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*** 
 
 وتؤكد االستمرار في نهج المقاومة… بمسيرات حاشدة 72حماس تحيي انطالقتها الـ  .0

شارك عشرات اآلالف من قادة ومناصري حركة حماس، : اليعقوبي الشريف، يحيى أدهم -غزة 
النطالقة حركة حماس  17تفاًء بالذكرى الـاليوم، في مسيرات حاشدة جابت محافظات قطاع غزة، اح

وحضر المسيرات التي انتهت بمهرجانات في مراكز المدن بقطاع غزة، قادة  .14/11/1897في 
بارزون من حركة حماس، ونواب كتلة التغيير واإلصالح الممثلة لحماس في المجلس التشريعي 

كما شارك العديد من عناصر  ركة.الفلسطيني، إضافة إلى جماهير واسعة من مناصري وأبناء الح
وكذلك  ،كتائب القسام، فيما رفع المشاركون مجسما لـ"بندقية القناصة" التي صنعتها الكتائب

 مجسمات للمسجد األقصى ونعوشا لجنود االحتالل.
وفي شمال قطاع غزة، خرجت مسيرة حاشدة بمشاركة نائب رئيس المكتب السياسي لـحماس، 

 عدد من قيادات الحركة رافعًة شعار "مسيرة المائة ألف".إسماعيل هنية، برفقة 
كما انطلقت مسيرات حاشدة من مناطق شمال قطاع غزة )بيت الهيا، بيت حانون، جباليا( باتجاه ما 
ُيعرف باسم "دوار أبو شرخ" في بلدة جباليا، حيث كانت نقطة التقاء هذه المسيرات تتّوج بكلمة 

 قيادي فتحي حماد.مركزية لحركة حماس ألقاها ال
ألف مواطن من  100 بمشاركة ،وقال حماد في كلمة له خالل مهرجان "غزة تقاوم.. القدس تنتفض"

محافظة الشمال: إن "قطاع غزة شهد ثالث حروب متتالية، ورغم ذلك لم تنكسر إرادة الشعب 
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اإلسرائيلي من مرحلة الفلسطيني"، مشددًا على أن "المقاومة الفلسطينية غيرت المعادلة مع االحتالل 
 وشدد على أنه إن "لم يكن هناك إعمار وفك للحصار سيكون االنفجار". الدفاع إلى مرحلة الهجوم".

وفي رده على ما صرح به وزير الخارجية األمريكي، جون كيري، بأن دواًل عربية مستعدة للتحالف 
صرنا، والدليل هذا االستفتاء معهم ضد حماس، ردَّ بالقول: "مهما عظم التحالف والحصار سيعظم ن

وخاطب حماد أهل غزة المحاصرة قائاًل: "ازداد  حول الجهاد والمقاومة واإلعداد والمعارك القادمة.
واستدرك: "كيمياء وفيزياء  الحصار، ولكن كل ما أغلقت طرق فتحت طرق وأبواب أخرى لم نتوقعها".

 ضفة على سجانها وعمالئها".حماس وانتصاراتها ستذيب التنسيق األمني، وستنتفض ال
ووجه حماد تحية إلى أرواح ما وصفهم بأنهم "شهداء نخبة القدس": مروان القواسمي، وعامر أبو 
براهيم عكاري، وغسان أبو جمل، ومحمد خضير،  عيشة، وعبد الرحمن الشلودي، ومعتز حجازي، وا 

 قتلهم سنقتله". ويوسف الرموني، وقال في حقهم: " من أعدم شبابنا سنعدم شبابه ومن
من جانبه، قال القيادي في حركة حماس، يوسف الشرافي: إن "حماس في ذكرى انطالقتها تجدد 
العهد والوفاء مع شعبنا الفلسطيني والحفاظ على الثوابت الفلسطينية، من ِخالل التمسك بمشروع 

 عودة لالجئين".تحرير المسجد األقصى المبارك واألسرى من سجون االحتالل اإلسرائيلي وحق ال
كما شارك اآلالف من أبناء المحافظة الوسطى، في مسيرة جماهيرية حاشدة توجت بإسدال الستار 
عن الجدارية األضخم في قطاع غزة والتي تحاكي مسيرة حماس وتاريخها الديني والمقاوم منذ 

 م.1014تأسيسها حتى العام 
لنصيرات والبريج، بعد صالة الجمعة، وانطلقت كذلك مسيرات فرعية من مختلف مساجد مخيمي ا

وصواًل إلى طريق صالح الدين حيث )مكان الجدارية(، وبمشاركة قادة حماس ونواب المحافظة 
 الوسطى، وحشد جماهيري غفير.

وأكد القيادي في حركة حماس د. صالح البردويل أن حركته ما زالت متمسكة بنهجها المقاوم حتى 
دة الالجئين إلى ديارهم، رغم الظروف والمؤامرات التي تحاك ضد تحرير كامل تراب فلسطين، وعو 

أكد البردويل أن حركته متمسكة بثوابت الشعب الفلسطيني ولن تتنازل عن حق و  القضية الفلسطينية.
 العودة جنبًا إلى جنب مع كافة الفصائل الفلسطينية.

 17/17/7114، فلسطين أون الين

 
 اسية بين الفلسطينيين واإلسرائيليينعباس يبحث مع كيري العملية السي .2

من وزير الخارجية  هاتفياً  محمود عباس، مساء يوم الجمعة، اتصاالً  الفلسطينيرئيس التلقى  :رام هللا
 األميركي جون كيري، بحثا خالله في تطورات العملية السياسية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
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ه لوفاة الوزير زياد أبو عين، وأكد استمرار بذل الجهود وعبر كيري، خالل االتصال، عن تعازيه وأسف
من أجل العملية السياسية، وأنه سيقوم في هذا اإلطار بسلسلة لقاءات في أوروبا مع وزراء خارجية 

 أوربيين وعرب.

 17/17/7114، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 رتغالي لصالح االعتراف بفلسطينالخارجية الفلسطينية ترحب بتصويت البرلمان الب .3

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء الجمعة، بتصويت البرلمان البرتغالي : األناضول – رام هللا 
باألغلبية، على مشروع القرار الذي يدعو الحكومة البرتغالية لإلسراع في االعتراف رسمًيا بدولة 

تابعنا "في بيان لها:  ،الوزارةوقالت  .1867يونيو/ حزيران عام  4فلسطين، على أساس حدود 
التطورات اإليجابية لتبني هذا القرار، من خالل سفارتنا في البرتغال، حيث ساهمت في تحفيز 
األحزاب المشاركة في االئتالف الحكومي، وحتى المعارضة، في دعم المقترح واالتفاق على 

ق الموجود بين كافة المكونات الحزبية يعكس التواف"وأضافت أن هذا التصويت  ."التصويت عليه
البرتغالية، ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني، حول الموقف من القضية الفلسطينية وحقوق 

 ."الشعب الفلسطيني المشروعة
 13/17/7114القدس العربي، لندن، 

 
 دة"نه "يهدد طريق الوحيقول إبحر ُيطالب بوقف التنسيق األمني بين السلطة واالحتالل و  .4

طالب د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، بضرورة الوقف الحقيقي 
 ،وقال بحر للتنسيق األمني وليس اإلعالمي فحسب، واصفًا إياه بأنه مهدد لطريق الوحدة الفلسطينية.

ؤكد انهيار جمعة، في المسجد العمري الكبير بغزة: إن "استشهاد الوزير أبو عين يالخالل خطبة 
عملية المفاوضات القائمة منذ سنوات طويلة"، الفتًا إلى أن خيار المقاومة هو الخيار األقوى 

قامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.  واألفضل السترداد الحقوق وا 
وطالب بحر منظمات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، بالتحقيق في ظروف ومالبسات اغتيال الوزير 

 أبو عين من ِقبل قوات االحتالل، وتقديم الجناة وقادتهم للمحاكمة.
ودان بحر استمرار تجاهل الحكومة لشعبنا في غزة وما نتج عن ذلك من تفاقم أزماتنا المتتالية من 
مشكلة الكهرباء ومشكلة الموظفين والرواتب، وتشديد الحصار، وتأخير اإلعمار"، مشددًا على 

 مة دورها الحقيقي تجاه خدمة شعبنا في كل من غزة الضفة على حد سواء.ضرورة أن تأخذ الحكو 
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وأكد أن المجلس التشريعي سيأخذ دوره خالل المرحلة المقبلة وتحمل مسئولياته التي حملها لنا 
شعبنا، ونحمي مصالح أبناء شعبنا واتخاذ اإلجراءات المناسبة لما يحقق المصلحة الوطنية العليا 

 لعادلة.لشعبنا وقضيته ا
واستنكر بحر المؤامرة الدولية المستمرة على قطاع غزة ألنه داعم للمقاومة المشروعة ضد االحتالل، 
وقال: "بدؤوا بالحصار ثم الحروب المتتالية على شعبنا، ومشكلة الكهرباء والرواتب، كل هذه من 

ن هذا لن يحدث".  أجل دفع شعبنا للتخلي عن خيار المقاومة، وا 
ناء شعبنا الفلسطيني لالستمرار في االنتفاضة الفلسطينية الثالثة ضد االحتالل كما ناشد أب

واالستيطان، مطالبًا السلطة الوطنية في رام هللا برفع يدها عن المقاومة الفلسطينية للرد على جرائم 
وشدد على ضرورة توحيد جهود أبناء شعبنا  االحتالل المستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

 ائله الفلسطينية المختلفة في مواجهة االحتالل ومخططاته في الضفة والقدس.وفص
 17/17/7114، فلسطين أون الين

 
 تفجير يستهدف المركز الثقافي الفرنسي بغزةغزة:  .5

أفاد مراسل الجزيرة بأن انفجارا وقع بجانب سور خلفي للمركز الثقافي الفرنسي في مدينة : وكاالت
 ت أو أضرارا بالمركز الذي كان تعرض قبل نحو شهرين النفجار مماثل.غزة دون أن يلحق إصابا

نجم عن عبوة ناسفة صغيرة  ،الذي وقع مساء الجمعة ،ورجحت مصادر فلسطينية أن يكون االنفجار
 وضعها مجهولون وأدت إلى إحداث فتحة في سور المركز الذي يقع إلى الغرب من مدينة غزة.

ن األجهزة األمنية أغلقت محيط المركز ومنعت الصحفيين من الدخول وقال المراسل تامر المسحال إ
ن المحققين بدؤوا في البحث عن مالبسات وضع مجهولين للعبوة الناسفة، مشيرا إلى أن وقوع  إليه وا 

 المركز قرب مباني أجهزة أمنية قد يطرح عديد التساؤالت.
ذي يضم مكتب خدمات قنصليا، حيث ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه الذي استهدف المركز ال

 كان قد وقع انفجار مماثل قبل أشهر دون وقوع إصابات.
على التفجير، قال المتحدث باسم الشرطة في غزة أيمن البطنيجي "لألسف هذه الحادثة  وتعليقاً 

الثانية في أقل من شهرين، يبدو أن هناك بعض الجهات التي تحاول تعكير صفو األمن في قطاع 
 ستهداف األماكن التي تحوي أجانب لتخويفهم، ونقل صورة سيئة عن غزة وأمنها".غزة با

 17/17/7114نت، الدوحة، الجزيرة 
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 تندد باالعتداء على المركز الثقافي الفرنسي في غزة الفلسطينية وزارة الخارجية .6
المركز الثقافي  أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات االعتداء الذي استهدف :رام هللا

وقالت وزارة في بيان صحافي مساء يوم الجمعة "أن الجهة التي قامت بهذا العمل  الفرنسي في غزة.
اإلجرامي ال تنتمي أبدا للشعب الفلسطيني المناضل الذي يحمل الثقافة في دمه ويناضل من أجلها، 

"الجهة المجرمة التي  أن إلىيرة كون الثقافة تعتبر جزءا أساسيا من الهوية الوطنية الفلسطينية" مش
 ارتكبت هذا العمل الدنيء هي حاقدة وجاهلة وال تقدر دور الثقافة في النضال الوطني الفلسطيني".
واعتبرت أن "االعتداء على المركز الفرنسي، هو اعتداء على الثقافة الفلسطينية أيضا، كما هو 

 التي تجمع فرنسا بفلسطين قيادة وحكومة وشعبا".اعتداء على العالقات القوية وعلى الصداقة المميزة 
 13/17/7114القدس، القدس، 

 
 اعتداء على منزل نائب أسير بالخليل .7

 الجمعة تعرض منزل النائب الفلسطيني األسير لدى االحتالل اإلسرائيلي عزام سلهب فجر يوم
أدى إطالق النار إلى إلطالق نار في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وحسب ذوي النائب فقد 

 إعطاب سيارته بعدة عيارات نارية، دون أن تسجل إصابات بشرية.
 "إسرائيل"يشار إلى أن سلهب نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، وقد جددت 

 تشرين األول الماضي ألربعة أشهر. اعتقاله اإلداري في أكتوبر/
 لفلسطينية المسؤولية عن حماية عائالت النواب المعتقلين.من جهتها حملت عائلة األسير السلطة ا

لمراسل الجزيرة نت في الخليل عوض الرجوب إنه تم  ،نجل األسير ،وتعليقا على الحادث قال نعمان
 االتصال مع الشرطة الفلسطينية للوقوف على الحادث غير أنها لم تحضر.

 17/17/7114نت، الدوحة، الجزيرة 
 
 االنطالقة بالخليل "جريمة مشتركة" بين االحتالل والسلطةحماس: منع مهرجان  .8

حركة حماس اتهمت أجهزة أمن ، أن الخليلمن  17/17/7114، المركز الفلسطيني لإلعالم ذكر
السلطة الفلسطينية بالمشاركة جنبًا إلى جنب مع االحتالل اإلسرائيلي في تنفيذ "جريمة" منع مهرجان 

 ربية المحتلة، على حد تعبيرها.غمدينة الخليل جنوب الضفة ال إحياء ذكرى انطالقة الحركة في
، إلى أن مشهد منع المهرجان 11/11وأشارت الحركة في بيان صحفي صدر عنها يوم الجمعة 

عاقة وصول المشاركين فيه، الذي قامت به قوات االحتالل واألجهزة األمنية التابعة للسلطة في  وا 
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ة من السخط في أوساط المواطنين الفلسطينيين، خاصة عقب مدينة الخليل المحتلة، أثار حال
 التصريحات التي أدلى بها قادة السلطة بشأن وقف التنسيق األمني مع االحتالل.

وشهد محيط مدرسة "وصايا الرسول"، وهو المكان الذي كانت تعتزم حركة حماس إقامة مهرجانها 
كة الذين قاموا بتنظيم مسيرتين حاشدتين في فيه، مواجهات عنيفة مع جنود االحتالل وأنصار الحر 

وأشار البيان، إلى أن مخابرات االحتالل وفي محاوالتها ثني  المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.
أبناء حركة حماس عن المشاركة في المهرجان، قامت بتهديد المئات منهم هاتفيًا بأنهم سيكونون 

ة من التحدي لدى أبناء الحركة لحضوره، غير أن قوات عرضة لالعتقال المباشر، وهو ما أوجد حال
االحتالل قامت باقتحام مكان المهرجان ودمرت كافة التجهيزات والمعّدات، فيما كثفت من نصب 
الحواجز العسكرية في محيط المنطقة، لتندلع على إثر ذلك مواجهات عنيفة ُأصيب خاللها العديد 

 ناق.من المواطنين الفلسطينيين بحاالت اخت
وقالت الحركة في بيانها، إن األجهزة األمنية التي اّدعت قيادتها السياسية أنها أوقفت التنسيق األمني 
مع االحتالل، شاركت في التضييق على تحركات المواطنين على الطريق المؤدي لمكان المهرجان؛ 

از عدد من أنصار حيث قامت بنصب حواجز عسكرية والتدقيق في هويات المارة الفلسطينيين واحتج
حماس، مشيرًة إلى قيام جهاز األمن الوقائي باعتقال الصحفي عالء الطيطي مراسل قناة "األقصى" 

 الفضائية خالل تواجده في المنطقة.
عضوة المجلس التشريعي عن حركة حماس ، أن 13/17/7114الجزيرة نت، الدوحة، وأضافت 

ة تتصل منذ أسبوع مع نواب وقيادات من الحركة سميرة الحاليقة أكدت أن المخابرات اإلسرائيلي
 وتهددهم باالعتقال إذا شاركوا أو نظموا فعاليات للحركة في ذكرى االنطالقة.

وأضافت في حديثها للجزيرة نت أن ما يجري جزء من حملة تستهدف منع الحركة من تنظيم أي 
ن األول، مشيرة إلى أنها تفاجأت ديسمبر/كانو  14فعاليات مع حلول ذكرى انطالقتها التي توافق يوم 

 من حجم اإلعداد إلفشال المهرجان من قبل سلطات االحتالل والسلطة الفلسطينية.
أضاف مراسل الجزيرة نت أن أجهزة السلطة احتجزته وصادرت بطاقته الشخصية والكاميرا الخاصة 

 به لبعض الوقت، كما أوقفت مراسل قناة األقصى الفضائية.
 

 باستشهاد بأبو عين بالرئيس عباس معزياا  االا هنية يجري اتص .9
، من إسماعيل هنية نائب رئيس هاتفياً  الهور: تلقى الرئيس محمود عباس اتصاالً  أشرف -غزة 

 المكتب السياسي لحركة حماس، جرى خالله تقديم التعازي للرئيس باستشهاد الوزير زياد أبو عين.
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تبر خالل االتصال أن استشهاد الوزير أبو عين وقال مكتب هنية في تصريح مقتضب إن الرجل اع
يد واحدة ". وأكد هنية على أن الجميع "مصاب للوطن والجميع"عضو المجلس الثوري لحركة فتح، 

 ."في وجه االحتالل، وهذه الممارسات العدوانية البشعة
مقتضب ونقل هنية كذلك تعازيه وتعازي حركة حماس لعائلة الشهيد أبو عين. وحسب التصريح ال

 ."إننا صابرون وماضون في ذات الطريق"شكر الرئيس عباس هنية على االتصال، وقال 
 13/17/7114القدس العربي، لندن، 

 
 الزهار: ندعو فتح لشراكة حقيقية لتحرير فلسطين .01

دعا القيادي البارز في حماس محمود الزهار حركة فتح لشراكة حقيقية في تحرير فلسطين، : غزة
وقال الزهار مخاطبا حركة فتح خالل كلمة له بختام مسيرة حاشدة  فها بـ"المناكفات".عما وص بعيداً 

لحركة حماس بخانيونس ظهر الجمعة: "إن مهمتنا تحرير فلسطين، فتعالوا لشراكة حقيقية بعيدا عن 
وال كما دعا الزهار أهالي الضفة الغربية للتخلص مما أسماهم "الخونة"، قائال: "عليكم أ المناكفات".

 التخلص من الخونة لتتمكنوا من التخلص من االحتالل اإلسرائيلي".
وشدد القيادي البارز على أن حركته ستكرر تجربتها المقاومة في غزة على أي جزء يتحرر من 

كما  فلسطين، محذرا العرب من أنه "إذا استبيحت المقاومة فسيستبيح االحتالل أرضكم وعرضكم".
ة للتخلص مما أسماهم "الخونة"، قائاًل: "عليكم أواًل التخلص من الخونة دعا أهالي الضفة الغربي

 لتتمكنوا من التخلص من االحتالل اإلسرائيلي".
وشدد القيادي على أن حركته ستكرر تجربتها المقاومة في غزة على أي جزء يتحرر من فلسطين، 

وجدد رفض  أرضكم وعرضكم".محذًرا العرب من أنه "إذا استبيحت المقاومة فسيستبيح االحتالل 
"كل من يظن أننا  قائاًل:م، والكيان الصهيوني على أرضنا، 1867حركته االعتراف بحدود عام 

وقال: "فلسطين من حدود مصر جنوًبا حتى لبنان  فهو واهم". 67سنعترف بوجود الكيان أو بحدود 
وأضاف "لو  رف بأقل من ذلك".شمااًل ومن األردن شرًقا حتى البحر األبيض المتوسط غرًبا ولن نعت

تحرر جزء من أرضنا، سنقيم عليه دولتنا، دون تنازل عن البقية، أو عن شبر واحد، "كما حررنا غزة 
وأقمنا عليها سلطة حقيقة، وأنشأنا جيش وأجهزة أمنية حامية لنا وليس للعدو اإلسرائيلي، سنكرر 

 التجربة بالضفة تمهيًدا للوصول لكل فلسطين".
زهار إلى أن الضفة الغربية تعاني من صراعين؛ العدو اإلسرائيلي الذي يصوب الرصاص ولفت ال

وقال:  من األمام، والسلطة التي تطعنها من الخلف، والتي من المفترض أن تكون سلطة فلسطين.
، مع تبادل لألراضي، حتى 67"فتح بدأت بالكفاح المسلح، وانتهت بقبول بدولة فلسطينية على حدود 
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واستطرد قائاًل: "الضفة التي  من أرض فلسطين وكأنها كل فلسطين". %11ا يتحدثون عن أصبحو 
يظن البعض أن التعاون األمني حد من قدرتها، بمصادرة أسلحة المقاومة، والزّج بهم بالسجون، 
ورئيسهم الذي يهاجم حماس ويفتخر بقمع انتفاضات، ال يعلم أنه يستخدمونه كما استخدموا العمالء، 

 و ال يستطيع الحصول على شيء وال يملك قراره".وه
وجدد الزهار تأكيده على ضرورة إطالق يد الشعب بالضفة، "الذي يبتدع كل وسائل المقاومة، التي 

وأضاف: "العار لمن يتآمر مع العدو على حماس،  ال تخطر على بال االحتالل من دعس وطعن".
ع عن كرامتكم وعزتكم ومقدساتكم ونسائكم وعرضكم ومن يتمنى زوال حماس بيد إسرائيل ألننا نداف

 وأرضكم، فإذا استبيحت المقاومة ستكونون لقمة سائغة للعدو".
 17/17/7114، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أبو مرزوق يستهجن التصريحات المسيئة الصادرة عن مسؤولين بالسلطة .00

وق التصريحات المسيئة التي استهجن عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرز : غزة
 تصدر عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية، متسائاًل عن الذي يريدون إيصاله لشعبنا الفلسطيني.

"ألم تصل الرسالة  الجمعة وكتب أبو مرزوق على صفحته على موقع "فيس بوك" مساء يوم
ة، حينما يصرح البعض أن باستشهاد زياد أبو عين، أننا كلنا مستهدفون، أرضا وشعبا وتاريخا وهوي

إغالق معبر رفح بسبب تدخل حماس في شئون مصر الداخلية، وآخر من حق مصر مالحقة 
عناصر حماس اإلرهابية، والبعض اآلخر يدعي أنه قدم نصائح لحماس ولكنها ال تستمع، وحماس 

مسؤولي وذّكر أبو مرزوق  مصرة على إخوانيتها، وهي السبب في إقفال مصر لمعبر رفح، و..".
السلطة الفلسطينية بأن هناك شيًئا اسمه شرف الخصومة، إن لم يعترفوا بالمصالحة ومنطقها 

 وضرورتها، مشدًدا على أن هناك مصلحة وطنية معتبرة، يجب أخذها بعين االعتبار.
 17/17/7114، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 المحلية : عملية "زيكيم" صنعت نموذجاا لتحرير البلداتمشير المصري .02

كشف القيادي في حركة حماس، مشير المصري، أن الفيديو المسرب عن : اليعقوبي يحيى -غزة 
عملية "زيكيم" سلط األضواء على جزء محدود من عملية بطولية أربكت حسابات االحتالل وصنعت 

على  وقال المصري في تصريح لـ"فلسطين"، نموذجًا لتحرير البلدات والمدن في المعارك القادمة.
هامش مهرجان "غزة تقاوم.. القدس تنتفض" في محافظة شمال القطاع، اليوم: إن "عملية زيكيم 
نموذج من نماذج كثيرة لكن االحتالل لن يستطيع االستمرار في إخفاء خسائره التي لقنته إياها 
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"لن وأمام ذلك، أشار المصري إلى أن االحتالل  المقاومة الفلسطينية خالل العصف المأكول".
 يستطيع أيضًا إخفاء كل خسائره في معركة زيكيم التي خلفت عشرات القتلى في صفوف جنوده".

وعقبت مصادر في جيش االحتالل اإلسرائيلي، على الفيديو المسرب، قائلة: إنها "تنظر بخطورة 
 بالغة إلى هكذا تسريب، وأن الجيش يجري تحقيقات داخلية لمعرفة السبب".

 17/17/7114، فلسطين أون الين
 
 حماس تحم ل عباس وحركة فتح مسؤولية االعتداء على منزل النائب سلهب .03

حّملت حركة حماس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحركته فتح، المسؤولية عن  غزة:
عملية االعتداء التي استهدفت منزل النائب األسير عزام سلهب في مدينة الخليل. واستنكرت الحركة 

، ما قالت إنها "عمليات إطالق نار 11/11ا تلّقت "قدس برس" نسخة عنه يوم الجمعة في بيان له
منظمة تهدف إلى إرهاب النواب وعائالتهم". وقالت حماس، "إن هذه العمليات تهدف إلى ترويع 
اآلمنين، وقمع كل شكل من أشكال الواقع السياسي المهين في الضفة الغربية الذي خلقته توجهات 

كما قالت. وطالبت الحركة وزير الداخلية في حكومة التوافق الوطني، بالكشف عن السلطة"، 
الفاعلين الذين وصفتهم بـ "مجرمين" وتقديمهم للعدالة ووضع حد لظاهرة ما أسمته "اإلرهاب المنظم" 

 الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وفق بيان الحركة.
 17/17/7114قدس برس، 

 

 ة الشعبية تحيي ذكرى انطالقتها في سوريةالجبه .04
في مخيم  47"وفا": أحيت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس، ذكرى انطالقتها الـ -دمشق 

السيدة زينب قرب العاصمة السورية دمشق، بحضور ممثلي الفصائل الفلسطينية وقوى وأحزاب 
 سورية وحشد كبير من أبناء المخيم.

حركة فتح محمد تواتي، في كلمة منظمة التحرير الفلسطينية، باسم أبناء  ونقل عضو قيادة إقليم
وجدد تواتي موقف المنظمة،  المخيم، التعازي للرئيس محمود عباس باستشهاد الوزير زياد أبو عين.

وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، المتمسك بالثوابت الفلسطينية التي تعتبر صمام األمان لكل 
 طني.فصائل العمل الو 

وبدوره، استذكر نائب األمين العام للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد، في كلمة الجبهة الشعبية، شهداء 
الثورة الفلسطينية وأحداث االنتفاضتين األولى والثانية، مؤكدا ضرورة إنهاء االنقسام والتمسك بخيار 

 بنا في كافة أماكن تواجده.الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشع
 13/17/7114األيام، رام هللا، 
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 ليبرمان يرفض عرض نتنياهو مقاسمته رئاسة الحكومة للبقاء على رأس السلطة .05

مـع اإلعـالن عـن اتفـاق تحـالف حزبـي الحركـة بقيـادة تسـيبي ليفنـي، والعمـل : نظير مجلي - تل أبيب
رائيلي بشــكل حــاد ويزيــد مــن فــرص ســقوط رئــيس بقيــادة يتســحاق هيرتســوي، الــذي يغيــر المشــهد اإلســ

الوزراء بنيامين نتنياهو، في االنتخابات المقبلة، كشف النقاب، أول من أمس، عن أن وزير الخارجية 
 من نتنياهو بأن يقاسمه رئاسة الحكومة في السنوات الثالث المقبلة. أفيجدور ليبرمان، تلقى عرضاً 

ليبرمـــان أن هــذا العــرض قــدم فـــي إطــار محــاوالت نتنيـــاهو وجــاء فــي تســريبات مـــن حاشــية نتنيــاهو و 
التراجع عـن تبكيـر موعـد االنتخابـات، مسـاء االثنـين الماضـي، وأن نتنيـاهو حـاول ضـم حـزب "شـاس" 
للمتـدينين اليهـود الشــرقيين، وحـزب "كاديمـا" إلــى حكومتـه ليســتبدال حزبـي الـوزيرين المقــالين يـائير لبيــد 

للحـــزبين. لكنـــه اصـــطدم بمعارضـــة شـــديدة مـــن حليفـــه  مغريـــة جـــداً  وتســـيبي ليفنـــي، كمـــا قـــدم عروضـــاً 
ليبرمــان، الــذي قــال إنــه ال يحــب هــذه األالعيــب، ويفضــل الصــدق مــع النــاس، ورد عليــه بــالقول: "قلنــا 
لهــم: لنــذهب إلــى االنتخابــات، ألننــا نثــق فــي حكــم الشــعب.. فكيــف نفســر لهــم تراجعنــا، وأيــن ســتذهب 

 مصداقيتنا؟".
هذا التصريح الحاسم حاول نتنياهو إغراءه واقترح عليه أن يتقاسما رئاسة الحكومة سـنة وبعد الخروج ب

ونصف السنة لكل واحد منهما، إال أن ليبرمان رفض العرض. ونتيجة لذلك فشلت الفكـرة، وتـم تبكيـر 
 .1017نوفمبر  /من تشرين الثاني بدالً  1012مارس  /موعد االنتخابات لتصبح في آذار

بعــض المــراقبين والمحللــين السياســيين، أن نتنيــاهو الــذي يقــال إنــه يجــري اســتطالعات ويبــدو، حســب 
يوميـــة لمعرفـــة وضـــع الخريطـــة الحزبيـــة فـــي الـــبالد، قـــد بـــدأ يعـــي أن حســـاباته األصـــلية لتبكيـــر موعـــد 
االنتخابات كانت خاطئة، وأنه اعتبر أن هناك احتماال كبيرا إلقامة تحالفات ضده تهدد مكانته بشـكل 

، خاصة بعد أن تحقق التحالف بين ليفني وهيرتسوي، الذي ستحصل ليفني بموجبه على المرتبة جدي
مقعـدا، وفـي حـال فـوز  12أماكن مـن بـين أول  2الثانية وراء هيرتسوي في الالئحة االنتخابية، وعلى 

فنـي التحالف وتمكنه من تشـكيل حكومـة، يكـون هيرتسـوي رئيسـا لهـا لمـدة سـنتين، فـي حـين تسـتبدله لي
 في السنتين األخيرين من الدورة.

وقد أثار هذا االتفاق غضبا فـي صـفوف حـزب العمـل، باعتبـار أن هيرتسـوي تنـازل كثيـرا ومـنح ليفنـي 
أكثر مما تستحق، وهي التي تشير استطالعات الرأي إلى أنها تتجاوز نسـبة الحسـم بصـعوبة. إال أن 

(، ورد الفعل 11مقابل  13ة واضحة عن الليكود )نتائج استطالعات الرأي، التي تمنح التحالف أكثري
المتوتر لدى اليمين، والتأييد الحماسي من كبار الصحافيين، الذين أشـادوا بتواضـع هيرتسـوي ووضـعه 

 مصلحة الدولة فوق مصالحه الذاتية، جعلت كل هذه العوامل مشتركة في تهدئة األوضاع.
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الف بشراسة، واتهمه بالخيانة بقوله: "ليفنـي وهيرتسـوي وهاجم معسكر اليمين، بقيادة نتنياهو، هذا التح
يحققان بتحالفهما حلم أبو مازن. فاآلن سيحتفل بالنصر"، حسبما جاء في جميع وسائل اإلعالم على 

 لسان مسؤول كبير في الليكود.
  13/17/7114 ،الشرق األوسط، لندن

 
 " إسرائيل"يعالون يستبعد وقف السلطة الفلسطينية التنسيق األمني مع  .06

وزير األمن اإلسرائيلي، موشي يعالون، قلل مسـاء أمـس ، أن 13/17/7114 ،48عرب نشر موقع 
الجمعـــة، مـــن شـــأن التهديـــدات التـــي أطلقهـــا مســـؤولون كبـــار فـــي الســـلطة الفلســـطينية بوقـــف التنســـيق 

الون إن "التنســيق . وفــي مقابلــة مــع القنــاة التلفزيونيــة اإلســرائيلية الثانيــة، قــال يعــ"إســرائيل"األمنــي مــع 
تتــدبر  "إســرائيل"وأضــاف يعــالون أن  األمنــي مهــم للســلطة الفلســطينية أكثــر ممــا هــو مهــم إلســرائيل".
 أمورها بدون التنسيق األمني، كما وصف التهديدات بأنها عبثية.

ـــدنوأضـــافت  ـــي، لن ـــدس العرب ـــاًل عـــن وكالـــة 13/17/7114 ،الق ـــدفاع أن  ،األناضـــول، نق وزيـــر ال
شيه يعالون تمسك بالرواية اإلسرائيلية بأن الـوزير الفلسـطيني زيـاد أبـوعين تـوفي، نتيجـة اإلسرائيلي مو 

وقال يعالون "إن وفاتـه لـم تنـتج بـأي  قيادة السلطة الفلسطينية إلى تجنب التحريض. أزمة قلبية، داعياً 
 حال من األحوال عن مواجهته مجموعة من جنود الجيش اإلسرائيلي".

 
 والسلطة ال يخدم الطرفين "إسرائيل"التنسيق األمني بين يسرائيل حسون: وقف  .07

حّذر النائب في البرلمان اإلسرائيلي "الكنيست"، يسرائيل حسون، من "انعكاسات أمنية" تؤّثر  :الناصرة
 ،ورأى حسـون سلبًا على كل من تل أبيب والسلطة الفلسطينية في حال وقـف التنسـيق األمنـي بينهمـا.

نصــب نائــب رئــيس جهــاز المخــابرات اإلســرائيلي العــام "الشــاباك"، أن وقــف الــذي شــغل فــي الســابق م
عالقـــات التنســـيق والتعـــاون األمنـــي القائمـــة مـــع الســـلطة الفلســـطينية "ال يصـــب فـــي مصـــلحة أي مـــن 
الطــرفين، كمــا ســتترّتب علــى هــذا األمــر انعكاســات وتــداعيات أمنيــة تطــال كــال الجــانبين"، علــى حــد 

، "إن الـــرأي العـــام فـــي 11/11ت نشـــرتها اإلذاعـــة العبريـــة، يـــوم الجمعـــة فـــي تصـــريحا ،وقـــال تقـــديره.
ســـرائيل أحســـنت فـــي تعاملهـــا مـــع هـــذه القضـــية  الشـــارع الفلســـطيني غيـــر راض عـــن هـــذا التنســـيق، وا 

 بحساسية وبعقالنية بغية الحفاظ عليه"، وفق قوله.
 17/17/7114قدس برس، 
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 لوزير زياد أبو عينالرواية الفلسطينية الستشهاد ايكذ ب  ليبرمان .08
، وعلى لسان وزيـر خارجيتهـا أفيجـدور ليبرمـان، تكـذيب "إسرائيل"واصلت : فادي أبو سعدى -رام هللا 

الرواية الفلسطينية الستشهاد الوزير زياد أبو عين، في محاولة للتنصل من مسؤوليته أمام العـالم، فقـد 
جرت بمشاركة خبراء فلسطينيين وأردنيين  ادعى ليبرمان أن نتائج عملية تشريح جثمان أبو عين التي

ســـرائيليين، تثبـــت أن قـــادة الســـلطة الفلســـطينية تســـرعوا مـــرة أخـــرى فـــي توجيـــه اتهامـــات مختلقـــة مـــن  وا 
وأضـــاف ليبرمـــان أن دولـــة االحـــتالل  ، بهـــدف تحـــريض الســـكان الفلســـطينيين."إســـرائيل"أساســـها إلـــى 

م على التعامل على أحسن وجه، مع ما وصـفها وجنود جيش االحتالل، يثبتون مرة تلو األخرى قدرته
 بـ"أعمال العنف المدبرة"، ومع حاالت صعبة ال يواجهها أي نظام ديمقراطي آخر في العالم.

  13/17/7114 ،القدس العربي، لندن
 
 الجندي الذي حاول خنق أبو عين: "أديت واجبي دون أي شائبة" .09

الـــوزير وثيـــق قيامـــه بـــالقبض علـــى عنـــق الشـــهيد الـــذي تـــم ت ،قـــال الجنـــدي :ترجمـــة خاصـــة - رام هللا
نه كان "يقـوم بواجبـه وان عملـه ال تشـوبه إ ،عين ومحاولته خنقه بالصور والفيديوأبو زياد الفلسطيني 

 صباح يوم الجمعة. اإللكترونيلما نقلته عنه "القناة الثانية" العبرية على موقعها  وفقاً  ،شائبة" أي
القـدمين  باتجـاهفتح النار تسمح لنا بل تلزمنا بفتح النـار  أوامر أنمن  نه "على الرغمأّدعى الجندي او 

ن الحـــديث يـــدور عـــن منطقـــة ألـــم نقـــم بـــذلك، و  أننـــا إالحـــد مـــن مركبتنـــا العســـكرية، أ اقتـــربفـــي حـــال 
جـل أغلقنـا المنطقـة مـن أ الزيتـون،  أشـجارعسكرية مغلقة، وعنـدما حـاول الفلسـطينيون الـدخول لزراعـة 

نزلنـا  أنضاف: "كانت هناك محاولة لرفع العلم الفلسطيني على الجيب، وبعـد أو  ها".ليإمنع وصولهم 
تصـــرفنا  أننـــا إالالمـــرافقين للـــوزير ضـــربنا بالعصـــا،  األشـــخاص أحـــدمنـــه وحاولنـــا مطـــاردتهم، حـــاول 

 ولم نرد على ذلك". باعتدال
مكــان  أواســمه  إلــى اإلشــارةن الجنــدي يتواجــد حاليــًا فــي بيــت األســرة دون أ إلــىالقنــاة الثانيــة  وأشــارت
 وأعربت عائلة هذا الجندي عن خشيتها على حياته وقالت بانه تالزمه على مدار الساعة. سكناه.
" فقــد تبــين أن الجنــدي ينتمــي 49لروايــة والــدي الجنــدي للقنــاة الثانيــة كمــا نقلهــا موقــع "عــرب  واســتناداً 

 اإلســرائيليفــي الكنيســت  األســبقه العضــو للطائفــة العربيــة الدرزيــة وذلــك علــى النقــيض ممــا كــان ذكــر 
ن يكون الجندي أحد زعماء الطائفة الدرزية صالح طريف الذي نفى في تصريح لـ القدس دوت كوم أو 

 الطائفة الدرزية. أبناءمن 
 17/17/7114 ،القدس، القدس
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 تل أبيب تنتقد قرار مجلس الشيوخ الفرنسي االعتراف بدولة فلسطينية .21
ـــرا :الناصـــرة ـــة فلســـطينية، أثـــار ق ـــه لالعتـــراف بدول ر مجلـــس الشـــيوخ الفرنســـي القاضـــي بـــدعوة حكومت

انتقادات إسرائيلية حادة تقوم على اعتبار أن مثل هذه االعترافات تعيق تقّدم العملية السياسية بين تل 
ـــة اإلســـرائيلية أبيـــب والســـلطة الفلســـطينية. ـــت وزارة الخارجي ـــوم الجمعـــة  ،وقال ـــان صـــدر عنهـــا ي فـــي بي

، إن تصـــويت أعضـــاء مجلـــس الشـــيوخ الفرنســـي لصـــالح مشـــروع قـــرار دعـــوة حكومـــة بـــاريس 11/11
لالعتــراف بالدولــة الفلســطينية، يجعــل مــن توّصــل الجــانبين اإلســرائيلي والفلســطيني إلــى اتفــاق ســالم 

و وأّكدت الوزارة على أن السبيل الوحيد للتوّصل إلى اتفاق تسـوية هـ إلنهاء الصراع "أمرًا بعيد المنال".
 عن طريق إجراء مفاوضات سياسية.

 17/17/7114قدس برس، 
 
 حول احترام القانون اإلنساني في فلسطين تل أبيب تدين تنظيم سويسرا مؤتمراا  .20

ديسـمبر الحـالي  /مـن كـانون األول 17القدس: أدانت إسرائيل، أمس، قرار سويسـرا تنظـيم مـؤتمر فـي 
فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة، واعتبــرت ذلــك فــي جنيــف، حــول احتــرام القــانون الــدولي اإلنســاني 

وصرح إيمانويل نحشون المتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية، في بيان، بأن  عن مبدأ حيادها. انحرافاً 
"سويسرا مؤتمنة على معاهدات جنيف، وهي وظيفة تقنية تنطوي على جمع وتسجيل المعلومات ذات 

أن "قـــــرار الحكومـــــة  ل حيـــــادي وغيـــــر مســـــيس"، مضـــــيفاً الصـــــلة بالمعاهـــــدات، وتلزمهـــــا بالعمـــــل بشـــــك
السويسرية يثير الشكوك الكبيرة إزاء تعلقها بهذه المبـاد  )الحياديـة(، ألن سويسـرا بـذلك تـدعم تسـييس 
معاهدات جنيـف بشـكل خـاص، وقـوانين الحـرب بشـكل عـام". كمـا أدان "منـاورة سياسـية هـدفها الوحيـد 

 تهجم على إسرائيل".هو استغالل معاهدات جنيف من أجل ال
: "هذه المبادرة شائنة بشكل خاص من منطلق أن المؤتمرين الوحيدين اللـذين وأضاف نحشون غاضباً 

 الفلسطيني، فيما يشهد العالم نزاعات كثيرة أخرى". -عقدا حتى اآلن ُخصصا للنزاع اإلسرائيلي 
  13/17/7114 ،الشرق األوسط، لندن

 
 بأثينا اسلطة الفلسطينية مسؤولية إطالق النار على سفارتهل الحم  تالخارجية اإلسرائيلية  .22

يـوم الجمعـة، حملـت فيـه السـلطة الفلسـطينية مسـؤولية إطـالق  أصدرت وزارة الخارجية اإلسرائيلية بياناً 
النار على السفارة اإلسرائيلية في العاصمة اليونانية، أثينـا، وقـال موقـع صـحيفة "هـآرتس" إنـه بموجـب 

اتهمـت فـي الســلطة  ، أفيجـدور ليبرمــان، أصـدرت الـوزارة بيانــاً "إسـرائيل"زيـر خارجيــة تعليمـات وجههـا و 
 الفلسطينية بالمسؤولية عن إطالق النار على مبنى السفارة في أثينا.
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وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية، إيمانويل نحشون، أن "الهجـوم علـى سـفارة 
أخـــرى مـــن أعمـــال العنـــف الناجمـــة عـــن التحـــريض الفلســـطيني المعـــادي إســـرائيل فـــي أثينـــا هـــي حلقـــة 

ـــدة  ـــادة الســـلطة الفلســـطينية ومنظمـــات مؤي ـــي يـــتم نشـــرها فـــي أنحـــاء العـــالم مـــن جانـــب ق إلســـرائيل الت
وأضاف البيان أن "على المجتمع الدولي التنديد بهذا التحريض المتواصل والـذي كانـت  للفلسطينيين".

يل السلطات اليونانية على التعاون الوثيق في التحقيق بالحدث ونأمل بإلقاء هذه نتيجته. وتشكر إسرائ
 القبض على مطلقي النار ومحاكمتهم"".

 17/17/7114 ،48عرب 
 
 بإعاقات في حرب غزة ثلثهم تقريباا  إسرائيلياا  جندياا  1,620معاريف: إصابة  .23

 إســرائيلياً  جنــدياً  1610يلي، إن : قــال تقريــر إســرائ، وكالــة األناضــولعبــد الــرؤوف أرنــاؤوط -القــدس 
أصـيبوا خــالل الحـرب اإلســرائيلية علـى غــزة فـي شــهري يوليـو/ تمــوز، وأغسـطس/آب الماضــيين، نحــو 

، فـي تقريـر 11/11 وقالـت صـحيفة "معـاريف" اإلسـرائيلية يـوم الخمـيس بإعاقـات. أصيبوا ثلثهم تقريباً 
ي، "آنـذاك كانـت الـردود األوليـة هـي مطول حول جنود أصيبوا في غزة فـي شـهر يوليـو/ تمـوز الماضـ

بـتفهم أن  فشـيئاً  أنه على األقل فإن األبناء ما زالوا على قيـد الحيـاة ولكـن هـذه الكلمـات اسـتبدلت شـيئاً 
 الحياة قد تغيرت إلى األبد، واليوم يتم التعامل مع تحديات إعادة التأهيل سواء الجسدية أو العقلية".

مـن التفاصـيل،  دون تقـديم مزيـداً  ألفـاً  70كلي للجنود المصابين هو وأشارت الصحيفة إلى أن العدد ال
 أصيبوا في الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة. جندياً  1610ولكنها أشارت إلى أن من بينهم 

يعـانون مـن إعاقـات دون أن تحـدد مـداها، مشـيرة  ألفـاً  26وذكرت أن من بين الجنـود المصـابين، ثمـة 
 أصيبوا بإعاقات خالل الحرب األخيرة على غزة. جندياً  200إلى أن من بينهم 

 نحــول إســرائيلي )كمليــار شــي 3.3ولفتــت إلــى أن ميزانيــة شــعبة التأهيــل فــي الجــيش اإلســرائيلي تبلــ  
 مليون دوالر أمريكي( دون توضيح إذا ما إذا كانت ميزانية سنوية. 948

 13/17/7114 ،القدس العربي، لندن
 
 بتسريب فيديو يكذب روايتها بشأن عملية زكيم الجيش اإلسرائيلي تحقق .24

يحقــق الجــيش اإلســرائيلي فــي كيفيــة تســريب تســجيل فيــديو لعمليــة اإلنــزال  :الجزيــرة، وكالــة األناضــول
البحـــري التـــي نفـــذتها قـــوات كومانـــدوز بحـــري تابعـــة لحركـــة حمـــاس علـــى الشـــاط  قـــرب قاعـــدة زكـــيم 

الـذي صـورته أجهـزة  ،ويظهـر الفيـديو لـى القطـاع.العسكرية شمال قطاع غزة خـالل الحـرب األخيـرة ع
وذكـرت مصـادر إعالميـة أن قراصـنة فلسـطينيين تمكنـوا مـن الحصـول عليـه عبـر  ،المراقبة اإلسرائيلية
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معركــة بــين قــوات كتائــب القســام وجــيش االحــتالل الــذي حــاول  ،اختــراق حواســيب للجــيش اإلســرائيلي
الـــذي يمتـــد لخمـــس دقـــائق ونصـــف الدقيقـــة  ،ريطكمـــا يظهـــر الشـــ إخفـــاء مقـــاطع هامـــة مـــن المعركـــة.

مقـاتلين مـن حمـاس يشـنون عمليـة ضـد أهـداف إسـرائيلية مـن قطـاع  ،ويصنف على أنـه "سـري للغايـة"
 يوليو الماضي. /غزة، ويظهرهم أثناء عملية اقتحام القاعدة العسكرية اإلسرائيلية في التاسع من تموز

قصــيرا يظهــر اســتهداف مجموعــة مقــاتلي القســام فــور وكــان الجــيش اإلســرائيلي نشــر فــي حينــه مقطعــا 
خــروجهم مــن ميــاه البحــر، لكــن الشــريط المســرب يظهــر معركــة شرســة نفــذها عناصــر القســام الخمســة 

 قبيل استشهادهم، وتفجيرهم عبوة ناسفة تحت دبابة إسرائيلية.
إنـه تـم رصـد تحركـات  وتكذب مشاهد الفيديو الرواية اإلسرائيلية التي أكدت فشل العملية وقالت حينهـا

المجموعـة التابعــة لحمـاس قبــل أن يجتـازوا الحــدود بواسـطة "المنظومــة الخاصـة تحــت المائيـة" التابعــة 
نها تمكنت من قتل جميع عناصرها لدى خروجهم من البحر مباشرة.  لسالح البحرية اإلسرائيلي، وا 

شــاهد تــم الحصــول عليهــا عبــر وقــال موقــع وكالــة مجــد اإلخباريــة التابعــة لحركــة حمــاس، إّن هــذه الم
 اختراق قراصنة فلسطينيين لشبكة حواسيب تابعة للجيش اإلسرائيلي.

وعلى الطرف المقابـل دعـا المحلـل العسـكري فـي صـحيفة "معـاريف" يوحـاي عـوفر الجـيش اإلسـرائيلي 
 إلى فتح تحقيق عاجل للوقوف على تفاصيل تسريب الفيديو.

 17/17/7114 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 فلسطينية مصلحة إسرائيليةالدولة اليسان سابقان للموساد والكنيست: رئ .25

يتفــق رئــيس الكنيســت األســبق أفراهــام بــوري مــع رئــيس ســابق للموســاد دانــي  :وديــع عــواودة -الناصــرة 
، محــذرين مــن نفــاد صــبر العــالم علــى أيضــاً  "إسرائيلـ"يتــوم علــى أن تســوية الــدولتين مصــلحة كبيــرة لــ

 لألرض الفلسطينية.استمرار احتاللها 
ــــة تعتبــــر وبحــــق أن  ــــات األوروبي وفــــي حــــديث لموقــــع "المشــــهد اإلســــرائيلي" أوضــــح بــــوري أن البرلمان

ــــب  الفلســــطينيين شــــعب يســــتحق ممارســــة حــــق تقريــــر المصــــير، الفتــــاً  لــــدعم المواثيــــق الدوليــــة للمطل
لـة ديمقراطيـة فـي عن السـرب اإلسـرائيلي يوضـح بـوري أن إسـرائيل تـدعي كونهـا دو  وبعيداً  الفلسطيني.

الغرب وهي عضو في منظمة التعاون والتنميـة الدوليـة وتحصـل علـى كافـة االمتيـازات المقرونـة بهـذه 
الستيعاب دولة كهذه ألن االسـتعمار انتهـى فـي الغـرب  العضوية. ويتابع " لكن الغرب لم يعد مستعداً 

ال فلن تكوني مقبولة فـي ولذا فهو يقول لها إن هناك نموذجا للدول في العالم وعليك أن تلت زمي بها وا 
كما يشدد بوري على أن الغرب عموما وأوروبـا خصوصـا همـا الممـول الرئيسـي  هذا المجتمع الدولي".

 ."إسرائيل"لالحتالل من خالل استثمارات في مشاريع كبيرة وعديدة وتصل هذه األموال لميزانية 
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س الموساد األسـبق دانـي يتـوم الـذي يقـول إنـه بتسوية الدولتين رئي "إسرائيل"ويتفق معه حول مصلحة 
ال توجد في العالم عاصمة حولها خـالف عرقـي، سياسـي ودينـي يشـبه حالـة القـدس منوهـا أنهـا تكمـن 

 في قلب الصراع خاصة منطقة " جبل الهيكل" )الحرم القدسي الشريف(.
لوطنيــة الفلســطينية فــي مقــال نشــرته صــحيفة "يــديعوت أحرونــوت" أمــس إن الحركــة ا يتــوم يقــول أيضــاً 

أدركـــت أن مقاومـــة الصـــهيونية تبـــدأ وتنتهـــي بـــالحرم القدســـي أولـــى القبلتـــين وثالـــث الحـــرمين. ويشـــير 
للحاجة بتسوية تعترف بكون المكان مقدسا لليهود أيضـا ونـوه لحيويـة اسـترداد األمـن فيهـا، محـذرا مـن 

 اسة بالنسبة له.تحويل الصراع لديني مع مسلمي العالم، حيث تعتبر القدس مسألة حس
 13/17/7114 ،القدس العربي، لندن

 
 ترجيح تقدم اليمين في االنتخابات اإلسرائيلية .26

فــي الوقــت الــذي يشــهد فيــه معســكر اليمــين اإلســرائيلي تصــدعات حــادة : برهــوم جرايســي -الناصــرة 
دينين لليمـــين المتشـــدد وتكتـــل المتـــ محـــدوداً  وجديـــة، منحـــت اســـتطالعات الـــرأي الصـــادرة أمـــس، تفوقـــاً 

وتشير التقارير، إلى انشقاقات ستسهم في إضعاف هذا المعسـكر، الـذي يحظـى  المتزمتين "الحريديم".
 من رغمبال، تضمن لبنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة، 1008بأغلبية في البرلمان منذ انتخابات العام 

 ."أن األخير استثنى من حكومته المتهاوية، كتلتي "الحريديم
لصـحيفة "معــاريف"، إنـه لــو جـرت االنتخابــات اليـوم، لحصــل معسـكر اليمــين المتشــدد وقـال اســتطالع 
، موزعـة كالتـالي: الليكـود برئاسـة بنيـامين نتنيـاهو مقعـداً  110، مـن أصـل مقعـداً  61والحريديم، علـى 

، كنتيجتــــه فــــي االنتخابــــات الســــابقة، وحــــزب المســــتوطنين "البيــــت اليهــــودي" الــــذي يتهــــدده مقعــــداً  10
اليـــوم، يليــه حـــزب "يســـرائيل بيتينــو" لزعامـــة أفيجـــدور  مقعــداً  11مـــن  ، بـــدالً مقعــداً  17علـــى  انشــقاق،

مقاعـــد بخســـارة مقعـــد واحـــد عـــن االنتخابـــات الســـابقة، بينمـــا يشـــهد حـــزب "شـــاس"  10ليبرمـــان علـــى 
فــي االنتخابــات  مقعــداً  11مــن  مقاعــد، بــدالً  6للحريــديم الشــرقيين، حالــة شــبه انهيــار، بحصــوله علــى 

، بينمــا تحصــل كتلــة "الحريــديم" لليهــود الغــربيين، "يهــدوت هتــوارة" ســابقة، وهــو أيضــا يتهــدده انشــقاقاً ال
 مقاعد بزيادة مقعد واحد عن االنتخابات السابقة. 9على 

، موزعـة كالتـالي: حـزب مقعـداً  48كما منح استطالع الرأي كتـل "اليسـار الصـهيوني" و"الوسـط" علـى 
 3، بزيـادة مقعـداً  14وع المنتهي مع حزب "الحركة" برئاسة تسيبي ليفني، "العمل" المتحالف في األسب

فــي االنتخابــات الســابقة، يليــه الحــزب الجديــد الــذي هــو طــور  مقاعــد عمــا حصــل عليــه الحزبــان معــاً 
مقاعــد، ثــم حــزب "يوجــد مســتقبل" برئاســة  10، بزعامــة الــوزير الســابق موشــيه كحلــون، علــى اإلنشــاء
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في االنتخابات السابقة، بينما سيحصل  مقعداً  18من  مقاعد، بدالً  8حصل على يائير لبيد، الذي سي
 مقاعد، كعدد مقاعده في االنتخابات السابقة. 6حزب "ميرتس" على 

مقاعــد، بخســارة مقعــد واحــد، وستحصــل علــى  10حســب االســتطالع،  49وحصــلت كتــل فلســطينيي 
العربيــــة  -مســـاواة، والثانيــــة، "القائمـــة الموحــــدةهـــذه المقاعــــد مناصـــفة، الجبهــــة الديمقراطيـــة للســــالم وال

)الجناح الجنوبي(، ولن تعبر الئحة "التجمـع  اإلسالميةأحزاب، أكبرها الحركة  4للتغيير"، التي تضم 
ـــديمقراطي" نســـبة الحســـم، بخســـارة  مقاعـــد عـــن االنتخابـــات الســـابقة، إال أن االتصـــاالت  3الـــوطني ال

االنتخابــات إمــا فــي الئحــة واحــدة تضــم جميــع األحــزاب  ، لخــوض49جاريــة بــين أحــزاب فلســطينيي 
الممثلة في البرلمانية، أو في الئحتين على األكثر، لغرض تجاوز نسبة الحسم، التي رفعها الكنيست، 

 وتمثيلهم السياسي. 49بشكل يستهدف فلسطينيي  % 3،12إلى  % 1من 
 63يــة لليمــين المتشــدد والحريــديم، ومنحــه ومــنح اســتطالع القنــاة الثانيــة للتلفزيــون اإلســرائيلي، األغلب

لبنيامين نتنياهو، الذي يفاجئه  ، حسب االستطالع، رئاسة الوزراء مجدداً ، وهو ما يضمن عملياً مقعداً 
االستطالع، بتقارب العب جديد من حيث الشعبية، ففي رد على سؤال، من هـو األكثـر جـدار بتـولي 

، بينمـا حصـل زعـيم حـزب "العمـل" وشـريكته تسـيبي %36رئاسة الوزراء حصل بنيامين نتنياهو علـى 
 ، وهو ضعف ما كان حصل عليه هيرتسوي حتى قبل أسبوع.%33ليفني على 

 13/17/7114 ،الغد، عم ان
 
 نتنياهو يستحضر "اليسار واإلعالم" الستنهاض اليمين في االنتخابات .27

ــذان ســيهاجمهما زعــيم "ليكــود"، "اليســار، واإلعــالم"، العنوانــان الرئيســان : أســعد تلحمــي –الناصــرة  الل
رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو فــي حملتــه االنتخابيــة، إلدراكــه أنهمــا الكلمتــان الســحريتان 
اللتان يمكن من خاللهما استنهاض همـم نـاخبي حزبـه فـي مواجهـة احتمـال أن يفقـد السـلطة لمصـلحة 

فســه اســم "همحانيــه هتســيوني" أي "المعســكر تحــالف حــزب "العمــل" و "الحركــة" )الــذي أطلــق علــى ن
الصــهيوني"(، وذلــك فــي ظــل اســتطالعات جديــدة للــرأي تفيــد بــأن شــعبية نتنيــاهو فــي تــدهور مســتمر، 
وأن هـذا التحـالف يتفـوق علــى "ليكـود" بمقعـد واحـد حتــى أربعـة لـو جـرت االنتخابــات اليـوم. إلـى ذلــك، 

 ط األوراق وتغييرات في الساحة الحزبية.تشهد بعض األحزاب انشقاقات يمكن أن تؤدي إلى خل
ولفــت معلقــون فــي الشــؤون الحزبيــة إلــى أن نتنيــاهو، وفــي أول رد فعــل لــه مســاء أول مــن أمــس علــى 
تشكل التحالف بين "العمـل" بزعامـة إسـحق هرتسـوي و "الحركـة" بزعامـة تسـيبي ليفنـي، اختـار الهجـوم 

ف باليسار والـتهجم علـى اإلعـالم "المعـادي لنـا"، المباشر على "المعسكر الصهيوني" ودم  هذا التحال
حـين خسـر االنتخابـات أمـام زعـيم "العمـل" إيهـود بـاراك. وقـال نتنيـاهو إن  1888تمامًا كما فعل عام 
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"االنتخابات تدور حول من يقود إسرائيل: مرشحو اليسار الذين يزداد عددهم، أم حكومة ليكود واسعة 
وقيادة إسرائيل بثقة ومسؤولية وعزيمـة، ونحـن باسـتطاعتنا أن نعطـي وقوية برئاستي قادرة على الحكم 

 الجواب لهذه المسائل".
 13/17/7114 ،الحياة، لندن

 
 يةسرائيلاإلوحماس في قلب المعركة على رئاسة الحكومة  "داعشتقرير: " .28

ن قــوى علــى مــوازي "إســرائيل"تتفــق كافــة اســتطالعات الــرأي االنتخابيــة فــي : وديــع عــواودة -الناصــرة 
متكافئــة بــين رئــيس الليكــود بنيــامين نتنيــاهو وبــين رئيســي القائمــة المشــتركة يتســحاق هرتســوي وتســيبي 

 ليفني، وسباق "الساق على الساق" بينهما نحو رئاسة الحكومة يؤجج الدعاية االنتخابية.
لتنـاوب رئيسة الحركة تسيبي ليفنـي التـي اتحـدت مـع حـزب "العمـل" واتفقـت مـع رئيسـه هرتسـوي علـى ا

برئاسة الحكومة بحال فازت قائمتهما المشتركة حملت على نتنياهو، وقالت أمس إنـه جبـان وضـعيف 
ودللــت علــى ضــعفه باضــطراره للتفــاوض مــع حركــة حمــاس "قبــل وبعــد  ويخشــى مجابهــة "اإلرهــاب".

. الحــرب علــى غــزة التــي ال بــد مــن إحاطتهــا بســواتر اســمنتية جوفيــة أيضــا لمنــع تســلل الفلســطينيين"
مقابل تلويح نتنياهو بداعش التي باتت ترابط على تخوم البالد تجاهلتها ليفني وتركزت بحركة حماس 
وقالت إنه ال أمل بالسالم مع حماس كونها منظمة "إرهابية" ينبغي مواجهتها بقوة. وتابعت في توجيه 

رهـاب" لكنـه بنهايـة ضرباتها أسفل حزام نتنياهو "أبدع نتنياهو في تـأليف كتـب حـول سـبل مكافحـة "اإل
 اليوم يفاوض قادته عدة مرات وهذا يعني رسالة لهم بأن إسرائيل ال تفهم سوى لغة القوة والضغوط".

من جهته يحاول هرتسـوي تحسـين صـورته فـي الذهنيـة العامـة والـتخلص مـن صـورة السياسـي اللطيـف 
إلرهـاب"، داعيـا فـي الوقـت الخفيف والظهور بمظهر القوة فقال أمس إنه ليست هناك أي تسـوية مـع "ا

نفسه للسير بالمسار السياسي مع الفلسطينيين وفتح األفق لغزة وسـط حـرص علـى األمـن بغيـة تـأمين 
 الهدوء واألمن الدائمين.

وعن زواج المتعة السياسـي بينـه وبـين ليفنـي حليفـة اليـوم خصـمة بـاألمس أعلـن هرتسـوي خـالل جولـة 
نتنيــاهو ورفاقـه علـى القائمـة المشــتركة قـال لنفسـه " ممتــاز..  ميدانيـة أنـه عنـدما اطلــع علـى ردود فعـل

نحن باالتجاه السليم". وشن الليكود حملة مضادة على ليفنـي وهرتسـوي وقـال إنهمـا يخططـان للتنـازل، 
خــالء األرض للســلطة الفلســطينية، أمــا نتنيــاهو فإنــه ســيقاتل حمــاس وداعــش أيضــا ولــن  والخضــوع وا 

 ا يكون رئيسا لحكومة قوية وواسعة برئاسته.ينحني للضغوط الدولية عندم
كـــذلك شـــارك نتنيـــاهو نفســـه بـــالهجوم المعـــاكس مســـتخدما اســـتراتيجيته التقليديـــة القائمـــة علـــى ترهيـــب 
خــافتهم مــن أعــداء الخــارج والــداخل ملوحــا بفزاعــة الخطــر اإلســالمي مــن داعــش حتــى  اإلســرائيليين وا 
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ومسـؤولية، زاعمـا أن هنـاك حملـة ضـده شخصـيا فـي  حماس وحزب هللا والتي يستطيع محاربتها بعنـاد
 إسرائيل تشارك فيها أوساط واسعة من وسائل اإلعالم.

 13/17/7114 ،القدس العربي، لندن
 
 لعاد: نووي إيراني بمثابة دخول شمشوم الجبار إلى صالون حالقةجعاموس  .29

لعــاد، أن حيــازة إيــران جاموس اعتبــر رئــيس الــدائرة السياســية واألمنيــة فــي وزارة األمــن اإلســرائيلية، عــ
علـى سـالح نــويي سـيكون بمثابــة دخـول شمشـوم الجبــار إلـى صــالون حالقـة لقـص شــعره الـذي يســتمد 

لعــاد قولــه فــي اجتمــاع للمتحــدثين جونقلــت وســائل إعــالم عــن  منــه قوتــه، بحســب األســطورة التوراتيــة.
يران خطيرة إنه "يحظر أن يكون هناك سالح نووي بحوزة  باسم السلطات المحلية، أية دولة معادية. وا 

وتهدد دولة إسرائيل. وفي اللحظة التي يكون لديها سالح نووي فإن هذا سيكون بمثابة دخول شمشوم 
وفــي رده علــى ســـؤال حــول الغــارات اإلســرائيلية علــى ســورية، األســـبوع  الجبــار إلــى صــالون حالقــة".

 ت األسلحة في سورية". لعاد "إنني ال أؤكد وال أنفي مهاجمة شحناجالماضي، قال 
 17/17/7114 ،48عرب 

  
 انتحار جندي صهيوني في القدس المحتلة .31

، فـي ، النـار علـى نفسـه مـن رشاشـه منتحـراً الجمعـة أطلق جندي صهيوني، مساء يوم :القدس المحتلة
وحسـب تقريـر نجمـة  منطقة جيلـو المجـاورة لبيـت صـفافا جنـوب القـدس المحتلـة، ممـا أدى إلـى وفاتـه.

، حيــث أطلـق النــار نحــو رأســه مــا أدى عامــاً  10الحمـراء؛ فــإن الجنــدي المنتحــر يبلـ  مــن العمــر داود 
 هذا ولم يتبين المزيد من التفاصيل حول الحادثة. لوفاته على الفور.

 17/17/7114 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 طفالن إسرائيليان يحاوالن سرقة بنك بتل أبيب .30

م يتجـاوزا سـن الثالثـة عشـرة مـن العمـر أن حـاوال السـطو علـى بنـك فـي بلغت الجرأة بطفلـين لـ: رويترز
، لكــن محاولتهمــا تلــك بــاءت بالفشــل لــيس ألن الشــرطة ألقــت القــبض عليهمــا بــل ألن رباطــة "إســرائيل"

 عامــاً  13واآلخــر  عامــاً  11الخمــيس إن طفلـين أحــدهما عمــره  يــوموقالــت الشــرطة  جأشـهما خانتهمــا.
حاولتهمـــا لســـرقة بنـــك فـــي إحـــدى ضـــواحي تـــل أبيـــب دون أن يتمكنـــا مـــن اســـتخدما بنـــادق لعـــب فـــي م

 الحصول على المال بعد أن فقدا السيطرة على أعصابهما على ما يبدو.
 17/17/7114 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 األقصىالمسجد واآلالف يصلون في  ..استنفار أمني واسع في القدس .32

يين في المسجد األقصى المبارك في القدس المحتلة صلى آالف الفلسطين: رام هللا ،القدس المحتلة
على رغم حال االستنفار واالنتشار األمني الواسع للشرطة اإلسرائيلية في المدينة وبلدتها القديمة 
 والبلدات واألحياء المجاورة ظهر أمس تحسبًا لمسيرات جماهيرية منّددة باغتيال الوزير زياد أبو عين.

، فيما 49قصى تدفقًا من أهالي المدينة ومن فلسطينيي أراضي الـوشهدت القدس ومسجدها األ
احتجزت شرطة االحتالل بطاقات مئات الشبان على البوابات الرئيسة للمسجد إلى حين خروج 

كما انتشر المئات من عناصر "الوحدات الخاصة"، وسيرت الشرطة دوريات راجلة في  أصحابها.
 .ا الُمفضية إلى األقصىشوارع البلدة القديمة وطرقها وأزقته

وامتدت اإلجراءات األمنية إلى األحياء القريبة والمتاخمة للبلدة القديمة، خصوصًا في بلدة سلوان 
جنوب األقصى، وأحياء جبل الزيتون، والطور، والصّوانة، ووادي الجوز. وُسيرت دوريات عسكرية 

لعيسوية ومخيم شعفاط وسط المدينة، على مداخل العديد من البلدات المقدسية، وفي مقدمها بلدة ا
 وفي أحياء شعفاط وبيت حنينا شمااًل، وجبل المكبر وصور باهر جنوبًا.

13/17/7114الحياة، لندن،   
 
 عشرات اإلصابات بالرصاص الحي وباالختناق خالل مواجهات عنيفة مع االحتالل في الضفة .33

رصاص الحي وبحاالت اختناق متفاوتة مس، عشرات المواطنين بالأصيب أ مندوبو "األيام"، "وفا":
خالل مواجهات عنيفة مع قوات االحتالل التي قمعت المسيرات االسبوعية المناهضة لالستيطان 
ومصادرة األراضي في عدة مناطق بالضفة والتي خرجت، تنديدًا بجريمة اغتيال قوات االحتالل 

 للوزير زياد أبو عين.
وفي بيتونيا، قالت مصادر محلية لـ  بلدة سلواد األسبوعية، فقد قمعت قوات االحتالل، أمس، مسيرة

في اإلطار، قمعت قوات االحتالل مسيرة منددة  "األيام": إن مواجهات اندلعت، عقب صالة الجمعة،
وفي مخيم الجلزون، شمال رام هللا وقعت مواجهات  بجريمة اغتيال الشهيد أبو عين في مخيم قلنديا.

كما قمعت قوات االحتالل مسيرات قرى بلعين نعلين والنبي ، االحتالل بين عشرات الشبان وقوات
قامة جدار الفصل  صالح، بمحافظة رام هللا والبيرة، المنددة باالستيطان ومصادرة األراضي وا 
العنصري، والتي خرجت، أمس، تنديدًا بجريمة اغتيال قوات االحتالل الوزير زياد أبو عين، ما أدى 

 واطنين بجروح والعشرات بحاالت اختناق متفاوتة.إلى إصابة ثالثة م
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من جهة ثانية، شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت واسعة ليلة اول من امس وفجر امس، طالت 
 مواطنا من الضفة والقدس. 10اكثر من 

13/17/7114األيام، رام هللا،   
 
 مؤتمر لتجنيد العرب المسيحيين بحضور نتنياهو ":48عرب " .34

أن كاهن التجنيد، جبرائيل نداف، ومن يعمل معه على سلخ العرب المسيحيين  "49عرب "علم موقع 
لتجنيد العرب المسيحيين يوم األحد القريب في مدينة نتسيرت  عن هويتهم وقوميتهم، سيعقدون مؤتمراً 

 عيليت، بحضور رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو.
ي مدينة نتسيرت عيليت الساعة الخامسة من مساء يوم ف 7وسيعقد المؤتمر في شارع همعيان 

األحد، تحت حراسة مشددة تسبق وصول نداف ونتنياهو، وسيحاول نداف في المؤتمر بث صورة 
 نجاح لمحاوالته تجنيد أبناء الطائفة العربية المسيحية.

سيحيين الذي يديره ووفق آخر النتائج التي صدرت من وزارة األمن اإلسرائيلية،  فإن منتدى تجنيد الم
نداف وشركاؤه، لم ينجحوا لليوم برفع نسبة العرب المسيحيين المتجندين لجيش االحتالل، ولم 

ورغم الميزانيات الهائلة التي يتلقاها  يستطيعوا كذلك بنشر فكرة القومية اآلرامية بدل القومية العربية.
ساعيه لتجنيد أبناء الطائفة المسيحية نداف ومنتداه، لم يجرؤ لليوم على نشر معطيات حول نتائج م

أو عدد المتجندين الجدد أو نسبتهم، أو نشر معطيات عن عدد من حولوا قوميتهم من العربية 
 لآلرامية خاصة بعد السماح بتسجيل القومية اآلؤامية على بطاقة الهوية.

17/17/7114، 48عرب   
 

 المستوطنات تعرقل السياحة في الضفةخبير سياحي:  .35
فادي قطان على التل القديم جنوبي بيت لحم حيث دفن الملك هيرودس األول قبل أكثر من وقف 

وقال قطان وهو خبير سياحي  ألفي عام ومد ذراعه مشيرا إلى مستوطنتي تكواع ونوكديم القريبتين.
 فلسطيني "هذا جزء من المشكلة" شارحا العوائق أمام نمو قطاع السياحة في الضفة الغربية المحتلة

وأضاف أن الطرق التي تشقها "إسرائيل" للمستوطنين في األساس بمن فيهم وزير . والقدس المحتلة
دور ليبرمان الذي يقيم في نوكديم تتسبب في إغالق مناطق فلسطينية بشكل متكرر ما جالخارجية أفي

 يقلل إمكانية وصول السائحين إليها.
حي الكبير الذي تديره ما تسمى هيئة الطبيعة هناك أيضا على سبيل المثال موقع هيروديون السيا

والمتنزهات اإلسرائيلية، فدخله يذهب إلى "إسرائيل" وليس إلى الفلسطينيين، نفس الشيء ينطبق على 
 قمران التي عثر فيها على مخطوطات البحر الميت والتي تقع كذلك في الضفة الغربية .
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 4والوصول وكل شيء آخر، نجد أننا نخسر يقول قطان "عندما نحسب كل شيء، مشاكل االنتقال 
مليون دوالر  460مليار دوالر سنويا" موضحا أن دخل السياحة في الضفة الغربية الذي يبل   1.

 مليار دوالر لو كان للفلسطينيين سيطرة كاملة . 1. 9سنويا كان يمكن أن يقترب من 
فإن القضية الحساسة هي  ،القدس جنوباً التي تبعد ثمانية كيلومترات فقط عن  ،وفيما يتعلق ببيت لحم

قناعهم بالمبيت في المدينة.  نقل السائحين األجانب عبر الجدار العازل ونقاط التفتيش اإلسرائيلية وا 
فكثيرون يفضلون اآلن اإلقامة في القدس والذهاب إلى بيت لحم والعودة منها في نفس اليوم، ويقول 

مستوطنة حول بيت  11التي يوجد منها  ،نات اإلسرائيليةالمسؤولون الفلسطينيون إن نمو المستوط
 يعيق الوصول إلى المدينة ويدفع السائحين لتفاديها. ،لحم حالياً 

13/17/7114الخليج، الشارقة،   
 
 ازدياد عدد األسرى المعزولين: مركز األسرى للدراسات .36

من األسرى المضربين  أكد مركز األسرى للدراسات أن إدارة مصلحة السجون قامت بنقل عدد: غزة
عن الطعام المساندين لمطالب األسير نهار السعدي واألسرى المعزولين ونقلت عددا منهم للعزل 

شؤون األسرى األسير المحرر بوأشار الخبير  االنفرادي بحجة قيادتهم لالضراب المفتوح عن الطعام.
تي تلجأ إليها إدارة مصلحة سجون رأفت حمدونة الى أن العزل االنفرادي من أقسى أنواع العقوبات ال
زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة باالحتالل ضد األسرى، حيث يتم احتجاز األسير بشكل منفرد 

 من الزمن ال يسمح له االلتقاء باألسرى.
وأضاف حمدونة أن األسرى المعزولين يعيشون في أقسام العزل ظروفًا ال تطاق مسلوبين من أدنى 

إلنسانية والمعيشية، يتعرضون للضغوط النفسية والجسدية فى ظروف مخالفة ألدنى معايير حقوقهم ا
 مقومات االنسانية.

13/17/7114الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
  زياد أبو عين مركز "حماية" يندد بجريمة اغتيال الوزير .37

أدان و  زياد أبو عين. تواصلت أمس ردود الفعل المنددة بجريمة االحتالل اغتيال الوزير :رام هللا ،غزة
مركز حماية لحقوق اإلنسان بشدة الجريمة التي ارتكبتها قوات االحتالل بتصفية وقتل الوزير أبو 

وقال: "ان ما أقدمت عليه قوات االحتالل من اعتداء على متظاهرين فلسطينيين سلميين غير  عين.
م يكونوا في حالة قتال أو اشتباك مبرر ومخالف للمواثيق والقوانين الدولية، خاصة أن المشاركين ل
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مع قوات االحتالل، أن االعتداء عليهم تم أثناء ممارستهم لفعالية سلمية رافضة لالستيطان التي 
 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين". 147تمثل جريمة دولية وذلك وفقًا للمادة 

13/17/7114الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 منع مهرجان انطالقة حماس الل في الخليل إثرمواجهات مع االحت .38

، مواجهات عنيفة بين مجموعة من الشبان الفلسطينيين 11/11اندلعت ظهر يوم الجمعة  الخليل:
وقوات جيش االحتالل اإلسرائيلي، وذلك عقب قيام األخيرة باالعتداء على الموقع المجّهز إلقامة 

ل جنوب الضفة الغربية المحتلة، ومنعها إتمام هذه مهرجان انطالقة حركة "حماس" في مدينة الخلي
ية لـ"قدس برس"، أن عددًا من الشبان الفلسطينيين أصيبوا بأعيرة الفعالية. وذكرت مصادر محل

الرصاص الحي التي أطلقتها قوات االحتالل تجاههم برفقة قنابل الغاز المسيلة للدموع التي أسفرت 
عن اختناق عشرات آخرين، وذلك أثناء المواجهات التي اندلعت عقب صالة الجمعة قرب مسجد 

ل، بعد مضي ساعات قليلة على اقتحام االحتالل لمقر مهرجان انطالقة الوصايا جنوب مدينة الخلي
 حركة "حماس" وتحطيم منصة االحتفال ومصادرة معّدات الصوت وتجهيزات أخرى.
17/17/7114قدس برس،   

 
 يهاجم إسرائيليين بالحمض قرب القدس "مشاكل نفسية"فلسطيني يعاني  .39

ن فلسطينيًا هاجم بواسطة الحمض امس أيلي أعلن الجيش اإلسرائ: أ ف ب -القدس المحتلة 
وأوضح  مجموعة من اإلسرائيليين، بينهم اطفال، في الضفة الغربية، غير بعيد من القدس المحتلة.

في بيان: "وفق المعلومات األولية، هاجم فلسطيني مجموعة من المدنيين، بينهم اطفال بالحمض" 
 شيرًا الى "السيطرة" على المهاجم.على حاجز قرب بيت لحم ومجمع استيطاني كبير، م

وأكد بيان الجيش "ان عائلة يهودية مكونة من اربع بنات وأم وأب، توقفت لنقل شخص في سيارتها 
 وتبين الحقًا انه مهاجم فلسطيني.بعد ان اشار اليها بالتوقف، 

ب تمكن من وعندما توقفوا رشق عليهم مادة حمضية، ثم حاول مهاجمة األب بمفك للبراغي، لكن األ
الهرب منه. وصادف في الوقت نفسه مرور سيارة إسرائيلية مدنية اطلق سائقها النار على ساقي 

 المهاجم الفلسطيني وشّل حركته".
سنة( من  46وقال شهود وسكان من نحالين ان اسم المهاجم الفلسطيني جمال عبد المجيد غياضه )

لحم بأنه يعاني من "مشاكل نفسية". وكان قرية نحالين، وهو معروف في المنطقة ومنطقة بيت 
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غياضه اعتقل مرات وخرج من السجن بمشاكل نفسية خضع على اثرها للعالج في مستشفى 
 األمراض النفسية في منطقة بيت لحم. ويحيط ببلدة نحالين مجمع "غوش عتصيون" االستيطاني.

13/17/7114الحياة، لندن،   
 
 مع غزة طفاء األضواء تضامناا حملة على مواقع التواصل االجتماعي إل .41

أطلق ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي حملة تضامنية جديدة مع قطاع غزة عبر أسلوب 
مبتكر يحاكي واقع القطاع تحت الحصار، تحت عنوان "لن نترك غزة وحدها في الظالم.. سنطف  

 األضواء في كل مكان".
ل موعدا لهذا الحدث التضامني الفريد من نوعه، كانون األو  ديسمبر/ 18وسيكون الجمعة المقبل 

دقيقة، بين السابعة والثامنة ليال  60حيث سيقوم فيه متضامنون حول العالم بإطفاء األضواء لمدة 
وتعتمد هذه الموجة التي انطلقت في اإلعالم االجتماعي وتطبيقات  بالتوقيت المحلي لكل مدينة.

يات رمزية متعددة لمعايشة واقع الشعب الفلسطيني تحت التواصل في الهواتف الذكية، على فعال
 الحصار، حيث يتسع نطاقها يوميا لتشمل أوساطا متفاعلة في عواصم ومدن بأنحاء أوروبا والعالم.

وباإلضافة إلطفاء األضواء في المنازل وبعض المرافق ودور العبادة، قررت تجمعات محلية 
داث رمزية بهذه المناسبة، منها وقفات ليلية بالشموع ومؤسسات وناشطون من بلدان عدة تنظيم أح

 ونشاطات عامة تبعث برسالة تضامنية مع قطاع غزة.
13/17/7114الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 : واشنطن ترعى مفاوضات األردن للحصول على الغاز اإلسرائيلي"الغد" .40

و" تعتزم توقيع االتفاقية مع قالت مصادر مطلعة في الحكومة إن شركة الكهرباء الوطنية "نيبك: عّمان
 شركة "نوبل انيرجي" األمريكية قبل نهاية العام الحالي لشراء الغاز اإلسرائيلي.

وجــاءت تلــك التأكيــدات متطابقــة مــع مــا تطرحــه وســائل إعــالم "إســرائيلية"، نقــاًل عــن شــركاء فــي حقــل 
 دوالر.مليار  12"لفيتان" الغازي في البحر المتوسط، والتي يقدر حجمها بنحو 

غير أن صحيفة "ذي ماركر" االقتصادية اإلسرائيلية كشفت النقاب عن المداوالت خلف الكواليس بين 
الحكومتين اإلسرائيلية واألردنية حول الصفقة والدور األمريكي العميـق فيهـا. وأشـارت إلـى أن الصـفقة 

يكـــي الخـــاص لشـــؤون تّمـــت برعايـــة وزيـــر الخارجيـــة األمريكيـــة جـــون كيـــري، وبوســـاطة المبعـــوث األمر 
 الطاقة عاموس هوخشتاين وبمواكبة وثيقة من السفير األمريكي السابق في عّمان ستيوارت جونز.
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ـــن وقـــف خلـــف  ونقلـــت الصـــحيفة اإلســـرائيلية عـــن مصـــدر مطلـــع علـــى تفاصـــيل الصـــفقة، قولـــه إن "م 
تحقيـق االتفـاق االتفاق وحّث بدأب على إبرامه كان وزير الخارجية األمريكي جون كيري الـذي عمـل ل

سرائيل. وخالل  –من منطلق ترسيخ محور االعتدال في الشرق األوسط  بين الدول العربية المعتدلة وا 
المباحثــات التقــى مــع ممثلــي الوفــود وشــجعها علــى التوصــل التفــاق. وكــان الــدعم األمريكــي ملموســًا 

سـتقرار"، بحسـب ترجمـة طوال الطريق، حيث نظروا إلى االتفاق على أنه خطوة اسـتراتيجية وعنصـر ا
 لجريدة السفير اللبنانية.

وأكدت "ذي ماركر" أن المهندس الرئيس للصفقة كان السفير األمريكي في األردن، جونز الـذي أنهـى 
الشهر الماضي مهامه. وقد حضر جونز معظم اللقاءات بين وفد شراكة "لفيتان" والوفد األردني. كمـا 

اسم التوقيع على الصفقة فـي السـفارة األمريكيـة فـي عّمـان مـا أن جونز، وبرغم إنهاء عمله، حضر مر 
 يرمز إلى الرعاية األمريكية لها.

 13/17/7114الغد، عم ان، 
 
 فلسطينيةضرورة وجود رديف مادي ومعنوي ألي انتفاضة " يؤكد من أجل األقصى"االئتالف  .42

ًا إصـــالحيًا أمـــام نّظـــم ائـــتالف جـــرش للتغييـــر عقـــب صـــالة الجمعـــة اعتصـــام: نصـــر العتـــوم - جـــرش
 مسجد خالد بن الوليد في مخيم سوف بعنوان " من أجل األقصى ننتفض ".

وبــّين االئــتالف أّن المســجد األقصــى المبــارك هــو المحّفــز فــي اســتنهاض الهمــم للمواجهــة مــع العــدو 
الصــــهيوني، وقــــال إن األقصــــى ســــيبقى المــــؤّجج لمشــــاعر األمــــة ُمنــــذرًا بانتفاضــــات  تقــــّض مضــــاجع 

ني المحتل وأدواته في المنطقة مؤكدًا على " ضرورة وجود رديف مادي ومعنوي ألي انتفاضة الصهيو 
وأكد االئتالف ضـرورة الـتالحم إلنجـاح انتفاضـة قويـة بعيـدة عـن  وألي مواجهة مع العدو الصهيوني".

 .الفصائلية
 13/17/7114السبيل، عم ان، 

 
 تواجه العالقات التجارية األردنية الفلسطينيةيدعو إلزالة العوائق التي  رئيس غرفة صناعة عم ان .43

ــان العــين زيــاد الحمصــي إلــى ضــرورة بــذل كافــة الجهــود لــدى  :عّمــان دعــا رئــيس غرفــة صــناعة عّم
العوائــــق التــــي تواجــــه تنميــــة العالقــــات االقتصــــادية بــــين األردن وفلســــطين،  إلزالــــةمختلــــف األوســــاط 

 اد الفلسطيني.خصوصا أن األردن يشكل العمق االستراتيجي لالقتص
ســر غرفــة تجــارة وصــناعة  أمــينوأبــدى الحمصــي خــالل لقائــه مســاء أول مــن أمــس فــي مبنــى الغرفــة 

محافظـــة رفــــح بســـام زنــــون اســـتعداد غرفــــة صـــناعة عّمــــان بتقـــديم كــــل اإلمكانـــات للتعــــاون المشــــترك 
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ماتيــة والمســاهمة فــي تطــوير غــرف الصــناعة الفلســطينية وتــدريب الكــوادر، وبخاصــة بمجــاالت المعلو 
المعـارض المشـتركة للصـناعات األردنيـة  إقامـةوالدراسات والبيئة وخدمات األعضاء وكذلك  واألبحاث

 الفلسطينية.
 13/17/7114الغد، عم ان، 

 
 الجميل والحريري والسنيورة يعزون عباس باستشهاد أبو عين .44

اس، معزيــــًا اتصــــل رئــــيس حــــزب "الكتائــــب" الــــرئيس أمــــين الجمّيــــل بــــالرئيس الفلســــطيني محمــــود عبــــ
الشــديدة  إدانتــهباستشــهاد رئــيس هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان الــوزير زيــاد أبــو عــين. وأعــرب عــن 

 آللة القتل التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني والقيادات الفلسطينية.
كما وّجه الرئيس سعد الحريـري رسـالة إلـى الـرئيس عبـاس معزيـًا باستشـهاد الـوزير المجاهـد أبـو عـين، 

 تعرضه للضرب على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي في رام هللا. بعد
بـالرئيس عبـاس للتعزيـة باستشـهاد الـوزير  اتصـاالوأجرى رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السـنيورة، 

أبـو عـين علــى يـد قــوات االحـتالل أمــام عدسـات التلفـزة وعلــى مـرأى العــالم. وأبلغـه باســمه وباسـم كتلــة 
تعازيـــه الحـــارة"، مؤكـــدًا أن "هـــذه الجريمـــة يجـــب أن تكـــون دافعـــًا للتمســـك باألســـس التـــي "المســـتقبل"، "

 اإلسرائيلي الستعادة الحقوق المغتصبة". -انطلقت منها قضية الصراع العربي 
 13/17/7114المستقبل، بيروت، 

 
 شركة إماراتية تدعم حملة إسرائيلية لترويج "القدس اليهودية" .45

اآلثــــار اإلســـرائيلية حملـــة لتعزيــــز الســـياحة فـــي القــــدس وتســـهم فـــي تهويــــدها، أطلقـــت وزارة الســـياحة و 
وتــدعو الحملــة  وتشــارك فــي ترويجهــا ونشــرها شــركة طيــران تابعــة لشــركة "طيــران االتحــاد" اإلماراتيــة.

لزيــارة القــدس باعتبارهــا مدينــة إســرائيلية خالصــة، فإعالناتهــا تظهــر صــور حــائط البــراق مــع تســميته 
ط المبكـــى" وبجـــواره يصـــلي متـــدينون اليهـــود، وتحتـــل هـــذه اإلعالنـــات مســـاحات واســـعة اليهوديـــة "حـــائ

وتقوم الحملة علـى نشـر عبـارات بعـدة لغـات  وملونة في الصحب ومنها صحيفة "دي فيلت" األلمانية.
أوروبيـــة منهـــا "اجعـــل أورشـــاليم تالمســـك" و"تعـــال فهنـــا بـــدأ كـــل شـــيء"، وشـــعار الحملـــة الرئيســـي هـــو 

 رض اإلبداع" ومركزيها في القدس الغربية."إسرائيل.. أ
 13/17/7114، 48عرب 
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 برلمان البرتغال يصوت لصالح االعتراف بدولة فلسطين .46
الغالبية البرلمانيـة وقسـم مـن المعارضـة اليـوم الجمعـة توصـية  بأصواتقر البرلمان البرتغالي أ :رام هللا

 2مقابـــل  أعضـــاء 106لصـــالح القـــرار وصـــوت  االعتـــراف بالدولـــة الفلســـطينية. إلـــىتـــدعو الحكومـــة 
 عن التصويت. 6عارضوه، فيما امتنع 

 أحـــزاب أبـــرزوتقتـــرح المـــذكرة التـــي اشـــترك فـــي تقـــديمها اليمـــين الوســـط الحـــاكم والحـــزب االشـــتراكي، 
دولـة مسـتقلة وتتمتـع  أنها، بدولة فلسطين على األوروبيالمعارضة، "االعتراف، بالتنسيق مع االتحاد 

للمبـــاد  المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــانون الـــدولي، والعمـــل مـــع شـــركائها فـــي االتحـــاد  بالســـيادة، وفقـــا
األوروبــي والشــركاء الــدوليين فــي مواصــلة تعزيــز الحــوار والتعــايش الســلمي بــين دولتــين ديمقــراطيتين، 
 إسرائيل وفلسطين، فقط من خالل المفاوضات يكون من الممكن ضمان األمن والسالم في المنطقة".

علــى الحكومــة "االســتمرار فــي التشــجيع علــى الحــوار والتعــايش الســلمي بــين  أن أيضــاً نــواب واعتبــر ال
والسـالم  األمـن"المفاوضات وحدها تضمن  أن إلىوفلسطين"، مشيرين  إسرائيلدولتين ديموقراطيتين، 

 في هذه المنطقة".
ة البرتغاليـة "سـتختار الحكومـ أنالنـواب  أمـامالقـول  إلـىوسارع وزير الخارجية البرتغـالي روي ماشـيت 
"الحكومـــة البرتغاليـــة تتجـــاوب مـــع دعـــوة  أن وأضـــاف الوقـــت المالئـــم" لالعتـــراف بالدولـــة الفلســـطينية.

ــــــى يتعــــــايش  ــــــة الفلســــــطينية "حت ــــــراف بالدول ــــــت المالئــــــم لالعت  اإلســــــرائيليونالبرلمــــــان وســــــتختار الوق
 والفلسطينيون بصورة دائمة وبطريقة سلمية".

 17/17/7114القدس، القدس، 
 
 برلمان بروكسل يطالب باالعتراف بدولة فلسطين .47

صوت برلمان إقليم بروكسل، الليلة الماضية، على قرار يـدعو الحكومـة الفيدراليـة البلجيكيـة  :بروكسل
وطالــب الحكومــة  .1867إلــى االعتــراف الفــوري بدولــة فلســطين علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران عــام 

علـــى اســـتئناف عمليـــة الســـالم بـــين الطـــرفين لحـــل كـــل قضـــايا  البلجيكيـــة واالتحـــاد األوروبـــي بالعمـــل
 عن التصويت. نائباً  11ضد، فيما امتنع  نائباً  11، ونائباً  26وصوت لصالح القرار  الصراع.

وبــذلك يكــون برلمــان بروكســل هــو البرلمــان اإلقليمــي الثــاني فــي مملكــة بلجيكــا الــذي يقــدم علــى هــذا 
 ني، مساء أول أمس الخميس.القرار، حيث صوت برلمان إقليم والو 

 13/17/7114 القدس، القدس،
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 واشنطن تمتنع عن التعليق على لقاء كيري ونتنياهو وتكهنات بعدم استخدامها للفيتو .48
أكــدت الناطقــة الرســمية باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة جنيفــر بســاكي أن  :ســعيد عريقــات - واشــنطن

بنيامين نتنياهو فـي رومـا االثنـين  "إسرائيل"رئيس وزراء  لقاء وزير الخارجية األمريكي جون كيري مع
المقبــــل يــــأتي فــــي إطــــار اللقــــاءات الدوريــــة التــــي تجريهــــا الواليــــات المتحــــدة مــــع الطــــرفين الفلســــطيني 
واإلسرائيلي لبحث العالقات بالغـة التـوتر وارتفـاع وتيـرة المواجهـات العنيفـة بينهمـا، خاصـة فـي القـدس 

 .الشرقية والضفة الغربية
 ،أثنــاء إيجازهــا الصــحفي الخمــيس فــي فــي معــرض ردهــا علــى أســئلة وجهتهــا القــدس ،وقالــت بســاكي

حـول فحــوى النقــاط التــي ســيتم بحثهــا "بكــل تأكيـد ســيتم بحــث االقتراحــات المطروحــة فــي إطــار ارتفــاع 
 عــدد الــدول التــي تــدفع باتجــاه اتخــاذ خطــوات وقــرارات فــي األمــم المتحــدة حيــث أننــا نعتقــد بــأن هـــذه
المواضيع تستحق البحث مع اإلسرائيليين كما مع الفلسـطينيين والشـركاء اآلخـرين وأن الـوزير )كيـري( 

وعما إذا كان كيـري سـيبحث تفاصـيل مشـروع االقتـراح  شخص يعتقد بأهمية الدبلوماسية وجهًا لوجه".
مطروحــــة الفلســــطيني أو الفرنســــي مــــع نتنيــــاهو، قالــــت بســــاكي "أوال لــــيس هنــــاك ثمــــة مســــودة اقتــــراح 

 )للتصويت( ولذلك لن أخوض في التفاصيل حيث نعتقد أن هذه الحوارات خاصة وليست علنية".
ــــات  وعــــن توقيــــت االجتمــــاع خاصــــة وســــط ظــــروف متقلبــــة والحكومــــة اإلســــرائيلية مســــتقيلة واالنتخاب

نحـن اإلسرائيلية مقررة في شهر آذار المقبـل، أكـدت بـاكي "إنهـا ال تزيـد عـن االعتيـادي ولكـن بـالطبع 
على إدراك بـأن هنـاك ازديـادا فـي عـدد االقتراحـات )منهـا الفلسـطيني والفرنسـي( وعـدد الـدول المطالبـة 

وتابعت "إننا  بالحركة في األمم المتحدة، وبالتالي نفاد الوقت واقتراب األعياد يدفع باتجاه اللقاء اآلن".
لعودة إلـــى مائـــدة المفاوضـــات بشـــكل عـــام نعتبـــر أن الوســـيلة األمثـــل إلنعـــاش عمليـــة الســـالم تكمـــن بـــا

خاصــة وأننــا رأينــا فــي األشــهر القليلــة الماضــية اســتحالة اســتدامة األوضــاع كمــا هــو الحــال عليــه )فــي 
 األراضي الفلسطينية المحتلة(".

ولــم تعــطِ الخارجيــة األمريكيــة مزيــدا مــن تفاصــيل المحادثــات التــي تــم الترتيــب لهــا علــى عجــل، بينمــا 
ســـعى فيـــه األردن إلـــى بـــدء المحادثـــات مـــع أعضـــاء مجلـــس األمـــن بشـــأن يـــأتي االجتمـــاع فـــي وقـــت ي

 مقترحين فلسطيني وأوروبي من أجل إصدار مشروع قرار ينهي الصراع في الشرق األوسط.
اكي قالــت "إنـــه مــن الســـابق ألوانــه الحـــديث عــن مقترحـــات )فــي المحافـــل الدوليــة( كـــون أن ســـولكــن ب

ولـم تـرد بسـاكي علـى أسـئلة تخـص مـا  القضايا وجهًا لوجه".الطرفين يحتاجان إلى مناقشة العديد من 
إذا كــان الــوزير كيــري ينــوي إبــالي كيــري أن الواليــات المتحــدة ســتمتنع عــن التصــويت فــي حــال مثــول 

 القرار الفلسطيني أمام مجلس األمن.
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ال تـزال  إال أن مصادر مطلعة في واشنطن تعتقد أن "الوزير سيبل  نتنيـاهو أن الواليـات المتحـدة التـي
تســـعى مـــن أجـــل إقنـــاع الفلســـطينيين وبقيـــة الشـــركاء بـــأن الســـبيل األمثـــل هـــو المفاوضـــات المباشـــرة، 
نهــــاء  وتحــــاول الضــــغط كــــي ال يتنــــاول أي مشــــروع جــــدواًل زمنيــــًا محــــددًا لقيــــام الدولــــة الفلســــطينية )وا 

ا يعني عـدم االحتالل( إال أنها لن تصوت بال في مجلس األمن في حال طرح المشروع للتصويت مم
 استخدام الفيتو، بل ستمتنع عن التصويت مما يبقي مصير المشروع في يد األغلبية".

 17/17/7114القدس، القدس، 
 
 مشاورات مكثفة لبلورة مشروع قرار يحدد إطاراا زمنياا للمفاوضات .49

نيـــًا" يتعلـــق فـــرض تعيـــين الحكومـــة اإلســـرائيلية موعـــدًا إلجـــراء االنتخابـــات العامـــة "تحـــديًا زم: نيويـــورك
 -"بضرورة اإلسراع في طرح مشروع قرار في مجلس األمن يضع إطارًا زمنيًا للمفاوضات الفلسطينية 

اإلســـرائيلية"، وفـــق ديبلوماســـي غربـــي رفيـــع، وهـــو مـــا تتـــولى فرنســـا دور القيـــادة فيـــه إلقنـــاع الواليـــات 
ألمريكـي جـون كيـري اتصـاال المتحدة بالموافقة على إصدار هذا القرار. وأمس أجرى وزيـر الخارجيـة ا

هاتفيـــا مـــع نظيـــره الروســـي ســـرغي الفـــروف تنـــاول مشـــروع القـــرار الـــذي ســـيطرح فـــي مجلـــس األمـــن، 
 والتطورات في إسرائيل والضفة والقدس والمنطقة.

وقــال الديبلوماســي إن وزيــر الخارجيــة الفرنســي لــوران فــابيوس يجــري اتصــاالت شــبه يوميــة مــع نظيــره 
 ضمن إطار زمني". اإلسرائيلية -لة "إعادة إطالق المفاوضات الفلسطينية األمريكي تتصدرها مسأ

اإلسـرائيلية تسـيبي  عـدلوبحسب مصادر في مجلس األمن، فـإن ثمـة تعـوياًل غربيـًا "علـى فـوز وزيـرة ال
ليفني فـي االنتخابـات العامـة المقبلـة علـى رأس تحـالف يجمـع أحـزاب كاديمـا والحركـة والعمـل" إلعـادة 

 اوضات.تحريك المف
ثالثــة محــاور: تبنــي قــرار فــي مجلــس األمــن  إلــىويقــول مطلعــون علــى التحــرك الفرنســي إنــه ينقســم 

بإجمــاع أعضـــائه، بمـــن فـــيهم الواليــات المتحـــدة، يحـــدد إطـــارًا زمنيــًا للمفاوضـــات، وعقـــد مـــؤتمر دولـــي 
ر مجديــة، للســالم يوســع مرجعيــة المفاوضــات بــداًل مــن إبقائهــا محصــورة بمرجعيــة أمريكيــة وحيــدة وغيــ

وبحسب التصور الفرنسي حيال مشروع  واالعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية كجزء من حل الدولتين.
اإلسـرائيلية، التـي هـي  -القرار في مجلس األمن، فإنه "يجب أن يحـدد أسـس المفاوضـات الفلسـطينية 

المتحـــدة، والمبـــادرة معلومـــة وواضـــحة للجميـــع"، والمتمثلـــة فـــي مقـــررات مـــؤتمر مدريـــد، وقـــرارات األمـــم 
 العربية، و"خريطة الطريق" للجنة الرباعية الدولية الخاصة بعملية السالم.

وأضــاف المصــدر أن موقــف الواليــات المتحــدة "شــهد تغيــرًا كبيــرًا فــي األشــهر األخيــرة، مــا يعــزز أهميــة 
إلصـدار التحرك الفرنسي بسبب وجود فرصة للتوصل إلى إجماع في مجلس األمن بمشاركة أمريكيـة 
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قــرار يحــدد إطـــارًا زمنيــًا للمفاوضــات إلخراجهـــا مــن ســـياق االســتثمار السياســي إلـــى مكــان ذي معنـــى 
وتابع إن الهدف اآلن "ال يقتصر علـى تجـاوز الفيتـو األمريكـي فـي مجلـس  ويؤدي إلى نتيجة عملية".

ت مكثفـة بــين األمـن بـل إقنــاع األمـريكيين بالتصــويت لصـالح القــرار، وهـو مــا تجـري فــي شـأنه مشــاورا
 مثلث نيويورك واشنطن باريس".

وقال ديبلوماسيون إن بريطانيا "تفضل االنخراط في بحث مشروع قرار تطرحه الواليات المتحدة وليس 
فرنسا، وهـي لـذلك ال تـزال متحفظـة عـن مسـألة اإلطـار الزمنـي للمفاوضـات"، فيمـا توافـق ألمانيـا علـى 

لتشديد علـى "تعزيـز الفقـرات المتعلقـة بـأمن إسـرائيل فـي ضرورة طرح المشروع في مجلس األمن، مع ا
 مشروع القرار الفرنسي".

وبالنسبة إلى المـؤتمر الـدولي الـذي "يفتـرض أن يعقـب تبنـي قـرار فـي مجلـس األمـن" فـإن الهـدف منـه 
"وضــع إطــار للمفاوضــات مـــن خــالل فــرق عمــل يتـــولى كــل منهــا البحــث فـــي قضــايا الحــل النهـــائي" 

 "بحيث ال يكون الهدف العودة إلى المفاوضات بل إنهاؤها وتوصلها إلى نتيجة". وتحديد إطار زمني
وأضــاف أن "توســيع دائــرة األطــراف المشــاركة فــي هــذا المــؤتمر يجــب أن يضــم، إضــافة إلــى الواليــات 
المتحـــدة، كـــاًل مـــن الجامعـــة العربيـــة وأعضـــاء مجلـــس األمـــن الـــدائمين واالتحـــاد األوروبـــي". وقـــال إن 

لوحيدة للمفاوضات المتمثلة بالواليات المتحدة، ثبت للجميع أنها غير كافية، وهـو مـا برهنـت "الرعاية ا
 أشهر لم يستطع فيها تحريك المفاوضات". 8عليه جهود كيري على مدى 

وعـــن مســـألة االعتـــراف بالدولـــة الفلســـطينية، أشـــار المصـــدر إلـــى تغيـــر االتجـــاه فـــي أوروبـــا لصـــالح 
 130تائج التصويت في برلمانات دول أوروبية أساسية، في ظل اعتراف االعتراف، وهو ما أظهرته ن

 دولة في العالم بالدولة الفلسطينية، وهو ما يجب أن يتحول إلى اعتراف دولي تطبيقًا لحل الدولتين.
وعمـا إذا كانـت المسـارات الثالثـة، أي قـرار مجلـس األمـن والمـؤتمر الـدولي للسـالم واالعتـراف بالدولــة 

ة، حزمــة اتفــاق واحــدة، قــال المصــدر: "لــيس بالضــرورة، إذ يمكــن طــرح مشــروع القــرار فــي الفلســطيني
 مجلس األمن قبل التوصل إلى توافق على النقطتين األخريين".

 13/17/7114الحياة، لندن، 
 
 صحف عبرية تتحدث عن ضغوط عربية أمريكية على القيادة الفلسطينية لمنع وقف التنسيق األمني .51

رغم غضب الشارع والتعقيدات التي يعرفها ألي موقف يمكن أن تتخذه : بالدي أبو سعدىفا -رام هللا 
للشــهيد زيــاد أبــو عــين، هــا هــي الصــحف العبريــة، وتحديــدًا  "إســرائيل"القيــادة الفلســطينية ردًا علــى قتــل 

صحيفة "هآرتس"، تكشف الكثير من الضغوط التي مورست وما تزال على الرئيس الفلسطيني محمود 
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اس، والقيادة الفلسطينية برمتها، لمنعهم من اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد فـي عب
 األراضي الفلسطينية.

وقد أوردت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير إخبـاري، أن الـرئيس الفلسـطيني يواجـه ضـغوطًا عربيـة 
علــى جريمــة قتــل  ، رداً "إســرائيل" وأمريكيــة، مــن أجــل منعــه مــن اتخــاذ قــرار بوقــف التنســيق األمنــي مــع

وبحســب مصــادر الصــحيفة، فــإن الــرئيس الفلســطيني "أبــو  الــوزير الفلســطيني زيــاد أبــو عــين قبــل أيــام.
مــازن" الــذي أّجــل اتخــاذ قــرار بشــأن الــرد علــى قيــام جنــود إســرائيليين باالعتــداء علــى الــوزير زيــاد أبــو 

تمارس عليه من عدة جهات عربية وأمريكية،  عين، ما أدى إلى استشهاده، كان بسبب الضغوط التي
 وعلى رأسها ضغوط أردنية ومصرية، على حد قول الصحيفة.

عبــــد هللا الثــــاني والــــرئيس المصــــري عبــــد الفتــــاح  األردنــــيوأشــــارت "هــــآرتس" فــــي تقريرهــــا، أن الملــــك 
رئيس السيســي، طلبــا مــن الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس عــدم اتخــاذ مثــل هــذا القــرار، كمــا أن الــ

المصري الذي زار عمان، انضم إلى الجهود والضغوط التـي تمـارس علـى الـرئيس عبـاس، لمنعـه مـن 
 اتخاذ قرار "دراماتيكي خطير" كقرار وقف التنسيق األمني.

 13/17/7114القدس العربي، لندن، 
 
 مليون دوالر 414األونروا تطلق مناشدة بقيمة  .50

مناشــدة طارئــة تطلــب فيهــا مبلــ   إطالقهــاعــن  "األونــروا"وكالــة  : أعلنــتليلــى خالــد الكركــي -عّمــان 
أال وهـــم  ،مليـــون دوالر لتقـــديم الـــدعم لـــبعض مـــن الفلســـطينيين األقـــل حظـــا فـــي الشـــرق األوســـط 414

 الوكالة. أصدرتهلبيان صحافي  الجئو فلسطين الذين يعيشون في األراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً 
ف، قالـت نائـب المفـوض العـام للوكالـة مـارغوت إيلـيس فـي وخالل حفل اإلطـالق الـذي جـرى فـي جنيـ

للفشــل الجمــاعي للمجتمــع الــدولي فــي إنهــاء المعانــاة الممنهجــة  البيــان بــأن مناشــدة الطــوار  "تعــد رمــزاً 
وقالت: "في ظل غياب إجراء سياسي بإنهاء االحتالل والنزاع والظلم الحاليين، فإن  لالجئي فلسطين".

تقــوم )األونـروا( ووكــاالت األمـم المتحــدة األخـرى بتوفيرهــا تمثـل شــريان الحيــاة  المسـاعدة الطارئــة التـي
لالجئي فلسطين في األراضي الفلسطينية المحتلـة، والـذين ال يسـتطيع العديـدون مـنهم البقـاء علـى قيـد 

 الحياة بدون مثل هذه المساعدة".
 13/17/7114الدستور، عم ان، 
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 على السفارة اإلسرائيلية في أثينا "اإلرهابي"اليونان تندد بالهجوم  .52
 أثينافي  "إسرائيل"" فجر أمس ضد سفارة اإلرهابينددت الحكومة اليونانية بالهجوم ": أ ف ب -اثينا 

في الضاحية الشمالية للعاصمة، والذي لم يسفر عن ضحايا. وصـرحت الناطقـة صـوفيا فولتبسـي فـي 
الحكومـة تكـافح  أناطيـة والـبالد". وشـددت علـى هو مـس بالديموقر  إرهابيي هجوم أبيان رسمي بأن "
 من اجل الدفاع عن الديموقراطية". اإلرهابية األعمال"بشكل حازم هذه 
يحمـــل بصـــمات  "إســـرائيل"، فـــإن الهجـــوم علـــى ســـفارة اإلرهـــابلقـــوة مكافحـــة  األوليـــةووفـــق التقـــديرات 

فـة التـي ظهـرت فـي السـنوات متطابقة مع هجمات نفـذتها مجموعـة "مقـاتلون شـعبيون" اليسـارية المتطر 
 في اليونان. األخيرة

 13/17/7114الحياة، لندن، 
 
 وتعاود العمل  "إسرائيل": اإلغاثة اإلسالمية تكذ ب "الغارديان" .53

كشـفت منظمـة اإلغاثـة اإلســالمية )إسـالميك رليـف( البريطانيـة عـن أنهـا ستســتأنف : وكـاالت ،السـبيل
الهجــوم اإلســرائيلي عليهــا، ووصــف وزارة الــدفاع لهــا ن مــرغم علــى الــعملياتهــا الخيريــة فــي فلســطين 

وبينـــت المنظمـــة أنهـــا ســـتعمل علـــى  بــــ"المنظمة اإلرهابيـــة"، التـــي تســـاعد المؤسســـات التابعـــة لحمـــاس.
فلسطيني كانوا يستفيدون من خدماتها. وقالت إنها ستعاود نشاطاتها في فلسـطين،  79.000مساعدة 

وقالــت "اإلغاثــة اإلســالمية"، التــي  مــزاعم اإلســرائيلية ضــدها.بعــد تحقيقــات خاصــة فشــلت فــي تأكيــد ال
دولة، إن تحقيقًا داخليـًا لـم يـؤد إلـى أدلـة تؤكـد مـا زعـم أن المنظمـة محظـورة مـن العمـل  44تعمل في 

في الضفة الغربية؛ ألنهـا تجمـع األمـوال لحركـة حمـاس، وأن مكاتبهـا فـي األراضـي الفلسـطينية يـديرها 
 ناشطون إرهابيون.

ي تصــريحات لمــدير المنظمــة محمــد العشــماوي لصــحيفة "الغارديــان"، قــال إن أشــهرًا مــن العمــل لــم وفــ
ن المنظمة ستستأنف "العمل اإلنساني" في فلسطين.  تظهر أي دليل، وا 

وتقــول "الغارديــان" إن "اإلغاثــة اإلســالمية" هــي مثــال علــى التحــديات التــي تواجــه الجمعيــات الخيريــة، 
مـــن المطالـــب المفروضـــة عليهـــا مـــن أجـــل التأكـــد مـــن العـــاملين معهـــا، ومـــن  التـــي تشـــكو بشـــكل دائـــم

 يتبرعون ومن يستفيدون من خدماتها.
 13/17/7114السبيل، عم ان، 
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 مليار دوالر 522الكونغرس يقر ميزانية دفاعية بـ .54
ضمن مليار دوالر، تت 277وافق الكونغرس األمريكي أمس على ميزانية سنوية للدفاع بقيمة : وكاالت

مخصصــات لتــدريب القــوات العراقيــة ولقــوات المعارضــة الســورية التــي تقاتــل تنظــيم الدولــة اإلســالمية. 
 مليار دوالر لحروب أمريكا في الخارج، ومنها العمليات في أفغانستان. 64كما خصص مبل  

لميزانية معارضا، وأرسل قانون ا 11صوتا مؤيدا مقابل  98ووافق مجلس الشيوخ على الميزانية بواقع 
 للرئيس األمريكي باراك أوباما للتوقيع، كي يصبح ساري المفعول.

ــدفاعي، إذ نالــت  ــدفاع )بنتــاغون( علــى حصــة األســد مــن اإلنفــاق ال  486واســتحوذت ميزانيــة وزارة ال
مليــارا لتمويــل الحــروب فــي  64مليــار دوالر، وهــو المبلــ  نفســه الــذي طلبتــه إدارة أوبامــا، إضــافة إلــى 

 مليارا لوزارة الطاقة لتصنيع أسلحة نووية. 17.8بل  الخارج، وم
 13/17/7114الجزيرة. نت، 

 
 بورصة عربية 11تراجعات حادة لمؤشرات  .55

بـاألحمر مسـجلة تراجعـات تراوحـت  13بورصـة عربيـة مـن أصـل  11تلّونـت مؤشـرات : الكويت، دبي
ت كبيــــرة بلغــــت ونصــــف فــــي المئـــة. وتصــــدرت بورصــــتا دبـــي وعّمــــان القائمــــة بانخفاضـــا %14بـــين 
علـى  %7.1و %7.4على التوالي فـي حـين انخفضـت سـوقا قطـر وأبـو ظبـي بــ  %11.7و 13.9%

ــــوالي. وتلــــت الســــوق الســــعودية إذ خســــر مؤشــــرها  ــــم الكويتيــــة بتراجــــع  %6.1الت ، وجــــاءت %3.1ث
ـــة خلفهمـــا بانخفـــاض  ـــة  .%1.1البحريني تلتهـــا  %1.4ومـــن خـــارج الخلـــيج انخفضـــت الســـوق المغربي

وكـــذلك انخفضـــت بورصـــة  %0.6بخســـارة واحـــد فـــي المئـــة، أمـــا مصـــر فتراجعـــت بورصـــتها التونســية 
 .%0.4بيروت 

وفــي حين استقر مؤشـر سـوق المـال األردنــــية مـن دون تغييـر عـن األسـبوع المــــاضي تمكنـــت السـوق 
 .%0.3الفلسطينيـــة مـــن تسجيل ارتفاع طفيف بل  
ضـــاربة وجنـــي أربـــاح حـــادة علـــى المســـار المـــنخفض وســـط وواجـــه األداء العـــام للبورصـــات موجـــات م

مؤشـــرات ســـلبية آتيـــة مـــن التوقعـــات التـــي تحـــيط بأســـواق الـــنفط ومســـتويات الطلـــب فـــي ظـــل االرتفـــاع 
الحاصل على المعروض، ما أدى إلى الوصول إلـى مسـتويات سـعرية خطـرة علـى صـغار المتعـاملين 

ى التآكـل خــالل جلسـات معــدودة، وتشــير فـي شــكل خـاص، بعــد تعـرض جــزء كبيـر مــن اسـتثماراتهم إلــ
 حدة التراجعات المسجلة إلى ان المسار الهابط لم يصل إلى نهايته بعد".

 13/17/7114الحياة، لندن، 
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 تريليون دوالر خسائر األسهم حول العالم .56
 إلـىثنـين والجمعـة بمـا يصـل حـول العـالم بـين اإل األسـهمقدرت وكالة "بولمبيري" خسائر أسـعار : لندن

دوالر( للخــام األمريكــي وهــو  29.11دوالرًا ) 60دون  إلــىالخــام  أســعارريليــون دوالر نتيجــة تراجــع ت
 إلــى، فــي حــين تراجــع خــام القيــاس األوروبــي "برنــت" أمــس 1008يوليــو  /الســعر األدنــى منــذ تمــوز

منـذ  %43 إلـىلتصـل  %8نحـو  األسـبوعدوالر في سوق لندن. وبلغت خسائر الخـام خـالل  61.11
الســنة. ووقعــت أســواق األســهم العربيــة فــي شــباك الــنفط وأثــرت التراجعــات الحــادة المســتمرة منــذ  مطلــع

 أسابيع تأثيرًا سلبيًا بالغًا في مؤشرات بورصات المنطقة العربية.
اللــون األحمــر نتيجــة تبــاطؤ النمــو فــي االقتصــاد الصــيني  إلــىوتحولــت مؤشــرات األســهم حــول العــالم 

عـن التوقعـات الشـهر الماضـي. وعلـى رغـم  %0.3مية انه تراجع بنسـبة رس إحصاءاتبعدما أظهرت 
 أن إلــىن توقعــات االقتصــاديين تشــير أ إالأن االقتصــاد األمريكــي، األكبــر فــي العــالم، ال يــزال ينمــو 

 في شبه ركود. إدخاله إلىحتى  أووقف النمو األمريكي  إلىاالقتصاد العالمي قد يدفع 
ـــة الطاقـــة الدوليـــة توقعاتهـــا للطلـــب  أســـعارفـــي  اإلضـــافيةوجـــاءت الخســـائر  الخـــام بعـــدما خفضـــت وكال

مليـــون برميـــل يوميـــًا بنـــاء علـــى  0.8ألـــف برميـــل يوميـــًا إلـــى  130بواقـــع  1012العـــالمي خـــالل العـــام 
توقعـات بانخفــاض اســتهالك الوقــود فــي روســيا وغيرهـا مــن الــدول المصــّدرة للــنفط. ورأت أن مــن الســابق 

 سعار النفط المتدنية في الحد بشكل كبير من طفرة المعروض في أمريكا الشمالية.ألوانه توقع أن تبدأ أ
 13/17/7114الحياة، لندن، 

 
 . ووجوب االنتقال إلى استراتيجية التأثير..حماس واإلقليم :72الـ  في ظالل االنطالقة .57

 د. رائد أبو داير
س، تأتي هذه الذكرى في ظل لحركة حما 17يعيش الفلسطينيون في هذه األيام ذكرى االنطالقة 

توقيت دقيق  وحرج تمر به القضية الفلسطينية عامة وفصائل المقاومة خاصة وحركة حماس على 
وجه الخصوص، ومن تتبع بسيط لتاريخ الحركة نجد أنها كانت وال زالت تعتبر عمودًا فقريًا مهما 

صدقاؤها وأعداؤها وكذلك المراقبون لتاريخ ومستقبل القضية الفلسطينية، وقد يختلف ويتفق في شأنها أ
وجود حماس في المشهد الفلسطيني أوجد زخمًا  :العدو قبل الصديق أن هجمع عليلها، ولكن ما يُ 

، وانتقال جيش 1891كبيرًا خاصة بعد تخلي العمق العربي عن القضية الفلسطينية ما بعد حرب 
 .ل تهديدًا مباشرًا ألمن دولة االحتاللإلى الدول التي ال تشك نالتحرير وقيادة المنظمة من لبنا
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عامًا على انطالقة حركة حماس ورغم التزامها الكبير بمواقفها وحفاظها على ميثاقها،  17بعد مرور 
حتى يومنا هذا مرت  1883إال أن الحركة ومنذ وجود السلطة الوطنية نتيجة اتفاقية أوسلو منذ 

لتحول في استراتيجية المنظمة من المقاومة كوسيلة بظروف غاية في الدقة والحساسية، خاصة بعد ا
للتحرير إلى المفاوضات ثم المفاوضات طريقًا للتحرير، هذه االستراتيجية التي أحرجت حركة فتح 

 التي خطت بيدها إنهاء وصايتها على الثورة الفلسطينية.
فق إقرار الرقابة نتيجة انتخابات نزيهة وشفافة و  1006بعد أن تسلمت حماس مقاليد الحكم منذ 

الدولية عليها حتى تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية قبل أشهر، وبعد ثبات المقاومة التي قادتها 
يوم من المواجهة والمتالحمة  21الحركة في حرب العصف المأكول وخروجها منتصرة بعد أكثر من 

لعربية واإلسالمية في والتي استطاعت الحركة أن تثلج صدور شعبها الفلسطيني وجماهير أمتها ا
بقاع المعمورة، كل ذلك أوجب على الحركة رغم حالة الحصار وتعدد أشكاله حتى تأتي طواعية لبيت 
الطاعة الصهيوأمريكي أن تنتقل من حالة التأثر إلى حالة التأثير في اإلقليم، ويمكن لنا القول إن 

برز دورها كمؤثر مهم في اإلقليم وذلك الحركة لديها من القدرات واإلمكانات التي تؤهلها إلى أن ي
 ألسباب كثيرة ومنها:

  حتى اليوم من  1006فشل قدرة العدو الصهيوني من خالل تعدد أساليب ووسائل الحصار منذ
 إنهاء وجود أو قوة حماس بل زادت قوة وتطورًا.

 ار بالمعنى انتهاء فاعلية نظرية األمن القومي اإلسرائيلي من خالل قدرة المقاومة على االنتص
، حيث استطاعت الحركة أن تنهي 1014حتى  1009العسكري، على مدار ثالثة حروب من 

منظومة الضربة االستباقية التي كان يتمتع بها العدو على مدار تاريخ الحروب مع العرب، وفي 
انهت الحركة نظرية الجيش الذي ال يقهر من خالل قدرة أبناء المقاومة من خالل  1014
 ك من نقطة الصفر.االشتبا

  بقاء المجتمع الصهيوني في حالة ترقب للمقاومة خاصة في منطقة ما تسمى بغالف غزة، حيث
 أن المقاومة هي صاحبة القول في توجيه البوصلة في المجتمع الصهيوني.

  ،فشل منظومة السلطة األمنية واإلعالمية في رفع الغطاء الجماهيري والشعبي عن حركة حماس
الفشل خالل حرب العصف المأكول حيث ما أجمع عليه الشعب الفلسطيني أن مع ولقد تحقق 
 المقاومة.
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  ،ابتعاد حركة فتح ومنظمة التحرير عن مسؤولياتها التاريخية اتجاه القضية الفلسطينية وثوابتها
بل أضحت قيادة المنظمة والسلطة وحركة فتح تتماهى مع ترسيخ قوة االحتالل على األرض من 

ليها عن المقاومة المسلحة، وعدم اكتراثها لما يقوم به االحتالل من جرائم يومية على خالل تخ
 األرض.

  على موعد قريب مع االنفجار الحقيقي، ولعل تفاعل العمليات  49أن الضفة والقدس والـ
الفردية، وظاهرة المرابطين في رحاب المسجد األقصى، والمزيد من القرارات العنصرية تجاه أهلنا 

 عوامل ممهدة ومبشرة ألن تنتقل تجربة غزة إلى الضفة. 49ي الـ ف
  تزايد يقظة الشعوب العربية واإلسالمية، وبالرغم من حالة السكون التي تحياها األمة إال أن

الكثير من خبراء الدراسات المستقبلية يقرون أن القضية الفلسطينية ستكون حالة التحول نحو 
 عربية.الثورات الحقيقية للشعوب ال

  أن الكثير من الدول في اإلقليم هي بحاجة إلى الحركة أكثر من حاجة الحركة لها، وذلك ألن
الحركة في ظل ثباتها وقوة ومقاومتها وحقيقية صمودها وعدم القدرة على احتوائها من دول 
 اإلقليم يساهم في أن تحظى الحركة باحترام تلك الدول ويمكن أن تساهم في إعادة رسم خارطة

 العالقات الدولية في اإلقليم على قاعدة االلتفاف نحو القضية الفلسطينية.
  أن النظام الدولي أصبح أكثر اقترابًا من التمييز بين اإلسالم الوسطي التي تعتبر حركة حماس

وهذا األمر سيساهم في مخرجات هذه  –كما يسمونه  –جزءًا مهمًا فيه، واإلسالم المتطرف 
كون هناك نتائج ستساهم في تعزيز نهج قدرة الحركة، كما أن حماس الخطوة يتوجب أن ي

ومثيالتها تتشكل من طيف كبير من المثقفين وقادة المجتمعات وهذا األمر يعطل كل مسارات 
 ومحاوالت انهائها.

رغم ما سبق من مؤشرات تمّكن حماس من أن تمارس دورًا مؤثرًا في المشهد اإلقليمي، يجب أن 
ب أن تمتلك ليس عوامل مساعدة ولكن أن تمتلك عوامل تكفل استمرارية قوة التأثير تنطلق من وجو 

 للحركة وذلك من خالل:
  ،إعادة قراءة المشهد اإلقليمي والدولي في ضوء اقتراب دول اإلقليم من القضية الفلسطينية وثوابتها

 ة.مع عدم إغفال دور شعوب المنطقة في تحفيز األنظمة نحو القضية الفلسطيني
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  استمرار تطوير قدرة المقاومة في إطار اإلعداد والتجهيز، مع استمرار يقظة العين من مباغتة
 إسرائيلية محتملة خاصة بعد فشل االحتالل في القضاء على المقاومة أو إضعافها.

  إنهاء التنسيق األمني من خالل العمل على إحياء المقاومة بشقيها الفردي والجماعي في إطار
 ن أن المقاومة من الوصول إلى الضفة الغربية والقدس.رؤية يمك

   تعزيز أن استراتيجية إنهاء االنقسام يجب أن تكون على قاعدة ثوابت القضية الفلسطينية، وهذا
يأتي في إطار التفاعل مع كل الطيف الفلسطيني من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، وأن 

لتنظيمي ُيبنى على الشراكة الحقيقية وهذا األمر يشمل تكون القضية الفلسطينية بشقيها الرسمي وا
 بناء المؤسسة الفلسطينية في الداخل والخارج.

  ضرورة االنفتاح على كل المثقفين وصناع الرأي سواء مؤسسات أو أشخاص انطالقًا من أهمية
 إحياء القضية في كل محافل صناع الرأي.

 الكبير التي قامت به منظومة اإلعالم للحركة  تطوير المنظومة اإلعالمية للحركة، رغم النجاح
كإعالم مقاوم إال أن المطلوب أن تصبح أكثر مرونة وتطورًا وتعددًا وتخصصًا بما يساهم في 

 نشر أشرعة القضية الفلسطينية. 
حركة حماس اليوم أصبحت أهم المؤثرين في مستقبل المشهد الفلسطيني، وقد تحدث بعض 

سطيني أن: ثبات حماس على برنامجها، وحالة اإلرباك في اإلقليم نتيجة المتخصصين في الشأن الفل
اتساع مساحات الصراعات، وتزايد ضعف منظومة السلطة الفلسطينية، وقوة حماس المجتمعية 
واإلقليمية، وتزايد العزلة الدولية لالحتالل، يؤهل الحركة أن تكون محل اهتمام اإلقليم، ولكن وفق ما 

 تطرحه الحركة.
 13/17/7114 

 
 أوروبا والدولة الفلسطينية .58

 إبراهيم حمامي
الــذي اعتبــر أن "حــل الــدولتين هــو الحــل الوحيــد إلنهــاء  1890منــذ صــدور إعــالن قمــة البندقيــة عــام 

النزاع بشكل عـادل وفـق المصـلحة األوروبيـة"، تلعـب أوروبـا دورا محوريـا إلـى جانـب الواليـات المتحـدة 
 الحقا فيما يسمى "الرباعية الدولية".في الشرق األوسط تمت بلورته 
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ـــر  ـــى محـــورين: المحـــور األول هـــو االعترافـــات الرمزيـــة وغي أوروبـــا تتحـــرك اليـــوم وبشـــكل مفـــاج  عل
الملزمـــة المتتاليـــة مـــن البرلمانـــات الوطنيـــة بدولـــة فلســـطين، والتـــي بـــدأت مـــن الســـويد مـــرورا ببريطانيـــا 

يرلنـــدا. والمحـــور الثـــاني إحبـــاط ســـبانيا وا  جهـــاض أي توجـــه ال يرضـــي إســـرائيل فـــي األمـــم  وفرنســـا وا  وا 
 المتحدة.

والحقيقـــة أنـــه ال تنـــاقض بـــين المحـــورين، بـــل يكّمـــل أحـــدهما اآلخـــر، والمتضـــرر الوحيـــد مـــن الحـــراك 
األوروبي األخير هو الشعب الفلسطيني وحقوقه التي يتم التالعب بها بمكر ودهـاء وعلـى طريقـة إبـر 

 نوضح.التخدير بين الفينة واألخرى كما س
 

 االعتراف بدولة فلسطين
جـــاءت موجـــة التوصـــيات غيـــر الملزمـــة التـــي اتخـــذتها بعـــض البرلمانـــات األوروبيـــة لالعتـــراف بدولـــة 

فـــي وقـــت دقيـــق وحســـاس تمـــر بـــه المنطقـــة العربيـــة بشـــكل عـــام والقضـــية  -رغـــم رمزيتهـــا-فلســـطين 
رسات اإلجرامية لالحتالل، الفلسطينية بشكل خاص، مع حالة استياء شديدة تشهدها أوروبا ضد المما

والعــدوان المتكــرر علــى قطــاع غــزة، واســتمرار معانــاة الشــعب الفلســطيني، ومــع زيــادة التضــامن معــه 
بـــزخم متصـــاعد، ورفـــض  لسياســـات الحكومـــات تجـــاه الصـــراع وصـــل حـــد اســـتقالة الـــوزيرة وارســـي مـــن 

 الحكومة البريطانية احتجاجا على موقفها من العدوان على غزة.
يد ورغم أنه ال يساورنا شك في أن تلك التوصيات ما هي إال إنقاذ لما تسمى عملية السالم في وبالتأك

الشــرق األوســط، واســتباق النهيارهــا والتخلــي عــن حــل الــدولتين الــذي يصــب أوال وأخيــرا فــي مصــلحة 
ضـعف االحتالل، فإنه ال يمكن التقليل مـن شـأنها مـن ناحيـة التغيـر فـي المـزاج السياسـي األوروبـي، و 

 هيمنة "لوبيات" الضغط، واتساع حجم التأييد داخل األحزاب السياسية لفلسطين بشكل عام.
أوروبا تدرك أن بديل حل الدولتين هو حل الدولة الواحدة الذي ترفضـه إسـرائيل وترفضـه أوروبـا حتـى 

 اللحظة على األقل، ولهذا جاء التحرك.
ير في دعم فلسطين بأي شـكل، وهنـا نأخـذ البرلمـان قبل أعوام قليلة لم يكن مسموحا حتى بمجرد التفك

البريطــاني كمثــال، حيــث كــان مؤيــدو القضــية الفلســطينية مــن كــل األحــزاب ال يتجــاوزون فــي أحســن 
األحـــوال أصـــابع اليـــد، مـــع تعرضـــهم لضـــغوطات شـــديدة وحمـــالت تشـــويه شخصـــية تطـــال كـــل كبيـــرة 

 وصغيرة.
الفلسطيني األسطوري في وجه الحصار الجـائر أو متغيرات كثيرة غيرت األمر، منها: صمود الشعب 

العــدوان المتكــرر علــى قطــاع غــزة، وكــذلك ممارســات االحــتالل الهمجيــة فــي القــدس، وتحديــه لــإلرادة 
الدوليــة ومنــع لجــان التحقيــق مــن ممارســة مهامهــا، واســتطالعات الــرأي األوروبيــة التــي تعتبــر إســرائيل 
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ادية التي تعني عدم قدرة الغرب على تمويـل حماقـات وجـرائم أكبر خطر يتهدد العالم، واألزمة االقتص
 قادة االحتالل.

اختلـــف الوضـــع إذا وبـــات "أصـــدقاء فلســـطين" فـــي كـــل األحـــزاب، حتـــى أشـــدها تعصـــبا وانحيـــازا إلـــى 
إســرائيل، وأصــبح عــدد البرلمــانيين المؤيــدين لقضــية الشــعب الفلســطيني بالمئــات وبشــكل علنــي. وهنــا 

وات بغض النظر عن هدفها النهائي الذي يمكن من خالل اللقاءات والنقاشـات تكمن أهمية هذه الخط
والندوات تصحيح مساره إن تطلب األمـر، خاصـة مـع وجـود شخصـيات ومؤسسـات فلسـطينية وعربيـة 

 فاعلة لها حضور على الساحة األوروبية.
هـا خطـوات أولـى بمعنى آخر أنه رغـم المحـاذير والشـكوك فـإن مثـل تلـك الخطـوات مرحـب بهـا باعتبار 

تنهــي الروايــة ذات الطــرف الواحــد أوروبيــا، وتفــتح بــاب النقــاش وربمــا الجــدل السياســي حــول القضــية 
 برمتها.

 
 الحراك المضاد

تتزعم فرنسا وبريطانيا وألمانيا حراكا أوروبيا من نوع آخر، يقطع الطريق تماما على أي إمكانية لعمل 
يتمثــل فــي استصــدار قــرار مــن مجلــس  -ن نجاعتــهبغــض النظــر عــ-دبلوماســي فلســطيني أو عربــي 

األمن إلنهاء االحتالل واالعتراف بدولة فلسطين بشكل كامل، رغم سيطرتهم على مجلس األمن عبر 
حق النقض، ورغـم وجـود عشـرات القـرارات السـابقة التـي تقـر بحـق الشـعب الفلسـطيني فـي وطنـه دون 

 تطبيق.
إســـرائيل ويكــرس مطالبهـــا، وفــي نفـــس الوقـــت هــو ســـباق مــع الـــزمن لفـــرض حــل يصـــب فــي مصـــلحة 

يسترضي الشعوب والبرلمانات األوروبية ويتحايل على ضغوطها مـن خـالل الظهـور بمـن يقـوم بعمـل 
 ما وبخطة إلنهاء الصراع.

الملفت أن الخطة الثالثية الفرنسية البريطانيـة األلمانيـة ترتكـز علـى أمـور تجعـل مـن الصـعب رفضـها 
دة أو الدول العربية، أي أنها تحشر الجميع في الزاوية سياسيا، وهنا نرصد أهم من قبل الواليات المتح

 نقاطها:
 تمديد للمفاوضات. -فعلياً -تضع الخطة سقفا زمنيا مدته سنتان إلنهاء المفاوضات، فهي  -
 يرتبط ذلك بشكل مباشر بالفترة المتبقية للرئيس األميركي باراك أوباما في منصبه. -
 إنهاء االحتالل، لكن إنهاء المفاوضات فقط.ال تنص على  -
 ال ترسم حدودا للدولة الفلسطينية وتترك ذلك للتفاهم بين الطرفين. -
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ال تنص على اعتراف فوري بدولة فلسطين كما تذهب إليه الخطـة العربيـة التـي سـيتقدم بهـا األردن  -
 لمجلس األمن خالل أسابيع.

 هي الوطن القومي للشعب اليهودي". تحاول ألمانيا إضافة نص أن "إسرائيل -
أوروبا إذن تتحايل وتحاول إغراق كل األطراف في مفاوضات لمدة عامين قابلة للتمديـد علـى األرجـح 

 وبقرار دولي ملزم، سيحظى في نهاية المطاف بموافقة الواليات المتحدة المطلعة على تفاصيله.
 لجغرافي والسكاني لما تبقى من الضفة الغربية.وفي تلك األثناء يستمر االحتالل في تغيير الواقع ا

 
 حل الدولة الواحدة

ما تخشاه أوروبا والغرب عموما هو فقدان الثقة بحـل الـدولتين والتوجـه نحـو حـل الدولـة الواحـدة، وهـو 
الــذي بــدأ باســتقطاب عــدد مــن المؤيــدين مــن الطــرفين، مســتلهمين تجربــة جنــوب أفريقيــا التــي اعتمــدت 

صــوت واحــد" لتنهــي الصــراع هنــاك.. هــذا المبــدأ الــذي ترفضــه إســرائيل تمامــا ألنــه مبــدأ "رجــل واحــد 
ســـيجعل مـــن "اليهـــود" أقليـــة فـــي فلســـطين التاريخيـــة وينهـــي ادعـــاءاتهم فـــي المنطقـــة، ويعيـــد الالجئـــين 

 الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها.
ة أيضـا ألنـه يعنـي إعطـاء شـرعية ولقطع الطريق على حل الدولة الواحدة الذي يجد معارضة فلسـطيني

وحق لمن ال يملكون حقا في هذه األرض أصال، يحاول اإلسرائيليون استصدار حزمة قوانين إلضفاء 
طــابع "اليهوديــة" علــى الدولــة، ويضــغطون فــي اتجــاه اعتــراف العــرب والعــالم بــأن إســرائيل هــي الــوطن 

يس اليـوم، لكـن منـذ وعـد بـوش الشـهير فـي القومي للشعب اليهودي، وهو ما تؤيـده الواليـات المتحـدة لـ
 .1004أبريل/نيسان 

جدير بالذكر أن قيادة السلطة الفلسطينية السابقة والحالية ال تعارض ما تسمى "يهودية إسرائيل"، فقـد 
ســبق أن صــرح رأس الســلطة محمــود عبــاس أنــه "بإمكــان إســرائيل أن تطلــق علــى نفســها أيــة تســمية 

نفسها حتـى اسـم اإلمبراطوريـة اليهوديـة الصـهيونية اإلسـرائيلية" )راديـو  تريدها.. فيمكن أن تطلق على
 (.1010سوا األميركي ووكالة معا اإلخبارية، سبتمبر/أيلول 

فــي لقــاء مــع  1004وقــد ســبقه إلــى ذلــك ياســر عرفــات حــين أقــر بيهوديــة إســرائيل فــي يونيــو/حزيران 
فبراير/شــباط  10فــي تحقيــق مطــول يــوم صــحيفة هــآرتس العبريــة، والــذي ذكــر بــه مــن أجــروا اللقــاء 

 يعترف فيه عرفات بذلك. 1899. وهناك تسجيل مصور أيضا يعود إلى العام 1014
عودة إلى الموقف األوروبي الذي يريد إبقاء حل الدولتين غير القابـل للتنفيـذ اليـوم فـي ظـل ممارسـات 

ي أو غربـي عـن حـل الـدولتين االحتالل وتغييره للوقائع على األرض، وهو ما يجعل أي حـديث أوروبـ
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يقترن بعبارة "قابلـة للحيـاة"، األمـر الـذي انتهـى بتقسـيم الضـفة إلـى مجموعـة مـن الجـزر المتنـاثرة التـي 
 تفصل بينها مستوطنات وطرق التفافية وجدار وحواجز!

كلهـا الخوف من انهيار هذا الحال والتوجه نحو الدولة الواحـدة ومسـابقة الـزمن إلقـرار يهوديـة الكيـان، 
 عوامل أثارت حماس األوروبيين هذه األيام من خالل المحورين المذكورين.

 
 جدية األوروبيين

مـــع التأكيـــد مـــرة أخـــرى علـــى أهميـــة التغيـــر فـــي المـــزاج األوروبـــي الشـــعبي والسياســـي لصـــالح القضـــية 
ال جديــة الفلســطينية، ودون أن يخالجنــا شــك فــي نوايــا التحايــل وااللتفــاف الرســمية، يمكــن القــول إنــه 

حقيقية لدى أوروبا الرسمية لدعم القضية الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني، بل هي محاولة إلنقـاذ مـا 
 يمكن إنقاذه لصالح االحتالل اإلسرائيلي، وا عطاء المزيد من الوقت الستكمال "تهويد" ما لم يهود بعد.

موجــة االعترافــات الرمزيــة فــي وفــي هــذا الصــدد يتســاءل األكــاديمي الــدكتور رامــي عبــدو ويقــول "أمــام 
زاء الترحيــب بهــذه الخطــوات، علينــا أن نضــع نصــب أعيننــا  البرلمانــات األوروبيــة بدولــة فلســطينية، وا 

 من التساؤالت العامة لسياقات ومآالت تلك االعترافات: عدداً  أيضاً 
فـي سـياقات هل يمثل األمر اعترافا منقوصا ومشوها للحق الفلسطيني؟ هل جاءت تلك االعترافات  -

 تقييــدياً  كابحــة لحضــور فلســطيني غيــر مســبوق للحــق الفلســطيني؟ هــل تمثــل تلــك االعترافــات عمــالً 
للعمــل المقــاوم وفرصــة لحشــره فــي زاويــة اإلجمــاع الــدولي مســتقبال؟ هــل ســاوت تلــك االعترافــات بــين 

ة الكاملــة المحتـل المســتعمر والشــعب الــذي يـرزح تحــت االحــتالل؟ هــل تعطـي تلــك االعترافــات الشــرعي
 لالحتالل ووجوده وجرائمه منذ بدأ احتالله إلى يومنا هذا؟".

تســاؤالت مهمــة وجــادة تضــع المزيــد مــن عالمــات االســتفهام حــول الــدور األوروبــي الســابق والحــالي، 
وحــول الموقــف الرســمي الفلســطيني والعربــي مــن هــذا الــدور، واألهــم مــن ذلــك موقــف ودور الجاليــات 

 في دول االتحاد األوروبي ومدى تأثيرها على صناعة القرار هناك.الفلسطينية والعربية 
خالصة القول إن االستقالل والدول والحقوق ال ُتستجدى من الغيـر، وال نحصـل عليهـا بقـرار أو بيـان 
نمــا بــالحق والقــوة التــي تحمــي هــذا  أو توصــية، وقيــام الــدول ال يكــون باالعترافــات الشــكلية والرمزيــة، وا 

رادة الشعوب على األرض وعلى العالم، وانتـزاع الحقـوق بالتضـحيات ال بالمفاوضـات الحق، وبفرض إ
 وال التنازالت.

  17/17/7114، الجزيرة نت، الدوحة
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 دروس الجدل النيابي حول "صفقة الغاز" .59
 عريب الرنتاوي

، بـأن بعد يومين من المناقشات الساخنة في مجلس النواب، يصرح الدكتور أميـة طوقـان وزيـر الماليـة
الحكومة ماضـية إلـى توقيـع صـفقة الغـاز، إسـرائيلي المصـدر، المثيـرة للجـدل، األمـر الـذي يثيـر جملـة 
من األسئلة والتساؤالت حـول موقـع المجلـس ودوره فـي عمليـة صـنع السياسـة الخارجيـة والرقابـة عليهـا 

وتشــريعيًا، واألهــم،  و"تصــحيح" مســاراتها، عمــاًل بــالتفويض الدســتوري الــذي يمــنح للمجلــس دورًا رقابيــاً 
 دورًا تمثيليًا لـ"الشعب مصدر السلطات".

لســنا هنــا بصــدد مناقشــة "الصــفقة"، مــا لهــا ومــا عليهــا، فقــد أشــبعت بحثــًا، ولــم يبــق أحــد  مــن مؤيــدها 
ومعارضيها إال وأدلى بدلوه في هذا الجدل المثير لالهتمام حقًا ... ما نحن بصدده اليوم، إنما يتصل 

صورته وهيبته ومكانته في نظامنا السياسي ... صحيح أن الدستور ال يلزم الحكومة  بمجلس النواب،
بعــرض "الصــفقة" علــى المجلــس، كونهــا "اتفاقــًا فنيــًا تجاريــًا" ال اتفاقيــة ُمنشــئة لحقــوق وامتيــازات، لكــن 
رة الصــحيح كــذلك أن إدارة الظهــر لغالبيــة نيابيــة واضــحة، أمــر ســيترك أبلــ  اآلثــار الســلبية علــى صــو 

 المجلس وهيبته، ودرجة ثقة المواطنين به وبالعملية االنتخابية التي جاء في إثرها.
نعرف أن قرارات ومواقف بعض النواب أو كثير منهم، ذات طبيعة عاطفيـة، وأحيانـًا تنـدرج فـي إطـار 

نـواب / الشعوبية، ونعرف أن تجربة مجالسـنا المتعاقبـة أظهـرت ضـعفًا مروعـًا فـي متابعـة ال الشعاراتية
لمطـــالبهم وأطروحـــاتهم، كتلـــك المتعلقـــة بصـــفقة الغـــاز، وأنهـــم يحجمـــون عـــن اســـتخدام مـــا يتيحـــه لهـــم 
الدستور ونظامهم الداخلي من أدوات للضغط على الحكومة لالستجابة لمطالبهم وتوجهاتهم، من مثل 

آكــل فــي حجــب الثقــة عــن الحكومــة كمــا قــال الــدكتور طوقــان، لكننــا نعــرف أيضــًا، أن حصــيلة هــذا الت
صـــورة المجلـــس وهيبتـــه ومكانتـــه، مـــن شـــأنها أن تلقـــي بظـــالل كثيفـــة وكئيبـــة علـــى مشـــروع اإلصـــالح 
السياســي والتحــول الــديمقراطي فــي بالدنــا، كمــا أنهــا تخــل بــالتوازن القــائم علــى معادلــة النيابــة والملكيــة 

 وفقًا للنص الدستوري.
ماضية في التوقيـع عليهـا، وهـي لـن تتهـرب  المجلس ال يريد إتمام الصفقة بأغلبية واضحة، والحكومة

ن أدى ذلـــك إلـــى خضـــوع  مـــن مســـؤوليتها كمـــا قـــال وزيـــر الماليـــة، وســـتتحملها أمـــام المجلـــس، حتـــى وا 
الحكومــة لتجربــة حجــب الثقــة ... لكــن المجلــس لــن يحجــب الثقــة، فتكــون النتيجــة عاصــفة كبــرى مــن 

زيــدا مــن الضــعف واإلضــعاف لمكانــة الجــدل النيــابي فــي فنجــان قهــوة ســادة مــن الحجــم الصــغير، وم
 المجلس في عملية صنع القرار والسياسة والتشريع، وأدائه ألدواره الرقابية والتشريعية والتمثيلية.

لسان حال الحكومة يقول: ال يمكننا أن نرهن مصائر قطاع الطاقة، ومصالح البالد والعباد، بـ "سـوق 
لماضــية، وهــذا القــول صــحيح إلــى حــد قــد يكبــر أو عكــاظ" أو بــازار انتخــابي كمــا حصــل فــي األيــام ا
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يصغر، ليس هذا هو المهم ... المهم أن الحكومة كانت سـتفكر للمـرة األلـف، قبـل الكشـف عـن نيتهـا 
إنجاز الصفقة، لو أنها كانت على يقين من أن المجلس سـيلجأ إلـى صـالحياته الدسـتورية ويشـرع فـي 

 عملية التحضير لحجب الثقة عنها.
ال، ربمــا تفســر هــذه "الحالــة الشــاذة" إصــرار الحكومــات المتعاقبــة علــى االستمســاك بنظــام علــى أيــة حــ

"الصــوت الواحــد" المفضــي حتمــًا النتخــاب برلمانــات ضــعيفة، قاصــرة حتــى عــن اســتنفاذ صــالحياتها 
ية الدستورية، برلمانـات قائمـة علـى "الفرديـة" ولـيس علـى "القـوائم" و"الكتـل" و"البـرامج" الحزبيـة والسياسـ

الوطنيــة، فــأكثر هــذه البرلمانــات شــغبًا فــي وجــه الحكومــة، يظــل محجمــًا عــن اســتخدام مختلــف أدوات 
 الرقابة، وأهمها حجب الثقة عن وزير أو الحكومة برمتها.

لكن مقابل هذه "المكاسب" التكتيكية التي تحققها البرلمانات تأسيسًا على ضعف البرلمانات، فـإن كفـة 
تمرار وضع كهذا، تبدو راجحة تمامًا، فالبالد بحاجة لبرلمان قوي، يمأل فراغًا الخسائر الناجمة عن اس

لطالمـــا عبثـــت بـــه قـــوى الغلـــو والتطـــرف، والـــبالد بحاجـــة لبرلمـــان، يلعـــب دور "المصـــد" عـــن الدولـــة ، 
والــبالد موعــودة بحكومــات برلمانيــة، وهــذه بحكــم طبيعتهــا ال يمكــن أن تنبثــق إال عــن برلمانــات قويــة، 

ا وذاك وتلــك، ال يمكــن أن يتحقــق إال بإصــالح حقيقــي/ جــذري لقــانون االنتخــاب، يضــع حــدًا وكــل هــذ
 لمسار التراجع والتآكل في دور السلطة التشريعية ومكانتها.

وال يجب يكون مصير الحكومة، أي حكومة، باعثُا علـى القلـق أو التحسـب مـن اإلقـدام علـى إصـالح 
ن تـــم ذلـــك بحجـــب الثقـــة قـــانون االنتخـــاب، فرحيـــل حكومـــة لـــيس بـــاأل مر المقلـــق وال الخطيـــر، حتـــى وا 

النيابية عنها، المقلق والخطير هو أن يفقد األردنيون الثقـة واإليمـان بمؤسسـات الدولـة، المنتخبـة منهـا 
بشــكل خــاص، والمجلــس النيــابي بصــورة أخــص، فهــو محــور ثــان  لنظامنــا السياســي، مقتــرن بــالمحور 

ا يجمــع األردنيــون علــى "الملكيــة" كنظــام لهــم يثقــون بــه ويلتفــون مــن الخــاص بالملكيــة الوراثيــة، ومثلمــ
ـــه  ـــه، فمـــن الواجـــب أن يتحقـــق إجمـــاعهم علـــى الشـــق "النيـــابي" لهـــذا النظـــام، وأن تتعـــزز ثقـــتهم ب حول

 والتفافهم من حوله كذلك.
ن ما حصل في األيام الماضية، "درس" بـال  الداللـة، لـيس األول مـن نوعـه ولـن يكـون األخيـر، وقـد آ

أوان الـــتعلم مـــن دروس تجربتنـــا الخاصـــة، بإرادتنـــا الحـــرة والطوعيـــة، بصـــورة أفضـــل وأقـــل كلفـــة، وبمـــا 
يحفــــظ مصــــالحنا واســــتقرارنا، راهنــــًا ومســــتقباًل، واألهــــم مــــن كــــل هــــذا وذاك، أن نتــــرجم هــــذه الــــدروس 

جراءات وتشريعات إصالحية، وقبل فوات األوان.   المستفادة، إلى سياسات وا 
 13/17/7114 ،انالدستور، عم  
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 احتماالت إسقاط نتنياهو .61
 برهوم جرايسي
يتســارع الحــراك فــي الحلبــة السياســية اإلســرائيلية، وســط مؤشــرات الصــطفافات جديــدة؛ منهــا مــا أُعلــن 
عنه، ومنها ما يزال في إطار التكهنات. لذا، فمن السـابق ألوانـه حسـم المشـهد االنتخـابي الـذي جـرت 

ية في األسبوعين، أو الثالثـة األخيـرة قبـل يـوم االنتخابـات، فـي منتصـف العادة أن تظهر صورته الجل
آذار )مــارس( المقبــل. رغــم ذلــك، فــإن اســتطالعات الــرأي تشــير، حتــى اآلن، إلــى محدوديــة "األغلبيــة 
المطلقة" التي تتمتع بها كتل اليمين المتطرف، وضمنه الليكود، وكتل المتدينين المتزمتين "الحريديم". 

 ة القبان"، فما تزال تتحرك خلف ضبابية، رغم ميول زعامتها اليمينية.أما "بيض
فحتى األسبوع المنتهي، جرى اإلعالن عن تحالف جديد، ومتّوقع، بين حزب "العمل" التاريخي، وبين 
حزب "الحركة" برئاسة تسيبي ليفنـي التـي كانـت، حسـب اسـتطالعات الـرأي، تصـارع ألجـل بقائهـا فـي 

وتمـنح اســتطالعات الـرأي هــذا التحــالف الجديـد عــدد مقاعـد أكثــر مـن حــزب الليكــود الحلبـة السياســية. 
مقعــدا(. لكــن هــذا التفــوق مــا يــزال عــاجزا عــن مــنح زعيمــه  10مقابــل  14برئاســة بنيــامين نتنيــاهو )

، ما يزال يميل لصالح الليكـود بتفـوق 110فرصة تشكيل الحكومة المقبلة، كون توزيع باقي المقاعد الـ
مقعدا(، ما يضع نتنياهو في مركز قوة ليشّكل الحكومة المقبلة، لكنها حكومـة  28مقابل  61طفيف )

سترتكز على ما بين ستة إلى سبع كتل برلمانية، وهو ما سيكون عامل عدم استقرار واضح في هكذا 
 حكومة.

الكتـــل ومـــا تـــزال علـــى قائمـــة التوقعـــات، احتمـــاالت إنشـــاء تحالفـــات انتخابيـــة جديـــدة، قـــد تقلـــص عـــدد 
البرلمانيــة التــي ســتدخل الكنيســت، لكنهــا كتــل متعــددة األحــزاب. فحتــى نهايــة األســبوع، هنــاك احتمــال 
وارد لحـــدوث انشـــقاقات فـــي معســـكر أحـــزاب المســـتوطنين، ومعـــه انشـــقاق فـــي حـــزب "شـــاس" لليهـــود 

د، إنمــا، المتـدينين المتـزمتين الشــرقيين. وهـذه االنشــقاقات، فـي حـال حــدوثها، سُتضـعف اليمــين المتشـد
 وحتى اآلن، ليس إلى حد سقوطه عن الحكم.

وهناك ثالثة العبين مركزيين باإلمكان أن يقلبوا المشهد السياسي القائم منـذ سـنوات فـي إسـرائيل؛ فـي 
 اتجاه إيجابي نسبيا، ولجم سطوة اليمين األشد تطرفا على رأس الهرم الحاكم ومؤسسات الحكم.

المنشق عن حزب "الليكود" موشـيه كحلـون؛ اليهـودي الشـرقي الـذي الالعب األول، هو الوزير السابق 
رســـمه ُصـــّناع الـــرأي العـــام كــــ"شخصية ذات توجهـــات اجتماعيـــة مســـاندة للشـــرائح الفقيـــرة". ويـــذكر لـــه 
 الجمهــور أنــه قلــب ســوق االتصــاالت فــي إســرائيل حينمــا كــان وزيــرا لهــا، وحطــم أســعارها بــأكثر مــن

وبة على التيار المتشدد؛ إذ عارض فيما مضى إخـالء مسـتوطنات . إال أن أصوله يمينية محس60%
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الفلسطينية، لكنـه فـي األيـام األخيـرة يطلـق تصـريحات فـي -قطاع غزة، وعارض االتفاقيات اإلسرائيلية
 اتجاه الحل، من دون أن يوضح حدوده.

قليــل منهــا مقعــدا،  13إلــى  10وتمــنح اســتطالعات الــرأي الحــزب الــذي يقيمــه كحلــون حاليــا، مــا بــين 
يأخذه من معسكر اليمين المتطرف و"الحريديم"، وكثير من حزب "يوجد مستقبل" برئاسة وزيـر الماليـة 

الحاليـة. وفـي حـال هبطـت أحـزاب  18 الُمقال يائير لبيد، والذي قد يخسر أكثر من نصف مقاعـده الــ
سـواء سـتبقى برئاسـة  التطرف عن أغلبيتها الهشة، فإن كحلون هو من سيقرر شـكل الحكومـة المقبلـة؛

 الليكود، أم سيلجأ إلى حزب العمل.
أمــا العــامالن اآلخــران، فهمــا متعلقــان بنســب التصــويت لــدى جمهــور العلمــانيين، ذي الميــول باتجــاه 

. ففي 49"اليسار الصهيوني" و"الوسط"، ومعقله منطقة تل أبيب الكبرى؛ كما لدى جمهور فلسطينيي 
، واألعلــى %81إلــى  %90اليمــين المتطــرف تتــراوح مــا بــين حــين أن نســب التصــويت لــدى معســكر 
، حســــب آخــــر %22حــــوالي  49، ولــــدى فلســــطينيي %21لــــدى "الحريــــديم"، فإنهــــا لــــدى العلمــــانيين 

انتخابــات. والجمهــوران األخيــران قــادران علــى قلــب المشــهد، إضــافة إلــى شــكل االصــطفافات فــي كــل 
لخوض االنتخابات إمـا  49بين أحزاب فلسطينيي  واحد منهما. إذ إن المفاوضات واالتصاالت جارية

 11القـوة الحاليـة  49في الئحة واحدة أو الئحتين. لكـن اسـتطالعات الـرأي مـا تـزال تمـنح فلسـطينيي 
ن كان هذا يميل إلى االرتفاع حتى يوم االنتخابات.  مقعدا، وا 

ي المقبل، فإن شيئا واحدا وكما سبق وقيل هنا األسبوع الماضي، فإنه مهما يكن شكل الحكم اإلسرائيل
يظــل مضـــمونا "ال مخـــاطرة" فـــي ذكــره، وهـــو أنـــه لـــن يكـــون حكمــا مســـتقرا، بســـبب التوزيعـــة البرلمانيـــة 

 المعقدة التي تتنبأ بها كل استطالعات الرأي الكثيرة التي تظهر في إسرائيل في األيام األخيرة. 
 13/17/7114 ،الغد، عم ان
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 تسفي بارئيل
 المتحدة لدولته المستقبلية األمملضمان تأييد  إسرائيليعرف عباس أنه يحتاج إلى التعاون مع 

هذه هي المعضلة الصعبة التـي تشـغل بـال القيـادة الفلسـطينية  –لمواصلة التعاون األمني أو لتجميده 
الموضـوع يتلبـث. ففـي جلسـة هو السبب الذي يجعل القرار في هذا  أيضاً ، وهذا األخيرينفي اليومين 

وفاة الوزير زياد أبو عين، أوضح عباس بان  أعقابفي  األربعاءالحكومة الفلسطينية التي عقدت يوم 
 المقاومة الشعبية ستبقى بكل الوسائل، ولكنه امتنع عن ذكر الخطوات العملية التي ستتخذها السلطة.
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، األردن ملـك هللا عقـدها عبـاس مـع عبـدعقدت أمس سارت على خلفية المحادثـات التـي  أخرىجلسة 
وبعـد مكالمــات هاتفيــة مـع مســؤولين فــي واشــنطن طـالبوه باالمتنــاع عــن تجميـد التعــاون األمنــي. والــى 

الفتـاح السيسـي  الضغط المصـري كاسـتمرار لزيـارة الـرئيس المصـري عبـد أيضاً هذا انضم اغلب الظن 
 عمان، والذي أيد هذا التعاون. إلى

ـــذي يـــدعو ىاألخـــر مـــن الجهـــة  ـــاس صـــعوبة فـــي تجاهـــل الضـــغط الجمـــاهيري ال ـــى، يجـــد عب قطـــع  إل
العالقــات مــع إســرائيل، الضــغط الــذي يشــارك فيــه مســؤولون كبــار فــي القيــادة الفلســطينية مثــل جبريــل 
الرجــوب ومصــطفى البرغــوثي. وال تنقطــع هــذه المعضــلة عــن الخطــوات السياســية التــي يســعى عبــاس 

 االحتالل. إلنهاءالمتحدة لتحديد موعد  األمم إلىها التوجه ليها وعلى رأسإالمبادرة  إلى
أبـو  –مقتل، علـى حـد تعبيـر عبـاس  –الرد الفلسطيني على موت  إنلقد ألمح عباس بذلك حين قال 

التــي ســتكون لهــذا  األوســع اآلثــاربالحســبان  األخــذعــين، يجــب أن يــدرس بعنايــة شــديدة، وانــه يجــب 
، قبــل مــوت أبــو األســبوععــن المفاوضــات مــع إســرائيل، قــال هــذا القــرار. صــائب عريقــات، المســؤول 

االحـــتالل، "ففـــي نفـــس اليـــوم ستنضـــم  إلنهـــاءالمتحـــدة طلـــب تحديـــد موعـــد  األمـــمذا ردت إعـــين، انـــه 
المحكمـــة هـــو  إلـــىاالنضـــمام  أنميثـــاق رومـــا والــى محكمـــة الجنايـــات الدوليـــة". بمعنــى  إلـــىفلســطين 

 الدولي للطلب الفلسطيني. العصا التي يلوح بها عباس ضد الرفض
واال يسـتخدمها كـرد علـى  األهـمللخطوة االسـتراتيجية  األداةعلى هذه  اإلبقاء إلىوبالتالي، فانه يسعى 
المتحدة وعدم الوقوع في مطب مساعدة إسرائيل والواليـات المتحـدة،  األمم إلقناعموت الوزير. ولكن، 

 أنر اســتعداده الن يكــون جــارا مســؤوال، بمعنــى، اللتـين تعارضــان الخطــوة، فــان عبــاس ملــزم بــان يظهــ
فــي عالقــات الســلطة مــع إســرائيل. وبدونــه ســيجد  جوهريــاً  أساســاً يواصــل التعــاون األمنــي الــذي يشــكل 

حملـــة  إلـــىلالنضـــمام  األوروبيـــةالـــدول  وأيضـــاً صــعوبة فـــي أن يقنـــع لـــيس فقـــط الواليـــات المتحـــدة بـــل 
 .اآلنمنذ االعتراف بالدولة الفلسطينية، والتي بدأت 

تتــراوح بــين اســتخدام الفيتــو  فإمكانياتهــالــيس واضــحا كيــف ســترد واشــنطن علــى المبــادرة الفلســطينية. 
 وتبني الصيغة الرقيقة التي تقترحها فرنسا.

ــــم يعــــد يمكنهــــا أن تــــرفض بشــــكل مطلــــق الطلــــب أمريكيــــةوحســــب مصــــادر  ، تفهــــم واشــــنطن بانــــه ل
جانبهــا ضــد داعــش.  إلــىتحــالف العربــي الــذي يعمــل كانــت ترغــب فــي الحفــاظ علــى ال إذاالفلســطيني، 

عبــاس، ولكــن تجميــد التعــاون األمنــي مــن  اآلنالفرصــة التــي تخــدم  أيضــاً والحفــاظ علــى التحــالف هــو 
شأنه أن يقلل بشكل كبير الوزن السياسي لهـذه الورقـة، وال سـيما علـى خلفيـة اتهامـات إسـرائيل فـي أن 

سوأ أبنفسه إرهابي في  أو، األحوالفضل أاإلرهابية في عباس يحرض ويشكل مصدر الهام للعمليات 
 .األحوال
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عباس ليس فقط ليس إرهابيا، بل انه  أنتعرض واشنطن وحلفاؤها التنسيق األمني المتين كدليل على 
جزء ال يتجزأ من الحزام الدفاعي إلسرائيل. ومـن هنـا ينبـع تقـدير النشـطاء الفلسـطينيين فـي أن عبـاس 

 لتهدئة الجمهور وزمالئه في القيادة الفلسطينية. أخرى التنسيق وسيجد سبالً سيمتنع عن تجميد 
صـــيغة خـــروج مـــن  إليجـــاد أيضـــاً يفتـــرض بعبـــاس وحكومتـــه أن يواصـــال البحـــث فـــي الموضـــوع غـــدا 

المعضلة. ومع ذلك، قال أمس رجل فتح، عضو في المجلس الثوري لـ "هآرتس" أمس: "ليس المنطق 
طـى دومـا. يكفـي أن يقـع غـدا حـدث مشـابه كـي يقلـب المنطـق رأسـا علـى السياسي هو الذي يملي الخ

 مسألة التنسيق األمني". اإلطالقعقب. فلوال مقتل أبو عين لما كانت طرحت على 
 17/17/7114هآرتس 

 13/17/7114 ،القدس العربي، لندن
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 عميرة هاس
بـــــة، وطابعهـــــا يعكـــــس الوظـــــائف المتناقضـــــة للســـــلطة وزارة مقاومـــــة الجـــــدار والمســـــتوطنات وزارة غري

، انطالقـا مــن رغبـة حقيقيــة فـي تركيــز 1004الفلسـطينية وحركــة فـتح كحركــة سـلطة. أقيمــت فـي عــام 
بـــالمزارعين، مـــن اجـــل تقـــديم  واإلضـــراروتحرشـــات المســـتوطنين  األراضـــيالمعلومـــات حـــول مصـــادرة 

الشـعبية.  األعمالالمستوطنات والمشاركة في خدمات قانونية للمتضررين المباشرين من الجدار ومن 
عبــارة عــن امتيــاز آخــر  أيضــاً ، باســتثناء فتــرة بســيطة لســلطة حمــاس، كانــت الــوزارة إنشــائهاولكــن منــذ 
أدت وظــائف، عــدة امتيــازات وعــدة عنــاوين. تســمى اختصــارا وزارة الجــدار، ولــم يعــرف  –لحركــة فــتح 

 ودها ودورها.دائما الوزراء في الحكومة الفلسطينية عن وج
كانــت فــي مســؤولية وزراء بــال وزارة، بعــد ذلــك ُنقلــت كقســم فــي وزارة  مــرت الــوزارة فــي عــدة تحــوالت:

حكومـــة التوافـــق فـــي  إقامـــةالســـلطة المحليـــة الحكوميـــة، وبعـــدها لـــوزارة التخطـــيط ووزارة الزراعـــة. ومـــع 
بــاقي الــوزارات،  ســلطة، وهــي ليســت وزارة حكوميــة مثــل إلــىتحولــت مــن مجــرد ملــف  1014حزيــران 

 اعتُبر وزيرا. –زياد أبو عين  –لكن الذي يقف على رأسها 
ليهــا نشــطاء إيبــادر  أخــرىيشــارك موظفــو الــوزارة فــي المظــاهرات الدائمــة ضــد جــدار الفصــل وأنشــطة 

في لجان المقاومة الشعبية. وعادة ما يقـوم الجـيش اإلسـرائيلي وحـرس الحـدود  األعضاءفتح، ال سيما 
رات باستخدام قوة كبيرة أكثر مـن تلـك التـي اسـتخدمت أمـس، حيـث كـان االحتجـاج الـذي بقمع المظاه

تــم اســتخدام الغــاز وقنابــل الصــوت وأظهــر الجنــود أن  أيضــامــات فــي نهايتــه أبــو عــين. ولكــن أمــس 
 يعتبر سببا للدفع واللكم والخنق من الرقبة. أيضاً صراخ الفلسطينيين 
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 إلـــى إضـــافةمســـيرة متواضـــعة جـــدا لمـــزارعين فلســـطينيين، كانـــت وظيفـــة الجـــيش وحـــرس الحـــدود منـــع 
"يوجد قانون" باتجاه التلة التي بنيـت عليهـا البـؤرة االسـتيطانية  اإلنسانمنظمة حقوق  وأعضاءنشطاء 

تــرمس عيـا، جـالود، ُمغيـب وقريـوت. كـان يفتـرض أن يتحــدث  أراضـيالغيـر قانونيـة "عـادي عـاد" فـي 
محكمــة العــدل العليــا التــي قُــدمت أمــس باســم رؤســاء المجــالس محــامو "يوجــد قــانون" حــول الــدعوى ل

البـؤرة االسـتيطانية. وقـد أثبـت الجـيش أمـس مـا ُكتـب فـي  إخـالء، وطلـب أن يـتم األربـعالمحلية للقـرى 
جانــب المخــالفين للقــانون، والحــل الــذي يتبنــاه الجــيش هــو  إلــىالــدعوى: رجــال تطبيــق القــانون يقفــون 

 صطدم مع المستوطنين.ضرب الفلسطينيين، دون أن ي
لكن السؤال الذي يطرح نفسه في إسرائيل مع وصول نبأ موت أبو عين هو هل سيشكل هـذا الحـادث 

 الشعلة التي ستتسبب بانتفاضة ثالثة يتحدثون عنها منذ حزيران هذا العام.
ضـــد الكولونياليـــة، ضـــد القـــوة العســـكرية، ضـــد  –فـــي كـــل مجتمـــع عـــرف النضـــال مـــن اجـــل التحريـــر 

حســـب مـــا  اإلرهـــابيينمـــن الطبيعـــي أن محـــاربي الحريـــة )أو  –تاتوريـــة الرأســـمالية أو الســـوفييتية الدك
العمود الفقري للسلطة الجديدة. ومثل أي سلطة فهو  إلى( تحولوا إسقاطهيعتبرهم النظام الذي يريدون 

شـــطاء يحظـــون بامتيـــازات ـ كبيـــرة أو صـــغيرة. جنـــود حـــرب العصـــابات وحـــاملي الســـالح ســـابقا أو الن
وزراء، رؤسـاء حكومـات، قيـاديين رفيعـي  إلـىالسياسيين الذين عاشوا في الخفاء وفي السجون تحولـوا 

 المستوى وهكذا.
حركة فتح، مع فارق كبير واحـد: الفلسـطينيون لـم يتحـرروا بعـد مـن سـلطة  أعضاءوهذا ما حصل مع 

 االحتالل اإلسرائيلي ولم يقيموا دولة مستقلة.
ليها الجمهـور وفـتح علـى أنهـا مقـاول ثـانوي لالحـتالل اإلسـرائيلي إلطة وينظر حركة فتح هي حركة س

ن كـان موظفـو وزارة الجـدار صـادقين ومخلصـين  وقناة لتمرير الرواتب لموظفي القطاع العام. حتـى وا 
تعتبر وسيلة تحاول السلطة الفلسطينية من خاللهـا اسـتيعاب  فإنهاللمهمات التي أخذوها على عاتقهم 

 لشعبي الثابت.الغضب ا
ـــر  أيضـــاً معارضـــو فـــتح ونشـــطاء فـــتح العـــاديين  ـــم التحري مقتنعـــون أن زعمـــاء الحركـــة تنـــازلوا عـــن حل

)مثل حـق  مباد واالستقالل مقابل مصالحهم الخاصة ومصالح مستقبل أبنائهم. والثمن: التنازل عن 
فـتح بعمـل ذلـك مـع العودة، تفكيك المستوطنات( وتنسيق أمني ومـدني وتعـاون اقتصـادي، قـام زعمـاء 

 شركائهم اإلسرائيليين.
ــيهم فــي فــتح  علــى  اإلجابــةعلــى اتهامــات الفســاد الممأســس، لكــنهم يعرفــون  اإلجابــةمــن الصــعب عل

كانـت مماثلـة  –ليهـا إالتي كانت فتح من المبـادرين  –الجزء الثاني من االتهامات: الطريقة العسكرية 
الصمود والمقاومـة بطـرق  أنواعطينية هي نوع من في حينه ووصلت الى طريق مسدود، السلطة الفلس
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غيــــر عنيفــــة. وتتبنــــى الســــلطة الفلســــطينية النضــــال الشــــعبي غيــــر العنيــــف، الســــلمي كتــــوأم للنضــــال 
 الدبلوماسي الذي يتبناه محمود عباس.

حركة فتح، لكن هذا لـيس كافيـا كـي يسـتطيعوا تغييـر نمـط  أوساطصدمة في  إلىموت أبو عين أدى 
داء الـــداخلي، الملـــيء بالصـــراعات والعـــداوات فـــي الحركـــة. مـــوت أبـــو عـــين بســـبب قمـــع ســـلطتهم واأل

قمعيـة إسـرائيلية عاديـة. لكنـه غيـر كــاف  أعمـالفـي سلســلة  أخـرىاحتجـاج سـلمي وبسـيط يعتبـر خليـة 
من اجل أن يفكـر الجمهـور الفلسـطيني بـأن حركـة فـتح قـادرة اآلن علـى العـودة وقيـادة صـراع دائـم مـع 

 االحتالل.
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