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  عبثي نتنياهو: مؤتمر باريس للسالم .1

قد في مقر وزارة الخارجية حضره سفراء في مؤتمر ع   بنيامين نتنياهو اإلسرائيليقال رئيس الوزراء 
"مؤتمر باريس هو مؤتمر عبثي ولكن هناك مؤشرات على أن ستكون فيه  دولة إسرائيل في الخارج:

في هذا المؤتمر إلى قرار آخر في مجلس األمن وهذا ليس محاولة لتحويل القرارات التي سيتم تبنيها 
 شيئا عبثيا. وهذه المؤشرات والدالالت ليست بقليلة.

وعليه الجهود الرئيسية التي نرتكز عليها حاليا هي عبارة عن منع تبني قرار آخر في مجلس األمن 
وماسية كبيرة ويجب على ومنع تبني قرار من قبل الرباعية الدولية. وتبذل في هذا الشأن جهود دبل

 الجهود أن تكون بمثابة الجهود الرئيسية التي ستبذلونها خالل األيام القليلة المقبلة. تلك
هذا األمر لن يطول ولكننا سنكون منشغلين فيه على مدار األسبوعين المقبلين وعلينا أن ننجح فيه. 

 هذا هو أهم شيء بالنسبة لنا والشيء األكثر إلحاحا".
 3/1/2017اإلسرائيلي، وان رئاسة الوزراء موقع دي
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 إلى القدس األمريكية يعتقد أن ترامب سينقل السفارةوال  " تمّسكه بالسالمميريتس"لـعباس يؤكد  .2
 السرررلطةرئررريس  ، أنرام هللا، مرررن 3/1/2017 ،وكالـــة األنبـــاء والمعلومـــات الفلســـطينية )وفـــا(نشررررت 

لفلسررطيني بتحقيررس السررالم القررائم علررى قرررارات الشرررعية محمررود عبرراس أكررد تمسررك الجانررب ا يةفلسررطينال
لرد  اسرتقباله،  عبراسوقال  وعاصمتها شرقي القدس. 1967الدولية، إلقامة دولة فلسطين على حدود 

من حزب ميريتس اإلسرائيلي، برئاسة سكرتير  ، بمقر الرئاسة في رام هللا، وفدا  3/1/2017 يوم الثالثاء
ت غيررر الشرررعية فرري األراضرري عمراالمسررت (، ضررد  2334قرررار األممرري  عررام الحررزب موسررى راز، إن ال

 ، التي نسعى لتحقيس السالم العادل والشامل معها."إسرائيل" الفلسطينية، وليس ضد  
 للحركة. بدوره قدم الوفد، التهاني للرئيس، بنجاح المؤتمر السابع لحركة فتح، وا عادة انتخابه رئيسا  

عبرراس قرال، فري لقائرره مرع ممثلررين ، أن هاشرم حمردان، نقرال  عررن 3/1/2017 ،48عــرب وأضرا  موقرع 
عن "ميرتس"، إنه ال يعتقد أن الررئيس األمريكري المنتخرب دونالرد ترامرب سرينقل السرفارة األمريكيرة مرن 
ترررل أبيرررب إلرررى القررردس، وذلرررك برررالرغم مرررن تصرررريحاته هرررو ومستشررراريه خرررالل الحملرررة االنتخابيرررة وفررري 

در مشرررارك عرررن عبررراس قولررره "إننرررا نتحلرررى بالصررربر وضرررب  الرررنفس إزاء ونقرررل مصررر األسرررابيع األخيررررة.
وتابع المصدر أن عباس قال إنه في حرال قرام ترامرب فري نهايرة  تصريحات الرئيس المنتخب ترامب".

علررى ذلررك، بيررد أنرره لررم  المطررا  بنقررل السررفارة إلررى القرردس، سرريكون مررن الضررروري القيررام بخطرروات ردا  
 يشر إلى هذه الخطوات.

 
 دولة لحضور مؤتمر باريس الدولي للسالم 77فرنسا وجهت الدعوة إلى  :األحمد عزام .3

رران قررال عضررو اللجنررة المركزيررة لحركررة فررتح عررزام األحمررد إن "فرنسررا وجهررت : ناديررة سررعد الرردين - عم 
دولة لحضور مؤتمر باريس الدولي للسالم، المقرر عقده في منتصف الشرهر الحرالي،  77الدعوة إلى 

وأضرررا  األحمرررد، لرررر"الغد" مرررن فلسرررطين المحتلرررة، إن  صرررارا  وازنرررا  للقضرررية الفلسرررطينية".بمرررا يشررركل انت
"براريس تترولى، بالتنسرريس الكامرل مررع الجانرب الفلسررطيني، التحضرير لعقررد المرؤتمر فرري الخرامس عشررر 
قامة الدول نهاء االحتالل وا  ة من الشهر الحالي، والذي يبحث في إنقاذ "حل الدولتين" وسبل تطبيقه، وا 

حالل السالم العادل والشامل في المنطقة".  الفلسطينية المستقلة وفس قرارات الشرعية الدولية، وا 
يطاليررا، إلررى  وأوضرح أن الرررئيس محمررود عبرراس سرريتوجه، مررن جولررة يررزور خاللهررا كررل مررن الفاتيكرران وا 

 "فرنسا تلبية لدعوة رسمية باريسية خارج إطار المؤتمر الدولي".
دولررة يعتبررر انتصررارا  كبيرررا  للشررعب والقضررية الفلسررطينية  77د المررؤتمر بمشرراركة وأكررد أن "مجرررد انعقررا

 ولكل دعاة إحالل السالم، سواء حضر نتنياهو هذا المحفل الدولي المهم أم لم يتواجد به".
 4/1/2017 ،الغد، عّمان
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 معاليه أدوميم للقدس مشروع استيطاني تهويدي عمرةمست قريع: ضمّ  .4
أحمررد  ،جنررة التنفيذيررة لمنامررة التحريررر الفلسررطينية، رئرريس دائرررة شررؤون القرردسحررذر عضررو الل :القرردس

 أيقريع، من خطورة مشروع ضم مستعمرة معاليه أدوميم لمدينة القدس، في إطرار مخطر  إلجهرا  
واسررتهجن قريررع فرري بيرران صررحفي يرروم  إلقامررة الدولررة الفلسررطينية المسررتقلة وعاصررمتها القرردس. إمكانيررة
، تصررريحات وزيررر التعلرريم فرري حكومررة االحررتالل اإلسرررائيلي، نفتررالي بينررت، ب عررادة 3/1/2017 الثالثرراء

معاليرره أدومرريم للقرردس وفررر  السرريادة اإلسرررائيلية عليهررا، فرري تحررد  خطيررر وصررريح  طرررح مشررروع ضررم  
االسرتيطان اإلسررائيلي فري األراضري الفلسرطينية، وأدان  لقرار مجلس األمن الدولي، الذي صروت ضرد  

 يع التوسع االستيطاني اإلسرائيلي، ومجموعة القرارات األممية في هذا المجال.كافة مشار 
 وأضا ، إن ضم معاليه أدوميم للقدس له أبعاد ديمغرافية وجغرافية خطيرة.

 3/1/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ية األمم المتحدة على المحكفي انتهاكاتها يضع مصداق "إسرائيل": استمرار الفلسطينية الخارجية .5
 11جرافات االحتالل باألمس علرى هردم  إقدامبأشد العبارات  الفلسطينية أدانت وزارة الخارجية :رام هللا
الشرر  مرن القردس المحتلرة، ممرا  إلرىوحايرة لتربية المواشي في منطقة الخان األحمرر الواقعرة  مسكنا  
وأكردت أن مرا تقروم بره حكومرة  والنسراء. األطفرالمرن  مواطنرا  غرالبيتهم 200تشرريد أكثرر مرن  إلىأد  

وخطرروات اسررتيطانية يضررع المجتمررع الرردولي أمررام تحررديات كبيرررة تتعلررس  إجررراءاتنتنيرراهو اليمينيررة مررن 
السالم الدولية القائمة علرى حرل  إرادةبمسؤولياته األخالقية والقانونية اتجاه الشعب الفلسطيني، واتجاه 

 ( بشأن االستيطان.2334ار األممي رقم  الدولتين، خاصة بعد القر 
واعتبرررت الررروزارة أن اسرررتمرار االنتهاكرررات اإلسررررائيلية الجسرريمة للقرررانون الررردولي تضرررع مصرررداقية األمرررم 

 إلررىالمتحرردة وهيئاتهررا أمررام اختبررار جرردي، مررن حيررث قرردرتها علررى ترجمررة قراراتهررا الخاصررة بفلسررطين 
لى الشرعية الدولية، ووضع حد لالستخفا  اإلسرائيلي خطوات عملية كفيلة بردع التمرد اإلسرائيلي ع

 واتفاقيات جنيف. اإلنسانيبالقانون الدولي والقانون الدولي 
 3/1/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 على تصريحات نتنياهو: مؤتمر باريس فرصة للسالم العادل أبو ردينة تعقيباً  .6

مر بررراريس "مرررؤتمر عبثررري"، قرررال النررراطس الرسرررمي باسرررم علرررى مرررا قالررره نتنيررراهو إن مرررؤت تعقيبرررا   :رام هللا
نبيرل أبرو ردينرة، إن مرؤتمر براريس يشركل فرصرة لتحقيرس السرالم العرادل، وأن هرذه الفلسرطينية الرئاسة 

وأضا  أبو ردينة، مساء يوم  التصريحات تمثل تحديا لقرارات مجلس األمن الدولي والشرعية الدولية.
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صررريحات ال تسررهم بخلررس المنرراب المناسررب لسررالم عررادل وحقيقرري قررائم ، أن هررذه الت3/1/2017 الثالثرراء
وأكررد أن السياسررة اإلسرررائيلية ومررا يرافقهررا مررن  علررى األسررس الترري أجمررع عليهررا المجتمررع الرردولي بأسررره.

تصريحات لوزراء إسرائيليين ترف  حل الدولتين، وتقف بوضوح داعمة لالستيطان غير الشرعي، لن 
التوتر وعدم االستقرار، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حل تؤدي سو  إلى مزيد من 

 وعاصمتها القدس الشرقية.  1967دون دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 
 3/1/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 نهاء االحتاللهي وضع جدول زمني إل  "إسرائيل": الخطة الوحيدة أمام الحكومة الفلسطينية .7

"أن تبررادل األدوار بررين المسررؤولين اإلسرررائيليين، وتسررابقهم فرري  الفلسررطيني أكررد مجلررس الرروزراء :رام هللا
 عررر  خططهررم، ب قامررة حكررم ذاترري فرري الضررفة الغربيررة، ودولررة فرري قطرراع غررزة، أو اقتراحرراتهم بضررم  

ت، مررا هرري إال تهديرردات الضررفة الغربيررة، أو بعرر  المسررتوطنات، ومنرراطس "ج" وغيرهررا مررن االقتراحررا
يائسة في محاولة للتهرب من االلتزام بقرارات الشرعية الدولية"، ومرن اإلجمراع الردولي المنرادي ب نهراء 
االحتالل، ووقف المشروع االسرتيطاني التوسرعي علرى األر  الفلسرطينية، كمرا جراء فري قررار مجلرس 

 ".2334األمن رقم "
د المجلس خالل جلسته األسبوعية الت ، برئاسرة رامري 3/1/2017 ي عقدها فري رام هللا يروم الثالثراءوشد 

الحمرررد هللا، علرررى أنررره بعرررد قررررار الجمعيرررة العامرررة لنمرررم المتحررردة مرررنح فلسرررطين صرررفة دولرررة فررري األمرررم 
المتحدة، وقرار منامة اليونيسكو بشأن المسجد األقصى المبرارك وحرائ  البررا ، وقررار مجلرس األمرن 

دم شررعية المسرتوطنات اإلسررائيلية فري األراضري الفلسرطينية المحتلرة منرذ الدولي األخير، الذي أكرد عر
بما فيها القدس الشررقية، فر ن الخطرة الوحيردة التري علرى الحكومرة اإلسررائيلية وضرعها هري  1967عام 

 .1967وضع جدول زمني محدد إلنهاء احتاللها لجميع األراضي الفلسطينية التي احتلت عام 
 3/1/2017 ،ومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعل

 
 الفلسطيني يستهجن االنتهاكات اإلسرائيلية مجلس الوزراء .8

إخطررار قرروات االحررتالل لمدرسررة خربررة طانررا شررر  نررابلس  الفلسررطيني اسررتهجن مجلررس الرروزراء :رام هللا
قدامها على هدم أكثر من  رب منشأة في منطقة بيرر مسركوب، وتجمرع وادي سنيسرل برالق 30بالهدم، وا 

واعتبررر المجلررس خررالل جلسررته  مررن العيزريررة شررر  القرردس، وخربررة طانررا، وتهجيررر عشرررات العررائالت.
تمعررن فرري انتهرراك القررانون  "إسرررائيل"، أن 3/1/2017 األسرربوعية الترري عقرردها فرري رام هللا يرروم الثالثرراء

بالتررردخل  الررردولي اإلنسررراني، وسياسرررة التهجيرررر القسرررري واالقرررتالع، مطالبرررا مؤسسرررات المجتمرررع الررردولي
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الجرردي والفاعررل إللررزام إسرررائيل بوقررف سياسررة هرردم المنررازل والمنشرر،ت والتهجيررر القسررري، خاصررة بحررس 
 1,090المرواطنين وممتلكراتهم فري المنرراطس المسرماة "ج"، والتري هردمت إسرررائيل خرالل العرام المنصرررم 

ذلرك تشرريد أكثرر  منهرا ممولرة مرن الدولرة المانحرة، ونرت  عرن 300منشأة في تلرك المنراطس، أكثرر مرن 
 مواطن فلسطيني. 7000من 

 3/1/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 المشاركة "الجهاد"حال رفضت حماس وفي  الوطني أو تأجيلهالمجلس الزعنون: سندرس عقد  .9
رران أعلررن رئرريس المجلررس الرروطني سررليم الزعنررون أن مجلسرره سرريدرس فرري : يحيررى اليعقرروبي -غررزة  ،عم 
ل رفضرررت حركترررا حمررراس والجهررراد اإلسرررالمي المشررراركة فررري اجتمررراع اللجنرررة التحضررريرية المكلفرررة حرررا

باإلعداد لعقد المجلس الوطني، إما بالمضي بعقد االجتماع، أو تأجيله من أجل مزيد مرن الحروار مرع 
وأضرررا  الزعنرررون فرررري تصرررريح لصرررحيفة "فلسرررطين"، إن "المجلررررس أعلرررن وأرسرررل دعرررروات  الحرررركتين.
 11-10لجنة التحضرية المكلفة باإلعداد لعقد المجلس الوطني لالجتماع في بيروت يومي ألعضاء ال

  يناير/ كانون ثان الجاري".

وأكد أهمية وضرورة موافقة حماس والجهاد على المشاركة، ألن مجلسه قرر نقل االجتمراع مرن داخرل 
هاد من حضروره فري بيرروت، األراضي الفلسطينية المحتلة إلى الخارج من أجل أن تتمكن حماس والج

مؤكرردا  أنهررم يريرردون الوصررول لحرروار لضررم "هررذين الفصرريلين المهمررين"  حمرراس والجهرراد( إلررى عضرروية 
  المجلس الوطني.

وتررررابع الزعنررررون: "مشرررراركة الحررررركتين ضرررررورية ألننررررا نريررررد أن نعقررررد اجتماعررررا  يضررررم جميررررع الفصررررائل 
 لخارج".الفلسطينية، القائمة على الساحة سواء بالداخل أو ا

 كما أكد أن انضمام حماس للمجلس سيكون إضافة نوعية، ألن مجلسه يريد جمع الكلمة الفلسطينية.
 شخصا  على مدار يومين. 50وأوضح أن االجتماع قد يضم في أعضائه قرابة 

 3/1/2017 ،فلسطين أون الين
 

 وجود أزمة في العالقة الثنائية مع مصرعزام األحمد ينفي  .11
أكد عضو اللجنة المركزية لحركرة فرتح عرزام األحمرد "عردم وجرود أزمرة فري : سعد الديننادية  - عم ان

العالقة الثنائية مع مصر، حيث سيتم التحرك القادم بالتنسيس معها بشأن التوجه لتحويل قررار مجلرس 
 األمن الدولي، الذي صدر مؤخرا ، حول وقف االستيطان، إلى واقع ملموس على األر ".
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توجرررد أي مشررركلة علرررى اإلطرررال  مرررع مصرررر، التررري تبقرررى دومرررا ، عبرررر التررراري ، الدولرررة وقرررال إنررره "ال 
 الوازنة في المنطقة". االستراتيجيةالحاضنة للقضية الفلسطينية، وصاحبة المكانة المركزية 

 4/1/2017 ،الغد، عّمان
 

 السلطة الفلسطينية تتجه إلصدار قانون يكافح "الجرائم اإللكترونية" .11
لطة الفلسررطينية نحررو إقرررار قررانون خررائ بررر"الجرائم اإللكترونيررة"، وذلررك فرري اررل قرررار غررزة: تتجرره السرر

النائب العام الفلسطيني، ب نشاء نيابة خاصة بما يعر  بر"جرائم المعلومات" قبرل يرومين، بعردما لروح  
، ومررن ضررمنها تهديرردات بنشررر صررور خاصررة سررنويا   %40ارتفرراع عرردد هررذا النرروع مررن الجرررائم بنحررو 

 ونساء على مواقع التواصل االجتماعي.لرجال 
وأكدت رئيسة نيابة "مكافحة الجريمة المعلوماتية" في مكتب النائب العام نسرين زينرة، فري تصرريحات 
نقلتها وكالة األنباء الفلسرطينية "وفرا" أن قررار النائرب العرام تشركيل هرذه النيابرة الخاصرة "يمهرد لتطبيرس 

وتقنيرررات المعلومرررات". وأوضرررحت أن النائرررب العرررام ومنرررذ توليررره  ةاإللكترونيرررالقرررانون الخرررائ برررالجرائم 
منصرربه، أولررى هررذا الموضرروع أهميررة قصررو  وأنشررأ دائرررة مكافحررة الجرررائم المعلوماتيررة، ومررن ثررم إعررداد 

وقالت إن قررار تشركيل نيابرة خاصرة برر"الجرائم  وصياغة قانون تمت قراءته األولى في مجلس الوزراء.
 ن يمه د الارو  القانونية لتطبيس القانون في حال إقراره.اإللكترونية" من شأنه أ

وحسررب مررا نقررل عررن رئيسررة مكافحررة "الجرررائم اإللكترونيررة" ف نرره يعمررل فرري المنرراطس الفلسررطينية بقررانون 
، الررذي تعتبررر نصوصرره عامررة، الفتررة إلررى أن األمررر يتطلررب 1960( لعررام 16العقوبررات األردنرري  رقررم 

قضررررية أمررررام المحرررراكم  1,142وأوضررررحت أن هنرررراك  اة العصرررررية.تحررررديثات تتناسررررب مررررع تطررررور الحيرررر
وتقنيرررات االتصررراالت، مشررريرة إلرررى أن هنررراك تزايررردا فررري نسررربة  اإللكترونيرررةالفلسرررطينية متعلقرررة برررالجرائم 
 فما فو  سنويا. %40الجرائم اإللكترونية بنسبة 

 4/1/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 قانون إلنشاء محكمة قضايا االنتخاباتيصادق على مشروع الفلسطيني  مجلس الوزراء .12
علرررى اتفاقيرررة تجديرررد كرررل مرررن رخصرررة شرررركة االتصررراالت  الفلسرررطيني صررراد  مجلرررس الررروزراء :رام هللا

الفلسطينية  بالتل( م.ع.م، ورخصة شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية  جوال( م.ب.م، ومالحقهرا، 
جلسرته األسربوعية التري عقردها فري رام هللا  كما صاد  المجلرس خرالل .28/12/2016والموقعة بتاري  

علررى مشررروع قرررار بقررانون إلنشرراء محكمررة قضررايا  ، برئاسررة رامرري الحمررد هللا،3/1/2017 يرروم الثالثرراء
االنتخابات التي تختئ بالنار بكافة الطعون وكافة الجرائم والمسائل القانونية التي تتعلس بانتخابرات 
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حالترره إلررى سرريادة وأحررال المجلررس مشررروع قرررار  الرررئيس إلصررداره حسررب األصررول. الهيئررات المحليررة وا 
بقررانون نقررل وزراعررة األعضرراء البشرررية إلررى أعضرراء مجلررس الرروزراء لدراسررته تمهيرردا  التخرراذ المقتضررى 

 القانوني بشأنه في الجلسات المقبلة. 
 3/1/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مليار شيكل 2.76وقع أن يصل العجز الجاري إلى من المت الحكومة الفلسطينية: .13

 خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في رام هللا يوم الثالثراء الفلسطيني واصل مجلس الوزراء :رام هللا
مناقشرررة مشرررروع الموازنرررة العامرررة لدولرررة فلسرررطين للسرررنة الماليرررة  ، برئاسرررة رامررري الحمرررد هللا،3/1/2017

مررررن  %25.6ل  كمليررررار شرررري 13.72ى أن إجمررررالي اإليرررررادات سررررتبل  ، التررري تشررررير التوقعررررات إلرررر2017
 مليار شيكل. 12.95البال   2016عن العام  %6إجمالي النات  المحلي( أي بزيادة مقدارها 
مرررن إجمررالي النررات  المحلررري(، أي  %25مليررار شرريكل   13.37فرري حررين أن صررافي اإليررررادات سررتبل  

مليرررار شررريكل، أمرررا التوقعرررات إلجمرررالي اإليررررادات  12.6غرررة البال 2016عرررن العرررام  %6بزيرررادة مقررردارها 
الرذي سرجل  2016عرن العرام  %23مليرار شريكل، أي بزيرادة مقردارها  4.94المحلية فهو أن تصل إلى 

 %2مليررار شرريكل بانخفررا  بنسرربة  8.77مليررارات، ومررن المتوقررع أن تصررل إيرررادات المقاصررة إلررى  4
مليررار شرريكل، وعنررد اسررتبعاد الدفعررة لمرررة واحرردة مررن  8.9ي الررذي بلرر  حرروال 2016مقارنررة بررأداء العررام 

 .%4.1مليون شيكل، ف ن الزيادة تصبح  500الجانب اإلسرائيلي البالغة 
مقارنة بالزيادة المتحققة في  %6البالغة  2017وتعتبر الزيادة المتوقعة في إجمالي اإليرادات في العام 

مررع الجانررب  2016ات فرري الملفررات العالقرة فرري العرام ، وذلرك بسرربب التسروي%15، والبالغررة 2016العرام 
اإلسرائيلي، وفي المقابل هناك زيادة في اإليررادات غيرر الضرريبية نتيجرة تجديرد رخصرة تشرغيل شرركة 

 االتصاالت وشركة جوال.
، حيرث 2016أما بالنسبة لإليرادات الضريبية، فمن المتوقع أن ترتفع بمبل  بسي  عن مستويات العرام 

، وذلررك مررن خررالل تحديررد الرردعم %4مليررون شرريكل أي بزيررادة مقرردارها  365قررع أن تصررل إلررى مرن المتو 
 مليون شيكل. 20الشهري للبترول بمبل  

 2017مليررار شرريكل فرري عررام  16.1ومررن المتوقررع، أن يصررل إجمررالي النفقررات وصررافي اإلقرررا  إلررى 
 8.1ل الرواتب واألجرور إلرى ، في حين من المتوقع أن تص2016فق  مقارنة بالعام  %1بزيادة بنسبة 

عررن  %3.1مررن إجمررالي النررات  المحلرري(، وهررو مررا يمثررل زيررادة بنسرربة  %15.1  2017مليررار فرري عررام 
 %1.5وعررررالوة غررررالء المعيشررررة البالغررررة  %1.25وذلررررك بسرررربب العررررالوة السررررنوية البالغررررة ، 2015 العررررام

 باإلضافة إلى العالوات االجتماعية االعتيادية.
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نفسره بمبلر  حروالي  2016ات لغير األجرور، فمرن المتوقرع أن تحراف  علرى مسرتو  العرام أما بالنسبة للنفق
، وهرو 2017مليون شريكل فري العرام  950مليارات شيكل، ومن المتوقع أن يصل صافي اإلقرا  إلى  7

، استنادا لسياسة الحكومة في العمل علرى تخفري  صرافي 2016عن عام  %8ما يمثل انخفاضا بنسبة 
ذي يمثرررل اقتطاعرررات الكهربررراء والميررراه والصرررر  الصرررحي مرررن إيررررادات المقاصرررة الشرررهرية، اإلقررررا  الررر

بهد  الوصول إلى أدنى حرد ممكرن للحكومرة أن تتحملره عرن طريرس تطروير آليرة "التقرائ" مرع الجانرب 
اإلسررائيلي، بمرا يشرمل تقررديم حروافز للبلرديات، لتشررجيعها علرى دفرع رسروم الكهربرراء فري الوقرت المناسررب، 

 يب عدادات مسبقة الدفع، وزيادة الوعي حول استهالك الكهرباء، وأهمية تسديد الفواتير.وترك
مليار شريكل بانخفرا  بنسربة  2.76وطبقا لهذه المعطيات، فمن المتوقع أن يصل العجز الجاري إلى 

مليرررار شرريكل فررر ن  1.36، ومرررع إضررافة المشرراريع التطويريرررة المتوقعررة والبالغررة 2016عررن العررام  18%
. أمرا 2016عرن العرام  %9مليرار شريكل بانخفرا  بنسربة  4.12عجز اإلجمالي متوقع أن يصل إلرى ال

مليرون دوالر  92مليرون دوالر، و 500التمويل الخرارجي لردعم الموازنرة فمرن المتوقرع أال يتجراوز حردود 
 لتمويل المشاريع التطويرية عبر الخزينة.

 3/1/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 2016خالل  مواطناً  2,214تقرير حقوقي: أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اعتقلت واستدعت  .14
لم تتوقف أجهزة أمن السلطة  2016 سنةقالت المنامة العربية لحقو  اإلنسان في بريطانيا أنه خالل 

سرارت خررالل  الفلسرطينية عرن مالحقرة النشرطاء وقمرع الحريرات العامرة، عمليرات االعتقرال واالسرتدعاء
العرررام بتصرررراعد مسررررتمر علررررى خلفيررررة االنتمرررراء السياسررري أو النشرررراطات النقابيررررة المختلفررررة، رافررررس هررررذه 
االعتقاالت اختفاء قسري وعمليات تعذيب لعدد من المعتقلين، كما قامت قوات األمن بقمع مااهرات 

أن سررتة أجهررزة وأضررافت المنامررة  ووقفررات سررلمية واالعتررداء علررى المشرراركين والصررحفيين بالضرررب.
أمنية ميزانيتها السنوية أكثر من مليار دوالر هي ثلث موازنة السلطة الفلسطينية تصر  على أنشطة 

 .االحتاللمعامها تتركز على قمع الحريات ومالحقة النشطاء والتعاون األمني مع قوات 
واطنين ال تجررد أي وأكرردت المنامررة أن الجرررائم الترري ترتكبهررا أجهررزة أمررن السررلطة الفلسررطينية بحررس المرر

فهذا القضاء يقف عاجزا أمام تغول هذه األجهزة وال يملرك سرو   محاسبة من قبل القضاء، أومالحقة 
وفري الحراالت التري يصردر فيهرا القضراء قررارات براإلفراج  االعتقرالتنفيذ أوامر األجهرزة األمنيرة بتمديرد 

اإلداري فيمرا يسرمى "علرى  لالعتقراليلهم عن المعتقلين ف ن األجهزة األمنية ترف  تنفيرذ القررارات وتحر
 ذمة المحاف ".
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فقد بل  عردد مرن ترم اعتقرالهم  2016 سنةخالل  واالستدعاء باالعتقالوذكرت المنامة أنه فيما يتعلس 
أسررر   حالررة اسررتدعاء، تركررزت ضررد   1,089حالررة اعتقررال، و 1,125مررنهم  مواطنررا   2,214 واسررتدعاؤهم

ووثقت المنامة الجهة التري قامرت باالعتقرال حيرث  وطلبة جامعيين.محررين من السجون اإلسرائيلية 
، مواطنرررا   563، فيمرررا اعتقرررل جهررراز األمرررن الوقرررائي ا  نرررمواط 449قرررام جهررراز المخرررابرات العامرررة باعتقرررال 

 حالة أخر . 112وجهاز الشرطة مواطنا  واحدا ، بينما لم تتأكد جهة االعتقال لر 
أجهزة السلطة بالضفة، فقد توزعت بين جهاز المخابرات العامرة  أما عن االستدعاءات التي قامت بها

، وجهراز االسرتخبارات العسركرية باسرتدعاء واحرد، فيمرا 512 استدعاء ، وجهاز األمرن الوقرائي برر 430 بر
 حالة أخر . 146لم توثس 

ة وذكررررت المنامرررة إلرررى أن األجهرررزة األمنيرررة تواصرررل اسرررتهدافها للصرررحفيين ووسرررائل اإلعرررالم المحليررر
العاملة في األراضري المحتلرة، حيرث قامرت باعتقرال عردد مرن الصرحفيين مرنهم طرار  أبرو زيرد، عرامر 

 رغيد طبيسة والصحفية إكرام أبو عيشة. زيد أبو عرة، أمير أبو عرام، أبو عرفة،
وأشرررارت المنامرررة إلرررى خطرررورة عمليرررات التعرررذيب داخرررل المقرررار األمنيرررة التررري اسرررتمرت بحرررس بعررر  

معررتقال   33توثيررس تعررر   لفيررة انتمرراءاتهم السياسررية خررالل العررام المنصرررم، فقررد تررم  المعتقلررين علررى خ
فلسررطينيا  علررى األقررل للتعررذيب الوحشرري داخررل مقررار االحتجرراز التابعررة لقرروات األمررن الفلسررطينية علررى 

 مدار العام، بعضهم تم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية من شدة التعذيب.
مررواطنين خررالل العررام المنصرررم علررى يررد األجهررزة األمنيررة خمسررة مررنهم فرري  6مقتررل  وأبرررزت المنامررة

حوادث إطال  نار عشوائية والسادس تم تعذيبه حتى الموت داخل سجن جنيد في مدينة نرابلس علرى 
 .يدي عناصر أجهزة األمن

واالحتجراج  كما شهدت فترة الرصد اعتداءات متكررة من قبرل األجهرزة األمنيرة علرى الحرس فري التجمرع
من التجمعات السلمية التي خرجرت فري اسرتقبال  18رصد اعتداء تلك األجهزة على  السلمي، حيث تم  

األسرررر  المحرررررين مرررن سرررجون االحرررتالل اإلسررررائيلي، أو فررري تشرررييع جنرررائز شرررهداء، أو اعتصرررامات 
  فئويررررة، حيررررث كرررران يررررتم محاصرررررة تلررررك المسرررريرات وفضررررها بررررالقوة، واالعتررررداء بالضرررررب علررررى بعرررر

 المشاركين فيها، واعتقال البع .
والرئيس محمود عباس باتخاذ قرار بكف يد األجهزة األمنيرة عرن  الفلسطينيةودعت المنامة الحكومة 

 االحررتاللمررة علرى يرد قروات  مزدوجرةالمرواطنين فمرن غيرر المقبرول أن يتعرر  المرواطنين النتهاكرات 
حرل هرذه األجهرزة وتوحيردها فري جهراز شررطي  ا  فقد بات ضرروري ومرة أخر  على يد األجهزة األمنية،
كما دعت المنامة المحكمرة الجنائيرة الدوليرة إلرى اإلسرراع برالتحقيس  واحد يسهر على أمن المواطنين.
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فررري الشررركو  التررري تقررردمت بهرررا المنامرررة للمحكمرررة حرررول حررراالت تعرررذيب ترررم توثيقهرررا فررري الفتررررة مرررن 
 دون أي رادع.وما بعدها فالتعذيب ال زال مستمرا  14/06/2014

 3/1/2017، في بريطانيا اإلنسانالمنظمة العربية لحقوق  موقع
 

 الشرطة الفلسطينية ُتعيد إسرائيليًا دخل بلدة الرام .15
، 3/1/2017 سرل مت الشررطة الفلسرطينية، يروم الثالثراء :تحرير محمرود قرديح، من سليم تايه - الناصرة

برفقرررة مسرررتوطن آخرررر لبلررردة الررررام  شرررمالي القررردس جررريال االحرررتالل مسرررتوطنا  إسررررائيليا ، بعرررد أن دخرررل 
وقالررت القنرراة العبريررة الثانيررة، إن المسررتوطنين دخررال صررباح اليرروم، إلررى بلرردة الرررام، وتعرضررا  المحتلررة(.

وأفادت القناة العبرية، عبرر  لهجوم من جانب فلسطينيين في البلدة، قبل أن يتمكن أحدهما من الفرار.
م، بأن الشرطة الفلسرطينية تمكنرت مرن الوصرول إلرى المسرتوطن ا خرر موقعها اإللكتروني صباح اليو 

 وحمايته، قبل أن تعيده إلى السلطات اإلسرائيلية.
 3/1/2017وكالة قدس برس، 

 

هناك محاوالت خبيثة لتفجير الوضع في عين .. بعالقة إيجابية مع مصر معنيون  :أسامة حمدان .16
 الحلوة
أن  ،ؤول العالقرات الدوليرة فري حركرة "حمراس" أسرامة حمردانأكرد مسر: يحيى اليعقوبي -غزة ، بيروت

ومهرم بالبحررث مررع الجانرب المصررري خرالل اللقرراء المرتقرب بينهمررا، القيررام  يحركتره معنيررة بشركل أساسرر
 بجملة إجراءات من شأنها أن تفشل أهدا  الحصار اإلسرائيلي على غزة.

قة مصرية على لقراء وفرد حركرة حمراس : إن "هناك مواف"وقال حمدان في مقابلة مع صحيفة "فلسطين
ا أن يكون قريب ا. ن موعده يحدد وفس االرتباطات لكال الطرفين"، متوقع   مع القيادة المصرية، وا 

را  وأوضرح أن مرا ترم مرن إجرراءات مصررية إيجابيرة فري ا ونرة األخيررة يمكرن البنراء عليره واعتبراره أساس 
 ا االتجاه.للمزيد من الخطوات واإلجراءات اإليجابية في هذ

 
 المجلس الوطني

وبشرررأن اجتمررراع اللجنرررة التحضررريرية المكلفرررة باإلعرررداد لعقرررد المجلرررس الررروطني الفلسرررطيني المقررررر فررري 
العاشررر مررن ينرراير/ كررانون الثرراني الحررالي، أكررد حمرردان أنرره ال توجررد دعرروة مررن المجلررس الرروطني حتررى 

 تدرسها قيادة حماس وتجيب عليها.
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ررا و  ا أن هنرراك اتفاق ررا وقررع وأكررد أن لحركررة حمرراس موقف  ا فرري موضرروع المجلررس الرروطني، موضررح  اضررح 
 إلعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني من خالل لجنة.

وتررابع: "إن أراد رئرريس السررلطة محمررود عبرراس أن يلتررزم بررذلك االتفررا ، سررنعمل مررع الجميررع مررن أجررل 
ا على "مقاسه" فهذا ل ذا أراد مجلس   .ن يؤدي إلى نتائ  إيجابية"إعادة تشكيله على أسس صحيحة، وا 

 
 المصالحة

وبشررأن المصررالحة، أكررد حمرردان أنهررا يجررب أال تخضررع مررن حيررث المبرردأ ألي خطرروات خاطئررة أو أي 
ابتررزاز، وقررال: "المصررالحة مسررألة يجررب أن تررتم، ونحررن متمسرركون بتحقيقهررا، وسررنبذل كررل جهررد ممكررن 

"السعي إلنهاء االنقسام" كما تحدث وعن مؤشرات تبعت المؤتمر العام السابع لفتح بخصوئ  لذلك".
عباس خالله، بين أنه ال توجد مؤشرات حتى اللحاة، وأن هناك خطاب را إلرى حرد مرا أفضرل ممرا كران 

 سابق ا، معتبرا أن الخطاب خطوة في االتجاه الصحيح ولكن هذا ليس كافي ا.
 

 الوضع اللبناني
يررر الوضررع فرري مخرريم عررين الحلرروة، لكننررا وعررن الوضررع اللبنرراني، قررال: "إن هنرراك محرراوالت خبيثررة لتفج

 نواجهها سواء بتفاهم فلسطيني داخلي أو بتفاهم فلسطيني لبناني، لمنعها من تحقيس ما تريده".
إال أنه بين أن هذه مسألة ال يمكن حسمها فري جولرة أو قررار، برل تحتراج لجهرد مكثرف ومتالحرس مرن 

 يفعل ذلك. جميع األطرا  المعنية لمنعها واستئصال من يحاول أن
وأشررار حمرردان إلررى حرردوث تفرراهم أد  لوقررف الجرردار الررذي كرران سرريقيمه الجرريال اللبنرراني حررول "عررين 

ا أنه لن يكون هناك جدار يفصل بين الشعب الفلسطيني واللبناني".  الحلوة"، مؤكد 
لجهرود ولفت إلى أن التفاهم الفلسطيني اللبناني ما زال سيد الموقرف، وهرذا يردفع لالطمئنران برأن هرذه ا

 التي تريد أن تسيء للمخيم، لن تصل إلى النتائ  التي تسعى إليها".
 3/1/2017، فلسطين أون الين

 
 معلومة عن الجنود األسرى دون ثمنأيَّ م المقاومة الفلسطينية لن تقدّ  : المصري مشير  .17

يررة طالررب القيررادي فرري حركررة حمرراس مشررير المصررري، المؤسسررات األمميررة والدول: محمررد الرردلو -غررزة 
بتحمل مسرؤولياتها تجراه الجررائم التري يرتكبهرا االحرتالل اإلسررائيلي بحرس األسرر  الفلسرطينيين، مؤكردا  

 أن المقاومة الفلسطينية لن تقدم معلومة دون ثمن.
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وقررال المصررري خررالل اعتصررام نامترره جمعيررة "واعررد" لنسررر  والمحررررين أمررام مقررر المنرردوب السررامي 
ا للهجمة التي يتعر  لها األسر  "يقدم 2017-1-3يوم الثالثاء  التابع لنمم المتحدة في غزة، ، رفض 

نتنيرررراهو ووزيررررر حربرررره علررررى خطرررروات جبانررررة فرررري رد فعررررل علررررى الفيررررديو الررررذي نشرررررته كتائررررب القسررررام 
المجلرس -بخصوئ الجنود اإلسرائيليين األسر  لديه  ..( وهي سياسرة متجرددة للكابينرت اإلسررائيلي 

  لها".ثبت فش -الوزاري المصغر
وأضا  "كرل ادعراءات االحرتالل بوجرود حرراك دولري لإلفرراج عرن جنروده مرن قبضرة القسرام لرن ترؤخر 
ولن تقدم شيئا، نقولها.. الصفقة قادمة رغم أنف العدو بشروط المقاومة وبدفع كافة استحقاقات صفقة 

ألسررر ، وشرردد المصررري علررى أن حمرراس "لررن تفصررح عررن أي معلومررة بشررأن الجنررود ا وفرراء األحرررار".
واإلجررراءات اإلسرررائيلية لررن تررؤثر علررى معنويررات أسرررانا  ..( فالمسررار واضررح والطريررس معلرروم إلطررال  

 الجنود اإلسرائيليين".
 3/1/2017، فلسطين أون الين

 
 أشبه بورشة عمل لعصف فكري ال عالقة لها بالمصالحةالفصائلي في روسيا  االجتماعاألحمد:  .18

"موسكو دعت، أن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام األحمد، قال : نادية سعد الدين - عمان
، بالتنسررريس مرررع وزارة الخارجيرررة الروسرررية، كافرررة فصرررائل العمرررل الررروطني االستشررررا مرررن خرررالل معهرررد 

لالجتماع، من بينها "فتح" و"حماس" و"الجهاد" والجبهة الشعبية والجبهرة الديمقراطيرة لتحريرر فلسرطين 
  الفلسطينية والقيادة العامة".والمبادرة الوطنية 

األحمررد، لررر"الغد" مررن فلسررطين المحتلررة، بررأن "الرردعوة الروسررية تررأتي تعبيرررا  عررن دعررم موسرركو  وأوضررح
ومناصرتها للقضية والشعب الفلسطيني"، مشيرا  إلى أن "االجتماع أشبه بورشة عمل لعصف فكري ال 

 عالقة لها بالمصالحة".
جانررب السياسرري، ولررن يرردخل فرري تفاصرريل لقرراءات المصررالحة، أسرروة وقررال إن "النقرراال سرريدور حررول ال

فري القراهرة  2011بورشة العمل التي عقدت سابقا "، مبينا  أنه بعد توقيع "اتفا  الرابرع مرن أيرار  مرايو( 
حررول المصررالحة، قررام المعهررد بالتنسرريس مررع "الخارجيررة الروسررية" لرردعوة بعرر  الفصررائل للتعبيررر عررن 

 االنقسام".دعمهم لخطوات إنهاء 
إلررى ذلرركد أكررد األحمررد "عرردم وجررود أزمررة فرري العالقررة الثنائيررة مررع مصررر، حيررث سرريتم التحرررك القررادم 
بالتنسررريس معهرررا بشرررأن التوجررره لتحويرررل قررررار مجلرررس األمرررن الررردولي، الرررذي صررردر مرررؤخرا ، حرررول وقرررف 

 االستيطان، إلى واقع ملموس على األر ".
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مرررع مصرررر، التررري تبقرررى دومرررا ، عبرررر التررراري ، الدولرررة وقرررال إنررره "ال توجرررد أي مشررركلة علرررى اإلطرررال  
 الوازنة في المنطقة". االستراتيجيةالحاضنة للقضية الفلسطينية، وصاحبة المكانة المركزية 

 4/1/2017الغد، عمان، 
 

 تاريخية أساسها المقاومة الوطني يؤسس لحقبةللمجلس  "الجهاد"حماس و انضمام: الثوابتة .19
عضررو اللجنررة المركزيررة للجبهررة الشررعبية لتحريررر فلسررطين، إن  إصرررار رئرريس قررال هرراني الثوابتررة : غررزة

السلطة محمود عباس، على المضي في طريس المفاوضات ومراهنته عليهرا يشركل حالرة اخرتال  فري 
السرراحة الفلسررطينية، مبينررا  أن  انضررمام حمرراس والجهرراد اإلسررالمي للمجلررس الرروطني يمكررن أن يؤسررس 

 مقومات الصمود والمقاومة. لحقبة تاريخية تستند إلى
، بفعررل التفرررد فرري القرررار، وغيرراب أ وبررين ا هررزيال  ن "منامررة التحريررر بوضررعها الحررالي، أصرربحت جسررد 

 استقالليته"، مؤكدا رف  الجبهة عقد المجلس الوطني داخل فلسطين.
مررا أن وأضررا  الثوابتررة "للمركررز الفلسررطيني لإلعررالم"، أمررس، إن  "المنامررة ينقصررها أمررران مهمرران، ه
 يعاد انتخابات هيئاتها ومؤسساتها، وأن تشكل جامعا وحاضنا لكل ألوان الطيف الفلسطيني".

وأك ررد أن رره لررم تصررل الجبهررة الشررعبية أي دعرروات لحضررور اجتمرراع اللجنررة التحضرريرية النعقرراد المجلررس 
 الوطني، الفتا  إلى أن  األمر كان شفوي ا فق .
ني فررري فلسرررطين، وترررابع: "ال يجررروز أن يعقرررد المجلرررس وعب رررر عرررن رفررر  الجبهرررة عقرررد المجلرررس الررروط

 وطنية كفاحية". الستراتيجيةالوطني تحت حراب االحتالل، ألن نا نريد مجلسا وطنيا يؤسس 
ررردا  أن ررره "خنجرررر فررري  وجررردد الثوابترررة، رفررر  الجبهرررة لمرررنه  التنسررريس األمنررري الرررذي تتبعررره السرررلطة، مؤك 

لفلسطينية الداخلية"، مبديا في الوقت ذاته، دعرم الجبهرة خاصرة الثورة، ويعود بالسلب على العالقات ا
 الشعبية للمبادرات التي يقوم بها الشبان الفلسطينيون إلشعال انتفاضة القدس.

وأك د الثوابتة، أن  المساحة التي تتمتع بها المقاومة في غرزة أوسرع منهرا بكثيرر فري الضرفة، مثنيرا  علرى 
 إلى تنسيس عالي المستو  بين كافة األذرع العسكرية. دور الفصائل في مرحلة اإلعداد، ودعا

 3/1/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 في جلسة المجلس الوطني الفلسطينياألحرار تطالب بإشراك الكل حركة  .21
أكررردت حركرررة األحررررار الفلسرررطينية، أن عقرررد جلسرررة للمجلرررس الررروطني يعرررد اسرررتحقا  يمرررس كافرررة : غرررزة

طالبررة  ب شررراك الجميررع فرري إطررار التشرراور لوضررع آليررات توافقيررة إلنجرراح مكونررات شررعبنا الفلسررطيني، م
 عقده وفس ما نصت عليه اتفاقيات المصالحة.
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، مررن خطررورة اسررتمرار تفرررد 2017-1-3وحررذرت الحركررة فرري تصررريح إلذاعررة األقصررى اليرروم الثالثرراء 
ه علرى عقرد جلسرة رئيس السلطة محمود عبراس فري القررار والشرأن الفلسرطيني، مشرددة  علرى أن إصررار 

للوطني حتى في ال غياب التوافس يعد أمرا  خطيرر ربمرا لتمريرر تنرازالت وقررارات كارثيرة علرى شرعبنا 
 تزامنا مع ما يسمى مؤتمر باريس الدولي.

وأضررافت: "عقرررد جلسرررة للمجلررس فررري ارررل وضررعه الحرررالي دون ضرررم كافررة الفصرررائل تعزيرررز لالنقسرررام، 
نهاء أزماته كافة".وبالتالي نؤكد أن مخرجاته لن تكون م  لزمة للفصائل وشعبنا الذي يتطلع للوحدة وا 

 3/1/2017، فلسطين أون الين
 

 اجتماع بيروت المقبلب "الجهاد"تبحث نسبة تمثيل حماس و "الوطني" تحضيرية: "القدس العربي" .21
أن االجتمرررراع المقرررررر للجنررررة التحضرررريرية للمجلررررس « القرررردس العربرررري»أشررررر  الهررررور: علمررررت  –غررررزة 
ي، في العاصمة اللبنانيرة بيرروت األسربوع المقبرل، سريبحث حجرم تمثيرل حركتري حمراس والجهراد الوطن

في المجلس المنوي عقده قريبا، حال مشاركتهما في االجتمراع، الرذي يرأتي فري ارل ارتفراع  اإلسالمي
وتيرة الخال  بين أطررا  االنقسرام، التري أثارتهرا تصرريحات موسرى أبرو مررزو  نائرب رئريس المكترب 

 لسياسي لحماس حول الحل الفيدرالي رغم نفيه لها.ا
إن ملرررف مشررراركة حمررراس « القرردس العربررري»وقررال مسرررؤول فررري حركرررة فررتح، فضرررل عررردم ذكرررر اسرررمه، 

والجهراد اإلسررالمي، وبعرر  الفصررائل األخررر  الترري انضروت مررؤخرا تحررت لررواء المنامررة، سرريبحث فرري 
نسبة حماس فري المجلرس، خاصرة فري اجتماعات بيروت، مشيرا إلى أن الخال  سيكون حول تحديد 

ارررل عررردم إجرررراء انتخابرررات عامرررة للمجلرررس فررري المنررراطس الفلسرررطينية وأمررراكن التواجرررد الفلسرررطيني فررري 
الخارج. وأكرد أنره لرم يطررح مرن قبرل بشركل رسرمي وتحديردا خرالل اجتماعرات اإلطرار القيرادي المؤقرت 

 مشاركة في أطر المنامة.للمنامة، الذي يضم حماس والجهاد، توزيع نسب عليهم من أجل ال
وفرري حررال عرردم حضررور ممثلرري حمرراس والجهرراد، وا عالنهررم رفرر  المشرراركة فرري اجتماعررات المجلررس 
الرروطني، سررتوجه دعرروة مررن قبررل رئاسررة المجلررس، لنررواب حركررة حمرراس فرري المجلررس التشررريعي، علررى 

 .اعتبار أنهم أعضاء رسميون في المجلس، من أجل حضور اجتماعات المجلس في حال عقده
وقال في تصريحات صحافية إن اللجنة ستنعقد وفس الدعوات التي وجهت للفصائل التي لبت الدعوة، 
باسرررررتثناء حمررررراس والجهررررراد اإلسرررررالمي، اللترررررين لرررررم تبلغرررررا ردهمرررررا بعرررررد. وأضرررررا  أن اجتمررررراع اللجنرررررة 

 التحضيرية، سيعقد في مبنى السفارة الفلسطينية في بيروت.
 4/1/2017، لندن، القدس العربي

 



 
 
 
 

 

 18 ص             4159 العدد:        4/1/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

 الحكومة على إنشاء محكمة قضايا االنتخابات مصادقةماس: نرفض ح .22
أكدت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" رفضها لمصادقة حكومة رامي الحمرد هللا علرى مشرروع قررار 

 بقانون إلنشاء محكمة قضايا االنتخابات التي تتعلس بانتخابات الهيئات المحلية.
ي تصريح صحفي اليوم الثالثراء، إن الجهرة المختصرة بالبرت وقال الناطس باسم الحركة فوزي برهوم ف

فررري قضرررايا االنتخابرررات المحليرررة هررري محكمرررة البدايرررة وذلرررك حسرررب قرررانون انتخابرررات مجرررالس الهيئرررات 
 (.2005( لعام  10المحلية رقم  

 3/1/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 القوى اإلسالمية الفلسطينيةووفد من  مخابرات الجيشبين  العسكريةثكنة صيدا لبنان: اجتماع ب .23
فلسرطيني، شرارك فيره مردير فررع  -عقد في ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا لقاء لبنراني: بيروت

مخرابرات الجريال فري الجنروب العميرد الرركن خضررر حمرود ووفرد مرن القرو  اإلسرالمية الفلسرطينية ضررم 
كز البحث على الوضع األمني ، وتر «الحركة اإلسالمية المجاهدة»و « عصبة األنصار»ممثلين عن 

داخل مخريم عرين الحلروة لالجئرين الفلسرطينيين علرى خلفيرة األحرداث األمنيرة األخيررة، وضررورة تعزيرز 
األمن فيه وتحصينه. وكان حمود التقى سابقا ، وفد اللجنة األمنية الفلسطينية العليا برئاسة قائد األمن 

 عه الوضع األمني داخل المخيم.الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب وعر  م
 4/1/2017الحياة، لندن، 

 
 يساوي بين المقاومة اإلرهاب حول عرضها تقريراً )أل بي سي( اللبنانية  لقناةحماس توجه رسالة  .24

ومررديرها  LBCوجره المكتررب اإلعالمري لحركررة حمراس فرري لبنرران صرباح يرروم الثالثراء رسررالة إلرى قنرراة 
تررره القنررراة ليلرررة أمرررس اإلثنرررين عرررن أهرررم العمليرررات اإلرهابيرررة التررري الشررري  بيرررار الضررراهر حرررول تقريرررر بث

استهدفت أمراكن سرهر فري العرالم والرذي جراء فيره بعر  عمليرات كتائرب القسرام ضرد أهردا  إسررائيلية 
 .2002و 2001في عامي 

رة وتوضح الرسالة بأن هناك فرقا كبيرا جدا بين دوافع اإلرهاب وأهدافه ودوافع المقاومة وأهردافها، مرذك
 بأن الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب تعرضا لإلرهاب واالضطهاد والالم.

وتؤكررررد الرسررررالة علررررى أن أعمررررال الشررررعب الفلسررررطيني ومقاومترررره ضررررد االحررررتالل تصررررنف ضررررمن حقرررره 
المشررروع فرري المقاومررة الترري تقرهررا القرروانين الدوليررة ومواثيررس حقررو  اإلنسرران، وأن الشررعب الفلسررطيني 

 والتخلئ من االحتالل. يناضل من أجل الحرية
 3/1/2017موقع حركة حماس، غزة، 
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 2016عملية خالل  332قتياًل إسرائيلًيا في  17وفلسطينيًا  شهيًدا 117تقرير:  .25
وال تررزال انتفاضررة القرردس تواصررل مسرريرتها رغررم كررل العقبررات والصررعوباتد حيررث  2016انقضررى عررام 

ماضرري مررد  التضررحيات الترري قرردمها الشررعب بينررت األرقررام الخاصررة بحصرراد االنتفاضررة خررالل العررام ال
الفلسررطيني علررى طريررس التحرررر مررن االحررتالل، وكررذلك الخسررائر الترري تكبرردها االحررتالل فرري صررفو  

 جنوده ومغتصبيه.
 1457فلسررررطيني ا وأصرررريب  117د فقررررد استشررررهد خررررالل العررررام المنصرررررم 2016وبحسررررب إحصرررراء لعررررام 
محاولررة  117عمليررة للمقاومررة و 332ون، فرري آخررر  437إسرررائيلي ا وأصرريب  17آخرررون، فرري حررين قتررل 

 نقطة تماس. 4758تنفيذ عملية، إضافة إلى وقوع مواجهات في أكثر من 
عمليرة إطرال  نرار،  119عمليرة طعرن، و 50العام الماضي ما بين  332وتوزعت عمليات المقاومة الر 

محاولررة عمليررة  117عمليررة تفجيررر عبرروات ناسررفة وأكررواع، يضررا  إليهررا  153عمليررات دعررس، و 10و
، 2015نقطررة مواجهررة عررام  5838نقطررة مواجهررة، مقابررل  4758طعررن. وانرردلع خررالل العررام أكثررر مررن 

ررا   175آخرررون، واستشررهد  755إسرررائيلي ا وأصرريب  29عمليررة مقاومررة، ق تررل فيهررا  402والررذي شررهد أيض 
ررا بالزجاجررات الحارقررة علررى األقررل، مقارنررة 718، 2016وشررهد العررام  فلسررطيني ا. ررا  1043بررر  هجوم  هجوم 
 .2015في العام 

 3/1/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 عام التصعيد والمواجهة داخل سجون االحتالل سيكون  2017: "الشعبية"أسرى  .26
قال أسرر  "الجبهرة الشرعبية" فري سرجون االحرتالل اإلسررائيلي، إنهرم لرن يقبلروا : محمود قديح -رام هللا 

ن األسرررر  واالسرررتهدا  الجزئررري لعررردد مرررنهم، مؤكررردين أنهرررم بتطبيرررس سياسرررات تهرررد  إلرررى التمييرررز بررري
 سيواجهونها موحدين.

وشرررددوا فررري بيررران لهرررم اليررروم الثالثررراء، علرررى أن العقوبرررات الجديررردة التررري هررردد "الكابينيرررت" اإلسررررائيلي 
 بفرضها "تأتي في سيا  الهجمة الشاملة التي تشن ضد الشعب الفلسطيني".

ة ضد األسر  خطوة تصعيدية جديردة تسرتهدفهم، وهرذا يعنري أن عرام وأضا  البيان: "القرارات المتخذ
 سيكون عام المواجهة والتصعيد بوتيرة أعلى داخل السجون من قبل األسر ". 2017

"عرررام  2017وأشررار أسرررر  الشررعبية إلرررى أن المعتقلررين داخرررل السرررجون اإلسرررائيلية سررريجعلون مررن عرررام 
 ن".المواجهة والتصدي لكل إجراءات مصلحة السجو 

 3/1/2017قدس برس، 
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 االحتالل يعلن اعتقال خلية من الخليل وبيت لحم .27
 15أعلررن نرراطس عسرركري إسرررائيلي، مسرراء يرروم الثالثرراء، عررن اعتقررال خليررة فلسررطينية مكونررة : الخليررل

 فلسطينيا يقطنون في منطقتي الخليل وبيت لحم.
 7بيررع األسررلحة، مشرريرا إلررى أن وقررال النرراطس فرري بيرران لرره، أن المعتقلررين يعملررون فرري مجررال تصررنيع و 

 منهم يصنعون تلك األسلحة باإلضافة إلى قنابل يدوية في منطقة بيت فجار في بيت لحم.
وأشار إلى أن ا خرين اعتقلوا في منطقة بني نعيم وترقوميا بالخليل وتم ضب  أسرلحة مصرنعة محليرا 

 بحوزتهم.
 3/1/2017القدس، القدس، 

 
 "اإلرهاب" دعم بزعمآالف الدوالرات بحجة المقاومة ومصادرة  فلسطينياً  34الضفة: اعتقال  .28

ذكررر تقريررر صررادر عررن جرريال االحررتالل، أن قواترره أقرردمت الليلررة الماضررية، : خلرردون مالرروم -رام هللا 
ررررا بعضررررهم بممارسررررة أنشررررطة تتعل ررررس  34علررررى اعتقررررال  ررررن وصررررفهم بررررر "المطلرررروبين"، متهم  فلسررررطيني ا مم 

 طنين.بالمقاومة ضد الجنود والمستو 
وزعررم جرريال االحررتالل، العثررور علررى آال  الرردوالرات الترري تسررتخدم لرردعم "اإلرهرراب"، خررالل عمليررات 

 الدهم التي نف ذها في مدينة قلقيلية.
 3/1/2017قدس برس، 

 
 شى من متّمولين كبارحول الشبهات بتلقيه ر  مندلبليت: التحقيق مع نتنياهو جرى  .29

لقانوني للحكومة اإلسرائيلية، إبيحاي مندلبليت، بيانا قبيل المستشار ا : أصدرناير مجلي - تل أبيب
نتنياهو ثالث ساعات في رئيس الحكومة بنيامين الثالثاء، بعد أن أمضى  منتصف ليلة االثنين 

الت  الدوالر يساوي كالشبهات بتلقيه رشى من متم ولين كبار، تقدر بمئات آال  الشي التحقيس، حول
نتنياهو،  ن المستشار مفصال، لكنه أبرز قرار إغال  ملفات قديمة ضدل(. وقد جاء بياكشي 3.85

 بدعو  عدم توف ر أسس قانونية لمعاقبته.
 4/1/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 للمبادرة الفرنسية دعماً  ةشخصية إسرائيلي ألف منيجمع تواقيع أكثر  "ميريتس" .31

هيوني تأييده لمبادرة السالم الفرنسية، فادي أبو سعد : أعلن حزب ميريتس اليسار الص -رام هللا 
شخصية إسرائيلية ستقدم للرئيس الفرنسي فرانسوا أوالند، تدعو  ألفوقال إنه جمع حتى ا ن تواقيع 
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إلى دعم المؤتمر الدولي للسالم الذي سيعقد في باريس في وقت الحس من الشهر الجاري، واستمرار 
نهاء االحتالل.  عملية السالم وا 

الل زيارة قام بها وفد من الحزب برئاسة سكرتيره العام موسى راز للرئيس الفلسطيني جاء ذلك خ
محمود عباس  أبو مازن( في مقر الرئاسة في رام هللا، حيث قدموا له التهاني ب عادة انتخابه رئيسا 

 لحركة فتح.
 4/1/2017القدس العربي، لندن، 

 
 الكنيست يقر قانون الفيسبوك بالقراءة األولى .31

م هللا: أقر  الكنيست اإلسرائيلي بالقراءة األولى، يوم الثالثاء، مشروع "قانون الفيسبوك" والذي ينئ را
 على إزالة أي محتو  "تحريضي"، بناء  على طلب من المحكمة.

وكان بادر بطرح القانون المذكور، ما ت سم ى وزيرة العدل في حكومة االحتالل، ايليت شاكيد، ووزير 
 جلعاد اردان".األمن العام "

للقناة السابعة اإلسرائيلية، ف ن  القانون يقضي بأن  المحكمة اإلدارية  اإللكترونيووفقا  لما نشره الموقع 
لة ب بالغ مزودي الشبكات مثل فيسبوك أو غوغل،  اإلسرائيلية، وبناء على طلب من الدولة م خو 

ون م صادقة الكنيست بثالث قراءات إلزالة محتو  "تحريضي" من على الشبكة. ويلزم مشروع القان
 حتى يكون نافذا .

 3/1/2017األيام، رام هللا، 
 

 توا بينيتباإلفراج عن مانغيستو أسك   طالبوامحتجون جامعة تل أبيب:  .32
اضطر وزير المعار  اإلسرائيلي نفتالي بينيت، للنزول عن المنصة الثالثاء، في : هاشم حمدان

ذلك في أعقاب احتجاجات ضده بشأن إطال  سراح أفرا اجتماع عقد في جامعة تل أبيب، و 
 مانغيستو، المحتجز في أسر حركة حماس في قطاع غزة.

اتحاد الطالب  نامهوخالل كلمة وزير المعار  ورئيس المجلس للتعليم العالي بينيت، في اجتماع 
  سراح والطالبات في إسرائيل و'مفعال هبايس'، وقف ناشطون في عملية احتجاج تطالب ب طال

وهتف المحتجون ضد بينيت وضد المجلس الوزاري المصغر ألنهم ال يفعلون شيئا  مانغيستو فورا.
ولم تسمح الهتافات التي أطلقت لبينيت ب كمال كلمته أو الرد، فاضطر للنزول  بهذا الشأن، بحسبهم.

 عن المنصة.
 3/1/2017، 48عرب 
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 من منصبه هوإقالة نتنيا لىإ دعوات"المعارضة اإلسرائيلية"  .33
ما زال تحقيس الشرطة اإلسرائيلية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتفاعل في الصحافة 

 اإلسرائيلية، التي بدأت تتوقع استقالته، وس  دعوات من المعارضة إلقالته من منصبه.
دأت وذكرت مراسلة صحيفة "يديعوت أحرونوت" موران أزوالي أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ب

بحث مبادرة قدمتها عضوة الكنيست ميرا  ميخائيلي من حزب "المعسكر الصهيوني" لتعيين قائم 
بأعمال رئيس الحكومة، بسبب خضوع األخير للتحقيس من قبل الشرطة، في ال عدم وجود قانون 

 يلزمه بتعيين من يقوم بمهامه.
راء والوزيرات الذين يرون أنفسهم وأضافت أنه مع وجود الحكومة الحالية، والعدد الكبير من الوز 

مؤهلين لتولي هذا المنصب، ف ننا نتوقع مرحلة طويلة من النزاعات الداخلية، مما سيدخل إسرائيل في 
 حالة من الفوضى السياسية. 

ونقل زئيف كام مراسل موقع "إن آر جي" عن يائير البيد زعيم حزب "هناك مستقبل" المعار ، 
طالبته نتنياهو بوضع نهاية لااهرة التحقيقات الجنائية معه من قبل الشرطة ووزير المالية السابس، م

 والجهات القضائية.
ورأ  أن تعر  رئيسي حكومتين إسرائيليتين للمالحقة القانونية بسبب الفساد سيصعب عملية ترميم 

نتهاء ثقة الجمهور في الناام السياسي في إسرائيل، مطالبا بعدم االنتاار شهورا طويلة حتى ا
التحقيس مع نتنياهو، ألنه سيكون من الصعب على اإلسرائيليين انتاار تحقيقات نتنياهو كما كانت 

 عليه الحال مع سلفه إيهود أولمرت.
وأضا  أنه ليس معقوال أن يمضي نتنياهو كامل وقته مع محاميه، بدال من االجتماعات المكثفة مع 

ك وقيادة الجيال اإلسرائيلي، ألن سياسيا موجودا في أجواء رؤساء األجهزة األمنية من الموساد والشابا
التحقيس سيكون عرضة للضغوط بصورة دائمة، مخاطبا الجهات الحكومية ذات االختصائ 

 بضرورة وضع حد لهذه القضية، سواء مكتب رئيس الحكومة أو مستشارها القضائي.
يس استكمال إجراءاتها بكامل وقال يتسحا  هرتسوغ زعيم المعارضة إنه يجب على سلطات التحق

صالحياتها، مطالبا باستبدال نتنياهو الذي فشل في إدارة الدولة في مجاالتها السياسية، واألمنية، 
 واالقتصادية، واالجتماعية.

 3/1/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 من العاملين في الموساد اإلسرائيلي %40النساء يشكلن  .34
 المخابرات اإلسرائيلية الخارجية(، إعالنا تجاريا في وسائل اإلعالم « الموساد»تل أبيب: نشر جهاز 

النشر، وتركيزه  في صفوفه. وقد أثار« نساء قويات للعمل»والشبكات االجتماعية، عن حاجته إلى 
على النساء بالذات، اهتماما خاصا. وتبين أن المسألة لديه اعتيادية تماما، إذ إن نسبة النساء في 

 جدا.صفوفه عالية 
ونشرت تقارير أمس، في وسائل اإلعالم، تستعر  أبرز الشخصيات النسائية التي خدمت جهاز 

الذكورية المعروفة عن  الموساد والعمليات التي شاركن فيها. وقالت إنه على الرغم من الصورة
في في المائة يعملن  24في المائة من العاملين فيه هن من النساء، من بينهم  40الموساد، ف ن 
 مناصب رئيسية.

وجاء في التقارير أن النساء أدين دورا هاما في عمليات جهاز الموساد اإلسرائيلي، وألسباب معروفة، 
سنوات طويلة فق ، وبعد  بقيت غالبيتهن في الال، أو جر  كشف العمليات التي شاركن فيها بعد
نسبة النساء عالية إلى هذا  استقالتهن من الجهاز. حتى رؤساء الحكومات لم يعرفوا في حينه، أن

 الحد. 
والمعرو  أن عضو الكنيست ووزيرة الخارجية سابقا، تسيبي ليفني، كانت أكثر امرأة اشتهرت في 

لعمالء الموساد في باريس. وال  تدير منزال ، وكانت1984 – 1980الموساد. فقد خدمت بين سنوات 
أجنبية كشفت أنها اختصت بالبحث عن تكثر ليفني من الحديث عن هذا الموضوع، لكن منشورات 

  نشطاء التنايمات الفلسطينية في أوروبا.
 4/1/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 بإصابته خالل "الجرف الصامد" وفاة ضابط إسرائيلي متأثراً  .35

توفي صباح اليوم األربعاء، الضاب  في الجيال اإلسرائيلي، حجاي بن آريه، متأثرا : محمد وتد
صيب بها خالل العدوان العسكري على قطاع غزة، قبل عامين ونصف، ومنذ ذلك بالجراح التي أ

 الوقت وهو فاقد للوعي بمستشفى بيلنسون.
 74وبمقتل الضاب  بن آريه يرتفع عدد القتلى اإلسرائيليين من جراء العدوان العسكري على غزة إلى 

ا نجحت بتكبيد الجيال اإلسرائيلي وفس إحصائيات رسمية، بينما قالت فصائل المقاومة الفلسطينية نه
 خسائر فادحة في صفوفه.

 4/1/2017، 48عرب 
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 : الجيش اإلسرائيلي يتراجع عن إقامة سالح السايبر"إسرائيل اليوم" .36
قالت ليالب شوفال المراسلة العسكرية لصحيفة "إسرائيل اليوم" إن رئيس هيئة األركان اإلسرائيلي 

جديدة في الجيال اإلسرائيلي باسم سالح السايبر، رغم مرور غادي آيزنكوت قرر عدم إقامة ذراع 
 عام ونصف العام على إعالن أنه سيقيم ذراعا بهذا االسم.

واستقر الرأي في الجيال على أن يكون السايبر تابعا ألجهزة التنصت واالستخبارات، للقيام بمهام 
 الدفاع والهجوم والتخطي  العملياتي في مجال حروب اإلنترنت.

افت أنه بدا واضحا أن تراجع آيزنكوت عن خطته تلك جاء بسبب معارضة جهاز االستخبارات وأض
العسكرية  أمان( نقل صالحياته لجهاز التنصت، وخشيته من التضرر الكبير الذي سيلحس بقدرات 
السايبر فيه، ناقلة عن ضاب  كبير في االستخبارات العسكرية أن جهاز أمان "يبي  ذهبا" 

 وال نريد المس به.إلسرائيل، 
 3/1/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ريد معاقبة األمم المتحدة بالقدست "إسرائيل": القناة الثانية .37

تسعى سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى االنتقام من األمم المتحدة من خالل التضييس : بالل ضاهر
 2334ألمن الدولي القرار على مقرات المنامة األممية في القدس، وذلك في أعقاب تبني مجلس ا

 ضد االستيطان والتأكيد على عدم شرعيته.
وذكرت القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي يوم الثالثاء، أن أعضاء في بلدية االحتالل في القدس 
وجهوا رسالة إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، طالبوا فيها بر'معاقبة' المنامة الدولية 

 ا أن مقرات األمم المتحدة في القدس ارتكبت مخالفات بناء طوال سنين.وادعو 
ودعا أعضاء البلدية في رسالتهم إلى نتنياهو إلى 'إيقا  األمم المتحدة عند حدها كمنامة وكعاملين 
لديها داخل مدينة القدس'، زاعمين أن األمم المتحدة نفذت أعمال بناء من دون الحصول على 

 تصاريح بناء.
، قدم العديد من المستوطنين شكاو  إلى البلدية 2334لت القناة الثانية إنه منذ صدور القرار وقا

تتعلس بادعاءات حول وجود مخالفات ضد مقرات األمم المتحدة في القدس. وقالت جهات في البلدية 
 أن هذه 'المخالفات' كانت معروفة لكن البلدية 'غضت النار عنها'.

 3/1/2017، 48عرب 
 
 



 
 
 
 

 

 25 ص             4159 العدد:        4/1/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

 : السياحة اإلسرائيلية إلى تركيا ميتة"ن آر جي"أقع مو  .38
ن آر جي" إن العمليات الدامية األخيرة التي شهدتها أقال آسا  غوالن الكاتب اإلسرائيلي في موقع "

تركيا، وآخرها إطال  النار ليلة رأس السنة، تسل  الضوء على تراجع السياحة اإلسرائيلية إلى تركيا 
 ر على العرب اإلسرائيليين الذين يقضون إجازاتهم الترفيهية هناك.التي تبدو ميتة، وتقتص

وأضا  أن هذه األجواء الدامية في تركيا تطرح السؤال بشأن مد  استمرار توافد السياح اإلسرائيليين 
 على فناد  أنطاليا، أم أن الخشية من العمليات الدامية أغلقت مثل هذه الفرضية؟

شركات السياحة اإلسرائيلية، التي بينت له أن العرب اإلسرائيليين فق  وأجر  الموقع استطالعا لد  
 هم من يواابون على السفر إلى تركيا، وليس اليهود.

ورغم هذه التقديرات اإلسرائيلية المتشائمة بالنسبة للسياحة اإلسرائيلية إلى تركيا، ف ن وزارة السياحة 
شهد وصول أكثر من ثالثمئة ألف سائح من  2016التركية نشرت مؤخرا تقريرا جاء فيه أن عام 

، دون التفريس بين العرب %32آال ، بارتفاع بنسبة  210فق   2015إسرائيل، بينما كان العدد في 
 واليهود.

 3/1/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بحث إسرائيلي يهاجم مناهج التعليم بمدارس األونروا":  حرونوت"يديعوت أ .39
إن المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين  احرونوتصحيفة يديعوت قال أليئور ليفي مراسل 

 األونروا( في األراضي الفلسطينية تسمي مدينة تل أبيب "تل الربيع"، وتقول إن إسرائيل ليست 
 موجودة على خرائ  كتب الجغرافيا.

دي بهذه األر ، وأضا  أن المناه  الدراسية التابعة لنونروا ال تتحدث عن صلة الشعب اليهو 
 وتر  أن الصهيونية مؤامرة هدفها طرد الفلسطينيين من أرضهم، والسيطرة على الحرم القدسي.

ونقل عن بحث إسرائيلي نشر أمس الثالثاء مهاجمته لنونروا، بسبب المناه  الدراسية التي يتلقاها 
 التالميذ الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ركز أبحاث السياسات في الشر  األوس ، وأعده د. أرنون غروس الذي ترجم البحث الذي نشره م
الكتب الفلسطينية، ود. روني شكيد من معهد ترومان في الجامعة العبرية، أشار إلى أن المناه  
الدراسية المقررة في مدارس األونروا تعدها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وتعتمد أساسا نزع 

 إسرائيل وتشويهها. الشرعية عن
كتابا من مناه  األونروا، ف ن دولة إسرائيل غير موجودة، وال تذكر  11ووفقا لفحئ قام به المركز لر

في الخرائ  التي تتضمنها الكتب الدراسية، وورد في أحد كتب التاري  أن الصهيونية حركة 
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هم إلى فلسطين والدول العربية استعمارية أسسها يهود أوروبا، لجمع شتات اليهود حول العالم، ونقل
 المجاورة، وطرد سكانها وتهجيرهم.

 4/1/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 األغوار في العشوائية االستيطانية البؤر االحتالل سلطات تدعم هكذا .41
 في االحتالل النتهاكات مراقبون  يجزم": اإللكترونية األيام" - بالئ محمد - الشمالية األغوار
 البؤرة االحتالل، بدولة القضائية، فيها بما الرسمية، الجهات اعتبار بأن لية،الشما األغوار

 غير عمال   بالمصادرة، المهددة حمد خلة أراضي على متطرفون  مستوطنون  أقامها التي االستيطانية
 .توسعتها أعمال واستمرار إقامتها من شهور ثالثة نحو بعد العيون، في للرماد ذر بمثابة قانوني،
 اعتبار ف ن دراغمة، عار  األغوار، في االحتالل وانتهاكات االستيطان خبير نار وجهة ومن

 محاولة مجرد قانوني، غير عمال   البؤرة هذه إقامة إسرائيل، في المختصة والرسمية القضائية الجهات
 لحاة كل يستغلون  مستوطنين مجموعة من حمد خلة أراضي على الواقع االعتداء على للتستر
 قانونية عدم كثيرة مرات أكدت عدة إسرائيلية جهات إن": األيام"لر دراغمة وأضا  .البؤرة تلك علتوسي

 البناء أعمال تستمر الواقع أر  وعلى ب خالئهم، تعليمات ووجود األر ، على المستوطنين استيالء
 المكان، سكريةالع وآلياته قواته تغادر ال الذي االحتالل جيال يوفرها دائمة حماية ال في والتوسعة
 .المستوطنون  ينفذها التي العربدة وأعمال االعتداءات عن الطر  جنوده ويغ 
 وقت في الجديدة، االستيطانية البؤرة يغادرون  ال الشاب، الجيل من ومعامهم المستوطنين أن وأكد،
 حرثها بهد  أراضيهم إلى الوصول مجرد من الشرعيين األر  أصحاب من المزارعين فيه يمنعون 

 .أرضهم استغالل في المشروع حقهم على صارخا   اعتداء يشكل ما وفالحتها،
مستوطنا  يسابقون الزمن في بناء البؤرة  40وأشار، إلى أن عدد هؤالء المستوطنين ال يتجاوز 

االستيطانية على أرا  مهددة بالمصادرة، تحت سمع وبصر وحماية قوات االحتالل التي أقدمت 
 طينيين في المنطقة المجاورة، بذريعة وجودها في مناطس عسكرية مغلقة.على هدم مساكن الفلس

 3/1/2017األيام، رام هللا، 
 

 2016 عام خالل للمقدسات وانتهاك اعتداء 1,200 من أكثر": األوقاف" .41
 اإلسرائيلية، واالنتهاكات االعتداءات عن تقريرها معر  في الدينية والشؤون  األوقا  وزارة قالت
 اإلبراهيمي، والمسجد األقصى المسجد وانتهك اعتد  اإلسرائيلي االحتالل إن ،2016 العام خالل
 .مرة 1,200 من أكثر واإلبعادات والمقابر، والمقامات العبادة ودور
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 دور بحس التعسفية السياسات أنواع شتى الماضي العام خالل مارس االحتالل أن إلى التقرير وأشار
 الذي اليونسكو، منامة قرار صدور عقب حدتها وزادت الوقفية، راضيواأل المواطنين، وحس العبادة
 إسالمية أر  فهي البرا  وساحة حائ  فيه بما للمسلمين، خالئ حس هو األقصى المسجد أن أكد
 خطوة في القدس، مساجد من األذان منع بمحاولته القديم نهجه وواصل ،"فيها لليهود شأن ال

 .القدس وعروبة ب سالمية ينادي الذي الصوت كاتإس يحاول كما الحس صوت إلسكات
 3/1/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 جنين قرب سير بحادث إسرائيليين وجنديين شبان ثالثة إصابة .42

 سير بحادث االحتالل، قوات من وجنديان جنين، مخيم من شبان ثالثة الثالثاء، اليوم مساء أصيب
 .جنين مدينة شر   شمال وقع

 قرية مفر   قرب االلتفافي الطريس على وقع الحادث أن ،"وفا"لر عيان وشهود محلية مصادر وذكرت
 الذين الثالثة الشبان وتفاجأ عسكريا، حاجزا تنصب االحتالل قوات كانت حيث جنين، شر   قاد بيت
 جنديين إلصابة أد  ما عليه، المتمركزين بالجنود واصطدموا بالحاجز، نارية دراجات يستقلون  كانوا

 .الثالثة والشبان
 3/1/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 الماضي العام ملفات أسوأ اإلداري  واالعتقال المرضى واألسرى  السجون  قوانين: األسير نادي .43

 الملفات أكثر أن الفلسطيني األسير نادي رئيس فارس قدورة رأ : سعد  أبو فادي -العربي  القدس
 القوانين على أدخلت التي التعديالت هي المنصرم العام خالل الفلسطينيون  األسر   منها عانى التي

 على خاصة جائرة أحكام فر  إلى وأدت االحتالل سجون  في الفلسطينيين باألسر   المتعلقة
 .سيرةاأل الحركة تاري  في حدثت أن يسبس لم عالية أحكاما   نالوا الذين والقاصرين األطفال
 معتقلي باستثناء األسر   لجميع الثانية الزيارة إلغاء هو ا خر الملف أن «العربي القدس»لر وأكد
 وزاد اإلداري، االعتقال وملف المرضى األسر   معاناة وكذلك ،1948 عام المحتلة وفلسطين القدس
 .مراتال عشرات المعاناة من جرحى واعتقالهم الفلسطينيين على المباشر النار إطال 

 4/1/2017القدس العربي، لندن، 
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 وقاصراً  طفالً  1,332 منهم المنصرم العام خالل مواطناً  6,440 اعتقل االحتالل .44
 ومؤسسة الفلسطيني األسير نادي عن صادر تقرير كشف: سعد  أبو فادي -العربي  القدس
 اعتقلتهم فلسطينيا   6,440 أن اإلنسان لحقو   الميزان ومركز اإلنسان وحقو   األسير لرعاية الضمير
 بينهم من ،2016 المنصرم العام خالل غزة وقطاع الغربية الضفة من اإلسرائيلي االحتالل سلطات
 الماضي العام نهاية حتى االحتالل سجون  في األسر   عدد وبل . امرأة 164و وقاصرا طفال   1,332
 22و إداري  أسير 700و صرقا فتاة 11 بينهن أسيرة 53و قاصر 300 نحو منهم أسير 7,000 نحو

 .صحافيا  
 4/1/2017القدس العربي، لندن، 

 
 الضفة في واسعة مداهمات خالل األقل على مواطناً  37 يعتقل االحتالل .45

 في واسعة اعتقاالت حملة شنت اإلسرائيلي االحتالل قوات إن الثالثاء، األسير، يوم نادي قال
 .مواطنا 37 طالت الضفة محافاات
 محافاة في مناطس عدة من اعتقالهم جر   مواطنين عشرة أن صحفي، بيان يف النادي وأوضح
 .نابلس
 رباح، مراح بلدة من مواطن إلى إضافة فتية سبعة اعتقل لحم بيت محافاة في فجار بيت بلدة ومن
 .والبيرة هللا رام محافاة في بلدات عدة من األقل على مواطنين ستة اعتقال جر   كما .عايدة ومخيم
 من اعتقالهم جر   مواطنين ثالثة أن األسير نادي وذكر .مواطنين سبعة اعتقل الخليل افاةمح وفي

 .فقيه هاشم محمد وهو بالقدس قطنة بلدة من اعتقل مواطنا أن إلى يشار .قلقيلية محافاة
 3/1/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 ضارة بمبيدات اعيةالزر  غزة حدود مناطق ترش إسرائيلية طائرات .46

 شرعت اإلسرائيلي االحتالل سلطات أن غزة قطاع في الزراعة وزارة أعلنت: «العربي القدس» – غزة
 بالمبيدات غزة قطاع شمال حانون  بيت لبلدة الشرقية للمناطس رال بعمليات الثالثاء، أمس منذ

 تلك في الزراعية طسالمنا إتال  شأنها من خطوة في خفيفة، طائرات عبر كثيف، بشكل الحشرية
 .المنطقة

 4/1/2017القدس العربي، لندن، 
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 السياسي واالبتزاز للمساومة ورقة سجونها في األسرى  تستخدم "إسرائيل"": حريات" .47
 الوزاري  المجلس ات خذها التي القرارات" حريات" المدنية والحقو   الحريات عن الدفاع مركز أدان

 وتقليئ حماس، أسر   اعتقال ارو  تشديد على اشتملت والتي اإلسرائيلية، للحكومة المصغر
 .األرقام مقابر في ودفنهم للحركة، المنتمين العمليات منفذي جثامين إعادة ووقف زياراتهم،
 إلى وترتقي الدولية واالتفاقيات المواثيس تنتهك التي العقابية اإلجراءات هذه أن" حريات" واعتبر
 وأن   والتطر ، اليمين نحو ينزع الذي اإلسرائيلي الشارع رضاءإل إال تؤدي لن حرب، جريمة مستو  
 للمساومة ورقة األسر   واستخدام الجماعية بالعقوبات يتحقس لن المفقودين الجنود استرجاع طريس

نما السابقة، التجارب أثبتت كما واالبتزاز وفاء  صفقة محررو مقدمتهم وفي األسر   سراح ب طال  وا 
 .حس وجه دون  من ومحاكمتهم اعتقالهم االحتالل سلطات أعادت األحرار الذين

 3/1/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 الغربية الضفة شمال طانا في منشآت يهدم االحتالل .48
 المواطنين لمنازل واسعة هدم عمليات اإلسرائيلي االحتالل قوات دغلس: بدأت عاطف -نابلس 
 الضفة شمال  فوريك بيت بلدة قرب طانا خربة في المواشي بتربية والخاصة السكنية ومنش،تهم
 .بالمواطنين الخاصة المركبات من عددا وصادرت ،(الغربية
 الثالثاء، يوم صباح الخربة، ضخمة جرافات وأربع عسكرية سيارة عشرين من أكثر وداهمت
 .بالكامل هدمتهاو  المعدني والصفيح القماال من المبنية وخيمهم مواطنين منازل واقتحمت
 وأحاطوها القرية اقتحموا إسرائيليا جنديا ستين من أكثر إن -الخربة من مواطن- محمود منير وقال
 ثم خارجها، من الفلسطينيين والمسؤولين المواطنين من أي دخول دون  وحالوا الجوانب جميع من

 .المواطنين منش،ت هدموا
 3/1/2017الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 االحتالل انتهاكات أثقلته عاماً  تودع القدس .49

 رأسها وعلى ساكنيها حقو   ألغلب االحتالل انتهاكات أثقلته قاسيا عاما المحتلة القدس مدينة ودعت
 المدنية والمنش،ت المنازل هدم وسياسة الميدانية اإلعدامات فواصلت والسكن، الحرية في الحس

 .مقدساتال حرمة وانتهاك األطفال، خاصة المقدسيين، واعتقال
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 القدس أن والفلسطيني اإلسرائيلي الشأن لدراسات القدس مركز أعدها إحصائية دراسة أوضحت فقد
 تركيز مؤكدا. 2016 خالل ارتقوا فلسطينيا شهيدا 126 بين من شهيدا 24 المنقضي العام في قدمت

 .دفاعية وسيلة وليس أولى غاية القتل على االحتالل
 في اعتقلت االحتالل سلطات بأن القدس في األسر   أهالي لجنة ادتفأف االعتقاالت صعيد على أما
 .سيدة 79و طفال 757 بينهم مقدسيا، 2029 الماضي العام

 1/1/2017الجزيرة. نت، الدوحة، 
 

 التهويدي؟" القدس وجه" مشروع من" إسرائيل" تريد ماذا .51
 التاريخي األثري  الَمعلم يبتغي على" إسرائيل" تعمل جديدة،" تهويدية" خطوة صقر: في أحمد - غزة

 ما وهو لها، العام المشهد وتغيير المقدسة، للمدينة جديد وجه خلس عبر المحتلة، القدس لمدينة
 للسكان جاذبة اإلسالمية العربية المدينة جعل إلى -المقدسي الشأن في خبراء بحسب- يهد 

 .والديني االقتصادي البعد توايف خالل من اإلسرائيلييند
 تشرين في وضع االحتالل أن عطا، أبو محمود واألقصى، القدس شؤون  في المختئ وأوضح
 ضمن التهويدي" القدس وجه" مشروع من األولى للمرحلة األساس حجر الماضي، أكتوبر/ األول
 الذي للمشروع اإلجمالية التكلفة أن إلى مشيرا دوالر، مليون  350 بتكلفة" الكبر   القدس" مخط 
 .دوالر مليار 2.5 نحو تبل " االقتصادي الحي" عليه يطلس
 دونما، 211 تبل  للقدسد الغربي المدخل في سيبنى الذي المشروع مساحة" إن" 21عربي"لر وقال

 أن إلى الفتا ،"مؤتمرات ومركز فناد ، وسلسلة وترفيهية وسياحية تجارية مراكز على ويحتوي 
 ".نلإلسرائيليي عمل فرصة ألف 40 من أكثر سيوفر" المشروع
 ما وهو القدس، لمستقبل أهمية األكثر االستراتيجيد المشروع هذا يعد ون  اإلسرائيليين" أن وأكد

 ".المقدسة المدينة تهويد في واإلسراع واالستيطان، األراضي مصادرة من مزيدا يتطلب
" الشر   بيت" في الخرائ  ملف ومسؤول الجغرافية، المعلومات ونام الخرائ  خبير قال جانبهد من

 االستراتيجية، األهدا  من مجموعة له" التهويدي المشروع هذا إن التفكجي، خليل المحتلة، بالقدس
 الشر د باتجاه الغربية الناحية من القادم إن حيث التاريخية، القدس لمدينة العام المشهد تغيير منها
 ".بالتاري  عالقة لها ليس عصرية مدينة في أنه يشعر

 المنطقة، هذه في بدر والشي  لفتا قريتي بقايا إزالة ذلكد على ترتبي": "21عربي"لر وأضا 
 ".إسرائيلي بثوب عصرية بمباني واستبدالهما

 3/1/2017، 21عربيموقع 
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 2016 عام القدس لتطورات معلوماتياً  ملفاً  تصدر" الدولية القدس" .51
 ملفا يوم الثالثاء، ،بيروت اللبنانية العاصمة في الرئيسي ومقرها الدولية، القدس مؤسسة أصدرت
 ضمن باألرقام بالقدس المتعلقة والمواقف التطورات أبرز على الضوء يسل  2016 لعام معلوماتي ا
ر أبرزها المحتلة، القدس مدينة واقع يلخصان عدة مسارات  والثقافي الديني التهويد مشروع تطو 
 قبل من متواصلة اعتداءات من اركالمب األقصى المسجد يعانيه وما القدس في" اإلسرائيلي" لالحتالل
 .ومستوطنيه" اإلسرائيلي" االحتالل
 والمسجد عامة القدس في األحداث تطور تجاه كبيرا حراكا شهد 2016 عام أن المؤسسة وأكدت
 الزماني التقسيم تكريس ومحاولة المنازل، هدم وتيرة وارتفاع االستيطان، تزايد وس  خاصة، األقصى
 .واقع كأمر قصىاأل للمسجد والمكاني
ا األقصى على" اإلسرائيلية" االعتداءات باستمرار اتسم 2016 عام أن: المؤسسة وأوضحت  من ومزيد 
 وحراس األوقا  موافي استهدا  تزايد مع بالتزامن والمرابطات، المرابطين إبعاد في اإلمعان
ل. األقصى ج ِّ  كبيرة زيادة شهد ذيال 2016 عام في األقصى المسجد على اعتداء مئة من أكثر وس 

" اإلسرائيلية" الحكومة قبل من مسبوقة غير محاوالت وس  األقصى، للمسجد المقتحمين عدد في
 وازدياد العدوانية، المقتحمين المتطرفين استفزازات الزدياد إضافة األوقا ، دائرة عمل لتعطيل
 ملحواة وبصورة زدادتا ذلك، وبمقابل. المسجد داخل قبلهم من الدينية الطقوس أداء محاوالت
 من النساء عشرات منع واستمر القدس، مدينة وعن األقصى المسجد عن المصلين إبعاد عمليات
 ".للصالة المسجد دخول

 3/1/2017الدولية، بيروت،  القدس مؤسسة
 

 باألغوار جديدة استيطانية بؤرة يبنون  مستوطنون  .52
 مجموعة إن بشارات، معتز الشمالية، وارواألغ طوباس محافاة في األغوار ملف مسؤول "وفا": قال

 منطقة في أغنام وحايرة سكنية لغرفة خشبي هيكل بوضع الثالثاء، قاموا، يوم المستوطنين من
 .الشمالية باألغوار المزوكح
 سكانية وتجمعات لالحتالل تابعة معسكرات من مقربة على تقع الجديدة البؤرة أن بشارات وأضا 

 .اإلطار هذا في المحافاة قبل من متابعات وهناك مكحول، وخربة را،سم خربة منها فلسطينية،
 سياسة لمواجهة األغوار أهالي مع للتضامن المؤسسات قبل من دعوات هناك أن إلى وأشار

 .الفلسطينيين أراضي من المزيد على واالستيالء المصادرة
 3/1/2017هللا،  رام الجديدة، الحياة
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 48 فلسطينيي لدى الطرق  ضحايا ارتفاع وراء العنصري  التمييز .53
 حوادث في شخصا 371 مقتل عن اإلسرائيلية، اإلحصائيات جرايسي: كشفت برهوم -الناصرة 
 نسبة وهي القتلى، مجموع من %32 يشكلون  ،48 فلسطينيي من ضحية 120 بينهم  من الطر ،
 . %18 عن تقل التي السكان، بين من بنسبتهم مقارنة جدا مرتفعة
ذا  القتلى أعداد ارتفاع عن نتحدث حينما ف نه العالمي، المستو   على مأساة الطر   حوادث كانت وا 
الااهرة،  لهذه األساسية المسببات ف ن السكان، بين من نسبتهم ضعف بحوالي 48 فلسطينيي بين
 وفس ،48 بلدات مناطس في التحتية البنى سوء عنها ينجم التي العنصري، التمييز سياسة إلى تعود
 .السنين مر على مهنية وأبحاث إسرائيلية، رسمية تقارير ا اعتر 
 العقدين في األقل على ثابتة شبه الطر   حوادث قتلى إجمالي بين من 48 فلسطينيي ونسبة

 بين النسبة أضعا  3 تعادل 48 فلسطينيي بين القتلى أعداد أن تعني اإلحصائية وهذه. األخيرين
 ف ن 48 فلسطينيي لد  بينما نسمة، ألف مائة كل من قتلى 4 إلى المعدل يصل بينهم الذي اليهود،
 .نسمة ألف مائة كل من قتيال 12 إلى يرتفع المعدل

 4/1/2017الغد، عّمان، 
 

 الخضر بلدة في مياه آبار ست في العمل بوقف يخطر االحتالل .54
 األمطار، مياه لتجميع آبار ست في العمل بوقف الثالثاء، اليوم اإلسرائيلي، االحتالل قوات أخطرت

 الخضر بلدة في واالستيطان الجدار مقاومة لجنة منسس وقال .لحم بيت جنوب الخضر، بلدة في
 أراضي في تقع مياه آبار في البناء بوقف مزارعين أخطرت االحتالل قوات إن ،"وفا"لر صالح أحمد
 .الترخيئ عدم بحجة البلدة، جنوب والشامي الولجية واديي
 المزارعين بحس االحتالل قبل من تصعيدا شهدت الماضية الثالثة األيام أن إلى صالح وأشار

 .المياه وآبار الزراعية الغر  خاصة وممتلكاتهم،
 3/1/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 

مليار  9.5مليار دوالر تجارة واستثمار  2.5مكاسب مصر من إنشاء منطقة حرة مع غزة ": األهرام" .55
 عودائ

تمثل غزة كنزا اقتصاديا واستراتيجيا لمصر حال نجاحها في تحويل القطاع الذي : محمد محروس
التي توفر نحو  إسرائيلسو  للمنتجات المصرية، بديال عن  ىلإيصل عدد سكانه لمليوني نسمة 

 من احتياجاته، وتركيا والصين اللتان تستأثران بحجم كبير من تجارة المالبس والجلود. 60٪
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تشكل حاليا إرهاصات إنشاء منطقة تجارية حرة بين مصر وغزة، لتصبح نافذة لتروي  المنتجات وت
المصرية بالقطاع، وخلس ا ال  من فرئ العمل للمصريين، عالوة على االستفادة من معدل 

 ٢١دينار أردني تعادل حاليا نحو  729.3نحو  ١١٢٢اإلنفا  الشهري لنسر الغزاوية الذي بل  عام 
 جنيه مصري. ألف

 4.8وبحسب المركز الفلسطيني لإلحصاء، ف ن أكثر من ثلث السكان الفلسطينيين البال  عددهم 
 كيلو مترا. ٠٦١مليون نسمة يقيمون في قطاع غزة، الذي ال تتجاوز مساحته 

، نشرت في نوفمبر الماضي، أن واالستراتيجيةوأكدت دراسة للمعهد المصري للدراسات السياسية 
حال  للعديد من المشكالت االقتصادية التي يعاني منها أهل شبه جزيرة تشكل التجارية الحرة  المنطقة

مليار  2.5نها قد توفر دخل لمصر يقدر بحوالي إسيناء المصرية  شمال شر ( الحدودية مع غزة، 
 دوالر في العام، األمر الذي سيضاعف من حالة الضمان واألمان االقتصادي بمصر.

سة، التي أعدها الباحث محمد أبو سعدة، ف ن مصر يمكنها أن تستفيد من مصادر التمويل ووفقا للدرا
مليار دوالر ودائع  9.6في غزة في ضوء الوضع االقتصادي الراهن، خاصة في ال وجود نحو 

مليارات دوالر تدخل سنويا  كسيولة للتجارة في  10للعمالء بالبنوك الفلسطينية بغزة، كما يوجد حوالي 
 قطاع.ال

وبحسب وكالة الصحافة الفلسطينية، ف ن حجم التبادل التجاري الفلسطيني المصري ضئيل جدا، 
، تحتل بها المرتبة 2015مليون دوالر خالل العام  67.461فقيمة الصادرات المصرية لم تتجاوز بين 

 التاسعة من حيث حجم الصادرات لفلسطين. 
 1/1/2017، األهرام، القاهرة

 

 في أفضل حال مصر ائيلية: عالقتنا معتقديرات إسر  .56
من ”. تقديرات استراتيجية من أجل إسرائيل“ينشر معهد أبحاث األمن القومي في إسرائيل، سنويا، 

 بين المواضيع البارزة في هذا العام، الوضع الراهن في مصر والعالقات بينها وبين إسرائيل.
م إلى الرئيس اإلسرائيلي،  باهتمام كبير في أوساط السياسيين، العسكريين، ويحيى التقرير الذي ق د 

ورجال االستخبارات، وا عالميين في إسرائيل. تضمن التقرير هذا العام تقديرا مثيرا لالهتمام للباحث 
 إفرايم كام حول الوضع في مصر.

سرائيل، يقتبس الكاتب أقوال جهات إسرائيلي ة تشهد أن  العالقات “وبخصوئ العالقات بين مصر وا 
وينسب الكاتب التقارب بين ”. البلدين لم تكن في يوم من األيام أفضل مما هي عليه ا ن بين

تدعم إسرائيل بشكل فعال الجهود المصرية للقضاء “إسرائيل ومصر إلى التعاون في المجال األمني: 
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اء.. على مراكز اإلرهاب في سيناء، ال سي ما أنها سمحت ب دخال القوات العسكرية المصرية إلى سين
وتساعد الجيال المصري من خالل نقل معلومات استخباراتية وربما هناك تعاون بين البلدين من 

 ”.خالل ا خرين
 3/1/20169، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن

 
 سفير تركيا لدى فلسطين يتفقد مشاريع تمولها بالده في غزة .57

سطين، غورجان تورك أوغلو، أمس، مشاريع تفق د السفير التركي الجديد، في فل«: األناضول» –غزة 
نسانية تنفذها بالده في قطاع غزة.   إغاثية وا 

وزار تورك أوغلو، الذي وصل أمس في زيارة هي األولى له لقطاع غزة، منذ توليه منصبه بداية 
ل الحكومة «الصداقة التركي الفلسطيني»شهر ديسمبر/كانون أول الماضي، مستشفى  ، الذي تمو 

 بناءه. التركية 
لها وكالة التعاون والتنسيس التركية  ، لمتضرري الحرب «تيكا»وتفق د كذلك، وحدات سكنية، تمو 

. واطلع تورك أوغلو على سير العمل في مشروع 2014اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة صيف 
ة اإلسالمية داخل الجامع« إرادة»تأهيل وتدريب معاقي الحروب اإلسرائيلية على غزة المعرو  باسم 

 شخئ في مجال الحر  اليدوية. 500في مدينة غزة، والممول من تركيا، والذي يخدم نحو 
جئت بعد تولي منصبي في زيارة هي األولى لغزة لتفقد المشاريع »وقال على هامال جولته: 

ة، ونحن المشاريع التركية في غزة ذات أهمية كبير » وأضا :«. اإلنسانية واإلغاثية التي تمولها تركيا
ولفت إلى أن هد  تلك المشاريع هو «. نعمل على دعم قطاع الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة

وأوضح «.  التخفيف عن معاناة أهالي قطاع غزة الذين يعانون من الحصار والحروب واالحتالل»
 ."نيةداعما للفلسطينيين في كل وقت، وسندعمهم بمزيد من المشاريع اإلنسا»أن تركيا ستبقى 

وعن أزمة الكهرباء المستمرة التي يعاني منها قطاع غزة، قال تورك أوغلو، إن وزير الطاقة والموارد 
الطبيعية التركي يعمل في الفترة الحالية على دراسة مشاريع وحلول تخئ الكهرباء الذي يعاني منها 

 4/1/2017، القدس العربي، لندنأهالي القطاع.  
 

في المناطق الفلسطينية ولديه متعاطفون داخل  "داعش"خاليا لتنظيم  ال ":ناشيونال إنترست" .58
 "إسرائيل"
 مارسيليمثل خطرا  على إسرائيل؟ سؤال طرحه الباحث  "داعال"درويال: هل تنايم  ر إبراهيملندن 

« ناشيونال إنترست»األلماني في القدس في مجلة  البروتستانتيسير، المدير المساعد لمعهد ا ثار 
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والذي قال إن  2015بكر البغدادي نهاية عام  أبوفي البداية إلى تهديدات زعيم التنايم مشيرا  
 فلسطين لن تكون أر  اليهود بل مقبرتهم.

وفي محاولة لإلجابة مد  خطورة التنايم على أمن إسرائيل ير  الكاتب تحليل ثالثة مسارح 
لسطينية المحتلة والثالث في داخل لنشاطاته األول في سيناء والجوالن والثاني في المناطس الف

 إسرائيل.
فمن ناحية جبهة سيناء المصرية شن التنايم الذي أطلس على نفسه والية سيناء في السنوات 

لمقتل المئات من  وأد الماضية سلسلة من العمليات الدموية ضد قوات األمن والجيال المصريين 
صري ببناء زخم لها ضد الجهاديين في بدأت عمليات الجيال الم 2016عناصر األمن. ومنذ صيف 

 سيناء بدرجة خفت فيها وتيرة الهجمات.
وال تزال الحدود المصرية ر اإلسرائيلية هادئة إال أن قادة الجيال اإلسرائيلي يعتقدون أن التنايم قد 

 يوجه ضرباته في النهاية إلسرائيل ولهذا بدأوا بتكثيف الرقابة على المناطس الحدودية.
بخال  ما يجري في سوريا من حرب أهلية، فالساحة مشتعلة وتشارك فيها فصائل  وهذا الوضع

عدة. وشهدت المناطس الحدودية عددا  من الحوادث على الحدود في العام الماضي وتتراوح بين 
 إطال  قنابل هاون وقذائف مدفعية أطلقت على دوريات الحراسة اإلسرائيلية.

راضي السورية والتي خالل غارات جوية متقطعة داخل األوحافات إسرائيل على قوة الردع من 
استهدفت في الغالب مواقع أو قوافل أسلحة في طريقها إلى حزب هللا اللبناني المتحالف مع الناام 

 السوري لبشار األسد.
ويشير الكاتب إلى جبهة أخر  على الجيال اإلسرائيلي مراقبتها وهي األردن ومحاولة التنايم زعزعة 

ة الهاشمية هناك. فالعناصر المحبطة من اإلخوان المسلمين والسلفيين الفلسطينيين والبدو قد المملك
وحتى هذا الوقت أثبتت قوات األمن «. الدولة»تمثل أرضية خصبة لتجنيد عناصر جديدة لتنايم 

 «.الدولة»األردن قدرة ووالء للحكومة لمواجهة التهديد النابع من تنايم 
 

 ة وغزةالمناطق الفلسطيني
فيها. ويال الدعم « الدولة»أما عن المناطس الفلسطينية فال توجد أدلة عن وجود حقيقي لتنايم 

محدودا  في المناطس الفلسطينية للجهاديين بسبب العمل األمني الفعال الذي تقوم به أجهزة األمن 
 اإلسرائيلية وبالتعاون أحيانا  مع أجهزة األمن الفلسطينية.

سجلت  %9مسلم مقارنة مع « الدولة»من الفلسطينيين تعتبر تنايم  %3ات أن وكشفت االستطالع
في قطاع غزة. ويقول الكاتب إن التنايم مع ذلك يحاول تحري  الفلسطينيين على عمليات ضد 
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 إسرائيل في الفترة ما بين تشرين األول/ 40إسرائيل ومن بين الكثير من الهجمات التي قتل في 

 نوفمبر العام الماضي. ي/وتشرين الثان أكتوبر
وعلى خال  الحضور الكامل للجهاديين في الضفة فالوضع في غزة مختلف خاصة أن السلفية 

 بكر البغدادي. يمتجذرة فيه وهناك بع  التنوعات السلفية أعلنت والءها ألب
 ويقول إن الجماعات السلفية ترغب بجر إسرائيل إلى مواجهة جديدة من خالل إطال  صواري  أو
زرع عبوات بدائية الصنع قرب الحدود. وأي مواجهة جديد ستؤدي إلضعا  حركة حماس التي 

ومن هنا «. دولة إسالمية»تسيطر على القطاع وبالتالي استفادة الجماعات السلفية التي تريد إقامة 
 تتعامل حماس معها كتهديد وتقوم بمالحقتها وتحديد نشاطها. ولهذا ير  الكاتب ضرورة استمرار

 فيه.« الدولة»إسرائيل في مراقبة نشاطات السلفيين في القطاع والجماعات المتعاطفة مع تنايم 
 

 داخل إسرائيل
المسرح الثالث والذي يعتقد الكاتب أنه األكثر خطورة نابع من دعم بع  الفلسطينيين داخل إسرائيل 

ن بيت( عددا  من الهجمات فقد الح  جهاز األمن الداخلي  شي«. الدولة»لتنايم  48أو مناطس الر
واعتبرها تهديدا  خطيرا  على إسرائيل. وتعتبر « الدولة»التي استلهمها منفذوها من أفكار تنايم 

 اإلنترنت من أهم وسائل التجنيد واإللهام للعرب داخل إسرائيل.
وهي « الدولة»توافس على فكرة تنايم  48من فلسطيني الر %16وحسب االستطالعات ف ن نسبة 

 ( أو لبنان  صفر(.%3بة عالية مقارنة مع مواقف الرأي العام في دول عربية أخر  مثل األردن  نس
إسرائيليا  بتهمة تقديم الدعم لتنايم  40على حوالي  2015وألقت قوات األمن اإلسرائيلية في عام 

عت أجهزة إسرائيليا  بتهمة إقامة عالقة مع الجهاديين. واستطا 46سجن  2016وفي عام «. الدولة»
 األمن اإلسرائيلية إحباط وتحييد معام الخاليا وهي في مراحلها األولى.

يمثل تهديدا  رئيسيا  للدولة اليهودية. أما الجماعات « الدولة»وفي النهاية ير  الكاتب أن تنايم 
تعال المرتبطة بالتنايم على الحدود السورية والمصرية فال تمثل خطرا  وجوديا  وحتى لو قررت هذه اف
 مواجهة مع إسرائيل فلم تجرب من قبل القتال ضد دولة مسلحة بأقو  أنامة السالح في العالم.

 4/1/2017، القدس العربي، لندن
 

 إلى القدس "إسرائيلـ"اعتراضات على اقتراح "أبوت" نقل سفارة أستراليا ب :ملبورن  .59
توني أبوت بشأن نقل سفارة بالده  السابس األستراليالقى اقتراح رئيس الوزراء : ملبورن/ رجب شاكار

 في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، اعتراضات من أعضاء في حكومته السابقة.
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وجاءت االعتراضات من زعيم الحزب الوطني المشارك في االئتال  الحاكم بارنابي جويس الذي 
حكومة الحالية، كان وزير الزراعة في حكومة أبوت ويشغل حاليا منصب نائب رئيس الوزراء في ال
 ووزيرة الخارجية جولي بيشوب التي كانت تشغل نفس المنصب في حكومة أبوت.

وكان أبوت، النائب في البرلمان عن الحزب الليبرالي، صرح يوم األحد الماضي، أن بالده يمكن أن 
قتها، عبر تعبر عن دعمها الذي ال يتزعزع إلسرائيل، الدولة الليبرالية والديمقراطية الوحيدة في منط

نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، في حال أقدمت الواليات المتحدة على خطوة 
 مماثلة.

كما اقترح أبوت وقف المساعدات التي تقدمها أستراليا إلى السلطة الفلسطينية، قائال إنها تصل إلى 
 "اإلرهابيين وعائالتهم".

 لية، اقتراح أبوت بأنه عديم الفائدة.األسترا ABCووصف جويس في تصريحات لقناة 
وأكدت وزيرة الخارجية بيشوب أنها ال تقبل اقتراح أبوت، وأنه ال توجد خط  لنقل سفارة بالدها إلى 

ودافعت بيشوب عن ناام المساعدات الحالي في مواجهة اقتراح أبوت بوقف المساعدات إلى  القدس.
األسترالي يقوم بدراسة جيدة للمخاطر المحتملة، كما  السلطة الفلسطينية، قائلة إن ناام المساعدات

 تولي الحكومات والهيئات الشريكة االهتمام الالزم باألمر.
، أن ناام المساعدات 2Bوبدوره أكد وزير الهجرة األسترالي بيتر دوتون، في تصريحات لراديو 
 يقومون بتصرفات خاطئة. األسترالي يتمتع برقابة صارمة، وال يستفيد من مساعداته األشخائ الذين

مليون دوالر إلى  43.6ومن المزمع أن تقدم وزارتا الخارجية والتجارة االستراليتان مساعدات بقيمة 
 فلسطين، يتم توصيلها من خالل األمم المتحدة وعدد من منامات المجتمع المدني.

 4/1/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 تحّذر العاشرةقناة والسيحّول نتنياهو إلى ملك.. : ترامب الثانية سرائيليةاإلقناة ال .61
واصلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية استشرا  العوائد اإليجابية التي سيجنيها : صالح النعامي -غزة

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من تولي الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترامب، مقاليد األمور بعد 
 يناير الجاري.العشرين من كانون الثاني/ 

الثانية أن يسهم فوز ترامب في ضمان بقاء نتنياهو على رأس الحكم  اإلسرائيليةوتوقعت قناة التلفزة 
في تل أبيب إلى أجل بعيد، على اعتبار أن الرئيس األمريكي الجديد سيساعده على أن يقدم نفسه 

 الفلسطينية". أمام الجمهور اإلسرائيلي بوصفه "الوحيد الذي قضى على فكرة الدولة
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"، إلى أنه سيكون باإلمكان وصف 21وأشارت القناة في تعليس لها الليلة الماضية، تابعته "عربي
نتنياهو بر"الملك ألنه أمضى أطول فترة في رئاسة الوزراء عالوة على أن الارو  تخدمه بشكل 

ستتعاام في الوقت  يسمح له بمواصلة الحكم دون عوائس"، ولفتت إلى أن مكانته في اليمين تحديدا
 الذي ال يوجد فيه من يهدد مكانته داخل الوس  أو اليسار، كما دلت استطالعات الرأي العام.
وفي  في المقابل، حذرت قناة التلفزة اإلسرائيلية العاشرة من خطورة المبالغة في الرهان على ترامب.

معلس القناة للشؤون الخارجية إن "د قال ندا  إيال، 21تعليس بثته الليلة الماضية، وتابعته "عربي
ترامب "غريب األطوار وال يمكن توقع تصرفاته، وهو في النهاية ال ير  إال نفسه، وب مكانه تبعا لذلك 

 أن يتخلى عن أي أحد إذا كان ذلك يتعار  مع مصالحه".
 4/1/2017، "21موقع "عربي 

 
 خطيراً  2334القرار  "إسرائيل" دّ تعلهذه األسباب تقرير:  .61

عبد الرؤو  أرناؤوط: على مد  سنوات عديدة تولى ا ن بيكر، المستشار القانوني  -ام هللا ر 
السابس ونائب المدير العام السابس لوزارة الخارجية اإلسرائيلية، مهمة المراجعة القانونية ألي تفاهمات 

ير إلى حدود هو األول الذي يش 2334مع الفلسطينيين وهو ا ن يعتبر قرار مجلس األمن الدولي 
 .1967الرابع من حزيران 

( 1967حزيران  4أن اإلشارة إلى  خطوط »إلى « األيام«وأشار في ورقة موقف وصلت نسخة عنها لر
الذي جرت على  242، الفتا إلى أن قرار مجلس األمن «كأساس للمفاوضات تبدو عنصرا جديدا

اتفاقات »وقال، « منة ومعتر  بهاحدود آ»يدعو إلى التفاو  على »أساسه المفاوضات حتى ا ن 
 «.1967أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين ال تتضمن إشارة محددة إلى حدود العام 

الواليات المتحدة األميركية، من خالل قرارها عدم االعترا  على القرار، مكنت »واعتبر بيكر أن 
 «.ما فيها القدس الشرقية(مجلس األمن من قبول قرار يشير إلى  األراضي الفلسطينية المحتلة ب

هذا يمثل خروجا خطيرا، وحتى غير مسؤول عن سياسة الواليات المتحدة »وقال بيكر بهذا الشأن، 
 «.التي طالما نادت بتسوية تفاوضية لقضايا الوضع الدائم، القدس، والحدود

 لهذه األسباب تعتبر
ي دفع المحكمة الجنائية الدولية من جانب آخر، ف ن ثمة مخاو  إسرائيلية من أن القرار يساهم ف

إلى اتخاذ القرار بفتح تحقيس شامل بالوضع في األراضي المحتلة فضال عن إفساح المجال أمام 
 فلسطينيين لمحاكمة مسؤولين إسرائيليين في محاكم وطنية.
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عاما في دائرة القانون الدولي في الجيال  25تر  بنينا شارفيت باروب، التي خدمت على مد  
هو إدانة شديدة لسياسة  2334القرار »سنوات منها هذه الدائرة، أن  5رائيلي، ترأست في اإلس

ال »، «األيام«وقالت في ورقة موقف وصلت نسخة عنها لر« الحكومة اإلسرائيلية بشأن المستوطنات
ينبغي االستهانة بالضرر الذي يتسببه القرار ب سرائيل في الساحة الدولية وعالقاتها مع الدول 

 «.األجنبية والهيئات الدولية، بما في ذلك في المجاالت القانونية واالقتصادية
لهذه المناقشة »وبعد إشارتها إلى مضامين القرار بأنه يعتبر المستوطنات غير شرعية قالت باروب، 

 أهمية خاصة للدراسة األولية الجارية من قبل مدعي المحكمة الجنائية الدولية لغر  اتخاذ قرار بفتح
، بعد انضمام 2014تحقيس ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في  فلسطين( منذ حزيران العام 

، وهذا الفحئ يشير، في جملة أمور، 2015 فلسطين( إلى المحكمة الجنائية الدولية في أوائل العام 
الدولية، إلى سياسة المستوطنات التي بموجب بند في معاهدة روما، التي أسست المحكمة الجنائية 

من شأنه أن يعتبر جريمة حرب، على سبيل المثال، نقل سكان دولة االحتالل إلى األراضي 
 «.المحتلة

قرار مجلس األمن قد يشكل وزنا إضافيا لصالح فتح تحقيس ضد المسؤولين عن سياسة »وأضافت، 
ت نفسه، ف ن هذا االستيطان، وبعد ذلك يمكن أن يؤثر على قرار تقديم الئحة اتهام ضدهم. وفي الوق

 « ال يعني أنه سيكون من المستحيل تقديم الحج  القانونية بأن ال جرائم حرب قد ارتكبت
قد يؤدي القرار أيضا إلى محاوالت إلقامة الدعو  الجنائية في مختلف البلدان وفقا »وتابعت باروب، 

كاب جرائم حرب حتى في حال لمبدأ  الوالية القضائية العالمية( الذي يسمح لتقديم لوائح اتهام بارت
 «.عدم وجود أي صلة لهذا البلد الذي تجري فيه المداوالت

كما تخشى إسرائيل من أن القرار يساهم في زيادة مخاطر تقديم إسرائيليين في بع  المناصب 
السياسية والعسكرية للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ويزيد من المقاطعة إلسرائيل فضال عن 

 ه يؤكد على أن القدس الشرقية مدينة محتلة.أن
أسباب  7فقد حدد عاموس يدلين، الرئيس السابس لجهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية  أمان(، 

أوال، من »، «األيام«تجعل القرار من وجهة ناره خطيرا وقال في ورقة موقف وصلت نسخة عنها لر
،  الحائ  الغربي هو بمكانة مستوطنة 2334القرار  وجهة نار إسرائيل، ف ن النه  الكامن وراء

يتسهار(، أو  حي راموت في القدس يعادل مستوطنة إيلون موريه(، يلغي أي فرئ لمفاوضات نحو 
 «.ترتيب الدولتين

ثانيا، يكافئ القرار التعنت الفلسطيني، واالستراتيجية الفلسطينية بتجنب المفاوضات مع »وأضا ، 
هي أن الساحة الدولية سو  تملي محددات للحل. ولذلك، ف ن القرار سيشجع  إسرائيل، والتوقعات
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اهار المرونة المطلوبة في أي  الفلسطينيين على التمسك برفضهم للعودة إلى طاولة المفاوضات وا 
 «.مفاوضات حقيقية
لعسكرية ثالثا، زاد القرار من مخاطر تقديم إسرائيليين في بع  المناصب السياسية وا»وتابع يدلين، 

 «.للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في الهاي
رابعا، إن حركة نزع الشرعية ومقاطعة إسرائيل ستصبح أقو  وتحصل على التشجيع »وأشار إلى انه 

وقال، « المعنوي والسياسي، والتي يمكن أن تترجم إلى تدابير قانونية وسياسية وشعبية، واقتصادية
موضوع اإلسرائيلي محل خال  بين األميركيين الديمقراطيين والجمهوريين خامسا، يضع القرار ال»

 «.ويهدد الدعم األميركي المشترك إلسرائيل والقائم منذ فترة طويلة
سادسا، القرار يضر بالردع اإلسرائيلي، ألن جزءا كبيرا منه يعتمد على التحالف »وأضا ، 

 «.يلاالستراتيجي مع الواليات المتحدة ودعمها إلسرائ
سابعا، التقرير المشار إليه في القرار، والذي تم الطلب من األمين العام لنمم المتحدة »وتابع يدلين، 

تقديمه كل ثالثة أشهر، سيضمن أن تشغل هذه المواضيع بشكل مستمر على حساب قضايا أكثر 
 «.أهمية، وسو  يغذي استمرار الحملة لمكافحة إسرائيل

 3/1/2017األيام، رام هللا، 
 

 هل نحن بحاجة إلعادة إنتاج الحالة الوطنية الفلسطينية؟ .62
 أحمد الحيلة
شك ل قرار مجلس األمن المتعلس ب دانة االستيطان الصهيوني والدعوة لوقفه، والصادر بامتناع 
الواليات المتحدة األمريكية عن التصويت، مصدر ارتياح لد  القيادة الفلسطينية والدول العربية، ما 

 19فضا وغضبا صهيونيا على القرار وعلى إدارة الرئيس أوباما الذي ستنتهي واليته في الراستدعى ر 
 من الشهر الجاري.

ومع أن القرار ي عد خطوة إيجابية من حيث الشكل، إال أنه لم ي ضف مضمونا  سياسيا  جديدا  للقضية 
، نتيجة لرف  2014ان/ يونيو الفلسطينية التي تراوح مكانها بتوقف مسار التسوية السياسية منذ حزير 

االحتالل االلتزام بمفردات ومفاعيل االتفاقيات السياسية الموقعة مع السلطة الفلسطينية، باستثناء 
التنسيس األمني الذي يقع أثره اإليجابي على حماية المستوطنات والمستوطنين الذين يعيثون فسادا  

رهابا  في الضفة الغربية.  وا 
جديد في شكله، إنما هو قرار تواَفَس مع سيناريو الحل السياسي الذي غرقت فيه قرار مجلس األمن ال

منامة التحرير الفلسطينية منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي والقائم على حل الدولتين، وهو 
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السيناريو الذي تعاطت معه اإلدارات األمريكية حفااا  منها على إدارة المفاوضات السياسية بين 
لسطينيين واالحتالل اإلسرائيلي، ألن البديل يتجسد في تفاقم األزمة وارتفاع مستو  العنف بين الف

 م1967الطرفين، كنتيجة طبيعية الندثار حلم الفلسطينيين في دولة على األراضي المحتلة عام 
ارتياحا  وما الموقف األخير لوزير الخارجية األمريكي جون كيري الخائ بعملية التسوية، الذي القى 

لد  رئاسة السلطة الفلسطينية وبع  الدول العربية، إال تعبيرا  عن رغبة اإلدارة األمريكية في 
 استمرار العملية السياسية رغم فقدان إعالن "كيري" لمفعوله السياسي مع نهاية والية الرئيس أوباما.

ام حقيقي لالحتالل بها، وهو ودون إلز  البناء الدائم والمتكرر على تلك المواقف دون خطوات عملية،
واقع الحال، يعد وهما  وسرابا  فارغا  من مضمونه، وال يخدم سو  االحتالل المستفيد من تقطيع الوقت 

 في خدمة االستيطان ومشاريع التهويد التي لم تتوقف منذ عقود طويلة.
بة، ولكن العامل الداخلي فيها هو األهم، وبدون  إصالحه سنبقى ندور  عل ة القضية الفلسطينية مرك 

في حلقة مفرغة، وسنبقى نشعر أننا ضحية للعجز العربي وفريسة لالنحياز الغربي لالحتالل 
 ومفاعيله الكارثية على األر  واإلنسان.

وقبل أن نتطر  للحديث عن المستقبل واقتراح ما يمكن عمله لتحريك المياه الراكدة رغم األوضاع 
رور سريعا  على المعوقات واإلشكاالت التي تتعر  لها القضية الصعبة والمعقدة، ال بد من الم

 الفلسطينية، ومنها على سبيل المثال:
ر القرار في مجلس األمن، •  انحياز اإلدارات األمريكية لالحتالل اإلسرائيليد فالرئيس أوباما الذي مر 

ر سنوات القادمة بواقع هو ذاته الذي اعتمد أكبر قدر من المساعدات للكيان اإلسرائيلي خالل العش
( 35من طائرات الشبح  أ   األولىاالحتالل الدفعة  مليار دوالر أمريكي، إضافة إلى تسليمه38

لضمان تفو  االحتالل اإلسرائيلي في المنطقة المنهكة بصراعاتها الداخلية. هذا ناهيك عن إدارة 
ن ترامب مواقفه ترامب القادمة التي ي رتقب أخذها مواقف أكثر تشددا  من الفلسط ينيين، حيث دش 

االستباقية برفضه تمرير إدارة أوباما لقرار مجلس األمن الداعي لوقف االستيطان قائال  "إن األمم 
كانون الثاني/ يناير"، وهو تاري  تسلمه إدارة البيت  20المتحدة لن تبقى على ما هي عليه بعد 

 األبي .
ريكي بشأن القضية الفلسطينية وعموم القضايا الدولية، عدم تجاوز االتحاد األوروبي السقف األم• 

م، والتي رفضها 2017وما إعادة الحديث عن المبادرة الفرنسية المرتقب طرحها مجددا  بداية عام 
نتانياهو العام الماضي، إال خطوة لالستهالك اإلعالمي، ولملء الفراغ خشية  من انهيار السلطة 

كبديل في مواجهة االحتالل الذي يتمدد في الضفة الغربية عبر  وتقدم قو  المقاومة الفلسطينية
 مشاريعه االستيطانية.
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عجز الدول العربية، وانهيار مناومتها اإلقليمية، واستنزافها في صراعات طائفية ومذهبية، عالوة • 
 على سعي العديد منها لمد جسور التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي طلبا  لرضاه ولرضا اإلدارة
األمريكية بذريعة مواجهة التمدد اإليراني في المنطقة، يعد وصفة جديدة للتشرذم وتشتت العرب 

 والمسلمين العمس الطبيعي للقضية الفلسطينية.
ضعف القيادية السياسية للشعب الفلسطيني المتمثلة بمنامة التحرير والسلطة الفلسطينية، حيث • 

إداريا  وسياسيا  في تحقيس تطلعات الشعب الفلسطيني  ساهمت الثانية بتقوي  األولى، وفشلت هي
 باستثناء التنسيس مع االحتالل ولصالحه. عبر تسوية سياسية توقفت مفاعيلها،

هذا باإلضافة إلى استمرار االنقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس، وعجز قيادة حركة فتح 
ف  للمصالحة الوطنية، خشية انهيار والرئيس محمود عباس عن تجاوز الفيتو الصهيوأمريكي الرا

ل السلطة الفلسطينية واقعيا  لمجرد  السلطة ومؤسساتها بوقف المساعدات المالية الخارجية..، ما حو 
إدارة ذاتية ينهشها الفساد اإلداري والمالي، والسياسي بتبدل األولويات وتعاام االنقسام الداخلي 

 بين الضفة الغربية والقطاع. حماس(، وانقطاع التواصل–دحالن/ فتح– عباس
وفي هذا السيا  ف ن إعالن الدكتور موسى أبو مرزو  القيادي في حماس، وبمعزل عن مد  
صوابية هذا الموقف من عدمه..، ف ن مجرد إعالنه عن خيار إقامة حكومة فيدرالية لجسر العالقة 

ركتي فتح وحماس، تعبير عن بين الضفة والقطاع ولتجاوز أزمة االنقسام السياسي المتفاقم بين ح
 عمس األزمة الفلسطينية الداخلية، وعجز الساسة عن قيادة المرحلة بكل تجلياتها الصعبة والمعقدة.

أخيرا .. اإلنسان محور الحدث والقضيةد فدولة االحتالل قامت على مقولة أر  بال شعب لشعب • 
فتم تهجير الفلسطينيين قسرا  من مدنهم  ،1948بال أر ، فكانت الديموغرافيا قلب الصراع منذ العام 

وقراهم لصالح المهاجرين اليهود، كما تجل ت حرب الديموغرافيا في أعقد صورها في مدينة القدس 
التي يحاول االحتالل الصهيوني تفريغها من الفلسطينيين كجزء من معركة التهويد بالتوازي مع تغيير 

 معالم المدينة اإلسالمية والمسيحية.
ذا نارنا في هذا الملف  عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هج روا منها(، من الزاوية  وا 

الفلسطينية وكيفية إدارة القيادة السياسية لهد ف ننا نجد أداءها ونتائ  المفاوضات واالتفاقيات التي 
لى تحقيس الرؤية إ -فالحكم على النتائ  وليس النوايا  -وقعتها وما زالت تتمسك بها، قد أفضت 

عن حس العودة ألغلبية الشعب الفلسطيني الذي حمل عبء  اإلسرائيلية بشكل كبير عبر التخلي
 الثورة والنضال عبر قرن من الزمان.

وفي هذا السيا  فقد كشف المركز الفلسطيني لإلحصاء مؤخرا  عن تعداد الشعب الفلسطيني، وفقا  
 %38.4 نسبتهمليون، ما 4.88مليون نسمة، منهم 12.7نحو  لنرقام التالية: بل  عدد الفلسطينيين
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تقريبا  يعيشون في الضفة والقطاع  التي تتطلع السلطة إلقامة الدولة الفلسطينية عليها(، ومنهم 
تقريبا  يعيشون تحت السيادة اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة  %12مليون، ما نسبته 1.53

مليون يعيشون في الدول العربية وبقية دول العالم، أي ما نسبته 6.286، ومنهم نحو 48عام 
ذا كانت القيادة الفلسطينية  49.496% من الفلسطينيين يعيشون الجئين ومبعدين قسرا  عن وطنهم. وا 

العتيدة، أسقطت حس العودة عمليا  من حساباتها السياسية بشهادة اتفاقية أوسلو واالتفاقيات السياسية 
بأحسن تقدير مقارنة بما كان  %2ع االحتالل اإلسرائيلي إال من نسبة رمزية ال تتعد  الموقعة م

يفاو  عليه الرئيس الراحل ياسر عرفات، ف ننا عمليا  نقف أمام مشروع تصفية حقيقي للقضية 
 الفلسطينية، هذا إن أحسنا الان بأهدا  وقدرات القيادة السياسية للشعب الفلسطيني. 

لكارثة التي تتعم س باستهدا  التواجد الفلسطيني في دول الطو  عبر تقليئ خدمات أمام حجم هذه ا
وكالة "األونروا"، باإلضافة إلى االضطرابات األمنية في سوريا ولبنان وعموم المنطقة والتي أد ت 
لنزوح أو هجرة عدد كبير من الفلسطينيين بحثا  عن األمن الذاتي، ف ننا نقف في مواجهة سيناريو 

رعب يتجسد في شطب حس العودة سياسيا  وواقعيا  بحكم تخلي القيادة السياسية عن واجباتها أوال ، م
 وثانيا  بحكم تشتت الفلسطينيين في القارات الست بعيدا  عن فلسطين التاريخية، وما قد يعنيه ذلك من

ية بسبب االندماج ضعف الذاكرة التاريخية لد  األجيال القادمة، وضعف الرواب  االجتماعية الوطن
 النسبي في المجتمعات الجديدة. 
البي  كله في سل ة القيادات السياسية المرتبطة بقو  إقليمية  أو وضعمن هنا، لم يعد مقبوال  التعويل 

الشعب الفلسطيني  وعوامل مصلحية ال تلبي الحد األدنى من األهدا  الوطنية، ما يستوجب على
وبما يمثله من نخب سياسية واجتماعية مرموقة وعريقة أن يأخذ بما يمثله من وعي سياسي جمعي، 

زمام المبادرة حماية  للذات من االندثار، عبر البحث في سبل إنعاال القضية وحمايتها من الذوبان 
 في سياقات التحوالت الكبر  التي يشهدها الشر  األوس  عموما .

، الهيئات األهليةني الفلسطيني مَمث لة  في وهذا يدفعنا لإلشارة إلى أهمية دور قو  المجتمع المد
والشخصيات الوطنية، والمجتمعية، واألكاديمية، والثقافية، واإلعالمية..، للتداعي والبحث في كيفية 

في هيئة مدنية جامعة تمثل روح القضية وثوابتها الوطنية  الفلسطينية وتنشيطهاإعادة تأطير الحالة 
 وفي مقدمتها حس العودة.

 مالمح التي يمكن دفعها للنقاال في هذه العجالة بخصوئ تلك الهيئة نقترح ما يلي:ومن ال
أوال : أن تكون الهيئة إطارا  وطنيا  جامعا ، مفتوحا  للفلسطينيين كافة  أفرادا  وهيئات مدنية( فيما عدا 

 األطر الحزبية/الفصائلية.



 
 
 
 

 

 44 ص             4159 العدد:        4/1/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

نية، بوثيقة تأسيسية غير قابلة للتعديل أو ثانيا : أن تكون إطارا  يتمسك وي علي من شأن الثوابت الوط
 اإللغاء، وفي مقدمتها حس العودة.

ثالثا : أن ت شكل مرجعية قانونية لالجئين الفلسطينيين بوكالة حصرية للتمسك بحس العودة ورف  
 ، والهيئات الدولية كافة.األطر الوطنيةالتنازل عنه، والعمل معا  من أجل إنفاذه بالتعاون مع 

 : أن يعمل هذا اإلطار المدني في العلن، وبأدوات مدنية سلمية معلنة.رابعا  
هذه الفكرة ليست بديال  عن منامة التحرير الفلسطينية التي يجسد بقاؤها لنسف مصلحة لمن يهيمن 
نما  عليها من الفلسطينيين والدول العربية التي تتمسك بها ممثال  شرعيا  ووحيدا  للشعب الفلسطيني، وا 

ا كفكرة لحماية الثوابت الوطنية من التنازل، وللتمسك بحس العودة المكفول بموجب القانون نطرحه
الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة. ولتكون إطارا  ضاغطا  على الساسة، وقادرا  على نزع الشرعية 

 عم ن يفكر بالتنازل عن الحقو  الوطنية.
 3/1/2016، "21موقع "عربي 

 
 الجدار.. القدس المستقبلية والنظرة للمجهول أحياء القدس خلف .63

 معين عودة
منذ تسعينيات القرن العشرين، سارت السياسة اإلسرائيلية على مسارين متناقضين، فعلى المسار 
السياسي التزمت إسرائيل بعملية مفاوضات وقبلت بطرح حل الدولتين، مما يعني التوصل إلى تسوية 

فقد سعت إسرائيل لفر  أمر واقع وتغيير وقائع على األر   بشأن القدس، وعلى المسار ا خر
تعار  النه  التفاوضي المعلن، فطالما كانت وما زالت السياسة اإلسرائيلية قائمة على تغيير 

 الوقائع على األر  وفر  أمر واقع منعا ألي حلول سياسية مستقبلية.
واحي وبشكل خائ ديمغرافيا، وكان إسرائيل سعت دوما إلى جعل القدس مدينة يهودية من كل الن

إنقاذ "القدس اليهودية" الشغل الشاغل للعديد من الجهات الحكومية وصناع القرار في إسرائيل، 
وضمان إيجاد أمر واقع غير قابل للتغيير بالقدس ليس من خالل عملية سالم مستقبلية وال من خالل 

 ضغوط دولية.
شييد جدار الفصل في محي  القدس وفصل أحياء من كجزء مهم من هذه السياسة، بدأت عملية ت

. التفسير الرئيسي لبناء الجدار كان أمن إسرائيل وسكانها، حسب 2004القدس الشرقية في سنة 
السياسة اإلسرائيلية المعلنة، ويهد  الجدار إلى منع وصول متسللين إلى داخل إسرائيل لتنفيذ 

ر تشير إلى سياسة واضحة مفادها  أر  أكثر عمليات، لكن نارة معمقة في مسار هذا الجدا
 وعرب أقل(.
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ألف مقدسي  ثلث سكان القدس العرب( عن  120هذا الجدار بات يمثل حدودا سياسية فصلت قرابة 
مدينتهم وعائالتهم وأعمالهم، ما يعني أن إسرائيل تسعى لفر  إمالءات من طر  واحد لمنع أية 

ألفا ومنحها للفلسطينيين  120اء المقدسية مع سكانها الر تسوية سياسية بالقدس، لفصل هذه األحي
 على اعتبارها "القدس" الموعودة كعاصمة فلسطين المستقبلية.

ليس للوضع في شر  القدس مثيل في أي مكان في العالم، جماعة إثنية محرومة من الحقو  
حول مستعمرة نائية، بل المدنية والسياسية، ومحاصرة جزئيا داخل أحياء مغلقة، وال يدور الكالم 

حول قلب العاصمة المعلنة لدولة إسرائيل التي تدعي اعتمادها نااما ديمقراطيا وحيدا بالشر  
 األوس .

 
 1967بعد عام 

، أقدمت إسرائيل بشكل أحادي على ضم القدس الشرقية إليها، إسرائيل لم 1967بعد حرب حزيران 
باعتبارها القدس, لكنها  -يمة واألحياء المالصقة لهاالبلدة القد-تقم فق  بضم "القدس األردنية" 

قرية لم تكن جزءا من القدس  28وسعت حدود القدس الشرقية ثالثة أضعا  بحيث أصبحت تضم 
كيلومترا مربعا لمساحة القدس(. هذه القر   60حتى السيطرة اإلسرائيلية  إسرائيل أضافت حوالي 
يل بالمفهوم القانوني اإلسرائيلي وفرضت قوانينها أصبحت داخل حدود القدس وداخل حدود إسرائ

دارتها الكاملة عليها.  وا 
عندما منحت من بقي  48فعلى عكس ما فعلت عام  السكان،إسرائيل ضمت األر  دون  حال،بأي 

من فلسطينيين الجنسية اإلسرائيلية، منحت سكان القدس الشرقية مكانة "مقيم دائم". والفر  أن 
سارتها إال بحاالت نادرة جدا، أما مكانة المقدسي كمقيم دائم ف نها تستلزم إثبات الجنسية ال يمكن خ

سكن صاحبها بشكل مستمر داخل حدود بلدية القدس  الحدود اإلسرائيلية( وفي حال حصول المقيم 
على جنسية بلد آخر أو إقامة في مكان آخر  جرين كارد مثال( ف نه يخسر مباشرة مكانته كمقيم دائم 

 بح بحاجة إلى تأشيرة دخول كسائح لزيارتها ولزيارة أهله فيها.ويص
لتلبي هدفين رئيسيين: األول  1967بكلمات أخر ، تشكلت السياسة اإلسرائيلية في القدس منذ عام 

تعزيز سيطرة إسرائيل على شر  القدس في الوقت الحاضر وكواقع يفر  نفسه على أية مفاوضات 
 قوي  أية مطالبة موازية من طر  الشعب الفلسطيني.مستقبلية، والثاني إضعا  وت

منذ ضم شر  القدس، عملت إسرائيل على زعزعة استقرار العالقة بين السكان الفلسطينيين ومدينتهم 
األم، وصادرت على مر السنن مساحات شاسعة ألجل إقامة مستوطنات وحدائس الوطنية وفي الوقت 
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ثم قررت بناء  الطابو،تسجيل األراضي الفلسطينية في نفسه تم فر  قيود قاسية على التخطي  و 
 جدارها لفصل أكبر عدد من المقدسيين دفعة واحدة عن القدس.

 
 بناء الجدار
والبدء ببناء الجدار الفاصل داخل حدود القدس كانت أحياء كفر عقب وسميراميس  2004حتى عام 

أخر . هذا األمر تغير بشكل جذري بعد  من األحياء قليلة الكثافة السكانية مقارنة بأحياء مقدسية
بناء الجدار، فمباشرة أعطت السلطات اإلسرائيلية إشارة واضحة إلى أنها ال تهتم بما يحدث في تلك 
األحياء، وأدرك بع  مقاولي البناء أن ب مكانهم البدء بالبناء هناك دون الحصول على تراخيئ 

 بناء ودون فحئ لطبيعة ونوعية البناء.
رة قصيرة جدا، ارتفعت مجموعات كبيرة من المباني الضخمة وبدأت تعر  شققا رخيصة خالل فت

ألف دوالر تقريبا، في  120مقارنة بأسعار الشقس القليلة جدا داخل الجدار  سعر الشقة في كفرعقب 
 حين أنه يقارب أربعمئة ألف دوالر في أحياء داخل الجدار(.

ب وانعدام إمكانية البناء في القدس، إضافة إلى األسعار المقدسيون، وبسبب الضغ  السكاني الرهي
الخيالية للشقس القليلة المعروضة في القدس دفع بالمقدسيين بشكل عام وباألزواج الشابة بشكل 
خائ إلى هذه األحياء رغبة بالحصول على مسكن، ولم يترافس االزدياد المهول في أعداد سكان 

و خدمات، فعلى الرغم من التزام الحكومة اإلسرائيلية أمام كفر عقب مع إضافة أية بنى تحتية أ
بشأن  2005المحكمة العليا التي وافقت على بناء الجدار، وعلى الرغم من قرار الحكومة عام 

 تخصيئ ميزانيات لمتابعة شؤون هذه األحياء لكن شيئا لم يحدث على األر .
على تقديم كافة الخدمات لسكان أحياء القدس السلطات اإلسرائيلية ورغم كل القوانين التي تجبرها 

الشرقية بشكل عام وأحياء خلف الجدار بشكل خائ ال تقدم شيئا على أر  الواقع. فحتى قبيل 
إنشاء جدار الفصل لم يكن اهتمام بلدية القدس بالبنى التحتية واحتياجات السكان في األحياء الواقعة 

 ا ن خلف الجدار كافيا على اإلطال .
ومنذ بناء الجدار، بات عدم االهتمام شامال وكامال تقريبا، فالمار من هذه األحياء ير  بعينه  لكن

شارات المرور والمدارس والحدائس والكهرباء والمياه والصر  الصحي  المجردة أن شبكة الطر  وا 
 والبنى التحتية المختلفة في هذه المناطس متهالكة للغاية أو ببساطة غير موجودة.

 326إلزالة النفايات كانت قرابة  2012أبس  للصورة يكفي أن نقول إن ميزانية بلدية القدس لعام لفهم 
مليون دوالر( تحصل منها األحياء خلف الجدار على مليوني شيكل  قرابة  86مليون شيكل  قرابة 

 %0.6من سكان القدس يحصلون على  %12.5ألف دوالر( أي أن األحياء التي يشكل سكانها  520
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ال  2015من الميزانية، كذلك بما يتعلس بالبنية التحتية والشوارع، فنسبة ما تقاضته هذه األحياء عام 
 من ميزانية البلدية. %0.001يتجاوز الر 

مع مرور الوقت، تحولت هذه األحياء إلى ما يشبه "جيتوهات" ومناطس معزولة، فأكوام النفايات 
 جدا، واألمن واألمان شبه معدوم. تتراكم بكل مكان، والبنى التحتية سيئة

في المقابل، ال تقدم السلطة الفلسطينية بتقديم أية خدمات للسكان بادعاء أن اتفاقية أوسلو تمنع على 
 السلطة العمل في القدس.

المتابع لما حدث يدرك أن انتقال المقدسيين إلى هذه األحياء لم يكن صدفة، لكنه خطوة مدروسة 
النتقال إلى تلك األحياء، فقيام إسرائيل بمصادرة ثلث مساحة القدس الشرقية بعناية لدفعهم إلى ا

للمصلحة العامة، وانعدام إمكانية البناء في القدس بادعاء عدم وجود خريطة تفصيلية بالقدس ورف  
السلطات اإلسرائيلية البدء بتسجيل األراضي كلها خلقت أزمة سكنية غير محتملة داخل القدس، 

 وأحياء خلف الجدار كانت البديل. بديل،كان إلى البحث عن أي ودفعت بالس
كذلك ف ن السلطات اإلسرائيلية التي ال تألو جهدا للتضييس على الفلسطينيين لم تحرك ساكنا إزاء 

 البناء العشوائي بهذه األحياء، ما يدل على رضى ضمني للبناء لدفع السكان إلى تلك األحياء.
 

 خالصة
م على مستو  التسوية السياسية، يستولي الهاجس الديمغرافي على إسرائيل، في ال  غياب أي ت قد 

وتسعى األخيرة جاهدة وبخطوات متسارعة نحو مفاقمة أزمة السكان الفلسطينيين أفرادا وجماعة، 
وتقليل عددهم في المدينة بالقدر المستطاع لفر  وقائع أحادية على األر  ولمنع أي إمكانية 

 مة لدولة فلسطين المستقبلية.لجعل القدس عاص
 الجدار،تسعى إسرائيل لنقل أكبر عدد ممكن من المقدسيين إلى أحياء خلف  القدس،بفصلها عن 

مستعملة كل أنواع السياسات، خاصة منع البناء والتوسع الطبيعي داخل القدس إلجبار السكان على 
ة كل أنواع الضرائب من سكان أحياء االنتقال إلى هذه األحياء. في المقابل تستمر إسرائيل بجباي

 خلف الجدار، لكنها في المقابل تمتنع عن تقديم أية خدمات فعلية لمئات آال  السكان.
لقد نمت هذه األحياء بسرعة بالغة بسبب التهديد اإلسرائيلي الدائم وتعزيز خو  السكان من إمكانية 

واألعباء الهائلة داخل المدينة من  سلخهم عن مدينتهم من جهة، وعدم القدرة على تحمل الضغوط
ف بأن لهذه السياسة المعتمدة تأثيرات مرتدة في حال قرار إسرائيل  جهة أخر . ومع ذلك، فقد يتكش 
األحادي التخلي عن هذه األحياء، أو في حال وقوع كارثة إنسانية، وهي إمكانية حتمية الوقوع في 

كبير وانعدام أي فحئ لسالمة األبنية الشاهقة ال الارو  السائدة في هذه األحياء من اكتااظ 
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الموجودة، والبنية التحتية المتهالكة بشكل غير طبيعي كلها سو  تؤدي آجال أم عاجال إلى كارثة 
إنسانية كبيرة. وحتى من دون وقوع كارثة كبيرة كهذه في األحياء القائمة خلف الجدار، ف ن إسرائيل 

جاهل التداعيات اإلنسانية واالجتماعية والسياسية للواقع الذي لن تكون قادرة على المد  الطويل ت
 أوجدته وغذته هي نفسها.

بأي حال، حتى اللحاة لم تبادر إسرائيل إلى أي تغيير قانوني أو موضوعي للوضع القائم في 
المنطقة، ألن من شأن ذلك أن يخلس تعقيدات في الساحتين السياسية المحلية والدولية، لكن ال أحد 

علم ما تخط  له السلطات اإلسرائيلية حيال هذه األحياء وسكانها، فهي قد تنسحب منها بشكل ي
أحادي كي تحاف  على أغلبية يهودية كبيرة في المدينة، أو أنها قد تعر  هذه األحياء مستقبال 

 كأنها "القدس الموعودة" للفلسطينيين.
في -في القدس، وفي المقابل فلسطينيا  ختاما تعمل إسرائيل جاهدة لتغيير الوقائع على األر 

 هناك ردود فعل خير مدروسة بالمرة، إن وجدت أصال. -أحسن األحوال
 3/1/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 

 تأثيرات خطاب وزير الخارجية األمريكي .64
 عوديد عيران وأودي ديكل

 
لقاه حول الصراع إن التحدي الذي وضعه وزير الخارجية األمريكي، جون كيري، في خطابه الذي أ

، كان موجها إلسرائيل، وفي نفس الوقت 2016 األولكانون  28اإلسرائيلي الفلسطيني في 
، األخيرةللفلسطينيين أيضا . لقد تجاهل وزير الخارجية التغيرات التي حدثت في المنطقة في السنوات 

 النار في طريقة المفاوضات. إعادةالتي في أعقابها نشأت الحاجة إلى 
للمفاوضات من اجل الحل النهائي اإلسرائيلي الفلسطيني،  مبادئطلب كيري االعتماد على ستة لقد 

ذا. أوباماالتي تبنتها إدارة  تم تبني هذه المبادئ في مؤتمر السالم الدولي الذي من المفرو  أن  وا 
ذا، 2017يعقد في باريس في منتصف كانون الثاني   ساساألوافس عليها الفلسطينيون فستكون  وا 

 للخطوات المستقبلية لحل الصراع. واألخالقيالسياسي 
ال توجد إلسرائيل أدوات لمواجهة تبني مبادئ كيري في مؤتمر السالم في باريس، أو لعرضها من 
اجل التصويت في مجلس األمن. كلما شددت الجهات الرسمية في إسرائيل على أن هذه المبادئ ال 

واإلدارة األمريكية التاركة من اجل فر  حقائس  األوروبيةالدول أهمية لها، كلما زاد الدافع لد  



 
 
 
 

 

 49 ص             4159 العدد:        4/1/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

ومبادئ تضع اإلدارة الجديدة أمام تحد  وتقلئ قدرتها على تنفيذ الوعود، أو تمكين إسرائيل من البناء 
 بدون قيود في المستوطنات.

 
 ليكم المبادئ التي وضعها كيري:إ

ل متفس عليه لنراضي: الحديث هنا عن أمر تم أ ر حدود آمنة معتر  بها بين الدولتين مع تباد
االتفا  عليه في السابس. إال أن الفلسطينيين يخشون من التفسير الواسع الذي قد يعطى لحجم 
المناطس في إسرائيل وفي الواليات المتحدة. أي الكتل االستيطانية التي ترغب إسرائيل في ضمها 

شار كيري إلى أن الكتل االستيطانية ستبقى في أيدي في هذه الصيغة. وقد أ األمنيوأيضا  العامل 
إسرائيل في الحل النهائي. لكنه اعتر  بحس الفلسطينيين في المشاركة في تحديد هذه الكتل، وأكد 

على أن تبادل األراضي سيكون متساويا، متجاهال بذلك الرسالة التي  األولىبشكل علني للمرة 
. وعلى ضوء الخال  بين اإلدارة 2004رون في العام الرئيس بوال لرئيس الحكومة شا أرسلها

األمريكية والحكومة اإلسرائيلية ورف  اإلدارة للبناء في المستوطنات، وعلى خلفية امتناع الواليات 
، ف ن الفجوة بين المواقف اإلسرائيلية والمواقف األمريكية 2334المتحدة عن التصويت على القرار 

 لكتل االستيطانية وما تحتويه.إلدارة أوباما تتعلس بحجم ا
 181قرار األمم المتحدة  أساسب ر دولتان لشعبين: حسب موقف كيري، تتم بلورة هذا االتفا  على 

إلى الطلب من الفلسطينيين االعترا  ب سرائيل على أنها دولة يهودية. رغم  إضافة قرار التقسيم(. 
 األغلبيةحقو  المواطنة المساوية لحقو  وجود أقلية عربية في دولة إسرائيل، التي تحصل على 

اليهودية، ف ن الحديث يدور عن عقبة صعبة أمام القيادة الفلسطينية. ألن هذا حسب رأيها على 
. وسو  تجد الفصائل المختلفة وعلى رأسها أراضيهمحساب حس العودة لالجئين الفلسطينيين إلى 

عن ملف الخارجية في السلطة الفلسطينية،  حماس، صعوبة في الموافقة على هذا المبدأ. المسؤول
رف  الخطاب بسبب هذه النقطة، رغم أن شخصيات رفيعة المستو  في السلطة تعاملت مع هذا 

. ومع ذلك، يمكن التغلب على هذه العقبة إذا لم يطلب االعترا  الرسمي إيجابيالخطاب بشكل 
ذاتخذت الدول العربية قرارا بهذا االعترا . والعلني من قبل الفلسطينيين بالدولة اليهودية. أو إذا ا  وا 

 حدث ذلك فسيكون خطوة نوعية في طريس الحل بين إسرائيل والفلسطينيين والعالم العربي.
ج ر موضوع الالجئين: حسب كيري، يجب أن يكون حل هذا الموضوع عادال ومتفقا عليه وواقعيا. 

كلمة واقعي تشير إلى أن تحقيس طلب  إضافةأن  هذه الصيغة تشبه ما جاء في المبادرة العربية. رغم
عودة الالجئين إلى بيوتهم ليس أمرا واقعيا، على ضوء التطورات التي حدثت في الساحة العالمية 
وفي المنطقة. وقد أكد كيري على أن عودة الالجئين الفلسطينيين ستكون إلى الدولة الفلسطينية. 
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سطينيين ودورها في نشوء هذه المشكلة، كاستجابة لطلب وطلب من إسرائيل االعترا  بمعاناة الفل
الذي ترفضه إسرائيل بشدة. ويشار إلى أن كيري  األمرالفلسطينيين بأن تعتر  إسرائيل بمسؤوليتها ر 

 لم يذكر أبدا مشكلة الالجئين اليهود من الدول العربية.
تتبنى فيها اإلدارة األمريكية علنا التي  األولىد ر القدس الموحدة ر عاصمة الدولتين: هذه هي المرة 

مبدأ أن القدس هي عاصمة الدولتين، ومحاور تقسيمها. هذا الموقف عارضته إسرائيل وأيده 
ضافةالفلسطينيون. وفي نفس الخطاب لم يتم التمييز الواضح حول حدود القدس والسيادة.  إلى  وا 

شرقي المدينة كان غامضا، وتجاهل  ذلك، التطر  في الخطاب لالماكن المقدسة التي توجد كلها في
 .األخيرةبشكل كامل عن الحقائس الديمغرافية التي نشأت في القدس في الخمسين سنة 

: لقد أكد كيري على مبدأ نزع سالح الدولة الفلسطينية. ويتوقع أن األمنيةهر ر احتياجات إسرائيل 
إلى مواجهة المنامات الجهادية يتحف  الفلسطينيون من موضوع نزع السالح، انطالقا من حاجتهم 

الذي يتطلب إلى أكثر من قوات شرطية. وقد تجاهل كيري  األمرالمتطرفة في الداخل وفي الخارج، 
، وصعود قو  تضعضع استقرار األوس في الشر   األخيرةالتي حدثت في السنوات  األحداثتماما 
فاشلة، على  أخر  لفلسطينية دولة القريبة من إسرائيل. وخطر أن تكون الدولة ا واألنامةالدول 

 مسافة قصيرة من عاصمة إسرائيل ومراكز السكان.
الصراع ونهاية المطالب: كيري ذكر هذا المبدأ، الذي سيكون مقدمة للتطبيع والتعاون  إنهاءو ر 

مشكلة  إنهاءاإلقليمي. ليس من المفرو  أن يكون هذا المبدأ عقبة أمام الفلسطينيين إال إذا شمل 
 ة الالجئين دون أن يعود أحد، ولو بشكل رمزي، إلى داخل إسرائيل.عود

التي يستطيع الطرفان القيام بها  اإلجراءاتالجزء الهام الذي لم ياهر في خطاب كيري، هو موضوع 
الميدانية ر  اإلجراءاتبأن  إنه يفهم أقوالهكمقدمة للمفاوضات من اجل الحل النهائي. ويتبين من 

القتصاد الفلسطيني ر هي حيوية من اجل تطوير خيار االتفا  مستقبال. ولو تطر  البنى التحتية وا
كيري إلى الوضع اإلقليمي والعالقات داخل المجتمع الفلسطيني وبينه وبين إسرائيل بشكل أكثر عمقا 

. أقوالهكما تطر  إلى سياسة االستيطان اإلسرائيلية، لكان يمكن أن يحاى هذا الجزء بحيز أكبر في 
همية هذه الخطوات هي التقدم الذي يمكن عمله حتى لو غاب االتفا  الشامل. ورف  المبدأ أ 

سرائيل غير جاهزتين الستئنا  «. كل شيء أو ال شيء»الفلسطيني القائل  السلطة الفلسطينية وا 
ليها كيري، وحل الصراع المعقد بضربة واحدة. لقد إالمفاوضات على جميع المواضيع التي تطر  

ليها إ أشارلفلسطينيون االتفاقات الجزئية واالنتقالية والحل المرحلي، بما في ذلك المسائل التي رف  ا
 األخيرة األيامكيري في خطابه مثل المياه واالقتصاد. إن اعترا  كيري بأهمية هذه النارة، جاء في 

 فرصة للتقدم. ينشئ، لكن تأييد الرباعية الدولية لها أوبامامن إدارة 
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الفعلية التي اعتر  بها كيري رغم التأخير، التي من خاللها يمكن الحفاظ على بقاء حل  يةاإلمكان
الدولتين للشعبين هي التوصل إلى اتفاقيات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في المواضيع التي تؤثر 

ناء الدولة على حياة السكان الفلسطينيين، والتي تشمل التغيير الميداني وبناء األساس المطلوب لب
 الفلسطينية في المستقبل.

ما هي التأثيرات الفورية لخطاب كيري؟ من تمت دعوتهم لمؤتمر باريس سيواجهون سؤال حول تبني 
استخدام الفيتو من إدارة ترامب(.  إلفشال  األمنهذه الصيغة. وبشكل سريع اتخاذ قرار في مجلس 

نيين أيضا  تردد. إن الدم  بين القرار الذي لقد عبرت إسرائيل عن معارضتها لذلك، ولد  الفلسطي
لحل  األساسيةحول عدم قانونية المستوطنات مع قرار محتمل حول المركبات  األمناتخذ في مجلس 
أو على مستو  سياستهم الموجهة  األخالقيفلسطينيا، سواء على المستو   إنجازاالصراع، سيكون 

في الضفة الغربية كلها وفي قطاع غزة. ولكن هذه  األقللترسي  حقهم في الدولة السيادية، على 
القرارات ستصعب على استئنا  المفاوضات في المستقبل. ألن الفلسطينيين لن يوافقوا على أقل من 

 كيري كشرط لبدء المفاوضات. مبادئالوقف الكامل للبناء في جميع المستوطنات والموافقة على 
كيري في مؤتمر السالم الذي سيعقد في  مبادئتبني  مكانيةإال توجد إلسرائيل أدوات كثيرة لمواجهة 
. كلما أكدت جهات رسمية في إسرائيل على أن هذه األمنباريس، أو التصويت عليها في مجلس 

 األوروبيةقريبا، كلما زاد دافع الدول  األبي المبادئ غير هامة، وأن إدارة ترامب ستدخل إلى البيت 
دارة أوباما من اجل فر  حق تضع اإلدارة الجديدة أمام التحدي، وصعوبة تحقيس  ومبادئائس وا 

 الوعود، ومنها نقل السفارة األمريكية إلى القدس والسماح إلسرائيل بالبناء بدون قيود.
حسب الصيغة التي  – األمنفي مؤتمر باريس أو في مجلس  –قرار دولي، في المقابل  إفشالإن 

طينيون على تغيير المبادئ التي طرحها في خطابه والتي ال طرحها كيري، سيتم فق  إذا صمم الفلس
ذاتالئم طموحاتهم.  ، ستضطر إدارة أوباما إلى األمنتم طرح صيغة معدلة للتصويت في مجلس  وا 

استخدام الفيتو. وفي نفس الوقت تستطيع إسرائيل التوجه إلى روسيا أو مصر وبمالة من ترامب وأن 
خطوة الدولية، التي يتوقع أن تعمس الجمود السياسي. ودعم تطلب المساعدة على منع هذه ال

الخطوات التدريجية التي ذكرت في خطاب كيري، التي من شأنها فتح خيارات مستقبلية، منها نشاط 
اقتصادي وبنى تحتية في مناطس ج واتفاقيات حول المياه والمراكز الصناعية الفلسطينية وتحسين 

ئيل أن تتبنى خيار التقدم التدريجي لتحقيس الهد  النهائي وهو وضع سكان قطاع غزة. وعلى إسرا
دولتان لشعبين. إن رف  المبادئ التي طرحت بشكل كامل، سيعزز صورة حكومة إسرائيل كرافضة 

، األضرارللسالم وعقبة أمام الحل. لذلك هناك ضرورة هامة لتبني استراتيجية من شأنها أن تقلل 
 كيري. مبادئفي موضوع المستوطنات، أو قرار آخر حول  األمنسواء الناتجة عن قرار مجلس 
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من المشكوك فيه أن تقتنع حكومة إسرائيل بأن هذه هي الخطوة الحيوية والصحيحة. أيضا  على 
في الكنيست.  األغلبيةوال يكون مقبوال عليها وعلى  األمنخلفية التهديد بقرار يصدر عن مجلس 

نيامين نتنياهو على خطاب كيري ال تشير إلى أنه يفكر في الرد لرئيس الحكومة ب األوليةالردود 
العقالني والبناء، ألن الصورة القتالية تتغلب على تحمل مسؤولية النتائ  السلبية ا نية، بعيدة المد ، 

 للرف  المطلس.
 3/1/2017نظرة عليا 

 4/1/2017، القدس العربي، لندن
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