـبا فـي

مخابرات الجيش.

وترحـب "فـتح" بهـذه العالقـة وتطورهــا مـع السـلطات اللبنانيـة ،األمـر الــذي يسـاعد فـي رأي قياداتهـا فــي
تدعيم الموقه الفلسطيني ،وال سيما في عين الحلوة ،لتبقى آمنة على غـرار بقيـة المخيمـات ،وهـذا مـا

شـدد عليـه عبـا

السالح ،على عك

أمـام المسـؤولين اللبنـانيين ،حيـث لـم يتطـرق إلـى دخـول الجـيش عـين الحلـوة وتسـليم
ما تم نقله من فصائل فلسطينية.
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فلسطينيين قرب نابلس بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن
 .23اعتقال
ْ
نــابل  -زينــة األخــر :اعتقلــت قـوات االحــتالل اإلسـرائيلي ،يــوم األحــد ،شــابين فلســطينيين ،بــدعوى
(شمال القد

محاولتهما تنفيذ عملية طعن جنوبي مدينة نابل

المحتلة).

وذكــر موقــع " "0404العبــري ،أن قــوة عســكرية إس ـرائيلية أوقفــت شــابين فلســطينيين عنــد اقرابهمــا مــن
حاجز "زعترة" العسكري ،وذلك على خلفية االشتباه بهما.

وزعم الموقـع المقـرب مـن جـيش االحـتالل ،العثـور علـى أدوات حـادة بحـوزة الشـابين ،مـدعيا اعترافهمـا

بنيتهما تنفيذ عملية طعن في المكان.

وأشــار إلــى أنــه تــم نقــل المعتقلــين وهمــا مــن مدينــة نــابل

المختصة الستكمال التحقيق معهما.

(لــم يــذكر هويتهمــا) ،إلــى الجهــات األمنيــة
قدس برس2017/3/5 ،

 .24القناتان الثانية والعاشرة :التحقيق مع نتنياهو للمرة الرابعة اليوم
رام هللا :ذكــرت القنــاتين الثانيــة والعاشـرة ،مســال أمـ
الرابعة رئي

الوزرال اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.

األحــد ،أن الشــرطة اإلسـرائيلية ستســتجوب للمـرة

وحسب القناتين فرن االستجواب سيركز على قضية المله  1000المتعلق بتلقي نتنياهو وعائلته هدايا

من رجال أعمال مقابـل تسـهيل خـدمات لهـم ،باإلضـافة السـتكمال التحقيقـات فـي قضـية الملـه 2000

المتعلقة باتصاالت نتنياهو مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت آرنون موزي .

وأشــارت ذات المصــادر إلــى أن الملــه األول اقتــرب مــن نهايتــه فــي التحقيقــات وأن الشــرطة ستوصــي

في نهايتها لتقديم الئحة اتهام ضد نتنياهو.

القدس ،القدس2017/3/6 ،

 .25نتنياهو في موسكو الخميس لبحث موقع "إسرائيل" في التسوية السورية
تــل أبيــب  -نظيــر مجلــي :أعلــن رئــي
ال ـرئي

الــوزرال اإلس ـرائيلي بنيــامين نتنيــاهو ،أم ـ  ،أنــه ســيبحث مــع

الروســي فالديميــر بــوتين ،يــوم الخمــي

المقبــل ،مســتقبل ســوريا فــي ظــل مفاوضــات جنيــه

الســورية واســتئناف مباحثــات آســتانة .وأوضــح مكتــب نتنيــاهو أنــه سيمضــي يومــا ونصــه اليــوم فــي

موسكو ( 9و 10الحالي) ،رافضا التطرق لحقيقة أن الرئي
العاصمة الروسية يوم الجمعة المقبل.
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وقـال نتنيــاهو أمـ

خــالل جلســة حكومتـه" :ســألتقي الـرئي

بـوتين فــي موســكو يـوم الخمــي

وســتكون

ســوريا والمحاولــة لبلــورة تســوية هنــاك محــور محادثاتنــا .فــريران ،وفــي إطــار تلــك التســوية ،ومــن دونهــا

أيضــا ،تحــاول أن تثبــت وجودهــا فــي ســوريا بشــكل دائــم مــن خــالل تثبيــت وجودهــا العســكري البــري
والبحــري وهــي تحــاول أيضــا تــدريجيا أن تفــتح جبهــة ضــدنا فــي هضــبة الجـوالن" .وشــدد نتنيــاهو ،أنــه
سوف يعبر في لقائه مع الرئي

بوتين عن رفض إسرائيل القاطع والحـازم لهـذه االحتماليـة ،كمـا عبـر

عن رغبته برمكانية التوصل إلى تفاهمات معينة "بهدف تقليص االحتكاك المحتمل بين قواتنا والقوات
الروسية مثلما فعلناه بنجاح حتى اليوم".

الشرق األوسط ،لندن2017/3/6 ،

 .26درعي يصدر أم اًر لرئيس المجلس المحلي لقرية "جيت" بإزالة الالفتة التي تحمل اسم عرفات
تــل أبيــب :أصــدر وزيــر الداخليــة اإلس ـرائيلي آرييــه مخلــوف درعــي ،أم ـ اًر إلــى رئــي

المجل ـ

لقرية جيت محمد وتد ،أم  ،يمنحه فيها  48ساعة إلزالة الالفتة التـي تحمـل اسـم الـرئي

الراحل ياسر عرفات على شارع في القرية.

المحلــي

الفلسـطيني

وقــال درعــي فــي رســالته إن القــانون يلــزم أي ســلطة بلديــة بأخــذ موافقــة الداخليــة علــى إطــالق أي اســم

على شارع ،وان بلدية جيت لم تبلغ الو ازرة بقرارها ،لـذلك فـرن إطـالق اسـم عرفـات علـى الشـارع يعتبـر

مخالف ــة .وتبن ــى ه ــذا الموق ــه رئ ــي

ال ــوزرال بني ــامين نتني ــاهو .فق ــال خ ــالل افتتاح ــه جلس ــة الحكوم ــة

الرسمية ،أم  ،إن حكومته "ترفض تخليد أسمال قتلة لمواطنين إسرائيليين أبريال أمثـال ياسـر عرفـات
والحاج أمين الحسيني (رئي

اللجنـة العربيـة العليـا فـي فلسـطين فـي األربعينيـات مـن القـرن الماضـي)

وغيرهمــا" .وتبــين مــن التحقيــق فــي الموضــوع أن مــن أثــار القضــية كــان قــادة "جمعيــة معــاقي الجــيش
اإلسـرائيلي" التــي اكتشــفت وجــود هــذا االســم لشــارع فــي جيــت ،فتوجهــت إلــى الــوزير برســالة احتجــاج،
فأصدر ق ارره بعد التشاور مع نتنياهو.

الشرق األوسط ،لندن2017/3/6 ،

 .27كاتس يطلب من الحكومة اإلسرائيلية والكابنيت مناقشة مشروع إلقامة جزيرة اصطناعية لغزة
رام هللا  -ترجمــة خاصــة :ذكــر موقــع واال العبــري ،يــوم األحــد ،أن وزيــر النقــل واالســتخبارات يس ـرائيل
كات

طلب مـن رئـي

الـوزرال اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو خـالل جلسـة الحكومـة األسـبوعية بضـرورة

مناقشة مشروعه الخاص برقامة جزيرة اصطناعية لغزة أمام الحكومة والكابنيت.
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وحســب الموقــع ،فــرن كــات

طلــب مــن نتنيــاهو ضــرورة طــرح المشــروع واتخــاذ ق ـ اررات حــول مســتقبل

العالقــة مــع قطــاع غـزة .مضــيفا "إسـرائيل لــي

لــديها الكثيــر لالنتظــار ،الواقــع فــي غـزة يتطلــب قـ اررات

حاسمة ،فنحن نسير باتجاه أزمة إنسانية أو جولة عسكرية جديدة أو كليهما".
واعتبــر كــات

أن مشــروعه يهــدف إلــى تمكــين الوضــع االقتصــادي بغ ـزة مــع الحفــاظ علــى المصــالح

األمنيــة اإلسـرائيلية بمــا يــوفر حــال لنزمــة اإلنســانية دون أن يعــرض أمــن إسـرائيل للخطــر .مشــي ار إلــى
أنه سيتم إنشال مينال على الجزيرة تحت مراقبة دولية إلذابة الحصار.

وأشار الموقع إلى أن عددا من الوزرال يدعمون المشروع الذي طرحه كات
عرضه على التصويت في الحكومة والكابنيت.

إال أن نتنياهو يمتنع عن
القدس ،القدس2017/3/5 ،

 .28ليفني تعلن نيتها تشكيل حزب سياسي جديد
رام هللا :أعلنت تسيبي ليفني عضو الكنيست عن كتلة المعسـكر الصـهيوني ،يـوم األحـد ،أنهـا سـتعمل
على تشكيل حزب سياسي جديد يستند في أفكاره ألفكار المعسكر الصهيوني.

وأوضــحت ليفنــي عبــر حســابها علــى "تــويتر" كمــا نقــل عنهــا موقــع القنــاة العبريــة العاشـرة أنهــا ســتعمل

علــى تنظــيم انتخابــات تمهيديــة بمشــاركة لجميــع الجمهــور بعــد االنتهــال مــن المشــاورات التــي تجريهــا

إلنشال الحزب.

ولفتــت إلــى أنهــا غيــر معنيــة بالبقــال ضــمن قائمــة المعســكر الصــهيوني بعــد دعــوة جديــدة مــن يتســحاق
هيرتسوغ للعمل مجددا إلعادة توحيد حزب العمـل مـع حـزب كاديمـا الـذي تت أرسـه ليفنـي ضـمن تشـكيل

وائتالف المعسكر الصهيوني.

القدس ،القدس2017/3/5 ،

 .29باراك :مستقبل "إسرائيل" وجيشها بيد رئيس وزراء مضّلِل وجبان ويجب اإلطاحة ب

الــداخل المحتــل :زعمــت القنــاة العبريــة الســابعة ،يــوم األحــد ،أن وزيــر جــيش االحــتالل الســابق "إيهــود
باراك" وجه انتقادات شديدة اللهجة لرئي

حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو ،وأصافا إياه "بالجبان".

ووفقا للسابعة ،قال براك إن" :مستقبل إسرائيل وجيشها بيد رئي

بــه ولــي

وزرال مضلل وجبان ويجب اإلطاحة

إنقــاذه" .وتــأتي انتقــادات بـراك لنتنيــاهو بســبب نتــائا تقريــر م ارقــب الدولــة الــذي اتهــم نتنيــاهو

ووزرال الكابنيت برخفاقات الحرب األخيرة على قطاع غزة.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/3/5 ،
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 .31وزارة العدل اإلسرائيلية ترفض طلباً لإلفراج عن أولمرت

تل أبيب :ذكـرت صـحيفة "يـديعوت أحرونـوت" العبريـة ،صـباح يـوم األحـد ،أن و ازرة العـدل اإلسـرائيلية
تـرفض حتـى اغن الموافقـة علـى طلـب لإلفـراج عـن رئـي

شهر فبراير /شبا الماضي على ذمة قضايا فساد.

الـوزرال السـابق أيهـود أولمـرت المعتقـل منـذ

وحسب الصحيفة ،فرن أولمرت قدم منذ شهر طلبا بالعفو عنه للرئي

اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين الذي

طلب الرأي القانوني لو ازرة العدل ،ويبدو أن الجهات المختصة بالو ازرة ترفضه.

وأشارت إلى أنـه فـي غضـون الشـهر الجـاري أو بدايـة الشـهر المقبـل سـيتخذ الـرئي

اإلسـرائيلي القـرار

النهائي بشـأن الطلـب .مشـيرًة إلـى أنـه سـيأخذ فـي االعتبـار أنـه قـد يفـرج عنـه فـي يوليـو /تمـوز المقبـل
بعد خصم ثلث مدة الحكم البالغة عامين وثالثة أشهر.
القدس ،القدس2017/3/5 ،

أعدت خطة عمل لتحسين مكانة "إسرائيل" دولياً وأممياً
 .31القناة السابعة اإلسرائيلية" :الخارجية" ّ
المقرب من حركة االستيطان واليمين ،أن و ازرة
القد المحتلة :ذكر موقع "القناة السابعة" اإلسرائيليّ ،

أعدت خطة عمل لعامين ،هدفها األساسي تحسين مكانة دولة االحتالل الدوليـة،
الخارجية اإلسرائيلية ّ
خاصة في األمم المتحدة.
وأفاد الموقع ،أم

األحـد ،بأنـه علـى الـرغم مـن القـ اررات المناهضـة لــ"إسرائيل" فـي األمـم المتحـدة ،إال

أن الخارجية تأمل بأن تصادق الحكومة ،على خطة عمل جديدة للعامين المقبلين.

وتنص الخطة المقترحة على اتخاذ خطوات إلحبا مشاريع ق اررات ضد "إسـرائيل" مـن جهـة ،والسـعي
ّ
لالنــدماج بشــكل أكبــر فــي الهيئــات واللجــان المنبثقــة عــن المنظمــات الدوليــة ،واســتئناف العالقــات مــع
الدول التي تم قطع العالقات معها على خلفية مواقفها من االحتالل واالستيطان.

عمان2017/3/6 ،
السبيلّ ،

 .32الحكومة اإلسرائيلية تسمح بتدخين الماريغوانا للترويح عن النفس
القــد المحتلــة :صـ ّـوتت الحكومــة اإلس ـرائيلية ،يــوم األحــد ،لصــالح وقــه تج ـريم اســتخدام الماريغوانــا
للترويح عن النف  ،لتنضم بذلك إلى واليات أميركية ودول أوروبية اتخذت هذه الخطوة.
وقـال رئـي

الـوزرال بنيـامين نتنيـاهو لوز ارئـه" :ننفـتح علــى المسـتقبل مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى نــتفهم

المخاطر وسنحاول تحقيق التوازن".
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ووفقاً للسياسة الجديدة التي ما زال يتعين على البرلمان الموافقة عليها فرن من ايضبطون وهم يدخنون
الماريغوانا سيدفعون غرامة بدالً من اعتقالهم ومالحقـتهم قضـائياً .ولـن تتخـذ إجـرالات جنائيـة إال ضـد

من ايضبطون م ار اًر وهم يدخنون الماريغوانا .لكن تجريم زراعة وبيع الماريغوانا سيظل سارياً.

عمان2017/3/5 ،
الغدّ ،

" .33واال" :حماس ستفاجئ الجيش اإلسرائيلي في الحرب القادمة

ـأن قواعــد االشــتباك مــع مقــاتلي
الناص ـرة  -زهيــر أنــدراو  :بــدأ صـ ّـناع الق ـرار فــي تــل أبيــب اي ّ
فكــرون بـ ّ
أن الجانـب الفلسـطيني ،علـى الـرغم مـن عـدم
حركة حما وباقي الفصائل
تغيرت ،بحيث ّ
الفلسطينية ّ
ّ
ّ
المؤش ـرات والــدالئل
تكــافؤ القــوى ،سـ اـيحاول إن ـزال المفاجــرت خــالل الحــرب القادمــة ،التــي وفــق جميــع
ّ
باتت مسألة وقت ،ال أكثر.

مطلعة في تل أبيب قولهـا ّإنـه
في هذا السياق ،نقل موقع ( )WALLAاإلخبار ّي-العبر ّي عن مصادر
ّ
المواجهــة العسـكرّية القادمـة ،ســتاحاول حمـا أن تافــاج
فـي الجـيش اإلسـر
ائيلي ايق ّـدرون اليـوم ّأنــه فـي ا
ّ
ل
ط الحــدود لغـزة عــن طريــق اســتخدام عـ ّـدة أنفـ ل
أن أسـرًابا كاملـ ًة مــن
ـاق
قـوات الجــيش علــى خـ ّ
هجوميــة ،و ّ
ّ
ـادة لل ــدبابات سينّقض ــون عل ــى التجمع ــات
قـ ـوات النخب ــة ،مس ــلحين ببن ــادق ،رشاش ــات وصـ ـواري مض ـ ّ

بالمرة أن يتسللوا لمدينة "سديروت" بهدف القتل ،مثلمـا
ومواقع الجيش اإلسر
المستبعد ّ
ائيلي ،ومن غير ا
ّ
حاولوا أن يفعلوا في عملية .2014

إن طبيعــة تــدريبات ق ـوات
لمحلــل الشــؤون العســكرّية ،أميــر بوحبــو ّ ،
وتابعــت المصــادر عينهــا قائل ـ ًة ا
االجتماعيــة العر ّبيــة لــم
النخبــة فــي قطــاع غ ـزة التــي يــتّم التحــدث عنهــا فــي وســائل اإلعــالم والشــبكات
ّ
ائيلية،
ســتنقل القتــال فــي المعركــة المقبلــة للمنــاطق اإلسـر ّ

أن حمــا
تتــرك لنــا مجـ ً
ـك ،الفتـ ًة إلــى ّ
ـاال للشـ ّ
أن الخطــوة األولــى س ـايحاولون تنفيــذها
وســتاحاول أن تتســلل للتجمعــات لتنفيــذ عمليــات قتــل .اموضــح ًة ّ
ل
ل
المدرّبة.
بمفاجأة كاملة للجيش ،الشرطة والوحدات ا
رأي اليوم ،لندن2017/3/5 ،

 .34صحيفة "مكور ريشون" :مشروع قانون إسرائيلي لتسريع هدم البيوت العربية

تل أبيب :كشه الصحافي اإلسرائيلي زئيه كام في مقاله األسبوعي في صحيفة "مكور ريشون" عـن

التخطيط ــات السـ ـرية داخ ــل مكت ــب رئ ــي

الحكوم ــة م ــن اج ــل مواجه ــة البن ــال المتواص ــل ف ــي البل ــدات

العربية ،ومن اجل ما يسميه الصحافي "إيجاد الحلول للبنال غير المرخص" بالمجتمع العربي.
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ويكشه الكاتب ألول مرة عن تفاصيل التنسيق بين مدير مكتب رئي
رئي

الحكومـة ،إيلـي جرونـر ،وبـين

وحدة تطبيق قوانين التخطـيط والبنـال فـي و ازرة الماليـة ،المسـتوطن افـي كـوهين ،حيـث بـاد ار مـع

مستشاري رئي

الحكومة لعقد العديد من االجتماعات والمشاورات حتى توصال إلى "ضرورة" صياغة

اقت ـراح قــانون جديــد لتشــديد العقوبــات علــى "البنــال غيــر المــرخص" وتســهيل تنفيــذ أوامــر الهــدم ،وهــو

القــانون المســمى "قــانون كمينيــت " ،علــى اســم نائــب المستشــار القضــائي للحكومــة ،المحــامي ايريــز
كيمينت  ،الذي قام بتحضير الصياغة القانونية لمشروع القانون.

القدس ،القدس2017/3/5 ،

" .35القدس الدولية" 59 :إخطار هدم بالقدس الشهر خالل شهر شباط /فبراير 2017

أفاد تقرير لمؤسسة القد

الدولية بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلية هدمت خالل فبراير /شبا

الماضي عشرين منزال ومنشأة فلسطينية في القد  ،وأصدرت إخطارات هدم لـ 59منزال آخر ،منها

أربعون إخطا ار في تجمع الخان األحمر البدوي شرق المدينة.

وفي المسار التهويدي ،قالت تقرير المؤسسة إن حكومة االحتالل مستمرة في دعم واطالق عدد من
المشاريع التهويدية الدينية والثقافية ،خاصة في محيط المسجد األقصى المبارك ،أبرزها افتتاح مسار
جديد في "مطاهر المعبد" في القصور األموية جنوب األقصى ،والموافقة على إقامة مراكز تهويدية

في منطقة هضبة سلوان تخدم الرواية اليهودية.

وعلى صعيد االعتقال ،قال التقرير -الذي يصدر للشهر الثاني على التوالي -إن قوات االحتالل

طفال ،بينهم أصغر أسير فلسطيني -الطفل المقدسي
اعتقلت 136
مقدسيا ،بينهم عشر سيدات وً 22
ً
عاما) -مضيفا أن محكمة إسرائيلية قررت إبعاد سبعة مواطنين مقدسيين عن
شاكر األسهب (ً 12

مدينة القد

والمسجد األقصى بينهم حار في المسجد.

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/3/5 ،

" .36األسرى للدراسات" :األسيرات يتعرضن النتهاكات جسيمة بالسجون

طالب مركز األسرى للدراسات اليوم األحد المؤسسات الحقوقية واإلنسانية والداعمة للمرأة بربراز

معاناة المعتقالت الفلسطينيات بظروف غير إنسانية دون مراعاة لخصوصياتهن في سجون االحتالل

"اإلسرائيلي".

وأضاف المركز أن إدارة السجون تنتهك كافة الحقوق اإلنسانية للمعتقالت ،وتقوم برجرالات عقابية

مشددة بحقهن ،كالغرامات والعقوبات ومنع الزيارات وادخال الكتب ،باإلضافة للتفتيشات المستمرة
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واألحكام الردعية ،واالكتظاظ في الغرف وقلة مواد التنظيه ،ومنعهن من تقديم امتحان الثانوية
واالحتياجات الخاصة،

العامة (التوجيهي) والجامعات ،والحرمان من زيارة األهل وادخال المالب
والطعام السيل من حيث الوجبات التي ال تراعي وضعهن الصحي.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/3/5 ،

" .37عربي 50 :"21ألف منزل عربي مهدد بالهدم في الداخل الفلسطيني المحتل
غزة  -أحمد صقر :أكد المحامي الفلسطيني المقيم في الداخل المحتل ،عمر الخمايسي ،أن نحو 50

أله منزل عربي في الداخل الفلسطيني المحتلة عام  1948مهددة بالهدم.
وقال المحامي في تصريح خاص لـ"عربي ،"21إن "إقرار قانون كمينيت

الجديد الخاص بتخطيط

البنال يعني تهديد نحو  50أله منزل عربي بالهدم" ،موضحا أنه "ال يمكن ترخيص هذه البيوت وفقا

للقانون الجديد المقترح".

وأوضح الخمايسي ،أن "قانون كمينيت

المقترح الذي يجري مناقشته من قبل لجنة الداخلية البرلمانية

في الكنيست اإلسرائيلي ،ال يتضمن وضع حلول لهذه البيوت غير المرخصة ،وانما قام بوضع آليات
مقترحة لإلسراع في هدم هذه البيوت الخاصة بالوسط العربي".

عربي 2017/3/6 ،21

 .38االحتالل يعيد اعتقال األسير درويش لحظة اإلفراج عن
القد

المحتلة  -دياال جويحان :أعادت قوات االحتالل االسرائيلي ،اعتقال األسير موسى محمد

درويش (34عاما) من قرية العيسوية وسط القد

المحتلة ،لحظة تحرره من سجن النقب الصحراوي

بعد ظهر يوم األحد ،بعد قضائه  12عاما في سجون االحتالل.

وقالت والدة األسير أم موسى لـ" الحياة الجديدة" منذ ساعات الصباح ونحن ننتظر أمام سجن النقب
محاصر من ِقبل قوات االحتالل ليتم اقتياده بمركبة الشرطة لقسم التحقيق
ا
الصحراوي لنتفاجأ برخراجه
في مقر المسكوبية دون معرفة األسباب.

وأضافت والدة األسير أن قوات االحتالل تتعمد تنغيص الفرحة التي هي باألسا

التوتر واإلرهاق بقلوب عائلة األسير لمنع االحتفال باستقباله أو احتضانه.

منقوصة لزرع

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/3/5 ،
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" .39أسرى فلسطين" 88 :ق ار ار إدارياً بين جديد وتجديد خالل شهر شباط /فبراير 2017

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات االحتالل واصلت خالل شهر شبا  /فبراير الماضي

إصدار الق اررات اإلدارية بحق األسرى الفلسطينيين بشكل ممنها ،حيث أصدرت محاكم االحتالل

الصورية ( )88ق ار ار إداريا ما بين إداري جديد وتجديد ،مما يرفع عداد الق اررات اإلدارية منذ بداية
العام الحالي إلى ( )183ق اررا.

وأشار رياض األشقر الناطق اإلعالمي للمركز إلى أنه من بين الق اررات التي صدرت خالل شهر

فبراير الماضي ( )23ق ار ار إداريا ألسرى جدد للمرة األولى ،و( )65ق ار ار بتجديد الفترات االعتقالية

ألسرى إداريين لمرات جديدة ،تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر ،واحتلت مدينة الخليل النسبة

األعلى في الق اررات اإلدارية ،حيث بلغت ( )32ق ار ار إداريا ،تليها مدينة رام هللا ووصلت الق اررات

اإلدارية بحق أسراها إلى ( )23ق اررا.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/5 ،

" .41هيئة شؤون األسرى" 57 :ألف شيكل غرامات على األسرى األشبال في معتقل "عوفر"

أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين ،اليوم األحد  ،2017-3-5بأن مجموع الغرامات التي فرضت
بحق األسرى األطفال دون سن  18عاما في سجن "عوفر" ،خالل شهر شبا المنصرم ،قد وصلت

إلى ما يقارب  57أله شيكل.

وأوضح محامي الهيئة لؤي عكة ،أنه تم إدخال  50أسي ار قاص ار إلى قسم األشبال في سجن "عوفر"
خالل الشهر الماضي ،تم اعتقال  27منهم من المنازل ،و 9من الطرق ،و 4على الحواجز العسكرية،

و 5تم اعتقالهم بعد االستدعال ،و 4لعدم حيازتهم تصاريح.

فلسطين أون الين2017/3/5 ،

نحالين
 .41بيت لحم :مشروع استيطاني جديد على مدخل ّ

رام هللا " -األيام االلكترونية" :باشرت سلطات االحتالل اإلسرائيلية بتجريه أراض زراعية على

مدخل بلدة نحالين القديم جنوب بيت لحم ،تمهيداً إلقامة مشروع استيطاني جديد في المنطقة.
وأوضح رئي مجل قروي نحالين إبراهيم شكارنة ،أن آليات إسرائيلية شرعت بتجريه الطريق
الرئيسي للقرية والمغلق منذ سنوات ،بمحاذاة مستوطنة "دانيال" المقامة على أراضي البلدة ،باإلضافة

إلى مساحات مجاورة ،وذلك بغرض إقامة "متنزه" للمستوطنين عليها.
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 .42التماس لـ"العليا اإلسرائيلية" إللغاء قانون "شرعنة االستيطان"
"وفا" :قدم  23رئي

مجل

محلي ،و 4من أصحاب األراضي الخاصة ،و 13منظمة حقوق إنسان،

التماسا إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية ،إللغال قانون "شرعنة االستيطان" ،الذي يهدف إلى
أم ،
ً
االستيالل على أراضي الملك الخاص في الضفة الغربية المحتلة.
ِ
الملتمسون من المحكمة إصدار أمر احترازي لمنع الدولة من المباشرة برجرالات االستيالل،
وطالب
المخالفة للقانون الدولي.

وقال الملتمسون إنه وفًقا لمعطيات منظمة السالم اغن ،سيؤدي هذا القانون إلى االستيالل على أكثر
من  8000دونم من األراضي الخاصة الفلسطينية ،التي أانشئت عليها مستوطنات وعشرات آالف
الدونمات األخرى التي تم االستيالل عليها وزراعتها .وهذه األراضي ملك خاص غالف الفلسطينيين،
َّ
والعديد منهم من سكان القرى
الممثلة في هذا االلتما .

تمت المصادقة عليه رغم معارضة المستشارين القضائيين
وأكدوا أن ما يسمى بـ'قانون التسوية' الذي ّ
ل
سافر لقانون أسا  :كرامة
انتهاكا ًا
يشكل
لكل من الحكومة والكنيست ،هو قانون غير دستوري ألنه ّ
ً
ّ
يقيد اعتبارات السلطات ِ
ويلزمها باالستيالل على حقوق الفلسطينيين في
اإلنسان وحريته ،كما أنه ّ
استعمال وحيازة أراضيهم الخاصة لفترة زمنية غير محدودة.

عمان2017/3/6 ،
الغدّ ،

 .43محكمة إسرائيلية ُتدين مقدسياً بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية تفجيرية
أدانت المحكمة المركزية اإلسرائيلية في القد  ،اليوم األحد ،الشاب محمد فواز الجوالني ( 23عاما)
من سكان مخيم شعفا شمالي القد  ،بالتخطيط لتنفيذ عملية تفجيرية على متن حافلة بالقد .

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" العبرية ،أنه لم يتم التوصل بعد التفاق بشأن الحكم الذي سيصدر

بحق الشاب الجوالني.

وفي بداية شهر أكتوبر /تشرين األول الماضي ،كشه جهاز األمن العام اإلسرائيلي "الشاباك" عن
اعتقال الشاب الجوالني بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية تفجيرية في مستوطنة بسغات زئيه .مدعيا

حينها أنه تلقى تعليمات عبر اإلنترنت من قيادات في حما
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 .44حكومة الوفاق" :الحد األدنى لألجور" شعارات رنانة دون تطبيق
غزة -أحمد أبو قمر :ال تستغرب عندما تسمع أن الحكومة الفلسطينية أعطت عقودا إلحدى شركات
نظافة المستشفيات ،وهي تعلم أنها تقاضي عمالها دون األحد األدنى لنجور.

ويبلغ الحد األدنى لنجور في األراضي الفلسطينية  1450شيكال ،وهو الرقم الذي توافقت عليه
الو ازرة ،والنقابات العمالية في فلسطين ،وتم إق ارره قبل ثالثة أعوام ،بينما ال تزال طواقم الو ازرة تعمل

على تطبيقه ،داخل مؤسسات القطاع الخاص.

بدوره ،قرر وزير العمل في حكومة الحمد هللا ،مأمون أبو شهال ،إلزام أصحاب العمل بدل تطبيق

الحد األدنى لنجور في كافة المحافظات ،وذلك استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لعام .2003

وتجدر اإلشارة إلى أن جميع وزرال العمل السابقين شددوا على قرار الحد األدنى لنجور ،لكن لم

قر ار صارما يمنع ذلك.
يلتزم أي من شركات القطاع الخاص بذلك ،ولم تتخذ الحكومات المتعاقبة ا

وفي تفاصيل القرار ،أوضح أبو شهال أنه سيتم إلزام أصحاب العمل بتطبيق القانون ،بحيث يكون

الحد األدنى لنجر الشهري في جميع مناطق السلطة والقطاعات  1450شيكال.

ووفق أبو شهال ،يكون الحد األدنى ألجور عمال المياومة وخاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم،

أما أجر العمال الموسميين  65شيكال.

وأكد أبو شهال أن سريان القرار بدأ منذ مطلع الشهر الجاري ،داعياً جميع أصحاب العمل االلتزام بما
جال بخصوص هذا القرار وتسوية أوضاعهم بمدة أقصاها شهران.

الرسالة ،فلسطين2017/3/6 ،

 .45وزارة االقتصاد :نتابع كافة البضائع التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم
أكدت و ازرة االقتصاد الوطني الفلسطيني ،على متابعتها للبضائع التي يتم إدخالها عبر معبر كرم أبو

سالم ،سعياً للحفاظ على سالمة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال مدير عام التجارة والمعابر بالو ازرة رامي أبو الريش ،يوم األحد ،خالل برناما لقال مع مسؤول
والذي ينظمه المكتب اإلعالم الحكومي ،إن دائرة المعابر التجارية تقوم بمراقبة العمل على معبر كرم

أبو سالم من خالل التفتيش الجيد ومتابعة المواد الغذائية التي تدخل للقطاع.

وبين أبو الريش أن االحتالل يدخل عبر المعبر ما يزيد عن  800شاحنة يومياً ،ومنها ما يقارب من
 450 -400شاحنة محملة بمواد البنال الخاصة ،وأخرى محملة بالمساعدات والمواد الغذائية المجمدة
واأللبان والمالب

وأدوات كهربائية .ولفت إلى منع االحتالل إدخال الكثير من البضائع خاصة المواد
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الخام التي تستخدم في المصانع إضافة إلعاقة إدخال بعض المكن وقطع الغيار التي تحتاجها
المصانع في غزة.

الرسالة ،فلسطين2017/3/6 ،

" .46هآرتس" :قبول السيسي بمبادرة نتنياهو وّتر العالقات مع عباس
القد المحتلة ـ نضال محمد وتد :ذكرت صحيفة "هررت " اإلسرائيلية ،اليوم االثنين ،نقالً عن
المصري عبد الفتاح السيسي ،بتحريك مبادرة سالم إقليمية مع

أن قبول الرئي
مصادر فلسطينية ّ
رئي الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ،كان من المفروض عقدها في القاهرة في أكتوبر /تشرين
األول من العام الماضي ،هو ورال توتر العالقات بين السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عبا

نظام السيسي ،والذي وصل أوجه بمنع جبريل الرجوب من دخول القاهرة مؤخ اًر.

وبين

كان على قناعة منذ طرح الفكرة في

إن عبا
وقالت الصحيفة نقالً عن مصادر فلسطينية مطلعةّ ،
أن الحديث هو عبارة عن مناورة ال
أن نتنياهو لي جاداً في مساعيه ،و ّ
سبتمبر /أيلول الماضيّ ،
أن
غير ،تهدف باألسا إلى ممارسة ضغو على الجانب الفلسطيني لتقديم تنازالت إضافية ،و ّ

أي
السيسي "وافق ألسفنا الشديد على أخذ دور في هذه اللعبة ،فيما كان جون كيري يبحث عن ّ
إنجاز قبل نهاية واليته".
العربي الجديد ،لندن2017/3/6 ،

 .47حاخام يهودي :تبرئة مبارك بفضل بركاتنا ودعواتنا
القاهرة :اعتبر حاخام يهودي أن برالة الرئي
جالت بفضل بركات يهودية.

المخلوع حسني مبارك من قضية "قتل المتظاهرين"،

ونقلت القناة العاشرة اإلسرائيلية عن الحاخام مئير مازوز إشارته إلى مساندة اليهود لمبارك "ألنه

سمع كالمه في أثنال وجوده في الحكم ،ورفض هدم قبور اليهود في مصر" .وأضاف الحاخام

اليميني خالل خطبته األسبوعية ،التي قالها في فندق "نير عتسيون"" :أدخلوا مبارك السجن ،وكان
على مقربة من اإلعدام ،لكنه نجا بفضل دعواتنا" .وقال إن "من يستمع إلى صوت التوراة ال يخسر،

موضحا أن مبارك رفض تمهيد الطريق فوق مقابر اليهود".

ويعد مازوز من أشهر الحاخامات في العالم وهو أحد أكثر المتطرفين حيث طلب من اليهود
المدنيين قتل أي فلسطيني مشتبه به بالقيام بعملية ضد اإلسرائيليين.
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 .48مصر تفتح معبر رفح ثالثة أيام في كال االتجاهين

غزة  -رائد الفي :قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة اليوم االثنين ،لثالثة
أيام متتالية في كال االتجاهين أمام سفر الحاالت اإلنسانية ،حسبما أبلغت "هيئة المعابر والحدود"

في قطاع غزة.

وقال مدير معبر رفح هشام عدوان ،في تصريحات له إن السفر سيخصص خالل أيام فتح المعبر

للحاالت اإلنسانية من الطلبة والمرضى ،وأصحاب الجوازات المصرية ،واإلقامات األجنبية.

وكانت السلطات المصرية فتحت معبر رفح ،وهو المنفذ الوحيد لسكان القطاع على العالم الخارجي،

سبعة أيام منذ بداية العام الجاري.

الخليج ،الشارقة2017/3/6 ،

 .49العاهل األردني :المساس بالوضع القائم في القدس سيكون ل انعكاسات سلبية
عمان -الحياة الجديدة :أكد العاهل األردني عبد هللا الثاني بن الحسين ،أهمية تكثيه الجهود إلعادة
إطالق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،استنادا إلى حل الدولتين ،باعتباره

الحل الوحيد إلنهال الصراع.

وشدد العاهل األردني ،لدى استقباله اليوم األحد ،في قصر بسمان ،وفدا من القيادات اليهودية
األميركية ،على أن التوصل إلى سالم عادل وشامل من شأنه تحقيق األمن واالستقرار في المنطقة
وشعوبها ،محذ ار من أن عدم إحراز أي تقدم في مسار عملية السالم سيؤجا مشاعر اليأ

لدى شعوب المنطقة.

وأكد العاهل األردني أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القد

سيكون له من انعكاسات سلبية على المنطقة برمتها.

وعدم المسا

واإلحبا

به ،لما

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/3/5 ،

 .51الجالية األفريقية في القدس تعتبر نفسها جزءاً أصيالً من الشعب الفلسطيني
رام هللا – "القد العربي" :تشتهر البلدة القديمة في القد المحتلة بالكثير من الحارات والجاليات
المختلفة ،واشتهرت من بين هذه الجاليات األرمن واألفارقة واألقبا والمغاربة وغيرهم .ويعود وجود

األفارقة في فلسطين إلى زمن الفتوحات اإلسالمية ،وتحديدا عندما دخل الخليفة عمر بن الخطاب

المدينة يرافقه عدد منهم .أما الجالية األفريقية الموجودة حاليا في مدينة القد

التي تعود جذورها إلى

دول تشاد ونيجيريا والسودان والسنغال ،فأبناؤها قدموا في أواخر القرن التاسع عشر وهم ينحدرون
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بنسبهم الى ثماني قبائل هي :السالمات والبرنو والتكروري والفيراوي والحو
والفالته.

وحسب حنا عيسى أمين عام الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القد

الثوري لحركة فتح في حديث لـ "القد

والبرجو والكلمبو

والمقدسات ،عضو المجل

العربي" فرن أسباب مجيل الجالية األفريقية إلى المدينة

المقدسة تكاد تنحصر في سببين جوهريين ،األول ديني ،حيث جالوا لقضال ما يوصه بالحجة

المقدسية قادمين من مكة المكرمة بعد أدال مناسك الحا هناك.

والسبب الثاني جهادي ،حيث قدموا للدفاع عن المقدسات اإلسالمية ضد االنتداب البريطاني ومن ثم

االحتالل اإلسرائيلي ،وأخذوا على عاتقهم حراسة وحماية الحرم القدسي وتقديم الخدمات للمصلين.
ويعت بر أبنال الجالية األفريقية في فلسطين أنفسهم فلسطينيين من أصول أفريقية رافق أسالف بعضهم
إبراهيم باشا في حملته الشهيرة على فلسطين في عهد محمد علي باشا الكبير الذي كان واليا على

مصر في أواخر سنوات اإلمبراطورية العثمانية.
ويبلغ تعداد الجالية األفريقية في القد

حوالي ثالثمائة شخص .الموجودون اليوم هم من أبنال

الجيلين الثاني والثالث بنسبة  %52إناثا و %48ذكورا ،والجالية مجتمع فتي إذ تقل أعمار الغالبية
الساحقة منها عن العشرين عاما.

القدس العربي ،لندن2017/3/6 ،

" .51االشتراكية الدولية" تؤكد دعمها لحل الدولتين وتقرير المصير
رام هللا :أكد مجل

االشتراكية الدولية ،في ختام أعمال دورته الـ ،25حق الشعب الفلسطيني في تقرير

المصير واقامة دولته المستقلة ،ودعا الحكومات التي لم تعترف بدولة فلسـطين ،خاصة أعضال
االشتراكية الدولية ،إلى االعتراف بها ،دعما للسالم وحل الدولتين.

واعتبر المجل

في بيانه الختامي حول فلسطين ،أن حل الدولتين هو المدخل لتقرير المصير للشعب

الفلسطيني واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القد  ،وانهال االحتالل االسرائيلي ،وحل مشكلة
الالجئين الفلسطينيين.

ودعا البيان أميركا إلى االلتزام بحل الدولتين على حدود عام  1967والتأكيد على عدم شرعية
االستعمار االستيطاني ،وااللتزام بق اررات األمم المتحدة والشرعية الدولية ،وعدم نقل السفارة األمريكية

الى القد .
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كما طالب إسرائيل بااللتزام الكامل بالقانون االنساني الدولي شامالً اتفاقات جنيه ،وطالب األسرة
الدولية باتخاذ االجرالات الالزمة لحماية الشعب الفلسطيني تحت االحتالل من مخالفات اسرائيل

الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني.

وأدان البيان اإلجرالات اإلسرائيلية التي تغير التكوين الديمغرافي ووضع األرض المحتلة منذ عام

 1967ببنال المستعمرات االستيطانية وتدمير البيوت الفلسطينية وبنال جدار الفصل العنصري وتنفيذ
السياسات التي تؤدي الى طرد السكان الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم ،وطالب بالتدخل إلنهال هذه

االعتدالات والتجاوزات للقانون الدولي.

وطالبت االشتراكية الدولية كافة الحكومات التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين ،خاصة أعضال

االشتراكية الدولية منهم ،أن تعترف بها كاستثمار في السالم ولحماية حل الدولتين وحق الفلسطينيين

في تقرير مصيرهم ،وباتخاذ ق اررات من برلماناتهم تدعو إلنهال االحتالل االسرائيلي.

القدس ،القدس2017/3/5 ،

ترمب للشرق األوسط
" .52ديلي تلغراف" :بلير يسعى ليكون مبعوث ا
قالت صحيفة صنداي تلغراف إن رئي

الوزرال البريطاني األسبق توني بلير حضر اجتماعا سريا

في البيت األبيض ،وسط أنبال تشير إلى أنه يتفاوض مع اإلدارة األميركية ليصبح مستشا ار لها

لشؤون الشرق األوسط.

جر" -حسب وصفه -للحديث عن مزاعم بأن
وأضافت الصحيفة أن المتحدث باسم بلير رفض أن ا"ي ّ
ترمب إلى الشرق األوسط.
بلير يسعى أن يصبح مبعوثا للرئي األميركي دونالد ا

تردد هذا النبأ بالتوازي مع حضور بلير اجتماعا سريا في البيت األبيض األربعال الماضي مع ياريد

كوشنير كبير مستشاري الرئي

األميركي وزوج ابنته إيفانكا.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/3/5 ،

 .53تحفظات معارضة عن "تراجع" في وثيقة دي ميستو ار ودمشق تضع أربعة شروط لنجاح مفاوضات
جنيف

لندن  -إبراهيم حميدي :وضعت الحكومة السورية أربعة شرو لنجاح الجوالت المقبلة من مفاوضات
جنيه بينها قبول جميع فصائل المعارضة السياسية والعسكرية "سلطة الدولة على كل األراضي

السورية" وانضوال عناصر المعارضة "تحت سلطة الجيش السوري لمحاربة اإلرهابيين" ،األمر الذي

وزعها المبعوث الدولي ستيفان
كان ضمن تعليقات وفد الحكومة على وثيقة مبادئ الـ (ال ورقة) التي ّ
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دي ميستو ار على األطراف السورية المشاركة في الجولة الماضية من المفاوضات وتضمنت "تراجعاً"
عن بنود وردت في وثيقة العام الماضي ،كما الحن معارضون.

وكان الفتاً أن الوثيقة التي وزعها دي ميستو ار تحت مسمى "ال ورقة" على األطراف السورية لتسّلم

المالحظات عليها قبل اعتمادها رسمياً ،وتضمنت  12مبدأ ،بدت مختلفة كثي اًر عن الوثيقة التي كان

قدمها المبعوث الدولي في نهاية الجولة السابقة في نيسان (أبريل) الماضي .ولدى مقارنة "الحياة"
قد ّ
للوثيقتين لوحن غياب الحديث المباشر عن "االنتقال السياسي" والقرار  2254في البند الساد من
الوثيقة األخيرة ،علماً أن البنود الثالثة للقرار ( 2254الحكم ،الدستور ،االنتخابات) ستكون محل
مفاوضات بين األطراف السورية بهدف تحقيق االنتقال السياسي.

وكان البند العاشر من الوثيقة السابقة نص على التزام السوريين "إعادة بنال جيش موحد وقوي عبر
نزع سالح ودما عناصر الفصائل المسلحة لدعم االنتقال السياسي والدستور الجديد مع احتكار

السالح .ولن يكون هناك تدخل من العناصر األجنبية في األراضي السورية" .أما البند السابع من
ل
بشكل حصري الحدود
الوثيقة الحالية ،فنص على "الحفاظ على القوات المسلحة قوية وموحدة تحمي
الوطنية لتحفن شعبها من التهديدات الخارجية ،وفقاً للدستور ،وعلى أجهزة االستخبارات واألمن أن
تركز على صيانة األمن الوطني وتتصرف وفقاً للقانون".
وتناولت النسخة األخيرة مبادئ عامة ضمن  12بنداً تتعلق بـ "احترام سيادة سورية واستقاللها

وسالمتها اإلقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً" و "حماية تمتّع سورية بالمساواة التامة من حيث السيادة
الوطنية" وأن "يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديموقراطية عن طريق صندوق

االقتراع" وأن تكون "سورية دولة ديموقراطية وغير طائفية تقوم على المواطنة والتعددية السياسية"،

إضافة إلى "الوحدة الوطنية والتمثيل العادل بردارة المحليات في الدولة واإلدارة المحلية الذاتية
للمحافظات والمحليات" .ونص البند الساد

على "استم اررية عمل الدولة ومؤسساتها العامة،

وتحسين أدائهما مع إجرال إصالحات وفقاً لما تقتضيه الضرورة" بدالً من الحديث عن "إعادة هيكلة"
أو "إصالح" وضرورة العمل "وفق معايير حقوق اإلنسان".
وتناولت البنود األخرى مبادئ عامة مثل "احترام حقوق اإلنسان والحريات" و "إسناد قيمة عالية

للهوية الوطنية لسورية" و "ضمان السالمة والمأوى للمشردين والالجئين ،بما في ذلك حقهم في
العودة إلى ديارهم إذا رغبوا ،وصون وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية".

واستندت التعديالت على الوثيقة إلى مالحظات وفدي الحكومة و "الهيئة التفاوضية العليا" المعارضة

على الوثيقة السابقة .لكن وفد "الهيئة" لم يوافق على النسخة الجديدة بعد ومن المقرر أن يبحثها في

اجتماع لـ "الهيئة" في الرياض في األيام المقبلة .وبحسب المعلومات المتوافرة لـ "الحياة" ،فرن انقساماً
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حصل في "الهيئة" إزال جدول أعمال الجولة المقبلة بعد موافقة دي ميستو ار على طلب دمشق زيادة
"سلة مكافحة اإلرهاب" إلى "سالل الحكم والدستور واالنتخابات" إلى جدول األعمال .إذ إن ممثلي
الفصائل وافقوا على إدراج بند اإلرهاب "لكن شر إثارة كل التفاصيل المتعلقة بالبراميل المتفجرة

والسالح الكيماوي" في مقابل رفض الكتل السياسية هذا األمر ،خصوصاً بعدما أكد المبعوث الدولي
أن مفاوضات جنيه المتوقع أن تبدأ في حدود  23الشهر الجاري ،ستكون متوازية وغير مباشرة
لبحث الحكم والدستور واالنتخابات لتحقيق االنتقال السياسي ،إضافة إلى "بحث األمور االستراتيجية

المتعلقة باإلرهاب ضمن المرحلة االنتقالية" وترك تفاصيل وقه النار ومكافحة اإلرهاب إلى مسار

آستانة حيث سيعقد اجتماع آخر في العاصمة الكازاخستانية منتصه الشهر الجاري لتعزيز تشكيل

المجموعة الروسية  -التركية  -اإليرانية لمراقبة وقه النار وتبادل المعلومات والرد على الخروق.

قدم وفدا مجموعتي موسكو والقاهرة بعض التعليقات على "الالورقة" لمبادئ الحل
في المقابلّ ،
السياسي في سورية .وأبلغ مصدر في مجموعة القاهرة أن مالحظاتهم تضمنت "استغراب ذكر عبارة
قوة مسلحة قوية وموحدة" حيث تم اقتراح اعتماد عبارة "الحفاظ على مؤسسة الجيش والقوات المسلحة

قوية وموحدة" ،إضافة إلى اعتماد عبارة "الحفاظ على السيادة" بدل "احترامها" ،والى اقتراح عبارة
"مبدأ الالمركزية" األمر الذي يقترب من موقه "االتحاد الوطني الكردي" بزعامة صالح مسلم الذي لم
يمثّل في مفاوضات جنيه بسبب "فيتو" تركي.

واذ كان الفتاً أن "الالورقة" الجديدة تضمنت الحق باستعادة األراضي المحتلة بـ "الوسائل المتاحة"
بدل االقتصار على "الوسائل السلمية" في نص العام الماضي ،فرن مجموعة موسكو اقترحت إضافة

أن تكون "استعادة الجوالن المحتلة بالوسائل المشروعة في الق اررات الدولية" ،إضافة إلى التأكيد على
"عدم تدخل الجيش بالسياسة" ورفض "كل أنواع اإلرهاب" مع دعم "الالمركزية".

فقدم ثالث مالحظات على النص الجديد تتعلق بدعم "الجيش في محاربة
أما الوفد الحكوميّ ،
اإلرهاب واالبتعاد عن الفصائل اإلرهابية" .وبحسب مصادر ديبلوماسية ،فرن مسؤوالً في الحكومة
السورية أبلغ ديبلوماسيين بوجود أربعة شرو

لنجاح عملية جنيه هي" :أوالً ،أن يؤمن كل

المشاركين بالحل السياسي .ثانياً ،اللجول إلى صناديق االقتراع إلظهار قوة المعارضة والحكومة
ورفض أي تغيير من الخارج .ثالثاً ،ابتعاد الفصائل المسلحة عن المجموعات اإلرهابية المسلحة.

رابعاً ،يجب أن تؤمن جميع األطراف المشاركة في الحل بسلطة الدولة على كل األراضي السورية
ويجب أن تشارك المجموعات الجيش السوري في محاربة اإلرهابيين".
من جهته ،قال رئي

الوفد الحكومي بشار الجعفري ،بحسب وكالة األنبال السورية الرسمية (سانا)،

إن "الشيل الوحيد" الذي تحقق في جولة مفاوضات دامت عشرة أيام في جنيه هو االتفاق على
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جدول أعمال وان الحكومة السورية تريد التفاوض مع "وفد معارضة موحد" ،األمر الذي بدأت
مالمحه عبر التنسيق بين "الهيئة العليا" ومجموعتي موسكو والقاهرة.

وكانت موسكو ضغطت على دمشق كي يوافق الجعفري على مناقشة االنتقال السياسي في جنيه

مقابل إدراج مكافحة اإلرهاب على جدول األعمال .ولوحن حضور نائب وزير الخارجية الروسي

غينادي غاتيلوف في أروقة مفاوضات جنيه مقابل التزام المبعوث األميركي مايكل راتني الصمت

ثم عودته مبك اًر إلى واشنطن باعتبار أنه تسّلم منصب مساعد نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق

األوسط .ويتوقع تعيين ديبلوماسي جديد مبعوثاً خاصاً إلى سورية في األسابيع المقبلة.
الحياة ،لندن2017/3/6 ،
غزة
دولية في ّ
بقوات ّ
 .54إسرائيل تطالب ّ

عدنان أبو عامر

ائيلية
أحيا إعالن الرئي األميركي دونالد ترامب خالل مؤتمره
الصحافي مع رئي الحكومة اإلسر ّ
ّ
ّ
حل الدولة الواحدة أو الدولتين ،وما يتّفق عليه
بنيامين نتنياهو بواشنطن في  15شبا /فبراير ،تأييده ّ

الية بين الضّفة الغر ّبية واألردن،
ائيليون و
الفلسطينيون ،طرح خيارات جديدة قديمة ،كالكونفدر ّ
ّ
اإلسر ّ
لكن بنيامين نتنياهو اقترح
القومية
ثنائية
ودولة
فلسطينية في ّ
للفلسطينيين واليهودّ ،
ّ
ّ
غزة وسينال ،ودولة ّ
ّ

للمرة
في  26شبا /فبراير خالل لقائه بوزيرة
الخارجية األستر ّ
ّ
الية جولي بيشوب في العاصمة سيدنيّ ،
األمنية للتعامل معها ،من دون إيضاح
غزة ،كأحد البدائل
دولية على ّ
ّ
قوات ّ
األولى ّ
علنياً ،سيطرة ّ

كيفية تنفيذها.
ّ
الفلسطينية على دعوة إسرائيل ،فقال رئي
توالت الردود
ّ

السياسية لحركة المجاهدين سالم
الدائرة
ّ
غزة ،من
دولية لتسيطر على ّ
عطاهلل في  26شبا /فبراير في تصريح صحفيّ :
قوات ّ
إن إحضار ّ
تدخل أجنبي غير قانوني سيقابل بالمقاومة.
ألنه ّ
ضروب الخيالّ ،
ّ
محمد الهندي في  26شبا /فبراير خالل
واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد
اإلسالمي ّ
ّ
ّ
الدولية التي سيجري نشرها
القوات
يسربها االحتالل اإلسر
ندوة سياسية ّ
ّ
أن التهديدات التي ّ
ائيلي بشأن ّ
ّ
النفسية.
غزة تأتي في إطار الحرب
في ّ
ّ
غزة
القوات
أما
الدولية في ّ
ّ
المتحدث باسم "حما " عبد اللطيه القانوع فقال لـ"المونيتور"ّ :
ّ
"إن فكرة ّ
ّ
غزة
القضية
مرفوضة تماماً ،فهدفها تصفية
ألن قطاع ّ
الفلسطينية ،وهي ّ
تدخل سافر في شؤونهاّ ،
ّ
ّ
أي
محرر من االحتالل اإلسرائيلي ،وهو في حاجة إلى إنهال حصاره اإلسر
ّ
ائيلي منذ عام  ،2006و ّ
ّ
ّ
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مجانية إلى
تقدم خدمة
دولية سترسل إلى قطاع ّ
قوات احتاللّ ،
ألنها ّ
ّ
قوات ّ
غزة ستكون بمثابة ّ
ّ
االحتالل اإلسرائيلي ،والشعب الفلسطيني لن يقبل بهذه األفكار التي تخدم إسرائيل".
ّ
ّ
القوات
الدولية في ّ
قد تعلم إسرائيل ّ
ّ
غزة ،ليست قابلة للتطبيق الفور ّي ،ورّبما أعلنتها لج ّ
أن مبادرة ّ
مما يتطّلب توافقها مع السلطة
الفلسطينيين والدول المجاورة والمجتمع
نبض أطرافها من
ّ
الدوليّ ،
ّ
الفلسطينية و"حما " ،وان لم يحصل التوافق ،فقد تكتفي إسرائيل بتفاهماتها حول نشر هذه القوات
ّ
إقليمية كمصر ،بحيث توافق مصر على تواجد هذه القوات الدولية في
الدولية في غزة مع جهات
ّ
غزة ،ألنها ترتبط مع غزة بحدود طويلة.

السياسية في المجل التشريعي
من جهته ،قال عضو المجل الثور ّي لـ"فتح" ورئي اللجنة
ّ
ّ
توجهات
القوات
الدولية في ّ
الفلسطيني عبد هللا عبد هللا لـ"المونيتور"ّ :
ّ
غزة تتساوق مع ّ
"إن فكرة ّ
ّ
غزة عن الضّفة الغر ّبية ،ليجعل
نتنياهو برفض الدولة
الفلسطينية ،ورغبته في تكري فصل قطاع ّ
ّ
الفلسطينيين ،من دون
القوات على
إمكانية إقامة الدولة
ّ
ّ
ّ
يتم فرض هذه ّ
الفلسطينية غير ممكنة ،وقد ّ
غزة".
مسؤولياتها
إقليمية ،لتخّفه إسرائيل
مشاورتهم ،بمبادرة
األمنية على حدود ّ
ّ
ّ
ّ
أيار/مايو من عام 2010
قد أبلغ في ّ

عبا
وبالعودة إلى الورال ،كان الرئي
الفلسطيني محمود ّ
ّ
المبعوث األميركي الخاص للشرق األوسط جورج ميتشل في لقائهما برام هللا ،موافقة السلطة
ّ
أن هناك رغبة
قوات حله الناتو في األراضي
مما قد يعني ّ
ّ
ّ
الفلسطينية على وجود ّ
الفلسطينيةّ ،
حل سياسي.
قوات ّ
ّ
أممية على هذه األراضي ضمن ّ
فلسطينية في وجود ّ
ّ
اطية لتحرير فلسطين طالل أبو ظريفة
وفي هذا السياق ،قال عضو المكتب
السياسي للجبهة الديمقر ّ
ّ
كل األراضي المحتّلة عام ،1967
دولية لحماية الشعب
قوات ّ
لـ"المونيتور"ّ :
الفلسطيني في ّ
"نؤيد وجود ّ
ّ
غزة فقط ،وحينها لن تكون خالفات بين القوى
أما
ولي في ّ
الفلسطينيةّ ،
ّ
بغض النظر عن ّ
توجهاتهاّ .
الدولية توفير حماية إلسرائيل من المقاومة".
القوات
ّ
نتنياهو فيريد من ّ
المسؤولية
غزة ،تخّلص إسرائيل من
القوات
قد يكمن الهدف اإلسر
الدولية في قطاع ّ
ّ
ّ
ائيلي من نشر ّ
ّ
مكانية إقامة مينال ومطار فيه ،مقابل ضمان حماية أمنها،
عنه ،وتقديم إسرائيل الخدمات إليه ،وا ّ
دولية كجنوب السودان ،رغم
إقليمية
ائيلية إلى
وتحويل ّ
ودولية ،الستنساخ تجارب ّ
ّ
ّ
قضية إسر ّ
غزة من ّ
غزة.
كقوة مسّلحة كبيرة في ّ
ما يطرحه من تساؤالت حول مستقبل وجود "حما " ّ
لن تقبل

"إن حما
أما وزير اإلعالم في حكومة "حما " السابقة يوسه رزقة فقال لـ"المونيتور"ّ :
ّ
ططات إسرائيل بفصل القطاع عن
ألنه يسمح بتمرير مخ ّ
دولية في ّ
غزةّ ،
قوات ّ
طرح نتنياهو بنشر ّ
غزة ،لنقترب من نموذج
األراضي
الفلسطينية ،واستفرادها بالضّفة والقد  ،والقضال على المقاومة في ّ
ّ

قوة األمم المتّحدة الموّقتة في لبنان اليونيفيل ،فقد تسمح إسرائيل ببقال حما
ّ
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الجنسيات
المتعددة
القوات
القوات
ّ
أن إسرائيل ّ
معينة ،رغم ّ
ّ
الدولية ،كحزب هللا ،مع تفاهمات ّ
ّ
تفضل ّ
ّ
التابعة للناتو ،نظ اًر لعالقات إسرائيل الوثيقة مع حله الناتو الذي تتكون قواته من دول االتحاد

القوات التابعة لنمم المتّحدة".
األوروبي والواليات المتّحدة ،أكثر من ّ
ّ
غزة ،مع حال االنقسام في المشهد الفلسطيني ،بما
يتزامن الطرح اإلسر
دولية إلى ّ
قوات ّ
ائيلي برحضار ّ
ّ
ّ
الخارجية بأوضاعهم ،ويضعه الخيار
التدخالت
الفلسطينيين ،ويزيد
قد يمثّل فرض السيطرة على
ّ
ّ
ّ
ظل أحاديث إسرائيل عن زيادة عالقاتها بالدول العر ّبية ،مثل
ويقوي الخيارات األخرى ،في ّ
الفلسطيني ّ
ّ
الفلسطينيين.
مصر واألردن وبعض دول الخليا العربي ،وتراجعها مع
ّ
"إن إسرائيل
من جهته ،قال أستاذ العلوم
األمة ّ
بغزة حسام الدجني لـ"المونيتور"ّ :
ّ
السياسية في جامعة ّ
ططها بترسي دولة فيها منزوعة السيادة ،وتعمل
غزة الستكمال مخ ّ
القوات الدول ّية في ّ
ّ
تتحدث عن ّ
تؤمن لها هذه
المرة بوجود تفاهم إسر
القوات لضمان أمن إسرائيل ،وهذه ّ
ّ
ائيلي مع مصر ،بحيث ّ
ّ
مما سيدعم
أرجح صداماً مسّلحاً بين المقاومة
القوات حدود سينالّ ،
ّ
لكني ّ
الفلسطينية وتلك ّ
ّ
القواتّ ،
بأن المقاومة إرهاب يجب محاربته من قبل القوات الدولية ،كما أن نشر هذه القوات
رؤية نتنياهو ّ
غزة ،تعيدها سنوات إلى
ضد حما في ّ
قوية ّ
الدولية ال بد أن يسبقه توجيه إسرائيل ضربة عسكرّية ّ
أما ببقال حما بترسانتها المسّلحة ،فلن توافق دولة على إرسال
قوات ّ
الورال ،لتسهيل دخول ّ
دوليةّ ،

غزة".
جنودها إلى ّ
ائيلية إلضفال
القوات
يتخوف
وأخي اًر،
الدولية جزلاً من خ ّ
طة إسر ّ
ّ
ّ
الفلسطينيون من أن تكون فكرة ّ
ّ
طط
عية على احتاللها ،بالتوافق مع دول
القوات على تطبيق المخ ّ
ّ
الشر ّ
إقليمية ،كي تساعد هذه ّ
حل إلقامة كانتونات منفصلة عن بعضها ،وتتمثل في قطع أوصال المدن والبلدات
اإلسر
ائيلي بفرض ّ
ّ
الفلسطينية في الضّفة الغر ّبية.

الفلسطينيين وفرض
الحالية ،قد تأتي للوصاية على
ظل المعطيات
فرن القوات
وبالتّاليّ ،
ّ
ّ
ّ
الدولية ،في ّ
الفلسطينية منعطفاً جديداً ،يزيدها تعقيداً،
القضية
مما قد يدخل
ّ
ّ
رؤية إسرائيل عليهم ،ولي لحمايتهمّ ،
وال يعطيها حالت.
المونيتور2017/3/5 ،
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 .55هل تشهد قمة عمان مبادرة عربية جديدة لصالح فلسطين؟
عبد هللا األشعل
في األسبوع األخير من آذار /مار  ،يجتمع القادة العرب في عمان في القمة السنوية .ويزداد قلقنا

مع كل قمة ،وتمنينا في كل مرة أن تكون األخيرة ،بعد أن بلغ الحال بالعالم العربي إلى هذا
المستوى.

أما قمة هذا العام ،فالقلق عليها ومنها أكبر ،في ضول ثالثة تطورات :التطور األول هو ما كشفت
عنه إسرائيل من لقالات سرية مع قيادات مصر واألردن ،والثاني هو الحديث المتواتر حول تشكيل

ناتو عربي لمحاربة إي ارن ،من مصر واألردن واسرائيل ،تنضم إليها فيما بعد السعودية واإلمارات،
والثالث هو الحديث المتواتر من إسرائيل منذ أيلول /سبتمبر  2014حول البديل السيناوي لدولة
فلسطينية ،ثم شدد ترامب ونتانياهو على حل الدولة الواحدة ،ما يعزز االعتقاد بصحة الرواية

اإلسرائيلية.

ومع كل احترامي للدول العربية جميعا شعوبا وحكاما ،فرن السؤال الملح :هل القمة سوف تتصدى
لهذا المخطط أم سوف تبحث في واجباتها لتحقيق السالم اإلسرائيلي وتصفية القضية الفلسطينية،

خاصة أن األمين العام للجامعة العربية السابق متعاطه مع الحل اإلسرائيلي ،واألمين العام الجديد
موقفه معروف من إسرائيل والثورات العربية التي قامت بها الشعوب ،فهل هذه القمة سوف تتخذ

مسارات لدعم الحقوق الفلسطينية أم المخطط اإلسرائيلي األمريكي؟
عندما قامت الجامعة العربية في  22آذار /مار

 1945كانت الحرب العالمية الثانية قد بدأت في

الخمود ،وكانت اغمال معلقة على عالم جديد تتصدره األمم المتحدة بكل القيم التي عصفت بها

ألسنة اللهب وأطماع الساسة في حربين عالميتين ال يفصل بينهما سوى عقدين من الزمان بالكاد،
فكان العالم قد صمم على أن تتقدم الشعوب إلنشال عالم خال من الحروب والويالت ،وتستقل فيه

األمم عن االستعمار والعبودية والعنصرية ،وتزينه منظومة حقوق اإلنسان التي تأخرت ثالثة أعوام

منذ إبرام ميثاق األمم المتحدة.

في هذه الظروف نشأت الجامعة العربية ،وكانت نذر استعمار فلسطين تلوح في األفق ألن مقومات

إسرائيل كانت قد اكتملت منذ مؤتمر السالم في فرساي عام  ،1919وتشكيل الوكالة اليهودية التي
وضعت نظام االنتداب على فلسطين بنال على اتفاق شهير بين األمير فيصل بن الحسين الذي فر

مع والده وأخوته من الحجاز ،والذي كان ال يزال يجتر أوهام الدولة العربية الواحدة ،وعلى رأسها

والده الذي أعدت بريطانيا عدتها مع ابن سعود لضم الحجاز إلى إمارته المتمددة.
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كان االتفاق كامال مع حاييم وايزمان ،رئي

الوكالة اليهودية ،يقضي بالتعاون بين العرب واليهود

على االستقرار في فلسطين ،وتشجيع الهجرة اليهودية إليها ،وتنفيذ وعد بلفور.

هكذا بدأت القضية الفلسطينية باتفاق شهير ،وهكذا بدأت الجامعة العربية بمبادرة بريطانية لكي
تتحدث بريطانيا العظمى مع كيان واحد تسيطر هي على كل أعضائه وتحتل أراضيها ،وفي عام

 1948كان المخطط قد اكتمل إلعالن قيام دولة إسرائيل على أكثر من نصه أراضي فلسطين.

وعندما انعقدت قمة نواكشو العربية في تموز /يوليو  2016كانت مناسبة للتأمل في مسيرة العرب،

وفي مسيرة إسرائيل وطريق األشواك الذي سار فيه الفلسطينيون ،وألحت علينا أسئلة تدعو إلى األلم
وال تحتاج إلى إجابات ،ولكننا نكتب في الواقع لنجيال التي ستق أر تاري األسئلة بأقالم كتاب السلطة

في العالم العربي الذين ينتمون إلى أمة عربية خالدة ،ولكن بعض حكامها ترمروا عليها تحت أستار
مختلفة.

فنقارن بين قمة أنشاص األولى في مصر عام  1946برئاسة الملك فاروق التي رصدت تقدم
العصابات الصهيونية في فلسطين وبين قمة نواكشو  ،حيث صار العرب أعرابا ممزقة ال يجمعها

رابط ،ومن ثم لم تعد جامعتهم تصلح غطال لسترهم ،بل أصبحت وك ار لمؤامراتهم ،ولم نسمع حتى

اغن حاكما شجاعا يكشه سترهم ،ويؤكد لهم أنهم يختانون أنفسهم.

خالل العقود من الرابع في القرن الماضي إلى العقد الثاني من األلفية الجديدة ،كانت إسرائيل نبتا
شيطانيا زرع في أرض طاهرة ،وكان الجسد العربي حينذاك يدرك أن هذا النبت هو سرطان ،وأن

الحياة ال تتسع إال للجسد العربي بالنظر إلى منطقة ممتدة وشعوب قديمة وارادة صلبة لقهر هذا
الكائن الذي انقض على جزل من الجسد ،فرذا الجسد اليوم يستسلم للسرطان وتتصور بعض أعضائه

أن التحاله مع السرطان وقاية لها من شروره ،بعد أن اخترق الغرب طبقته الحاكمة ،وتمكن من أن
يسقط الصخرة التي كادت أن تقضي على السرطان في مهده ،وهي مصر ،فسقطت بعدها كل

القالع العربية بدر

مرير تجاهله الحكام العرب ،وهو أن تعايش السرطان مع الجسد يكون مؤقتا،

وينتهي األمر إما بأن تفقد المناعات العربية مقاومتها ويقضي السرطان عليها ،وهذا ما حدث على

مستوى القيادات العربية ،واما أن تفتك هذه المناعات بالسرطان في معركة ضارية تخرجه إلى األبد
من دائرة المناعة العربية ،وهي بال شك الشعوب العربية التي صارت ترى بوضوح بعد أن تعرضت

لعقود من التشويش.

فماذا تنتظر هذه الشعوب من حكام أصبحوا صرعى السرطان الصهيوني ،وتخلوا بالضرورة عن

الشق الفلسطيني في المعادلة ،رغم أنهم ال زالوا يكررون بشكل ممل ساذج نف
فلسطين قضية العرب األولى ،كانت في الماضي اللتما
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فلسطين قربى هذه النظم لواشنطن واسرائيل بعد أن أخمدوا الموجة األولى من ثورات الشعوب التي

أوشكت أن تطوي تاريخهم؟

فكيه تحولت إسرائيل عن كونها كائنا مزروعا في غير تربته ،ضمن مؤامرة دولية واضحة أسست
في البداية لشرعيتين في إسرائيل ،األولى هي شرعية القوة واإلرهاب واإلبادة ،والثانية هي شرعية قرار

التقسيم المناقض تماما لميثاق المنظمة الدولية؟! وكيه تجاوز قطار الزمن هذا القرار؟ وكيه تحول
العرب إلى التسابق على احتضان إسرائيل وتدليلها بعد أن سحقتهم وقضت على آدميتهم تحت ستار

المبادرة العربية التي ولدت ميتة؟ وكيه دبت الروح في هذه المبادرة فجأة ،لكي تكون قميص عثمان

للقضال تماما على عروبة العرب ،واعالن االنضوال ورال إسرائيل بحجة أنها تحمي األمن القومي
العربي الذي تهدده إيران ،وهي التي تساند المقاومة العربية بعد أن تخلى العرب عنها ،بل وطلب

وزير خارجية السعودية تجريد هذه المقاومة من السالح ،كما أعلنت مجل

التعاون والجامعة أن

حزب هللا ،وهو الوحيد الذي تخشاه إسرائيل ،في المنطقة منظمة إرهابية يتم إعداد المؤامرات ضده

بالتعاون مع إسرائيل؟! وكيه جرأت النظم العربية ،بعد الهزة الشعبية األولى السلمية عام ،2011
على التقارب مع السرطان بحجة حماية األمن القومي العربي ،وهي تعلم أن هناك رابطة آثمة بينها
وبين السرطان لتدمير األوطان العربية والتنكيل بالشعوب العربية؟! ومن الذي يدافع عن األقصى

الجريح ،العرب أم إيران؟ وكيه تحول العرب صاغرين إلى رعايا إلسرائيل ويرتكبون الفاحشة وهم
يشهدون؟! وكيه استكانت الجيوش العربية ويشعر جنراالتها بالفخر وهم المهزومون في جميع

المواجهات مع إسرائيل ،وصاروا يكدسون السالح ويسعون إلى إنشال قوة عربية موحدة ،وكأنها
ستحرر األقصى المبارك ،بينما صارت النظم لينة هينة مع إسرائيل ومتوحشة على شعوبها؟ وكيه

أخرج هذا الكيان العرب بررادتهم إلى خارج التاري وصارت إسرائيل هي الوكيل الحصري لواشنطن

في المنطقة ،منذ أن قالت كوندالي از راي

صراحة أن من رضي عنه "شارون" رضي عنه البيت

األبيض ،وهي القاعدة الذهبية لبقال الحكام العرب في السلطة حتى اغن كما تقول إسرائيل؟!

لهذا السبب تمنيت أال يجتمع هؤالل القوم بأي وقت وفي أي مكان ألن في اجتماعهم المزيد من

القلق على ما تبقى من مصالح عربية .فماذا ينتظر من اجتماع أصحاب السمو والفخامة والسيادة
مع أمين عام الجامعة العربية الذي يجاهر بكراهيته لثورات الشعوب العربية ،وكان طرفا في المؤامرة

على غزة عام  2008ويجاهر بذلك؟ هل تأمل الشعوب العربية خي ار من هؤالل بعد أن أصبح موعد

القمة ومكانها سببا لالضطراب في كل العواصم العربية؟

التحدي أمامهم وأرجو مخلصا أن يخيبوا توقعاتي ،وأن تدب فيهم النخوة العربية .أخشى أن يشبه هذا

المؤتمر مؤتمر فيينا عام  1815الذي تضافرت فيه العروش األوروبية على الثورة الفرنسية.
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على كل حال ،الخيار أمامكم ،إما التمسك بالوجود العربي والفلسطيني وتشجيع اإلصالح السياسي
في النظم العربية ،أو مساندة المشروع الصهيوني واحبا الشعوب العربية ،ما يزيد أسباب الغليان
واالنفجار الحتمي ،ودعك من داعش الصهيونية والغطال للقهر العربي والتمدد الصهيوني.

ستظل األمة العربية خالدة ،وسوف تقرر الشعوب مصيرها ،وتأتي بمن هو يليق بشرف هذه األمة

الذي مرغوه في التراب.

موقع "عربي 2017/3/5 ،"21

 .56لماذا تراجع نتنياهو عن مبادرة السالم اإلقليمية؟
براك ربيد
أوصل رئي

الحكومة بنيامين نتنياهو قبل نصه سنة إلى رئي

المعسكر الصهيوني اسحق

هرتسوغ وثيقة فيها إعالن مشترك ،كان من المفروض أن تحرك مبادرة سالم اقليمية وتشكل أساسا
إلقامة حكومة وحدة وطنية .الوثيقة التي يتم نشرها هنا ألول مرة شملت استعداد نتنياهو لحل وسط

اقليمي على أسا

حل الدولتين وكبح البنال في المستوطنات .وبعد ثالثة اسابيع من وصول االقتراح

إلى هرتسوغ وبعد الحصول على الموافقة المبدئية ،بدأ نتنياهو بالتراجع على خلفية االزمة السياسية
حول البؤرة غير القانونية عمونة .المحادثات بين االطراف وصلت إلى طريق مسدود ،وفي منتصه

تشرين األول فشلت كليا.

الوثيقة التي وصلت إلى هرتسوغ في  13أيلول ،بعد يومين من المحادثات بين االطراف ،كانت

مسودة إعالن مشترك كان من المفروض أن يعلن عنه االثنان في قمة القاهرة أو شرم الشي مع

الرئي

المصري عبد الفتاح السيسي ،ويمكن ايضا مع عبد هللا الثاني ملك األردن ،بعد ذلك بثالثة

اسابيع ،في بداية تشرين الثاني .2016

كان من المتوقع أن تكون قمة مصر البداية لمبادرة سالم اقليمية ،ونتنياهو كانا ينويان بعد عودتهما
إلى البالد اإلعالن عن مفاوضات ماراثونية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

عدد من الجهات الدولية كانت على صلة باألمر ،والوثيقة ومضمونها كانت معروفة للمسؤولين

الرفيعين في حكومتي مصر واألردن ،ورئي

حكومة بريطانيا السابق طوني بلير الذي كان على

صلة بالمحادثات ،ووزير الخارجية األمريكي السابق جون كيري وبعض مستشاريه .الصحافي بن

كسبيت كتب قبل بضعة أشهر في صحيفة "معاريه" بعض تفاصيل اقتراح نتنياهو على هرتسوغ،
لكن هذه هي المرة األولى التي يتم فيها نشر الوثيقة بالكامل.
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جال من مكتب رئي
وفي مكتب رئي

الحكومة أن وصه عدم تطبيق العملية االقليمية الممكنة خاط من األسا ،

المعارضة رفضوا التحدث عن تفاصيل الوثيقة.

الوثيقة باللغة اإلنكليزية شملت  8نقاط:
* نحن نشكر الرئي

السيسي على استعداده للعب دور ناجع من اجل السالم واألمن في المنطقة،

واستئناف العملية السلمية.

* نحن نجدد التزامنا بحل الدولتين لشعبين ونعلن عن رغبتنا في تقدم هذا الحل.
* اسرائيل تسعى إلى وضع نهاية للصراع وانهال جميع المطالب ،والحصول على اعتراف متبادل

بين دولتين قوميتين ،مع ترتيبات أمنية متواصلة وحل جغرافي متفق عليه يعترف ايضا بالمراكز
السكانية القائمة.

* في إطار السعي للسالم اسرائيل تمد يدها للفلسطينيين وتطلب إجرال مفاوضات ثنائية مباشرة دون

شرو مسبقة.

* اسرائيل تنظر بشكل ايجابي لروح مبادرة السالم العربية والعوامل اإليجابية فيها .وتبارك اسرائيل

بدل المحادثات مع دول عربية حول هذه المبادرة من اجل عك

التغييرات الدراماتيكية في المنطقة

في السنوات األخيرة ،والعمل معا من أجل التقدم في حل الدولتين والسالم الشامل في المنطقة.

* في سياق استئناف جهود السالم فرن نشا اسرائيل في مستوطنات الضفة الغربية سيتم في إطار

يمكن من حدوث النقاش اإلقليمي للسالم ،ويمكن من تحقيق هدف الدولتين لشعبين ـ ورال هذه

الصيغة المتلونة لهذا البند كان هناك استعداد لدى نتنياهو لتنفيذ "تجميد هادئ" ولي

رسميا للبنال

في المستوطنات المعزولة وغير الموجودة في الكتل الكبيرة التي تريد اسرائيل ضمها في إطار
االتفاق النهائي .وقد رفض نتنياهو االعالن عن هذا التجميد بشكل رسمي .وفي إطار المحادثات
التي استمرت بعد نقل الوثيقة طلب هرتسوغ تفصيل هذا البند بشكل أكبر وحذف الكلمات األربع

األولى للتأكيد على أن هذه السياسة االستيطانية لن تكون مرتبطة بوجود المفاوضات مع
الفلسطينيين .ونتنياهو وافق على ذلك.

* تعمل اسرائيل مع السلطة الفلسطينية على تحسين الوضع االقتصادي بشكل كبير ،وكذلك التعاون
االقتصادي ،بما في ذلك في الميدان ،وتعزيز التنسيق األمني .في المحادثات التي استمرت بعد

ايصال الوثيقة ،طلب هرتسوغ توضيح هذا البند والتأكيد على أن اسرائيل ستسمح بالبنال الفلسطيني
وبالمشاريع الفلسطينية في مناطق ج .ونتنياهو وافق على ذلك.
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* اسرائيل ترغب في استقرار بعيد المدى في قطاع غزة ،بما في ذلك اإلعمار اإلنساني والترتيبات
األمنية الناجعة.

لقد أرسل نتنياهو الوثيقة إلى هرتسوغ بعد القمة السورية في العقبة بسبعة أشهر ،والتي تم الكشه

عنها قبل اسبوعين في "هررت " .هذه القمة التي أجريت في شبا  2016شارك فيها ،اضافة إلى

نتنياهو ،وزير الخارجية األمريكي جون كيري والرئي
عبد هللا الثاني .وقد شكلت هذه القمة األسا

المصري عبد الفتاح السيسي وملك األردن

للمحادثات التي جرت في أشهر آذار /ايار بين

نتنياهو وهرتسوغ على تشكيل حكومة وحدة وطنية .وقد فشلت هذه المحادثات ،لكنه تم استئنافها في

نهاية آب.

ست ساعات في روما

في  26حزيران التقى نتنياهو مع جون كيري على وجبة عشال في مطعم "فاير لويجي" في روما .وقد

استمر هذا اللقال ست ساعات .وقد استمتع االثنان بملذات المطب الروماني والنبيذ اإليطالي الفاخر
ودخن نتنياهو السيجار الكوبي .مصدر أمريكي سابق رفيع المستوى ،كان مطلعا على تفاصيل هذا
اللقال ،والذي طلب عدم ذكر اسمه ،تحدث عن الحوار بين االثنين.

"ما هي خطتك مع الفلسطينيين؟ ما الذي تريد أن يحدث اغن؟" ،سأل كيري نتنياهو .وعاد رئي
الحكومة وقال إنه يريد السير في مبادرة اقليمية مع الدول العربية على أسا

خطة "النقا الخم "

التي اقترحها في قمة العقبة قبل ذلك بأربعة أشهر التي تم نشرها في "هررت " قبل اسبوعين .وقال

كيري لنتنياهو إن الخطوات التي يريد القيام بها غير كافية لجعل دول عربية مثل السعودية واإلمارات
تنضم إلى مبادرة السالم اإلقليمية".

اعالن ايجابي غامض حول مبادرة السالم العربية ،وخطوات رمزية في الميدان ،لن تساعدك في

إحضار العرب إلى الطاولة .أنا أعرف ذلك ألنني سألتهم" ،قال كيري لنتنياهو" .ال يوجد لديك مسار

للعودة إلى المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين ،وال يوجد لديك مسار للدول العربية .لقد وصلت إلى
سقه الزجاج .فما هي خطتك؟".

لقد اقترح كيري على نتنياهو في لقال روما مبادرة اقليمية معدلة للمبادرة التي اقترحها في العقبة قبل

أربعة أشهر .في بداية حزيران أجري في باري

لقال بمشاركة ثالثين وزي ار للخارجية ،كجزل من

مبادرة السالم الفرنسية .وقد تحفن نتنياهو من هذه الخطوة الفرنسية .وقال كيري لنتنياهو إن الخطوة

المعدلة التي يقترحها ستستبدل مبادرة السالم الفرنسية وتشمل العنصر االقليمي الذي رغب فيه جدا

رئي

الحكومة.
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وقد شمل اقتراح كيري عقد مؤتمر إقليمي للسالم بمشاركة اسرائيل والفلسطينيين والدول العربية
السنية ،بما في ذلك السعودية واإلمارات ،اللتان لي

إلسرائيل معهما عالقات دبلوماسية ،وروسيا

والصين ودول بارزة في االتحاد االوروبي .واقترح كيري عقد المؤتمر على اسا

المبادئ الستة

للمفاوضات حول االتفاق النهائي ،التي طرحها في قمة العقبة والتي شملت االعتراف بالدولة

اليهودية.

كيري قال لنتنياهو إن اسرائيل والفلسطينيين لن يكونوا ملزمين بتبني هذه المبادئ ،ويمكنهم التحفن
منها بشكل علني .ولكن عقد القمة سيؤدي إلى استئناف المفاوضات المباشرة وايجاد قناة للحوار مع
دول عربية تشمل النقاشات حول الترتيبات األمنية االقليمية التي تريدها اسرائيل ،واعتراف دول

عربية وغربية كثيرة بالمبادئ الهامة بالنسبة لنتنياهو مثل االعتراف بالدولة اليهودية.

دبلوماسي أمريكي سابق رفيع المستوى أشار إلى أن نتنياهو لم يرد باإليجاب على اقتراح كيري ،وفي
نف

الوقت لم يرفضه ،بل قال إنه سيفكر في هذا األمر .وعلى الرغم من ذلك ،بعد يومين من اللقال

مع نتنياهو في روما اتصل كيري برئي

المعسكر الصهيوني اسحق هرتسوغ وشريكته في قيادة

الحزب تسيبي ليفني ،وأطلعهما على محادثاته مع نتنياهو وعلى المبادرة التي اقترحها على رئي

الحكومة ،وفحص معهما امكانية االنضمام إلى االئتالف.

المبادرة الفرنسية ،ومعها الخطوة المتجددة لكيري ،تسببتا بالضغط لرئي

المحادثات مع الرئي

المصري السيسي ورئي

الحكومة ،ودفعتاه الستئناف

الحكومة البريطانية السابق طوني بلير ،واقترح

عليهما العملية االقليمية التي ستلته على ادارة اوباما وال تلزم اسرائيل بالموافقة على مبادئ كيري

الستة.

في  10تموز ،أي بعد اللقال مع كيري في روما بأسبوعين ،وصل وزير الخارجية المصري سامح

شكري إلى القد

بشكل مفاج  .وكانت هذه هي الزيارة األولى لوزير خارجية مصري منذ عشر

سنوات ،وقد سبقتها عدة زيارات لمبعوث نتنياهو اسحق مولخو في القاهرة ،إضافة إلى اللقال مع

نتنياهو ،التقى شكري مع اسحق هرتسوغ ايضا.

في األسابيع التي تلت ذلك ،تراجعت المحادثات الدولية ،خصوصا بسبب العطلة الصيفية في اوروبا

والواليات المتحدة .ورغم ذلك استمر كيري في محادثاته الهاتفية في كل اسبوع مع نتنياهو ومع

جهات كثيرة في المنطقة .وقد قال دبلوماسي أمريكي سابق رفيع المستوى إن كيري رفض التنازل

رغم حقيقة أن مستشاريه والبيت األبيض قالوا له إن نتنياهو لي
األبيض قال له إن الرئي

اوباما يريد اعطال نتنياهو وعبا

كيري استمر في األمر ألن الموضوع كان هاما جدا بالنسبة له".
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في  21آب اتصل كيري مرة أخرى مع هرتسوغ وليفني .وقال لهما إنه ينوي المجيل إلى مصر
والسعودية بعد بضعة اسابيع في محاولة أخيرة لعقد مؤتمر سالم اقليمي اعتمادا على المبادئ التي

اقترحها على نتنياهو في العقبة وروما .وسيتم عرض المبادئ في المؤتمر ،لكن يمكن إلسرائيل

والفلسطينيين تسجيل التحفظات.

حسب مصدر أمريكي سابق ،وحسب مصدر اسرائيلي مطلع على التفاصيل ،قال كيري لهرتسوغ

ول يفني إنه يؤمن بنجاحه في إحضار نتنياهو وعبا

ودول عربية ،بما فيها السعودية ،إلى مؤتمر

كهذا ،وانه إذا عقد هذا المؤتمر فهو سيشكل تغيي ار تاريخيا في المنطقة .في هذه المرحلة وصل كيري
إلى النقطة األساسية في الحديث" ال أريد التدخل في سياسة اسرائيل .ولكن هل ستفحصون في ظل
وضع كهذا االنضمام إلى االئتالف؟ إن انضمامكم للحكومة سيشكل تغيي ار دراماتيكيا".

المصدر األمريكي السابق والمصدر االسرائيلي أشا ار إلى أن ليفني لم ترفض أقوال كيري ،لكنها
شككت في نوايا نتنياهو .وهرتسوغ الذي اكتوى من نتنياهو قبل ذلك ببضعة أشهر كان متشككا

ايضا ،لكنه أبدى استعداده لفحص االقتراح إذا حصل على مؤشرات من دول المنطقة بأن الحديث
يدور عن خطوة جدية.

تحدث هرتسوغ في ذلك االسبوع مع مسؤولين مصريين واردنيين ومسؤولين من دول عربية لي

إلسرائيل عالقات دبلوماسية معها الستيضاح فرصة تقدم العملية االقليمية .وفي بعض األحاديث

سمع أن هناك استعدادا عربيا للتعاون مع مبادرة كيري ،وفي أحاديث أخرى سمع اجابات متحفظة

أكثر على شكل "نعم ولكن" .وقد فهم هرتسوغ أن هناك خطوتين متنافستين ،األولى لكيري ،شملت

مبادئ االتفاق النهائي وعقد مؤتمر دولي .والثانية لطوني بلير ومصر ،شملت مطالب أقل ،وعقد
قمة أصغر وأكثر تواضعا.
استئناف المفاوضات
في األسبوع األخير من شهر آب ،في ذروة المحادثات الدولية ،اتصل نتنياهو مع هرتسوغ .وقال
رئي

الحكومة إنه يريد مرة أخرى السير في مبادرة اقليمية مع الرئي

المصري السيسي ،ويريد

معرفة إذا كان هرتسوغ على استعداد لفحص امكانية االنضمام إلى حكومة وحدة .هرتسوغ الذي كان
متشككا وحذ ار جدا طرح طلبين ،األول ،أن يسمع بشكل مباشر من المصريين واألردنيين .والثاني،

الحصول على اقتراح نتنياهو السياسي خطيا.

في الفترة التي تلت ذلك تمت االستجابة لطلبي هرتسوغ .أوال ،وصل مبعوث رفيع المستوى من

مصر إلى البالد وقال لهرتسوغ إن الرئي
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اردنيون بريصال نف

الرسالة في محادثة هاتفية .ثانيا ،في  13ايلول أرسل نتنياهو لهرتسوغ الوثيقة

التي نشرت هنا مع مسودة اإلعالن المشترك.

بعد اسبوعين من ذلك جرت محادثات مطولة بين نتنياهو وهرتسوغ ،تم فيها الجدل حول كل كلمة.
وحسب مصدر مقرب من هرتسوغ ،طلب ادخال بعض التعديالت على الوثيقة .التعديل األول كان

رفض هرتسوغ لطلب نتنياهو ادخال مصطلح "بنال حكومي" إلى االعالن المشترك .وطلب أن يتم

الحديث عن أي بنال .وطلب هرتسوغ ايضا أن يكون تجميد البنال في البؤر المعزولة خارج الكتل
االستيطانية غير مرتبط بوجود أو عدم وجود المفاوضات مع الفلسطينيين ،بل مرتبط به وبنتنياهو

كسياسة للحكومة حتى لو لم يتم اإلعالن عن ذلك .وقد وافق نتنياهو على جميع النقا

وتمت

صياغة اإلعالن مجددا بشكل يعبر عن موافقته هذه.

النقطة الثانية في الوثيقة تحدثت عن تغيير سياسة اسرائيل في المناطق ج في الضفة الغربية ،حيث
تسيطر اسرائيل هناك أمنيا ومدنيا ،والسماح للفلسطينيين بالبنال هناك والتطوير االقتصادي الواسع.

ووافق نتنياهو على توضيح هذه النقطة .المسألة الثالثة كانت أن هرتسوغ طلب أن يضاف للوثيقة

مصطلح "دولة فلسطينية مع تواصل جغرافي" .نتنياهو تحفن من ذلك ،واألطراف استمرت في
التفاوض.

قبل سفر نتنياهو إلى الجمعية العمومية لنمم المتحدة تم التوصل إلى اتفاق نهائي حول صيغة

اإلعالن المشترك .وكان الهدف هو أنه بعد عودة نتنياهو من نيويورك سيسافر مبعوثه مولخو إلى
القاهرة .وكانت الخطة هي أن يذهب نتنياهو وهرتسوغ س ار إلى القاهرة في بداية تشرين االول وعقد
مؤتمر صحافي دراماتيكي هناك مع الرئي

المشترك الذي سيشكل أسا

السيسي وملك األردن عبد هللا الثاني ،وأن يلقيا اإلعالن

انطالق المبادرة االقليمية برئاسة مصر واألردن ومشاركة دول عربية.

حسب الخطة ،عند عودتهما إلى البالد كان من المفروض أن يتم عقد مؤتمر صحافي ثان في

مطار بن غوريون ،حيث سيتم استدعال وزير الدفاع افيغدور ليبرمان ووزير المالية موشيه كحلون،
واالعالن بشكل مشترك عن خطوة سريعة لتشكيل حكومة وحدة وطنية .إن مشاركة ليبرمان وكحلون
كان الهدف منها اظهار أنهما يؤيدان اعالن نتنياهو وهرتسوغ في القاهرة.

في  20أيلول وصل نتنياهو إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العمومية لنمم المتحدة .وفي خطابه
أعطى اشارة إلى مبادرة السالم االقليمية التي تمت المحادثات حولها من ورال الكوالي " .أنا لم
أتنازل عن السالم ،أنا ما زلت التزم بهدف السالم المبني على دولتين لشعبين" ،قال نتنياهو في

خطابه" .أنا أؤمن بأن التغيير الذي يحدث في العالم العربي يحمل في طياته فرصة خاصة من اجل

السالم .وأنا أثني على الرئي
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مبادرة السالم العربية التي تعزز الحوار مع الدول العربية من اجل احالل السالم الشامل .وأنا أؤمن
بأنه من اجل تحقيق السالم الواسع هذا يجب على الفلسطينيين أن يكونوا جزًلا منه ،أنا مستعد للبدل
في المفاوضات اغن من اجل تحقيق ذلك".
بعد ذلك بيومين التقى نتنياهو في نيويورك مع وزير الخارجية جون كيري .وقد أبلغ كيري نتنياهو
عن لقال وزرال خارجية الرباعية ـ الواليات المتحدة وروسيا واالمم المتحدة واالتحاد االوروبي ـ الذي

عقد قبل ذلك ببضعة ايام بمشاركة وزير خارجية السعودية عادل جبير .وقد قال دبلوماسي أمريكي

سابق إن كيري حدث نتنياهو عن أن الجبير قال إنه إذا اتفقت اسرائيل والفلسطينيون على مبادئ

ادارة المفاوضات ،واذا حدث تقدم فان السعودية والدول السنية ستبدأ بالتطبيع مع اسرائيل"" .الجبير
أوضح أن السعودية لن تقوم بذلك ،ألن اسرائيل تعطي بضعة تصاريح عمل للفلسطينيين" ،كما قال

كيري لنتنياهو.

وزير الخارجية األمريكي عاد واقترح على نتنياهو قبول اقتراحه عقد مؤتمر دولي حسب المبادئ التي

بلورها التفاق دائم ،وأكد على أن السعودية ستشارك في المؤتمر" .لقد قمنا بتحريك االجماع الدولي

نحوك" ،قال كيري لنتنياهو" ،لماذا أنت غير مستعد لقبول اقتراحي؟" .مصدر أمريكي قال إن نتنياهو

قال لكيري إنه يريد أوال استنفاد خطوته مع المصريين ومع هرتسوغ" .سيكون من االسهل علي التقدم
مع هرتسوغ في االئتالف".

وأشار المصدر األمريكي إلى أن كيري كان يائسا في هذه المرحلة من اللقال" .أنا أعرف ما الذي

تفعله" ،قال له كيري" ،أنت ببساطة تحاول كسب الوقت إلى حين دخول اإلدارة الجديدة" .نتنياهو

حسب المصدر الدبلوماسي األمريكي لم ينه ذلك ،وهو فضل ببساطة المسار المنفصل الذي أداره

مع هرتسوغ والمصريين" .كان نتنياهو يريد السيطرة على الخطوة .أراد توسيع االئتالف وعقد مؤتمر

صغير دون تدخل دولي زائد .واالهم أنه لم يرغب في مبادئ كيري حول االتفاق الدائم .لذلك قام
بااللتفاف على هذا االقتراح بكل طريقة ممكنة".

نتنياهو قام باالتصال مع هرتسوغ عدة مرات من نيويورك واتفقا على االلتقال عند عودته إلجمال

تفاصيل االعالن المشترك والتفاصيل الخاصة بتشكيل حكومة الوحدة .قبل اقالع الطائرة ببضع
دقائق اتصل نتنياهو ومستشاروه مع هرتسوغ وزمالئه .نتنياهو في العادة حذر جدا في المكالمات

الهاتفية خشية التنصت ،لكن يبدو أنه في هذه المرة أراد أن يتنصت األمريكيون إلى المحادثة.

مقربو نتنياهو قالوا لمقربي هرتسوغ إنهم معنيون بررسال مولخو إلى القاهرة ،وطلبوا الموافقة النهائية
على االقتراح .رغم بقال امور مختله فيها ،إال أن هرتسوغ اعتقد أنها امور هامشية نسبيا ،وقال
لنتنياهو إنها لن تمنع التوصل إلى اتفاق .نتنياهو عاد إلى البالد وكان الشعور أنه خالل بضعة ايام
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سيسافر هو وهرتسوغ إلى القاهرة من اجل القال االعالن الدراماتيكي .إال أنه بعد ذلك بـ  12ساعة،
عند وصول نتنياهو ،لم يطلب من مولخو السفر إلى القاهرة.

وبعد ذلك بيومين مات الرئي

السابق شمعون بيري  ،وخالل بضعة ايام لم تحدث أي اتصاالت

حول الموضوع بين نتنياهو وهرتسوغ .وبعد أر

السنة تم استئناف المحادثات بين الطرفين ،لكن

اقوال مختلفة بدأت في الوصول من نتنياهو .مولخو ورئي

هوروفيت

الطاقم في مكتب رئي

الحكومة يوآف

ونتنياهو نفسه أوضحوا لهرتسوغ أنهم يريدون االنتظار إلى ما بعد انتهال ازمة البؤرة غير

القانونية عمونة ،التي يفترض أن يتم اخالؤها في نهاية كانون األول.

منذ ذلك الحين فصاعدا كان واضحا لهرتسوغ ومقربيه أن نتنياهو تراجع ،وأن فرصة تحريك المبادرة

اإلقليمية وتشكيل حكومة وحدة وطنية آخذة في الضياع" .بدأ نتنياهو بالتراجع التدريجي عن

تصريحه السياسي" ،قال مصدر من حزب العمل كان على صلة بالمحادثات" .رويدا رويدا حاول

نتنياهو التراجع عن ما تم االتفاق عليه والتأجيل بسبب عمونة وبسبب ضغط البيت اليهودي".

المحادثات بين األطراف استمرت بضعة أليام أخرى ،بما في ذلك لقال صعب وفاشل بين نتنياهو
وهرتسوغ عشية عيد يوم الغفران .وبعد انتهال الصيام فان كل ما تبقى للطرفين هو االعالن عن

نهاية المفاوضات.

هآرتس 2017/3/5
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