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 األرقامبمقابر  ودفنهم حماسشهداء عدم إعادة جثامين قرر ي "الكابينيت" .1

المجلس الوزاري لشؤون السياسة واألمن ، أن مي حيدررا، عن 1/1/2017، 48عرب ذكرت 
)الكابينيت(، قرر في جلسته مساء اليوم األحد، عدم إعادة جثامين الشهداء منفذي العمليات التابعين 

 لحركة حماس، ودفنهم في مقابر األرقام.
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ليين وبحث الكابينيت في جلسته وسائل وطرًقا جديدة لمحاولة استرجاع جثث الجنود اإلسرائي
المفقودين والمواطنين الموجودين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وصوت األعضاء باإلجماع على 

 خطة عمل من أجل الوصول لحل ينهي قضية جثث الجنود والمواطنين اإلسرائيليين.
ومن المرجح أت تحاول إسرائيل الضغط على حركة حماس لعقد صفقة مقايضة تشمل جثامين 

ليات التي تحتجزها في ثالجاتها، مقابل جثث الجنود اإلسرائيليين ومواطنين الشهداء منفذي العم
 إسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

غداة بث  يأتي األمنيةقرار الحكومة ، أن أ ف ب(، عن )1/1/2017، رأي اليوم، لندنونشرت 
 أرون شاؤول  إلسرائيلياكتائب القسام الجناح العسكري لحماس السبت شريطا ساخرا محوره الجندي 

 .2014الحرب على قطاع غزة صيف  أثناءالذي يعتقد الجيش انه قتل 
بحثت  األمنيةالحكومة “ أنبيان على حساب تويتر الرسمي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو  وأفاد

رت وقر  إرهابيةحماس الذين قتلوا خالل هجمات  إرهابييالسياسة المتعلقة بكيفية التعامل مع جثث 
 ”.ولكن دفنها أعادتهاعدم 

 
 فلسطين بدولة الدولي االعتراف عام 2017 يكون  أن ندعو إلى عباس: .2

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن االستيطان على أرض دولة فلسطين المحتلة إلى : رام هللا
ى الثانية وأضاف في كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين مساء اليوم السبت، لمناسبة الذكر  زوال.

( أكد 2334والخمسين النطالقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن قرار مجلس االمن )
المرجعيات الدولية، وطالب إسرائيل بوقف جميع نشاطاتها االستيطانية، وعدم جواز إحداث أية 

، بما فيها 1967تغييرات في التكوين الديمغرافي، وطابع ووضع أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 
 القدس الشرقية.

الدول التي تبنت مشروع القرار، وجميع الدول التي صوتت لصالحه، واإلدارة عباس وشكر 
عام االعتراف الدولي بدولة  2017األمريكية، وجميع األشقاء واألصدقاء، ودعا إلى أن يكون 

 .فلسطين، ألن المزيد من االعترافات سيعزز فرص التوصل إلى حل الدولتين
وشدد على أن أيدينا ستبقى ممدودة للسالم، وجدد تأكيده عدم قبول الحلول االنتقالية، والدولة ذات 
الحدود المؤقتة، ومحاوالت الحكومة اإلسرائيلية لقلب الحقائق، وممارسة التضليل للمجتمع الدولي، 

صري، من خالل في الوقت الذي تقيم فيه مستعمرات تكرس واقع الدولة الواحدة، والتمييز العن
 مواصلة االستيطان واالحتالل ألرضنا.



 
 
 
 

 

 5 ص             4157 العدد:        2/1/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

وقال: نتطلع بكل أمل للمؤتمر الدولي الذي سينعقد في باريس في منتصف يناير المقبل، وأهمية أن 
ينتج عنه آلية دولية للمتابعة، وجدول زمني للتنفيذ، ونثمن مبادرة الرئيس الروسي بوتين لعقد اجتماع 

 ه الدائم لتلبية هذه الدعوة.ثالثي في موسكو، واستعداد
استعداد القيادة للعمل مع اإلدارة األمريكية الجديدة، وعلى رأسها الرئيس المنتخب دونالد عباس وأكد 

ترامب، من أجل تحقيق السالم في المنطقة، وفق حل الدولتين، والمرجعيات والقرارات الدولية، 
 ومبادرة السالم العربية.

عباس تمسكه بإنجازات شعبنا التي راكمها عبر العقود الماضية، وفي وفي الشأن الداخلي، أكد 
 الطليعة منها الحفاظ على القرار الوطني المستقل.

وأشار إلى أن المؤتمر العام السابع لحركة فتح، حقق نجاحا كبيرا على المستوى الوطني والدولي، 
لحركة الوطنية الفلسطينية سيشهد حالة استنهاض لحركة فتح العمالقة ول 2017مؤكدا أن عام 

 بمجملها.
وبين أن هناك مشاورات بدأت مع جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، لعقد جلسة للمجلس الوطني 
الفلسطيني، في فلسطين، خالل األشهر المقبلة، من أجل تجديد قيادة منظمة التحرير الفلسطينية 

 الممثلة باللجنة التنفيذية وفق النظم المعمول بها.
تصميمه على توحيد أرضنا وشعبنا، وتحقيق المصالحة الوطنية، وا عادة إطالق الحوار عباس أكد و 

 الوطني، والذهاب إلى االنتخابات الرئاسية والبرلمانية.
استمرار العمل لبناء مؤسسات دولتنا والنهوض باقتصادنا الوطني، والحفاظ على معايير  أكدكما 

ن، مؤكدا أهمية دعم جهود شعبنا ومؤسساته الوطنية في القدس، الحكم الرشيد، وفرض سيادة القانو 
 وعلى مواصلة عملية إعادة إعمار ما دمره االحتالل في قطاع غزة.

ودعا الحكومة والقطاع الخاص لتضافر الجهود، من أجل النهوض باالقتصاد الفلسطيني، وتنمية 
يالء دور خاص للمرأة والشباب، وتعزيز جودة الت شراك جميع شرائح المجتمع، وا  عليم والصحة، وا 

المجتمع الفلسطيني، وتشجيع المبدعين في جميع المجاالت، ومواصلة إقامة المناطق الصناعية، 
 وتعزيز قطاعات الزراعة، والسياحة، وغيرها.

وعاهد جماهير شعبنا الفلسطيني، على مواصلة العمل للدافع عن هويتنا الوطنية، وحقوق شعبنا 
وعة، وثوابته الوطنية، وقال: "قد يستطيعون احتاللنا وحصارنا، ولكن أحدا لن يقدر العادلة والمشر 

رادتنا في الحرية والعيش بكرامة في وطننا فلسطين".  على قتل أحالمنا وا 

  31/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 المقبل األسبوع بيروت في لالجتماع للوطني التحضيرية اللجنة يدعو الزعنون  .3
 اللجنااااة ألعضاااااء خطيااااة دعااااوات الزعنااااون  سااااليم الفلسااااطيني الااااوطني المجلااااس رئاااايس وجااااه عمااااان:

 العاصاامة فااي 11/1/2017و10 يااومي لالجتماااع الااوطني، المجلااس لعقااد باإلعااداد المكلفااة التحضاايرية
 .بيروت اللبنانية
 سلساالة بعااد جاااءت جتماااعاال هااذا لعقااد الاادعوة إن األحااد، اليااوم صااحفي تصااريح فااي الزعنااون  وقااال

 قارار إلى استنادا اإلسالمي، والجهاد حماس حركتي فيها بما الفلسطينية الفصائل بين جرت مشاورات
 اللجناااااة دعاااااا الاااااذي ،27/12/2016 بتااااااري  الصاااااادر الفلساااااطينية التحريااااار لمنظماااااة التنفيذياااااة اللجناااااة

 .لالجتماع التحضيرية
 الاااوطني للمجلاااس عادياااة دورة لعقاااد المشااااورات مالاساااتك علاااى سااايركز التحضااايرية اجتمااااع أن وأكاااد

 الوطنيااااة الوحاااادة وتعزيااااز الااااوطني الصااااف لتوحيااااد حقيقيااااة رافعااااة وُتشااااكل ناجحااااة الفلسااااطيني تكااااون 
 كماااا عاماااة، انتخاباااات أماااام الطرياااق وتفاااتح الفلساااطيني، السياساااي النظاااام وحااادة واساااتعادة الفلساااطينية

 .عام بشكل الفلسطينية األوضاع تطورات شةلمناق مناسبة التحضيرية اللجنة اجتماع سيكون 
  1/1/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 القدس في "إسرائيل" أغلقتها التي المؤسسات فتح على سنعمل: هللا الحمد .4

 راماي الادكتور الاوزراء رئايس اساتهل خضاير: أباو ومحمد لبدة أبو محمد -كوم دوت" القدس"- القدس
 الاذين شاعبنا ألبنااء التهااني بتقاديم الجدياد العاام مطلاع القادس، صاحيفة ماع الحصاري  لقااءه هللا الحمد

 عاام هاو عباس محمود الرئيس صرح كما 2017 العام هذا أن مؤكداً  المجيدة، الميالد بأعياد يحتفلون 
 .القدس وعاصمتها الفلسطينية الدولة وقيام االحتالل إنهاء

 بعاااد المحلياااة االنتخاباااات إجاااراء بقااارار االساااتمرار حكومتاااه نياااة التوافاااق حكوماااة وزراء رئااايس وكشاااف
 انتخاباات لضام أجريات حمااس ماع مباحثات إلى مشيًرا أشهر، ألربعة العليا المحكمة قبل من تأجيلها
 .والرئاسية التشريعية باالنتخابات المختصة للمحكمة المحلية المجالس

 قانونيااة بعاادم المهاام القااانوني للبعااد رساا  السااتيطانا بإدانااة األماان مجلااس قاارار أن الااوزراء رئاايس وأكااد
 أن إلااى القاادس مااع حااواره فااي مشاايرا اإلساارائيلية اليمينيااة الحكومااة سياسااة فشاال علااى وأكااد االسااتيطان

 العضاوية علاى للحصول فوراً  والعمل ومتابعته، عليه البناء يجب مهم قرار ،2334 األمن مجلس قرار
نها المتحدة، األمم في الكاملة  .2017 المقبل العام خالل االحتالل ءوا 
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 تتكلال ان أمنيتاه ان مؤكادا والضافة غزة قطاع بين فدرالية إمكانية عن ُيطرح ما الوزراء رئيس ورفض
 فاي دولاة ال ان علاى مؤكادا الجديد، العام مطلع وطنية وحدة حكومة وتشكيل الوطنية بالوحدة الجهود
 .لفلسطين صمةعا الشرقية والقدس القطاع دون  أو غزة قطاع
 وأشاار حكومتاه، فاي الاوزارات بعاض علاى تغييار إجاراء إمكانياة عان الفلساطيني الوزراء رئيس وكشف
 الااادول بعاااض تاااتمكن لااام حاااين فاااي %4 بنسااابة اقتصاااادًيا نماااواً  حققااات حكومتاااه أن إلاااى حاااواره خاااالل

 فااي مشاايرا %3.5 إلااى الجديااد للعااام النمااو نساابة تصاال أن متوقعااا النساابة، هااذه تحقيااق ماان المسااتقرة
 انخفاااض ماان الاارغم علااى دوالر مليااار بقيمااة المديونيااة تخفاايض ماان حكومتااه تمكاان إلااى ذاتااه الوقاات
 .%70 بنسبة الخارجية المنح
 أغلقتهاااا التاااي المؤسساااات لفاااتح الدولياااة القااارارات مااان لالساااتفادة حكومتاااه توجاااه علاااى الحمااادهللا وأكاااد

 ماان %70 ان الاى ذاتاه الوقات فااي مشايرا نيقاانو  غيار بشاكل القاادس مديناة فاي اإلسارائيلية الحكوماات
 لصاااالح جديااادة أمريكياااة منحاااة عااان النقااااب كاشااافا القااادس، لمستشااافيات تاااذهب للمرضاااى التحاااويالت
 .الجديد العام خالل ستصرف القدس مستشفيات
 بااادل صااارف وتحدياااد الاااوظيفي االزدواج بمناااع حكومتاااه قااارار عااان الفلساااطيني الاااوزراء رئااايس وتحااادث

 االجتماعيااة العدالااة لتحقيااق عملهااا خااالل ماان تسااعى الحكومااة أن إلااى مشاايًرا للمااوظفين المواصااالت
 .الموظفين بين المساواة وكذلك
 الحكوماة لكانات باه تعهدت ما بدفع المانحة الدول التزمت لو أنه الحمدهللا أكد غزة قطاع إعمار وعن
 ساوى  غازة إعماار الحلصا باه التعهاد تام ماا مجماوع مان يصال لم لكن اإلعمار إعادة عملية من انتهت

  %63و جزئياً  المدمرة المنازل غالب إعمار إعادة من الحكومة تمكنت فقد ذلك من الرغم وعلى 31%
 ماع بالشاراكة تعمال تزال وال والماء الكهرباء قطاعي تأهيل إعادة من وتمكنت كليا المدمرة المنازل من

 كااال وفاااتح غااازة قطااااع عااان لحصاااارا برفاااع إسااارائيل مطالباااا القطااااع إعماااار علاااى الدولياااة المؤسساااات
 .المعابر

 1/1/2017القدس، القدس، 
 

 عزلة يزداد واالحتالل التأييد من المزيد يستقطب شعبنا: "الفلسطيني الوطني" .5
 فاي المعاصارة الفلساطينية الثاورة النطالقاة 52 الاذكرى  اماس ياوم زكارناة: حلتات كماال-الدستور-عمان
 طريقهاا عبادت التاي ،«فاتح» الفلساطيني الاوطني التحرير ةحرك بانطالق 1965 العام يناير من األول
 . األبطال األسرى  وعذابات الجرحى وتضحيات الشهداء بدماء تزال وال
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 التاااي الفلسااطيني الشااعب ثااورة أن المناساابة بهااذه أصااادره بيااان فااي الفلسااطيني الااوطني المجلااس وأكااد
 متواصال شاعبنا ونضاال أهادافها، نحاو ماضاية المساتقل الاوطني القارار على وحافظت البندقية صانت
قاماة المصاير وتقريار العودة حق مقدمتها وفي الثورة أجلها من انطلقت التي الحقوق  كافة نيل حتى  وا 
 .القدس وعاصمتها المستقلة الفلسطينية الدولة
 المزيد يوم بعد يوما تستقطب شعبنا قضية وأن وقادة، تزال ما الثورة شعلة بيانه "أن في المجلس وقال
قامة االحتالل من للتخلص الدولي والدعم التأييد من  اإلسرائيلي االحتالل يزداد المقابل وفي الدولة، وا 

 المباااادرات لكااال ورفضاااه شاااعبنا، علاااى وعدواناااه العنصااارية وسياسااااته عنجهيتاااه بفعااال وحصاااارا عزلاااة
 .والشامل دلالعا السالم بتحقيق التزامه وعدم الدولية، الشرعية قرارات لكل وتنكره والدعوات،

 2/1/2017الدستور، عّمان، 
 

 الفدرالية عن مرزوق  أبو بتصريحات يندد" فدا" .6
 فااي القيااادي لتصااريحات المطلقااين ورفضااه إدانتااه ،"فاادا" الفلسااطيني الااديمقراطي االتحاااد هللا: أكااد رام

 نهاااءإ تعااذر إذا" الممكناة الحلااول ماان حاال" باعتبارهااا الفدراليااة عان ماارزوق، أبااو موساى حماااس حركاة
 اإلسرائيلية الحكومة مخطط تخدم التصريحات هذه أن على األحد، يوم بيان في" فدا" وشدد .االنقسام
 الشااارقية، القااادس بعاصااامتها السااايادة وكاملاااة مساااتقلة فلساااطينية دولاااة قياااام مناااع إلاااى الهاااادف الحالياااة
 المتطاارف" يهااوديال البياات" حاازب زعاايم اإلساارائيلي التعلاايم لااوزير األخياارة التصااريحات مااع وتتساااوق 
 جااادول مااان فلساااطين إساااقا  سااايتم إناااه" أحروناااوت ياااديعوت" صاااحيفة لموقاااع قاااال الاااذي بينااات، نفتاااالي
 .القادم الشهر من العشرين في األعمال

 1/1/2017الجديدة، رام هللا،  الحياة
 

 فلسطين عن للدفاع حياته كابوتشي: كّرس المطران العربي المناضل تنعى حماس .7
 المنفاى، فاي القادس مطران كابوتشي، هيالريون  المطران العربي السوري  اضلالمن حماس حركة نعت
 .عاماً  94 يناهز عمر عن اليوم، روما في توفي الذي
 حياتاااه مااان كبيااراً  جااازءاً  كااارتس كابوتشااي المطاااران إن األحاااد، اليااوم صاااحفي، بياااان فااي الحركاااة وقالاات
 .العادلة وقضيته الفلسطيني الشعب عن للدفاع

ااا أناااه وأضاااافت  ساااجون  فاااي عماااره مااان سااانوات دفاااع أناااه إلاااى مشااايرة العرباااي، واألمااال األلااام وحااادة دجست
 .االنتماء لهذا ثمناً  االحتالل

 1/1/2017، موقع حركة حماس
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 جديدة مفاوضات لجولة غطاء" الوطني" يريد عباس: "الجهاد" .8

 السالطة سرئاي أن اإلساالمي، الجهااد حركاة في القيادي حبيب خضر هنية: أكتد محمود -نت الرسالة
 .جديدة مفاوضات جولة لبدء غطاء توفير الوطني المجلس عقد من يريد عباس محمود
 مكوناتااه ظاال وفااي توافااق، دون  الااوطني انعقاااد إن األحااد، ،"ناات الرسااالة" لااا تصااريح فااي حبيااب، وقااال
 .فيه نشارك ولن مرفوضة، مسألة القديمة
 أباو: "مضايفا الفلساطيني، الموقاف تمثال ال مخرجاتاه وأن المجلاس، بنتاائج تعتارف لان حركته أن وأكد
 ".شعبنا تناسب وال تناسبه، مخرجات ليحقق وتصوره؛ رؤيته وفق المجلس بعقد يرغب مازن 
 وطناااي، بحاااوار تسااابق أن ينبغاااي مساااألة وهاااذه" ترتياااب، إعاااادة إلاااى يحتااااج الفلساااطيني البيااات أن ورأى

 هاااذا يرياااد ال ماااازن  وأباااو مناااه، المرجاااوة جوالنتاااائ انعقااااده، وآلياااة الاااوطني انعقااااد حاااول التوافاااق ليجاااري 
 .قال كما ،"الحوار

 1/1/2017الرسالة نت، 
 

 همجي سلوك: قتالها جثامين إعادة بعدم "إسرائيل" قرار عن حماس .9
 تحتجزهااا جثااامين إعااادة بعاادم إساارائيل، حماااس قاارار حركااة هللا، األناضااول: وصاافت عطااا عااال-غاازة

 ".القانون  عن الخارج"و" همجيال السلوك"با إليها، ينتمون  لفلسطينيين
 هااو القاارار هااذا: "لألناضااول خاااص تصااريح فااي الحركااة، باساام الرساامي المتحاادث قاساام، حااازم وقااال
 ".القانون  عن الخارجة العصابات بها تقوم التي الهجمية األفعال إلى ينتمي انتقامي إسرائيلي سلوك
 أو المقاوماة إرادة تكسر ولن نفعاً  تجدي لن اإلسرائيلية اإلجراءات هذه أن حماس باسم المتحدث وأكد

 .الفلسطيني الشعب
 فااي األساارى  جنودهااا موضااوع فااي خيااار اإلساارائيلية الحكومااة أمااام لاايس أنااه علااى حركتااه تأكيااد وجاادد
 ". المقاومة لشرو  االستجابة" سوى  غزة قطاع

 1/1/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة
 
 قريبا المصرية القيادة يلتقي وى المست رفيع من حماس وفد: البردويل .11

 لقاااء وجااود البردوياال، صااالح" حماااس" اإلسااالمية المقاومااة حركااة فااي القيااادي هللا: كشااف عطااا محمااد
 لبحاث المصارية؛ بالقياادة هنياة إساماعيل برئاساة الحركاة مان المساتوى  رفيع وفدا سيجمع مرتقب كبير
 .مهمة ملفات
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 ملفااات عاادة ساايبحث اللقاااء إن األحااد، اليااوم مساااء" تناا الرسااالة"لااا خاااص تصااريح فااي البردوياال وقااال
 ماان ومصاار وغاازة المصااري  والجانااب حماااس بااين العالقااة أبرزهااا واإلنساااني، السياسااي الصااعيد علااى
 .الطرفين بين والحدود التجاري  التبادل جانب إلى أخرى، ناحية

 ويبحاث الحاروف علاى قاا الن سيضاع والذي الكبير اللقاء هذا لعقد جارية تزال ال الترتيبات"  وأضاف
 ".ومصر غزة بين ما وتطويرها العالقة مستقبل
 مارزوق  أباو موسى الحركة في القيادي بين جيدة، نتائجه كانت سابق للقاء نتيجة يأتي اللقاء أن وأكد

 .القاهرة في الماضي األسبوع المصري  والجانب
 1/1/2017الرسالة نت، 

 
 "الوطن النعقاد التحضيرية اللجنة اجتماع في نستشاركا و"الجهاد" حماس: يوسف وواصل أب .11

 فااااي ستشااااركان اإلسااااالمي والجهااااد حماااااس حركتاااي إن األحااااد، ياااوم فلسااااطيني مساااؤول هللا: قاااال رام
 العاصامة فاي والمقرر الفلسطيني الوطني المجلس النعقاد باإلعداد المكلفة التحضيرية اللجنة اجتماع
 .الجاري  يناير شهر خالل بيروت اللبنانية
 أن ،((شاااينخوا)) أنبااااء لوكالاااة يوساااف أباااو واصااال التحريااار لمنظماااة التنفيذياااة اللجناااة عضاااو وأضااااف
 حركتااي حضااور لضاامان جاارت التااي االتصاااالت علااى بناااء جاااء بيااروت فااي االجتماااع عقااد اختيااار
 .اإلسالمي والجهاد حماس
 موعد تحديد لجهة احاسم يكون  أن يفترض" التحضيرية للجنة المذكور االجتماع أن يوسف، أبو وأكد

 ".المجلس النعقاد بموجبها الدعوة سيتم التي واآللية الوطني المجلس انعقاد ومكان
 1/1/2017شينخوا،  أنباء وكالة

 
 "فتح" حركة النطالقة 52الـ الذكرى  تحيي لبنان مخيمات .12

 وحركااة ةالفلسااطيني الثااورة النطالقااة 52الااا الااذكرى  لبنااان، مخيمااات فااي شااعبنا جماااهير أحياات بيااروت:
 .اللبنانية واألحزاب الفلسطينية والفصائل الحركة قيادات بمشاركة" فتح"

 أبااو القائااد الشااهيد ساااحة فااي الااذكرى  بإحياااء المخاايم أبناااء ماان اآلالف شااارك الحلااوة عااين مخاايم ففااي
 العاردات، أباو فتحاي الفلساطينية التحريار منظماة وفصائل فتح حركة سر أمين بحضور الوزير، جهاد
 .لبنان في الحركة وقيادات عرب أبو صبحي اللواء لبنان في الفلسطيني الوطني األمن قوات وقائد
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 عرفااات، ياساار الشااهيد الاارئيس ووصااية الشااهداء عهااد علااى الحفاااظ العااردات أبااو أكااد لااه كلمااة وفااي
 حمااال الاااذي عبااااس، محماااود الااارئيس العاااام وقائااادها الفلساااطيني الشاااعب لحركاااة والوفااااء العهاااد مجاااددا
 .الفلسطينية للقضية السياسية االنتصارات وحقق األمانة
 وأن اللبناانيين، األخاوة ماع واالجتماعاات اللقااءات جادول علاى الفلسطيني والوضع المخيمات أن واكد

 .القانون  سقف وتحت اللبنانية الدولة مع إال تكون  ولن الجوار وأمن أمنها تحفظ ستبقى المخيمات
 والزهارات األشابال ومجموعاات المشااعل وحملاة الكشاافة فارق  تجابا لبنان جنوب الرشيدية مخيم وفي
 .الفتة ولبنانية فلسطينية بمشاركة المخيم شوارع
 ياااوم أن بالمناسااابة كلمتاااه فاااي عبااادهللا، توفياااق العمياااد صاااور منطقاااة فاااي" فاااتح" حركاااة سااار أماااين واكاااد

 أماااام الوقاااوف العظاااام القاااادة مااان ثلاااة اساااتطاعت حياااث شاااعبنا، تااااري  فاااي مجياااد ياااوم هاااو االنطالقاااة
 .العالم خارطة عن شعبنا شطب إلى الهادف اإلسرائيلي المشروع
 التحريااار منظماااة اطاااار فاااي الوطنياااة الوحااادة وتعزياااز الفلساااطينية المصاااالحة إنجااااز إلاااى عبااادهللا ودعاااا

 .لشعبنا والوحيد الشرعي الممثل الفلسطينية
 الرايااات وحملااة الكشاافية الفاارق  تقاادمتها المخاايم شااوارع جاباات حاشاادة مساايرة انطلقاات الاابص مخاايم وفااي

 .الشهداء وصور والمشاعل
 الشاعب إلرادة اساتندت فاتح حركاة إن" زياداني، احماد أباو اللواء لبنان في فتح حركة إقليم عضو وقال

 بعقااول تجااذرت التااي الحركااة هااي والمساالمات، الثواباات علااى واألحاارص األجاادر فكاناات"  الفلسااطيني
 ."والكرامة الحرية مذبح على شهداء وقادتها أبنائها خيرة وقدمت الشعب هذا أبناء وقلوب
 وهاااي والفلساااطيني، اللبنااااني الشاااعبين تاااربط التاااي األخوياااة العالقاااة علاااى بالتأكياااد كلمتاااه زياااداني وخاااتم
 .وفلسطين لبنان تراب على بالدم تعمَّدت التي العالقة

 جاباات حاشاادة بمساايرة قااةلالنطال 52الااا الااذكرى  الشاامالي الباارج مخاايم فااي شااعبنا جماااهير أحياات كمااا 
 .المخيم شوارع
 أن فيهااا أكااد كلمااة شااهاب، أبااو جااالل صااور منطقااة فااي" فااتح" لحركااة العامااة العالقااات مسااؤول والقااى

 القااارار لحماياااة الفلساااطيني الاااوطني بالعمااال للنهاااوض تاريخيااااً  مفصاااال كاااان للحركاااة الساااابع الماااؤتمر
 .اإلسرائيلي االحتالل ضد شعبية ةمقاوم ظل في الفلسطيني الوطني المشروع وحماية الوطني
 ممثلاااي بمشااااركة الجليااال مخااايتم فاااي حاشااادة شاااعبية بمسااايرة الاااذكرى " فاااتح" حركاااة أحيااات البقااااع وفاااي

 .اللبنانية واألحزاب الفلسطينية الفصائل
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" فاتح" لحركاة الساابع الماؤتمر انعقااد إن الحااج، فاراس البقااع منطقة في" فتح" حركة قيادة عضو وأكد
 الفصاااائل عنهاااا عبتااارت التاااي الوطنياااة للوحااادة انتصاااار وهاااو شاااعبنا، نضاااال مااان يخياااةتار  محطاااة هاااو

 .إيجابي بشكل الفلسطينية
 1/1/2017الجديدة، رام هللا،  الحياة

 
 نتنياهو يدعو المعارضة للتحلي بالصبر وعدم التسرع بنتائج التحقيق المرتقب معه .13

 اإلسرائيليرئيس الوزراء  ، أنمد الخليليأح عن، 1/1/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة ذكرت 
بالصبر، وعدم استباق األمور  التحليوم األحد، المعارضة في بالده، إلى ي بنيامين نتنياهو، دعا

 المتعلقة بنتائج التحقيقات المرتقبة معه على خلفية اتهامه بقضايا فساد.
جاءت خالل الجلسة األسبوعية  العامة )الرسمية(، أن دعوة نتنياهو اإلسرائيليةوذكرت اإلذاعة 

 لمجلس الوزراء والتي تطرق خاللها إلى التحقيق المرتقب معه.
 ”.بالصبر، وعدم التسرع في استباق األمور التحليينبغي على المعارضة “وأضاف نتنياهو 

 ”.هذا التحقيق لن يفضي إلى أية نتيجة“واعتبر أن 
يس الحكومة اإلسرائيلية، يخضع صباح رئ، أن رامي حيدر، عن 1/1/2017، 48عرب وأضافت 

اإلثنين، للتحقيق بقضيتين جنائيتين، واحدة رئيسية لم تتضح معالمها بعد، واألخرى أقل خطورة 
 ل.كوتدور حول تلقيه هدايا بمبالغ كبيرة من رجال أعمال، يبلغ ثمنها مئات آالف الشوا

التحقيق في منزل نتنياهو وليس في ' سيجرون 433وقالت الشرطة إن ثالثة محققين في وحدة 'الهف 
مكتبه، وأن رئيس الحكومة قال للمحققين إنهم غير مقيدين بالوقت أثناء التحقيق، بعد أن استصعبت 

 الشرطة حتى وقت مبكر من األحد تحديد موعد للتحقيق معه.
والتريث وتطرق نتنياهو لموضوع التحقيق في وقت سابق قائاًل 'اقترح على أحزاب المعارضة الهدوء 

 وعدم التعجيل في تحضير البدل وغل صفارات تهدئة للخياطين'.
 
 التهديد األكبر للعالم "اإلسالم المتطرف: "نتنياهو .14

بنيامين نتنياهو بحرب عالمية ضد اإلرهاب. وخالل « اإلسرائيلي»طالب رئيس الوزراء : أ.ف.ب
لمستشارة األلمانية انغيال ميركل ا»األحد إن  أمسالجلسة األسبوعية لمجلس الوزراء قال نتنياهو 

قالت مطلع األسبوع ما نقوله نحن منذ سنوات عديدة، وهو أن التهديد األكبر الذي يواجه العالم هو 
 وأضاف أن هجوم اسطنبول أثبت ذلك مجددا. «. إرهاب اإلسالم المتطرف

 2/1/2017الخليج، الشارقة، 
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صابةالخارجية اإلسرائيلية:  .15  االعتداء في إسطنبولبأخرى بجروح  مقتل إسرائيلية وا 

صابة أخرى بجروح في االعتداء على : أ.ف.ب أعلن متحدث إسرائيلي أمس األحد مقتل إسرائيلية وا 
 الملهى الليلي في إسطنبول.

تأكدت وفاة اإلسرائيلية التي اعتبرت مفقودة، فيما أصيبت ثانية »وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
اإلخباري الذي استندت إليه اإلذاعة الرسمية هوية القتيلة، وهي « واي نت» وكشف موقع«. بجروح

فيما يبدو، موضحًا أن الجريحة هي إحدى  48عامًا( وهي من عرب الا  19ليان ظاهر ناصر )
 صديقاتها.

 2/1/2017الخليج، الشارقة، 
 
 دعو الستفتاء شعبي على حل الدولتيني هرتزوج .16

، األحد، إلى استفتاء شعبي زوجالمعارضة اإلسرائيلية يتسحاق هرت دعا زعيم :األناضول –القدس 
 على حل الدولتين.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصرح “قوله إن  زوجونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة )رسمية( عن هرت
 ”.بأنه يؤيد حل الدولتين إال أنه يقوم بأعمال تتناقض مع هذا المبدأ

على تحضير استفتاء عام بعد خمسة أشهر حول مدى تأييد الشعب في يجب أن نعمل “وأضاف 
 ”.إسرائيل لمبدأ حل الدولتين أو إلقامة دولة ثنائية القومية

 1/1/2017، رأي اليوم، لندن
 
 توصي بمحاكمة الرئيس السابق لطاقم مكتب نتنياهو اإلسرائيليةالشرطة  .17

حد، بتقديم غيل شيفر، الرئيس السابق لطاقم أوصت الشرطة اإلسرائيلية، أمس األ :القدس المحتلة
، بنيامين نتنياهو، وذلك بعد إخضاعه عدة مرات للتحقيق بشبهة اإلسرائيليةمكتب رئيس الحكومة 

ارتكاب مخالفات جنسية وعنف بحق فنانة، بيد أنه لم يتم إيجاد أدلة تعزز الطعون بأن المشتبه 
 قع "واال" اإلخباري.احتجز الضحية خالفا لرغبتها، حسب ما نشر مو 

 2/1/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 : المستوطنات سبب رئيسي لسفك الدماء واالضطرابات في األرض المقدسة"ناطوري كارتا" .18
ثمنت جماعة ناطوري كارتا الدولية ومجموعة يهود متحدون ضد الصهيونية، )نيابة عن : نيويورك

الذي  2334نحاء العالم(، وحيت، قرار مجلس األمن األخير اليهود المعادين للصهيونية في جميع أ
 يدين المستوطنات اإلسرائيلية ويعتبرها غير قانونية.

وقالت في بيان صحفي، على مدى عقود، كانت المستوطنات سببًا رئيسيًا لسفك الدماء 
وشهوة  واالضطرابات في األرض المقدسة، وقد أزهقت مئات األرواح البريئة على مذبح القومية

 األرض.
وهنأ البيان الدول األعضاء في مجلس األمن على اتخاذ هذه الخطوة التي طال انتظارها نحو العدالة 
والسالم، وعلى وجه الخصوص، كما هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس على نجاحه في تحقيق 

 هذا القرار.
أن الجريمة تتفاقم عندما يستلزم وأكد البيان، أن مفهوم دولة إسرائيل غير شرعي على اإلطالق، و 

ذالاًل وطردًا لشعٍب آخر، "فقبل عصر الصهيونية، عاش اليهود  إنشاء هذا الوطن احتالاًل وقمعًا وا 
ة هذا اليوم أن  في فلسطين في سالم وأمن جنبًا إلى جنب مع السكان العرب الفلسطينيين، ونأمل بشدت

 ع جميع الشعوب."يعود اليهود إلى التقيد بضرورة العيش بسالم م
وتابع، إنت ردة فعل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الغاضبة هي دليل واضح على إجماع 

 الرأي العام العالمي ضد جرائم دولته.
 1/1/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

  
 تحريض لفرض المناهج اإلسرائيلي على مدارس القدستقرير:  .19

طالب الحاخام أيلي بن دهان نائب وزير األمن اإلسرائيلي بوقف مديري : الرأي –لمحتلة القدس ا
المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية الذين يشاركون في نشاطات ال منهجية تعزز الهوية 

 الفلسطينية عن العمل فورًا.
يقوم  أنانه من غير المعقول " :في تقرير بثته القناة التلفزيونية العاشرة اإلسرائيلية« بن دهان»وقال 

مديرو مدارس تابعة للبلدية والحكومة اإلسرائيلية في القدس الشرقية بتعليم الطالب التحريض 
 حسب زعمه. »واإلرهاب ضد الدولة 

تثق البلدية والمدارس الحكومية بمديرين على عالقة بعناصر تدعم  أنغير مقبول » وأضاف
لى حد قوله، مؤكدًا انه سيتم فحص ما تم التوصل إليه ضد ع« )اإلرهاب( وتعمل ضد إسرائيل
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المديرين والمعلمين المشاركين في هذه النشاطات وسيخضعون للتحقيق، وكذلك الجمعية التي تمول 
 النشاطات الفلسطينية في القدس الشرقية.

بية تمثل وعرضت القناة اإلسرائيلية في تقريرها صورا ولقطات ومادة مصورة لبعض النشاطات الطال
المعاناة التي يعيشها الطالب خالل اجتيازهم المعبر العسكري )معبر قلنديا( يوميًا ومبارزة شعرية 
تتغنى بالوطن والحفاظ على القدس والمسجد األقصى المبارك، وكذلك عرضت شريط فيديو لعملية 

ها، حاتم عبد القادر تكريم لبعض المدرسين ومديري المدارس نظمتها جمعية الرازي للثقافة شارك في
 والشي  عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا.

ومعد التقرير جمعية الرازي بتلقي األموال من دولة « بن دهان»واتهمت القناة اإلسرائيلية على لسان 
قطر لتعزيز الهوية الفلسطينية في صفوف الطالب الفلسطينيين في القدس وأظهرت ذلك من خالل 

 معية على صفحتها اإللكترونية.منشورات الج
الجمعية التي تعتبر غير حكومية في القدس تتلقى الدعم » أنوجاء في التقرير التلفزيوني العبري 

القطري، لمحاربة إسرائيل في خطتها لفرض التعليم الرسمي في مدارس البلدية والمعارف اإلسرائيلية، 
رهابا.معتبرة « بهدف الحفاظ على هوية القدس الفلسطينية  ذلك تحريضا وا 

هذه المدارس التي تتلقى ميزانياتها من البلدية  إن»وقالت القناة في حملة التحريض التي تمارسها 
والحكومة اإلسرائيلية في القدس الشرقية تقيم نشاطات ال منهجية معادية إلسرائيل، بخالف التوجه 

 ."الرسمي اإلسرائيلي لفرض المناهج والمدنيات اإلسرائيلية
النشا  الرئيس في تكريم المدرسين والمديرين تشرف علية شخصيات من حركة فتح  أن إلىمشيره 

مثل حاتم عبد القادر والشي  عكرمة صبري المعروف بتوجهاته اإلسالمية المعادية وسبق تم التحقيق 
 «.معه

 2/1/2017، عّمانالرأي، 
 
 األكثر معاداة لليهود عالميا   2016تقرير إسرائيلي:  .21

د مركز شمعون فيزنتال اإلسرائيلي العديد من الحوادث "المعادية للسامية" حول العالم، وكان رص
آخرها سماح إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما لمجلس األمن بإقرار قرار ضد االستيطان، مما دفع 

األكثر معاداة  هو 2016الكاتبة اإلسرائيلية في موقع "أن.آر.جي" عنبال ألمليح إلى القول إن العام 
 لليهود.

وأوضحت الكاتبة أن المركز الذي أقيم للدفاع عن اليهود نشر تقريرا بأهم الحوادث التي كان لها دور 
كبير في اإلضرار بإسرائيل وفي إثارة األزمات الدبلوماسية، مضيفة أن بعض الحوادث شككت في 
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ال التقرير إنه عمل على محو الذي ق 2334جذور الشعب اليهودي، مثل قرار مجلس األمن رقم 
 التاري  اليهودي عبر "خيانة أوباما" لليهود.

وقبل ذلك صدر عن اليونسكو في أكتوبر/تشرين األول قرار بشأن القدس، مفاده أن ال صلة للشعب 
 اليهودي تاريخيا بالحرم القدسي، واعتبر أن األماكن المقدسة في القدس تعود للمسلمين فقط.

إلسرائيلي أن عددا من الزعماء البريطانيين شكلوا ظاهرة معادية إلسرائيل، من بينهم وأوضح التقرير ا
جيرمي كوربن الذي وصف حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( وحزب هللا بأنهم أصدقاء، كما أصدر 
منذ انتخابه زعيما لحزب العمال تصريحات "معادية للسامية"، مساويا بين إسرائيل وتنظيم الدولة 

 سالمية.اإل
كما أعلن رئيس بلدية لندن السابق كان ليفنغستون أن الزعيم األلماني أدولف هتلر دعم الحركة 
الصهيونية، بينما أعلنت العضوة المستقلة في مجلس اللوردات جيني تونغ أن سلوك إسرائيل تجاه 

 الفلسطينيين هو السبب األساسي لزيادة ظاهرة الجهاديين حول العالم.
للحوادث "المعادية  %11شهدت زيادة بنسبة  2016رير أن الشهور الستة األولى من وأظهر التق

 .2015للسامية" في بريطانيا مقابل ذات الفترة من 
وفي فرنسا، رفض رجال الشرطة المسلمون حراسة الكنس اليهودية، كما كانت فرنسا أول دولة 

 قامة في الجوالن أو الضفة الغربية.أوروبية تطالب بوسم المنتجات الصادرة من المستوطنات الم
 

 حركة المقاطعة
وقال تقرير مركز شمعون فيزنتال إن العام الماضي شهد زيادة في حركة المقاطعة العالمية 
)بي.دي.أس(، حيث دعا اتحاد المعلمين بمدينة أولدنبرغ في ألمانيا إلى مقاطعة شاملة إلسرائيل، 

 في كندا دعمه للحركة. كما أعلن اتحاد الطالب لجامعة رايرسون 
وأمام البرلمان األوروبي، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في يونيو/حزيران الماضي إن 

 حاخامات إسرائيليين دعوا أتباعهم إلى تسميم آبار المياه الفلسطينية.
ية" من جهة أخرى، قال الحاخام الرئيسي في هولندا بنيامين جايكوبس إن الحوادث "المعادية للسام

أصبحت تحصل بصورة دورية فال يتم اإلبالغ عنها، كما تتركز هذه الحوادث في المدارس 
 األساسية.

وأضاف أن دعوات لحرق اليهود تكررت في أكثر من مناسبة تعليمية ورياضية بهولندا، وفي إحدى 
 المرات هتف المشجعون "اليهود إلى غرف الغاز"، "حماس.. حماس".
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الخارجية السويدية مارغوت وولستروم التي دعت جهات إسرائيلية إلى مقاطعة وندد التقرير بوزيرة 
زيارتها الشهر الماضي بسبب تصريحاتها "المعادية"، حيث اعتبرت الوزيرة أن هناك صلة بين 

 هجمات باريس والسلوك اإلسرائيلي تجاه الفلسطينيين.
تتحدث عن مبالغة الرواية أما بولندا، فشهدت صدور عدد من المقاالت والتصريحات التي 

 اإلسرائيلية في عدد القتلى اليهود خالل المحرقة، وعن نفي مسؤولية بولندا عنها.
 2/1/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ودبلوماسيا   أكاديمي إسرائيلي: نتنياهو فشل سياسيا   .21

العتراف بأن قال البروفيسور اإلسرائيلي يورام يوفال إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يرفض ا
 تصويت مجلس األمن األخير على قرار وقف االستيطان يشكل فشال ذريعا له.

وأضاف األكاديمي اإلسرائيلي في مقال له بصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو اعتبر مصالح 
شركائه في االئتالف اليميني الحكومي، والحفاظ على أصوات ناخبيه، أهم من تحقيق إنجازات 

 الخارج، ألنه خشي أن يفقد موقعه في رئاسة الحكومة اإلسرائيلية. سياسية في
وتابع أن نتنياهو عمل على أن تكون السياسة الخارجية اإلسرائيلية رهينة بسياستها الداخلية، تصديقا 
لما أعلنه وزير الخارجية األميركي األسبق هنري كيسنجر من أن إسرائيل ليس لديها سياسة خارجية 

نما سياسة  داخلية، وهو ما يفسر الرد المتطرف لنتنياهو على القرار األممي. وا 
وختم بالقول إنه لم تعد المشكلة أمام إسرائيل تكمن في عدم استخدام حق النقض )فيتو( األميركي 

نما في أن هناك اتفاقا عالميا من أقصى العالم إلى أقصاه  بما في -لمنع صدور القرار األممي، وا 
بأن جميع المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية،  -ة إلسرائيلذلك الدول الصديق

 "وهذه مشكلة جدية في مواجهة إسرائيل".
 2/1/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 فلسطين تنعى المطران هيالريون كابوتشي .22

األحد، المطران محمود عباس، وقواها وفعالياتها الوطنية اليوم  السلطة نعت فلسطين ورئيس: رام هللا
 94هيالريون كابوتشي، الذي وافته المنية اليوم األحد، في العاصمة اإليطالية روما عن عمر يناهز 

 عاما.
ووصف عباس، المطران كابوتشي، الذي ُعرف بمواقفه الوطنية وبدفاعه عن حقوق الشعب 

 الفلسطيني، بالمناضل الكبير.
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مد هللا المطران هيالريون كابوتشي مطران القدس في ونعت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الح
وفي السياق، نعت حركة فتح المناضل الوطني الكبير المطران كابوتشي، وقالت في بيان  المنفى.

واعتزاز، إلى الشعب الفلسطيني واألمة العربية  بكل فخرً والثقافة، "ننعى  اإلعالمصادر عن مفوضية 
قائد الفتحاوي المطران كابوتشي الذي أمضي عمره الحافل فدائيا وأحرار العالم المطران البطل ال

 ومدافع صلبا عن الشعب الفلسطيني وممسكا بكل قوة بعروبة القدس". ومناضال صنديداحقيقيا 
وأكدت فتح، أن القضية الفلسطينية خسرت بوفاة المطران كابوتشي، رجاًل صاحب مواقف وطنية 

 لى جانب أبناء شعبنا وحقوقه المشروعة.آلخر لحظة من حياته إ بقيمشرفة، 
المطران المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، ببالغ الحزن وعميق األسى،  اإلسالميةونعت الهيئة 

، وتقدمت الهيئة ممثلة برئيسيها المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشي  محمد حسين، كابوتشي
ذوي  إلىاح، وأمينها العام حنا عيسى، وكافة موظفيها، وبطريرك الالتين سابقًا البطريرك مشيل صب

المطران الراحل وأهله وشعوبنا العربية، وباألخص الشعب السوري وشعبنا الفلسطيني بحسن العزاء 
 والمواساة.

، وكان مطرانًا 1922يذكر أن المطران كابوتشي، رجل دين مسيحي ولد في مدينة حلب السورية عام 
، واعتقلته سلطات االحتالل اإلسرائيلي عام 1965ليك في مدينة القدس منذ عام لكنيسة الروم الكاثو 

وعاش حتى اليوم في منفاه بمدينة  1978عاما وُنفي عن فلسطين عام 12وحكم عليه بالسجن  1974
 روما.

 1/1/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
على األسرى تعبير عن حالة  "إسرائيل": عقوبات ما أقره "الكابنيت" علىفارس تعقيبا قدورة  .23

 إفالس
اعتبر رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس، أن ما أقره المجلس الوزاري اإلسرائيلي : رام هللا

المصغر "الكابنيت" حيال قضية احتجاز جثامين الشهداء، وذلك باإلبقاء عليها، إضافة إلى تشديد 
هو إال تعبير عن حالة اإلفالس التي وصلت إليها الحكومة  العقوبات على أسرى حماس، ما

 اإلسرائيلية، وما تحاول فعله هو استرضاء الشارع اإلسرائيلي.
وأضاف فارس في بيان لنادي األسير، مساء اليوم األحد، إن تشديد العقوبات على أسرى حماس 

وبات عليهم، شمل حرمانهم ، أقرت مجموعة من العق2014ليس بالجديد، فهي منذ شهر حزيران عام 
من زيارات عائالتهم، وعقوبات أخرى تتعلق بأمور حياتية، هذا عدا عن اإلجراءات العقابية اليومية 
التي ُتمارسها بحق األسرى كافة، األمر الذي قد يؤدي إلى دفع األسرى بتنفيذ برنامج نضالي 
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، سُتعقد أي احتماالت قادمة إلتمام وتابع فارس، إن هذه القرارات جماعي خالل شهر أبريل القادم.
صفقة تبادل، ومن الواضح أن نتنياهو ال يريد ألية عملية تبادل أن تتم في عهده، وما يؤكد ذلك 
تعنت إسرائيل واستمرارها باحتجاز محرري صفقة "شاليط" ومواصلتها في إعادة األحكام السابقة 

 بحقهم.
 1/1/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بالقدس مسلسل ال يتوقف سلوانهآرتس: تهويد  .24

أفادت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية بأن مستوطنين من جمعية إلعاد االستيطانية اقتحموا مبنى 
فلسطينيا بمرافقة أفراد الشرطة اإلسرائيلية في حي وادي حلوة ببلدة سلوان المقدسية، وهو مبنى مكون 

را مربعا وغير بعيد من موقع الحفريات المسمى "حنيون غفعاتي"، مت 160من طابقين على مساحة 
 حيث تنوي الجمعية االستيطانية إقامة مجمع يزوره اليهود.

يشار إلى أن سلوان هي البلدة األكثر التصاقا بأسوار وأبواب القدس القديمة من الناحية الجنوبية 
 الشرقية المحاذية للمسجد األقصى وحائطه الخارجي.

نير حسون مراسل صحيفة هآرتس عن أفيف توترسكي الباحث الميداني في جمعية "عير عميم" ونقل 
المتخصصة بشؤون القدس قوله إن هذا السلوك اإلسرائيلي يشير إلى أن الحكومة وجمعيات 
المستوطنين ال تتوقف لحظة عن مسلسل تهويد سلوان، وهي سياسة تؤدي للمزيد من تدهور أوضاع 

 ما يشمله من إجراءات تعسفية بحق سكانها.مدينة القدس، ب
وحذر توترسكي من أن الجمهور اإلسرائيلي في القدس وكافة أنحاء إسرائيل سيدفع عاجال أم آجال 

 ثمن هذه السياسة ضد الفلسطينيين.
 1/1/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 2016ألف مستوطن اقتحموا األقصى في  15لألناضول: قرابة  القدسمدير أوقاف  .25

على األقصى بالقدس الشرقية  2016"عام عصيب".. هكذا مرت : القدس/ عبد الرؤوف أرناؤو 
المحتلة، وفق مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية في المدينة عزام الخطيب الذي تحدث عن اقتحام 

 مستوطنين لباحات المسجد المبارك خالل السنة. 806ألًفا و 14
، لم يَر بارقة أمل كبيرة، في ظل استمرار الحكومة اليمينية 2017الخطيب وفي استشرافه للعام 

 589ألًفا و 11وفي حوار مع األناضول بيتن أن معطيات دائرة األوقاف تشير إلى اقتحام  اإلسرائيلية.
 .2013في  75آالف و 9، و2014عام  878ألًفا و 11، مقارنة با 2015متطرفًا لباحات المسجد خالل 
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كان عصيبًا جدًا على المسجد األقصى في القدس من مختلف  2016ام وأضاف الخطيب "ع
وتابع: "شهد العام الجاري محاوالت غير مسبوقة من قبل الحكومة اإلسرائيلية لتعطيل  النواحي".

عمل دائرة األوقاف، إضافة لقيام متطرفين إسرائيليين باقتحامات واسعة للمسجد على مدار األشهر 
 الماضية".
ؤول "هناك زيادة ملحوظة في أعداد المقتحمين نتيجة التسهيالت التي تمنحها لهم الشرطة ووفق المس

ولفت الخطيب إلى أن "الشرطة اإلسرائيلية قررت  وازدياد حمالت التحريض على اقتحام المسجد".
 في ديسمبر/كانون أول الجاري إضافة مدة ساعة القتحامات المستوطنين في ساعات الصباح".

 31/12/2016 ،لألنباء ناضولاأل وكالة 
 
 في التضييق على الصيادين الفلسطينيين مستمرةميناء يافا  إدارة .26

، حيث أرزاقهمميناء يافا مستمرة في تضييق الخناق على الصيادين ومالحقتهم في  إدارةما زالت 
في مكاتب المحاماة  أحدفوري بحق كافة الصيادين وذلك من  إخالء أوامر بإصدارقامت مؤخرًا 

 اإلخالءيومًا للرد على امر  30لمدة  إمهالهموتم  اإلخالء أوامرالبالد، وقد تلقى عشرات الصيادين 
 واال سيتم رفع دعوى قضائية بحقهم.

في مدينة يافا على لسان رئيسها المحامي محمد دريعي لضرورة  اإلسالميةومن جانبها دعت الهيئة 
رعب وخوف لدى  إحداثا الملف ما من شأنه الفوضى في هذ إشاعةالتريتث والتمهل وعدم 

المدينة لن يتركوا الصيادين يواجهون مصيرهم وحدهم،  وأهاليالصيادين وعائالتهم، وان الهيئة 
 التاريخي. اإلرثوستسعى للدفاع عن وجودهم في ميناء يافا للحفاظ على هذا 

 1/1/2017، الدستور، عّمان
 
 عة التفتيشبدو األغوار بذري مساكناالحتالل يخلي  .27

": كانت ساعات رهيبة التي قضتها العائالت اإللكترونية"األيام  -محمد بالص  -األغوار الشمالية 
البدوية في منطقة المالح باألغوار الشمالية، أمس، عندما أخرجتها قوات االحتالل اإلسرائيلي عنوة 

 اردة إلى العراء، وذلك بذريعة تفتيش مساكنها.من مساكنها البدائية وخيامها، في ظل األجواء الب
وقال الخبير في شؤون االستيطان واالنتهاكات اإلسرائيلية باألغوار، عارف دراغمة، إن جيش 
االحتالل أغار على خيام ومنشآت بعض العائالت في المالح، وبدأ بتفتيشها والعبث بمحتوياتها وسط 

وخصوصا األطفال والنساء ممن أمضوا عدة ساعات  أجواء من الرعب والخوف في أوسا  األهالي
 قضوها في العراء، كانت خاللها تلك المساكن هدفا للدهم والتفتيش.
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وعبر دراغمة، عن خشيته من أن تكون عمليات الدهم والتفتيش هذه بمثابة سياسة جديدة للتنكيل 
ب في الهدف غير المعلن بالعائالت البدوية في األغوار، في سبيل تضييق الخناق عليها، بما يص

 لسلطات االحتالل في تهويد األغوار واجتثاث الوجود الفلسطيني.
وأضاف، تشكل المستوطنات ومعسكرات جيش االحتالل في منطقة واد المالح، كابوسا يؤرق 
المواطنين، وهي مستوطنات "شديموت ميخوال"، و"روتم"، و"مسكيوت"، ومعسكرات "ناحال"، و"سمرا"، 

 والتي تحيط بأراضي تلك المنطقة.و"بيلس"، 
 1/1/2017، األيام، رام هللا

 
 الجئا  فلسطينيا  قتلوا في سورية الشهر الماضي 15": مجموعة العمل" .28

" الجئًا فلسطينيًا 15أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن ": لندن –مجموعة العمل 
" الجئًا نتيجة طلق ناري، والجئ 12بينهم " ،2016قضوا خالل شهر كانون األول/ ديسمبر من عام 

توفى بسبب القصف، وآخر قضى تحت التعذيب في سجون النظام السوري، والجئ بسبب الحصار 
 ونقص الرعاية الطبية.  

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر كانون األول من عام 
( الجئين، فيما قتل 4ان على النحو التالي: في ريف دمشق قضى )توزعوا حسب المك الفائت 2016

( في أماكن متفرقة، وآخر في حلب، والجئ في دمشق، إضافة إلى 4( آخرين في حمص، و)4)
 الجئ توفى في دير الزور.

 1/1/2017، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
 
 يدير حربا قاسية ضد حماس السيسيخبير إسرائيلي:  .29

 2016الخبير العسكري اإلسرائيلي في صحيفة "مكور ريشون" عمير ربابورت إن نهاية العام قال 
عكست حجم تأثر األمن اإلسرائيلي بالتطورات الجارية على صعيد الدول المجاورة إلسرائيل، معتبرا 

 أن السلطة في مصر وضعت صعوبات أمام تعاظم قوة حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(.
ورت أن فقدان االستقرار على الحدود بين إسرائيل وسوريا أثار قلق الجيش اإلسرائيلي، وأكد رباب

ودفعه لتعزيز قواته بصورة مكثفة في تلك المنطقة من خالل استقطاع بعض القوات المنتشرة للدفاع 
ما عن الحدود الطويلة مع مصر واألردن باعتبارهما دولتين تحتفظ إسرائيل باتفاقات سالم معهما، م

 يمنح األمن القومي إلسرائيل أفضلية واضحة.
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إلى أن األردن ومصر يقيمان  -وهو وثيق الصلة بالمؤسسة العسكرية اإلسرائيلية-وذهب ربابورت 
 عالقات أمنية مع إسرائيل، وأن لدى هذه األطراف الثالثة مصالح مشتركة.

حفاظ على استقرار نظامه رغم توافد وأضاف أن الملك األردني عبد هللا الثاني نجح العام الماضي بال
مئات اآلالف من الالجئين السوريين إلى بالده، وتهديدات تنظيم الدولة اإلسالمية، وبعض العمليات 

 المسلحة الداخلية التي شهدتها المملكة.
يعتبر بنظر إسرائيل عازال مهما يبعد عن حدودها الفوضى  -بحسب ربابورت-واستدرك أن األردن 

 من العراق وجنوب شرق سوريا. التي تبدأ
وأكد ربابورت أن النظام المصري يدير حربا قاسية ضد حماس بقطاع غزة ألنه يعتبرها حليفة 

 لجماعة اإلخوان المسلمين داخل مصر.
ورأى أنه بعد سنوات عديدة نجحت السلطة في مصر بهدم وتدمير أغلبية األنفاق الواصلة بين الجزء 

لك الواقعة تحت سيطرة حماس في غزة، مما يجعل مصر تضع صعوبات المصري من مدينة رفح وت
 كبيرة جدا على تعاظم قوة الحركة العسكرية كما يعتقد الخبير اإلسرائيلي.

واعتبر ربابورت أنه رغم أهمية العالقات األمنية إلسرائيل مع الدول القريبة والبعيدة لكن األمن 
يران الفلسطينيين، وذلك في ظل تراجع موجة عمليات الطعن اإلسرائيلي يبدأ فعال من العالقة مع الج

 .2016بالسكاكين بصورة كبيرة أواخر 
 1/1/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 لتسهيل دخول المنتجات الزراعية األردنية لألسواق الفلسطينية "إسرائيل" مع: اتصاالت األردن .31

لحنيفات إن هناك اتصاالت مع الجانب قال وزير الزراعة المهندس خالد ا: دينا سليمان - -عمان
اإلسرائيلي إلزالة العوائق التي تحول دون تصدير المنتجات الزراعية األردنية ألسواق السلطة 

 الفلسطينية مباشرة.
إن هناك جهودًا متواصلة عبر القنوات الدبلوماسية بين الجانبين لتنظيم »الدستور »وبين الوزير لا 

تعترض الشحنات الزراعية األردنية الُمصدرة ألسواق السلطة الفلسطينية األمور ومعالجة أي عقبات 
مباشرة، بحيث ال تتكرر أية عوائق مستقباًل عند تصدير مواشي أو منتجات زراعية أردنية، السيما 
بعد أن أعادت اإلجراءات اإلسرائيلية أخيرًا أول شحنة خضار كان من المفترض تصديرها ودخولها 

 فلسطينية عبر جسر الملك حسين.إلى األراضي ال
 1/1/2017، الدستور، عّمان
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 2016أنموذج للتعاون في مجال العمل اإلنساني خالل  فلسطينية: قطررؤساء مؤسسات خيرية  .31
أن دولة  غزة،أكدت المؤسسات الخيرية الفلسطينية في قطاع : غزة_ مصعب اإلفرنجي ومحمد جمال

اون في مجال العمل الخيري واإلنساني, بخالف األعوام , أنموذج للتع2016قطر مثلت خالل عام 
السابقة, وحققت تقدمًا في عمل المؤسسات الفلسطينية وتوسع عملها إلى أن وصل للبرامج والمشاريع 

 التنموية والتطويرية.
وقال رؤساء المؤسسات في تصريحات لا"الشرق" إن دولة قطر حليف استراتيجي للشعب الفلسطيني 

وساهمت في تعزيز صمود الفلسطينيين خاصة المحاصرين منذ عشر سنوات في  دلة،العاوقضيته 
مشددين على أن الجهود القطرية تجاه القطاع دليل على حجم األخوة بين الشعب القطري  غزة،

 والفلسطيني.
الفتين إلى أن  الفلسطينية،وشددوا على أن وحدة العمل الخيري واإلنساني أساس العالقات القطرية 

 قطر دور فاعل ومميز على كافة األصعدة والمجاالت الحيوية بغزة.ل
وبالتعاون مع  ،2016ونفذت قطر عبر مؤسساتها الخيرية والتمثيلية في القطاع خالل عام 

رزمة من المشاريع التي استهدفت فئات وشرائح واسعة من المجتمع  بغزة،المؤسسات الخيرية 
 والجرحى،وأسر الشهداء  واأليتام،واألرامل  والمتعففة،يرة حيث ركزت على األسر الفق الفلسطيني،

 .اإلسرائيليةواألسر والعوائل المتضررة من الممارسات 
في شهر  القطاع،وعبر شركائها في  "،وأطلقت مؤسسة ثاني بن عبدهللا للخدمات اإلنسانية "راف

زل التي دمرها االحتالل وحدة سكنية لصالح أصحاب المنا 300مشروع إعادة إعمار  الماضي،يوليو 
مليون دوالر  2بتكلفة إجمالية وصلت إلى  ،2014اإلسرائيلي في العدوان األخير على غزة صيف 

 أمريكي.
خالل العام العديد من السالل الغذائية على  الخيرية،ووزعت مؤسسة الشي  عيد بن محمد آل ثاني 

إضافة إلى توزيع آالف القسائم  قطاع،الآالف األسر الفقيرة وأصحاب الحاجة في مختلف محافظات 
 إلى جانب مشاريعها الموسمية. والعيدين،الشرائية والمساعدات المالية في شهر رمضان المبارك 

 1/1/2017، الشرق، الدوحة
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من مكالمات وزراء الخارجّية العرب لتأييدهم خطابه الداعم ليهودّية  فوجئواشنطن: كيري  .32
 "إسرائيل"

، جون كيري، تضمنت  أندراوس: زهير - الناصرة على الرغم من أنت خطاب وزير الخارجيتة األمريكيت
اعتراًفا واضًحا وجلًيا بإسرائيل، على الرغم من ذلك، أعربت مصادر سياسيتة رفيعة في واشنطن عن 

 رضاها التتام من ردود الفعل في عدٍد من الدول العربيتة، التي ُوصفت بالُسنيتة.
مريكيتة الرفيعة للُمراسل السياسيت في صحيفة )هآرتس( العبريتة إنت دواًل مثل وقالت المصادر األ

مصر، األردن والمملكة العربيتة السعوديتة أصدرت بيانات دعٍم رسميتٍة ومتحمسة جًدا بالمبادئ التي 
ل التفاق سالٍم بين اإلسرائيليين  ساقها كيري في خطابه حول المفاوضات المستقبلية للتوصت

 سطينيين.والفل
وأوضحت المصادر عينها أنت وزارة الخارجيتة األمريكيتة تنظر بعين الرضا إلى التأييد الذي حصلت 
عليه مبادئ الوزير كيري، من الدول العربيتة الُسنيتة، وذلك على خلفية اعتراف الوزير بيهوديتة 

 إسرائيل.
لخطاب، لم تشمل تحفًظا من هذا المبدأ، ولفتت المصادر األمريكيتة إلى أنت ردود الفعل العربيتة على ا

أْي حلت الدولتين، األمر الذي يعني، بحسب المصادر، أنت الدول العربيتة عبترت عن تأييدها غير 
، بنيامين نتنياهو، والذي أعلن فيه عن تقبتل إسرائيل لحلت  المشرو  بخطاب رئيس الوزراء اإلسرائيليت

إيالن اإلسرائيليتة، فيما ُسميت منذ ذلك الحين -في جامعة بار ، عندما تحدتث2009الدولتين، في العام 
 ”.إيالن-خطاب بار“

ونقل الُمراسل اإلسرائيليت باراك رافيد عن مسؤولين كبار في وزارة الخارجيتة األمريكيتة، والذين شاركوا 
العربيت  في صياغة خطاب كيري، يوم األربعاء الماضي، نقل عنهم قولهم إنت ردود الفعل في العالم

ُمشجعة كثيًرا، تماًما مثل ردود الفعل في دوٍل أوروبيتٍة مثل ألمانيا وفرنسا واالتحاد األوروبيت أيًضا، 
بحسب تعبيرها. باإلضافة إلى ذلك، قالت المصادر إنت دواًل عربيتًة أخرى أعلنت رسمًيا وعلنيتًة عن 

ة.تأييدها لما ورد في خطاب كيري، مثل قطر، البحرين واإلمار   ات العربيتة الُمتحدت
وكشفت المصادر األمريكيتة نفسها في حديثها للصحيفة اإلسرائيليتة، كشفت النقاب عن أنته بعد مرور 
ة دقائق من انتهاء كيري من إلقاء خطابه، توالت المكلمات الهاتفيتة من وزراء خارجيتة أجانب،  عدت

ة الفعل في الذين عبتروا عن تأييدهم للخطاب. ولفتت المصادر إلى  أنت الوزير كيري فوجئ من ردت
، ُموضحًة في الوقت عينه أنت عدًدا من وزراء الخارجيتة العرب اتصلوا هاتفًيا بوزير  العالم العربيت
، ُبعيد الخطاب وقالوا له بالحرف الواحد إنتهم انتظروا هذا الخطاب عشرات  الخارجيتة األمريكيت

 على حدت تعبيرهم. السنين،
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دتت ال مصادر األمريكيتة الرفيعة في سياق حديثها للصحيفة العبريتة على أنت الدول العربيتة التي وشدت
أعربت عن تأييدها غير المشرو  بما ورد في خطاب كيري، هي نفس الدول التي يقول رئيس 

نا دراماتيكًيا في عالقاتها مع إسرائيل، وت ، بنيامين نتنياهو، إنته طرأ تحست ساوق الوزراء اإلسرائيليت
 سياستها مع تل أبيب في العمل الُمشترك من أجل وقف التمدد اإليرانيت في منطقة الشرق األوسط.

سرائيل تجري بكثافٍة ولكن بسريتٍة  وأشارت الصحيفة أيًضا إلى أنت المباحثات بين الدول الُسنيتة وا 
الدول، دون األخذ بعين كاملٍة، ُمضيفة أنت نتنياهو يصبو إلى توقيع اتفاقيات سالم منفردة مع هذه 

، كما صرحت أكثر من مرتٍة خالل العام المنصرم رئيس الوزراء اإلسرائيليت  االعتبار الموقف الفلسطينيت
 نفسه.

ل إلى نتيجٍة من  ولكن بالُمقابل، قالت المصادر السياسيتة الرفيعة في واشنطن إنت الوزير كيري توصت
أنته ال توجد دولًة عربيتًة واحدًة على استعداٍد لتليين خالل مباحثاته مع المسؤولين العرب مفادها 

 موقفها من إسرائيل، طالما يتواصل الجمود السياسيت مع الفلسطينيين، على حدت تعبيرها.
 1/1/2017، رأي اليوم، لندن

 
 "ترامب" يدعو "نتنياهو" لحفل تنصيبه .33

األمريكي المنتخب دونالد ترامب،  قالت وسائل إعالم إسرائيلية، إن مساعدي الرئيس: القدس المحتلة
من  20وجتهوا دعوة لرئيس حكومة االحتالل "بنيامين نتنياهو"، لحضور حفل تنصيب ترامب في الا 

 الشهر الجاري.
وذكرت القناة "السابعة" العبرية، أن ترامب أعرب، في حديث صحفي أدلى به، اليوم األحد، لوسائل 

د، عن امتعاضه من كلمة وزير الخارجية األمريكي، جون كيري، إعالم أمريكية، بمناسبة العام الجدي
الفلسطيني"، مشيرا إلى أن كيري لم يكن منصفا  -والتي طرح فيها رؤيته لحل "الصراع اإلسرائيلي 

 تجاه "إسرائيل"، بحسب قوله.
ا بالنسبة لي"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "يجب علينا أن ن  دافع عنها"وقال ترامب: "إسرائيل مهمة جدًّ
 1/1/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ترفض بناء بيوت مدمرة في غزة "إسرائيل: "أونروا .34

ترفض حتى اللحظة الموافقة « إسرائيل»قال المفوض العام لوكالة )أونروا( بيير كرينبول، إن : بترا
ي يتوفر لها على مئات األسماء التي قدمتها الوكالة من أصحاب البيوت المدمرة في غزة والت

 التمويل.
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لوال التأخير »بغزة: « أونروا»وأضاف كرينبول، في مؤتمر صحفي عقده أمس األحد بإحدى مدارس 
، داعيًا إلى رفع «لكان باإلمكان مضاعفة عدد البيوت المدمرة التي بنتها األونروا« اإلسرائيلي»

طاق. وحمل االحتالل المسؤولية الحصار عن قطاع غزة والذي أصبحت تكاليفه اإلنسانية هائلة وال ت
الكاملة عن األوضاع المتردية داخل غزة، داعيًا في الوقت نفسه إلى فتح معبر رفح البري لتمكين 

 الفلسطينيين من السفر إلى الخارج.
وأعلن كرينبول، عن تشكيل لجنة تقصي حقائق التخاذ قرارات حيال األزمة مع موظفي الوكالة، 

ادة إلنهاء اإلشكاليات بين الجانبين، مشيرًا إلى أن هناك لجنة تقصي حقائق مشيرًا لوجود حوارات ج
 «.بعد ذلك سنقرر ما نفعله»شكلتها ستقوم بتقديم تقرير حول إشكاليات الحادثة، و

وشكر اتحادات الموظفين باألونروا على تعليق االحتجاجات حتى تقدم لجنة تقصي الحقائق تقريرها، 
، مشيًا «قيام بخطوات احتجاجية بصورة ال تشوه صورتنا أمام المجتمع الدوليمن حقهم ال»مضيفًا أن 

إلى وجود محادثات مع البنك الدولي إلبرام اتفاقية جديدة لدعم األونروا، عدا عن وجود حوارات بلغة 
 جديدة مع الجمعية العامة لألمم المتحدة لدعم ميزانية الوكالة بصورة ثابتة.

 2/1/2017، الخليج، الشارقة
 

 تصعيد إدارة أوباما مع إسرائيل.. الدوافع واآلفاق .35
قبل انتهاء واليتها الدستورية، اختارت إدارة الرئيس : المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

اإلسرائيلية، عن  -األميركي، باراك أوباما، أن تعبتر بطريقٍة غير مألوفة، في العالقات األميركية 
حكومة بنيامين نتنياهو بسبب سياسات حكومته االستيطانية في األراضي إحباطها المتراكم من 

فشال عملية التسوية مع الفلسطينيين. ففي الثالث والعشرين من 1967الفلسطينية المحتلة عام  ، وا 
ديسمبر/ كانون األول الماضي، امتنعت الواليات المتحدة عن استخدام حق النقض )الفيتو( في 

الذي دان بناء إسرائيل  2334ألمم المتحدة، للحيلولة دون تمرير القرار مجلس األمن التابع ل
ها غير شرعية. األمر الذي أثار غضب  المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعدت
إسرائيل وحلفائها في واشنطن، بمن فيهم الرئيس المنتخب، دونالد ترامب. بعد أقل من أسبوع، ألقى 

د فيه خمسة "مبادئ" لمفاوضاٍت جادة إلنهاء وزير الخارجية األ ميركي، جون كيري، خطاًبا حدت
اإلسرائيلي، في مقدمتها وقف االستيطان. وتخشى إسرائيل، في ضوء ذلك، أن  -الصراع الفلسطيني 

دات  تذهب إدارة أوباما، في أيامها األخيرة، إلى أبعد من ذلك، إلى محاولة فرض معايير أو محدت
نهائي عبر مجلس األمن. وعلى الرغم من أنت إدارة أوباما أكتدت عدم نيتها القيام لصورة الحل ال

د ذلك القلق في إسرائيل، خصوًصا أنت ثمتة من يرى أنت أوباما  بذلك، في خطاب كيري نفسه، فلم يبدت
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تالل يحاول أن يقيتد يَدي إدارة ترامب المقبلة التي أعلن رئيسها صراحًة أنته سينحاز إلى دولة االح
بالمطلق، بما في ذلك نشاطها االستيطاني.  فما هي دوافع هذا التحرتك المتأخر إلدارة أوباما؟ وما 

اإلسرائيلي؟ وما قيمة قرار مجلس األمن وما جاء في  -مدى تأثيره في سياق الصراع الفلسطيني 
دات مقترحة للحل، خصوصًا أنت ترامب ونتنياهو أعلنا عدم الت زام هذه خطاب كيري من محدت

دات أو التزام قرار مجلس األمن؟  المحدت
 

 2334قرار مجلس األمن 
أنت بناء إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثتل  2334أكتد قرار مجلس األمن 

 انتهاًكا صارًخا للقانون الدولي، وعقبًة رئيسًة أمام قيام "دولتين تعيشان جنًبا إلى جنب في سالم وأمن
ضمن حدود معترف بها دولًيا". ودعا القرار إلى وقف إسرائيل نشاطاتها االستيطانية في األراضي 
المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية "فوًرا وبصورة كاملة". كما أكتد القرار أنت المجتمع الدولي ال 

القدس، إال ما  ، بما في ذلك حدود1967يعترف بأي تغييراٍت على خطو  الرابع من يونيو/ حزيران 
يتوافق عليه الطرفان، الفلسطيني واإلسرائيلي، في المفاوضات. كما دعا القرار إلى اتخاذ خطواٍت 
فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك "أعمال اإلرهاب"، وضرورة تعزيز الجهد 

تناع عن جميع األعمال المبذول لمكافحته، بما في ذلك من خالل التنسيق األمني، وكذلك االم
 االستفزازية والتحريضية. 

 
 محّددات الحل

بعد تمرير القرار، اتخذت إدارة أوباما خطوًة أخرى، تمثتلت بالخطاب الذي ألقاه كيري في وزارة 
ديسمبر/ كانون األول الماضي. وحدتد كيري خمسة "مبادئ"، ينبغي للمفاوضات  28الخارجية يوم 

 ، وهي:النهائية أن تسترشد بها
. ضمان حدود آمنة ومعترف بها بين إسرائيل ودولة فلسطينية، تتوفر لها مقومات الحياة ومتماسكة 1

 ، مع تبادٍل متساٍو لألراضي متفق عليه بين الطرفين. 1967جغرافًيا، ومستندة إلى حدود عام 
بين، واحدة يهودية من قيام دولتين لشع 181. تحقيق هدف قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 2

 والثانية عربية، مع اعتراف متبادل ومساواة في الحقوق الكاملة لجميع مواطنيهما. 
. التوصل إلى حٍل عادل ومتفق عليه وواقعي لقضية الالجئين الفلسطينيين، بمساعدة دولية، 3

لك من يتضمن التعويض، وخيارات وعون في إيجاد أوطان دائمة، واالعتراف بمعاناتهم، وغير ذ
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التدابير الضرورية إليجاد حل شامل، بما يتفق مع دولتين لشعبين، من دون إحداث تغيير ديموغرافي 
 في إسرائيل؛ أي من دون حق العودة. 

. أن تكون القدس عاصمًة معترًفا بها دولًيا لدولتين، مع ضمان حرية الوصول إلى األماكن 4
 به.المقدسة، بما يتفق مع الوضع الراهن المعمول 

. ضمان االحتياجات األمنية اإلسرائيلية، بما يضمن انتهاء االحتالل بصورة كاملة في نهاية 5
المطاف، بحيث تكون إسرائيل قادرًة على الدفاع عن نفسها، وفلسطين قادرة على ضمان األمن 

 لمواطنيها في دولٍة ذات سيادة وغير مسلحة، أي من دون جيش. 
لغة اليسار الصهيوني المؤيد لقيام دولة فلسطينية؛ إذ أكد ضرورة وتبنتى كيري، طوال الخطاب، 

االعتراف بإسرائيل دولًة يهوديًة، وعدت ضم المناطق المحتلة الزاحف بواسطة االستيطان خطًرا على 
يهودية الدولة، وأنته، في حالة الضم، سوف تضطر إسرائيل إلى أن تختار بين كونها دولًة ديمقراطيًة 

 كما أكد أنت موقف الواليات المتحدة ضد االستيطان تقليدي، تبنتته جميع اإلدارات السابقة. أو يهوديًة.
 

 دوافع تحرك إدارة أوباما المتأخر
راتها من هذا التحرك المتأخر، في ما يلي:  يمكن إجمال أهم دوافع إدارة أوباما ومبرت

ة أوباما في التوصل إلى تسويٍة دائمة حالة اإلحبا  الشديد جرتاء إفشال حكومة نتنياهو مساعي إدار • 
اإلسرائيلي. وكان أوباما وعد، خالل واليته الرئاسية األولى، بأن يسعى إلى  -للصراع الفلسطيني 

 –تحقيق اإلنجاز الذي أعيا من قبله عدًدا من الرؤساء األميركيين، ويتمثل بتحقيق سالم فلسطيني 
تقلة، متصلة األجزاء وقابلة للحياة، تعيش جنًبا إلى إسرائيلي، يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مس

جنب مع دولة إسرائيلية "يهودية" آمنة ومستقرة. كما بذل كيري جهًدا شخصًيا كبيًرا منذ تسلتمه 
، الستئناف المفاوضات بين الطرفين، غير أنت آماله في التوصل إلى اتفاق 2013منصبه مطلع عام 

 إطار"، انتهت إلى فشل ذريع جرتاء التعنت اإلسرائيلي. نهائي أو على األقل إلى "اتفاق 
تعتقد إدارة أوباما أنت بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية كان السبب الرئيس في • 

اإلسرائيلية. وقد نظرت إدارة أوباما، باستياء شديد وعجز فاضح،  -انهيار المفاوضات الفلسطينية 
ت اليهودية في الضفة الغربية وحدها، منذ تولي أوباما الرئاسة عام لتضاعف سكان المستوطنا

 ، بنحو مئة ألف شخص.2009
تخشى إدارة أوباما أن توشك النافذة المتاحة لتحقيق حل الدولتين على اإلغالق، فإسرائيل تتجه • 

"، بوجود قرابة نحو احتالل دائم، أو حل "دولة واحدة"، بما يفقدها صفتيها "الديمقراطية" و"اليهودية
مليونين وسبعمائة وخمسين ألف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية. وبحسب خطاب كيري، فإنت 
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استمرار االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية والتوسع االستيطاني فيها قد يقودان إلى حركة حقوٍق 
 مدنيٍة تطالب بحق التصويت. 

على أنته تتويج  2334لمتحدة بصدور قرار مجلس األمن يمكن النظر، أيًضا، إلى سماح الواليات ا• 
للعالقة الفاترة، إن لم تكن المتوتترة، بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهو التي وصلت إلى حد أنت 
ا في االنتخابات الرئاسية، عام  اًل فجًّ ل نتنياهو تدخت المسؤولين اإلسرائيليين ازدَروا أوباما وكيري، وتدخَّ

المرشح الجمهوري ميت رومني، ثمت حاول إفشال االتفاق النووي مع إيران، وألقى ، لمصلحة 2012
، أمام الكونغرس بدعوة من قيادته الجمهورية، في تحٍد صريح ومباشر ألوباما. 2015خطاًبا، عام 

هها نتنياهو وعدٌد من  وبناًء عليه، فإنت هذا نوٌع من الرد المؤجل على اإلهانات الكثيرة التي وجت
 سؤولين اإلسرائيليين ألوباما وكيري شخصًيا. الم
 -قد تكون هذه محاولًة من إدارة أوباما لتكبيل يَدي إدارة ترامب المقبلة في السياق الفلسطيني • 

دات السياسية  اإلسرائيلي؛ فثمة قلٌق يساور إدارة أوباما من أن ينقض ترامب عقوًدا من المحدت
اإلسرائيلي، بما في  -ديمقراطية وجمهورية نحو الصراع العربي األميركية التي استقرتت تحت إدارات 

مكانية سماحه بنقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى  ذلك التراجع عن فكرة قيام دولة فلسطينية، وا 
القدس، كما يطالب مرشحه لمنصب السفير في إسرائيل المؤيد لالستيطان، ديفيد فريدمان. ومن هنا، 

في وضع كوابح قانونية دولية على تحرتكات ترامب  2334ن يسهم قرار مجلس األمن فإنتها تأمل في أ
 المتوقعة في هذا السياق. 

 
 رّدات الفعل

تباينت ردات الفعل على موقف إدارة أوباما في مجلس األمن وعلى خطاب كيري؛ ففي حين انتقدهما 
هوري والديمقراطي، وكذلك رئيسة كٌل من إسرائيل، وترامب وأعضاء في الكونغرس، من الحزبين الجم

الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أيتدت موقف إدارة أوباما دوٌل كفرنسا وألمانيا وكندا وتركيا وبعض 
 الدول العربية، إضافًة إلى أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس.

طاب وجاءت ردة الفعل اإلسرائيلية على ما جرى في جلسة مجلس األمن، وعلى ما جاء في خ
كيري، خارجًة عن حدود اللياقة والدبلوماسية؛ إذ وصف المسؤولون اإلسرائيليون امتناع الواليات 
المتحدة عن استخدام حق النقض في مجلس األمن با "الخطوة المشينة" وبا "الكمين الوقح". وعدت 

ام إدارة أوباما نتنياهو االمتناع األميركي عن التصويت "طعنًة في الظهر". ووصل األمر إلى حد اته
، والدفع به عبر مجلس األمن. وقد نفى البيت األبيض هذه 2334بأنتها من تقف وراء صوغ القرار 

االتهامات. كما ردتت إسرائيل بعنف على خطاب كيري، واتهمه نتنياهو بالتحيتز، والتعامل تعاماًل 
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صراع، وهي معارضة "مهووًسا" مع المستوطنات، في حين تجاهل تجاهاًل شبه كامل "جذور ال
الفلسطينيين دولة يهودية داخل أي حدود آمنة". وأعلن نتنياهو أنته يتطلع إلى العمل مع الرئيس 

 المنتخب ترامب الذي تعهتد باتباع سياسات أكثر تأييًدا إلسرائيل.
أما ترامب فلم يكتف بالتنديد بقرار مجلس األمن وبخطاب كيري، عبر تغريدات على "تويتر"، بل 

رس دوًرا أساسًيا في إفشال المحاولة األولى للتصويت على مشروع القرار الدولي، وذلك عندما ما
ضغط على مصر التي قدتمت المشروع باسم المجموعة العربية، لسحبه من التداول. وبطلب من 
نتنياهو، بادر ترامب إلى االتصال بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي سحبت على إثره 

مشروع القرار، بذريعة إتاحة مزيد من الوقت إلجراء مشاورات حوله، غير أنت ماليزيا والسنغال  مصر
ونيوزلندا وفنزويال أعادت تقديمه، بطلٍب من ممثلية فلسطين ودول عربية أخرى. وفي سلسلة 

ون الثاني تغريداٍت، قال ترامب إنت األمور ستتغير بعد تولتيه الرئاسة في العشرين من شهر يناير/ كان
الجاري، وبأنت عهد ازدراء إسرائيل وعدم احترامها سينتهي، وطالب إسرائيل بالبقاء قويًة حتى ذلك 
الحين. وردت البيت األبيض بالتذكير بأنت هناك رئيًسا واحًدا للواليات المتحدة حتى العشرين من الشهر 

 الجاري، هو باراك أوباما. 
 

 خاتمة
تحميل إسرائيل مسؤولية فشل مفاوضات التسوية متأخًرا جًدا. كما أنته من جاء تحرتك إدارة أوباما في 

المشكوك فيه أن يكون له أثر حقيقي في الضغط على إسرائيل لتغيير سلوكها، إال إذا اتخذت إدارته، 
في أيامها األخيرة، خطوة كبيرة، من قبيل االعتراف بدولة فلسطينية، أو القبول بتحديد مجلس األمن 

داته وسقفه الزمني. وقد نفى كيري هذا االحتمال في كلمته ذاتها؛ إذ أعلن معايي ر الحل النهائي ومحدت
غير  2334أنت الواليات المتحدة لن تقوم بأي خطواٍت عملية من هذا النوع، هذا إضافًة إلى أنت القرار 

األراضي الفلسطينية" ملزم، ومع ذلك يعدت مهًما على مستوى القانون الدولي، إذ يعرتف مجلس األمن "
، بما في ذلك 1967المحتلة على أنتها كامل األراضي التي احتلت بعد الرابع من يونيو/ حزيران 

القدس الشرقية، وهو ما يسقط ذريعة إسرائيل بأنت تكييفها القانوني يقع تحت "أراٍض متنازع عليها". 
ز هذا القرار فرص فرض عقوبات تجارية وسياسية على د ولة االحتالل، ويعطي دفعًة كما يعزت

معنويًة وقانونيًة جديدًة لحركة المقاطعة إلسرائيل. أضف إلى ذلك أنته يقوتي من موقف القيادة 
الفلسطينية، إن رغبت، في رفع دعاوى ضد االستيطان أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي كل 

إدارة أوباما قدتمت أكبر مساعدات األحوال، يجب أالت تؤدي هذه القرارات إلى تغييب حقيقة أنت 
اإلسرائيلية، وهي كانت قد  -عسكرية وأمنية ومالية وسياسية إلسرائيل في تاري  العالقات األميركية 
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مليارات دوالر إلى  3.1رفعت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، المساعدات العسكرية لدولة االحتالل من 
-2019مليار دوالر على مدى السنوات العشر المالية ) 38مليارات دوالر سنوًيا، بإجمالي قدره  3.8

2028.) 
 1/1/2017، العربي الجديد، لندن

 
 األمن ضد االستيطان مجلسقراءتان لقرار  .36

 منير شفيق
 23، في 2334لنضع جانبا، ولو مؤقتا، غضب نتنياهو وأعضاء حكومته من قرار مجلس األمن رقم 

ة في مصلحة . وذلك لك2016كانون األول/ديسمبر لعام  ي ال يؤخذ غضب نتنياهو من القرار حجت
القرار جملة وتفصيال. علما أن القيادات الصهيونية، تاريخيا، وصوال لعهد نتنياهو لم تعترف بأي 

. وهو القرار الذي 1947لعام  181قرار من قرارات هيئة األمم المتحدة، بما في ذلك قرار التقسيم رقم 
 ن قيام دولة الكيان الصهيوني.استند إليه بن غوريون إلعال

تأخذ القيادات الصهيونية هذا الموقف الحازم من كل قرارات هيئة األمم المتحدة بالرغم مما حملته 
من مكاسب وشرعنة لوجود الكيان الصهيوني )فلُيقرأ  2334هذه القرارات بما فيها القرار األخير رقم 

 نص القرار كامال(.
المتحدة تتضمن بقية ما من الحقوق الفلسطينية، أو إدانة ما النتهاكات  فما دامت قرارات هيئة األمم

صهيونية واضحة في مخالفتها للقانون الدولي أو لحقوق اإلنسان، أو لقرارات هيئة األمم نفسها، 
فسترفض القيادات الصهيونية االعتراف بها، أو قبولها، مهما تضمنت من مكاسب للكيان الصهيوني 

ية، والمحتاج إلى أيت قدر من الشرعية لوجوده في فلسطين. وهذا ما حصل أيضًا مع الفاقد لكل شرع
 "المبادرة العربية للسالم".

ولكن في المقابل، ذهبت السياسات الدولية، وفي مقدتمها السياسات األمريكية واألوروبية وبمباركة 
م لالعتراف بتلك القرارات والعرب والمسلمين وسائر دول العال الفلسطينيينصهيونية، للضغط على 

واعتبارها ممثلة للشرعية الدولية الُمغَتَصبة من ِقَبل الدول الكبرى ومجلس األمن. فهذه كشرعية أحلتت 
نفسها مكان القانون الدولي، كما هو الحال بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالقرارات التي تعترف بشرعية 

م فلسطين بين دولتين. فيما  181ا قرار الكيان الصهيوني وتغطي ارتكاباته، وفي مقدمه الذي قست
يحصر القانون الدولي حق تقرير المصير في فلسطين بالشعب الذي كان يسكنها لحظة السيطرة 

 .1917االستعمارية البريطانية عليها عام 
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يت وقد جاء قرار التقسيم مخاِلفا أيضا لميثاق هيئة األمم المتحدة للسبب نفسه. فالميثاق ال يعطي أ
ر مصير أي بلد من البلدان نيابة عن الشعب. فما حدث  حق لهيئة األمم نفسها، ولو باإلجماع، لتقرت

 في الموضوع الفلسطيني ابتداء من قرار التقسيم يشكل فضيحة لهيئة األمم المتحدة.
له، بكل فالسياسة اإلمبريالية الدولية تواطأت دائما مع الكيان الصهيوني حتى في عدم اعترافه، أو قبو 

القرارات الدولية. كما راحت تضغط على القيادات الفلسطينية والعربية، على الخصوص، لالعتراف 
 بتلك القرارات لما يعنيه ذلك من تنازالت عن الحقوق الفلسطينية والعربية واإلسالمية في فلسطين.

التوافق مع "الشرعية  وذلك تحت الوهم النظري باتباع سياسة "واقعية" و"إنقاذ ما يمكن إنقاذه" أو
الدولية" المزعومة. وقد أثبتت التجربة التاريخية الواقعية أن الموافقة على القرارات الصادرة عن هيئة 

 األمم كان بمثابة التراجع التدرجي وصوال إلى ما وصلت إليه تلك القرارات من جهة.
حالة ولكن من جهة أخرى، جاء التراجع األخطر هو وضع تلك القرارات جميع ا على الرف، عمليا، وا 

نفسها، إلى التفاوض المباشر، ليكون القول الفصل في  القراراتالقضية الفلسطينية بما في ذلك تلك 
حلت القضية الفلسطينية، كما يطالب نتنياهو. أي ال حلت إال بموافقة الكيان الصهيوني وتلبية كل 

 شروطه. 
بانتزاع التنازالت الفلسطينية والعربية واإلسالمية والعالمية  أما القرارات الدولية فتكون قد أدتت مهمتها

 في مصلحة الكيان الصهيوني.
لذلك من العيب أن يسمى القرار األخير الذي صدر عن مجلس األمن بأنه انتصار للدبلوماسية 

فوي، الفلسطينية، واالنطالق منه إلى إعادة رهن القضية الفلسطينية للمفاوضات ولحلت الدولتين التص
 كما جاء في عدد من بنود هذا القرار العتيد.

صحيح أن غضب نتنياهو حتى الجنون من القرار شيء إيجابي لما حمله من صدمة لم يتوقعها 
دولة من بينها فرنسا وبريطانيا على دعمه. وبسبب عدم استخدام الفيتو األمريكي  14بسبب إجماع 

 واالكتفاء باالمتناع عن التصويت. 
قا علما أن  سياسة الواليات المتحدة الُمعلنة كانت، دائما، تطالب بوقف االستيطان وتعتبره معوت

 للسالم. ومن ثم يكون موقف االمتناع أدنى مما هو ُمعلن.
ولكن أهميته تأتي من تسهيله لصدور قرار مجلس األمن، وبهذه المرحلة بالذات، حيث يواجه الكيان 

العالمي، ويواجه صعوبات سياسية مع الحكومات الغربية الصهيوني عزلة من قبل الرأي العام 
 عموما.
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له إلى قوات شرطة في  فضال عن مأزقه الداخلي المتمثل في هزيمة جيشه في أربع حروب، وتحوت
مواجهة االنتفاضات الثالث إلى جانب ضيق أفق قيادته السياسية وتخبطها وما راح يظهر في بنية 

 م.الكيان من مالمح االنحالل العا
ولهذا فإن القرار بحد ذاته حين يراَجع نصه جيدا ال يستحق أن ُيعتبر "انتصارا" فلسطينيا. فهو قرار 
نما من حيث توجيهه لطمة سياسية لنتنياهو وحكومته  يجابي ال من حيث محتواه كل محتواه، وا  مهم وا 

 ته. إذ من شأنه أن يزيد من عزلة الكيان الصهيوني ويكشف مأزقه مع حلفائه وُحما
وما حدث من تغيترات في موازين القوى، مباشرةوغير مباشرة، في غير مصلحته. فالقرار، إلى جانب 
 إدانته لالحتالل واالستيطان، يقدم تنازالت أساسية للكيان الصهيوني تمست ثوابت القضية الفلسطينية.

لهمن عزلة لنتنياهو وح كومته. ومن ثم داللته فأهمية القرار يجب أن تحصر بالبند السياسي وما شكت
بصورة غير مباشرة إلى ضرورة أن ُيصار إلى تحويل انتفاضة القدس إلى انتفاضة شعبية شاملة 
وعصيان مدني وحصر أهدافها الراهنة بدحر االحتالل وتفكيك المستوطنات من الضفة الغربية 

ألن موازين القوى  والقدس، وبال قيد أو شر . األمر الذي يمكن أن يصل إلى حد انتزاع انتصار.
سالميا وعالميا تسمح بإنزال الهزيمة بنتنياهو  الراهنة فلسطينيا )عدا مشكلة سياسات عباس( وعربيا وا 

 وحكومته وجيشه.
وذلك إذا ما ووجه بانتفاضة شعبية وعصيان مدني لتحقيق هدفْي دحر االحتالل وتفكيك المستوطنات 

فقرار مجلس األمن يؤكد على أن الوضع الدولي ال  من الضفة الغربية والقدس، وبال قيد أو شر .
 يستطيع أن يدعم نتنياهو في أن يستمر في االحتالل واالستيطان. 

كما أن الوضع العربي، ومهما قيل في سوئه، ال يستطيع أن يقف في وجه الشعب الفلسطيني إذا ما 
د وخاض معركة االنتفاضة الشعبية الشاملة لتحقيق هدفْي دحر اال حتالل واالستيطان، وكذلك توحت

 الوضع اإلسالمي العام والرأي العام العالمي.
من هنا ما ينبغي لهذا القرار أن يضع الَحبت في طاحونة سياسة اللجوء إلى المنظمات الدولية 
والرهان عليها أو القبول بالعودة إلى المفاوضات وحلت الدولتين التصفوي وخريطة الطريق التي 

كما ذهب إليه هذا القرار وهو يدين االستيطان واالحتالل. ألن االنحراف إلى هذا وضعتها الرباعية 
 الطريق يعني المضي في طريق الكارثة وفقدان البوصلة.

 31/12/2016، "21موقع "عربي 
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 الفلسطيني الوطنيالمجلس  .37
 أ.د. يوسف رزقة

المجلس الوطني الفلسطيني في كلمة عباس في المؤتمر السابع لحركة فتح تحدث عن إمكانية دعوة 
لالنعقاد خالل شهر. ثمة حاجة النعقاد المجلس الوطني ألنه الجهة المسئولة عن اختيار اللجنة 
التنفيذية، أعلى سلطة في منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا هو سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني 

 !.يدعو أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر لالجتماع في بيروت ؟
ولكن ثمة أسئلة مطروحة بقوة، منها: ما مدى جدية محمود عباس في دعوة المؤتمر لالنعقاد؟! ثم 
من هم أعضاء المؤتمر؟! وكم عددهم؟! ألنه ال توجد إحصائية دقيقة بعددهم، بعد انتهاء مدة 

 المجلس الزمنية، وانتهاء صالحياتها، ووفاة عدد من أعضائه.
ن مشاورات جادة مع حماس والجهاد إلدخالهما في المجلس من خالل ومنها هل سيعقد المؤتمر بدو 

ترفض انعقاد  اإلسالمياالنتخابات حيثما أمكن أو التوافق كبديل كما تم التوقيع عليه؟! الجهاد 
المؤتمر قبل التشاور مع الحركة إلصالح المجلس، وهو نفس موقف حماس، التي تعتبر إصالح 

 إلصالح األساسية مقدمة ضرورية لعقده.المجلس والتوافق على قواعد ا
ثمة حاجة ملحة لدعوة األمناء العامين للفصائل للنظر في إصالح المجلس بحسب توقيعات القاهرة، 
ولكن عباس يرفض دعوة األمناء العامين، وهذا الرفض يثير الشك والريبة في قضية المجلس 

صالحه؟! ويبدو أن المجلس ذاهب لالنعقاد في جلس عادية على النظام القديم لتلبية طلب  وانعقاده وا 
الرئيس باختيار لجنة تنفيذية جديدة. الدعوة ليست لإلصالح، الدعوة إلحياء القديم، وتوظيفه لصالح 

 رؤية عباس.
ومن ناحية أخرى ثمة مفارقة كبيرة في البرنامج السياسي الذي سيقدم للمجلس العتماده لو فرضنا أن 

ريد عباس اعتماد برنامجه التفاوضي، وحماس والجهاد تريدان اعتماد مشروع الدعوة لإلصالح، فيما ي
الكفاح بكل الوسائل الممكنة، هذه مفارقة أولى، ومفارقة أخرى تقول إن عباس يريد من حماس 
والجهاد االعتراف بأوسلو ومخرجات التفاوض، بينما ترفض الحركتان أوسلو ومخرجاته، ال سيما بعد 

 شروع حل الدولتين، الذي يلفظ أنفاسه األخيرة بخروج أوباما من البيت األبيض.الفشل الظاهر لم
إن ما تقدم يلقي بظالل قاتمة على فرصة عقد مجلس وطني بحضور الكل الفلسطيني، فهل سيلجأ 
عباس إلى عقده بمن حضر من فصائل منظمة التحرير، ومن ثمة إقصاء حماس والجهاد؟! بعض 

ربة عباس مع فتح في المؤتمر السابع، حيث ساد اإلقصاء الممنهج خطوات المراقبين يقيس على تج
عباس، وانتهى المؤتمر على نحو ما خطط له، ومن ثمة فهو سيعيد المعاملة نفسها مع حماس 
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والجهاد، وسيعقد المؤتمر بمن حضر من األتباع، ولن يبالي بانتقادات الجهاد وحماس، ألن البديل 
 ى ما هو عليه، وعدم عقد المؤتمر، وهو لن يعدم الحجة لذلك.عنده هو بقاء الحال عل

بالطبع ال توجد بوادر إيجابية تحمل تقاربا بين فتح وحماس والجهاد في عقد المجلس الوطني 
لإلصالح، واألمور ما زالت تراوح مكانها، وكل فريق متمسك برؤيته، وعباس يرفض أن تكون وثيقة 

هي البرنامج السياسي للمجلس الوطني، بينما هي الوثيقة الوحيدة األسرى )وثيقة الوفاق الوطني( 
التي يمكنها أن تجمع األطراف الفلسطينية. بناء على ما تقدم نتوقع أن تكون دعوة الزعنون اللجنة 

 التحضيرية هي على قاعدة إحياء الميت لتحقيق غرض عباس وحسب، واأليام بيننا.
 1/1/2017، فلسطين أون الين

 
 في حدود الجوالن الكبيرالخطر  .38

 موران لفنوني ونير بوماس
أوجدت الحرب السورية، التي دخلت عامها السادس، واقعًا جديدًا وربما روتينًا جديدًا في منطقة 

 الحدود السورية.
يستمر وصول جرحى سوريين إلى إسرائيل، ونشهد في األيام األخيرة حملة أخرى يقوم بها مواطنو 

عدة أطفال سوريين. لكن هذا "الروتين الجديد" والهش في مرتفعات الجوالن بدأ إسرائيل من أجل مسا
يتصدع، وبدأنا نشاهد نتائج المنعطف الذي حدث بعد معركة حلب لدينا أيضًا في الجانب اآلخر من 

 الحدود.
هي أطراف تعلمنا التعرف إليها خالل السنوات  -إن األطراف المعتدلة في هضبة الجوالن السوري 

تجد نفسها في وضع جديد مختلف في منطقة الحدود. ومن دون تدخل، يبدو أن  -لخمس األخيرة ا
زمن األطراف المعتدلة التي ما تزال موجودة في المنطقة سينتهي في المستقبل. وسيكون البديل وجود 

ًا قبل تغيتر جيران جدد من الميليشيات الشيعية ومن تنظيم حزب هللا، ما يفرض تفكيرًا إسرائيليًا سريع
 الواقع على األرض أمام بصرنا.

مرحلة مهمة في المعركة التي يخوضها  -والمشاهد القاسية التي رافقته  -شكل احتالل مدينة حلب 
يراني( من أجل إعادة سلطة األسد إلى ما كانت عليه. ويجري  النظام السوري )بدعم روسي وا 

لتي يبدو أن المرحلة القادمة منها ستركز على استغالل زخم االنتصار من أجل مواصلة المعركة ا
معالجة أمر التنظيمات المسلحة الموجودة جنوب دمشق وفي جبهة هضبة الجوالن ودرعا وصواًل إلى 
حدود إسرائيل. منذ بضعة أيام يقصف النظام منطقة وادي بردى، الواقعة إلى الغرب من العاصمة 

 اه األساسي للعاصمة دمشق وضواحيها.وجنوبها، وهي المنطقة التي تشكل مصدر المي
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يوجد بين قوات المعارضة للنظام السوري عدد من المجموعات بينها تحالف فضفاض من القوى 
المعتدلة والميليشيات المحلية والمنشقين عن الجيش السوري، وهو يحمل اسم "الجبهة الجنوبية"، 

ز العمليات العسكرية الموجود في وكان في الماضي يحظى بدعم الواليات المتحدة من خالل مرك
(. ليست الجبهة الجنوبية التنظيم األكثر قوة، وهي تعاني مثل المجموعات األخرى في MOCعمان )

الفترة األخيرة من انشقاقات كثيرة واغتياالت لكبار قادتها. وتنسق الجبهة عسكريًا مع سائر التحالفات 
وممولة من دول إسالمية سنية مثل السعودية  المحلية من ميليشيات ذات توجه إسالمي مدعومة

وقطر. لكن مع ذلك، يواصل أنصار المعارضة المعتدلة حمل "راية الثورة" التي أشعلت الثورة 
السورية ويخوضون منذ أربعة أعوام حرب بقاء في مواجهة التفوق الجوي للجيش السوري من جهة، 

ت راية "جيش خالد بن الوليد" وفصائل مختلفة وفي مواجهة الميليشيات "الداعشية" التي توحدت تح
 على عالقة بتنظيم القاعدة.

وبخالف اهتمام إسرائيل بما يجري في سورية عامة وبحلب خاصة، والذي يركز على المعاناة 
اإلنسانية في الدولة المجاورة، فإن االهتمام اإلسرائيلي بهضبة الجوالن السورية ينبع من دوافع 

ية من الوزن الثقيل، فشريط جبل الشي  السوري والقرى المتاخمة له منطقة ذات استراتيجية وتكتيك
أهمية استراتيجية عليا بالنسبة إلى المجموعات اإليرانية وبالنسبة إلى "حزب هللا" والحكم السوري. 
وتنبع أهمية هذه المنطقة من كونها ممرًا يربط بين لبنان وهضبة الجوالن ويشرف على طريق 

دمشق، وأيضًا من إمكانية إقامة جبهة إيرانية إضافية )وحتى مفضلة( في مواجهة  - القنيطرة
 إسرائيل.

إن السيطرة على هذه المنطقة مصلحة إيرانية واضحة، وخالل السنوات األخيرة كان يمكن مشاهدة 
الثوري نشاطات إيرانية يقظة، وأيضًا وجود ضبا  إيرانيين كبار كان بينهم القائد الكبير في الحرس 

 علي مهدي، الذي اغتيل في عملية منسوبة إلى إسرائيل.
إسرائيل، التي هدفت سياستها والخطو  الحمر التي وضعتها إلى إبقاء الحرب بعيدة عن حدودها، 
ليست معنية بأن تضعف األطراف األكثر اعتدااًل التي ما تزال موجودة في المنطقة والتي تلتزم أهدافًا 

ر الحكم السوري وكذلك العناصر اإلسالمية عن هضبة الجوالن السورية. لكن مشابهة: إبعاد عناص
المعركة التي أبقت الجنوب خارج  -ما كان يمكن فعله بصعوبة من دون مساعدة قبل معركة حلب 

ال يمكن القيام به بعدها. وقبل نحو أسبوع جرى استدعاء كبار  -الدائرة المركزية للحرب في سورية 
رى جبل الشي  إلى لقاء مع رئيس فرع االستخبارات السوري في بلدة سعسع حيث الشخصيات في ق

ه إليهم إنذار: إما إلقاء السالح واالنضمام إلى النظام السوري، أو التنحي جانبًا والسماح لقوات  ُوجت
 األسد بالسيطرة على القرى.
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نة، الذين يعيشون في جبل الشي  السوري حاليًا، ثالثة إمكا نيات فقط. األولى: إلقاء السالح أمام الست
األسدي؛ الثانية: الدخول في كنف التنظيمات السنية التي تزداد  -واالنضمام إلى المشروع اإليراني 

مواصلة القتال ضد  -التي يؤيدها كثيرون  -تطرفًا، ومواصلة النضال ضد النظام؛ واإلمكانية الثالثة 
 ن المنطقة.النظام وضد األطراف المتشددة التي تقترب م

بعد الضغط الكبير الذي مارسه النظام على التنظيمات المسلحة، أعلن هذا األسبوع أن عددًا قلياًل 
من الميليشيات المسلحة بدأ بتسليم سالحه إلى نظام األسد في قرية الصنمين الواقعة شمال درعا. 

بة األهالي في حل النزاع وتحدث تقرير مصور عرضته قناة الميادين القريبة من "حزب هللا" عن "رغ
بندقية وقطعة سالح سلمت إلى النظام. هذه الكمية الصغيرة من  800بطرق سلمية"، وقيل إن نحو 

 لكن ذلك يمكن أن يكون نذيرًا بما هو آت. -السالح تشير إلى أن أغلبية القوات ال تثق بالنظام 
بون والقلمون الشرقي واتحاد قرى من الجهة األخرى من الحدود، أعلنت ميليشيات وادي بردى والقا

جبل الشي  إقامة هيئة عسكرية مشتركة بقيادة موحدة بهدف "التصدي ألي خرق من جانب نظام 
األسد لتفاهمات التهدئة ووقف إطالق النار التي جرى التوصل إليها سابقًا". ويعتبر قيام هذه القيادة 

ي عانت حتى اآلن من االنشقاقات واالنقسامات بشرى جيدة بالنسبة إلى قوات المعارضة المعتدلة الت
التي استغلها نظام األسد جيدًا. لكن هل في إمكان مثل هذه الهيئة مواجهة قوات األسد المدعومة من 

 الحرس الثوري اإليراني وميليشيات شيعية عراقية وأفغانية ومن "حزب هللا "اللبناني؟
ائلين جدًا أو يائسين جدًا للمشاركة في القتال في وقت ال بدت أن يكون عناصر التنظيمات المقاتلة متف

تميل فيه الكفة بصورة واضحة ضدهم. ويبدو أن عناصر المعارضة في هذه المرحلة يائسون فعاًل 
 لم يلق استجابة. -بما فيه الموجه علنًا إلى إسرائيل  -والسيما أن طلبهم للمساعدة 

ين: األول سبب إنساني، ففي ما يتعلق بحلب كان في يتعين على إسرائيل أن تكون قلقة جدًا لسبب
إمكاننا االكتفاء بالنظر من بعد، لكن األمر يتعلق هنا بجيران حقيقيين يستطيعون عند الخطر 
الوصول إلى السياج في هضبة الجوالن اإلسرائيلية والمطالبة بالغذاء والمأوى واألمن. حينها ال 

 يمكننا الوقوف موقف المتفرج.
الثاني أمني، فا"حزب هللا" واإليرانيون يطمعون بالسيطرة على قطاع الحدود في هضبة السبب 

الجوالن. ويبدو أن الوحيدين الذين يقفون في مواجهتهم هم الميليشيات المعتدلة و"الجيش السوري 
 الحر". فهل تستطيع إسرائيل السماح بسقو  قطاع الحدود السوري في قبضة "حزب هللا"؟

ضلة بسيطة. إن تقديم المساعدة للمتمردين المعتدلين معناه تدخل آخر إلسرائيل في ليست هذه مع
فهي باتت حربًا يستغلها أسوأ  -الحرب السورية. لكن هذه الحرب لم تعد حربًا بين السوريين أنفسهم 
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أعدائنا من أجل غرز وتد على سياجنا الحدودي. ويبدو أن إسرائيل هنا ال يمكنها الوقوف موقف 
 متفرج.ال

 "يديعوت"
 2/1/2017األيام، رام هللا، 
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