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 فلسطينيةالاليوميات 
 2017 ريناي/ كانون الثاني

 1/1/2017األحد، 

  المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية بحث(كابينت Cabinet)  السبل
وقرر المجلس باإلجماع أنه  وجثتي الجنديين المحتجزين في قطاع غزة. سرائيليينالستعادة اإل

بحث المجلس تحديد سياسة دائمة للتعامل  كماإلى القيام بذلك. سيتم اعتماد خطة عمل تهدف 
وقرر أن ضّد اإلسرائيليين،  عملياتقيامهم بتنفيذ خالل حماس الذين ُقتلوا  أعضاءمع جثث 

 .1الجثث لن تعاد بل ستدفن
  بعدم إعادة جثامين تحتجزها لفلسطينيين ينتمون الحكومة اإلسرائيليةوصفت حركة حماس قرار ،

وقال حازم قاسم، المتحدث الرسمي باسم  ، بـ"السلوك الهمجي" و"الخارج عن القانون".ةللحرك
التي تقوم بها  الهمجيةالحركة: "هذا القرار هو سلوك إسرائيلي انتقامي ينتمي إلى األفعال 

 .2العصابات الخارجة عن القانون"
  ّضاء اللجنة التحضيرية ه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون دعوات خطية ألعوج

في العاصمة اللبنانية  11/1/2017و 10لالجتماع يومي  ،المكلفة باإلعداد لعقد المجلس الوطني
وقال الزعنون إن الدعوة لعقد هذا االجتماع جاءت بعد سلسلة مشاورات جرت بين  بيروت.

 .3يها حركتي حماس والجهاد اإلسالميبما ف ،الفصائل الفلسطينية
  هيالريون كابوتشي، مطران القدس في المنفى، في روما، عن عمر يناهز  السوري نالمطراوفاة

بالمناضل  هووصف ،محمود عباس المطران كابوتشي يةفلسطينالرئيس السلطة  ىنع. و عاما   94
، وقالت إن المطران كابوتشي كّرس جزءا  كبيرا  كابوتشينعت حركة حماس المطران كما  الكبير.

ن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وأضافت أنه جّسد وحدة األلم واألمل من حياته للدفاع ع
 .4العربي، مشيرة إلى أنه دفع سنوات من عمره في سجون االحتالل ثمنا  لهذا االنتماء

  الصهيوني المعسكررئيس و  ،اإلسرائيلية المعارضةرئيس دعا Zionist Camp ورئيس حزب ،
تحضير استفتاء عام بعد خمسة أشهر "إلى  Isaac Herzogإسحق هرتسوغ  ،Labor Partyالعمل 

. ونقلت الدولتين أو إلقامة دولة ثنائية القومية" حول مدى تأييد الشعب في إسرائيل لمبدأ حلّ 
 Benjamin] رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"قوله إن هرتسوغ عن العبرية  "صوت إسرائيل" إذاعة

Netanyahu]  ّ5"دولتين إال أنه يقوم بأعمال تتناقض مع هذا المبدأال يصرح بأنه يؤيد حل. 
  ّناطوري كارتا  حركةنت ثمNeturei Karta  ّالصهيونية ومجموعة يهود متحدون ضد Jews 

United against Zionism الدولي قرار مجلس األمن United Nations Security Council 2334. 
ات سببا  رئيسيا  لسفك الدماء عمر كانت المست في بيان صحفي، على مدى عقود ،وقالت
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واالضطرابات في األرض المقدسة، وقد أزهقت مئات األرواح البريئة على مذبح القومية وشهوة 
غير شرعي على اإلطالق، وأن الجريمة تتفاقم  "دولة إسرائيل"وأكد البيان أن مفهوم  األرض.

ذالال  وط ردا  لشعٍب آخر، "فقبل عصر الصهيونية، عندما يستلزم إنشاء هذا الوطن احتالال  وقمعا  وا 
عاش اليهود في فلسطين في سالم وأمن جنبا  إلى جنب مع السكان العرب الفلسطينيين، ونأمل 

 .6"رورة العيش بسالم مع جميع الشعوببشّدة هذا اليوم أن يعود اليهود إلى التقيد بض
 خالل  استشهدواطينيا  الجئا  فلس 15أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية  تأعلن

نتيجة طلق ناري، والجئ بسبب القصف، وآخر منهم الجئا   12، 2016األول/ ديسمبر  كانون
 .7بب الحصار ونقص الرعاية الطبيةتحت التعذيب في سجون النظام السوري، والجئ بس

  ق األدنى األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشر وكالة المفوض العام لقال
 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near)األونروا( 

East (UNRWA)  بيير كرينبولPierre Krähenbühl  ،إن "إسرائيل" ترفض، حتى اللحظة
، الموافقة على بناء بيوت تعود لمئات األسماء التي دمرت بيوتها في عدوان غزة، قدمتها الوكالة

ونروا بغزة: األ، في مؤتمر صحفي عقده بإحدى مدارس كرينبولوأضاف  .مع توفر التمويل لبنائها
 .8"لوال التأخير اإلسرائيلي لكان باإلمكان مضاعفة عدد البيوت المدمرة التي بنتها األونروا"
 ثبوت تجسس شركة أورانج المصرية أقرت المحكمة االقتصادية Orange  مصر لالتصاالت على

، عبر إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة في شمال سيناء، دون "إسرائيل"لمصريين لصالح ا
واستخدمتها لتمرير مكالمات بطرق غير  ،الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني

وقضت المحكمة بإلزام شركة أورانج مصر بتعويض مادي لصالح الشركة  ."إسرائيلمع "شرعية 
، كتعويض عن الخسائر مليون دوالر( 2.7)نحو  مليون جنيه 49.1االت قدره المصرية لالتص

 .9"إسرائيل"التي أصابتها نتيجة تمرير مكالمات بطرق غير شرعية مع 
 2/1/2017اإلثنين، 

 بحـق المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية أن قرارات  أكدت حركة حماس
فــي  ،وقالــت الحركــة عنصــرية وعدوانيــة بامتيــاز. ،ل وجثــامين الشــهداءاألســرى فــي ســجون االحــتال

انتهـــاك لاعـــراف والقـــوانين الدوليـــة، مضـــيفة بأنهـــا تعكـــس  كابينـــتتصـــريح صـــحفي، إن قـــرارات ال
 يســتخدمها مــع األســرى والشــهداءهمجيــة االحــتالل الصــهيوني وفاشــيته وسياســته اإلجراميــة التــي 

ال مجـال أمـام الكيـان الصـهيوني السـتعادة وشـددت علـى أنـه  .على مدار سنوات طويلة من الزمن
 .10جنوده المفقودين في غزة سوى دفع الثمن واالستجابة لشروط المقاومة
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  بأنـه لـم يـتم طـرح الفيدراليـة إطالقـا   حمـاس موسـى أبـو مـرزوقأكد عضو المكتب السياسـي لحركـة 
اولها بــأن الفيدراليــة لـــم يــتم تـــد فـــي تصــريح صـــحفي، ،كمشــروع لحــل االنقســـام الفلســطيني، مشــددا  

 .11مطلقا  في مؤسسات الحركة
 من القراءة اإلسرائيلية "المغلوطة" لقرار مجلس لها ، في بيانالفلسطينية حذرت وزارة الخارجية ،

القرار كان حافزا  إضافيا  لحكومة االحتالل  الوزارة إلى أن تأشار ونتائجها. و  ،2334األمن 
نما لإلعالن عن حقيقة نواياه ا ومواقفها، ليس فقط في تمرير المزيد من الوحدات االستيطانية، وا 

االنتقال إلى مرحلة الضّم والحديث عنه عالنية، في أكبر مخالفة للقانون الدولي ستعرفها البشرية 
 .12في العقود األخيرة

 رفض الشعب علىاألمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي  أكد 
عودة  إسقاط حقّ ـ"ب John Kerry كيريوزير الخارجية األمريكي جون  مقترحالفلسطيني ل

الالجئين، عبر القبول بتحويل حقهم المعترف به دوليا  في العودة إلى مجرد قضية تعويض 
 .13وتوطين، حيث ال يمكن سلب الالجئين حقوقهم الفردية والجماعية"

  استشهاد  تشهد 2016 سنةأن  ،العسكري لحركة حماس الجناح ،القسامعز الدين أعلنت كتائب
أن المهندس التونسي  ،في بيان لها ،كتائبالمن عناصرها في أعمال مقاومة مختلفة، وذكرت  29

  2016.14 سنةل "ختام المسك"كان  محمد الزواري
  اد استشه تشهد 2016سنة الجناح المسلح لحركة الجهاد اإلسالمي، أن  ،القدسأعلنت سرايا

مختلفة خالل اإلعداد والتجهيز. وذكرت أن  "مهمات جهادية"في  سعة من خيرة قادتها وناشطيهات
دفاعا  عن أمتهم  ،في ساحات الجهاد والمقاومة ،وفوقها ،قضى نحبه في باطن األرض"بعضهم 

 .15ن جميع الشهداء من قطاع غزة. وقالت إ"وكرامة شعبهم
  لرسمية تامر الرفاعي، في بيان نشره عبر صفحته االعقيد المصري المتحدث باسم الجيش أعلن

على  جديدا   نفقا   12، إن "قوات حرس الحدود تمكنت من تدمير Facebook فيسبوكالبموقع 
ولم يذكر المسؤول  .على حدود غزةالشريط الحدودي بمحافظة شمال سيناء )شمال شرق(" 

 .16تدمير تلك األنفاق العسكري متى تمّ 
  ايتس ووتشمنظمة هيومن ر قالت Human Rights Watch، إن تحليل تصريحات لها في بيان" ،

بعض كبار المسؤولين اإلسرائيليين ُيبرز أنهم يشجعون الجنود والشرطة اإلسرائيلية على قتل 
الذين يشتبه في أنهم سيهاجمون إسرائيليين، حتى إن لم يكونوا يشكلون أي تهديد،  ،الفلسطينيين

وأضافت  ائيليون آخرون في نبذ دعوات االستخدام المفرط للقوة".في حين فشل مسؤولون إسر 
قتلت فيها القوات  2015أكتوبر  /تشرين األولحالة منذ  150المنظمة أن "هناك أكثر من 

أو إطالق  ،أو دهس ،بهم بمحاولة طعن مشتبها   ،اإلسرائيلية بالرصاص فلسطينيين بالغين وأطفاال  
 .17ئيل والضفة الغربية"النار على إسرائيليين في إسرا



لسطينية اليوميات الف ___________________________________________________________   

  4 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

 3/1/2017الثالثاء، 

 مجلس الشيوخ األمريكي قدم نواب جمهوريون في US Senate  مشروع قانون يعترف بالقدس
وُقدم مشروع القانون في اليوم األول  ونقل السفارة األمريكية إلى القدس. "إسرائيلـ"عاصمة موحدة ل

 Deanجمهوري، ممثل والية نيفادا، دين هيلر ناتور اليالجديد، من قبل الس Congress رسجللكون

Hellerناتور فلوريدا ماركو روبيوي، إلى جانب س Marco Rubioناتور تكساس تيد كروز ي، وس
Ted Cruz.  وقال روبيو في بيان مشترك يعلن مشروع القانون: "القدس هي العاصمة األبدية

 .18"ه السفارة األمريكيةلدولة إسرائيل اليهودية، وهذا هو المكان الذي تنتمي في
  ولكن هناك  ،"مؤتمر باريس هو مؤتمر عبثي إنقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

مؤشرات على أن ستكون فيه محاولة لتحويل القرارات التي سيتم تبنيها في هذا المؤتمر إلى قرار 
وشدد على  ."الت ليست بقليلة. وهذه المؤشرات والدالعبثيا   آخر في مجلس األمن وهذا ليس شيئا  

 ،هي عبارة عن منع تبني قرار آخر في مجلس األمن الجهود الرئيسية التي نرتكز عليها حاليا  أن "
 .19"ني قرار من قبل الرباعية الدوليةومنع تب

  أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تمسك الجانب الفلسطيني بتحقيق السالم القائم على
وعاصمتها شرقي القدس. وقال  1967ية الدولية، إلقامة دولة فلسطين على حدود قرارات الشرع

اإلسرائيلي، برئاسة سكرتير عام الحزب  Meretz استقباله وفدا  من حزب ميرتس خاللعباس 
ضّد المستعمرات غير الشرعية في األراضي  2334، إن القرار األممي Mossi Raz موسى راز

 .20رائيل"، التي نسعى لتحقيق السالم العادل والشامل معهاالفلسطينية، وليس ضّد "إس
  لم تتوقف أجهزة أمن  2016قالت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا أنه خالل سنة

وأشارت إلى  .عن مالحقة النشطاء وقمع الحريات العامة في الضفة الغربية السلطة الفلسطينية
على خلفية االنتماء  ،بتصاعد مستمر السنةت خالل عمليات االعتقال واالستدعاء سار أن 

رافق هذه االعتقاالت اختفاء قسري وعمليات تعذيب كما  ؛السياسي أو النشاطات النقابية المختلفة
واالعتداء على  ،كما قامت قوات األمن بقمع مظاهرات ووقفات سلمية .لعدد من المعتقلين

أنه فيما يتعلق باالعتقال واالستدعاء خالل  وذكرت المنظمة المشاركين والصحفيين بالضرب.
حالة اعتقال،  1,125مواطنا  منهم  2,214اعتقالهم واستدعاؤهم  فقد بلغ عدد من تمّ  ،2016سنة 

 .21حالة استدعاء، تركزت ضّد أسرى محررين من السجون اإلسرائيلية وطلبة جامعيين 089,1و
  أن حركتــه معنيــة بشــكل أساســي  ،حمــاس ةفــي حركــأســامة حمــدان، مســؤول العالقــات العربيــة أكــد

خالل لقاء مرتقب بينهما، القيام بجملة إجراءات من شأنها أن  ،ومهم بالبحث مع الجانب المصري
وعن الوضع اللبناني، قال: "إن هناك محاوالت خبيثة  تفشل أهداف الحصار اإلسرائيلي على غزة.
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اء بتفـــاهم فلســـطيني داخلـــي أو بتفـــاهم لتفجيـــر الوضـــع فـــي مخـــيم عـــين الحلـــوة، لكننـــا نواجههـــا ســـو 
 .22فلسطيني لبناني، لمنعها من تحقيق ما تريده"

 خالل جلسته األسبوعية، على مشروع قرار بقانون إلنشاء محكمة  ،صادق مجلس الوزراء الفلسطيني
ق والمسائل القانونية التي تتعل ،وكافة الجرائم ،التي تختص بالنظر بكافة الطعون ،قضايا االنتخابات

حالته إلى الرئيس محمود عباس إلصداره حسب األصول ،بانتخابات الهيئات المحلية  .23وا 
  أكدت حركة حماس رفضها لمصادقة حكومة رامي الحمد هللا على مشروع قرار بقانون إلنشاء

الحركة فوزي  باسموقال الناطق  محكمة قضايا االنتخابات التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية.
في قضايا االنتخابات المحلية هي محكمة  ، إن الجهة المختصة بالبتّ في تصريح صحفيبرهوم 
2005 سنة( ل10وذلك حسب قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم ) ،البداية

24. 
  ا  إسرائيلي 17تل آخرون، في حين قُ  1,457وأصيب ، 2016 سنةخالل فلسطينيا   117استشهد، 

محاولة تنفيذ عملية، إضافة إلى وقوع  117و ،عملية للمقاومة 332آخرون، في  437وأصيب 
 .25نقطة تماس 758,4مواجهات في أكثر من 

 بالقراءة األولى، مشروع "قانون الفيسبوك" والذي ينص على إزالة أي  ،أقّر الكنيست اإلسرائيلي
 .26من المحكمة محتوى "تحريضي"، بناء  على طلبٍ 

  نشر جهاز الموسادMossad  في وسائل اإلعالم والشبكات االجتماعية،  تجاريا   إعالنا   ائيلياإلسر
ن نسبة النساء في أ يةتقارير إعالم ذكرتو في صفوفه.  "نساء قويات للعمل"عن حاجته إلى 
يعملن في  هنمن %24من النساء،  من العاملين فيه هنّ  %40ن إلى أ مشيرة ،صفوفه عالية جدا  
 .27مناصب رئيسية

 في تقريرها عن االعتداءات واالنتهاكات  الفلسطينية، اف والشؤون الدينيةقالت وزارة األوق
والمسجد  ،المسجد األقصى على، إن االحتالل اإلسرائيلي اعتدى 2016 سنةاإلسرائيلية خالل 

 .28مرة 200,1والمقابر، أكثر من  ،والمقامات ،اإلبراهيمي، ودور العبادة
 ومؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق  ،يكشف تقرير صادر عن نادي األسير الفلسطين

فلسطينيا  اعتقلتهم سلطات االحتالل  6,440ومركز الميزان لحقوق اإلنسان أن  ،اإلنسان
 طفال  وقاصرا   1,332، من بينهم 2016 سنةاإلسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة خالل 

 ،أسير 7,000نحو  2016ة سنامرأة. وبلغ عدد األسرى في سجون االحتالل حتى نهاية  164و
 .29صحفيا   22و ،أسير إداري 700و ،فتاة قاصر 11بينهن  ،أسيرة 53و ،قاصر 300منهم نحو 

 4/1/2017األربعاء، 

 أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن المجلس سيقدم كل الدعم  أكد
 ،ة الفلسطينية على كافة المستويات السياسيةوالتأييد ألي مبادرة تسهم في تمتين العالقات المصري
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والعلمية، مطالبا  في الوقت ذاته بإنشاء "منطقة تجارية حرة" بين غزة  ،واألمنية ،واالقتصادية
 .30ومصر

 ريآالجيش اإلسرائيلي حاغاي بن  الضابط في توفي Hagai Ben Ari ،  بجراحه التي  متأثرا
ُأطلق  وما "Protective Edgeالجرف الصامد " اسمليا  إسرائي اُأطلق عليهأصيب بها خالل عملية 

عدد  74. وارتفع بذلك إلى 2014 صيففي قطاع غزة  ،"العصف المأكول"عليه فلسطينيا  عملية 
 .31القتلى اإلسرائيليين من جراء هذه العملية

 ي سيتخذ لسطينقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن المجلس الوطني الف
على نقل  Donald Trump إذا ما أقدمت إدارة الرئيس الجديد دونالد ترامب ،قرارات مصيرية جدا  

لغاء االتفاقيات الموقعة معها منها ؛السفارة األمريكية إلى القدس  .32سحب االعتراف بـ"إسرائيل" وا 
  ــادة الحركــة درســت الــدعوة التــي تلقتهــ ،فــي تصــريح صــحفي ،حمــاس حركــةقالــت ا مــن رئــيس إن قي

المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون للمشاركة في اللجنة التحضيرية الخاصة بالمجلس الوطني 
 .33الفلسطيني، ومناقشة األوضاع الفلسطينية، وقررت المشاركة في اجتماعات اللجنة التحضيرية

  إيلـور عزاريـا دانت المحكمـة العسـكرية فـي الجـيش اإلسـرائيلي، الخاصـة بمحاكمـة الجنـود، الجنـدي
Elor Azaria ،الفلسـطيني عبـد الفتـاح الشـريف  علـىأطلـق النـار  بعـدما، بتهمة القتل غيـر المتعمـد
 24/3/2016.34 في الخليل منإثر إصابته برصاص الجنود في البلدة القديمة  ،وهو جريح

  لعمــل ا بنــاء صــينيل مــاآالف علســتة ســيتم بموجبــه الســماح  ،والصــين إلــى اتفــاق "إســرائيل"توصــلت
2017 / فبرايرفي أواخر شباط ، في األشهر الستة األولى بعد توقيع االتفاق رسميا  "إسرائيل"في 

35. 
 ألف  27 إلى فرضت محاكم االحتالل أحكاما  بالّسجن الفعلي وغرامات مالية، وصل مجموعها

نقل و  .2016ديسمبر  /كانون األولخالل  ،عوفربحّق عدد من األسرى األطفال في سجن  ،دوالر
أن عدد األسرى  ،محامي نادي األسير الفلسطيني عن ممثل األسرى األشبال األسير لؤي المنسي

أسيرا ، وتراوحت األحكام  22بلغ  2016ديسمبر  /كانون األولاألطفال المحكومين خالل شهر 
 .36شهرا   26شهور و 4بالّسجن الفعلي بين 

 سنة إن عدد المستوطنين ارتفع خالل  ،فقال رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان وليد عسا
، فيما بلغ عدد ا  ألف 620ألف مستوطن، ليصبح عددهم اإلجمالي  27بالضفة الغربية بزيادة  2016

والتوسع  وفيما يتعلق بجدار الضمّ  مستعمرة. 570المواقع االستيطانية في األراضي الفلسطينية 
وهو الطول  ،كم 714، من أصل كم 488العنصري، أشار عساف إلى أن االحتالل أكمل بناء 

جزء  ،بوابة 60إلى أن االحتالل يتحكم بحركة الفلسطينيين من خالل إقامة  النظر الكلي له، الفتا  
 عساف وفيما يتعلق بعمليات الهدم والتهجير القسري، أكد منها يفتح بشكل يومي وآخر موسمي.

 األعلى مدينة القدس المحتلة النسبةل، وكان 2016خالل  عملية هدم 1,114أن االحتالل نفذ 
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بالهدم وأوامر وقف بناء، فيما بلغ  إخطارا   771م أن االحتالل سل  وذكر ، %31بلغت  ، حيثبالهدم
 .37إخطارات 310عدد إخطارات اإلخالء 

 موقع أن آر جي ذكر NRG لإلسرائيليين  2017سنة زاخستان سمحت مع بداية اأن ك اإلسرائيلي
ترغب في تعزيز زاخستان اكأن  إلىموقع الوأشار  ول على تأشيرة مسبقة.بدخولها دون الحص

 .38االستثمار والسياحة لديها
  الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية األمريكية جون كيربي قالJohn Kirby  إن "نقل السفارة

م بشكل عملية السال وضدّ  ،"أنها غير بناءة شدد علىإلى القدس فكرة غير جيدة". و ]األمريكية[ 
وأن اتخاذ واشنطن لهذه الخطوة "سيعرض، في الحقيقة، بعض قواتنا، والعاملين في السفارة  ،عام"

 .39إلى األذى، بشكل نحن في غنى عنه"
  مارتن إنديك  "إسرائيل"ي السابق لدى مريكاأل السفيروصفMartin Indyk ي مريكعزم الرئيس األ

القدس باألمر الكارثي الفظيع الذي سيؤدي إلى  المنتخب دونالد ترامب نقل سفارة بالده إلى
انفجار الغضب بين الفلسطينيين والعالم العربي واإلسالمي، وذلك ما لم يتزامن مع استئناف 

 .40لوضع القدس أوال   مفاوضات تبدأ بحلٍ 
 5/1/2017الخميس، 

  مؤتمر باريس للسالم"محمود عباس إن  الفلسطينيةقال رئيس السلطة Paris Peace Conference" 
 يشكل فرصة دولية لحل القضية الفلسطينية، من خالل وضع آلية دولية وجدول زمني للتنفيذ.

ضّم المئات من األكاديميين والكتاب  في رام هللا وفدا  إسرائيليا   وأضاف عباس قائال ، خالل لقائه
أو مجلس األمن  دةوالنشطاء السياسيين الداعمين للسالم، لم نكن نريد الذهاب إلى األمم المتح

في  "مؤتمر السالم"إلى ، لذلك ذهبنا وسنذهب "السالم"الدولي، ولكن البعض وضع العقبات أمام 
 .41باريس لنصنع السالم

 وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام  تب السياسي لحركة حماس خالد مشعلبحث رئيس المك
إلنهاء االنقسام وسبل تحقيق المصالحة القطرية الدوحة، الجهود المبذولة  العاصمةاألحمد، في 

وناقش الجانبان مشاركة الحركة في اجتماع  بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني. والشراكة
11/1/2017–10 فياللجنة التحضيرية لعقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في بيروت 

42. 
  اجتمـاع اللجنـة التحضـيرية اإلسـالمي فـي فلسـطين عـن تلبيتهـا دعـوة حضـور  الجهـادأعلنت حركة

إنهـا  ،فـي بيـاٍن لهـا ،وقالت الجهـاد .11/1/2017–10 فيللمجلس الوطني المقرر عقده في بيروت 
"بعـد الدراسـة وتبـادل الـرأي مـع الفصـائل الفلسـطينية، وحرصـا   نـهوأ، جتمـاعالتلقت دعوة لحضور ا

عوة وحضـور اجتمـاع اللجنـة منا على المصلحة الوطنيـة؛ قـررت حركـة الجهـاد اإلسـالمي تلبيـة الـد
 .43التحضيرية للمجلس الوطني في موعدها المقرر"
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 بنيامين نتنياهو،  عات مع رئيس الحكومة اإلسرائيليةولمدة خمس سا ،تواصل التحقيق للمرة الثانية
 Yair نتنيـاهو وذلك بشبهة تلقي رشاوي من رجلي أعمال إسرائيلي وأجنبي، وحصوله ونجله يائير

Netanyahu 44امتيازات وهدايا تقدر قيمتها بمئات آالف الشواكل على. 
  سنةعلى قطاع غزة لل "إسرائيل"إن الحصار الذي تفرضه المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان قال 

، أن له في بيان ،. وأضاف المركز%65نسبة الفقر بين سكانه إلى  رفععلى التوالي  ةالعاشر 
نه االقتصادية واالجتماعية". وأوضح أن الحصار أدى لحقوق سكا صارخا   ف انتهاكا  خلّ "الحصار 

 .45من العاطلين عن العمل %65، ويشكل قطاع الشباب نسبة %47إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 
 مهددة بالهدم،  المنازل في مدينة القدس المحتلة قال محافظ القدس عدنان الحسيني "إن ثلث

في حديث إلذاعة  ،وأضاف .تراخيص البناءبسبب سياسات االحتالل اإلسرائيلي، بعدم منح 
 .46أن أكثر المناطق المستهدفة هي المحيطة بالبلدة القديمة كبلدة سلوان ،صوت فلسطين

 6/1/2017الجمعة، 

  أيدت حيث  .2334قرار مجلس األمن الدولي بيندد  كي بأغلبية كبيرة نصا  ياألمر  النوابأقر مجلس
 ،Paul Ryanوقال رئيس المجلس بول راين  .80لنص مقابل في المجلس هذا ا صوتا   342أغلبية بـ 

"تخلت عن حليفتنا إسرائيل في وقت كانت فيه  Barack Obama إن إدارة الرئيس باراك أوباما
"كي ال يظل أحادي  ،ويطالب النص بسحب قرار مجلس األمن أو تعديله الحاجة إلينا". بأمّس  

للنزاع عن طريق مفاوضات ثنائية  ح التوصل إلى حلّ وعلى نحو يتي ،إلسرائيل" الجانب ومناهضا  
ويضيف أن "الحكومة األميركية عليها  مباشرة بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني وفق مضمونه.

كل قرار مستقبلي في مجلس األمن الدولي يسعى لفرض حلول  االعتراض واستخدام الفيتو ضدّ 
 .47إلسرائيل" أو مناهضا   أو يكون أحادي الجانب ،لقضايا الحل النهائي

  قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن "التصريحات المتعلقة بنقل السفارة األمريكية نأمـل
 ،أن ال تكـــون صـــحيحة وأن ال تطبـــق، ألنهـــا إذا طبقـــت فـــإن العمليـــة الســـلمية فـــي الشـــرق األوســـط

: "نقـول لمـن صـرح، وهـو قـائال   وحتى السالم في العالم سيكون في مـأزق لـن نخـرج منـه". وأضـاف
الـــرئيس األمريكـــي المنتخـــب دونالـــد ترامـــب، نـــدعوك لزيـــارة فلســـطين، خصوصـــا  بيـــت لحـــم، العـــام 
المقبــل، وأن ال يكــون هــذا التصــريح موجــودا  فــي أجنــدتك... ألن أي تصــريح أو موقــف يعطــل أو 

 .48أحمر لن نقبل به" يغير وضع مدينة القدس هو خطّ 
 س فوزي برهوم صحة االدعاءات التي نشـرتها بعـض وسـائل اإلعـالم نفى الناطق باسم حركة حما

فـي تصـريح صـحفي،  ،واسـتهجن برهـوم باسم الحركـة فـي الصـراعات الليبيـة الداخليـة. الليبية بالزجّ 
تلــك االتهامــات واألكاذيــب التــي نشــرتها بعــض وســائل إعالميــة ليبيــة خاصــة علــى لســان مســؤولين 
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ـــة الليب ـــين فـــي وزارة الداخلي ـــرقليبي ـــة فـــي حكومـــة برلمـــان طب فـــي مشـــاكل  وزجهـــم باســـم الحركـــة ،ي
 .49وصراعات ليبية داخلية

  ّبحــــق عشــــرات الصــــفحات  الفيســــبوكها موقــــع قالــــت حركــــة حمــــاس إن حملــــة اإلغالقــــات التــــي شــــن
ونـددت  ي.لسـرائيوالحسابات الفلسطينية، تماٍد كبير في تساوق إدارة الموقع مع سياسات االحتالل اإل

سان الناطق باسمها حسام بدران، في تصـريح صـحفي، بـإجراءات الفيسـبوك التعسـفية على ل ،الحركة
 .50ا  التي تنتهجها في وجه الصفحات والحسابات الداعمة للمقاومة ولحركة حماس خصوص

  ّوأصـدر رئـيس  .بهـا األمـم المتحـدة قررت "إسرائيل" خصم ستة ماليين دوالر من األموال التـي تمـد
تـــنص علـــى وقـــف تمويـــل خمـــس  نتنيـــاهو تعليمـــات لـــوزارة الخارجيـــةنيـــامين الحكومـــة اإلســـرائيلية ب

 .51مؤسسات تابعة لامم المتحدة تعمل لخدمة الفلسطينيين
  وذلك في أعقاب "إسرائيل"أظهر استطالع للرأي العام فقدان ثقة كبير بين المجتمع والجيش في ،

بينما كان  ،طيني عبد الفتاح الشريفغير العمد إلعدامه الفلس بالقتل إيلور عزارياإدانة الجندي 
 قالوا %58، فإن Maariv الذي نشرته صحيفة معاريف ،لالستطالع بجروح خطيرة. ووفقا   مصابا  
، وقيادة الجيش Gadi Eisenkotغادي آيزنكوت رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي إن 

على الحافز للتجنيد  القاتل ستؤثر سلبا   أن إدانة الجندي %60منعزلين عن الواقع الميداني، ورأى 
 .52لوحدات قتالية في الجيش، بادعاء أن الجيش ال يدعم جنوده

 7/1/2017السبت، 

 رس جدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، تصويت الكون
االستيطان، وعزمه إلغاء  دّ ض 2334ي بغالبية كبيرة على إدانة قرار مجلس األمن الدولي مريكاأل

أو تغيير القرار األممي، وحجب التمويل عن األمم المتحدة، بالتزامن مع طرح مشروع قانون 
ية إلى القدس، واصفا  هذه المحاوالت المؤسفة باالنقالب والتحريض مريكيقضي بنقل السفارة األ

 .53سالم في المنطقةم األمن والظعلى القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة التي تن
  وال تسعى  ،السياسي لحركة حماس خليل الحية أن حركته ليس لديها قرار المكتبأكد عضو

ع على إيمان حركته بمبدأ التداف ا  لتشكيل أي إطار بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية، مشدد
 .54السياسي واإلصرار على إصالحها

  انكلي النقاب عن أن رئيس حزب رائيلاإلسفي التلفزيون  الثانيةكشفت القناة Kulanu،  وزير
 Reuven رؤوفين ريفلين، بحث مع الرئيس اإلسرائيلي Moshe Kahlonموشيه كحلون المالية 

Rivlin  وذلك في حال اضطر نتنياهو "المعسكر الصهيوني"إمكانية تشكيل حكومة بديلة مع ،
 .55حقق بها الشرطة اإلسرائيليةعلى خلفية ضلوعه بملفات الفساد التي ت ،لتقديم استقالته
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  موشيه يعلون السابق اإلسرائيلي قال وزير الدفاعMoshe Ya'alon  حان الوقت لدولة إسرائيل "أنه
 .56"في أن يكون لديها رئيس وزراء ال يحتاج للتحقيق معه

 بلوماسي إسرائيلي إسقاط سياسيين بريطانيين لصالح اللوبي يكشفت تسجيالت سرية محاوالت د
استطاع صحفي من قناة الجزيرة اإليقاع  . فقدعمل استقصائي ، وذلك من خالليونيالصه

في لندن، وأخذ تسجيالت مصورة له لمدة ستة أشهر، اإلسرائيلية سفارة البلوماسي يعمل في يبد
. وتظهر التسجيالت تخطيط "إسرائيل"كشف من خاللها سعيه إلسقاط سياسيين بريطانيين لصالح 

، Robert Halfonسرائيلي، مع مساعدة الوزير البريطاني المحافظ روبرت هالفون بلوماسي اإليالد
، المعروف Alan Duncanلإلطاحة بزميلها في الحزب وزير الدولة للشؤون الخارجية آالن دانكن 

 .57ات اإلسرائيلية في الضفة الغربيةعمر بانتقاده الدائم لبناء المست
 8/1/2017األحد، 

 آخرون بينهم حاالت خطرة، في  15مجندات، وأصيب  ثالثرائيليين، منهم قـُتل أربعة جنود إس
بشاحنة كان يقودها شاب فلسطيني يدعى فادي القنبر، وذلك قبيل استشهاده بنيران دعس عملية 

 ،قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهوو  قوات االحتالل، في جبل المكبر بالقدس المحتلة.
لكل المؤشرات فإن اإلرهابي هو من أنصار  ووفقا   ،: "نعلم هوية اإلرهابيمليةعالفي تعقيبه على 

المتحدث باسم الشرطة اإلسرائيلية غير أن  ."الدولة اإلسالمية[ يطلق على نفسه اسم تنظيم] داعش
نفى وجود أي "خاليا نشطة" لتنظيم داعش في "إسرائيل"، وذلك  Micky Rosenfeld ميكي روزنفيلد

أعلنت "مجموعات و  .Cable News Network (CNN) سي أن أن حصرية على شبكة في مقابلة
 .58الشهيد بهاء عليان" مسؤوليتها عن الهجوم في تدوينة على وسائل التواصل االجتماعي

  هآرتسكشفت صحيفة Haaretz  ّرئيس الحكومة  أن الشبهات الجنائية في القضية المركزية ضد
 .59"، مدعومة بأشرطة مسجلة لنتنياهو2000والمعروفة باسم "الملف اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، 

  من أجل حلّ  ةالمكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق أن حركته تبذل جهودا  كبير  عضوأكد 
لكن السلطة الفلسطينية رفضتها  ،طرح الكثير من الحلول قطاع غزة، وأنه تمّ في  مشكلة الكهرباء

إن السلطة عطلت  ،في تصريحات لوكالة شهاب المحلية ،و مرزوقأب وقال تحت ذريعة السيادة.
مليون دوالر لعمل محطة كهرباء تغذي قطاع غزة،  100والبالغة  ،منحة البنك اإلسالمي للتنمية

ومبالغ مالية كبيرة  ورصدوا لذلك جهودا   ،إلى أن األتراك حاولوا التعامل مع كل المشكالت مشيرا  
 .60تعطل بسبب رفض السلطة ذلك أيضا   لحل مشكلة الكهرباء، وأن

 جنود  4أقدموا على االنتحار، ولقي  15من ضمنهم  إسرائيليا ، جنديا   41مصرع  2016 سنة تسجل
 آخرين جراء حوادث طرق، في حين لقي 7و ،نتيجة حوادث طيران 2ومصرعهم جراء عمليات عسكرية، 

 .61جنود مصرعهم جراء مرض 6 ولقيجنود مصرعهم في حوادث من نوع آخر لم تذكر طبيعتها،  5
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  التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية،  ،أعده مركز عبد هللا الحوراني للدراسات والتوثيق تقريروّثق
وحدة استيطانية موزعة على  19,000مصادقة سلطات االحتالل اإلسرائيلي على بناء أكثر من 

. كما هدمت جرافات 2016نة سات الجاثمة على أراضي مدينة القدس خالل عمر معظم المست
رصد  تمّ و منزل ومنشأة، بحجة عدم الترخيص.  300ما يقارب  2016االحتالل اإلسرائيلي خالل 

االحتالل وأشار المركز إلى أن  .2016للمسجد األقصى وباحاته خالل  مستوطنا   15,880اقتحام 
 .62شارع منذ احتالل المدينة 300بتغيير أسماء نحو  قام

 9/1/2017اإلثنين، 

 إسرائيل بيتنا" حزب رئيس ،صادق وزير الدفاع اإلسرائيلي "Yisrael Beitenu، أفيجدور ليبرمان 
Avigdor Lieberman  دوالر( مليار 1.130 شيكل )نحو اتمليار  4.34على الميزانية البالغة، 

 1948.63مع األراضي المحتلة منذ سنة  إلقامة جدار إسمنتي على حدود قطاع غزة
  السلطة الفلسطينية محمود عباس رسالة إلى الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترامب، بعث رئيس

نقل السفارة األمريكية إلى القدس. ودعا الرئيس عباس الرئيس ترامب إلى عدم  مخاطرشرح فيها 
الدولتين، وأمن  ، وخيار حلّ التسوية السلمية القيام بهذه الخطوة، لما لها من آثار مدمرة على

 .64رار المنطقةواستق
 إنه وبناء على اللقاءات األخيرة التي جرت في  ،محمود الزهار قال القيادي في حركة حماس

المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق،  عضوالقاهرة بين المسؤولين المصريين و 
ملف الجنود اإلسرائيليين  عنو  فهناك انفراجة قريبة لسكان غزة والحصار المفروض عليهم.

ألسرى لدى المقاومة الفلسطينية، كشف الزهار عن وجود وساطات وتحركات في هذا الملف، ا
 . 65مؤكدا  أن العقبة الرئيسية في إتمام صفقة تبادل لاسرى هو االحتالل اإلسرائيلي

 "بأن سلطات ومحاكم االحتالل اإلسرائيلي فرضت خالل  أفاد مركز "أسرى فلسطين للدراسات
 .66ألف دوالر بحق أطفال فلسطينيين أسرى 800لية بقيمة غرامات ما 2016سنة 

  هيالريون كابوتشي في  السوري النائب البطريركي العام للقدس وفلسطين المطرانشيّ ع جثمان
جبل لبنان. وترأس صالة الجنازة بطريرك أنطاكيا في كنيسة سيدة البشارة البطريركية في الربوة 

ثالث لحام. ووصف لحام الراحل بأنه "بطل القضية الفلسطينية واإلسكندرية وأورشليم غريغوريوس ال
 .67"1974وفقيد حلب وفلسطين والمقاومة"، مشيرا  إلى "أننا جاهدنا معا  في فلسطين عام 

  مليون دوالر من أجل تمويل  813مناشدتين دوليتين يبلغ مجموعهما  األونرواوكالة أطلقت
الفلسطينية، بما في ذلك شرقي القدس، ولتلبية  طةالسل االستجابة الطارئة لازمة في أراضي

المتضررين جراء النزاع في سورية، بمن فيهم  لالجئين الفلسطينييناالحتياجات اإلنسانية الملحة 
 .68أولئك الذين نزحوا إلى لبنان واألردن
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  فريقيا جاكوب زوما إدعا رئيس جنوبJacob Zuma  إسرائيل"مواطني بالده إلى عدم زيارة" ،
 .69هدف إظهار التضامن مع الشعب الفلسطينيب
  لامم المتحدة أنطونيو غوتيريش  العامدان األمينAntónio Guterres س بالقدس. ععملية الد

: "العنف واإلرهاب لن Stéphane Dujarric وقال المتحدث باسم األمم المتحدة ستيفان دوجاريك
يتعين تقديم جميع  ،ى العكس من ذلكالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، بل عل يؤديا إلى حلّ 

كما دان أعضاء  .المسؤولين عن مثل تلك األعمال إلى العدالة وأن تتم إدانتهم والتنصل منهم"
، وأعربوا عن تعازيهم وتعاطفهم مع أسر "الهجوم اإلرهابي"مجلس األمن الدولي بأشد العبارات 

 .70ابين، متمنين الشفاء العاجل للمص"حكومة إسرائيل"الضحايا و
 10/1/2017الثالثاء، 

  الفلسـطينية فـي العاصـمة اللبنانيـة بيـروت اجتماعـات اللجنـة التحضـيرية للمجلـس  السفارةافتتح في
وبمشــاركة أعضــاء  ،الــوطني الفلســطيني برئاســة رئــيس المجلــس الــوطني الفلســطيني ســليم الزعنــون

ر أعضـــاء المجلــس الــوطني فـــي اللجنــة التنفيذيــة، واألمنــاء العـــامين للفصــائل الفلســطينية، وحضــو 
اجتماعنـا هـذا لـيس األول الـذي " :الزعنـون قـالو  والسفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبـور. ،لبنان

تعقـــده اللجنـــة التحضـــيرية المكلفـــة باإلعـــداد لعقـــد دورة عاديـــة للمجلـــس الـــوطني الفلســـطيني، لكنـــه 
لسـطيني، بمـا فيهـا حركتـا حمـاس االجتماع األول الذي تشارك فيـه كافـة فصـائل العمـل الـوطني الف

اللجنــة التحضــيرية قــد " أشــار إلــى أن، و "خوتنــا فــي الصــاعقة والقيــادة العامــةا  والجهــاد اإلســالمي و 
 .71عقدت أربعة اجتماعات خالل العام الفائت في مدينة رام هللا"

  األمريكية قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، إنه إذا تّم اإلعالن عن نقل السفارة
من تل أبيب للقدس فـ"سنعيد النظر باالعتراف بدولة إسرائيل، وسننفذ خطوات احتجاجية أخرى 

 . 72متعلقة بكامل المسار السياسي، ونحن نتحدث عن إجراءات وليس تهديديات"
  كتائب القسام أبو عبيدة بما وصفه "محاوالت اللمز بالمقاومة وأنفاقها". باسمندد الناطق العسكري 

، إن محاوالت اللمز Twitter قال أبو عبيدة، في تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع تويترو 
بالمقاومة وأنفاقها تهدف للتغطية على جريمة المشاركة في حصار غزة وخنقها الذي يستهدف 

 .73رأس المقاومة، منبها  على أنها "لن تنطلي على شعبنا" أساسا  
 في  "إسرائيل بيتنا" حزبدور ليبرمان، خالل اجتماع كتلة جأوضح وزير الدفاع اإلسرائيلي أفي

، أنه "فيما يتعلق بقانون التسوية، فإنه بإمكاني التعبير عن رأيي على األقل، Knesset الكنيست
وعلى ما  ،ه، بأن هذا قانون غير صحيح... وكما تعلمون، فإن قانون التسوية لم ُيسنف  خ  ولم أُ 

ليبرمان أن "كل ما يتعلق بنا في وزارة الدفاع ننفذه. وهذا األسبوع فقط  وتابع ".يبدو لن ُيسن أبدا  
من منطقة [ 2كم 1.477] دونما   477,1نقلت وزارة الدفاع إلى بلدية )مستوطنة( معاليه أدوميم 
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من منطقة نفوذ معاليه أدوميم. ينبغي تنفيذ كل ما يمكن  ، وأصبحت جزءا  912إطالق نار رقم 
 .    74عل أي شيء في التوقيت الصحيح"فعله، لكن ينبغي ف

  إيال زمير سرائيليجيش اإلالقائد المنطقة الجنوبية في قال Eyal Zamir إنه يجب على الجنود" :
نه عليهم تقديم واجبهم العسكري". وأضاف: "جنودنا أطلقوا النار  عدم الخوف من المحاكمة وا 

كامل من قياداتهم". وأشار إلى أنه منذ حادثة وتلقوا الدعم ال ،على عشرات الفلسطينيين اإلرهابيين
الشريف، فقد قتل الجنود اإلسرائيليون نحو  عبد الفتاحالخليل التي قتل فيها الجندي إيلور عزاريا 

 .75وأن عمليات قتلهم تمت وفق قواعد االشتباك ،وصفهم بـ"اإلرهابيين" فلسطينيا   39
  حزب شاس  اإلسرائيلي، رئيسوزير الداخلية قررShas ، أرييه درعيAryeh Deri،  سحب اإلقامة

 .76من أقاربه أيضا   12، ومن القدسفي س عالدمن والدة الشهيد فادي القنبر، منفذ عملية 
 11/1/2017األربعاء، 

 اإلسرائيلي العام األمن جهازبالتعاون مع  اإلسرائيلي كشف قسم أمن المعلومات في الجيش 
شبكة تجسس تتبع لحركة حماس تتخفى  Israel Security Agency-ISA (Shabak)( الشاباك)

خلف أسماء مستعارة لفتيات، وأنها استطاعت اختراق عشرات األجهزة الخلوية التابعة للجيش 
شبكة التجسس عشرات الجنود الذين وطالت  وحصلت على معلومات مصنفة "سرية". ،اإلسرائيلي

 .77يخدمون في القواعد القريبة من غزة
  التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني على ضرورة عقد مجلس وطني يضم القوى  ةاللجنتوافقت

من خالل  2011/5/4، واتفاق المصالحة الموقع في 2005إلعالن القاهرة  الفلسطينية كاّفة وفقا  
الزعنون البيان الصادر  سليم وتال االنتخاب، حيث أمكن، والتوافق حيث يتعذر إجراء االنتخابات.

: "إلنهاء االنقسام... يتفق المجتمعون على ضرورة تشكيل جاء فيهجتماعات، الذي عن هذه اال
حكومة وحدة وطنية تضطلع بممارسة صالحياتها على جميع أراضي السلطة الفلسطينية، بما 

 ،واستكمال إعمار غزة ،فيها القدس، بموجب اتفاقات المصالحة، بما في ذلك توحيد المؤسسات
ودعت اللجنة  إجراء انتخابات الرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني". والعمل الحثيث من أجل

الرئيس محمود عباس "إلى البدء فورا  بالمشاورات مع القوى السياسية كافة من أجل التوافق على 
 .78تشكيل حكومة الوحدة الوطنية"

  في وجه تلويح  رامي الحمد هللا مؤسسات المجتمع الدولي بالوقوفالفلسطيني طالب رئيس الوزراء
اإلدارة األمريكية الجديدة بنقل السفارة األمريكية إلى القدس، محذرا  من انفجار األوضاع األمنية 

 .79في المنطقة برمتها في حال نفذت أمريكا هذه الخطوة
 أن بلدية االحتالل في القدس أعلنت عن  في التلفزيون اإلسرائيلي ذكرت القناة العاشرة العبرية

وقالت القناة  جنوبي شرق القدس. ،وحدة سكنية استيطانية في بلدة جبل المكبر 2,500مخطط لبناء 
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في الدعس ، منفذ عملية إنه في الوقت الذي تخطط فيه السلطات لهدم منزل الفلسطيني فادي قنبر
 .80في بلدة جبل المكبر، أعلنت البلدية عن مخطط بناء في محيط المنزل ،8/1/2017
 ت الفلسطينية في أمريكا الالتينية اجتماعهم التحضيري األول، والذي ُعقد اختتم ممثلو الجاليا

العاصمة التشيلية سانتياغو، لتوحيد جهود الجاليات الفلسطينية، وتفعيل  فيعلى مدى ثالثة أيام 
اتحاد المؤسسات دورهم في خدمة القضية الفلسطينية. وحسب البيان الصحفي الصادر عن 

 Confederation of Palestinian Communities أمريكا الالتينية )كوبالك(الفلسطينية للكاريبي و 

in Latin America and the Caribbean (COPLAC) ّاالتفاق على عقد المؤتمر الرابع  ، فقد تم
 .81أو كولومبيا ،أو البرازيل ،ما في البيروإ، واقترح أن يتم 2017/ يوليو في تموز

 يتضمن رسالة جماعية من أجل اإلقرار بأنه من مصلحة  ن بيانا  أصدر عدد من السفراء الفرنسيي
 .82، االعتراف بالدولة الفلسطينية"إسرائيل"الجميع على الساحة الدولية، بما في ذلك 

 " جلسة ناقشت الذكرى  ،في البرلمان التشيلي ،عضوا   56التي تضم فلسطين"  مجموعةعقدت
حملة دولية لمطالبة بريطانيا باالعتذار  ت عقبهاطلقأ ،Balfour Declaration المئوية لوعد بلفور

للفلسطينيين. كما وافقت المجموعة على فكرة إطالق تجمع برلمانيين من دول أمريكا الالتينية من 
 .83أجل فلسطين

  دور ليبرمان الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترامب بإقامة جاإلسرائيلي أفي الدفاعطالب وزير
وصفها بالمعتدلة. ورّجح ليبرمان قبول دول  "،عربية اب، يضم إسرائيل ودوال  اإلره "تحالف ضدّ 

. وقال "إسرائيل"االنضمام إلى هذا التحالف مع  "إسرائيل"بلوماسية مع يعربية، ال تقيم عالقات د
نما أيضا   ليبرمان: بناء الثقة بين  "سيكون من شأن هذا التحالف، ليس فقط محاربة اإلرهاب وا 
 .84الفلسطينيين"إسرائيل و 
 12/1/2017الخميس، 

 برئاسة عضو المكتب السياسي  ،التقى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وفدا  من حركة حماس
الفلسطينية حسن منيمنة.  -وفي حضور رئيس لجنة الحوار اللبنانية  ،للحركة موسى أبو مرزوق

ت الفلسطينية السابقة والتي احتضنها وقال أبو مرزوق إن الوفد وضع الحريري "في صورة الحوارا
 .85لبنان مشكورا ، والتوافق الفلسطيني على عقد مؤتمر للمجلس الوطني الجديد باالنتخاب"

 في  ن "حماس مستعدة للتخلي عن ملف الكهرباءإ ،قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم[
؛ بشرط أن تعمل جادة على بشكل كامل للحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد هللا قطاع غزة[

 .86هذه المشكلة المتفاقمة" حلّ 
 هنالك  ، إنخالل لقاء مع وزير الخارجية النروجي في القدس ،قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

أحدها هو مؤتمر باريس. هذا المؤتمر هو "و ،"السالم"تسعى إلى تدمير فرص تحقيق  ا  جهود
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رنسية تهدف إلى اعتماد مواقف أخرى معادية إلسرائيل. هذا عبارة عن خدعة فلسطينية برعاية ف
يعيد عجلة السالم إلى الوراء وهذا ال يلزمنا. هذه هي بقية من الماضي ومحاولة أخيرة إلمساك 

 .87الماضي قبل أن يدخل المستقبل"
  وهو فلسطيني يعمل في األمم المتحدة في غزة، بعد انتهاء  ،عن وحيد البرش "إسرائيل"أفرجت

 .88إثر إدانته بمساعدة حركة حماس في غزة ،فترة اعتقاله في السجون اإلسرائيلية
 إن القرار الذي تسلمه االرتباط  ،قال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة غسان دغلس

من أراضي عصيرة القبلية، بحجة ( 2كم 4)نحو دونما   989,3الفلسطيني يتضمن وضع اليد على 
 .89أهداف إسرائيلية وقوع عمليات ضدّ  الدواعي األمنية ومنع

  أطلقت صواريخ على مطار المزة العسكري جنوب  "إسرائيل"أعلنت قيادة جيش النظام السوري أن
تل أبيب من تداعيات "هذا  سوري ر بيان عسكريدمشق، مما تسبب بحرائق. وحذّ  العاصمةغرب 

على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية  ردا   ،االعتداء السافر". وقد رفض الجيش اإلسرائيلي التعليق
 .90عن عمليات القصف الجديدة

  هاجم ريكس تيلرسونRex Tillerson، وزير الخارجية األمريكـي، خـالل منصب مرشح الرئيس ترامب ل
كمــا هــاجم  ،"الســالم" فــرصالفلســطينيين، لتضــييعهم  ،جلســة اســتجوابه أمــام مجلــس الشــيوخ األمريكــي

وطالـــب  قـــرار يـــدين االســـتيطان. مـــا عـــن التصـــويت فـــي مجلـــس األمـــن ضـــدّ امتنـــاع إدارة الـــرئيس أوبا
مــن خــالل الســعي إلــى مفاوضــات مباشــرة مـــع  "عملية الســالمـ"لفلســطينيين بتأكيــد التــزامهم بــاتيلرســون 

 .91أو غيره من المؤسسات الدولية ،عن أي خطوات وقرارات في مجلس األمن الدولي بعيدا   "،إسرائيل"
  108ائيلية قرية العراقيب العربية في منطقة النقب للمرة الـ هدمت السلطات اإلسر

92. 
 13/1/2017الجمعة، 

  وزيـر الخارجيـة م نه سـلّ إقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
خـالل لقائهمـا فـي موسـكو، رسـالة موجهـة مـن الـرئيس ، Sergei Lavrov ي الفـروفجسـير الروسي 

التـدخل فـي شـكل عاجـل  منـه طلـبي، Vladimir Putinفالديمير بـوتين اس إلى الرئيس محمود عب
 .93لمحاولة ثني اإلدارة األمريكية الجديدة عن اتخاذ قرار نقل السفارة األمريكية إلى القدس

  شيلو أدلر  الضفة الغربيةفي  عمراتس مجلس المستئيتلقى رShilo Adler  دعوة لحضور تنصيب
 .94في واشنطن 20/1/2017المقرر في  ترامبالمنتخب دونالد  الرئيس األمريكي

 على  احتجاجا   ،تظاهر آالف الفلسطينيين داخل الخط األخضر في بلدة قلنسوة بمنطقة المثلث
 .95في البلدة منزال   11 اإلسرائيليهدم سلطات االحتالل 

  الذي  ،اغتيال نجلها عمر النايف إنها تمتلك معلومات تقودها للمشاركين في الشهيدقالت عائلة
وقال حمدي النايف إن تلك  .26/2/2016وجد مقتوال  داخل مقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا في 
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المعلومات تتعلق بطبيعة التعاطي مع الجريمة منذ بدايتها، متهما  "السفارة الفلسطينية بالمشاركة 
 .96ه من مقر السفارة"في عملية االغتيال من خالل إجراء محاوالت عدة إلخراج شقيق

  الجئ فلسطيني في سورية يعيشون في أماكن يصعب ألف  43قدرت وكالة األونروا أن هنالك
أن آخر مرة وصلت فيها مساعدة األونروا لالجئي الوكالة  تذكر أو محاصرة. و  ،الوصول إليها

أن أكثر تقرير مصور  ذكرت األونروا فيو  .26/5/2016اليرموك قد كانت في في مخيم فلسطين 
فروا ألفا   31حو نالجئ فلسطيني من سورية فروا إلى خارج البالد، بمن في ذلك ألف  120من 

 .97إلى األردنألفا   16حو نإلى لبنان و 
 أفراد بتهمة التجسس  عشرة ضبطت أجهزة أمن جزائرية تابعة لمحافظة غرداية شبكة دولية من

 .98ام"ومحاولة "اإلخالل باألمن الع ،"إسرائيل"لمصلحة 
  كوربن جيريميطالب Jeremy Corbyn رئيسة الوزراء تيريزا ماي، البريطاني العمال، رئيس حزب 

Theresa May  الجزيرة من تصريحات لموظف سابق في السفارة قناة بالتحقيق في ما كشفت عنه
لخارجية تين في ايقال فيها إنه يريد التخلص من وزير الدولة لشؤون أوروبا واألمريك ،اإلسرائيلية

وقال كوربن إن على  لمواقفه المناهضة لالستيطان. ،Alan Duncanالبريطانية أالن دانكن 
الحكومة اعتبار ما كشفت عنه الجزيرة من استهداف السياسيين البريطانيين المناهضين 

 .99لالستيطان مسألة أمن قومي
 14/1/2017السبت، 

  ودعا إلى ،لدى الفاتيكان الفلسطينيةرة سفاالافتتح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
االعتراف بدولة فلسطين، وفيما يتعلق بنية اإلدارة األمريكية الجديدة نقل سفارتها من تل أبيب إلى 
القدس، قال: "نتمنى أن يكون ذلك غير صحيح، ألن ذلك سيعرقل عملية السالم. ندعو الرئيس 

 .100ائيليين من أجل السالم"المنتخب ترامب إلى فتح حوار بيننا وبين اإلسر 
  ورشة عمل إليجاد حلول ألزمة الكهرباء في خالل مأمون أبو شهال،  الفلسطينيأعلن وزير العمل

لتشغيل محطة توليد الكهرباء  "إسرائيل"قطاع غزة، إلغاء كل الضرائب عن الوقود المستورد من 
 . 101الوحيدة في القطاع

 دث باسمها، أسامة القواسمي، في بيان صحفي، إنه قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المتح
لقدس فإن أبواب جهنم ستفتح في المنطقة والعالم، شرقي انقل السفارة األمريكية ل في حال تمّ 

 .102واالستقرار في المنطقة "فرص السالم"أن هذا األمر سيغلق كل  ا  مضيف
  بموافقة تركية على إرسال أفاد مكتب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

 .103م في معالجة أزمة الكهرباء في القطاعاسهإلكميات من الوقود بشكل عاجل إلى قطاع غزة ل
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  أحرونوت يديعوتكشف موقع صحيفة Yedioth Ahronoth العبرية عن روبوت Robot  عسكري
ووحدة لمواجهة األنفاق ومساعدة وحدات المشاة  اإلسرائيليجديد سيدخل في خدمة الجيش 

كغ، قادر على العمل في  15الذي يزن  ،وذكر الموقع أن الروبوت ".Yahalom الهندسة "يهلوم
وتحديد أي  ،داخل األنفاق وغيرها ،وفي الضوء والظالم ،كل الحاالت الجوية وكذلك التضاريس

وقادر على  ،Laser وأشار إلى أنه يحتوي على أجهزة استشعار وليزر خطر داخل تلك المناطق.
 .104كشف القنابل والعبوات وغيرها من األسلحة

 15/1/2017األحد، 

  من أجل دعوة الفلسطينيين واإلسرائيليين للعودة إلى طاولة  "المؤتمر الدولي للسالم" باريساحتضنت
 وعدة منظمات دولية بينها األمم المتحدة، ،دولة 75المفاوضات من جديد. وشهد المؤتمر حضور

والجامعة العربية، بينما غاب الجانبان اإلسرائيلي  ،European Union (EU) واالتحاد األوروبي
 على ضرورة إيجاد حلّ  ،"تعديله خمس مرات" بعدما تمّ ، وشدد البيان الختامي. والفلسطيني عنه

الدولتين"  اإلسرائيلي، من خالل مبدأ "حلّ  - عادل وتسوية شاملة ودائمة للصراع الفلسطيني
د لتحقيق السالم الدائم بين الطرفين، إضافة إلى "وقف كل أشكال باعتباره السبيل الوحي

كما شدد البيان على ضرورة  كما نبه إلى "عدم اتخاذ أية خطوات أحادية الجانب". .االستيطان"
الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وسيادته، و"عدم  تلبية "احتياجات إسرائيل األمنية"، و"حقّ 

جميع قضايا  وحلّ  ،، بما في ذلك القدس"1967خطوط حزيران  االعتراف بأي تغييرات على
 . 105الوضع النهائي على أساس قرارات األمم المتحدة، بما فيها قرارات مجلس األمن

  في باريس، وأعرب  "المؤتمر الدولي للسالم"رحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بانعقاد
صنع سالم ـ"حول جميع قرارات الوضع النهائي ل عن استعداد دولة فلسطين الستئناف المفاوضات

 ،ووفق المرجعيات الدولية، ومبادئ مدريد ،في إطار آلية دولية وجدول زمني محدد "شامل ودائم
 .106وبيان باريس ،2334ومبادرة السالم العربية، وقرار مجلس األمن 

 وقال الناطق باسم  .أعلنت حركة حماس معارضتها لنتائج المؤتمر الدولي الذي استضافته باريس
ل على المؤتمرات الدولية التي تعقد لبحث حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن حركته ال تعوّ 

وأن االحتالل لم يلتزم بأي من البنود التي نصت عليها  خصوصا  ملف القضية الفلسطينية، 
 .107المؤتمرات أو القرارات الدولية الصادرة عن األمم المتحدة

 المؤتمر "جلسة حكومته األسبوعية، إن  خالل ،ة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهوقال رئيس الحكوم
التنسيق بشأنه بين الفرنسيين والفلسطينيين، والهدف  الذي عقد في باريس هو مؤتمر عبثي، لقد تمّ 

 .108منه فرض شروط على إسرائيل، ال تتالءم مع احتياجاتها الوطنية"
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 ين في جيش االحتالل واألجهزة االستخباراتية حركة جديدة، أطلق مئات من القادة والضباط السابق
إسرائيل دولة "تدعو إلى االنفصال عن الفلسطينيين في الضفة المحتلة، بهدف الحفاظ على 

 Commanders for Israel's . ويطلق على الحركة اسم "قادة من أجل أمن إسرائيل""يهودية

Securityسياسي، إلى استكمال الجدار في الضفة، واالنفصال . وتدعو الحركة، بموجب البرنامج ال
نهائي قائم  السعي للتوصل إلى حلّ  في المرحلة األولى بشكل أحادي الجانب، ودون مفاوضات، ثمّ 

مبادرة السالم العربية، ولكن على أن تتم مالءمتها  "إسرائيل"على عدة أسس، من أبرزها أن تقبل 
فإن البرنامج  ،أما فيما يتعلق بالقدس األمنية والديمغرافية". مع ما يسمى "االحتياجات اإلسرائيلية

يدعو إلى انسحاب االحتالل فقط من األحياء والضواحي الفلسطينية، ليتم تسليمها إلى الدولة 
 .109الفلسطينية، على أن يتم إبقاء األحياء االستيطانية في المدينة تحت سيطرة دولة االحتالل

  واعتماد صياغة  ،و البيان الختامي لمؤتمر باريس من كلمة "الجئين"على خل اعتراضهأعلن لبنان
وذكرت الخارجية اللبنانية أنه خالل مناقشة  مبهمة لدى التطرق إلى موضوع مبادرة السالم العربية.

أصر لبنان "على إدخال تعديالت تشدد على  ،الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي البيان الختامي
بجميع مندرجاتها، وعلى  2002لسالم العربية كما وردت في قمة بيروت عام محورية مبادرة ا
 .110كرسته الصكوك الدولية" العودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وهو حقّ  ضرورة إدراج حقّ 

  أعلن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أنه سيتحمل كلفة توفير الكهرباء لقطاع غزة
الثة أشهر، كما أكد رئيس لجنة إعادة إعمار غزة محمد العمادي أن الدوحة بشكل عاجل لمدة ث

لمدة ثالثة أشهر لحساب السلطة  في تسديد نحو أربعة ماليين دوالر أمريكي شهريا   ستبدأ فورا  
الفلسطينية. ودعا أمير قطر إلى التعاون الدولي لدراسة مشكلة الكهرباء في غزة، وتقديم مقترحات 

 .111جذرية لحلها بصورة
   ه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولتنب Jean-Marc Ayrault  الرئيسإلى أن مشروع 

من تل أبيب إلى القدس قد  "إسرائيل"األمريكي المنتخب دونالد ترامب بنقل السفارة األمريكية في 
 .112ذلك"عتقد أنه سيستحيل على )ترامب( القيام بأ وقال أيرولت: " تكون له "عواقب خطيرة".

 لوبس غلصحيفة  تقرير جاء فيGlobes ،عمال إلقامة منطقة إسرائيليةاأل أن االقتصادية العبرية - 
التي سينتهي  ،أردنية حرة مشتركة فوق نهر األردن بدأت. ومن المقرر أن تتضمن المنطقة

لعبور فوق نهر األردن، وستقام فيها مصانع ومراكز  كبيرا   ونصف، جسرا   عامإنشاؤها بعد نحو 
آالف عامل  10) ألف عامل 13البضائع التجارية، كما ُيفترض أن توفر فرص عمل لنحو 

إلى أن "المنطقة يطلق عليها اسم "مقاطعة النظر صحيفة ال تولفت .(آالف إسرائيلي 3و ،أردني
مشتركة"؛ ألنها لن تكون تابعة ألي من الدولتين، ولن يحتاج اإلسرائيليون واألردنيون إلى 

 "إسرائيل"وذكرت أن  لالنتقال بين البلدين". ام جوازات سفر لدخولها، ولكنها لن تشكل معبرا  استخد



 2017 كانون الثاني/ يناير ______________________________________________________

  19       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

مليون دوالر لبناء الجسر فقط، فيما  15ل كل األعمال والبنى التحتية، من بينها نحو هي من يموّ  
 .113مليون دوالر 50يصل إجمالي الميزانية إلى أكثر من 

  ّيوآف مردخايفي المناطق الفلسطينية  رائيليةاإلس منسق عمليات الحكومةع وق Yoav 

Mordechai  المشتركة لشؤون المياه مع وزير الشؤون المدنية في  اللجنةعلى اتفاق تجديد عمل
السلطة الفلسطينية حسين الشيخ. وحضر التوقيع رؤساء سلطة المياه اإلسرائيلية والسلطة 

اتفاقيات أساسية أربع نا من التوقيع على ام تمك  مردخاي: "خالل عام ونصف الع قالو  الفلسطينية.
وهي: الكهرباء، المياه، البريد وتشغيل ترددات الجيل الثالث لالتصاالت، وذلك من أجل تحسين 

 .114مستوى الظروف الحياتية لجميع سكان المنطقة"
 16/1/2017اإلثنين، 

 نحــو  مليــار شــيكل 18.5قــت قــال رئــيس الــوزراء رامــي الحمــد هللا، إن حكومــة الوفــاق الــوطني أنف(
غزة، في الوقت الذي تقوم فيه حركة حماس بجمع  قطاعشهرا  في  30خالل  دوالر( اتمليار  4.83

الضــرائب، مطالبــا  األخيــرة بــالتحلي بالمســؤولية وتمكــين حكومــة الوفــاق مــن القيــام بمهامهــا داخــل 
يم القطاعـات الحكوميـة كافـة هزيتها الكاملة لتسـلاأكدت حركة حماس جوردا  على ذلك  قطاع غزة.

 "علــى أن تكــون القــوى الوطنيــة شــاهدة علــى ذلــك". التوافــق الفلســطينية،لحكومــة وكامــل الــوزارات 
وقال القيـادي بالحركـة إسـماعيل رضـوان، فـي مـؤتمر صـحفي، إنـه علـى الحكومـة أن تلتـزم بالقيـام 

ه ونبّ  االتفاق عليه. بيق كل ما تمّ بالتزاماتها ومسؤولياتها ومهامها تجاه قطاع غزة وأهله كافة، وتط
رضـوان إلــى أن مـا فــي حــديث الحمـد هللا مــن أرقــام حـول مجمــل إنفاقهـا علــى قطــاع غـزة جــاء قلبــا  
للحقائق وتضليال  للرأي العام. وأوضح أن مـا يـدخل موازنـة حكومـة الحمـد هللا مـن عوائـد الضـرائب 

 .115مليون دوالر شهريا   100 حونالمفروضة على البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة تقدر ب
  زعم جهاز الشاباك اإلسرائيلي أنه أحبط محاولة لحركة حماس لزعزعة السلطة الفلسطينية. وقال

 وعددا   ،من حماس هو أحمد مبارك حملة اعتقاالت واسعة في الضفة الغربية شملت نائبا   إنه شنّ 
أموال ومركبات ومواد دعائية كثيرة  ضبط من قياداتها في محافظة رام هللا. وقال الشاباك: "تمّ 

 .116تابعة لحماس"
 الذي ضي ع حقـوق الشـعب  ،عّدت حركة حماس مؤتمر باريس إعادة إنتاج للنهج التفاوضي العبثي

وقــال النــاطق باســم الحركــة  وأعطــى شــرعية للكيــان الصــهيوني علــى أرض فلســطين. ،الفلســطيني
والتأكيـد علـى  ،دة االعتبار للقضية الفلسـطينيةمن إعا بدّ  إنه ال ،في تصريح صحفي ،فوزي برهوم

حقـــوق شـــعبنا الفلســـطيني وثوابتـــه؛ وذلـــك مـــن خـــالل الشـــروع فـــي التوافـــق علـــى اســـتراتيجية وطنيـــة 
 .117ترتكز على برنامج المقاومة في الدفاع عن شعبنا وأرضنا واسترداد حقوقنا المسلوبة ،جامعة
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 مؤتمر باريس للسالم"التي تمخض عنها  النتائجلتحرير فلسطين إن الجبهة الشعبية  تقال" 
لحقوق الفلسطينية التي أّقرتها الشرعية الدولية في عودة اانتقاص واتجاوز  ،وبوعي ،تستهدف

قامة تقرير المصير، و  ، وحقّ 194الالجئين الفلسطينيين، وفق القرار  دولة مستقلة كاملة السيادة ا 
في بيان لها، من أن تتحول نتائج مؤتمر  ،ية"وحّذرت "الشعب .1967على حدود األراضي المحتلة 

إلى مرجعية بديلة عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، ومن "باريس 
 .118أن تتحول المفاوضات التي دعا المؤتمر إلى عودتها، إلى وسيلة ضغط لتحقيق هذا الغرض"

  اقتراح قانون يعترف بقرارات محاكم االحتالل  ، بالقراءتين الثانية والثالثة علىالكنيستصادق
 .119كأدلة مقبولة في اإلجراءات المدنية في المحاكم اإلسرائيلية ،العسكرية في الضفة الغربية

 حافظ محمد طاهر محمود أشرفي ،انتقد رئيس مجلس علماء باكستان Hafiz Muhammad 

Tahir Mahmood Ashrafi،  نقل السفارة  نيته ونالد ترامبد المنتخبإعالن الرئيس األمريكي
 .120على العالم اإلسالمي برمته ذلك تعد  قال إن األمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس، و 

  أعلن وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي رفضهم ألي خطة يتبعها الرئيس األمريكي المنتخب
إلى القدس، محذرين من "مغبة تصعيد  من تل أبيب األمريكيةسفارة الدونالد ترامب، تخص نقل 
الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي فيديريكا قالت و  التوترات مع العالم العربي".

في مؤتمر صحفي عقب ترأسها للمحادثات في بروكسل: "من  ،Federica Mogheriniموغيريني 
 .121ت أحادية الجانب"المهم بالنسبة لنا جميعا  أن نمتنع عن اتخاذ إجراءا

 17/1/2017الثالثاء، 

  أعلنــت الفصــائل الفلســطينية الرئيســية أنهــا توصــلت إلــى اتفــاق لتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة قبــل
تنظــيم االنتخابـــات، وذلــك إثـــر اجتماعـــات اســتمرت ثالثـــة أيــام فـــي موســـكو برعايــة روســـية. وقـــال 

نـا علـى أن نتوجـه إلـى الـرئيس أبـو مـازن اتفق" :القيادي في حركة فتح عزام األحمد في مؤتمر صحفي
القادمة حتـى يبـدأ مشـاوراته لتشـكيل حكومـة" وحـدة وطنيـة.  48 محمود عباس( خالل الساعات الـ)

بعــد تشــكيل حكومــة الوحــدة الوطنيــة، عقــد اجتمــاع للمجلــس الــوطني الفلســطيني  ،ويفتــرض أن يــتم
ســـى أبـــو مـــرزوق مـــن جهتـــه إن وقـــال القيـــادي فـــي حركـــة حمـــاس مو  وتنظـــيم انتخابـــات تشـــريعية.

"حكومة الوحدة الوطنية هي اآللية التي ستقوم بمعالجة كل الملفات التي نشأت فـي أثنـاء االنقسـام 
 .122وبالتالي ستنفذ بالضرورة معظم األشياء التي توقفت منذ االنقسام" ،الفلسطيني

  ال االفلسطينية بموقع و  الشؤونمراسل قالWalla  سخاروف إاإلخباري آفيAvi Issacharoff،  إن
السلطة الفلسطينية ما زالت تحتجز في سجونها العشرات من نشطاء حماس ممن خططوا لتنفيذ 

وأضاف  هجمات مسلحة ضّد أهداف إسرائيلية، أو كانوا شركاء في التخطيط لها وتمويلها.
حة التي أن األشهر األخيرة شهدت إحباط السلطة الفلسطينية لعدد من العمليات المسلسخاروف إ
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خططت لها حماس، واحدة منها أوقفت في اللحظات األخيرة بمدينة الخليل، حيث تّم وضع عبوة 
ناسفة ثقيلة كانت ستفجر قرب عدد من الجنود اإلسرائيليين. وختم بأن أجهزة األمن اإلسرائيلية 

 ،معظمها تابعة لحماس ،خلية مسلحة في الضفة الغربية 100نحو  2016كشفت في سنة 
ت لتنفيذ عمليات في مختلف أنحاء الضفة و"إسرائيل"، وقد عملت جميعها في إطار خطط

 .123تنظيمي موحد وليس ضمن ظاهرة العمليات الفردية
 برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، على حاجز عسكري غرب طولكرم فلسطيني استشهد شاب ،

 .124طعن الجنود المتواجدين على الحاجز بعد محاولته
 بحق  انتهاكا   557لصحفيين الفلسطينيين إن قوات االحتالل اإلسرائيلي ارتكبت قالت نقابة ا

أن  وأضاف نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر .2016 سنةالصحفيين في األرض الفلسطينية خالل 
 .125ما زالوا قيد االعتقال في سجون االحتالل صحفيا   27هناك 

  أثناء في  فلسطينيا   صيادا   125صهيوني أسرى فلسطين للدراسات اعتقال االحتالل ال مركزرصد
ووفق الناطق  .2016 سنةممارستهم مهنة صيد األسماك قبالة شواطئ قطاع غزة خالل 

 سنةعن  %250بنسبة  اإلعالمي للمركز رياض األشقر فقد شكلت حاالت االعتقال ارتفاعا  
 .126حالة 52 حينها؛ حيث بلغت 2015

 المسلحة السورية في ندوة مركز هاري ترومان البحثي  شارك ممثّلون عن المعارضة والمجموعات
التابع  The Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of Peaceلتعزيز السالم 

"صوت  إذاعةوذكرت  .The Hebrew University of Jerusalemللجامعة العبرية في القدس 
رض فهد المصري شارك في المؤتمر ووجه خالل المؤتمر أن القيادي السوري المعاالعبرية  إسرائيل"

 .127"إسرائيل"و ةبين سوري "لسالمـ"اعرض فيها "خارطة طريق" ل ،عبر الفيديورسالة إلى اإلسرائيليين 
  الرئيس الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني نصحت

األمريكية إلى القدس، وقالت إن وفد االتحاد  السفارةنقل مب بعدم ااألمريكي المنتخب دونالد تر 
 األوروبي سيبقي على سفارته في تل أبيب، ويواصل احترام قرارات األمم المتحدة المعارضة لضمّ 

 .128لقدس التي يرغب الفلسطينيون في أن تكون عاصمة دولتهم المستقبليةشرقي ال "إسرائيل"
  ّنيكوالي مالدينوف  "عملية السالم في الشرق األوسطـ"المنّسق الخاص لامم المتحدة لر حذ

Nikolay Mladenov  أو المنطقة ج،الضفة الغربية بضمّ التي طالبت  "إسرائيل"من الدعوات في ، 
 .129في المنطقة "السالم"يمكن أن تدمر فرص وقال إنها 

  وع إقامة الجدار اإلسرائيلية استكملت مشر  الدفاعأن وزارة  العبرية "صوت إسرائيل" إذاعةذكرت
استكملت وضع أجهزة إنذار إلكترونية متطورة بالجدار، كما ، حيث األمني على الحدود مع مصر
أمتار. وذكرت اإلذاعة أن استكمال  6أمتار، بعد أن كان طوله  8رفعت من طول الجدار ليبلغ 

 .130"رهابيةاإلعناصر الالمشروع نجح في "وقف شبه مطلق لتسلل المهاجرين األفارقة و 
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  الجئا  فلسطينيا   1,146لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن  الموثقةتشير اإلحصائيات
 457وذكرت المجموعة أن  مغيبين قسرا  في سجون النظام السوري. ،فتاة وامرأة 81بينهم  ،سوريا  
 .131تحت التعذيب في السجون التابعة للنظام السوري استشهدوا الجئا  

 18/1/2017األربعاء، 

 بينهم رئيس القائمة  ،استشهد يعقوب موسى حسين أبو القيعان، وأصيب عدة أشخاص بجراح
في قرية أم الحيران بالنقب، برصاص قوات شرطة  ،يمن عودةأ في الكنيست المشتركة النائب

خالء السكان، فيما ذكرت شرطة االحتالل  ،االحتالل التي اقتحمت القرية بغرض هدم المنازل وا 
قال عودة إن الهجوم على أم الحيران هجوم سياسي و  ناصرها توفي خالل المواجهات.أن أحد ع

جاء بقرار مدروس من نتنياهو، لكي يغطي على األنباء التي تغرق وسائل اإلعالم عن التحقيقات 
يحاول إرضاء المستوطنين وشدد عودة على أن نتنياهو  في قضايا الفساد معه ومع أفراد عائلته.

 .132أن قبضة االتهام بالفساد تضيق حول رقبته لى حساب العرب، خصوصا  بأي ثمن، ع
  اإلسرائيلي، محذرا   -أعرب الرئيس األمريكي باراك أوباما عن "قلقه العميق" إزاء النزاع الفلسطيني

في معرض تعليقه على  ،ر أوباماوحذّ  ه دونالد ترامب من مدى قابلية الوضع لـ"االنفجار".ف  خل  
من "تحركات أحادية  ،طعه ترامب بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدسالوعد الذي ق

عتقد أن الوضع القائم ال يمكن أن يستمر، أ "أنا قلق ألنني  قائال :مفاجئة في مناخ متفجر"، وتابع 
 وسيء ألمن الواليات المتحدة". ،وسيء للمنطقة ،وسيء للفلسطينيين ،نه خطر على إسرائيلأو 

حتالل االباما من أن "عدم قيام دولة فلسطينية يعني أن إسرائيل تواجه خطر توسيع ر أو وحذّ 
وقال أوباما إنه "يجب على  لتصبح في النهاية دولة فيها ماليين الناس المحرومين من الحقوق".

 .133الدولتين( على طريق اإلغالق" الناخبين اإلسرائيليين والفلسطينيين أن يدركوا أن نافذة )حلّ 
  ّم سالح الجو اإلسرائيلي منظومة دفاعية خاصة باعتراض الصواريخ الباليستيةتسل ballistic  طويلة

، مدير Moshe Patel وقال موشيه باتيل بالتعاون مع الواليات المتحدة. "إسرائيل"المدى، طورتها 
ي تسلم منظومة تابعة لوزارة الدفاع اإلسرائيلية: إن "سالح الجو اإلسرائيلال ،منظمة الدفاع الصاروخي

 .134الدفاعية الخاصة باعتراض الصواريخ الباليستية طويلة المدى"[ Arrow 3] (3)السهم  3 حيتس
 19/1/2017الخميس، 

  صحيفة "إسرائيل اليوم" دونالد ترامب لمراسل  األمريكيقال الرئيسIsrael Hayom ،نه لم ينس  إ 
 .135ه شخص "ال يخرق وعوده"نإوعده بشأن نقل السفارة األمريكية إلى القدس، وقال 

  على رأسها الرئيس )و المجلس الوطني الفلسطيني موقف اإلدارة األمريكية الجديدة  أعضاءرفض
من مدينة القدس المحتلة، ومن التهديدات بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة،  (دونالد ترامب

سرائيلي... محذرين من أن وموقفها المعارض لقرار مجلس األمن الدولي بشأن االستيطان اإل
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اإلقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة من شأنه أن يترك آثارا  كارثية على أمن المنطقة 
 .136"دولة إسرائيلـ"واستقرارها، ويفتح الباب واسعا  لسحب االعتراف الفلسطيني ب

 سلطة إن عدد موظفي ال ،مدير عام الموازنة في وزارة المالية الفلسطينية ،قال فريد غنام
 .2016 تشرين الثاني/ نوفمبروذلك حتى نهاية  ،وعسكريا   مدنيا   موظفا   156,930الفلسطينية يبلغ 

 .137موظفا   65,427 بلغيوقال غنام إن عدد الموظفين العسكريين في السلطة الفلسطينية 
  المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن لقاءات الفصائل الفلسطينية في  عضوقال

في تصريح  ،وعالقة روسيا االتحادية بالمنطقة. وأوضح ،سكو ركزت على الشأن السياسيمو 
صحفي، أنه جرى استعراض الدور الروسي في مساندة الشعب الفلسطيني والوقوف مع قضيته 

ونقل السفارة  ،ومحاولة نتنياهو تكريس الدولة اليهودية ،العادلة في مواجهة االستيطان والتهويد
 .138لى القدساألمريكية إ

   حول استمرار السلطات المصرية  أصدرت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا تقريرا
في تشديد الحصار بعد  أساسيا   ن التقرير أن السلطات المصرية لعبت دورا  وبيّ . إغالق معبر رفح

 ا  يوم 41لمدة  تح المعبرفُ  2016 سنةوذكر أنه خالل  من خالل إغالق معبر رفح، 2007 سنةمنتصف 
للسوق السوداء في تنقل  أن اإلغالق التعسفي المستمر لمعبر فتح أبوابا   التقرير وكشف فقط.

بشكل و  ،سماسرة فلسطينيينمع بعد التنسيق  ،جيش المصريالمخابرات و العبر ضباط  ،المواطنين
 .139آالف دوالر أمريكي خمسةلقاء مبالغ مالية تصل إلى  ،سري

  ركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال يائير جوالنأ رئيسنائب التقى Yair Golan  رئيس هيئة األركان
على هامش االجتماع السنوّي ، Hulusi Akarالعامة للجيش التركي الجنرال هولوسي أكار 

المنعقد  ،North Atlantic Treaty Organization (NATO) لمؤتمر حلف شمال األطلسي )الناتو(
التقى أيضا   جوالنأن  كشفت مصادر أمنية إسرائيلية رسمية. و روكسلفي العاصمة البلجيكية ب

لقاءات تركّزت حول طرق وأن ال ،مع قادة أركان جيوش عربية لم ُيكشف النقاب عن أسمائهم
 .140مكافحة اإلرهاب

  قال ميخائيل بوغدانوفMikhail Bogdanov نائب وزير الخارجية الروسي: "إن نقل األمريكيين ،
لامن والتفاهم في المنطقة، ألننا نعرف أن  خطيرا   ى القدس، سيصبح اختبارا  لسفارتهم إل

للغاية من أي تلميحات إلى احتمال نقل  سلبيا   الفلسطينيين والعرب والمسلمين يتخذون موقفا  
 .141السفارة األمريكية"

 ر المياه لنحو لتوفي ،جنوب قطاع غزة ،افتتح االتحاد األوروبي أكبر محطة مياه لتحلية مياه البحر
 بالشراكة مع منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( ،في المرحلة األولى فلسطينيألف  75

The United Nations Children’s Fund (UNICEF)، ومصلحة مياه  ،وسلطة المياه الفلسطينية
 .142الشرب الفلسطينية
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 20/1/2017الجمعة، 

  في  الح، خالل خطبة الجمعة في قرية أم الحيراناإلسالمية الشيخ رائد ص الحركةكشف رئيس
، عن مخطط حكومي إسرائيلي لرفع نسبة المجّندين من أهل النقب في جيش االحتالل إلى النقب

وال "بناء غير  ،وأّكد صالح أن القضية ليست قضية "قرى غير معترف بها" أربعة آالف جندي.
نما تفكيك مجتمع فلسطين ،مرّخص" قال الشيخ و على تجزئته بشكل كامل.  والعمل 1948 ييوا 

.. نحن مجتمع واحد وشعب .صالح موجها  حديثه للقائمين على المخطط: "أحالمكم تحت حذائي
 .143واحد، مصيرنا ومستقبلنا واحد، وكلنا في قافلة الشهيد يعقوب أبو القيعان"

  ّعد مراسم تنصيبه أ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الرئيس األمريكي دونالد ترامب بهن
رئيسا  للواليات المتحدة، وقال إنه يتطلع "للعمل معه من أجل السالم واألمن واالستقرار في عالم 

 .144مضطرب ومنطقة تعيش مرحلة مأساوية، ونساهم في خلق مستقبل آمن للجميع"
  رأى عضو المكتب السياسي في حركة حماس موسى أبو مرزوق أن توجهات الرئيس األمريكي

لد ترامب، بشأن فلسطين، ال تخدم االستقرار في المنطقة، وتغري المتطرفين اإلسرائيليين دونا
بمزيد من التطرف. وأوضح أبو مرزوق أن "التهديد بنقل السفارة األمريكية إلى القدس يشكل 

 .145خطورة متزايدة، بالنظر إلى صدوره عن دولة بحجم الواليات المتحدة"
 اجتماع بين رئيس لجنة الحوار اللبناني  اللبنانية بيروت عاصمةالفي  عقد في السراي الكبير

مشروع التعداد العام  إلطالق الفلسطيني حسن منيمنة وقادة الفصائل الفلسطينية في لبنان، تمهيدا  
 ، والذي يتمّ 2/2/2017المقرر في  ،للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان

دارة  ،اربإشراف لجنة الحو   .146والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،المركزي اللبناني اإلحصاءوا 
 جراء قصف من  ،مصريين مدنيين قتلوا ثمانية قال الناشط المصري من سيناء عيد المرزوقي أن

 .147جنوب مدينة رفح المصرية ،قبل طائرات بدون طيار إسرائيلية على منزل بمنطقة العجرا
  تسيبي ليفني  ةسابقالاإلسرائيلية نشرت وزيرة الخارجيةTzipi Livni في موقعها على تويتر، 

 World منتدى "دافوس" االقتصاديصورة تجمعها مع األمير السعودي تركي الفيصل في 

Economic Forum in Davos 148في سويسرا. 
 21/1/2017السبت، 

  لعربية العليالجنة المتابعة ادعت لها ، في مظاهرة 1948شارك اآلالف من فلسطينيي 
الحيران في قرية أم على جرائم تدمير البيوت في البلدات العربية، وكان آخرها  ردا   ،1948لفلسطينيي 

18/1/2017في  بالنقب
149. 
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 أنه يجب فيها وأوضح  ،نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسالة توجه فيها إلى الشعب اإليراني
مع الرئيس ترامب حول  التحدث قريبا  "عتزم ا  إلى أنه يمشير  ؛"واإلرهاب االستبدادنظام "محاربة 

 .150"كيفية التصدي للتهديد الذي يشكله النظام اإليراني الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل
  يقضي بمنح  قرارا   (كابينت)المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية اتخذ

رفع  ضدّ  ، حصانةلبنوك الفلسطينية في الضفة الغربيةالتي تتعامل مع ا ،البنوك اإلسرائيلية
 .151والعالم بادعاء الضلوع في "تمويل اإلرهاب" "إسرائيل"ها في دعاوى ضدّ 

  اللقاءات التطبيعية مع كيان  ،رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس ،هللا حنا عطاانتقد المطران
في بيان صحفي: "يبدو أننا  ،وقال عطا هللا .االحتالل اإلسرائيلي التي تمت خالل الفترة الماضية

انتقلنا من مرحلة التطبيع إلى مرحلة التعاون االستراتيجي الوثيق ما بين دولة االحتالل وبعض 
 .152الدول العربية"

 يلزم الحكومة المصرية باتخاذ كافة اإلجراءات  ،نهائيا   حكما   المصرية أصدرت المحكمة اإلدارية العليا
، وتعويضهم عما لحق 1967و 1956خالل حربي  ،لاسرى المصريين ،زمة للقصاصوالتدابير الال

 .153جل الوطن في تلك الحروبألما بذلوه من تضحيات من و  ،بهم من جرائم قتل وتعذيب
   الجئا  فلسطينيا   112لتكريم  ،في بيروت في دار النمر للفنون والثقافة نّظمت وكالة األونروا احتفاال

أشارت ن وحائزين على منح جامعية في لبنان بتمويل من االتحاد األوروبي. و شابا  من متخرجي
منحة لطالب فلسطينيين من  600قّدم االتحاد األوروبي أكثر من  2005 سنةمنذ األونروا إلى أنه 

 .154مليون دوالر( 13.3)نحو  ورومليون ي 12.5 قاربت قيمتها الـ ،خالل برنامج المنح في األونروا
 22/1/2017األحد، 

  وحدة  560صادقت لجنة التخطيط والبناء في بلدية االحتالل في القدس على مخطط لبناء
راموت  عمرةفي شرقي القدس. وبحسب مصادر إسرائيلية فإن البناء سيتم في مست استيطانية

 .155مات شلومواور 
 المصغر للشؤون  المجلس الوزاري اإلسرائيلي خالل ،أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

عن بدء توسيع البناء في الكتل االستيطانية،  يعلنأنه قريبا  سوف  ،(كابينت)السياسية واألمنية 
ة معالي أدوميم ستكون بكل عمر ، وأن مستله وأّن البناء في القدس سيستمر كما هو مخطط

 ،نتنياهوشار كما أ اتفاقية مستقبلية. الظروف تحت السيادة اإلسرائيلية، بغض النظر عن أيّ 
ما يمكنني أن أعرضه على الفلسطينيين هو دولة إلى أن "، Likud خالل جلسة كتلة حزب الليكود

 .156"منقوصة دون صالحيات أو سيادة
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 الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن نجاحها  ،أعلنت كتائب أبو علي مصطفى
 ،إلكتروني جديد أسماه "السهم الثاقب"في تعطيل عشرات المواقع اإلسرائيلية، ضمن هجوم 

 .157واعترفت دولة االحتالل بذلك
 23/1/2017اإلثنين، 

 مـع مـدير المخـابرات العامـة  نائـب رئـيس المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس، لقـاء   ،عقد إسماعيل هنية
 بحث خالله مستقبل العالقـات مـع مصـر خـالل المرحلـة المقبلـة، إضـافة ،المصرية اللواء خالد فوزي

إلـى ملـف المصــالحة الداخليـة مـع حركــة فـتح. وبحـث اللقــاء طلـب حمـاس تســهيل سـفر سـكان قطــاع 
 .158غزة من معبر رفح، وذلك من خالل إعادة فتحه بشكل دائم، للتخفيف من حدة الحصار

  قال مفوض العالقات الدولية لحركة فتح نبيل شعث إن تنفيذ قرار نقل السفارة األمريكية إلى
: "لن نسمح بتحقيق قائال   . وأضاف2334القانون الدولي وقرار مجلس األمن  القدس جريمة ضدّ 

 .159ترامب السالم من خالل دعمه إلسرائيل ولعملية االستيطان"
  بحث وفد من الفصائل الفلسطينية في لبنان مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أوضاع

 .160وار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة، بحضور رئيس لجنة الحالالجئين الفلسطينيين مخيمات
  ّالمتــورط بهمــا رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين 2000" و"1000النشــر عــن ملفــي " بعــد أن تــم "

الــذي يــدور  ،"3000القضــية الكشــف عــن تحقيقــات فــي ملفــين جديــدين تحــت مســمى " نتنيــاهو، تــمّ 
 .161لم تكشف تفاصيله بعد " الذي4000قبل، و"من حول قضية الغواصات، التي ُحقق فيها 

  اعتقالها  زيارة لبلجيكا، وذلك خشية أن يتمّ تسيبي ليفني  بقةساالألغت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية
قد صرح  المدعي العام في بروكسلوكان  فور وصولها إلى بروكسل بشبهة ارتكاب جرائم حرب.

شكوى قدمت إلى المدعي أن ليفني كانت موضوع  2017في منتصف شهر كانون الثاني/ يناير 
أو تحقق معها فور وصولها، بهدف  ،، وأن السلطات قد تعتقلها2010 سنةدرالي في يالعام الف

 .162التقدم في التحقيق
  إجـراء هنيبعـل، 2016سـنة كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية النقـاب عـن اسـتبدال الجـيش، خـالل" 

Hannibal Directive" بـاط عمليـات أسـر جديـدة لجنـوده. ويسـمح بنظام أشد عنفا ، في محاولة إلح
الكتمان، باستهداف المجموعة الخاطفة بشكل عنيف والسماح  النظام الجديد، الذي بقي اسمه طيّ 

فـي حـال وقعـت العمليـة داخـل "إسـرائيل"، وهـو األمـر  ،بإطالق النار إلـى داخـل الحـدود اإلسـرائيلية
، التي كشـفت عـن النظـام، أنـه جـرى تعمـيم وذكرت إذاعة الجيش الذي كان يحظره النظام السابق.
2017، وبدأ سريان العمل به بداية 2016يونيو حزيران/ بنوده على جنود الجيش خالل 

163. 
 زعـــم تقريـــر يحمـــل توقيـــع جمعيـــة يمينيـــة إســـرائيلية تعمـــل تحـــت اســـم ريغـــافيم Ragafim وهـــدفها رصـــد ،

مـرخص" فـي البلـدات واألحيـاء السـكنية العربيـة، القانون اإلسرائيلي "بناء غيـر دُّه يععمليات البناء الذي 
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كمــا تــدعي  ألفــا   50ألــف بيــت، ولــيس  75التــي بنيــت بــال تــرخيص يزيــد علــى  *أن عــدد البيــوت العربيــة
 .164مسكن غير قانوني، كل سنةثالثة آالف وأن عرب النقب يبنون نحو  ،اإلسرائيلية الحكومة

  لسطين تعاني معدالت بطالة وفقر متزايدة، الفلسطيني مأمون أبو شهال إن ف العملقال وزير
ألف أسرة  320و ،ألف عاطل عن العمل معظمهم من الخريجين والشباب 400حيث يوجد نحو 

 .165تعيش تحت خط الفقر
  برئاسة أوباما،اإلسرائيلي إن اإلدارة األمريكية السابقةفي التلفزيون قالت القناة السابعة العبرية ، 

 سلطة الفلسطينية في الساعات األخيرة لها في البيت األبيض.مليون دوالر لل 221حولت 
 24/1/2017الثالثاء، 

  2,500دور ليبرمان المصادقة على إقامة جفيأقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع 
 .166الضفة الغربيةوحدة سكنية جديدة في 

 لسـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس ن رئـيس اإاألول لـرئيس المجلـس التشـريعي أحمـد بحـر  النائب قال
لـى "جاهزيـة عمليـون دوالر شـهريا . وشـدد بحـر  100يواصل حصار غزة، بالرغم من أنه يجني منهـا 

حركة حماس لتسليم كافة الوزارات لحكومة الحمـد هللا فـورا ، لكـن األخيـرة غيـر جـاهزة لـذلك بنـاء علـى 
"، 2ى موعـد مـع صـفقة وفـاء األحـرار "وأكـد بحـر أن شـعبنا الفلسـطيني علـ قرار سياسـي مـن عبـاس".

 .167مشيرا  إلى أنها ستكون أقوى من الصفقة األولى بفضل المقاومة وتمسكها بشروطها
  قال عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن القيادة الفلسطينية ستواجه النقل المحتمل

األحمد أن  وذكر .بندا   21 المحتلة بـللسفارة األمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس الفلسطينية 
، ومطالبتها باالعتراف بدولة فلسطين "دولة إسرائيلـ"أولى تلك الخطوات هو سحب االعتراف ب

وعاصمتها القدس، بحيث تصبح دولة تعترف بدولة، وليس منظمة تعترف بدولة، إضافة إلى 
ولم يوضح األحمد كامل  ..لمية.تعزيز الوضع الداخلي الفلسطيني، وتصعيد المقاومة الشعبية الس

 .168أشار إليها الخطوات التي
  نه جرى ا  حركة حماس، محمود الزهار، إن هناك تحسنا  في العالقة مع مصر، و قال القيادي في

. وأشار الزهار إلى أن األزمة بخصوص معبر رفح مع قطاع غزة ضبط الحدودي التفاقالتوصل 
قادرة أن تصل بعالقاتها مع مصر إلى  "غزة"س وهي أزمة مصطنعة بامتياز، مضيفا  أن حما

  .169دوالر اتمليار  سبعةتبادل تجاري بقيمة 
                                                 

ضي شرقي اأم تضم أر  ،1948في األراضي المحتلة سنة تقع في التقرير ما إذا كانت المباني غير المرخصة  ا  ليس واضح *
 أخرى من الضفة الغربية. أم أراضٍ  ،القدس
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 أكدت حركة حماس رفضها الكامل لنوايا اإلدارة األمريكية لنقـل سـفارتها إلـى مدينـة القـدس. وقالـت 
في بيان صحفي، إن نقل السـفارة إلـى القـدس المحتلـة إذا مـا حـدث سيدشـن مرحلـة جديـدة  حماس،

 .170تتحمل اإلدارة األمريكية المسؤولية عنه واقعا   و جدالصراع مع االحتالل ويُ  من
 في مشاركته في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات  ،دور ليبرمانجأفي اإلسرائيلي دفاعقال وزير ال

: "ال توجد The Institute for National Security Studies (INSS) األمن القومي اإلسرائيلي
وأضاف: "المحاوالت المستمرة  .نية، هناك حماس في غزة وفتح في الضفة الغربية"سلطة فلسطي
عن الغباء، ال يمكن إلسرائيل أن  [Albert Einstein] ينشتاينأتناسب تعريف  1993منذ العام 

قال ليبرمان: "في و  ".[Annapolis Summit] تقديمه له في أنابوليس تقدم ألبو مازن أكثر مما تمّ 
ادمة لن نذهب بقوة جزئية، سنستخدم كل القوة حتى يرفع الطرف اآلخر الراية الحرب الق
ن و  ،البيضاء"  .171"مطلبنا إلى الطرف اآلخر هو: دعونا وحدنا"ا 

  مقتدى الصدر إلى تشكيل فرقة خاصة لتحرير القدس إذا نقلت  العراقي التيار الصدري زعيمدعا
 .172السفارة األمريكية في العراق فورا   السفارة األمريكية إلى القدس، كما طالب بإغالق

  بشأن نقل سفارة  مب لم يتخذ بعُد قرارا  اإن الرئيس األمريكي دونالد تر ثنين اإلاألبيض  البيتقال
 .173من تل أبيب إلى القدس "إسرائيل"بالده في 

 25/1/2017األربعاء، 

 فحة الخـالف أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبـو مـرزوق أن الحركـة "طـوت صـ
فـي حـوار مـع  ،وقـال أبـو مـرزوق وال تـؤوي أي عنصـر يهـدد األمـن القـومي المصـري". ،مع مصر

بوابة األهـرام العربـي: "نقـيم عالقتنـا مـع أي دولـة مـن بوابتهـا الرئيسـية، وموقـف حمـاس مـن الشـأن 
ما يّ ســ الــداخلي المصــري كلــه يتمثــل فــي عــدم التــدخل، وهــذا مــا أكــدناه فــي كــل جلســات الحــوار ال

 مـرزوقوشـدد أبـو  الجلسات األخيرة. هنالك أجـواء وعالقـات جديـدة مـع مصـر كأفضـل مـا يكـون".
"ليس من مصلحتنا اإلضرار باألمن القـومي المصـري، ونحـن متضـررون ممـا يجـري فـي  على أنه

سيناء أكثر من مصر"، مؤكدا : "تسلمنا كشوفا  من الجهات األمنية في مصر لمطلوبين فـي قطـاع 
ددهم قليــل، وتســليمهم أمــر غيــر وارد، كمــا ســيلتقي مســؤولون أمنيــون مــن قطــاع غــزة مــع غــزة وعــ

 .174نظرائهم المصريين لتوضيح كل حالة من هذه األسماء على حدة"
  الفلسطينية محمود عباس إن اإلعالن عن آالف الوحدات االستيطانية الجديدة  السلطةقال رئيس

وخطيرة. وأضاف عباس، خالل الجلسة  مهمةاعيات من قبل الحكومة اإلسرائيلية سيكون له تد
االفتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح، بمقر الرئاسة في رام هللا: "نجري مشاورات موسعة مع 

 . 175، وسنتخذ خطوات لمنعه"بعض األشقاء العرب واألصدقاء لتحريك هذا الملف الخطير دوليا  
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 در عسكرية بالسلطة الفلسطينية بتهمة قضت محكمة عسكرية في قطاع غزة، بسجن ثمانية كوا
وزارة الداخلية بالقطاع، فإن المدانين "قدموا معلومات ل"النيل من الوحدة الثورية". وبحسب بيان 

فعلية عن فصائل المقاومة وهيكلياتها وتحركاتها"، دون تحديد الجهة التي تلقت المعلومات أو 
 .176اإلدالء بمزيد من التفاصيل

 أبو غوش، عقب إطالق النار عليه من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي قرب  حسين سالم استشهد
 .177س بسيارة لعدد من الجنودعة ديمحاولته تنفيذ عمل، بعد قرية مخماس شرق رام هللا

 صوت  إذاعةخالل جلسة للكنيست حسب ما نقلته  ،قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو"
ك مبدأين أساسيين للتفاوض مع الفلسطينيين حول اتفاق سالم، وهما ، إن "هناالعبرية إسرائيل"

اعتراف فلسطيني بدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وسيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على كافة 
المناطق ما بين نهر األردن والبحر المتوسط". وأضاف أن "هذين المبدأين ال يمكن إلسرائيل 

 .178"التنازل عنهما
  زئيـف ألكـين  فـي الحكومـة اإلسـرائيلية موقع أن آر جي عن وزيـر شـؤون القـدس اسلمر نقلZeev 

Elkin، إيالن في مؤتمر عقدته جامعة بار Bar Ilan،  أنه منذ توقيع اتفاق أوسلو فإن الفلسطينيين
المبـادرة لفـرض سـيادتها  "إسـرائيل"مـن الضـفة، ممـا يتطلـب مـن  %40يسيطرون على قطاع غزة و

 .179قى من المناطق بالتدريجعلى ما تب
 مركـز المعلومـات اإلسـرائيلي لحقـوق اإلنسـان -منظمـة بتسـيلم كشـف تحقيـق ل B'Tselem - The 

Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied  أن القـوات اإلسـرائيلية قتلـت
 مـن رغمبـالصـابت آخـر، ، وأ18/12/2016فـي  أحمد حازم عطـا زيـداني الريمـاوي الفلسطيني الفتى

 .180أنهما لم يشّكال خطرا  على حياة أحد
  العبرية بأن حكومة نتنياهو شرعت بتنفيذ مشروع ربط حائط  أحرونوت يديعوت صحيفةأفادت

البراق )الجدار الغربي للمسجد األقصى( بخط القطار القادم من تل أبيب. وأوضحت الصحيفة أن 
تبحث عن خيارات لمكان مرور خط القطار تحت القدس ا تزال محكومة االحتالل اإلسرائيلي 

 .181إلى حائط البراق ، وصوال  مترا   خمسينالقديمة أو تحت أسوارها بعمق 
  كال من "أوقفت حيث  "،إسرائيل"األمنية اللبنانية عن ضبط شبكة تجسس لصالح  السلطاتأعلنت

( B.S( و)S.Dوالنيباليتين )اللبنانيين )ج.ش(، و)ج.خ(، والفلسطيني الالجئ في لبنان )م.م(، 
لضبط باقي  بجرم التخابر مع سفارات تابعة للعدو اإلسرائيلي في الخارج"، مؤكدة أن البحث جارٍ 

 .182المتورطين
  الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه سيكون للحكومة العراقية موقف يعلن في حينه في  رئيسأعلن

 .183حال نقل السفارة األمريكية للقدس
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 تماع البرلماني لمجلس أوروبا صادق االجThe Parliamentary Assembly of the Council of 

Europe  وبحسب  بـ"القتل المنهجي وغير القانوني" في قطاع غزة. "إسرائيل"على تقرير يتهم
ودعا التقرير دول االتحاد  متهمة بالوضع اإلنساني الذي آل إليه قطاع غزة. "إسرائيل"التقرير فإن 

إلى "دعم إمكانية إجراء تحقيق رسمي من قبل المحكمة الجنائية الدولية، في حال  األوروبي
وجاء في التقرير أنه يجب إزالة الحصار  أظهرت النتائج أن هناك أدلة معقولة على ذلك".

 .184المفروض على قطاع غزة
   على  "يلإسرائ"مجلس األمن الدولي أي تدبير في اجتماع مغلق عقد لمناقشة مصادقة  لم يتبن

 15 استمع أعضاء الدول الـحيث  وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. 2,500بناء أكثر من 
نيكوالي  "عملية السالم في الشرق األوسطـ"المنّسق الخاص لامم المتحدة لفي مجلس األمن إلى 

وقال سفير  ا.، ولم تقترح أي دولة أي تدبير خالل االجتماع الذي عقد بطلب من بوليفيمالدينوف
 .185"يجب إدانة ذلك" :السويد الذي يرأس المجلس

  ألف دوالر، لصالح صندوق وكالة  500مها بمبلغ اهإسأعلنت حكومة جمهورية كوريا الجنوبية
األونروا، لدعم جهود الوكالة األممية، في تطوير المراكز الصحية والمدارس، وتوفير أماكن آمنة 

 .186ةسطينيين في سوريوأنماط حياة صحية لالجئين الفل
  قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسانEuro-Mediterranean Human Rights Monitor 

اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة،  الحصارعاما  على  11في تقرير شامل أصدره بعد مرور 
ل معاناة والعالم يكتفي بالصمت والتجاهل حيا ،إن األوضاع اإلنسانية في القطاع تزداد سوءا  

تقرير أنه الوبين  أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين دون أدنى مقومات الحياة اإلنسانية.
، فيما تجاوزت نسبة انعدام %65ارتفعت معدالت الفقر والفقر المدقع لتتجاوز  ،ونتيجة  للحصار
من سكان القطاع يعتمدون على  %80لدى األسر في قطاع غزة، وأصبح  %72األمن الغذائي 

 .187المساعدات الدولية
 26/1/2017الخميس، 

   الفلسطينية في  نتفاضة، منذ اندالع اال15ـ لمعطيات الجيش اإلسرائيلي فإنه خالل األشهر ال وفقا
 89وعملية طعن،  143عملية، بينها  281، وقعت 2016وحتى نهاية  2015أكتوبر  تشرين األول/

بعبوات ناسفة. وأسفرت العمليات خالل وتسع عمليات  ،سععملية د 39وعملية إطالق نار، 
من عمليات الطعن  %81. وتبين أن 2015في  قتيال   13إسرائيليين، مقابل  6عن مقتل  2016

 .188استهدفت قوات االحتالل
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  أوعز رئيس بلدية القدس نير بركات إلى طواقم تخطيط متخصصة بتقديم مخطط شامل إلقامة
على أرض قرية  ،وحدة سكنية في منطقة عطروت آالف ثمانيةحي استيطاني جديد يتألف من 

 . 189قلنديا المحتلة شمال القدس
  أن حركة حماس عاودت مجددا  اختراق حسابات اإلسرائيلي في التلفزيون  الثانيةالقناة ذكرت

جنود واالستيالء على معلومات سرية عبر حسابات مزيفة. ونقلت القناة عن رئيس قسم التحقيقات 
محاولة "لومات التابعة لجيش االحتالل أن عددا  من الجنود أبلغوا عن في وحدة أمن المع

حسابات مزيفة عبر الفيسبوك، وذلك بعد أسبوعين من  ستةمن  "استدراجهم وسرقة معلومات
 .190حساب فيسبوك مزيف 16 فيكشف اختراق حماس حسابات عدد من الجنود 

 مـــن اللقـــاءات مـــع المســـؤولين  اختـــتم وفـــد حركـــة حمـــاس زيارتـــه إلـــى مصـــر، حيـــث عقـــدت سلســـلة
فــي تصــريح صــحفي، إن وفــد الحركــة التقــى وزيــر المخــابرات العامــة  ،المصــريين. وقالــت الحركــة

خاللهـا بحـث عـدد مـن الملفـات المهمـة علـى  المصرية اللواء خالد فوزي وعددا  مـن المسـؤولين، تـمّ 
الوفـد نـاقش الوضـع األمنـي وأشـارت الحركـة إلـى أن  الصعيد السياسي، وصعيد العالقـات الثنائيـة.

على الحدود بين القطاع ومصر، وأكد علـى سياسـات الحركـة الثابتـة فـي عالقاتهـا مـع الـدول ومـع 
 .191جمهورية مصر العربية الشقيقة

  من روسيا فاق عدد  "إسرائيل"كشفت وزارة الهجرة اإلسرائيلية أن عدد اليهود الذين هاجروا إلى
 عدد المهاجرين بلغ نحو أنلها . وأوضحت في بيان 2016 في سنة أولئك القادمين من فرنسا

جاؤوا من  هممن 7,000وأن نحو  ؛2015في  31,000نحو مقارنة ب 2016شخص في  27,000
 .192من فرنسا 000,5و ،من أوكرانيا 5,500مقابل  ،روسيا

  اعدة في يتيم سوري والمس مئة ستقوم باستقبال "إسرائيل"أعلنت وزارة الداخلية اإلسرائيلية أن
إجراءات تبنيهم. وقال متحدث باسم الوزارة إن المئة طفل سوري سيحصلون على إقامة دائمة بعد 

 إلى أجل غير مسمى. "إسرائيل"وسيمكنهم ذلك من البقاء في  أعوام، ةلفترة أربع إقامتهم مؤقتا  
ينما لتبني هؤالء األطفال، ب 1948 فلسطيني منوتبحث السلطات اإلسرائيلية عن عائالت 

 .193سيحصل أقارب اليتامى كإخوتهم أو أخواتهم على وضع الجئ
  اتعمر المستأن الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني أكدت 

 .194االتحاد األوروبي وافق عليهاياإلسرائيلية غير شرعية وال 
 كة فوكس نيوزقال الرئيس األمريكي دونالد ترامب، في مقابلة له مع شب Foxnews  اإلخبارية، إن

جدار الفصل العنصري الذي شيدته سلطات االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة أثبت 
بهذا الجدار لتبرير بناء  ىسيحتذفي "درء االعتداءات"، ولذلك فإنه  %99.9أنه فعال بنسبة 

وبشأن نقل السفارة األمريكية إلى  كية.للجدل على طول الحدود األمريكية المكسيالمثير  جدارال
 .195"ا زال الوقت مبكرا  مالقدس، قال ترامب: "ال أريد التحدث عن األمر بعد، 
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 27/1/2017الجمعة، 

 إذا نقل الرئيس  ،"إسرائيلـ"هدد صائب عريقات بأن منظمة التحرير الفلسطينية ستلغي اعترافها ب
 .196يب إلى القدساألمريكي دونالد ترامب سفارة بالده من تل أب

  قــال إســماعيل هنيــة، نائــب رئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، إن العالقــة مــع مصــر ستشــهد
متحـدثا  للصـحفيين مـن  ،وأضاف هنيـة "نقالت نوعية" و"إيجابية"، ستظهر نتائجها في األيام القادمة.

... أنهينــا غــزة عقــب وصــوله مــن القــاهرة: "حمــاس ستســتمر فــي تطــوير العالقــة مــع مصــر وتعزيزهــا
زيارة ناجحة ومثمرة التقينا خاللها المسؤولين المصريين". وتابع: "في المرحلة القادمة واأليـام المقبلـة، 

 .197سنرى نتائج هذه الزيارة وانعكاسها بشكل إيجابي على القضية الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة"
 التي كانت مقررة في  ،سابقةقال القيادي في حماس إسماعيل رضوان إن الذي أفشل االنتخابات ال

أنـه بعـد  ذكـرو  ، هو الرئيس محمود عباس، وحكومـة التوافـق الـوطني.2016تشرين األول/ أكتوبر 
نهـاء حالـة  التجربة السابقة ال يمكن لحماس أن تشارك في االنتخابات إال بعـد تحقيـق المصـالحة وا 

 .198االنقسام
 ه ينوي االستمرار في قيادة بالده لسنوات طويلة قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن

 .199قادمة، في تعقيبه على تحقيق الشرطة معه، على خلفية شبهات فساد
 في تحقيق موسع نشرته قبل أيام صحيفة ذي ماركر The Marker الصحيفة االقتصادية، أشارت 

قوى البشرية تتمثل في نقص ال Cyber إلى أن المعضلة الكبرى التي تواجه صناعة السايبر
وحسب  مقارنة مع متطلبات تطور هذا القطاع. ،للعمل واالندماج في شركات السايبر المؤهلة
فإن  IT Knowledge Integrators (STKI) ترز )أس تي كي أي(يأي تي نولدج انتجر  مؤسسة

 2,100عامل، متوقعة  أن يقفز العدد إلى  1,600إلى  ،حاليا  وبشكل فوري ،قطاع السايبر يحتاج
 00017,يشّغل  "إسرائيل"عامل في العامين القادمين. وبّينت الصحيفة أن قطاع السايبر في 

 .200موظف
  ّعبد الفتاح السيسي من مغبة نقل السفارة األمريكية من تل أبب للقدس  المصرير الرئيس حذ

 .201تعقيدا "ذلك "يزيد األمور إلى أن ا  شير المحتلة، م
 28/1/2017السبت، 

 نة المركزية لحركة فتح عزام األحمد إن "اتصاالت تجري حاليا  مع حركة حماس قال عضو اللج
لترتيب عقد حوار قريب"، معتبرا  أن "المصالحة ما زالت عالقة عند آخر مباحثات جرت بين 

2016 يونيو /الطرفين" في شهر حزيران
202. 

  وذلك بعد 2017 سنةفتحت السلطات المصرية معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، ألول مرة في ،
 .203من القاهرة يوم واحد فقط من عودة القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية إلى غزة، قادما  
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  قال الرئيس المشارك للحزب الجمهوري األمريكي في "إسرائيل" مارك تسيلMarc Zell  إن
 .204ى القدس"إسرائيل" طالبت إدارة الرئيس ترامب بتأجيل نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إل

 بالقرار الصادر عن  ،رتتوي على حسابه على ،أشاد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو
بناء جدار فاصل على طول الحدود مع المكسيك. وأبدى نتنياهو  ،الرئيس األمريكي دونالد ترامب

 .205بناء جدار على طول الحدود مع سيناءواستذكر به قراره بدعمه لقرار ترامب، 
 التي تدرس فحوى المعلومات  اإلسرائيلية إن الشرطةاإلسرائيلي في التلفزيون  الثانيةالقناة لت قا

، خالل استجوابه بكل ما يتعلق بصفقة الغواصات موشيه يعلونالتي قدمها وزير الدفاع السابق 
رف والسفن الحربية، ال تستبعد إمكانية تحويل عملية فحص وتقصي الحقائق بالملف الذي بات يع

 .206بنيامين نتنياهو مس"، إلى تحقيق جنائي من شأنه أن ي3000بـ"القضية 
  أكد المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان أن فوز الرئيس األمريكي دونالد

ترامب شجع حكومة االحتالل اإلسرائيلية على استغالل دعايته االنتخابية حول المشاريع 
 3,066الوطني، في تقريره األسبوعي، إعالن حكومة االحتالل عن االستيطانية. ورصد المكتب 

 .207وحدة استيطانية، خالل األسبوع األول لتولي ترامب إدارة البيت األبيض
 في مخيم عين الحلوة مدير مخابرات الجيش التقى وفد من اللجنة األمنية الفلسطينية العليا 

م الوفد تفاصيل الورقة األمنية الخاصة وسل  العميد الركن خضر حمود، لبنان في جنوب  اللبناني
تضمنت الورقة األمنية تعهد و مخيم عين الحلوة، بتكليف من القيادة السياسية الفلسطينية العليا. ب

 ومنطلقا   مكانا   هالذين يفّرون إليه ويتخذون ،من خارج المخيم ،اللجنة بمالحقة وتسليم المطلوبين
 .208بذلك للقيام خارج المخيممن أو عبر تكليف آخرين  ،اشرةلتهديد السلم األهلي اللبناني مب

 29/1/2017األحد، 

  قال األمين العام لامم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن الهيكل المقدس في القدس الذي قام
 إذاعةوفي سياق مقابلة مع  الرومان بهدمه كان هيكال  يهوديا ، وهو أمر واضح كوضوح الشمس.

 "ورشليم القدسأ"قال غوتيريش إن ما من أحد يمكنه إنكار حقيقة كون برية الع "صوت إسرائيل"
 "إسرائيل"نه ال ينوي طرح مبادرة سياسية بين أمقدسة للديانات السماوية الثالث. وأضاف 

ومستعد لمد يد العون للطرفين إذا ما اقتضت  ،الدولتين نه يؤيد حلّ أوالفلسطينيين على الرغم من 
 .209الضرورة ذلك

 العميد إسماعيل الشروف إلطالق نار  في لبنان ض مسؤول األمن في السفارة الفلسطينيةرّ تع
 .210جنوب لبنان؛ مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة ،بمدينة صيدا

   يران قال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري إن اتصاالت جرت، مؤخرا ، بين حركته وا 
بو زهري، خالل مؤتمر صحفي مشترك عقده في لتقوية العالقات بين الجانبين. وأضاف أ
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العاصمة الجزائرية، مع عمر غول، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر )مواالة(: إن "حركة حماس 
من  حريصة على بناء عالقات متوازنة وحميمية مع كل األطراف العربية واإلسالمية وبال شكّ 

 .211بينها إيران"
  سرائيلي ثقتهم باألسـير محمـد عرمـان رئيسـا  للمـرة حركة حماس في سجون االحتالل اإل أسرىجدد

وجرت االنتخابات  له. واألسير القائد عباس السيد نائبا   ،الثانية للهيئة القيادية العليا ألسرى الحركة
وشـــملت الســـجون  ،حســـب اللـــوائح التنظيميـــة المعمـــول بهـــا لـــدى أســـرى الحركـــة 2017/2019لــدورة 

 .212مراحل والمعتقالت كافة، وكانت على أربع
  قراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة إن مسألة "خالفة الرئيس و العام للجبهة الديم األمينقال

محمود عباس مؤجلة إلى إشعار آخر"، كما أن "تعيين نائب رئيس السلطة الفلسطينية ليس 
مطروحا  اآلن"، كاشفا  عن "ضغوط إقليمية عربية ودولية لعرقلة تشكيل حكومة الوحدة 

 .213نية"الوط
  إلى القدس "سيقود إلى  األمريكية ن انتقال السفارةإقال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو

ويجدر أن ليس فقط السفارة األمريكية تكون  ،مفعول دينامو مبارك... القدس عاصمة إسرائيل
ستكون غالبية هنا، إنما أن تنتقل كل السفارات إلى هنا... وأنا على اقتناع بأنه مع الوقت 

 .214السفارات هنا في القدس"
 تمكنـت مـن تعزيـز عالقاتهـا مـع دول  "إسـرائيل"ن إرئيس الحكومة اإلسـرائيلية بنيـامين نتنيـاهو  قال

إن حجـم  اإلسرائيلية وفي مقدمتها الصين والهند. وقال موظفون كبار في وزارة الخارجية ،سياآفي 
نــه إأمـا مــع الهنـد ف ،مليـار دوالر ســنويا   11غ أكثـر مــن يبلــ "إسـرائيل"التبـادل التجــاري بـين الصــين و

 .215مليارات دوالر سنويا   4يبلغ 
  نها تعرب عن "صدمتها العميقة ورفضها وخيبة إ لها، في بيان ،الخارجية المكسيكية وزارةقالت

بناء  قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين تأييدأملها" من 
 .216جدار على الحدود مع المكسيك

 30/1/2017اإلثنين، 

  لالتحاد اإلفريقي  28الـ قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في كلمته أمام القمة
"نعلم أن لكم مصالحكم، وأن إسرائيل تسعى لكسب  :المنعقدة في العاصمة األثيوبية أديس أبابا

منكم، أال يكون ذلك على حساب قضية شعبنا الفلسطيني عالقات مع دول قارتكم، لكننا نرجو 
نتطلع لدور ومكانة متعاظمة إلفريقيا في المحافل الدولية، وندعم فكرة ": قائال   العادلة". وأضاف

ل على دعمكم في مجلس األمن لامم المتحدة، ونعوّ  دائم أن يكون لقارتكم العتيدة مقعد
 .217"لوتضامنكم األخوي الصادق في تلك المحاف
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 الذي  ،شرعت لجنة الداخلية في الكنيست اإلسرائيلي في إعداد أحد أخطر القوانين العنصرية
 .218للقراءة النهائية المتوقعة في غضون أسبوعين ،عشرات آالف البيوت العربيةتدمير يستهدف 

 مجندة إسرائيلية تعرضن 1,329النقاب عن أن  ،كشفت بيانات رسمية أصدرها الجيش اإلسرائيلي 
أن  البيانات ت. وذكر 2015 في سنةشكوى  1,101، مقابل 2016 سنةللتحرش الجنسي خالل 

 .219ضباط من الشكاوى ضدّ  22%
  األبيض أن إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب لم تحسم بعد احتمال نقل السفارة  البيتأعلن

نائب  ،Mike Pence ايك بينسمعلى لقاء  تعقيبا   ذلكجاء  إلى القدس. "إسرائيل"األمريكية في 
شون  البيت األبيض الرئيس األمريكي، والعاهل األردني عبد هللا الثاني، حيث قال المتحدث باسم

ملك األردن أن "الواليات المتحدة في المراحل األولية من لنس أكد يإن ب Sean Spicerسبايسر 
 .220عملية اتخاذ القرار )نقل السفارة("

 31/1/2017الثالثاء، 

  محمد الزواري ارتقى بعد أن ترك  الشهيدأن  ،العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" الناطقأكد
بصمات راسخة وخّلد اسمه في سماء فلسطين وعلى جدران المسجد األقصى المبارك. وأضاف: 

ن فاتورة حسابنا مع هذا العدو المجرم تزدا د مع "إّن دم الشهيد القائد الزواري لن يذهب هدرا ، وا 
 . 221كل جريمة يرتكبها"

  دور ليبرمان على بناء أكثر من ثالثة آالفجفيأصادق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع 
 . 222وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية

  فــيخــالل جلســته األســبوعية، إجــراء انتخابــات الهيئــات المحليــة الفلســطيني، قــرر مجلــس الــوزراء 
 لســـلطةأقـــر مجلـــس الـــوزراء الموازنـــة العامـــة لكمـــا الغربيـــة وقطـــاع غـــزة.  فـــي الضـــفة 13/5/2017

، فقد بلغـت قيمـة 2017. وحسب مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2017للسنة المالية  الفلسطينية
 .223دوالر اتمليار  4.48الموازنة المقترحة 

 كونـه  ،ية باطل ومرفوضبإجراء االنتخابات المحل الفلسطينيةحكومة القرار  إن حركة حماس قالت
فــي تصــريح  ،وقــال النــاطق باســم الحركــة فــوزي برهــوم ويخــدم سياســة حركــة فــتح. ،يعــزز االنقســام

وعلــى حســاب  ،صــحفي، إن قــرار إجــراء االنتخابــات يــأتي مفصــال  علــى مقــاس حكومــة الحمــد هللا
عمـل لصـالح علـى أن الحكومـة تيؤكـد مصالح الشعب الفلسطيني ووحدة مؤسساته. وأكد أن القـرار 

 . 224سواء وال تخدم مصالح الكل الفلسطيني على حدّ  ،حركة فتح
  ّكـانون الثـاني/ االحتالل خالل شهر موقع االنتفاضة" عدد العمليات الفدائية التي نفذت ضدّ "ق وث 

 عمليــات إطــالق نــار،ثمــاني توزعــت مــا بــين  ،عمليــة فدائيــة لعشــرين، حيــث وصــلت 2017ينــاير 
 ؛ت للمستوطنين بالحجارةاعمليات رشق سيار  ثالثس، و ععمليات دع وأربعمليات طعن،  وخمس



لسطينية اليوميات الف ___________________________________________________________   

 36 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

وتوزعـت ، حادثة ألقـى فيهـا الشـبان الزجاجـات الحارقـة والعبـوات المتفجـرة سبعينفيما سجل الموقع 
 .225نقطة مواجهة 390المواجهات على أكثر من 

 س البلدية للتجمعات دور ليبرمان، خالل لقاء مع رؤساء المجالجقال وزير الدفاع اإلسرائيلي أفي
"إن الهدوء النسبي الذي يتمتع به اإلسرائيليون في هذه  السكانية اإلسرائيلية المحاذية لقطاع غزة:

ن صراعا    .226آخر مع حماس قد يقع في أي لحظة" مسلحا   التجمعات، مضل ل، وا 
  د األقصى إسرائيليا  لباحات المسج 1,715رصدت وكالة قدس برس إنترناشيونال لانباء اقتحام

2017ثاني/ يناير الالمبارك خالل كانون 
227. 

   إلى العاصمة المصرية  غادر وفد أمني فلسطيني من قطاع غزة عبر معبر رفح البري متوجها
نعيم،  الذي يترأسه وكيل وزارة الداخلية في غزة توفيق أبو ،وقال قيادي في حماس إن الوفد .القاهرة

ريين لبحث العديد من الملفات بين الجانبين، بينها سيجري لقاءات مع مسؤولين أمنيين مص
 .228األوضاع األمنية على الحدود المصرية مع القطاع، وملفات أخرى لم يفصح عنها

  ال يشمل اليهود لسبع دول إن قرار الحظر األمريكي  "إسرائيل"في  األمريكية سفارةالقالت
 .229حتى لو كانوا يحملون جنسية مزدوجة ها،المولودين في

 إن بقاء األونروا لخدمة الالجئين الفلسطينيين مهم األونروا بيير كرينبول وكالة المفوض العام لال ق
نه ال يمكن مقايضة أكرينبول كد أو  على مأساة الشعب الفلسطيني. حيا   باعتبارها شاهدا   ،جدا  

الجئين حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير بالخدمات التي تقدمها األونروا ل
 .230إلى أن هذه الحقوق ال تتعارض مع بعضها البعض منوها   ،الفلسطينيين
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