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 اإلسرائيلي قابل لالنفجار -أوباما محذرا  ترامب: النزاع الفلسطيني  .1

قلقه "أعرب الرئيس األميركي المنتهية واليته باراك أوباما أمس )األربعاء( عن : واشنطن ـ أ ف ب
اإلسرائيلي، محذرًا خلفه دونالد ترامب من مدى قابلية الوضع  -إزاء النزاع الفلسطيني  "لعميقا
 ."االنفجار"لـ

وحذر أوباما في معرض تعليقه على الوعد الذي قطعه ترامب بنقل السفارة األميركية من تل أبيب 
الصحافي األخير له  ، وتابع في المؤتمر"مفاجئة في مناخ متفجر أحاديةتحركات "إلى القدس من 

وسيء  إسرائيليستمر، وانه خطر على  أنالوضع القائم ال يمكن  أنأنا قلق ألنني اعتقد "
 ."للفلسطينيين وسيء للمنطقة وسيء ألمن الواليات المتحدة

ترامب الجمعة خشيته من أن يذهب حل الدولتين  إلىولم يخف الرئيس األميركي الذي يسلم السلطة 
في سعيها لتسوية النزاع  "الكثير من الوقت والكثير من الجهد" إدارتهدما استثمرت أدراج الرياح بع

دولة  إسرائيللست أرى كيف يمكن حل هذه المشكلة عندما نجعل "هذا الحل. وقال  إلىاستنادا 
 ."يهودية وديموقراطية في آن معاً 

خطر توسيع احتالل لتصبح  تواجه إسرائيلعدم قيام دولة فلسطينية يعني أن "وحذر أوباما من أن 
 ."في النهاية دولة فيها ماليين الناس المحرومين من الحقوق
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وبرر الرئيس األميركي سبب تمنعه عن استخدام الفيتو للحؤول دون صدور قرار عن مجلس األمن 
الفلسطينية المحتلة بأنه وجد انه من الضروري  األراضيالدولي يدين االستيطان اإلسرائيلي في 

 في هذه المسألة. "ق جرس اإلنذارإطال"
نافذة )حل الدولتين(  أنيدركوا  أنوالفلسطينيين  اإلسرائيليينيجب على الناخبين "وقال أوباما إنه 

 ."على طريق اإلغالق
 19/1/2017لندن  ،الحياة

 
 صحفي مع نظيره البولندي: متمسكون بالسالم كخيار ال رجعة عنه مؤتمرفي  عباس .2

 محمود عباس تمسكه بالسالم، كخيار ال رجعـة عنـه، مشـيراً  يةفلسطينالة السلطس جّدد رئي :بيت لحم
ودعــا  إلــى أن هــذا العــام قــد يكــون الفرصــة األخيــرة للحــديت والعمــل مــن أجــل تطبيــق حــل الــدولتين.

 ، فـــي مـــؤتمر صـــحفي مشـــترك مـــع ننيـــره البولنـــدي أنجيـــه دودا، فـــي بيـــت لحـــم يـــوم األربعـــاءعبـــاس
دولــة فــي  138ول التــي لــم تعتــرف بدولــة فلســطين، إلــى أن تقــوم بــذلك، مثــل ، جميــع الــد18/1/2017

وجــدد الــرئيس دعمــه لكــل الجهــود المبذولــة والمبــادرات الدوليــة،  العــالم، والتــي كــان آخرهــا الفاتيكــان.
 والتي كان آخرها مبادرة الرئيس الروسي فالديمير بوتين لعقد لقاء ثالثي في موسكو.

ريكــي المنتخــب دونالــد ترامــب إلــى العمــل علــى صــنع الســالم فــي المنطقــة، الــرئيس األم عبــاسودعــا 
وقال إنه بحت مع ننيره البولندي آخر تطورات  وأعرب عن استعداده للعمل معه لتحقيق هذا الهدف.

نـه أكـد اسـتعداده  ...دفع جهود السالم إلـى األمـام فـي المنطقـة، وبشـكل خـاج نتـائ  مـؤتمر بـاريس وا 
 ائم.لصنع سالم شامل ود

ســمعنا هــذا "وفــي رده علــى أســئلة الصــحفيين بخصــوج نقــل الســفارة األمريكيــة للقــدس، قــال عبــاس: 
الكالم من الرئيس األمريكي المنتخب ترامب، ولكـن حتـى ا ن لـم نسـمع بشـكل رسـمي، ألننـا نريـد أن 

السـالم،  نسمع كالمه عند وصوله للبيت األبيض، ولكن مثل هذا اإلجراء لو اتخذ فإنه سـيدمر عمليـة
، ونحن ندعو الـرئيس ترامـب أال يقـوم بهـذه الخطـوة، حتـى ال يعطـل مسـيرة ...وهذا إجراء غير قانوني

 ."السالم، ونرجو أن يستمع لذلك
 18/1/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عريقات يدعو إلى تحرك دولي عاجل للجم انفالت حكومة االحتالل قبل فوات األوان .3

 أدان أمــــين ســـــر اللجنـــــة التنفيذيـــــة لمننمـــــة التحريـــــر صـــــائب عريقـــــات، بشـــــدة يـــــوم األربعـــــاء :رام هللا
، الجريمـة التــي ارتكبتهـا الشــرطة اإلسـرائيلية فــي قريـة أم الحيــران فـي النقــب، واستشــهاد 18/1/1/2017
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قائمـــة عـــن شـــجبه لالعتـــداء الســـافر علـــى رئـــيس ال الشـــاب يعقـــوب أبـــو القيعـــان وجـــرح آخـــرين، معربـــاً 
 المشتركة النائب أيمن عودة.

ل عريقات، في بيان أصدره، حكومة نتنياهو مسؤولية تصعيدها المدروس على الكل الفلسطيني، وحمّ 
بـالرد علـى المجتمـع الـدولي ومبادراتـه الداعيـة إلـى تحقيـق  علنيـاً  وقال: "اتخذت حكومة االحـتالل قـراراً 

خــــالء الســــكان الســــالم، واســــتبدالها بمشــــاريعها القائمــــة علــــى  التمييــــز العنصــــري والتطهيــــر العرقــــي وا 
حـــالل اليهـــود محلهـــم، فـــي محاولـــة بائســـة لتثبيـــت "يهوديـــة  لمـــاء وجـــودهم وا  األصـــليين مـــن أرضـــهم وا 

وأضاف: "هذه  مليون مواطن فلسطيني في نل ننام تمييز عنصري ممنه ". 1.7الدولة"، حيت يقبع 
 من ادعاءات قيام دولة يهودية وديمقراطية في آن واحد".دعوة مفتوحة وعلنية للمجتمع الدولي للتيقن 

 وطالب عريقات المجتمع الدولي بلجم الهجمة المسعورة التي يقودها نتنياهو ووزراؤه المستوطنون ضدّ 
تحــرك دولــي عاجــل لوقــف هــو "ن المطلــوب ا ن شــدد علــى أاألرض والمنــازل والمــوارد الفلســطينية، و 

 ن".هذا االنفالت قبل فوات األوا
 18/1/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حرب على الوجود الفلسطيني إعالنحيران" ال: اقتحام "أم أحمد بحر .4

رأى أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن االحتالل : النقب المحتل
وأشار إلى  ن الحرب على الوجود الفلسطيني.يسعى من وراء اقتحام قواته لقرية "أم حيران" إلى إعال

أن اإلجراءات العنصرية اإلسرائيلية الممارسة بحق المواطنين الفلسطينيين، تهدف بشكل أساسي إلى 
 اقتالع أصحاب األرض األصليين، منها.

فـي حـديت لــ "قـدس بـرس"، إلـى تحـّرك  ،من جانبه، دعا النائب عن كتلة فـتح البرلمانيـة أشـرف جمعـة
ورسمي إلحباط المحاوالت اإلسرائيلية الرامية لطمس الهوية الفلسطينية، مـن خـالل المواجهـات  شعبي

 الميدانية مع االحتالل ووقف المفاوضات السياسية معه.
ـــراً  ـــة"، معتب ــــ"حرب حقيقي ـــران" ب أن تصـــاعد  فيمـــا وصـــف النائـــب جمـــال الخضـــري مـــا شـــهدته "أم الحي

 مخططات التهجير الخطيرة "الواجب إفشالها". استهداف فلسطينيي الداخل يأتي في سياق
وقال النائب الفلسطيني عن "المبادرة الوطنية" مصطفى البرغوثي "إسرائيل ال تفرق بـين الفلسـطينيين، 
وتطرفها وننام الفصل العنصري الذي تفرضه ضد الشعب الفلسطيني، ال بد من مواجهته بالعقوبـات 

 الدولية والمقاطعة".
 18/1/2017وكالة قدس برس، 

 



 
 

 
 

 

 7 ص             4174 العدد:        1/19/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

 : التصعيد اإلسرائيلي استغالل بشع للمتغيرات الدولية واإلقليمية"الفلسطينيةالخارجية " .5
اعتبــرت وزارة الخارجيــة الفلســطينية أن التصــعيد : تحريــر زينــة األخــرس، مــن خلــدون منلــوم -رام هللا 

اخليـــة لحكومــــة الوجــــود الفلســـطيني هـــو "محاولـــة للهــــروب مـــن األزمـــات الد اإلســـرائيلي المفتـــوح ضـــدّ 
ـــة واإلقليميـــة". ـــاهو، واســـتمالل بشـــع للمتميـــرات الدولي ـــت الـــوزارة فـــي بيـــان لهـــا يـــوم األربعـــاء نتني  وقال

، إن الحكومة اإلسرائيلية واصلت اإلعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين العـزل، ومسـتمرة 18/1/2017
رأت أن "عـــدم إلـــزام إســـرائيل و  فـــي ســـرقة ومصـــادرة األرض الفلســـطينية لصـــالح االســـتيطان والتهويـــد.

وأشـارت إلـى أن  بقرارات الشرعية الدوليـة، يضـرب مصـداقية الـدول التـي تطالـب بإنقـاذ حـل الـدولتين".
المكونــــات الحزبيــــة لحكومــــة االحــــتالل "تتســــابق بشــــكل عنصــــري" لتشــــريع المزيــــد مــــن قــــوانين الضــــم 

ة "معاليـــه عمر رائيلية علـــى مســـتوالعقوبـــات الجماعيـــةه كمـــا هـــو الحـــال مـــع قـــانون فـــرض الســـيادة اإلســـ
 أدوميم" )شرقي القدس(.

 18/1/2017وكالة قدس برس، 
 

 األسرىاالحتالل جراء الهجمة المستمرة على  سجونقراقع يحذر من انفجار في  .6
 اســتهدفتن الهجمــة األخيــرة التــي إقــال رئــيس هيئــة شــؤون األســرى والمحــررين عيســى قراقــع  :جنــين

للحقـد والعنصـرية اإلسـرائيلية الموجهـة بحـق األسـرى،  اسـتمراراً ، تـأتي األسرى في سجني نفحـة والنقـب
لزيــادة  فــي األوســاط السياســية والعســكرية اإلســرائيلية التــي ترتفــع يوميــاً  االنتقاميــةلألصــوات  واســتجابة

غـرفهم،  واقتحـامعلـى األسـرى  االعتداءاتوأعرب قراقع عن قلقه لتزايد  الهجمة عليهم بداعي االنتقام.
وحكومتهـــا المتطرفـــة  "إســـرائيل"فـــي كافـــة الســـجون تتحمـــل  انفجـــاراً هـــذا الوضـــع ســـيولد  أن إلـــى راً مشـــي

 المسؤولية الكاملة عنه.
 18/1/2017 ،القدس، القدس

 
 للقدس يعني نهاية حل الدولتين المحتملاشتية: نقل السفارة األمريكية  .7

هنـاك تنسـيقًا كـاماًل مـع األردن وبقيـة  قال عضو اللجنة المركزية لحركـة فـتح محمـد اشـتية إن :رام هللا
خــالل اســتقباله يــوم  ،وأشــاد اشــتية الــدول العربيــة لمواجهــة األخطــار المحدقــة بمدينــة القــدس المحتلــة.

بمكتبــه، للســفير األردنــي لــدى فلســطين خالــد الشــوابكة، بجهــود األردن وبمواقفــه  18/1/2017 األربعــاء
 في دعم القضية الفلسطينية.
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ل السفارة األمريكية المحتمل للقدس يعني نهاية حل الـدولتين ونهايـة أي مسـار مسـتقبلي وقال: إن نق 
أن رؤســـاء أمـــريكيين ســـبقوا  إلـــى تفاوضـــي وهـــو نقـــيض لموقـــف اإلدارات األمريكيـــة المتعاقبـــة، مشـــيراً 
 ترامب أعلنوا عن عزمهم نقل السفارة، لكنهم تعقلوا ولم ينفذوا الوعود.

 18/1/2017 ،ات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلوم
 

 خ مفهوم حل الدولتين من جديدرس   باريسالمالكي: مؤتمر  .8
ريــاض المــالكي متابعــة القيــادة الفلســطينية تنفيــذ مــا جــاء فــي  الفلســطيني أكــد وزيــر الخارجيــة :رام هللا

ل الـدولتين مـن البيان الختامي للمؤتمر الدولي للسالم الذي عقد في باريس، معتبرًا أنه رسخ مفهوم حـ
وقــال المــالكي فــي حــديت لبرنــام  "حــال السياســة" الــذي يبــت عبــر تلفزيــون فلســطين وفضــائية  جديــد.

وزيـــر  40مننمـــات دوليـــة وأكثـــر مـــن  5دولـــة و 70عـــودة: "إن مجـــرد انعقـــاد مـــؤتمر دولـــي بحضـــور 
، واالنســحاب خارجيــة، والتأكيــد علــى قضــية حــل الــدولتين المركزيــة، وقيــام دولــة فلســطينية ذات ســيادة

، بحـد ذاتـه نجـاح للمـؤتمر"، معتبـرًا أنـه رسـخ وأكـد مـن جديـد 1967الكامل من األراضـي المحتلـة عـام 
" الهـروب مـن هـذا االسـتحقاق، واعتبـاره لـم يعـد إسـرائيلعلى مفهـوم حـل الـدولتين، فـي نـل محـاوالت "

 ملزمًا ألحد حسب وجهة ننرها.
 18/1/2017 ،ا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وف

 
 ضد  االستيطان "أوروبي –مؤتمر فلسطيني "" تدعو لـدائرة "شؤون المغتربين .9

علـــى  دّشـــنت مننمـــة التحريـــر الفلســـطينية حراكـــاّ : تحريـــر خلـــدون منلـــوم، مـــن يوســـف فقيـــه -رام هللا 
علنـت وأ  المستوى الدولي لتننيم فعالية مناهضة لسياسة االستيطان اإلسـرائيلي فـي األراضـي المحتلـة.

دائـرة "شـؤون الممتــربين" )رسـمية( عــن دعـوة مؤسسـات وأحــزاب ومننمـات حقوقيــة وبرلمانيـة أوروبيــة، 
( الـــرافض لهـــذه 2334االســـتيطان، تعقـــب قـــرار مجلـــس األمـــن الـــدولي )رقـــم  للمشـــاركة فـــي حملـــة ضـــدّ 

 السياسة اإلسرائيلية والداعي لوقفها.
ين" التابعــة لمننمــة التحريــر و"المكتــب الــوطني وكــان وفــد فلســطيني مشــترك مــن دائــرة "شــؤون الممتــرب

للـــدفاع عـــن األراضـــي"، قـــد ننـــم مـــؤخرًا زيـــارة أللمانيـــا والـــدنمارك، مـــن أجـــل التحضـــير لعقـــد مـــؤتمر 
وأوضح مدير عام الدائرة، علي أبـو هـالل، فـي حـديت لــ "قـدس  االستيطان. أوروبي ضدّ  -فلسطيني 

على صعيد أوروبا، لالستفادة من قـرار مجلـس األمـن  برس"، أن المبادرة تتضمن الدعوة لتحرك دولي
وكشـف أبـو هـالل عـن قـرار بعقـد مــؤتمر  الـدولي األخيـر، والضـمط علـى تـل أبيـب لوقـف االســتيطان.

فــي مقــر البرلمــان األوروبــي بالعاصــمة البلجيكيــة بروكســل، أواخــر شــهر آذار/ مــارس القــادم، إليجــاد 
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وأشـار إلـى أن المـؤتمر "يهـدف للخـروج بوثيقـة  روبـا.تحـالف دولـي عـريض يضـم كـل الفعاليـات فـي أو 
قناع الحكومات األوروبية باالنتقال إلى الموقف العملي  مبادئ وخطة دولية للتحرك ضد االستيطان وا 

 وباتجاه االستفادة من قرارات مجلس األمن".
 18/1/2017وكالة قدس برس، 

 
 2019ادل في الموازنة بحلول الحكومة تهدف إلى تحقيق التع :وزير المالية الفلسطيني .11

إن وزارتـه  ،18/1/2017 رويترز: قال وزيـر الماليـة الفلسـطيني شـكري بشـارة، أمـس األربعـاء –رام هللا 
يـرادات السـلطة الفلسـطينية بحلـول  خـالل  ،وقـال .2019 سـنةتسعى لتحقيق التعـادل بـين مصـروفات وا 

"نجحنــا مــع نهايــة  ،ات ماليــة وصــحفيينلقــاء فــي رام هللا مــع عــدد مــن رجــال األعمــال وممثلــي مؤسســ
. وأوضـح أنـه عنـد "من المصاريف من اإليرادات %85في الوصول إلى تمطية ما نسبته  2016العام 

الوصول إلى نقطة التعـادل بـين اإليـرادات والمصـروفات، سـيتم توجيـه كـل مـا يـتم الحصـول عليـه مـن 
 الدول المانحة للمشاريع التطويرية.

ة الماليــة التــي قــدمها، فريــد غنــام مــدير عــام الموازنــة، خــالل اللقــاء إلــى أن النفقــات وتشــير بيانــات وزار 
حـو ن 2016مليار شيكل بينما بلغ صافي اإليرادات العامة فـي  1.3الشهرية للسلطة الفلسطينية تقارب 

 8.9مليــار شــيكل إيــرادات محليــة، ومــا يقــارب  4.7حــو ن 2016وشــملت إيــرادات  مليــار شــيكل. 13.6
لصــالح الســلطة الفلســطينية عــن البضــائع  "إســرائيل"دات المقاصــة، التــي تجبيهــا اار شــيكل مــن إيــر مليــ

حســب اتفــاق بــاريس االقتصــادي.  %3التـي تــدخل مــن خاللهــا إلـى الســوق الفلســطينية، مقابــل عمولـة 
 شيكل(.  3.83)الدوالر يساوي 

 19/1/2017 ،القدس العربي، لندن 
 

 في مؤتمر باريس بالتآمر على فلسطينالتحرير يتهم المشاركين حزب  .11
رام هللا: اتهم حـزب التحريـر فـي فلسـطين فـي تصـريح مكتـوب وصـل "القـدس العربـي"، كـل مـن شـارك 
فــي مــؤتمر بــاريس للســالم فــي الشــرق األوســط أو رحــب بمخرجاتــه بأنــه "متــ مر علــى فلســطين وأهلهــا 

أكـــد أن فلســـطين "أرض إســـالمية ومفـــرط بـــاألرض المباركـــة فلســـطين لصـــالح االحـــتالل اليهـــودي". و 
اغتصــبها يهــود واحتلوهــا وأقــاموا كيــانهم اإلرهــابي عليهــا وهجــروا أهلهــا بمســاعدة فرنســا راعيــة المــؤتمر 
وبريطانيــا صــاحبة وعــد بلفــور المشــؤوم وأمريكــا داعمــة كيــان يهــود بالمــال والســالح وبــالقرارات الدوليــة 

إلـى تحريـر مـن بـراثن االحـتالل، وأن حصـر حـل وأضـاف أن هـذه األرض المباركـة بحاجـة  النالمـة".
ضفاء الشرعية على كيان يهود.  القضية بالتفاوض ال يعني إال منع تحريرها وا 
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ورأى الحزب أن األننمة القائمـة فـي العـالم اإلسـالمي ومنـه العربـي مـن خـالل مشـاركتها فـي المـؤتمر 
طين ووافقـت علـى حصـر الحـل وترحيبها بمخرجاته قد تخلت عـن واجـب تحريـك جيوشـها لتحريـر فلسـ

 بالتفاوض المؤدي إلى التخلي عن معنم فلسطين ليهود مقابل دويلة هزيلة لقادة السلطة الفلسطينية".
 19/1/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 وكل المؤامرات ستبوء بالفشل للمقاومةالحية: غزة خزان  .12

ع غزة يعد خزانا للمقاومة والعـزة أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن قطا: غزة
ـــا عـــن أملـــه مـــن الكـــل الفلســـطيني أن يكونـــوا عوًنـــا لبـــت روح األمـــل فـــي شـــعبنا وروح  والكرامـــة، معرًب

 االنتصار والطمأنينة في حياتهم.
، والفــائزين فـي مســابقة األقصــى 2016وقـال الحيــة خـالل الحفــل السـنوي لتكــريم حفنـة كتــاب هللا لعـام 

ن كــل الدســائس والمــؤامرات التــي تحــاول أن المحليــة السادســة ع شــرة: "ســتبقى غــزة رائــدة المقاومــة، وا 
تحرف شعبنا عن دينه وعقيدته وأرضه ستبوء بالفشل، وما دمنا بمعركة النصـر والتحريـر بمثـل هـؤالء 
الحفنة وأمثالهم فسننتصر". وأضاف:" فال مقام للمحتـل الصـهيوني علـى أرضـنا مـا دام شـعبنا يحمـل 

 رآن، وقلبه يخفق بحب هللا".بيده الق
وشــدد أن غــزة تســتحق الحيــاة بكــل مــا فيهــا، وتســتحق أن يــنعم طالبهــا بالعمــل، وأن يرفــع مجاهــدوها 
 على األكتاف، وأن ُيدفع رواتب مونفيها دون شروط، وتستحق األمن واألمان دون امتنان من أحد.

ضــن بــين ثناياهــا ا الف مــن حفنــة وأكــد الحيــة أن غــزة نقطــة وبقعــة مــن فلســطين المباركــة التــي تحت
القرآن الكريم، كما تحتضن عشرات ا الف فوقها وتحتها من المجاهدين، مشدًدا على أن غزة ستقاتل 

 بحفنتها ومجاهديها من أجل تحرير أرض المسلمين لتقيم شريعة هللا عليها.
 18/1/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مشاورات تشكيل الحكومة عباسأن يبدأ  للمصالحة المقبلةاألحمد: الخطوة  .13

أكد عضو اللجنة المركزيـة لحركـة فـتح ومفـوض العالقـات الوطنيـة فـي الحركـة عـزام األحمـد، : رام هللا
أن اجتماعـــات الفصـــائل فـــي بيـــروت وموســـكو، شـــددت علـــى أن إنهـــاء االنقســـام هـــو المـــدخل لتجديـــد 

، أن مــا جــرى األربعــاءت صــحفية، يـوم وأوضــح األحمـد فــي تصــريحا مختلـف المؤسســات الفلســطينية.
فــي موســكو خــالل األيــام الماضــية، هــو امتــداد الجتماعــات بيــروت حــول اللجنــة التحضــيرية للمجلــس 

وأضـــاف: "اجتماعـــات موســـكو أضـــافت فقـــط لمســـات روســـية، أكـــدت مـــن خاللهـــا موســـكو  الـــوطني.
 حرصها على القضية الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني وحقوق شعبنا".
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وتابع: اجتماعات بيروت كان هدفها المجلس الوطني، والجميع اتفق على ضرورة عقد مجلس جديـد، 
والجميع اتفق على أن تشكيل مجلس وطني يستوجب إنهاء االنقسـام مـن خـالل تشـكيل حكومـة وحـدة 

 .2011وطنية حتى يتم تنفيذ اتفاق المصالحة المتفق عليه في أيار 
ومة الوحـدة الوطنيـة أن تشـرف علـى إعـادة انتخـاب مؤسسـات السـلطة وأشار األحمد إلى أن مهمة حك

 الوطنية الفلسطينية، ومساعدة لجنة االنتخابات المركزية على إجراء االنتخابات العامة.
ورأى األحمــد أنــه فــي حــال ســارت األمــور كمــا تــم االتفــاق عليــه، فإنــه ســيتم إنهــاء االنقســام فــي وقــت 

وجه إلى الـرئيس محمـود عبـاس ليبـدأ مشـاورات تشـكيل حكومـة الوحـدة وقال: "الجميع ا ن سيت وجيز.
زالــة العقبــات التــي حالــت دون تشــكيلها، ذلــك أن الــرئيس وفــق القــانون هــو المعنــي بــإجراء  الوطنيــة وا 

 المشاورات بشأن تشكيل الحكومة".
دا علـى وأكد األحمـد أن مـا نقـل علـى لسـانه فـي المـؤتمر الصـحفي خـالل االجتماعـات فـي موسـكو، ر 

سؤال حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بأن هذا األمر من اختصاج الرئيس، وأن وفود الفصائل 
في موسكو وبيروت ستتوجه للرئيس إلبالغه فيمـا تـم االتفـاق عليـه، علـى أمـل أن يـتمكن الـرئيس مـن 

ا الجميـع منــذ إزالـة العقبـات التـي حالـت حتـى ا ن مـن تشـكيل حكومــة الوحـدة الوطنيـة التـي ينـادي بهـ
وأكــد ضــرورة التمييــز بــين برنــام  الحكومــة، باعتبارهــا حكومــة الــرئيس محمــود عبــاس  أكثــر مــن عــام.

 وبين برام  الفصائل الفلسطينية.
 18/1/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 ممثل حماس في إيران: الدعم العربي واإلسالمي أساس تقدم المقاومة الفلسطينية .14

فـي إيـران خالـد القـدومي، إن نقـل سـفارة الواليـات المتحـدة األمريكيـة  ،قال ممثل حركة حمـاسن: طهرا
إلــى القــدس، سيشــكل تحــديًا ســافرًا لمشــاعر وعقائــد مليــار ونصــف مليــار مســلم فــي المنطقــة، وكــذلك 

نه سيؤدى إلى مزيد من التوتر عالوة على التوتر الحاصل فـي المنطقـة ، مؤكـدا لمسيحيي المنطقة، وا 
 أن الدعم العربي واإلسالمي أساس تقدم المقاومة الفلسطينية.

جاء ذلك في ندوة أقامتها لجنة حماية الثورة الفلسطينية في رئاسة الجمهورية اإلسالمية في إيـران يـوم 
( تحدت فيها: د. خالد القدومي ممثـل حركـة حمـاس فـي طهـران، ود. 2017يناير  15األحد الماضي )
 أمين عام اللجنة، وحجة اإلسالم مداح المتخصج في الشأن الفلسطيني. صادق رمضاني

القـــدومي تحـــدت فـــي النـــدوة فـــي عـــدة  د.وأفـــاد مراســـل "المركـــز الفلســـطيني لاعـــالم" فـــي طهـــران، أن 
محـــاور، منهـــا التطـــورات المحتملـــة فـــي رأس الننـــام العـــالمي، مـــع وصـــول دونالـــد ترامـــب إلـــى البيـــت 

أن إدارة أوبامــا هــي أكثــر اإلدارات األمريكيــة دعمــًا للكيــان الصــهيوني،  األبــيض، حيــت أكــد القــدومي
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وأن حضور ترامب لن يتوقع منـه الجديـد، سـوى المزيـد مـن االنحيـاز غيـر المبـرر للكيـان الصـهيوني، 
 مع ذلك فإننا في حركة حماس نحكم على األفعال ال األقوال.

أنــه لــوال هــذا الــدعم لمــا وقفــت القضــية الفلســطينية وأشــار إلــى دعــم األمــة العربيــة واإلســالمية، مؤكــدًا 
 .على أرجلها، وهو أساس تقدم المقامة الفلسطينية

 18/1/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 باستهداف الوجود الفلسطيني ستفشل أمام صمود شعبنا ومقاومته االحتالل: محاوالت حماس .15
أن محــاوالت االحــتالل اإلســرائيلي باســتهداف عبــد اللطيــف القــانوع،  ،أكــد النــاطق باســم حركــة حمــاس

 الوجود الفلسطيني ستفشل أمام صمود الشعب ومقاومته.
وقال القانوع في تصريح صحفي اليوم األربعاء، إن اعتداءات االحتالل بحق شعبنا وهدم منازله وقراه 

وجـوده ومسـتقبله في النقب المحتـل وقريـة أم الحيـران وعمليـات القتـل فـي قلنـديا جـرائم بشـعة تسـتهدف 
 واقتالعه من أرضه تحت سمع العالم أجمع وبصره.

وأشار إلى أن كل محاوالت تميير معالم فلسـطين وطمـس هويتهـا واستئصـال أهلهـا منهـا ستفشـل أمـام 
رادته.  صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وا 

 ي وغطرسته.وحيا القانوع صمود أهلنا وشعبنا وثباتهم وتصديهم لهمجية االحتالل اإلسرائيل
 18/1/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 غرافيو تغيير طابعه الديملممنهجة ضد الوجود الفلسطيني  واجه حربا  ت أم الحيران: فلسطينيةفصائل  .16

قريـة  أن أجمعت الفصائل الفلسـطينية فـي بيانـات وتصـريحات صـحفية منفصـلة، علـى: النقب المحتل
واجه "حربا إسرائيلية ممنهجة" ضد الوجود الفلسطيني، بهـدف ت"أم الحيران" الفلسطينية بالنقب المحتل 

 تميير طابعه الديممرافي لخدمة مشاريع التهويد.
مــن جانبهــا، رأت "الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين" فــي بيــان لهــا، أن تصــاعد سياســة هــدم المنــازل 

إلــى "قــرارات صــهيونية  الفلســطينية إذ تهــدف إلــى تمييــر الطــابع الــديممرافي لألراضــي المحتلــة، مشــيرة
ــــالقوانين  ــــه التضــــييق علــــى الفلســــطينيين ب متواصــــلة" بتوســــيع المســــتوطنات فــــي الوقــــت الــــذي يــــتم في

وقالـت "جـوهر السياســة الصـهيونية يتمثـل باالسـتيطان العنصــري االستئصـاليه وهـو الــذي  العنصـرية.
ي التصــدي لهــا بمزيــد مــن يحكــم السياســة والممارســات الصــهيونية تجــاه أهلنــا فــي الــداخل، والتــي ينبمــ

 الصمود والوحدة والمواجهة الميدانية".
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ودعت حركة "األحرار" الفلسطينية إلى توحيد الجهود الوطنية لمواجهة االحتالل وتسليط الضوء علـى 
 .1948إجرامه بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة داخل األراضي المحتلة عام 

ه ورأت أن السياسات اإلسرائيلية "لن تفلح فـي ا ستئصـال الشـعب الفلسـطيني مـن أرضـه وقـراه، وسـتواج 
 بالمزيد من الصمود والتشبت باألرض وبالمقاومة والمواجهة حتى دحر االحتالل"، وفق تعبيرها.

طالبـــت "الجبهـــة الديمقراطيـــة لتحريـــر فلســـطين"، المجتمـــع الـــدولي والمؤسســـات اإلنســـانية مـــن جهتهـــا، 
سرائيلية، وتـوفير الحمايـة الدوليـة للجمـاهير العربيـة بالـداخل والحقوقية برفض اإلجراءات العنصرية اإل

ودعت إلـى أوسـع حركـة جماهيريـة فلسـطينية مسـاندة ألهـالي الـداخل المحتـل، ضـد سياسـات  المحتل.
 الهدم الجائرة ومصادرة األراضي، والتمييز العنصري والتطهير العرقي التي تمارس ضدهم.

أن ممارسات االحتالل ُتؤكد على "احتكامه للعقلية الصـهيونية التـي  ورأت "الجبهة العربية الفلسطينية"
، متبعـة فـي ذلـك سياسـة عنصـرية ممنهجـة ضـمن مخططاتهـا االسـتعمارية 48اغتصبت فلسطين عام 

 والتهويدية التي تستهدف األرض العربية والوجود الفلسطيني".
 18/1/2017، قدس برس

 
 على هدم "أم الحيران" ا احتجاجا  في مسيرة لحماس بجبالي يشاركوناآلالف  .17

شـــارك آالف الفلســـطينيين مســـاء يـــوم األربعـــاء فـــي تنـــاهرة دعـــت إليهـــا حركـــة المقاومـــة : شـــمال غـــزة
 اإلسالمية "حماس"ه احتجاجًا على إجراءات االحتالل بحق قرية أم الحيران بالنقب المحتل.

يــا شــمال قطــاع غــزة، وجابــت شــوارع وانطلقــت التنــاهرة مــن أمــام مســجد الخلفــاء الراشــدين بمخــيم جبال
أم الحيـــران  المخـــيم، وهتـــف المشـــاركون بعبـــارات تنـــدد بقـــرار االحـــتالل القاضـــي بتهجيـــر ســـكان قريـــة

وبارك القيادي في حركة حماس محمد أبـو عسـكر عمليـة الـدهس التـي نفـذها  وتحيي صمود األهالي.
صابة   آخرين.الشهيد يعقوب أبو القيعان، وأدت لمقتل شرطي صهيوني وا 

وأكـــد عســـكر علـــى تضـــامن الشـــعب الفلســـطيني وحركـــة حمـــاس مـــع أهـــالي قريـــة أم الحيـــران رغـــم كـــل 
 المشاكل واألزمات التي يعاني منها قطاع غزة.

 18/1/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مخامرة يعترفان بقتل ثالثة إسرائيليين الفلسطينيان: "يديعوت" .18
ت أحرونـــوت" العبريـــة، صـــباح يـــوم األربعـــاء، أن الشـــابين محمـــد ذكـــر موقـــع صـــحيفة "يـــديعو  :رام هللا

وخالد مخامرة، منفِّّذا عملية إطالق النار في منطقة شارونه في تل أبيب قبـل حـوالي سـتة أشـهر، أقـّرا 
 في إطار صفقة مع االّدعاء العام بقتل ثالثة إسرائيليين ومحاولة قتل أربعة آخرين.
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فـي إطـار محاولـة التوصـل إلـى صـفقة بـين النيابـة وفريـق الـدفاع،  وحسب الموقع، فإن اعترافهمـا جـاء
مشيًرا إلى وجود خالفات بسبب مقتل إسرائيلية رابعة في مكان العملية تقول النيابـة إّنهـا قتلـت بسـالح 

 المنفذين، فيما ينفي فريق الدفاع من المحامين ذلك.
مــن "ضــحايا الهجمــات" رغــم أن تقريــًرا يشــار إلــى أن الجهــات المختصــة فــي إســرائيل اعترفــت بالقتيلــة 

 طبًيا أكد عدم تعرضها إلطالق رصاج، وأنها توفيت نتيجة سكتة قلبية خالل تواجدها في المكان.
 18/1/2017القدس، القدس، 

 
 تفجير عبوة ناسفة أمام منزل القيادي في فتح نايف خويطرغزة:  .19

ألربعــاء، قــرب منــزل نائــب أمــين ســر انفجــرت عبــوة ناســفة فــي ســاعة متــأخرة، مــن مســاء أمــس ا: غــزة
 إقليم حركة "فتح" شرق مدينة غزة نايف خويطر. 

وأفـاد مراســلنا فـي غــزة، بـأن مجهــولين قـاموا بوضــع العبــوة وهـي كبيــرة الحجـم أمــام منـزل خــويطر، فــي 
حــي الزيتــون جنــوب شــرق المدينــة، وفجروهــا عــن بعــد، مــا أدى إلــى إلحــاق أضــرار ماديــة جســمية فــي 

 ن أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.المكان، دو 
 18/1/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 ممارسة أنشطة تتعل ق بالمقاومةفلسطينيا  في الضفة بتهمة  12االحتالل يعتقل  .21

 ، إن قواتـه اعتقلـتاألربعـاءقال جيش االحتالل في بيان صادر عنه صباح خلدون منلوم:  –الخليل 
 فلسطينًيا "مطلوًبا"ه بتهمة ممارسة أنشطة تتعّلق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين. 12

وأفاد بأن االعتقاالت طالت فلسطينًيا من مدينة نابلس )شمال القدس المحتلة(، وشاًبا مـن قريـة كـوبر 
 شمالي رام هللا )شمااًل(، وآخر من بلدة العيزرية )جنوبي شرق القدس(.

ات اإلسرائيلية اعتقلت فلسطينيين من قرية مراح رباح جنوبي بيت لحم وآخر من قرية وأضاف أن القو 
ــــين  ــــوب القــــدس(، وناشــــًطا بحركــــة "حمــــاس" مــــن مخــــيم العــــروب لالجئ ــــة )جن ــــي المدين حوســــان غرب

 الفلسطينيين شمالي الخليل وثالثة من بلدة دورا جنوبي المدينة وآخرين من أحياء بالمدينة )جنوًبا(.
حــتالل عثــور قواتــه علــى مســدس ومعــدات قتاليــة، خــالل حملــة تفتــيش فــي الخليــل )جنــوب وادعــى اال

 القدس المحتلة(.
 18/1/2017قدس برس، 
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 "إسرائيل"أم الحيران يقوي عزيمة  فينتنياهو: ما حدث  .21
اختزل رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، جريمة هدم البيوت التي ارتكبتها : بالل ضاهر

ته وشرطته في أم الحيران يوم األربعاء، بمقتل أحد أفراد الشرطة الذين شاركوا في هذه الجريمة حكوم
ووصفها بأنها 'عملية دهس إرهابية'، متجاهال استشهاد أحد سكان القرية بنيران الشرطة ومتجاهال 

 هدم البيوت في القرية.
إرهابية. هذه هي عملية الدهس وقال نتنياهو إن الشرطي 'تم قتله هذا الصباح في عملية دهس 

اإلرهابية الثانية التي شاهدناها في غضون أيام معدودة. إننا نحارب هذه الناهرة القاتلة التي تضرب 
 إسرائيل ودول العالم على حد سواء'.

وزعم نتنياهو أن دولة إسرائيل هي قبل أي شيء آخر دولة قانون والقانون سيطبق فيها بشكل 
نما هو يقوي عزيمتنا ويزيدنا إصرارا على فرض أحكام متساٍو. ليس فقط أ ن هذا الحادت لن يردعنا وا 

 القانون في كل مكان'.
وحرض نتنياهو على النواب العرب، وقال إنه 'أطلب من الجميع وعلى رأسهم نواب الكنيست بالتحلي 

 بالمسؤولية والكف عن التحريض على العنف'.
هو جزء ال يتجزأ مّنا. نريد أن نقوم بدمجه في المجتمع وادعى نتنياهو أن 'الجمهور البدوي 

اإلسرائيلي وال نريد أن يتم تعرضه للتطرف واإلقصاء عن أسلوب حياتنا. قوات الشرطة تعمل على 
 األرض تحت صالحية كاملة وال يحق ألحد اإلخالل بمهامها'.

 18/1/2017، 48عرب 
 

 ش اإلسرائيليليبرمان يمدد والية آيزنكوت برئاسة أركان الجي .22
اإلسرائيلي، افيمدور ليبرمان، مساء يوم األربعاء، أنه قرر بعد  دفاعأعلن وزير ال: بالل ضاهر

التشاور مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تمديد والية رئيس أركان الجيش غادي آيزنكوت، لعام 
 آخر لتصل مدة واليته إلى أربع سنوات.

وقال  رار على الحكومة للمصادقة عليه، في نهاية الشهر الحالي.وأضاف ليبرمان أنه سيتم طرح الق
ليبرمان في بيان إنه يرى ب يزنكوت 'رئيس أركان محل تقدير ويقود الجيش بنجاح ومهنية كبيرة 
عداد الجيش للتحديات الماثلة أمامه  والتعاون الناجح في العمل معه سيسمح باستمرار تقدم خطط وا 

 ئيل'.ومن أجل تعزيز أمن إسرا
 18/1/2017، 48عرب 
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 سنوات على دعم بالدنا ثماني: أوباما عمل خالل "إسرائيل"رئيس  .23
قال رئيس إسرائيل رؤوفين رفلين، يوم الثالثاء، إن ننيره األمريكي المنتهية ي: سعيد عمور  - القدس

 كري". واليته، باراك أوباما، "عمل خالل ثماني سنوات على دعم إسرائيل، خاصة في المجال العس
وجاء تصريح رفلين، الذي يعد منصبه فخريا بال صالحيات تنفيذية، خالل حفل وداع أقيم اليوم في 
مقر الرئاسة اإلسرائيلية بمدينة القدس، للسفير األمريكي، دان شابيرو، بمناسبة انتهاء مهام منصبه، 

 بحسب اإلذاعة العبرية العامة )رسمية(. 
يكي إنه بالفعل كانت هناك خالفات في الرأي بين إسرائيل والواليات وخالل الحفل، قال السفير األمر 

 المتحدة األمريكية، ولكن هذا أمر طبيعي بين األصدقاء. 
وأضاف شابيرو أنه عندما ُستسطر صفحات التاريخ، فسيفهم الجميع أن العالقات بين تل أبيب 

 وواشنطن تعززت في السنوات األخيرة. 
 17/1/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 الهجوم على أم الحيران هجوم سياسي جاء بقرار مدروس من نتنياهوة: أيمن عود .24

أيمن عودة، إن الهجوم على أم الحيران هجوم  "القائمة المشتركة"قال رئيس : ننير مجلي - تل أبيب
، "ألوسطالشرق ا"نتنياهو، وأضاف عودة في حديت خاج بـبنيامين سياسي جاء بقرار مدروس من 

على األنباء التي تمرق وسائل اإلعالم عن التحقيقات في  إن نتنياهو أمر بهذه العملية لكي يمطي
في الدقيقة التسعين عرضنا على الوزيرين المعنيين "قضايا الفساد معه ومع أفراد عائلته، وتابع: 

وما زالت تمتنع عن  تجميد الهدم بضعة أيام لالتفاق على تسوية... قلنا لهم إن الحكومة امتنعت
المستوطنين في )بؤرة( عمونة )االستيطانية(، مع أن هناك قرارا بإخالئهم وهدم بيوتهم في  إخالء

محكمة العدل العليا... واتفقت معهما على صيمة تسوية، فيها كثير من المبن، لكن األهالي قبلوها 
عليها وزيران في  لتي وافقفي سبيل منع الصدام وحقن الدماء. لكن نتنياهو رفض التسوية، ا

حكومته، ليس هنالك ذرة شك في أنه أراد هذه الزوبعة لخدمة مصالحه الحزبية ومفاهيمه 
العنصرية... إنه يحاول إرضاء المستوطنين بأي ثمن، على حساب العرب، خصوصا أن قبضة 

 ."االتهام بالفساد تضيق حول رقبته
 19/1/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 
 



 
 

 
 

 

 17 ص             4174 العدد:        1/19/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

 في الضفة بعد تنصيب ترامب المستعمراتنون إسرائيلي لضم ُكبرى مشروع قا .25
مجموعة ضمط إسرائيلية ، أن عبد الرؤوف أرناؤوط، عن 19/1/2017القدس العربي، لندن، ذكرت 

، شرق القدس، إلى إسرائيل بعد تسلم الرئيس "معاليه ادوميم"تنوي، تقديم مشروع قانون لضم مستعمرة 
 د ترامب مهام منصبه.األمريكي المنتخب دونال

، تنوي طرح "أرض إسرائيل"وقالت صحيفة ه رتس اإلسرائيلية في عددها الصادر أمس إن مجموعة 
مشروع القانون على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يوم األحد المقبل، بعد يومين من تسلم ترامب 

 مهام منصبه.
اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء،  "الليكود"، نوابا من حزبي "أرض إسرائيل"وتضم مجموعة 
 اليميني، الذي يتزعمه وزير التعليم نفتالي بنيت. "البيت اليهودي"بنيامين نتنياهو و

رئيسا لوبي أرض إسرائيل في الكنيست، يوآب أن ، 19/1/2017الشرق األوسط، لندن، ونشرت 
نهما ينويان طرح مشروع القانون أمس، أ أعلنوا كيش )ليكود( وبتسلئيل سموتريتش )البيت اليهودي(،

هذا الوقت كاختبار لمدى صدق ترامب في دعم مشروع االستيطان، ألن  للتصويت عليه عمدا في
استبدال السلطة في الواليات المتحدة يشير إلى تميير جوهري في تعامل الواليات المتحدة مع 

 السيطرة اإلسرائيلية على المناطق الفلسطينية، حسب تقديرهما.
أمام السالم، فأنا  كل من يعتقد أن فرض السيادة على معاليه أدوميم هو عقبة"قال النائب كيش إن و 

ال أريد مثل هذا السالم. نحن نستخدم مصطلح فرض السيادة وليس الضم. نحن نفرض السيادة على 
سرائيل هذه هي الهدية التي يستحقها شعب إ أنا أؤمن أن". من جهته قال سموتريتش: "ما يتبع لنا

 ."عشية أداء ترامب لليمين الدستوري، وتمهيدا للتميير المطلوب في السياسة في يهودا والسامرة
 

 اإلسرائيليةبال حقيبة في الحكومة  تعيين أيوب قرا وزيرا  القناة العاشرة:  .26
لى ذكرت القناة العبرية العاشرة، مساء يوم األربعاء، أن الحكومة اإلسرائيلية ستصادق ع: رام هللا

 تعيين الدرزي أيوب قرا وزيرا بال حقيبة.
ويشمل قرا منصب نائب وزير التعاون اإلقليمي، بحيت ستصادق الحكومة يوم األحد المقبل على 

 تعيينه وزيرا بال حقيبة.
 19/1/2017القدس، القدس، 
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 البنادق بأعقابتعتدي على النائب السعدي  اإلسرائيليةشرطة ال .27
 بأعقاباعتداء شرطة االحتالل عليه  إثرالسعدي،  أسامةعربي في الكنيست، النائب ال : أصيبالنقب

 .األربعاءحيران" بمنطقة النقب عصر يوم  أمالبنادق في "
السعدي في قسم العالج  إبقاءقرروا  األطباء إنوقال النائب د. احمد الطيبي لـ"القدس" دوت كوم، 

 الصحية.المكثف للقلب اثر تدهور حالته 
 18/1/2017لقدس، القدس، ا

 
 " الدفاعية3-الجيش اإلسرائيلي يتسلم منظومة صواريخ "حيتس .28

تسلم سالح الجو اإلسرائيلي، مساء يوم األربعاء، مننومة دفاعية خاصة : أحمد الخليلي - القدس
 باعتراض الصواريخ الباليستية طويلة المدى، طورتها إسرائيل بالتعاون مع الواليات المتحدة.

باتيل، مدير مننمة الدفاع الصاروخي )تابعة لوزارة الدفاع اإلسرائيلية(: إن "سالح الجو وقال موشيه 
( الدفاعية الخاصة باعتراض الصواريخ الباليستية 3( )السهم 3-اإلسرائيلي تسلم مننومة )حيتس

 طويلة المدى".
خالل كلمة له  وبحسب الموقع اإللكتروني لصحيفة "الجيروسيلم بوست" اإلسرائيلية، أضاف باتيل،

في حفل استالم الصواريخ الجديدة، إن "المننومة الجديدة سُتدخل إسرائيل في عهد جديد لننم 
وشارك في حفل استالم المننومة الدفاعية )بحسب الصحيفة التي لم تشر إلى مكان  الدفاع".

كية التي تساهم التسليم( ممثلين عن وزارة الدفاع اإلسرائيلية وسالح الجو وشركة "بوينغ" األمري
 بتصنيع المننومة.

 18/1/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 "الجدار األمني" على حدود مصر بناءتستكمل  "إسرائيل" .29
استكملت وزارة الدفاع اإلسرائيلية مشروع إقامة الجدار األمني على الحدود : سعيد عموري - القدس

مية(، يوم الثالثاء، أن الوزارة استكملت وضع أجهزة وذكرت اإلذاعة العبرية العامة )رس مع مصر.
 6أمتار، بعد أن كان طوله  8إنذار إلكترونية متطورة بالجدار، كما رفعت من طول الجدار ليبلغ 

وذكرت اإلذاعة أن استكمال المشروع نجح في "وقف شبه مطلق لتسلل المهاجرين األفارقة  أمتار.
إسرائيل بمشروع الجدار األمني على الحدود مع مصر في العام  وبدأت البالد. إلىوعناصر إرهابية" 

 ، بهدف مواجهة الهجرة غير الشرعية إلى أراضيها.2010
 17/1/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 شعار مصدره دنس وعنصرية "قريبا سنكون األغلبية"حملة : حاخام كاوفمانال .31
من قادة األمن  250التي أطلقها  "قريبا سنكون األغلبية"الناصرة: هاجم حاخام معاد للصهيونية حملة 

 ."هل هذه الحملة العنصرية انفصال أم عنصرية "السابقين في إسرائيل. وتساءل 
وقال الحاخام الياهو كاوفمان في بيان صحافي إن الشريعة اليهودية تقضي بأن المنتوج الحالل 

يستنت  كاوفمان أن قول رجال األمن اإلسرائيليين يصبح حراما في حال تم إنتاجه بالحرام. ومن هنا 
في خطر ليس سوى شعار مصدره دنس وعنصرية وال يستطيع أن يدفع نحو  "األغلبية اليهودية"بأن 

شراكة وتعايش حقيقي. واعتبر الحملة استحداثا سياسيا عنصريا وتهدف إلقناع اإلسرائيليين بالموافقة 
 قتة. ويتساءل وماذا بعد في اليوم التالي؟على إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤ 

سرعان ما ستفضي لتضييق الخناق  "أغلبية عربية"ويرجح كاوفمان أن حملة الترهيب العنصرية من 
( وذلك من أجل أن ال تكون أغلبية عربية في الدولة اليهودية. ويتابع %17عليها في إسرائيل )

العربية وسترد إسرائيل على الخطر بعمليات تهويد  عندئذ ستنتشر ننريات المؤامرة حول رحم المرأة"
بيضاء من خارج البالد كما تفعل كندا اليوم. ويرى أنه إذا  "قطع غيار"علمانية من خالل استقدام 

كان هناك ما يبرر فعال إقامة دولة فلسطينية فينبمي أن تقوم ألنه ال يمكن إجبار ثالثة ماليين 
 ."أرحام النساء الفلسطينيات"ق مواطن وليس بسبب خطر إنسان على الحياة لألبد دون حقو 

 19/1/2017القدس العربي، لندن، 
 

 إذاعة الجيش اإلسرائيلي تطرد مذيعة تعاطفت مع أهالي أم الحيران .31
فصلت إدارة إذاعة الجيش اإلسرائيلي المذيعة حين إلملياح من عملها في أعقاب : بالل ضاهر

قع 'فيسبوك'، إثر جريمة الهدم واستشهاد يعقوب أبو القيعان في كتابتها منشورا في صفحتها على مو 
 قرية أم الحيران، يوم األربعاء، وعبرت فيه عن استنكارها للجريمة.

وكتبت إلملياح أنه 'أنا أيضا كنت سأدهس شرطيا إذا أخلوني بالقوة من البيت من أجل بناء بلدة 
 ألناس أقوى مني، وال تحدثوني عن التربية'.

إدارة اإلذاعة إنه 'ال مكان في إذاعة الجيش اإلسرائيلي لمذيعة تعبر عن تأييد لدهس متعمد  وقالت
 لشرطي، ولذلك تقرر إنهاء التعاقد مع إلملياح على الفور'.

 18/1/2017، 48عرب 
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 ناشط إسرائيلي: إطالق النار على جندي محتل ليس إرهابا   .32
الحكومة بنيامين نتنياهو عن نداف فايمان الناشط في نقلت صحيفة إسرائيل اليوم المقربة من رئيس 

المننمة الحقوقية "كسر الصمت" قوله خالل محاضرة لناشطي المننمة إن "طعن جندي إسرائيلي ال 
ذا حاول أحدهم إطالق النار على الجنود بهدف قتلهم فهو ليس إرهابيا".  يعتبر إرهابا، وا 

عنصرين من مننمة "إلى هنا" اليمينية اإلسرائيلية،  وحسب الصحيفة، فقد كان فايمان يتحدت أمام
ادعيا بأنهما من مننمة "كسر الصمت" وارتديا مالبسها، حيت خاطبهما دون أن يعرف هويتهما 
قائال "إذا جاءت دولة أخرى الحتالل بلدك والسيطرة على المنطقة التي تسكن فيها، فإنه يجوز لك 

تالل، فقط ضد الجنود وأفراد الشرطة"، وأضاف "إذا طعنت أن تقاتلها بالوسائل العنيفة ضد االح
والقت التصريحات المنقولة عن فايمان  جنديا أمام حاجز عسكري فال يسمى ذلك هجوما إرهابيا".

ردود فعل غاضبة في إسرائيل، حيت قال وزير األمن الداخلي جلعاد أردان إن "هذه التصريحات تدل 
نما  على دناءة مننمة كسر الصمت التي ال تكتفي بإلقاء محاضرات ضد إسرائيل حول العالم، وا 

 تقوم بتلقين ناشطيها على أن منفذي العمليات الفلسطينية ليسوا إرهابيين". 
أما وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي فقال إنني "لم أتخيل أن أسمع أمرا كهذا، 

 خدمة في صفوف الجيش اإلسرائيلي". ألنني كمواطن وجندي ووزير أشعر بواجبي لل
 18/1/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 العسكري الحكم منذ مسبوق غير تصعيد الحيران أم جريمة .33

 رئيس يقوده العسكري الحكم أيام منذ مسبوق غير تصعيدا الحيران أم جريمة أسعد: تعدّ  غادة
 ما إزاء هنا ومناهرة هنا بإضراب كتفاءواال القبول عاد وما نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلية، الحكومة
 .الحدت حجم إلى والخطوات القرارات ترتقي أن هو والمطلوب حدت،
 التصعيد "هذا إن ،"48 عرب"لـ الفتاح، عبد عوض الديمقراطي، الوطني التجمع حزب رئيس وقال
 والحزن األسى يريث اليوم حصل الذي القتل لكنّ  مفاجًئا، ليس أمر   هو طويلة، فترة منذ نشهده الذي

 أقوى". بشكلٍ  نتحرك وأن حدت، ما جّراء الناس يستنفر أن المفترض ومن والصدمة،
 ساعات منذ هنا نحنُ : "اليوم صباح جرى ما تداعيات حول ،"48 عرب"لـ عودة، أيمن النائب وقال
ل أن معّينة، صيمة إلى نصل أن حاولنا المتأخرة، الليل  الحيران أم أهل إنّ  لك أقول وأنا الهدم، نؤجِّ
 أخرى، أجندة نتنياهو، رأسها، على يقف ولمن للحكومة لكن بالموضوع، للتقدم استعداد على كانوا

 في عدو أي يجد لم أن بعد اإليراني، التهديد ورقة خسر أن بعد عليّ  هذا سجلوا نتنياهو والحكومة
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 نتنياهو به يقوم ما هذا" أن إلى مشيًرا ،"واحد كعدو العربية الجماهير شّخج نتنياهو العربي، العالم
 ".للحكومة قيادته منذ
 الجريمة هذه وجوانب مروِّّعة، جريمة هو اليوم حصل ما" إن ،"48 عرب"لـ صالح رائد الشيخ وقال
 مجموعة على والجراح األذى إيقاع واستباحة بارد بدم القيعان أبو يعقوب الشهيد قتل بدايتها كثيرة،
 ".المعتقلين عداد في وكأنهم ألهلهم، معروفة غير شفياتمست إلى ونقلهم األهل من

 أم على العرقي التطهير سياسة وتطبيق البيوت هدم عملية جًدا واضح ذلك جانب إلى" أنه وأضاف
 بال لشعب شعب بال أرًضا نريد يقول الذي الصهيوني العنصري المبدأ سياسة تطبيق الحيران،
 مّنا للجميع واضًحا بات كما األخير والهدف الحيران أم على وا ن صارخ، بشكلٍ  تطبق أرض،
قامة األرض تلك من األهل جميع اقتالع عملية  كما فارغة، أرضٍ  على ،"حيران" باسم مستوطنة وا 
 ".اإلسرائيلية المؤسسة بذلك تطمع
 غير الميداني التصعيد تعني المضاعفة الحيران أم جريمة" إن غطاس، باسل. د النائب وقال

 البيوت يهدمون اليوم قلنسوة؟ في منزال 11 هدم يعني ماذا العسكري، الحكم أيام منذ المسبوق
 يتهمونه اإلسرائيلي واإلعالم الشرطة وبعدها القيعان أبو يعقوب الشاب ويقتلون األهالي ويهجرون
ذا الفاشية، للدولة الحقيقية المالمح هي هذه الشرطة، دهس حاول الذي باإلرهابي  اردن يكن لم وا 

 ".الجرائم هذه الستمرار األخضر الضوء نعطيهم فنحن الحدت بحجم
 18/1/2017، 48 عرب

 
 السورية بالسجون مغيبا   فلسطينيا   الجئا   1,146العمل":  "مجموعة .34

 سجون في" قسرًيا مميًبا" فلسطينًيا الجًئا 1,146 أن سورية، فلسطيني أجل من العمل مجموعة أفادت
 .السوري الننام
 .السجون في يقبعون امرأة 81 هؤالء بين من أن اليومي تقريرها في مجموعةال وأكدت

 الفلسطينيين المعتقلين أسماء على تتكتم السوري الننام ومخابرات أمن فرع" :المجموعة أن وأضافت
 المعلومات بعض باستثناء مستحيلة، شبه المعتقلين مصائر معرفة من يجعل الذي األمر لديها،
 ."وأخرى فترة بين عليها الحصول يتم التي عنهم فرجالم من الواردة
 السجون في التعذيب تحت الجًئا 458 قضاء" العمل مجموعة" لدى والتوثيق الرصد فريق وثق كما

 .السوري للننام التابعة
 181/2017الين،  أون فلسطين
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 108 الـ للمرة العراقيب قرية تهدم إسرائيل"" .35
 العربية العراقيب قرية الخميس، اليوم اإلسرائيلية، السلطات متأرناؤوط: هد الرؤوف عبد -القدس 

 . 108 الـ للمرة النقب منطقة في
 نسخة أرسل مكتوب تصريح في المشتركة، العربية القائمة عن الكنيست عضو عرار، أبو طلب وقال
 .بالعراقي قرية بيوت الخميس اليوم" مجددا" صباح هدمت السلطات إن األناضول، لوكالة منه

 . الماضي الشهر القرية هذه منازل اإلسرائيلية السلطات فيها هدمت التي األخيرة المرة وكانت
 12/1/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة

 
 المسجد األقصى في بالرباط ومتمسكون صمودا   إال يزدنا لم السجن: صالح رائد .36

 في اإلسالمية الحركة رئيس صالح، رائد الشيخ فرات: قال أسعد أرناؤوط، الرؤوف عبد -القدس 
 على إصرار إال يزده ولم رسالته، في المضي عن يرهبه لن أشهر تسعة لنحو اعتقاله إن إسرائيل،
 .والعروبية والفلسطينية اإلسالمية بالثوابت التمسك
 السجون، من األيام من يوم في نخاف أن يمكن ال" األناضول، لوكالة حديت في صالح، وأضاف
 السجن يزدنا ولم بالسجون، فمرحباً  علينا فرضت إن ولكن السجون نحب ال نحن ونقول نؤكد سنبقى

 ".بالثوابت وتمسكاً  إصراراً  إال
 ال تفاهات ذلك اعتبر" قال ضده جديدة اتهام الئحة بتقديم اإلسرائيلية الشرطة تلويح على ورداً 

 أبعادها بكل لثوابتي فيه تصرأن الذي دوري وفي طريقي في ماض سأبقى هللا شاء إن تخيفني،
 ".والعروبية والفلسطينية اإلسالمية

 معه التحقيق رغم األقصى، المسجد في الرباط إلى الدعوة سيواصل أنه على السياق هذا في وشدد
 .فيها التفريط يمكن ال عبادة كونها بشأنها،

 18/1/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة
 

 المحاصرة غزة في العمل نعاطل ع مليون الخضري: ربع .37
 الخطوات أن الخضري، جمال النائب" الحصار لمواجهة الشعبية اللجنة" رئيس الفي: أكد رائد -غزة 

 إعاقة إلى مجملها في وتهدف فائقة بعناية مدروسة غزة قطاع على الحصار تشديد في" اإلسرائيلية"
 الفقر معدالت رفع إلى إضافة يوية،الح القطاعات كل تطال أزمات ومفاقمة للتنمية، إمكانية أي

 .فلسطيني مليون ربع العمل عن العاطلين عدد تجاوز مع والبطالة،



 
 

 
 

 

 23 ص             4174 العدد:        1/19/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

 التوالي، على العاشر للعام الُمشدد الحصار استمرار إلى أمس، صحفي، تصريح في الخضري وأشار
 سياسة ضمن ،واإلنشائية والصناعية التجارية الحركة وتقييد المعابر غالبية إغالق في تمثل الذي
 بشكل منها المئة في 80 إغالق في تسبب ما المصانع لتشميل الالزمة الخام المواد دخول تمنع
 .كلي أو جزئي

 19/1/2017الخليج، الشارقة، 
 

 غزة في العدل قصر بناء من األولى المرحلة اكتمال .38
 قطاع إعمار ادةإلع القطرية اللجنة رئيس مستشار المريز يوسف الدكتور مطر: قال أشرف – غزة
 منتنمة، بوتيرة تسير غزة، قطاع من متفرقة مناطق في حالًيا المنفذة القطرية المشاريع إن غزة،

 .قبل من ُحددت التي المواعيد وحسب
 انتهاء عن أمس، الحلبي، الرؤوف عبد المستشار للقضاء األعلى المجلس رئيس أعلن السياق، وفي

 اللجنة بإشراف قطر، دولة قبل من الممول غزة، قطاع في العدل قصر بناء من األولى المرحلة
 .اإلعمار إلعادة القطرية
 المتوقع ومن مراحل، ثالت عن عبارة المشروع إن البناء، لموقع تفقدية جولة خالل الحلبي وقال

 .القادم العام مطلع كامل بشكل منه االنتهاء
 19/1/2017الدوحة،  الشرق،

 
 االحتالل زنازين في عزلهم مأساة إلنهاء يناشدون أسرى والمحررين: ستة األسرى هيئة .39

 بينهم أسرى، ستة إن أمس، الفلسطينية، التحرير لمننمة التابعة" والمحررين األسرى هيئة" قالت
 على العمل كافة والحقوقية القانونية الجهات يطالبون" مجدو" سجن في معزولين بلجيكي، معتقل
 ".اإلسرائيلية" المخابرات من وبقرار طويلة مدة منذ فراديةان زنازين في عزلهم مأساة إنهاء
 عزلهم بنروف تتعلق شكاوى المعزولين، األسرى عن عراقي، شيرين األسرى هيئة محامية ونقلت

 االحتياجات إدخال وعدم آخر، إلى عزل من نقلهم وسياسة الزيارات، من وحرمانهم الصعبة،
 .للعالج الماسة وحاجتهم صعبة أمراض من بعضهم معاناة إلى إضافة لهم، األساسية

 19/1/2017الخليج، الشارقة، 
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 منشأة تجارية شمال القدس 11االحتالل يهدم  .41
شبان فلسطينيين، فجر  عشرةأصيب : تحرير خلدون منلوم، من فاطمة أبو سبيتان -القدس المحتلة 

دلعت في أعقاب عمليات هدم يوم األربعاء، برصاج قوات االحتالل اإلسرائيلي، خالل مواجهات ان
 نفذتها آليات االحتالل شمالي القدس المحتلة.

منشأة تجارية قرب حاجز  11وأفادت مراسلة "قدس برس"، بأن آليات االحتالل هدمت فجر اليوم، 
 "قلنديا" العسكري )شمالي القدس(، بحجة عدم الترخيج.

تخدمت قوات االحتالل الرصاج وأضافت أن مواجهات اندلعت في أعقاب عملية الهدم، حيت اس
 الحي والمطاطي والقنابل المازية، إلى جانب استدعاء سيارة المياه العادمة.

 18/1/2017، قدس برس
 

 فلسطيني مريض حياة إلنقاذ قلوب ثالثة .41
 عندما وعائلته( عاماً  38) الكريم عبد بالل الشاب حياة في قاتمة لحنة يونس: كانت محمد - نابلس
 حال في أنه قائلين المتطور، اإلسرائيلي" هشومير تل" مستشفى في القلب قسم في ءاألطبا عاينه

 الحساسة أعضائه من عدد وتعطل بالفشل قلبه إصابة بعد له يقدمونه ما لديهم ليس وأنه احتضار،
 .والرئة والكلى الكبد مثل العمل، عن
 يديره الذي نابلس مدينة في الجامعي المستشفى من... يتوقع لم حيت من جاءه اإلنقاذ لكن

 سارع والذي العالم، في االصطناعي القلب اختصاصيي أشهر أحد يحيى، الحاج سليم البروفيسور
 عمال موقتين اصطناعيين قلبْين له وزرع لقلبه، سريعاً  إنعاشاً  وأجرى العمليات، غرفة إلى إدخاله إلى

 .الفاشلة األخرى أعضائه إنعاش على أسابيع خالل
 قلباً  يحيى الحاج البروفيسور له زرع ،(والكبد والكلى الرئة) العمل إلى أعضاؤه ادتع أن وبعد

 الشرق في نوعها من األولى إنها قال متواصلة ساعة 15 استمرقت معقدة عملية في دائماً  اصطناعياً 
 .األوسط
 في النجاح جامعة في الطب كلية عمادة ليتولى 2014 عام البالد إلى يحيى الحاج البروفيسور وعاد
 أول خاللها أجرى بريطانيا في طويلة وعمل دراسة رحلة بعد المربية، الضفة شمال نابلس مدينة
 .2011 عام ودائمة ناجحة اصطناعي قلب زراعة عملية
 في اصطناعي قلب زراعة عملية أول أيضاً  الماضي العام أجرى يحيى الحاج البروفيسور وكان

. تعقيداً  أكثر كانت أيام قبل أجريت التي األخيرة العملية لكن .عمره من العشرين في لشاب فلسطين
 جاءنا إذ المنطقة، في نوعها من األولى هي معقدة عملية هذه": "الحياة" لـ يحيى الحاج وقال



 
 

 
 

 

 25 ص             4174 العدد:        1/19/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

 كل في المياه كانت والرئتان، والكبد الكلى وكذلك معطاًل، قلبه كان احتضار، حال في وهو المريض
 أم حياً  كان إذا نعرف نكن لم العمل، وبدأنا صدره، فتحنا العمليات، غرفة اهأدخلن: "وأضاف". مكان
 متوقفة كانت التي الدموية الدورة أعدنا. المهرة األطباء من كبير فريق لدينا. العمل واصلنا لكننا ميتًا،
 ".حياته أنقذا اصطناعيين قلبْين له زرعنا ثم مجددًا، العمل إلى

 إرادة يمتلك الشعب هذا أن يعني فهذا لالحتالل، الخاضعة فلسطين من النجاح يأتي أن: "وأضاف
 ".ومتقدمة مستقلة دولة وسيبني سينتصر وانه للحياة، واستثنائية كبيرة

 19/1/2017الحياة، لندن، 
 

 أنفاق على حدود غزة ثالثةالجيش المصري يدم ر  .42
أنفاق على حدود قطاع  3تدمير  أعلن الجيش المصري، اليوم األربعاء،: القاهرة / حسين القباني

 مهاجرًا غير شرعيين في منطقتين غرب وجنوبي البالد. 303غزة، وتوقيف 
جاء ذلك في بيان نشره المتحدت باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي، عبر صفحته الرسمية على موقع 

ناير/ كانون التواصل االجتماعي "فيسبوك"، الستعراض الجهود العسكرية خالل النصف األول من ي
 ثان الجاري.
فتحات أنفاق  3)شمال شرق(، تم اكتشاف وتدمير  الميداني الثانينطاق الجيش  فيوأوضح أنه "

 بشمال سيناء )المحاذي لقطاع غزة(". دون مزيد من التفاصيل. الحدوديجديدة على الشريط 
 18/1/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 ائيلي يمارس الطب بدون شهادة في عبدونإسر  تعتقل األمنيةعم ان: األجهزة  .43

ألقت األجهزة األمنية بالتعاون مع كوادر وزارة الصحة القبض على شخج يحمل الجنسية  :انعمّ 
 اإلسرائيلية ويمتهن الطب بدون شهادة في منطقة عبدون بعمان مساء اليوم.

لديه عيادة للعالج وقال مصدر أمني لـ "الدستور" أن بالغ وصل إلى وزارة الصحة بوجود شخج 
 ألقيبشكل مشترك حيت  وتم التحرك األمنية األجهزةوزارة الصحة  أبلمتبالطب الماليزي، حيت 

القبض على الشخج أثناء قيامه بعالج أحد األشخاج وتبين انه ال يحمل تصريح لمزاولة مهنة 
هات المعنية وأضاف المصدر أنه تم تحويل الشخج إلى الج شهادة علمية. أيالطب، وال يحمل 

 بعد توقيفه من قبل المدعي العام.
 19/1/2017، انعم  الدستور، 
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 الحريري: لبنان متمسك باإلجماع العربي وحق العودة .44
توقف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري خالل جلسة لمجلس الوزراء عقدت ": الحياة" –بيروت 

-كيد حل الدولتين للنزاع العربي مؤتمر الشرق األوسط في باريس الذي أعاد تأ"أمس، عند 
هذا إنجاز للديبلوماسية الفرنسية ". وقال: "االسرائيلي. وهو الحل الذي تعمل إسرائيل على تعطيله

ال حل إال على قاعدة مبادرة "، مجددًا التأكيد أن "ومواقف الرئيس فرنسوا هوالند كانت نزيهة وشجاعة
ة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وأن السالم العربية التي أقرت في بيروت وبإقام

لبنان سيبقى متمسكًا ". وقال: "فرض أمر واقع ينسف أي عملية سالم إلىسياسة االستيطان تهدف 
 ."باإلجماع العربي وبحقوق إخوانه الفلسطينيين الكاملة، وعلى رأسها حق العودة

 19/1/2017، الحياة، لندن
 

 الفلسطيني يحذر ترامب من زلزال سياسي –رئيس لجنة الحوار اللبناني .45
الفلسطيني، الوزير اللبناني السابق، حسن  –حذر رئيس لجنة الحوار اللبناني: بيروت/ شربل عبود

منيمنة، من أن إقدام الرئيس األمريكي المنتخب، دونالد ترامب، على نقل السفارة األمريكية في 
ب إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة، سينسف نضاال مستمرا منذ عشرات إسرائيل من تل أبي

السنوات من أجل القدس، ويهدد بتخلي العالم عن القضية الفلسطينيةه ما سيحدت زلزاال سياسيا في 
 المنطقة وردود أفعال ال يمكن توقعها. 

ين، وخالل معاركهم االنتخابية، منيمنة قال، في مقابلة مع األناضول، إن "كثير من الرؤساء األمريكي
 أعلنوا عزمهم نقل السفارة إلى القدس، لكن ال أحد منهم أقدم على هذه الخطوة".

الوزير اللبناني السابق استدرك قائال: "لكننا أمام رئيس أمريكي )ترامب( من الصعب فعال التكهن 
ذلك فعليا تصعيدا خطيرا في بخطواته العتبارات عديدة، لكن إذا أقدم على نقل السفارة، فسيعني 

المنطقةه ألنها تهدد أساس الموضوع الفلسطيني، وتهدد بإعالن تخلي العالم عن القضية 
 الفلسطينية". 

الفلسطيني أوضح أن "الموضوع ليس مجرد نقل سفارة، إنما اعتراف  –رئيس لجنة الحوار اللبناني
على أن تكون السفارات األمريكية في واشنطن بالقدس عاصمة إلسرائيل )القانون األمريكي ينج 

 عواصم الدول(، وبالتالي سحب كل مطالب العرب والفلسطينيين بحقهم في القدس". 
ومحذرا، تابع أن "هذه الخطوة ستحدت زلزاال سياسيا كبيرا في المنطقة، وستكون ردود األفعال غير 

ي حدت منذ خمسين سنة وأكثر، محتسبة ال فلسطينا وال عربياه فتلك الخطوة تنسف كل النضال الذ
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( للحفان على حق الفلسطينيين بأرضهم، بدولتهم، بجزء من 1948منذ لحنة وجود إسرائيل )عام 
 هذه الدولة". 

لكنه أعرب عن أمله أن "يقوم كبار المونفين في اإلدارة األمريكية، وضمن الننام المؤسسي، بلجم 
ا له تداعياتها الخطيرة على المنطقة، وعلى العالقات ترامب عن اإلقدام على هذه الخطوة، بأن يبينو 

 العربية األمريكية". 
وعن أوضاع الفلسطينيين في مخيمات اللجوء بلبنان )حوالي نصف مليون الجئ(، قال رئيس لجنة 

 الفلسطيني إن "أوضاعهم سيئة فعليا منذ لحنة قدومهم إلى لبنان".  –الحوار اللبناني
تصبح عاما بعد آخر واألونروا، أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية متردية منيمنة تابع موضحا أن "

أكثر عجزا عن تلبية الحد األدنى من متطلبات العيش للفلسطينيين، ولبنان غير قادر على تقديم دعم 
 مباشر لألخوة الفلسطينيينه فإمكاناته محدودة جدا". 

 18/1/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

  2334قرار المجلس األمن إلى تطبيق  تدعوالسعودية  .46
الذي  2334دعت المملكة العربية السعودية مجلس األمن إلى تطبيق قراره ": الحياة" –نيويورك 

وقفه بكل أشكاله، وذلك خالل جلسة حول  إلىأصدره الشهر الماضي ودان فيه االستيطان ودعا 
ير السعودي في األمم المتحدة عبدهللا ، وتحدت فيها السفالثالثاءالوضع في الشرق األوسط عقدت 

 المعلمي ممثاًل مجموعة الدول العربية.
ينتقل من مرحلة إصدار القرار إلى مرحلة اتخاذ الخطوات العملية "وناشد المعلمي مجلس األمن أن 

الفاعلة الالزمة لتنفيذه، باعتبار ذلك من أهم واجبات المجلس في تشكيلته الجديدة، وفق المرجعيات 
دولية المتفق عليها، وهي قرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما فيها مبدأ األرض ال

مقابل السالم، وخريطة الطريق للجنة الرباعية ومبادرة السالم العربية، ومبادئ وزير الخارجية 
 الشهر الماضي. 28جون كيري التي حددها في  "األميركي

ال يمكن أن يقوم إال على قاعدة "مواجهة اإلرهاب والتطرف والعنف وقال إن التعاون الدولي نحو 
التكافؤ واالحترام المتبادل، ويجب التأكيد أن يكون االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي العربية 

 ."المحتلة شاماًل الجوالن واألراضي اللبنانية وأن يتضمن فكًا للحصار عن غزة
 19/1/2017، الحياة، لندن
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 في مفاوضات رفع العقوبات "إسرائيلـ"تنفي أي دور ل السودان .47
نفت الحكومة السودانية بشدة وجود أي دور لدولة إسرائيل في مفاوضات : أحمد يونس - الخرطوم

 .رفع العقوبات األميركية عنها
وقال كمال إسماعيل، وزير الدولة بوزارة الخارجية، في مؤتمر صحافي، عقد لمراسلي أجهزة اإلعالم 

بنهاية فترة الستة أشهر  نبية بالخرطوم، أمس، إن حكومته مطمئنة لرفع العقوبات كليااألج
المنصوج عليها باألمر التنفيذي، الذي أصدره الرئيس األميركي باراك أوباما، ومنحت بموجبه 

 رخصة عامة للتبادل التجاري بين الخرطوم
تبدأ دورته الرئاسية ًغدا، ألن حكومته  وبدا إسماعيل مطمئًنا لخطوات إدارة الرئيس األميركي الذي

بشأن ترامب نحن ال "السياق:  تتعامل مع المؤسسة السياسية األميركية وليس األفراد، وقال في هذا
، موضحا أن دواًل في اإلقليم، وبينها دول عربية "نتعامل مع أفراد بل مع المؤسسات األميركية

لعبت دوً را مًهما في رفع الحصار عن حكومته، ولكنه  وأفريقية وعلى رأسها السعودية ودول الخلي ،
نفى أن تكون دولة إسرائيل قد لعبت دوً را مساًندا لموقف بالده بشأن رفع الحصار، وقال إجابة على 

 ."إسرائيل... ال"إسرائيل في مفاوضات رفع الحنر  سؤال حول دور
من اإلدارة األميركية تحسين عالقتها يشار إلى أن وسائل إعالم إسرائيلية نقلت أن تل أبيب طلبت 

األسلحة إلى قطاع غزة،  مع الخرطوم، بعد أن قطعت األخيرة عالقتها مع طهران وأوقفت تهريب
أن الحكومة اإلسرائيلية طلبت  "ه رتس"واقتربت من محور الدول السنية المعتدلة. ونقلت صحيفة 

اعدة السودان ورفع العقوبات عنه، ودراسة أخرى مس كذلك من حكومات إيطاليا وفرنسا ودول أوروبية
 إعفائه من الديون الخارجية.

 19/1/2017، ، لندنالشرق األوسط
 

 عسكريون إسرائيليون وأتراك في لقاء هو األول من نوعه منذ سنوات في بروكسل .48
 أفادت اإلذاعة اإلسرائيلية اليوم األربعاء بأن لقاء، هو األول من نوعه منذ :د ب أ –تل أبيب 

 سنوات، ُعقد في بروكسل خالل األيام الماضية بين مسؤولْين عسكريين كبيرين من إسرائيل وتركيا.
أن نائب رئيس أركان الجيش الميجر جنرال يائير جوالن التقى ” مصدر سياسي“ونقلت اإلذاعة عن 

تو( رئيس األركان التركي الجنرال ُخلوصي أكار في إطار مؤتمر أمني لحلف شمال األطلسي )نا
  ُعقد في العاصمة البلجيكية.
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وسيتوجه المدير العام لوزارة الخارجية يوفال روتيم إلى أنقرة نهاية الشهر الجاري الستئناف الحوار 
وتوقعت اإلذاعة أن تتناول المحادثات مواضيع سياسية وأمنية بما فيها  السياسي بين الجانبين.

 األوضاع الفلسطينية والسورية.
 18/1/2017، ن، لندرأي اليوم

 
 مندوبة واشنطن المرشحة لدى األمم المتحدة تدعم نقل سفارة بلدها للقدس .49

انتقدت حاكمة والية كارولينا الجنوبية، التي عينها الرئيس األميركي : جوردن دقامسة - نيويورك
 أدانالمنتخب، دونالد ترامب سفيرة لواشنطن في األمم المتحدة هيلي قرار مجلس األمن األخير الذي 

كان خطأ،  "الفيتو"إسرائيل ومستوطناتها، واعتبرت أن قرار إدارة الرئيس أوباما في عدم استخدام 
اتساقا وأكثر فاحشة في  لم يكن فشل األمم المتحدة أكثر"مضيفة جلسة استجواب بمجلس الشيوخ: 

 2334لدولي رقم انحيازها ضد حليفنا الحميم، إسرائيل، أكثر من الشهر الماضي، عند صدور القرار ا
اتفاق سالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين صعب  الذي كان خطأ فادحا، مما يجعل التوصل إلى

 ."ركلة في معدة الجميع". ووصفت القرار بأنه "التحقيق
وأيدت هيلي نقل سفارة الواليات المتحدة من تل أبيب إلى القدس المحتلة، علما بأن األسرة الدولية ال 

 القدس، بشطريها، ال غربية وال شرقية، عاصمة إلسرائيل.تعترف بأن 
 مع إسرائيل، معربة عن استعدادها كي تكون  "هوس"وأضافت هيلي أن مجلس األمن الدولي لديه 

األميركية والمصالح األميركية،  صوتا قويا للمبادئ"خليفة سامانتا باور  في حال وافق الكونمرس 
لقد حان "وأعلنت  "د أن يسمعه ممثلو )الدول لدى( األمم المتحدةحتى لو كان هذا ليس هو ما يري
 ."أخرى الوقت )لعودة( القوة األميركية مرة

عاما( األصلي هو نمراته راندهاوا من أبوين هنديين  44يذكر أن اسم هيلي، البالمة من العمر )
 يتبعون ديانة السيخ إال أنها اعتنقت المسيحية مؤخرا.

 19/1/2017، ن، لندالشرق األوسط
 

 قضية أمن قومي   "اللوبي اإلسرائيلي  "فضيحة  د  حزب العمال البريطاني  يع .51
اعتذر السفير اإلسرائيلّي لدى المملكة المتحدة بعدما ُسجل سرًّا مقطع فيديو  زهير أندراوس: -الناصرة

لشؤون  سير آالن دنكن وزير الدولة” الخالج من“لمسؤول كبير في سفارته يقول فيه إنه يريد 
 في وزارة الخارجية البريطانية. واألمريكتينأوروبا 
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ولكّن االعتذار، كما يتّبن اليوم، لم ُيوقف الفضيحة التي أربكت تل أبيب، ولم يضع لها حدًّا، فقد 
طالب زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربن، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 

شأن فضيحة اللوبي اإلسرائيلي. وشدد كوربن على أهمية فتح تحقيق رسمي بإجراء تحقيق جدي ب
من تورط السفارة اإلسرائيلّية في لندن في خطط للتأثير على السياسة ” الجزيرة“فيما كشفه وثائقي قناة 

الخارجية البريطانية، والتخلج من وزراء بسبب مواقفهم الخاصة لما يجري في الشرق األوسط. 
، كما ”قضية أمن قومي“على ضرورة التعامل مع ما ورد في الفيلم، وما كشف باعتباره وشدد كوربن 

تواصل، وهي نشرة إخبارية دورية ترصد تفاعالت القضية -أفادت اليوم النشرة اإلخبارية الدورية
 لندن. –الفلسطينّية في القاّرة األوروبية وًيصدرها منتدى التواصل األوروبي الفلسطيني 

لرسالة أّن العديد من األعضاء في البرلمان، والشعب قلقون لما تّم كشفه من براهين على وجاء في ا
محاوالت التقليل من نزاهة الديمقراطية في بريطانيا. كما أّن من حّق أعضاء البرلمان التعبير عن 

 مواقفهم بحرية، وبدون خوف من إمكانية تشويه سمعتهم من قبل دبلوماسي أو ممثل ألي دولة.
عن قلقه ألّن وزير الخارجية بوريس جونسون اعتبر ” تواصل“وأعرب كوربن، كما جاء في بيان 

 األمر منتهًيا. وأّكد على ضرورة فتح تحقيق لمعرفة إلى أي مدى وصل التدخل المير مناسب.
 18/1/2017، ، لندنرأي اليوم

 
 "إسرائيلـ"ل آفي شاليم: أوباما أكثر الرؤساء األمريكيين تأييدا   .51

نشرت صحيفة "المارديان" مقاال للمؤرخ المعروف وأستاذ العالقات الدولية في : بالل ياسين -لندن
كلية سانت أنتوني في جامعة أوكسفورد آفي شاليم، يقيم فيه مواقف الرئيس األمريكي المنتهية واليته 

ترومان، مشيرا إلى أن باراك أوباما، ويصفه بأنه أكثر الرؤساء األمريكيين تأييدا إلسرائيل منذ هاري 
 هذا رغم التوتر الذي طبع عالقته مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.

"، إن "أمريكا لها عالقتان خاصتان وليست واحدة: 21ويقول شاليم في مقاله، الذي ترجمته "عربي
تي مع إسرائيل على تلك األولى مع بريطانيا، والثانية مع إسرائيل، وعندما تتصادم العالقتان تتفوق ال

 .التي مع بريطانيا
ويقول شاليم إن "سجل أوباما الحقيقي خالل الثماني سنوات الماضية من الحكم، يجعل منه واحدا 
من أكثر الرؤساء والء إلسرائيل منذ هاري ترومان، حيت إنه قدم سالحا وماال إلسرائيل أكثر من 

بتعهد الواليات المتحدة بالحفان على )تفوق إسرائيل  سابقيه ممن حكموا أمريكا، والتزم بشكل كامل
النوعي(، من خالل تزويد حليفتها بأننمة األسلحة المتقدمة كلها، وكانت هدية الوداع لها هي حزمة 

مليار دوالر أمريكي، وهو ما يمثل زيادة  38من المساعدات العسكرية على مدى عشرة أعوام بقيمة 
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مليارات دوالر، وتعد هذه أكبر مساعدة تقدمها دولة ألخرى،  3.8ى إل 1.عن المساعدة السنوية من
 ولم تسجل كتب التاريخ مثلها من قبل".

 18/1/2017، "21موقع "عربي 
 

 "إسرائيل"الرئيس البولندي: يجب أن تقام دولة فلسطين إلى جانب دولة  .52
السلطة الفلسطينية  رئيسقال الرئيس البولندي أنجيه دودا في مؤتمر صحفي مشترك مع : بيت لحم

، في بيت لحم اليوم األربعاء، إنه يشكر من صميم قلبه الدعوة للحضور لفلسطين محمود عباس
والحفاوة باالستقبال والمباحثات التي أجراها مع الرئيس، مشيرا إلى أنهما تحدثا في كل المسائل 

 واألمور التي يهتم بها العالم.
، وعلى دعم 2020-2018لندا لمجلس األمن للسنوات وشكر دودا عباس على دعمه النضمام بو 

 مرشح بولندا في مجلس األمن.
وأضاف الرئيس البولندي أن المباحثات تناولت عملية السالم بالشرق األوسط، وقال: موقفنا واضح. 
سرائيل جنبا إلى جنب، وسط  نعتبر أنه يجب أن تقوم هناك بالنهاية دولتان مستقلتان فلسطين وا 

 ي يمكن إنجازه عن طريق المفاوضات، وبناء على الشروط التي يقبلها الطرفان.تعايش سلم
انطالقة جديدة لعملية السالم بالشرق األوسط، ألن كل الصراعات  2017وتابع: نأمل أن يكون العام 

التي تجري في الشرق األوسط تنعكس على معنم أنحاء العالم، وفلسطين أرض مقدسة لكل الديانات 
، ولهذه األرض مكانة خاصة في قلوبنا وكلنا نريد أن نزور هذه األماكن الخاصة، ونحن والحضارات

مهتمون ألن تعود المنطقة للسالم، ونتمنى أن تنجح عملية السالم في أسرع وقت ممكن لمصلحة 
سرائيل.  فلسطين وا 

مصالح ونحاول أن  وقال إن بولندا تدعم الجهود المبذولة لتحقيق السالم، ونحن كبولندا ليس لدينا أي
 نكون موضوعيين وندعم الطرفين في طريقهما لعملية السالم.

بيننا، "وأشكر فخامتكم على اإلشراف على أعمال  الثنائيةوأضاف الرئيس البولندي: "تطرقنا للعالقات 
اإلصالح في كنيسة المهد التي زرتها اليوم، وهناك تقدم كبير لتصبح الكنيسة أجمل وأجمل يوما بعد 

، واإلتقانوم، ليزورها مئات آالف الزوار والحجاج من كافة أنحاء العالم، وشكرا للدقة العالية ي
 وسنواصل تقديم الدعم المالي لمواصلة ترميم الكنيسة".

 18/1/2017 ،الفلسطينية، وفا األنباءوكالة 
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 األردن يراهن إلنقاذ اقتصاده على استقرار إقليمي .53
ن تجاوز بعض النتائ  السلبية للتوترات السياسية واألمنية في المنطقة، إذا كان األرد: عدنان كريمة

وبكل مرونة، بفضل أسباب كثيرة، أهمها المساعدات الخارجية االستثنائية التي تلقاها من الدول 
الشقيقة والصديقة، لكنه في الوقت ذاته تحمل أعباء تلك النتائ  التي ساهمت في بطء نمو اقتصاده، 

الزيادة الكبيرة لعدد سكانه الذي بلغ نحو سبعة ماليين شخج، منهم مليون أردني من خصوصًا مع 
مليون  1.4مليون شخج، نتيجة إضافة  11 حواليالممتربين في الخارج. ويرتفع هذا العدد إلى 

 35ألف يمني و 45الجئ سوري ونصف مليون عراقي، فضاًل عن مليوني الجئ فلسطيني، وكذلك 
سالمية. ألف ليبي، عالوة  على أعداد أخرى من أقطار عربية وا 

وعلى رغم أن هذا البلد يقع في منطقة عالية األخطار، وتحمل كثيرًا من المفاج ت السياسية واألمنية 
 2016سنين من  10، وهي تتوزع على "2025رؤية األردن "واالقتصادية واالجتماعية، أطلق وثيقة 

ستويات عالية من النمو االقتصادي، وانخفاض معدالت ، وتستهدف وصول المملكة إلى م2025إلى 
البطالة، وتراجع مستويات الدين العام والخاج، وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة وتبسيطها، واإلسراع 

 في العمل بالحكومة اإللكترونية، وتطوير المناخ االستثماري وبيئة األعمال.
يس لألردنيين فحسب، بل حتى لمؤسسات التمويل كان مخيبًا لآلمال، ل 2016لكن يبدو أن عام 

 4.5الدولية وأهمها صندوق النقد الدولي الذي توقع أن يسجل النات  المحلي اإلجمالي الحقيقي نموًا 
بليون دوالر، في حين  18في المئة، وأن يصل احتياط المصرف المركزي من العمالت األجنبية إلى 

أن  إلى، 2017شار تقرير وزير المال عمر ملحس عن موازنة أن الواقع حصل غير ذلك تمامًا، إذ أ
 2.4في المئة، وتوقع أن يبلغ  2.1بما نسبته  2016النات  المحلي نما خالل النصف األول من عام 

في المئة نهاية العام، متأثرًا بتداعيات النروف اإلقليمية الصعبة. أما بالنسبة إلى احتياط المصرف 
 14بليون دوالر نهاية تشرين األول )أكتوبر( الماضي، متراجعًا من  12.1 المركزي، فقد بلغ نحو

، ويعود سبب التراجع إلى انخفاض تحويالت الممتربين األردنيين إلى ثالثة 2015بليونًا نهاية عام 
مليون دوالر عن الفترة ذاتها من عام  320األولى، بأقل نحو  10باليين دوالر خالل الشهور الـ

ة إلى تقلج الصادرات وانحسار تدفق االستثمار األجنبي المباشر، وانخفاض عائدات ، إضاف2015
 السياحة.

 827واألردن يعاني منذ سنوات من عجز مالي في موازناته، وبلغ هذا العجز في موازنة العام الحالي 
في مقابل مليون دينار،  8946بليون دوالر(، وهو نات  من ارتفاع النفقات إلى  1.15مليون دينار )

 777مليونًا لايرادات، وذلك مع احتساب قيمة المنح والمساعدات الخارجية والمقدرة بنحو  8119
مليونًا من الدول المانحة،  385مليون دينار من المنحة الخليجية، و 392مليون دينار موزعة بواقع 
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مليون  450ح الخارجية تبلغ وفي مقدمها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، علمًا أن تقديرات المن
 .2019مليون لعام  500ونحو  2018دينار لعام 

ومع استمرار العجز، تراكم حجم الدين العام على األردن، وبلغ نهاية تشرين األول )أكتوبر( الماضي 
في المئة من النات  المحلي اإلجمالي، لكن مع االقتراض بطرح  94بليون دينار وبما يعادل  26

يدة لتمطية عجز الموازنة، ينتنر أن تتجاوز النسبة مستوى المئة في المئة، وهو رقم إصدارات جد
في  60بمعدل  "ماستريخت"التي حددها االتحاد األوروبي في ميثاق  "القاعدة الذهبية"كبير مقارنة مع 

 المئة.
صنيف األردن بتثبيت ت "ستاندرد آند بورز"لذلك، برزت أهمية التصنيف االئتماني الصادر عن وكالة 

عند مستوى يعكس وجهة ننر مستقبلية سلبية، ليسلط الضوء على حساسية النروف اإلقليمية التي 
تواجه المملكة، وتداعياتها المتوقعة على المالية العامة والقطاع الخارجي. وحذر تقرير الوكالة من 

ي وانخفاض النمو احتمال تخفيض التصنيف في حال تفاقم عجز الموازنة وعجز الميزان التجار 
الحقيقي إلى أقل من المستويات المستهدفة، وأشار في الوقت ذاته إلى إمكان رفع التصنيف إلى 

في حال تحسن الوضع اإلقليمي، وقيام الحكومة بتنفيذ إصالحات مالية وهيكلية، تمكن من  "مستقر"
 استدامة النمو وتقليج األعباء المالية العامة.

وفه من أخطار التصنيف المنخفض وما ترتبه من انعكاسات سلبية على ولم يخف وزير المال تخ
فرج المملكة في الحصول على االقتراض من األسواق الخارجية لسد الفجوة التمويلية، وارتفاع 
كلفته، وكذلك انعكاساته السلبية على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحسين البيئة الجاذبة 

خدمة الدين تجاوزت بليون دوالر في العام الماضي، وقررت الحكومة  لالستثمار. ُيذكر أن كلفة
االستمرار في إصدار الصكوك اإلسالمية لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين في 

 أدوات الدين الحكومي وبما يّتسق مع اإلطار العام إلدارة الدين.
نمو االقتصادي، مقرونًا بعدم حدوت مزيد تبقى اإلشارة إلى أن حكومة عّمان تراهن على تحسن ال

من التدهور في الوضع اإلقليمي، وتنفيذ مخرجات مؤتمر لندن وأبرزها االتفاق المبرم مع االتحاد 
األوروبي في شأن تخفيف شروط قواعد المنشأ بالنسبة إلى الصادرات األردنية. وفي حال تحقق 

في المئة للعام  3.3لي باألسعار الثابتة بنسبة ذلك، يتوقع األردن أن ينمو ناتجه المحلي اإلجما
 .2019في المئة لعام  4في المئة للعام المقبل، ونحو  3.8الحالي، و

 19/1/2017، ، لندنالحياة
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 اجتماعات بيروت وموسكو.. فلسطين برسم االنتظار! .54
 ماجد أبو دياك

 17خر من الثالثاء الموافق أعلنت الفصائل الفلسطينية المشاركة في اجتماعات موسكو في وقت متأ
أنها اتفقت على تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تننيم االنتخابات، حيت ستتوجه إلى  2017يناير 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبدء المشاورات لتشكيل هذه الحكومة. جاء ذلك بعد أيام من 
اتفقت على ضرورة عقد  اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني في بيروت التي

(، واتفاق المصالحة الموّقع 2005مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافًة، وفقًا إلعالن القاهرة )
من خالل االنتخاب، إن أمكن، والتوافق إن تعّذر إجراء االنتخابات. كما وافقت على  4/5/2011في 

 تشكيل حكومة وطنية.
ال تعدو اجترارا التفاقات سابقة لم تر النور  أنهاي الشكل إال ورغم أن هذه االتفاقات تبدو إيجابية ف

على أرض الواقع حتى ا ن، وذلك بسبب التباعد السياسي بين برنامجين يعمالن بشكل متضارب 
مع بعضهما، والشكوك التي ال تزال تهمين على ننرة حركة فتح إلى غريمتها ومنافستها على 

 .2006ها بأول انتخابات نزيهة في فلسطين عام الساحة، وهي حركة حماس التي هزمت
كما أن الالفت أن تطبيق ما ورد أعاله يتطلب قرارات من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، 

الذي  2011وهو الذي كانت له اليد الطولى في تعطيل تطبيق اتفاقات المصالحة وخصوصا اتفاق 
 تضمن آليات تنفيذية لالتفاقات التي سبقته.

 
 الخالفات أوال وأخيرا 

فهل ستمير هذه االتفاقات الجديدة من الواقع الفلسطيني، وتشكل تحوال في مسلك السلطة الفلسطينية 
باتجاه إعادة اللحمة الفلسطينية واالتفاق على برنام  وطني موحد لمواجهة المرحلة القادمة الشديدة 

ي تستملها السلطة الفلسطينية لشراء الوقت الصعوبة، أم أنها ستمثل رزمة جديدة من االتفاقات الت
 والتلويح بتطبيقها إلسرائيل والواليات المتحدة للحصول على مكاسب سياسية محدودة وآنية؟

يقتضي ذلك العودة إلى الوراء قليال، حيت واجه عباس محاوالت إسرائيلية إليجاد بديل له في حركة 
ركة محمد دحالن والذي بات يحنى بمطاء فتح من خالل دعم خصمه الرئيسي المفصول من الح

من ما يسمى الرباعية العربية الجديدة لخالفة عباس، على اعتبار أن دحالن سيقدم التنازالت التي 
عجز عنها عباس وتتمثل باالعتراف بيهودية إسرائيل والقبول بدولة فلسطينية مقلصة تستثني 

 .المستوطنات المفروضة إسرائيليا بقوة األمر الواقع
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وتمكن عباس من إثبات قوته بسيطرته على فتح في مؤتمرها السابع الذي انعقد برام هللا والذي أعاد 
تعيينه على رأس الحركة وعزز سلطاته وثبت رؤيته الرافضة للمقاومة، قاطعا بذلك الطريق على 

 دحالن وتجميد أنصاره وقطع الرواتب عنه.
يني ردحا من الزمن، بخالفاتها الداخلية وانقسمت إلى وهكذا انشملت فتح التي قادت النضال الفلسط

تيارات وقوى متصارعة. ورغم صعوبة المرحلة الحالية وحساسيتها، لم يدفع ذلك قيادات هذه الحركة 
إلجراء جردة حسابات للمسيرة السياسية الفلسطينية وفشل عملية التسوية في انتزاع حقوق الشعب 

قاومة ضد االحتالل وااللتحام مع قوى الشعب الفلسطيني ضمن الفلسطيني والتفكير بالعودة للم
 برنام  وطني موحد.

ولم تتمكن هذه الحركة من وضع خطط حقيقية للتعامل مع التحوالت اإلقليمية والدولية التي ال تعمل 
لصالح الفلسطينيين، وشعور العدو بأنه يمر بمرحلة ذهبية في مشروعه االستعماري في ضوء تركز 

الدولية على التعامل مع الصراعات اإلقليمية. ووصل األمر إلى أن القوى اليمينية داخل  الجهود
من الضفة  %40الكيان الصهيوني باتت تطالب بإلماء اتفاق أوسلو وا عطاء الفلسطينيين نحو 

المحتلة إلقامة كيان ال يتمتع بصفات الدولة ومشتت جمرافيا تصل بين مدنه الرئيسية طرق تخضع 
 الصهيوني. للعدو

 
 حسابات والتزامات

وما جرى في بيروت وموسكو من اتفاقات ال يمكن اعتباره اختراقا حقيقيا على صعيد التوافق 
الوطني، إذ ال يوجد حتى ا ن مؤشرات على جدية عباس الذي يملك مفاتيح فتح والمننمة والسلطة 

اجهة إسرائيل، واالحتماء في جمع القوى والشخصيات الفلسطينية ضمن مشروع وطني موحد لمو 
 بالشعب الفلسطيني للتصدي للضموط الخارجية عليه. وال يمكن اعتبار.

فانعقاد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني ليس مؤشرا على تميير في سياسة عباس، إذ 
وهذا  إن المننمة التي أنشئت بقرار عربي ال يمكن لها أن تعيد تشكيل نفسها من دون قرار عربي.

القرار ال يزال يضع الفيتو على إشراك حماس في قيادة المننمة، إذ تخشى األننمة العربية ومعها 
سرائيل تكرار   التي اكتسحت فيها حماس االنتخابات التشريعية. 2006الواليات المتحدة والمرب وا 

ذا أضيف لذلك تخوف قيادات فتح من هيمنة حماس على مننمة التحرير وتأثير ذلك على دور  وا 
هذه القيادات التي ربطت وجودها بالعدو اإلسرائيلي وانفصلت عن جماهيرها وشعبها، فإن إمكانات 

 دم  حماس بالمننمة تنل ضعيفة وربما منعدمة.
 



 
 

 
 

 

 36 ص             4174 العدد:        1/19/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

 مصالحة رهن التكتيك
وترتبط مسألة تشكيل حكومة وحدة بقرار من الرئيس عباس الذي يبدو أنه سعى لتحريك هذا الملف 

هار قوته وسيطرته على الساحة الفلسطينية بما في ذلك حماس بعد أن أكد هيمنته على تكتيكيا إلن
 حركة فتح، في مواجهة اتهامات إسرائيلية له بأنه ال يمثل الشعب الفلسطيني كله.

وعلى المدى القريب، وبصرف الننر عن قراره النهائي في موضوع الحكومة، فإنه سيعمل على 
ي مضمون سياسي ألنه يريد التحكم بمخرجات الموقف السياسي تجاه من أ -إن شكلها –تفريمها

العدو واالحتفان بالموقف السياسي للسلطة لنفسه ومجموعة محدودة حوله، كما أنه سيحسب ألف 
حساب للموقف اإلسرائيلي الراغب أصال في استبداله وعزله، ولن يقدم على أي خطوة من شأنها أن 

 ة نتنياهو المتحالفة مع اليمين اإلسرائيلي.تثير مزيدا من استعداء حكوم
أما إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية، فتلك مسألة تستدعي من عباس التوقف عندها كثيرا، إذ 
إنه اضطر إلى إلماء االنتخابات البلدية بعد أن شعر أن حماس قد تحقق نتائ  متقدمة فيها، 

وقف هذه االنتخابات مخافة أن يشجع فوز حماس فيها واستجاب لضموط دول اإلقليم التي طالبته ب
 مجموعات اإلسالم السياسي في هذه الدول.

وما لم يتمكن الرئيس الفلسطيني المنتهية واليته من تأمين فوز حركة فتح بالحصة األكبر من مقاعد 
حجيم دور المجلس التشريعي الجديد، بحيت يتم تمرير قراراته الداخلية والسياسية بكل سالسة مع ت

حماس إلى كتلة معارضة غير معطلة لقرارات عباس في المجلس، فإن هذا األخير لن يقدم على 
 خطوة االنتخابات.

كزعيم هو المتحكم األول  كتننيم وعباسوفي ضوء هذه المؤشرات والمعطيات، يمكن القول إن فتح 
مقاومة االحتالل، وأن في تحقيق مصالحة ناجزة تقوم على أساس تبني مشروع وطني يستند إلى 

ن تحملت جزءا  عن المصالحة فإن دورها يمكن اختباره في  من المسؤوليةبقية القوى الفلسطينية وا 
 مرحلة الحقة إذا قرر عباس المضي فيها بشكل جدي وهو أمر لم يثبت حتى ا ن!

ر السلطة في وحتى ا ن ال يبدو أنه يلوح في األفق اختراق حقيقي على مستوى المصالحة، إذ تستم
برنامجها السياسي وفي التنسيق األمني مع االحتالل ومالحقة المقاومين، كما أنها تشارك العدو في 
تشديد الحصار على قطاع غزة إلسقاط حركة حماس فيه وضرب مقاومتها، وهو أمر تجلى واضحا 

حماس وال تريد  في أزمة الكهرباء األخيرة في قطاع غزة، إذ إنها أكدت أن السلطة تسعى إلسقاط
استالم قطاع غزة بعد أن تنازلت حماس عن السلطة فيه لصالح تمهيد الطريق للمصالحة 

 الفلسطينية.
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وفي المقابل يستمر التشدد اإلسرائيلي ومحاوالت تصفية القضية عربيا وعالميا، فيما ينهر بصيج 
مة في كل من غزة والضفة أمل في فلسطين باستمرار انتفاضة القدس ومحاوالت تعزيز قدرات المقاو 

على أن أمل أن ال يكون الشعب الفلسطيني لقمة سائمة لالحتالل وال منقادا إلرادة سلطة غدت 
 حارسا ألمن االحتالل.

 18/1/2017، "21موقع "عربي 

 
 "فتيات" حماس.. ثقب صغير في الجدار .55

 حلمي األسمر
(1 ) 

ي المشهد العربي، تشرع بالبحت عن نقاط حينما تننر إلى "بحر" اإلخفاقات التي "نتمتع" بها ف
مضيئة كي تتوازن، وتمّذي روحك المشروخة بقليٍل من االنتعاش، كي ال تسقط في حفرة القنوط 

 والسواد. 
اعتدنا عقودًا أن نرى "شباك" ملعبنا يهتّز باألهداف التي يسجلها العدو، والصديق والشقيق أيضًا، بل 

ا خر، بتسجيل األهداف في مرماه، إن لم نقل إن "الجمهور" حتى حارس المرمى لم ُيقّصر، هو 
أيضا لم يقّصر في خذالن فريقه، والنزول إلى الملعب أيضًا لتمزيق شباك المرمى، ال تسجيل أهداف 

 فيه فقط. 
وسط هذا اإلخفاق، تمّسك بإنجاز، أي إنجاز، حتى ولو كان متناهيًا بالصمر، لكنه يحمل أكبر من 

 ممزاه. 
خبار، أن حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( تنتحل شخصيات فتيات على "فيسبوك" للتواصل في األ

مع جنود جيش العدو اإلسرائيلي، بهدف كشف أسرار عسكرية، ووفق ما نشر هذا الجيش، أخيرًا، 
في وسائل إعالم إسرائيلية، نفذت الحركة هجومًا إلكترونيًا استهدف جنود العدو عبر "فيسبوك" حيت 
تواصل "جنود" عبر حسابات "فيسبوك"، بأسماء وصور فتيات جميالت، ونجحوا في استدراج أولئك 
الجنود إلى كشف معلومات دقيقة عن جيشهم. ويبدو أن األمر لفت ننر جهات الرصد لديهم، في 
أعقاب بالغات عديدة وصلت من الجنود عن تواصل حسابات "مشبوهة" معهم عبر "فيسبوك"، 

إلى تنزيل تطبيقات تعارف، ومن ثم قطع االتصال. وبناء عليه، أطلقت وحدة الحفان واستدراجهم 
على أمن المعلومات في جيشهم حملًة للتعّرف على حقيقة هذه الحسابات، حيت نشر صورًا للفتيات 
الالتي "استعارت" حماس صورهن، وكذلك معلومات عن تطبيقات تابعة للحركة، كانت ترسلها إلى 

الحسابات المسروقة. واعترف جيش العدو بأن "حماس" تواصلت مع جنود جيشه عبر  الجنود عبر
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"فتيات" سرقت هويتهن، وبعد تعزيز العالقة معهم، طلبت منهم تنزيل تطبيقات تعارف، هي 
 فيروسات الختراق المعلومات على الجهاز. 

في الفخ، منهم رائد.  والمحصلة أن جنودا كثيرين، حسب اعتراف وسائل إعالم إسرائيلية، وقعوا
واستطاعت "حماس" الحصول على معلوماٍت عسكرية دقيقة عبر الحسابات المسروقة، مثل: رؤية 
معدات عسكرية سرية، ومعرفة أماكن تجمع الجنود، ومواقيت التدريبات العسكرية. واعترف الجيش 

واصل مع جنود الجيش من بأن مقاتلي "فيسبوك" أنهروا تمّكنا في اللمة العبرية، إذ استطاعوا الت
دون إثارة شّكهم. وفي أعقاب هذا االختراق الناجح للمننومة األمنية الصهيونية، اتخذ الجيش 
إجراءات خاصة، في مقدمتها كشف الحسابات على المأل ورفع التوعية لدى الجنود، في الخدمة 

ق امة مركز اتصاالت لتلقي اإللزامية واالحتياط، لناهرة سرقة هويات الحسابات على "فيسبوك"، وا 
 الشكاوى حول حسابات مشبوهة أخرى. 

المفرح أن ينجح "جنود" من المعسكر العربي في تسجيل إنجاز حقيقي، في إحدى الساحات التي 
طالما سجل العدو انتصاراٍت مبهرة فيها، وهي من الساحات األثيرة لديه، وكثيرًا ما كنا ضحايا "فتياته 

ي، إحدى المبّشرات، فلم يسبق أن قرأت عن نجاح عربي في مواجهة العدو، الجميالت"، وتلك، لعمر 
 بسالح "الجنس" األثير لديه، وتسجيل نجاٍح فيه، وفق اعترافه هو، ووفق ما تنشر وسائل إعالمه. 

(2 ) 
اإلمبراطوريات الكبرى في التاريخ البشري لم ُتهزم من عدو خارجي، بل هزمها "فيروس" داخلي، أكل 

حتى إذا تعّرضت لتهديد جدي من الخارج، حتى ولو كان هامشيًا، تداعت وتحللت، وذهبت  بطنها،
 إلى كتب التاريخ. 

في أيامنا هذه، ثّمة إمبراطورية تسمى "إسرائيل" هي كذلك ليس بالمعنى الحرفي للمصطلح، بل نسبة 
الننير، القليل مما قام  ألسيجة الحماية التي تلتف حولها. كانت، منذ قيامها، تحنى برعايٍة منقطعة

به اليهود هو ما أعطاها هذه الصفة اإلمبراطورية، وبين إعالن "قيام الدولة" واستوائها على عودها، 
كان الننام العربي الرسمي يعطيها كل ما "تستحق" من حمايٍة وحدٍب ورعايٍة سرًا وعالنيًة، وكل 

نزالهم عن "الشاشة". الزعماء والقادة الذين "فّكروا"، ولو في أحالم اليقن  ة بالنْيل منها، تّمت إزاحتهم وا 
في المننور القريب، لم تزل إمبراطورية بني إسرائيل في أوج "عنمتها" وتمّولها. بدأ بعض الرعاة 
يشعرون أن المول الذي صنعوه يجب لجمه قلياًل، ألنه بدأ يشكل خطرًا ليس على ضحاياه العرب 

"ترامبو" الذي يعد اإلمبراطورية باستمرار الرعاية والعطف، ونقل فقط، بل عليهم هم أنفسهم، حتى 
سفارته إلى القدس، قال لها صراحة بمنطق "ابن السوق": على إسرائيل أن تمّول نفقاتها.. هذه 
الجملة "الصميرة" التي ربما لم تلفت أننار كثيرين، هي حجر سنمار الذي ربما يهدد بناء "القصر" 
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الذي يخرج  2334لمقصد هنا اإلسراف في التفاؤل بشأن قرار مجلس األمن اإلمبراطوري، وليس ا
المستوطنات من تحت عباءة "الشرعية الدولية"، فهو مجّرد قرصة أذن للمعشوقة، لكنه ذو ممزى في 

 قادم األيام. 
في الرعاة والمحبون والعشاق الذين يحبون إمبراطورية إسرائيل من طرف واحد معنيون ببقائها خنجرًا 

خاصرة الشرق، لكي ينل يئن وفي حالة "ارتخاء" حضاري، وحتى موت سريري، فشرقنا تحديدا هو 
ما يهّدد "رفاهية العالم الحر"، ومن الواجب الحفان على هذه الرفاهية، بإبقاء الشرق نائمًا، أو غائبًا 

اإلمبراطورية يعملون أو مميبًا، وجنود اإلمبراطورية هم من "يضمنون" دوام هذه الحال. وحدهم جنود 
اليوم على تفتيتها من الداخل، كشأن كل اإلمبراطوريات الكبرى. إسرائيل هي العدو األول إلسرائيل، 
وهي التي ستقضي عليها، تمامًا كما يحدت في الطب، عندما تنتحر خاليا الجسم وتقتل نفسها، وهي 

ما هي مهمة شرح "التفاعالت عملية كيميائية معقدة، يصعب شرحها في مقاٍل كهذا، بالضبط ك
 الداخلية السياسية" لامبراطورية، والتي ستؤدي إلى زوالها. 

ما سبق ليس مخّدرًا النتنار االنتحار الذاتي للمول، فقد قلنا، ونعيد، إنه ال بد من عامل "خارجي" 
عوامل لمساعدة العامل الداخلي. أما بالنسبة لحركة حماس، فهي تكاد تكون وحيدًة في باب "ال

الخارجية"، وكل ما فعلته وما يمكن أن تفعله ال يمكن أن يكفي لمواجهة جبروت "اإلمبراطورية". 
لكن، من حقنا أن نحتفي بأي إنجاٍز تسجله في مرمى العدو، ونلقي الضوء عليه، حتى ولو كان 

 "إنجازا جنسيًا" صميرًا، قد ال يشكل غير ثقب صمير في الجدار.
 19/1/2017، العربي الجديد، لندن

 
 جدل فلسطيني  حول إقامة سفارة قطري ة في غز ة .56

 عدنان أبو عامر
كانون الثاني/يناير الشروع في بناء سفارة لها في غّزة،  9أعلنت اللجنة القطرية إلعمار غّزة في 

وسيقام المبنى في جنوب ميناء غّزة، على مساحة خمسة دونمات، ويشمل مبنى السفارة وسكن 
 السفير.
يناير، على صفحتها على الفيسبوك خبر إنشاء السفارة القطرية  9نشرت اللجنة القطرية يوم وقد 

بمزة، لكنها بعد ساعات قليلة فقط، قامت بتعديل الخبر، واستبداله بإقامة مبنى للجنة القطرية إلعمار 
نة، ولم غزة، وليس السفارة، دون توضيح أسباب تميير الخبر، الذي تم حذفه كليا من موقع اللج

 يتسن العودة إليه.
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انتشر الخبر سريعًا بين الفلسطينّيين، مّما دفع رئيس اللجنة القطرية إلعمار غّزة محّمد العمادي، 
كانون الثاني/يناير، وصل "المونيتور" نسخة  10وهو برتبة سفير في بالده، إلى إصدار بيان في 

عالم حول إنشاء مبنى سفارة لقطر في غّزة، منه، قال فيه إّن "التصريحات التي تناقلتها وسائل اإل
غير دقيقة، فما سيتّم إنشاؤه هو مقّر لّلجنة القطرّية المشرفة على مشاريعها في غّزة، ومشاريع قطر 

 كاّفة في غّزة والضّفة المربّية تتّم بالتنسيق مع حكومة الوفاق الفلسطينّية".
ة، وقد أعلن إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس قد تبدو قطر من أكثر الدول تدّخاًل في أوضاع غزّ 

، أن 2012السابقة، لدى زيارة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى غزة في أكتوبر 
، ولعّل ننرة على صفحة الـ"فيسبوك" 2012مليون دوالر منذ  400قيمة مشاريع قطر في غزة بلمت 

سمي، تكشف عن األدوار الكبيرة التي تقوم بها قطر في لّلجنة القطرّية إلعمار غّزة، وموقعها الر 
تنشيط االقتصاد الفلسطيني، وتشميل الحركة العمرانية في غزة، إلى جانب دورها في مصالحة فتح 

كانون الثاني/يناير عن استعدادها للتوسط لصفقة تبادل أسرى بين  11وحماس، وا عالن قطر في 
سرائيل، وقد كان لقطر الدور ا ألكبر في المساعدة بإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء التي عاناها حماس وا 

مليون  12يناير أنها تبرعت بـ 15الفلسطينيون في غزة منذ بداية يناير الجاري، بإعالن قطر يوم 
 دوالر لشراء الوقود الالزم لتشميل محطة الكهرباء.

هوّيته، لـ"المونيتور" إّن قال مسؤول حكومي فلسطينّي في غّزة، عالقاته وثيقة مع قطر، أخفى 
"حماس لديها رغبة في أن تقيم قطر سفارة لها في غّزة، ألّنه يعترف بالحركة في القطاع، لكّن قطر 
لم تعطها جوابًا نهائّيًا، لرغبتها في توازن عالقتها بين السلطة الفلسطينّية وحماس، والسفير القطرّي 

غّزة، ورّبما أرادت قطر نقل إدارة مشاريعها من  العمادي وطاقمه يقيمان في فندق الموفنبيك في
 الفندق إلى مقّر دائم، يكون أقّل من سفارة دبلوماسّية، وأكثر من مكتب مشاريع".

، وبعد سيطرة حماس على غّزة، نقلت السفارات العربّية واألجنبّية مقّراتها إلى 2007في حزيران/يونيو 
ر واألردن وعمان والممرب وتونس وجنوب أفريقيا رام هللا، وهي قرابة عشر سفارات، منها مص

باستثناء مكاتب تمثيلّية إلدارة مصالح دولها، واستخراج تأشيرات السفر لسّكان  وروسيا والنروي ،
غّزة، مثل فرنسا وألمانيا وروسيا، أّما الدول األوروبّية، فتفّوض مكتب االّتحاد األوروبّي الموجود في 

 غّزة لتسهيل مصالحها.
ال عضو المجلس الثورّي لفتح أمين مقبول لـ"المونيتور" إّن "أّي ممثّلّية أو سفارة لدى دولة فلسطين وق

يجب أن تقام في العاصمة المستقبلية في القدس، بالتنسيق مع القيادة الفلسطينّية وحكومة التوافق، 
 وما عدا ذلك، يعتبر تجاوزًا لألعراف الدبلوماسّية".
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ينة رام هللا وسط الضفة المربية تعتبر اليوم العاصمة الفعلية للسلطة الفلسطينية، الجدير بالذكر أن مد
 وفيها يقيم جميع السفراء والقناصل للدول العربية واألجنبية.

 9شّكل إعالن قطر نّيتها إقامة سفارة لها في غّزة، ماّدة دسمة لشبكات التواصل االجتماعّي في 
ا مقّدمة إلى االعتراف بدولة غّزة المستقّلة، ومن رأى فيها أمرًا طبيعّيًا كانون الثاني/يناير، مّمن اعتبره

تحتاجه اللجنة القطرّية إلدارة شؤونها االقتصادّية، مع االتّفاق على ما يمّثله السفير العمادي من 
 حضور الفت في الساحة الفلسطينّية.

الستّار قاسم لـ"المونيتور" إّن "إقامة وقال أستاذ العلوم السياسّية في جامعة النجاح في نابلس عبد 
قطر سفارتها في غّزة يجب أن توافق عليها إسرائيل، ألنها تعتبر غزة ضمن حدود سيطرتها السياسية 

، وال أنّنها ستعارض، فقطر قد تلعب دورًا 2005واألمنية، رغم االنسحاب اإلسرائيلي منها عام 
بعادها عن المقاومة، بسبب ت أثيرها عليها لما تنفقه من أموال طائلة في غّزة، وال بتدجين حماس، وا 

أنّن السلطة الفلسطينّية ستثير ضّجة مع قطر بسبب سفارتها في غّزة، فالسلطة مستفيدة من دعم 
قطر، ولن تمضبها، خشية توّقف الدعم، مع أّن خطوة قطر قد تشّكل دافعًا لدول أخرى كتركيا، 

 ني اعترافًا دبلوماسّيًا بحكم حماس للقطاع".إلقامة سفارة لها في غّزة، مّما يع
تجدر اإلشارة أن قطر ليس لها سفارة لدى السلطة الفلسطينية، حيت يصل السفير العمادي لمدينة 
جراء اتصاالته السياسية مع الوزارات الفلسطينية، دون أن يكون له مقر  رام هللا إلنجاز معامالته، وا 

 رسمي في الضفة المربية.
ديت عن سفارة قطرّية في غّزة، مع حديت عضو المكتب السياسّي لحماس موسى أبو تزامن الح

أيلول/ديسمبر، عن إمكان إقامة كونفدرالّية بين غّزة والضّفة المربّية، لتعّذر إنهاء  30مرزوق في 
كانون  2االنقسام بينهما، مّما أثار ردود فعل غاضبة بين الفلسطينّيين، لكّن أبو مرزوق نفى في 

 لثاني/يناير أن تكون الكونفدرالّية قد طرحت داخل حماس.ا
وقال المستشار السياسّي السابق لنائب رئيس المكتب السياسّي لحماس اسماعيل هنّية، أحمد يوسف 
لـ"المونيتور" إّن "إقامة مبنى لرعاية مصالح قطر في غّزة أمر طبيعّي، سواء كان سفارة أم مكتبًا 

كثير من الملّفات الفلسطينّية، كرفع حصار غّزة، وتننيم عالقة غّزة مع  للمشاريع، فقطر فاعلة في
إسرائيل، مع غياب مصر عن المشهد الفلسطينّي، وانشمالها بأوضاعها الداخلية، ولذلك إقامة 
المكتب أو السفارة، باتت مطلوبة، وستحنى بموافقة إسرائيل، وقطر قادرة على تبديد مخاوف السلطة 

السفارة، بإبالغها السلطة أن إقامة سفارة قطرية في غزة ال يعني اعتراف قطر بدولة  الفلسطينّية من
دارة مشاريعها هناك فقط، ولذلك لم نسمع ردود فعل  نما لرعاية مصالحها وا  مستقلة في القطاع، وا 

 سلبّية من رام هللا حول الخطوة القطرّية".
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مكتبًا إلدارة مشاريعها االقتصادّية، إاّل أّنها رّبما سواء كان ما ستقيمه قطر في غّزة، سفارة كاملة، أم 
هي الدولة األولى التي تقوم بهذه الخطوة الدبلوماسّية في غّزة، مّما يدفع إلى السؤال حول حصولها 
على إذن السلطة الفلسطينّية وفقًا لألعراف الدبلوماسّية، حيت أّكد وزير األشمال العاّمة في حكومة 

كانون الثاني/يناير، أّن أحدًا لم يتواصل معه في خصوج السفارة  10اينة، في الوفاق مفيد الحس
 القطرّية، واصفًا الخطوة بأّنها تعّمق االنقسام، وتعّزز مفهوم دولة مستقّلة في غّزة.

وقال خبير الشؤون الدبلوماسّية عالء أبو عامر، دبلوماسي سابق بوزارة الخارجية في السلطة 
مونيتور" إّن "إقامة قطر قنصلّية لها في غّزة أمر متفّهم، لكّن بناء سفارة ضخمة، الفلسطينية، لـ"ال

يطرح عالمة استفهام، فالسفير هو ممّثل رئيس الدولة لدى رئيس الدولة ا خر، ومقّر الرئيس محمود 
 عّباس في رام هللا، العاصمة الموّقتة لفلسطين، مّما يطرح سؤااًل حول دعم قطر ألّي من القوى

 الفلسطينّية".
صمتت إسرائيل الرسمّية على الخطوة القطرّية، لكّن الضابط السابق في جهاز االستخبارات 

كانون  10اإلسرائيلّية يوني بن مناحيم ذكر على موقع المعهد األورشليمّي لشؤون الدولة في 
طينّية ستقام أخيرًا في غّزة الثاني/يناير، أّن إقامة سفارة لقطر في غّزة، تعني قناعتها بأّن الدولة الفلس

 فقط،.
"المونيتور" اتصل بالعديد من وزراء السلطة الفلسطينية، وأعضاء باللجنة المركزية لفتح، للتعقيب 
على مسألة سفارة قطر بمزة، فرفضوا، لكن وزيرا بالسلطة الفلسطينية، أخفى اسمه، أبلغ "المونيتور"، 

رغم أن الحكومة الفلسطينية ال علم لها بتفاصيل مسألة أن "اتصاالت رام هللا والدوحة مستمرة، و 
السفارة القطرية المزمع إقامتها بمزة، لكن ثقتنا في األشقاء القطريين كبيرة بأال يكون لخطوتهم هذه 

 أثر بإدامة االنقسام الفلسطيني بين غزة والضفة".
مثيلّي في غّزة، بمّض الننر عن أخيرًا... إعالن قطر عن إقامة سفارتها أو قنصلّيتها أو مكتبها الت

المسّمى الرسمّي، يعني تقوية عالقتها بحماس، مّما قد يمنح حماس شعورًا أقوى بتحالفها مع دولة 
غنّية ومؤّثرة إقليمّية مثل قطر، على الرغم من عدم وجود إجماع فلسطينّي حول صوابية هذه 

ادرة على إغضاب قطر، التي تعتبر من أكثر الخطوة، وفي الوقت ذاته، ال تبدو السلطة الفلسطينّية ق
 الداعمين لها.

 18/1/2017المونيتور، 
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 اللوبي اإلسرائيلي قوي ولكن هزيمته ممكنة .57
 فراس أبو هالل
غطت فضيحة اللوبي اإلسرائيلي وسفارة تل أبيب في لندن خالل األسبوعين الماضيين عناوين 

غالبية الصحف، بمض الننر عن توجهاتها من  الصحف البريطانية الكبرى لعدة أيام، وشمل ذلك
اليسار لليمين للوسطه ألن تلك الفضيحة تمس األمن القومي البريطاني، بحسب بيانات حزبي 

 المعارضة الرئيسين: العمال والوطني األسكتلندي.
استطاع صحفي في وحدة التحقيقات في قناة الجزيرة أن يقيم عالقة مع مونف في سفارة تل أبيب 

لندنه مدعيا أنه ناشط يريد خدمة اللوبي "اإلسرائيلي" في بريطانيا، وتمكن الصحفي من تسجيل في 
عدة لقاءات للمسؤول في السفارة شاي ماسوت خالل ستة أشهر بواسطة كاميرا مخفية. نهر 
ماسوت في هذه التسجيالت وهو يت مر مع سياسيين وحزبيين بريطانيين إلسقاط وزراء وشخصيات 

 دها للسياسات اإلسرائيلية، ومن ضمنهم وزير دولة في وزارة الخارجية. عرفت بنق
وبعيدا عن الجدل البريطاني الداخلي حول الفضيحة، فإن الداللة األهم عربيا هي أن اللوبي 
ن كان قويا، فإن من الممكن هزيمته، إذ بدا واضحا خالل األيام الماضية  اإلسرائيلي في المرب وا 

إعالمية عربية مثل قناة الجزيرة أن تسدد ضربة قوية لهذا اللوبي، ما أضطر  كيف استطاعت وسيلة
الحكومة اإلسرائيلية لالعتذار للخارجية البريطانية، كما أدت الفضيحة إلى استقالة المسؤول 
اإلسرائيلي ومساعدة وزيرة التعليم في حكومة تيريزا ماي بعد الكشف عن تورطهما بالت مر ضد 

 يين.سياسيين بريطان
  

 قوة اللوبي بين الواقع واألسطورة 
يمثل اللوبي اإلسرائيلي/الصهيوني في المرب أحد محاور الجدل الكبير في النقاش السياسي والشعبي 
العربي، بين من يروج لفكرة سيطرة هذا اللوبي بشكل كامل على السياسة الشرق أوسطية للواليات 

ى، وبين أولئك الذين ينفون وجود أي تأثير لهذا اللوبي المتحدة وغيرها من الدول األوروبية الكبر 
 واعتباره وهما. 

ولمعرفة حقيقة دور اللوبي بعيدا عن األساطير التي تضخم قوته أو تتجاهله تماماه فال بد ابتداء من 
التأكيد على حقيقة أن الننام السياسي في كثير من الدول المربية وخصوصا الواليات المتحدة 

" أن تمارس دورا في صناعة السياسات للحكومة. Lobbiesيتيح لجماعات الضمط "وبريطانيا 
وتستطيع أي جماعة ضمط وفق هذا الننام أن تستخدم اإلعالم ومراكز البحت والعالقات العامة مع 
صانعي القرار من وزراء ونواب وحكام محليين، وتستطيع أيضًا أن تستخدم التناهر واالعتصام 
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ى إرسال رسائل ضمط واحتجاج لنوابهم، وكتابة العرائض، والعمل من خالل وحت الناخبين عل
 األحزاب السياسية الكبرى، بهدف التأثير على قرارات السياسيين بمختلف درجاتهم ومواقعهم. 

وبناء على ما سبق فإن عمل جماعات الضمط ومن ضمنها اللوبي الصهيوني ال يفترض أن يندرج 
روج أحيانا، بل هو من صميم الننام السياسي المربي، بشرط أن يلتزم في إطار المؤامرات كما ي

بقواعد اللعبة، وألن مونف السفارة اإلسرائيلية في لندن يعمل لصالح دولة أجنبية، فهو إذن يمارس 
الضمط خارج قواعد اللعبة، وهو ما دعا كثير من الصحفيين والسياسيين العتبار ما تسرب في 

ة فضيحة لسفارة تل أبيب ولبعض السياسيين البريطانيين، ومسألة أمن قومي تسجيالت قناة الجزير 
 بريطاني. 

وخالفا لما هو دارج في النقاش العربي حول المسألة، فإن اللوبي الصهيوني لم يكن يوما اللوبي 
اعدين األقوى في الواليات المتحدة مثال، بل هو يأتي عادة في المركز الثالت أو الرابع بعد لوبي المتق

والسالح وأحيانا تجارة النفط. وألنه اللوبي "اإلثني" )المبني على إثنية معينة( األقوى، فقد نن 
 الكثيرون أنه األقوى على اإلطالق، في مجافاة للواقع. 

وبرغم ذلك، يبقى اللوبي الصهيوني قويا ومؤثرا، ولديه الكثير من الوسائل التي يستطيع من خاللها 
ة القرار في المتعلق بالشرق األوسط في الدول المربية. ويبدو هذا األمر طبيعيا التأثير على صناع

في نل الخبرة الكبيرة التي امتلكها اللوبي الصهيوني خالل عقود طويلة من ممارستها للسياسة في 
المرب، إضافة لكونه يعمل في بيئة سياسية قريبة منه أيديولوجيا كما وصفها السياسي والباحت 

ف "آرون ديفيد ميلر" الذي عمل مستشارا في وزارة الخارجية األمريكية لربع قرن، والذي قال المعرو 
في دراسة مهمة عن اللوبي اإلسرائيلي أن األخير يكتسب قوة كبيرة ألن األمريكيين يعتبرون 
اإلسرائيليين "مثلهم" وبالتالي فإن عمله أسهل بكثير من جماعات الضمط العربية أو المناهضة 

 سرائيل.إل
 

 هزيمة اللوبي "اإلسرائيلي" ممكنة
على الرغم من القوة الكبيرة لمننمات الضمط "اإلسرائيلية" في المرب، إال أن جماعات ضمط مختلفة 
استطاعت هزيمتها في عدة مناسبات. في الواليات المتحدة مثال خسر اللوبي "اإلسرائيلي" أمام 

في  1981و 1978عملت لصالح السعودية عامي "لوبي" األسلحة وبعض مننمات الضمط التي 
النزاع حول صفقات بيع طائرات عسكرية وأسلحة للسعودية وهي الصفقات التي كان اللوبي 

عندما ربط  1991"اإلسرائيلي" يعارضها. كما فشل اللوبي أيضًا في صراعه مع إدارة بوش األب عام 
 الضفة المربية.  القروض األمريكية لدولة االحتالل بوقف االستيطان في
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ولم تقتصر هزائم اللوبي "اإلسرائيلي" على صراعاته مع جماعات الضمط التي تعمل لصالح الدول، 
سالمية وغربية تعمل لصالح قضية فلسطين  بل إنه، وهذا األهم، خسر أمام مؤسسات شعبية عربية وا 

ة التسجيالت السرية في المرب، وخصوصا في أوروبا، حيت لم تكن خسارة هذا "اللوبي" في فضيح
 التي نشرتها الجزيرة هي األولى من نوعها، إذ شهدت السنوات األخيرة عدة هزائم، أهمها:

أوال: انتصرت مؤسسات خيرية ومننمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين في عدة قضايا أمام 
تحت  المحاكم األوروبية وخصوصا البريطانية، كان الطرف ا خر فيها إما مننمات تنضوي

 مؤسسات الضمط "اإلسرائيلية"، أو جهات متأثرة بهذه المؤسسات. 
ثانيا: فشلت مؤسسات الضمط "اإلسرائيلية" في منع االتحاد األوربي من إصدار قانون يجبر التجار 
على اإلفصاح عن مصدر منتجاتهمه في حال كانت مستوردة في المستوطنات المقامة على أراضي 

بما يتيح للمستهلكين الراغبين بمقاطعة منتجات المستوطنات من معرفة هذه  الضفة المربية والقدس،
 المنتجات واالمتناع عن شرائها. 

ثالثا: فشل اللوبي "اإلسرائيلي" في الضمط على المجالس البلدية البريطانية التي تقاطع منتجات 
ميا، على الرغم من نجاح المستوطنات، وعلى المؤسسات األكاديمية التي تقاطع دولة االحتالل أكادي

هذا اللوبي بالتأثير على حكومة ديفيد كاميرون إلصدار تحذيرات للمؤسسات التي تقاطع ننيراتها 
 في دولة االحتالل. 

رابعا: استطاعت المؤسسات المتضامنة مع الفلسطينيين من االنتصار على اللوبي "اإلسرائيلي" في 
نات الدول األوروبية بالدولة الفلسطينية، كما هو الحال في المعركة المتعلقة باعتراف كثير من برلما

يطاليا وغيرها من الدول األوروبية.  بريطانيا وفرنسا وا 
خامسا: فشل اللوبي "اإلسرائيلي" في منع بعض الحكومات البريطانية من المساهمة في ميزانيات 

نها تخصج لعائالت السلطة الفلسطينية، بحجة أن بعض األموال تذهب "لتشجيع اإلرهاب" أل
 الشهداء واألسرى. 

قد تبدو هذا الهزائم بسيطة وغير جذرية، وهذا صحيح إلى حد ما، ولكن من الضروري دائما أن 
ندرك أن الصراع بين المؤسسات الداعمة إلسرائيل وتلك المؤيدة للنضال الفلسطيني هو صراع بالنقاط 

يرة تصبح مهمة ومؤثرة مع تراكمها، خصوصا وليس بالضربة القاضية، ولذلك فإن النجاحات الصم
عندما تنجح أي مننمة شعبية في تفنيد الرواية الصهيونية للصراع التي يعمل لوبي "إسرائيل" على 

 نشرها في المرب منذ عقود طويلة.
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كما أن هذه االنتصارات الصميرة في المعركة مع "اللوبي اإلسرائيلي"ه تكتسب أهمية كبرى في 
لتي تروج بحسن نية أو بسوء نية عن أسطورة اللوبي "اإلسرائيلي" الذي ال يمكن دحض الفكرة ا

 هزيمته، فهذا اللوبي قوي، نعم، ولكن هزيمته ممكنة!
 19/1/2017، "21موقع "عربي 

 
 األمــيركــي المحـتـمــل: انـعـكــاســات شــرق أوسـطـيـة –التـقـارب الـروسـي  .58

 تسفي مجين
تكثر الرسائل حول التمييرات المرتقبة في سياسة الواليات  األبيضالبيت  إلىب مع دخول دونالد ترام

 المتحدة بالنسبة لروسيا. 
فانتصار ترامب يستقبل في روسيا برضى وتفاؤل عنيم، وال سيما عقب تصريحاته في حملة 

ضمط ، فان روسيا تعيش تحت وباإلجمالاالنتخابات للرئاسة حول استعداده للتعاون مع روسيا. 
 ديمقراطية ستشدده.  أميركيةغربي كان التقدير هو أن إدارة 

ولكن يتبين أن ترامب نفسه معني بتخفيض مستوى المواجهة مع روسيا ويحتمل أن يكون مستعدا 
 وان لم تكن تنازالت كبيرة.  –الن يعمل على تسويات 

س الجديد مهام منصبه، بينما اما روسيا من جهتها فتعيش حالة انتنار متحفزة استعدادا لتسلم الرئي
 التي تدعي بتدخل روسيا في عملية االنتخابات في الواليات المتحدة. األصواتتتعانم في الخلفية 

في الواليات المتحدة، مثلما في الساحة الدولية بشكل عام أيضًا، يبدو حرج وانعدام يقين من نوايا 
بما في ذلك بالنسبة للسياسة التي تتحدد تجاه  ترامب في مسألة السياسة الدولية للواليات المتحدة،

 روسيا. 
 اإلدارة الجديدة.  أعمالواضح أن هذا الموضوع سيكون من المواضيع المركزية على جدول 

وبالتوازي، يتعانم القلق في أوساط المؤيدين لمواصلة التصدي للتحدي الروسي ويفضلون مواصلة 
، كونمرس كثيرون أعضاءالمنصرفة ومؤيديها،  أوباما إدارة –ممارسة الضمط على روسيا، بينهم 

 . األوروبيةبينهم جمهوريون، وبالطبع الدول 
تجعل من  األرضيبدو أن جزءا من نشاط اإلدارة المنصرفة كان يستهدف تثبيت حقائق على 

 الصعب على ترامب تميير السياسة الحالية تجاه روسيا.
موضوع روسيا ستكون بال شك ذات آثار على الشرق األميركية الجديدة في  اإلدارةإن سياسة 

وعلى عموم السياقات الذي يشهدها، وعلى رأس ذلك التدخل الروسي في الحرب في  –األوسط 
 سورية. 
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، تسعى القوى األخيرةفضعف مراكز الحكم للدول كنتيجة للثورات التي ألمت بالمنطقة في السنوات 
 لى استماللها. المتطلعة إلى تعنيم قوتها إ اإلسالمية

أم للقوى  اإلقليميةوقد شجعت الثورات في المنطقة بالتوازي سواء التدخل المتعانم للقوى العنمى 
كلها  –العنمى العالمية في ما يجري في المنطقة، بهدف التأثير على الميول وموازين القوى فيها 

 ا االطار. المستقبلي وقوتها النسبية في هذ اإلقليميالننام  إمالء إلىتتطلع 
وبين القوى التي تؤدي دورا مركزيا في صراع القوى هذا توجد روسيا أيضًا، التي تستهدف تعزيز 

 مكانتها في الشرق األوسط.
، ردا على التحديات التي تواجهها أخرى أموريشكل التدخل الروسي في الشرق األوسط، ضمن 

 حيال المرب. 
 أوكرانيافي مجال االتحاد السوفياتي السابق وال سيما في  فالدول المربية التي تعتبر السلوك الروسي

كعدوان غايته تثبيت نفوذ موسكو في هذا المجال، ردت على خطواتها بالضمط السياسي عليها، 
 وبفرض عقوبات اقتصادية تهدد استقرارها. 

روسيا غايته كسبيل لتثبيت مكانة  إلى إضافةوبالتالي فان التدخل الروسي في الشرق األوسط، 
كالعب مؤثر في الساحة الدولية، موجه أيضًا لمساعدتها على تحطيم دائرة الضموط المملقة عليها 

 مساومة حيال المرب. وأوراقوخلق روافع 
األميركي. فالواليات المتحدة  –وكنتيجة للتدخل الروسي في الشرق األوسط، اشتد التوتر الروسي 

تحفنوا من خطواتها  األند المصالح المربية وحتى وشركاؤها يشخصون تطلعات روسيا كموجهة ض
في المنطقة وامتنعوا عن التعاون معها في نل تشديد الضمط عليها من خالل استمرار العقوبات 

 االقتصادية. 
ورغم ذلك، فان التدخل الروسي في الشرق األوسط، والذي يتضمن رفع مستوى العالقات بين موسكو 

 تعانم النفوذ الروسي. إطارهواقعا استراتيجيا جديدا، في ودول في المنطقة، خلق فيها 
نرسم  أنجديدة في الواليات المتحدة، يمكن  إدارةالروسية، قبيل قيام  –بالنسبة للعالقات األميركية 
 ثالثة سيناريوهات محتملة:

ن بالنسبة ، والذي يعني استمرار بل وتشديد التوتر بين موسكو وواشنطأوباما. استمرار سياسة إدارة 1
 للشرق األوسط.

الجديدة تجاه روسيا، في نل العمل على تنازالت متبادلة  اإلدارة. تعديالت معينة في سياسة 2
مضبوطة. يمكن التقدير بأن هكذا تخف حدة التوتر بين الواليات المتحدة وروسيا، بل وينشأ تعاون 

 أيضًا. األوسطبين القوتين العنميين في الشرق 
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روسي كامل في الساحة الدولية، تكون له آثار بعيدة المدى على تصميم الننام  –كي . تعاون أمير 3
 .األوسطفي الشرق  اإلقليمي
تفاهمات وحلول وسط معينة. ويستند  –واقعية هو الثاني  األكثر، يبدو السيناريو اإلمكانياتمن هذه 

ذلك، يمكن التقدير بان  إلى ضافةوا  توافق هذا السيناريو مع نوايا ترامب المعلنة.  إلىهذا التقدير 
وان  –حل وسط مع المرب  إلىروسيا، التي تعيش ضموطا في الساحة الدولية، ستفضل الوصول 

 كان في نل الحرج للحفان على مصالحها االستراتيجية. 
األميركية الجديدة ستتخذ خطوات، سواء من  اإلدارةحتى في بداية والية  أنوعليه، فيمكن التوقع 

 أم من الواليات المتحدة بهدف تخفيض حدة التوتر بينهما، في نل تنازالت متبادلة.  روسيا
ذا  أيضًا. األوسطكان هذا ما سيحصل، فان هذا الميل سيعطي مؤشراته في الشرق  وا 

، سؤال حول عالقات روسيا مع إسرائيل. اليوم، على أخرى أمورفي هذا السياق يطرح ضمن 
وواعية  إيجابيا. فروسيا ترى في إسرائيل شريكا إيجابيةالدولتين عالقات  المستوى الثنائي، تسود بين

 لقدراتها الردعية. 
جرت في روسيا أربع زيارات إسرائيلية رفيعة المستوى، لرئيس  األخيرةالسنة  أثناءيشار إلى أنه في 

 الوزراء بنيامين نتنياهو وللرئيس رؤوبين ريفلين. 
للمنطقة مدفيدف إسرائيل. يحتمل أن يكون في التدخل الروسي  وزار رئيس وزراء روسيا ديمتري

بتفاهمات مستقبلية بين  األمام إلىتدفع روسيا  أنمعينة أيضًا وان كانت متدنية للماية، في  فرصة
 المقربة لها وبين إسرائيل. اإلقليميةالجهات 

بالتوتر بين القوتين  أم اإلقليميةومع ذلك، فان العالقات بين الدولتين تتأثر سواء بالمجريات 
 العنميين العالميتين. 

، األسد، ننام إيران – األساسيينالتحالف مع خصوم إسرائيل  إطارفالتواجد الروسي في سورية في 
إسرائيل. صحيح أن روسيا معنية باالمتناع عن  أمامحزب هللا ومؤيديهم، طرح اضطرارات جديدة 

ع الباعت على التحدي، وبالتأكيد تخفيض مستوى احتمال المس بعالقاتها مع إسرائيل في هذا الواق
 الصدام العسكري معها. 

الحفان على حرية العمل في مجال سورية، في ضوء التهديدات  إلىإسرائيل من جهتها، فتسعى  أما
 الناشئة على أمنها فيها. 

سرائيل على حد سواء أن تبلورا ردا مناسبا على  هذا االحتمال. ولهذا السبب، فان على روسيا وا 
مصداقيتها  ا نالتي تبلورت بين موسكو والقدس لمنع االحتكاك حتى  األمنيوتثبت آلية التنسيق 

 وفاعليتها.
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في الحسبان بانه لن تضمن إلسرائيل دوما مراعاة روسية لمصالحها،  األخذذلك، ينبمي  إلى إضافة
ي التحالف الروسي العامل في تحد أمامما تضاربت هذه مع مصالح روسيا. وتقف إسرائيل  إذا

السورية وفي التعزيز العسكري لحزب هللا  األراضيفي  إيرانسورية. ترى إسرائيل في تثبيت وضع 
 عناصر تهديد مركزية. 

تجاه إسرائيل. والحقا يكمن في  اإليرانيالتهديد  إمكانيةروسيا من جهتها فتتعامل باستخفاف مع  أما
 ل لصدام مستقبلي بينها وبين إسرائيل. دعمها اليران وحزب هللا احتما

في النروف الحالية، يبدو أنه ستتواصل المراعاة للمصالح المتبادلة بين إسرائيل وروسيا بالنسبة 
تحرج روسيا على تنسيق عملياتي مع إسرائيل في هذه الساحة  أنللساحة السورية، كما من المتوقع 

رارها. ولكن تواجد روسيا في المنطقة يستدعي من تفاهمات حول استق إلىوربما أيضًا تصل معها 
إسرائيل متابعة دائمة لخطواتها وللتطورات المتعلقة بمننومة العالقات الروسية مع العناصر اإلقليمية 

 والالعبين الدوليين.
 "نظرة عليا"
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