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 .1نواب أمريكيون جمهوريون يقدمون مشروع قانون يعترف بالقدس "عاصمة موحدة إلسرائيل"
واشنطن ،الواليات المتحدة األمريكية  :"CNN" -قدم نواب جمهوريون في مجلس الشيوخ األمريكي،

الثالثاء ،مشروع قانون يعترف بالقدس عاصمة موحدة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية إلى القدس.

صعد هذه الخطة المثيرة للجدل ،والتي أعرب الرئيس األمريكي ،المنتخب
بات من شبه المؤكد أن تُ ّ
دونالد ترامب ،عن دعمه لها م ار اًر وتك ار اًر خالل حملته االنتخابية ،التوتر بين الفلسطينيين
واإلسرائيليين .وقُدم مشروع القانون في اليوم األول للكونغرس الجديد ،من قبل السناتور الجمهوري،
ممثل والية نيفادا ،والسيناتور دين هيلر ،إلى جانب سناتور فلوريدا ،ماركو روبيو ،وسناتور تكساس،
تيد كروز ،اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الذين خسروا أمام ترامب في السباق الرئاسي للفوز

بترشيح الحزب الجمهوري في العام الماضي.

وقال روبيو في بيان مشترك يعلن مشروع القانون" :القدس هي العاصمة األبدية لدولة إسرائيل

اليهودية ،وهذا هو المكان الذي تنتمي فيه السفارة األمريكية".

وأضاف روبيو في البيان" :حان الوقت للكونغرس والرئيس المنتخب للقضاء على الثغرة التي سمحت

لرؤساء كال الطرفين بتجاهل قانون الواليات المتحدة وتأخير نقل سفارتنا الشرعي إلى القدس ألكثر
من عقدين من الزمن".

وأضاف كروز" :لسوء الحظ ،كان ثأر إدارة (الرئيس األمريكي باراك) أوباما من الدولة اليهودية ٍ
قاس
لدرجة عدم اعترافهم بهذه الحقيقة البسيطة  -ناهيك عن حقيقة أن القدس هي المكان المناسب

للسفارة األميركية في إسرائيل".

ويطالب مشروع القانون ،بعنوان "سفارة القدس وقانون االعتراف "،الواليات المتحدة بالعمل على

اقتراح في عام  1995يدعو الواليات المتحدة لنقل بعثتها الدبلوماسية من تل أبيب.

ومنذ تمرير مشروع قانون  ،1995كل رئيس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ،تخلى عن شرط
هذه الخطوة ،مشي ار إلى اعتبارات تتعلق باألمن القومي.
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 .2عباس يؤكد لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أهمية مؤتمر باريس إلنقاذ عملية السالم
رام هللا :أطلع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبااس رئايس مجلاس الشايوخ الفرنساي جيارار الرشاير،
عل ااى خ اار مس ااتجدات األوض اااع ف ااي األ ارض ااي الفلس ااطينية .وأك ااد عب اااس ،ل اادس اس ااتقباله مس اااء ي ااوم

األربعاء  ،2017/1/4بمقر الرئاسة في رام هللا ،الرشير ،أهمية المؤتمر الدولي الذي سيعقد في باريس
في  2017/1/15إلنقاذ العملية السياسية ،من خالل وضع لية دولية وجدول زمني للتنفيذ.

وأشار إلى أن الجانب الفلساطيني يبادي التعااون ماع الجاناب الفرنساي إلنجااح الماؤتمر الادولي ،مثمنااً
جهااود ال ارئيس فرانس اوا هوالنااد وحرصااه علااى عقااد المااؤتمر للتأكيااد علااى المرجعيااات الدوليااة للعمليااة

السياسية .وبين عبااس حار

القياادة الفلساطينية علاى توطياد العالقاات الثنائياة المميازة باين الجاانبين

الفلسااطيني والفرنسااي لمااا فيااه مصاالحة الشااعبين الصااديقين ،مثمن ااً الاادعم الفرنسااي المسااتمر للشااعب
الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة.

باادوره ،أكااد الضاايف الفرنسااي ،اسااتمرار تقااديم بااالده الاادعم للعمليااة السياسااية القائمااة علااى مباادأ حاال

الدولتين ،مشي اًر إلى أن المؤتمر الدولي الذي سيعقد في بااريس يشاكل فرصاة إلطاالق عملياة سياساية
حقيقية بدعم من المجتمع الدولي وفق أسس والمبادئ الدولية التي انطلقت عليها عملية السالم.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/4 ،

 .3الحكومة الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي في جرائم االحتالل
رام هللا :جااددت حكومااة الفلسااطينية مطالبتهااا بفااتح تحقيااق دولااي بشااأن الج ارائم واإلعاادامات الميدانيااة
التاي اقترفتهاا قاوات االحاتالل اإلسارائيلي بحاق أبنااء شاعبنا ،وذلاك علااى ضاوء محاكماة الجنادي ليئااور

أ ازريا ،الذي اقترف جريمة إعدام عبد الفتاح الشريف في الخليل في شهر ذار /مارس .2016
وقال المتحاد

الرسامي باسام الحكوماة يوساف المحماود ،فاي بياان ياوم األربعااء  ،2017/1/4إن إداناة

الجندي الذي أعادم الماواطن الشاريف مان قبال محكماة إسارائيلية ،جااء بسابب توثياق الجريماة بالصاورة
وبثها تلفزيونياً تحت سمع العالم وبصره ،وهذا دليل على أن هذه الجريمة تمثل واحدة من أصل مئات
الجرائم التي اقترفها جناود االحاتالل وتام خاللهاا إعادام ماواطنين عازل .وأضااف المتحاد

الرسامي أن

مسؤولين حكوميين إسرائيليين كبا اًر ،جااهروا بادعمهم ووقاوفهم إلاى جاناب القاتال مناذ اللحظاة األولاى،
وتحت سمع وبصر العالم أيضاً ،األمر الذي يدل على مدس عمق التحريض الذي تصر عليه جهات
حكومية إسرائيلية ،وانعكس ذلك على مشاهد التأييد للقاتل خالل المحكمة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/4 ،
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 .4بحر :سندعم أي مبادرة لتمتين العالقات مع القاهرة ويجب إنشاء منطقة تجارية حرة
غ ازة  -أشاارف الهااور :أكااد د .أحمااد بحاار ،النائااب األول ل ارئيس المجلااس التش اريعي الفلسااطيني ،أن
المجلااس ساايقدم كاال الاادعم والتأييااد ألي مبااادرة تسااهم فااي تمتااين العالقااات المص ارية الفلسااطينية علااى

كافااة المسااتويات ،السياسااية واالقتصااادية واألمنيااة والعلميااة ،مطالب ااً فااي الوقاات ذاتااه بطنشاااء "منطقااة
تجارية حرة" بين غزة ومصر.

وأشاد في كلمة خالل الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الذي نظمته أكاديمية اإلدارة والسياسة بعنوان "تعزيز

العالقات المصرية الفلساطينية" بادور مصار فاي "قياادة األماة العربياة وممارساة دورهاا علاى المساتويين
الاادولي واإلقليمااي لاادعم القضااية الفلسااطينية ماان خااالل الض اغط والتحشاايد داخاال المؤسسااات األمميااة
ومنها الجمعية العمومية لألمم المتحدة ومجلاس األمان والمحكماة الجنائياة الدولياة" .وأكاد بحار ،خاالل

توص ااياته للم ااؤتمر ،عل ااى ال اادور المص ااري ال ارئ ااد ف ااي دع اام القض ااية الفلس ااطينية ،م اان خ ااالل تحقي ااق

المصااالحة الفلس ااطينية ،واإلش اراف عل ااى ملفااات األس اارس ،واالسااتيطان واالنتهاك ااات اإلس ارائيلية بح ااق
القدس والمقدسات ،وتشكيل لجنة سياسية مصرية فلسطينية مختصة لمتابعة تلك الملفات.

وشاادد علااى متانااة العالقااات االقتصااادية مااع مصاار والتوسااع فااي هااذا المجااال ماان خااالل تشااكيل لجنااة

اقتصادية مصرية فلسطينية مشتركة لبح

ملفات المعابر بين مصر وفلسطين وخاصة معبر رفح.

إلاى ذلااك دعااا بحار إلااى ضاارورة فاتح "حاوار مباشاار ذي أبعااد سياسااية وأمنيااة واقتصاادية بااين األشااقاء

المص اريين ماان جهااة ،وبااين قطاااع غ ازة والفصااائل الفلسااطينية وعلااى أرسااها حركااة حماااس ماان جهااة
أخرس" ،وسط الحاجة بالغة اإللحااح وركاام التحاديات الراهناة ،وفاي ظال التكالاب الادولي علاى القضاية

الفلسطينية .وعبار عان أملاه فاي أن يكاون هنااك رفاع كامال ونهاائي للحصاار عان القطااع ،وفاتح دائام
لمعبر رفح للبضائع والمسافرين.

القدس العربي ،لندن2017/1/5 ،

تم نقل السفارة األمريكية إلى القدس
 .5عريقات :على "الوطني" سحب االعتراف بـ"إسرائيل" إذا ّ
رام هللا :قا ااال أما ااين سا اار اللجنا ااة التنفيذيا ااة لمنظما ااة التحريا اار صا ااائب عريقا ااات إن المجلا ااس الا ااوطني

الفلسااطيني ساايتخذ ق ا اررات مصاايرية جااداً ،إذا مااا أقاادمت إدارة ال ارئيس الجديااد دونالااد ت ارمااب علااى نقاال
السفارة األمريكية إلى القدس.

وأضاف عريقات في تصريحات لصاوت فلساطين صاباح الياوم أن نقال السافارة إلاى القادس يعناي ذلاك
تادمير لعمليااة السااالم وبااذلك تصاابح الواليااات المتحادة األمريكيااة جاازء ماان المشااكلة وال يمكاان أن تكااون
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وس اايط فاااي عملي ااة السا ااالم ،م ااا يتطلاااب م اان المجلاااس ال ااوطني س ااحب االعتا اراف ب ا اا"إسرائيل" والغا اااء
االتفاقيات الموقعة معها.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/4 ،

 .6عريقات :تصريحات أبو مرزوق عن كونفدرالية بين الضفة وغزة تتساوق مع مشروع نتنياهو
رام هللا :ق ااال أم ااين س اار اللجن ااة التنفيذي ااة لمنظم ااة التحري اار ص ااائب عريق ااات ف ااي تصا اريحات لص ااوت
فلسااطين صااباح اليااوم إن تصاريحات القيااادي فااي حماااس موسااى أبااو ماارزوق والتااي تحااد

فيهااا عاان

كونفدرالية بين الضفة وقطاع غزة بأنها تتساوق مع مشروع نتنيااهو بالحااق القطااع كاامالً إلاى مصار

بهدف إسقاط المشروع الوطني الفلسطيني.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/4 ،

" .7شؤون القدس" :االنتهاكات اإلسرائيلية تتصاعد بشكل كبير في القدس
القا اادس :قالا اات دائ ا ارة شا ااؤون القا اادس فا ااي منظما ااة التحري ا ار الفلسا ااطينية ،إن الممارسا ااات واالنتهاكا ااات
اإلسرائيلية خذة بالتصعيد من قبل حكومة االحاتالل اليمينياة المتطرفاة ،والتاي ترتكاب أعمااالً إجرامياة
بالجملة بحق المواطنين المقدسيين والمقدسات اإلسالمية في مدينة القادس .وأشاارت الادائرة ،فاي بياان

صااحفي ،يااوم األربعاااء  ،2017/1/4إلااى أن االحااتالل يصااعد سياسااة االعتقاااالت فااي صاافوف الشاابان
والرجااال وحتااى األطفااال كالااذي حصاال لألساايرة الجريحااة الطفلااة ماارح بكياار ،إضااافة إلااى االسااتيطان
والتوسااع االسااتيطاني وهاادم المنااازل بحجاام واهيااة وممارسااة التضااييق علااى الماواطن المقدسااي ،بهاادف

تهجيره من مدينة القدس ،إضافة اللي سياسة الضم والتوسع والحفريات وجدار الفصل العنصري.

واستنكرت الدائرة سياسة اإلرهاب المنظم والهمجية اإلسرائيلية التي تمارس بحق األطفال المقدسيين.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/4 ،

 .8الحساينة :المشاريع القطرية في غزة تستأنف العمل خالل أسبوعين
غا ازة  -مص ااعب اإلفرنج ااي ومحم ااد جم ااال :أك ااد وزي اار األش ااغال العام ااة واإلس ااكان الفلس ااطيني مفي ااد
الحساينة ،أن ما تداولته وسائل اإلعالم مؤخ اًر عن توقاف المشااريع القطرياة فاي غازة ،لايس صاحيحاً،

مشي اًر إلى أن المشاريع التي تمولها دولاة قطار ساتعود للعمال فاي القطااع خاالل األسابوعين القاادمين،
ماان ضاامنها اسااتكمال إعااادة إعمااار باار الظااافر " "4غاارب مدينااة غ ازة .وشاادد الحساااينة فااي تص اريح
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صااحفي علااى أن "ال يوجااد ق ارار بتوقااف بناااء باار الظااافر وغيرهااا ماان المشاااريع ،لكاان األماار متعلااق
بالميزانية الجديدة لبداية العام الجديد لدولة قطر".

الشرق ،الدوحة2017/1/4 ،

 .9عباس يمنح ممثل روسيا وسام نجمة القدس
رام هللا  -روساايا اليااوم :ماانح ال ارئيس الفلسااطيني محمااود عباااس ،األربعاااء  ،2017/1/4ممثاال روساايا
االتحادية ،ألكسندر روداكوف ،وسام نجمة القدس .وجاء ذلك خالل استقبال الرئيس الفلسطيني بمقار

الرئاسة في رام هللا ،ممثل روسيا االتحادية ،بمناسبة انتهاء مهام عمله في األراضي الفلسطينية.

عمان2017/1/4 ،
موقع صحيفة الغدّ ،

 .11االحتالل يطلق النار بشكل متعمد صوب سيارة وكيل وزارة الصحة دون إصابته بأذى
رام هللا :فاتح جاايال االحاتالل اإلسارائيلي مسااء يااوم األربعااء  ،2017/1/4نياران أسالحته صااوب مركبااة
وكيل و ازرة الصحة أسعد الرمالوي دون أن يصاب باأذس .ووفاق بياان صاادر عان و ازرة الصاحة ،فاطن
الحاد

جرس خالل عودة الوكيل إلى بيت لحم بعد انتهاء عمله الرسمي في مقر الو ازرة برام هللا.

من جانبه أدان وزير الصحة جواد عواد االعتداء على رمالوي.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/4 ،

 .11السفير الفلسطيني في الكويت :المعلم الفلسطيني جزء من خطة الكويت للنهوض بالتعليم
رام هللا :قال سفير فلسطين لدس الكويت ارماي طهباوب إن االتفااق ماع المعلماين الفلساطينيين ليلتحقاوا
بأعمااالهم فااي دولااة الكوياات ساايبدأ ماان شااهر ذار /مااارس  ،2017بعااد توقيااع االتفاقيااة للعااام الد ارسااي

 .2018-2017وب ااين طهب ااوب ف ااي ح اادي

إلذاع ااة م ااوطني ي ااوم األربع اااء  ،2017/1/4أن ااه ك ااان م اان

تم تأجيل الزيارة
المفترض زيارة وزير التربية والتعليم الكويتي للسلطة الفلسطينية قبل عدة أشهر ولكن ّ
بسبب التغيير الذي حصل في الحكوماة الكويتياة .وأكاد أن المعلام الفلساطيني سايكون جازءاً مان خطاة

نهوض التعليم ،التي أقرتها الحكومة الكويتية ،نظ اًر لخبرة وكفاءة واخال

المعلم الفلسطيني وتفانيه.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/4 ،
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 .12حماس :قررنا المشاركة باجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني حرصاً على تعزيز الوحدة

أعلنا اات حركا ااة حما اااس مسا اااء يا ااوم األربعا اااء ،عا اان موافقتها ااا علا ااى المشا اااركة فا ااي اجتماعا ااات اللجنا ااة
التحضيرية الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني.

وقالاات حماااس فااي تص اريح صااحفي إن قيااادة الحركااة درساات الاادعوة الكريمااة التااي تلقتهااا ماان رئاايس

المجلس الوطني الفلسطيني السيد ساليم الزعناون ،للمشااركة فاي اللجناة التحضايرية الخاصاة باالمجلس
ال ا ااوطني الفلس ا ااطيني ،ومناقش ا ااة األوض ا اااع الفلس ا ااطينية ،وق ا ااررت المش ا اااركة ف ا ااي اجتماع ا ااات اللجن ا ااة

التحضيرية.

وأوضااحت الحرك ااة أن مش اااركتها تااأتي انطالقا ااً م اان الحاار

عل ااى تعزي ااز الوحاادة الوطني ااة ،وتطبي ااق

اتفاقات المصالحة الفلسطينية الهادفة إلى إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية بكل ملفاتها ،بما

فيها منظمة التحرير الفلسطينية.

موقع حركة حماس ،غزة2017/1/4 ،

 .13أبو مرزوق :العالقة مع مصر ضرورة وطنية وحريصون على أمنها خاصة سيناء
غزة :قال عضو المكتاب السياساي لحركاة حمااس موساى أباو مارزوق إن حركتاه حريصاة علاى األمان
المصري وخاصة في سيناء.

وأكد أبو مرزوق في مداخلة هاتفية له ،في مؤتمر "تعزيز العالقات المصرية الفلسطينية" ،أن العالقاة

مااع مصاار هااي ضاارورة وطنيااة ألنهااا الضاامان األساسااي لسااكان غ ازة مااع العااالم الخااارجي ،وتحسااين

العالقة معها مسألة استراتيجية.

وق ااال خ ااالل مداخلت ااه ف ااي الم ااؤتمر ال ااذي نظمت ااه و ازرة األوق اااف والش ااؤون الديني ااة بغا ازة بالتع اااون م ااع
أكاديميااة اإلدارة والسياسااة ،بمشاااركة ماان الفصااائل والقااوس الوطنيااة واإلسااالمية وأكاااديميين ومختصااين

وشخصاايات عربيااة بغازة" :إن أصاال العالقااة بااين الشااعبين المصااري والفلسااطيني هااو اشااتراك المصااير
بين الجانبين ،وان قطاع غزة جزء من األمن القومي المصري".

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/5 ،

 .14حماس وفتح تتلقيان دعوة من معهد روسي لمناقشة الملف الفلسطيني
غازة " -األناضااول" :أعلناات حركتااا "فااتح" و"حماااس" تلقيهمااا دعااوة ماان معهااد أبحااا

روسااي ،لمناقشااة

الملف الفلسطيني.
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وقال أمين مقبول القيادي في حركة "فتح" ،في تصاريح لوكالاة األناضاول ،إن حركتاه تلقات دعاوة مان
معهد "االستشراق"( ،معهد أبحا

ودراسات) ،في موسكو لمناقشة ملفات القضية الفلسطينية.

وأضاف ":اللقاء ال عالقة له بالمصاالحة ،هاو أشابه بورشاات عمال عصاف فكاري ،بحضاور الفصاائل

وجاه دعاوة
والقوس الرئيسية الفلسطينية لمناقشة المستجدات السياسية" .ولفت إلى أن المركز سبق وأن ّ
مماثلة للقوس والفصائل الفلسطينية قبل  3سنوات
ومن جانبه أكد حازم قاسم ،المتحد

باسم حركة حماس ،تلقي حركته لدعوة من ذات المركز.

وأضاااف إن حماااس ستشااارك فااي اللقاااء المرتقااب ،مؤكاادا فااي ذات الوقاات علااى أن الاادعوة سااتناقال

الملف الفلسطيني ،وقضاياه العالقة .وتابع ":ال عالقة للدعوة بملفاات المصاالحة ،أو استضاافة روسايا
لحوار بين حركتي فتح وحماس".

وأفااادت وكالااة "تاااس" الروسااية لألنباااء ،اإلثنااين الماضااي ،أن العاصاامة الروسااية موسااكو ،ستستضاايف

اجتماعاً لممثلين عن حركتي "فتح" و"حماس" الفلسطينيتين ،في  15من يناير /كانون ثاني الجاري.

األيام ،رام هللا2017/1/5 ،

 .15األحمد :الحوار في روسيا سيتركز على البرنامج السياسي ولن يشمل ملفات االنقسام األخرى
رام هللا  -محمااد يااونس :تستضاايف و ازرة الخارجيااة الروسااية فااي الخااامس عشاار ماان الشااهر الجاااري
وفااوداً فلسااطينية تمثاال فصااائل وأح ازب ااً عاادة لبح ا

إمكانيااة التوصاال إلااى اتفاااق علااى برنااامم سياسااي

مشترك .وقال مساؤول ملاف المصاالحة فاي حركاة «فاتح» عازام األحماد ل ا «الحيااة» أن روسايا وجهات
دعا اوات إل ااى حركت ااي «ف ااتح» و «حم اااس» وع اادد م اان الفص ااائل والحرك ااات واألحا ازاب مث اال الجبهت ااين
«الشعبية» و «الديموقراطية» و «حزب الشعب» و «المبادرة الوطنية» للتحاور حاول برناامم سياساي
مشترك في مقر معهد االستشراق في موسكو في حضور ممثلين عن و ازرة الخارجية.

وأوضح أن الجانب الروسي قدم المبادرة إلى الارئيس محماود عبااس ،وبعادما ناال موافقتاه قادم دعاوات

إلى الفصاائل .وأضااف األحماد أن الحاوار ،الاذي يساتمر ثالثاة أياام ،سايتركز علاى البرناامم السياساي
ولاان يشاامل ملفااات االنقسااام األخاارس مثاال المااوظفين وأجه ازة األماان والمعااابر والمسااؤولية االجتماعيااة

وغيرها .وتابع أن «الروس مهتمون في الجانب السياسي ،وهم يعتقدون أن تحقياق اتفااق سياساي باين

الفصااائل ساايمهد الطريااق لحاادو مبااادرات سياسااية فااي المنطقااة ،ويساااعد الفلسااطينيين علااى التوصاال
إلى إنهاء االنقسام».
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ويمثل حركة «فتح» في هاذا اللقااء ،إلاى جاناب عازام األحماد ،صاخر بسيساو عضاو فرياق المصاالحة
في الحركة .ويمثل حركة «حماس» مسؤول ملف المصالحة في الحركة موسى أبو مرزوق ومسااعده

أسامة حمدان.

الحياة ،لندن2017/1/5 ،

 .16مبادرة لـ"الديموقراطية" و"الشعبية" لعقد دورة موحدة للمجلس الوطني الفلسطيني
غزة :أطلقت الجبهتان الديموقراطية والشاعبية ،ياوم األربعااء ،مباادرة مان خمساة بناود لعقاد دورة موحادة
للمجلس الوطني الفلسطيني تجمع كل األطر السياسية.

وحسب بيان مشترك ،فطن اجتماعاا مشاتركا عقاد باين األماين العاام للجبهاة الديموقراطياة ناايف حواتماة
ونائااب األمااين العااام للجبهااة الشااعبية أبااو أحمااد ف اؤاد للتااداول بشااأن التطااورات السياسااية الجاريااة علااى

المسااتوس الااوطني ،تمهياادا للمشاااركة فااي اجتماااع اللجنااة التحضاايرية للاادورة العاديااة القادمااة للمجلااس

الوطني الفلسطيني ،وتوصال إلى المبادرة.

ودع اات الجبه ااات جمي ااع الق ااوس الفلس ااطينية إل ااى المش اااركة دون ش ااروط مس اابقة ف ااي اجتم اااع اللجناااة
التحضاايرية التااي سااتكون معنيااة باعتماااد جاادول أعمااال يلبااي متطلبااات وأولويااة انعقاااد دورة توحيديااة

للمجلس الوطني في أقرب فرصة متاحة.

القدس ،القدس2017/1/4 ،

إرضاء لالحتالل ووصوالً لصفقة مشبوهة
 .17قيادي بفتح :مخطط وراء عقد مؤتمر فتح السابع لتطويعها
ً

ي لحركة "فاتح" والمجلاس الاوطني الفلساطيني عباد
القاهرة  -محمد عثمان :أشار عضو المجلس الثور ّ
ّ
ّ
توجت خالل مؤتمرها العاام الساادس المنعقاد فاي مديناة بيات لحام خاالل
الحكيم عوض إلى ّ
أن حركته ّ
عبااس "ملكااً" علاى الحركاة ،غيار ّأناه أصابح أساي اًر لمجموعاة مان القياادات
عام  2009الرئيس محماود ّ
سياسياً.
مشدداً على ّأنه لم ينجح
التي أسرت إرادتهّ ،
ّ
عباااس
إمكانيااة وجااود مشااروع سياسا
تخوفااه ماان
اي وراء عقااد محمااود ّ
ّ
ّ
وعباار عبااد الحكاايم عااوض عاان ّ
ّ
المؤتمر العاام الساابع لتطوياع الحركاة وتغييار مبادئهاا وأهادافها إلرضااء االحاتالل ،وصاوالً إلاى صافقة

سياسية مشبوهة.
ّ
اوية المااؤتمر السااابع ،قااال عااوض :الساابب
وفااي ساؤال وجهتااه المونيتااور عاان ساابب اسااتثنائه ماان عضا ّ
المبنية على األحقاد تجاه مان يختلاف معاه فاي المواقاف ،وتف ّارده فاي
وتصرفاته
عباس
ّ
يعود إلى رغبة ّ
ّ

اطينية
اطينية وحركاة "فاتح" واللّجناة
التنفيذياة لمنظّماة التحريار الفلس ّ
ّ
كل شيء ،فهاو رئايس السالطة الفلس ّ
ّ
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مؤسساتها،
الفلسطينية ،واهماله القانون والنظام
والقائد العام لقوس األمن
األساسي للحركة ،الذي يحكم ّ
ّ
ّ
ضد من يختلف معه.
كل أشكال القيادة
التعسف ّ
الفردية و ّ
ّ
وممارسته ّ

محماد
اادي الساابق ّ
وعن عقد ماؤتمر الساابع فاي رام هللا مان دون العدياد مان قياادات الحركاة مثلاه والقي ّ
عبااس ،كماا
نظاميااً لحركاة "فاتح"ّ ،إنماا هاو إقص
دحالن ،بين عوض أن "هذا لايس ماؤتم اًر
اائي ّ
فصاله ّ
ّ
ّ
الم ،خ ورج ااات الت ااي يري ااد ،وأراد م اان عق ااده الم ااؤتمر القض اااء عل ااى الخص ااوم
يري ااد حتّ ااى يحص اال عل ااى ُ
محمد دحالن ،ورّبما يكون خلفه مشروع سياسي لتطويع
مقدمهم
السياسيين داخل "فتح" ،وفي ّ
ّ
القيادي ّ
ّ
ّ
حركااة "فااتح" وتغيياار مبادئهااا وأهاادافها حتّااى يرضااي االحااتالل ويصاال مااع رئاايس الااوزراء اإلس ارائيلي
ّ
بنيامين نتنياهو إلى صفقة سياس ّاية ماا فاي ظ ّال تارضد األوضااع فاي "فاتح" بهاذا الشاكل ،فهاذا ماا يخشااه

الفلسطينيون والقادة في "فتح".
ّ
الحركياة خبثهاا مان الطريقاة التاي شا ّكل بهاا،
إن أهداف المؤتمر مشبوهة ،وتستشعر القيادات والكوادر
ّ
ّ
إذ ال يعق اال أن يقص ااى م اان الم ااؤتمر أعض اااء كتل ااة حرك ااة "ف ااتح" ف ااي المجل ااس التشا اريعي واألعض اااء
ّ
فتحاوي ااة وازنا ااة .لقا ااد شا ا ّكل الما ااؤتمر علا ااى قاعا اادة
ي ،وكا ااذلك قيا ااادات
ّ
المنتخب ااون فا ااي المجلا ااس الث ااور ّ
الداخليااة والقااانون
عباااس وماان ضا ّاده ،واسااتثنى ماان كا ّال ذلااك النظااام والالّئحااة
ّ
االصااطفاف ،ماان مااع ّ
أي مؤتمر.
األساس للحركة ومعايير تشكيل ّ

المونيتور ،واشنطن2017/1/4 ،

 .18قيادي بـ"الجهاد" :الضفة تشهد موجة مسعورة من االعتقاالت
عمااان  -ناديااة سااعد الاادين :أكااد القيااادي فااي حركااة "الجهاااد اإلسااالمي" ،خضاار عاادنان ،أن "حملااة
اعتقاالت االحتالل اإلسرائيلي المتصاعدة في اآلونة األخيرة تشكل تصعيداً احتاللياً يأتي مع تصااعد
الحدي

عن أسرس جنود االحتالل بيد المقاومة في قطاع غزة".

يح لااه أمااس ،أن "مااا يحااد
وأوضااح القيااادي عاادنان ،فااي تص ار ٍ

فااي الضاافة الغربيااة المحتلااة ،موجااة

مسعورة من االعتقاالت تركزت في مناطق وبيوت الشهداء واألسرس والمحررين".

واعتبر أن "اعتقال االحتالل لشاقيقي الشاهيد ضاياء التالحماة ،المحاررين عمار ومحماود ،يعاد اساتم ار ار

تنكيل وعقاب من المحتل بذوي الشهداء واألسرس".

وكانت قوات االحتالل قد شنت ،خالل اآلونة األخيرة ،حملة اعتقاالت واسعة استهدفت مناازل شاهداء

وأسرس ،خرها الليلة الماضية حينما اعتقلت الشقيقين عمرو ومحمود التالحمة من قضاء الخليل ،في

الضفة الغربية المحتلة.
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" .19الشعبية" في غزة تنظم وقفة تضامنية مع األسرى
غ ازة  -األناضااول :شااارك العش ارات ماان الفلسااطينيين فااي قطاااع غ ازة ،أمااس فااي وقفااة ،تضااامناً مااع
األسرس في سجون االحتالل اإلسرائيلية.

ورفااع المشاااركون فااي الوقفااة ،التااي نظّمتهااا الجبهااة الشااعبية لتحرياار فلسااطين ،فااي مدينااة غازة ،الفتااات

تُطالااب باااإلف ار عاان المعتقلااين الفلسااطينيين ماان داخاال سااجون إس ارائيل .وقااال عااالم الكعبااي ،عضااو

المصا ّاغر بتشاديد القيااود علااى
اللجناة المركزيااة للجبهااة الشاعبية« :إن قارار المجلااس الاوزاري اإلسارائيلي ُ
األساارس ،لاان يااؤثر علاايهم ،ولاان يحاابط احتجاجاااتهم ضااد ظااروف االعتقااال غياار اإلنسااانية» .وطال اب
الفصااائل الفلسااطينية با ا "تشااكيل إطااار وطنااي جااامع لاادعم نضااال المعتقلااين داخاال سااجون إس ارائيل،
والعمل جاهداً لإلف ار عنهم".

القدس العربي ،لندن2017/1/5 ،

 .02إدانة الجندي قاتل الشهيد الشريف بالقتل "غير المتعمد" ..نتنياهو ووزراء يدعون للعفو عنه
القدس المحتلة :أدانت المحكمة العسكرية في جايال االحاتالل اإلسارائيلي ،الخاصاة بمحاكماة الجناود،

أمس األربعاء ،الجندي إليئور أ ازريا ،بتهمة القتل غير المتعمد ،وكان أ ازريا أطلق النار ليغتال الشاب
الفلسطيني الشهيد عبد الفتاح الشريف ،وهو جريح إثار إصاابته برصاا

في مدينة الخليل المحتلة قبل تسعة أشهر.

االحاتالل فاي البلادة القديماة

وفور صدور قرار المحكمة العسكرية ،أماس األربعااء ،باادر كباار المساؤولين اإلسارائيليين إلاى إطاالق

التعهاادات بالعماال علااى منحااه العفااو ،أو المساااعدة فااي منحااه العفااو ،أو اعتباااره ضااحية مااا كااان يجااب

محاكمته

وأعلاان رئاايس الحكومااة اإلسارائيلية ،بنيااامين نتنياااهو ،أنااه يؤيااد ماانح عفااو عاان الجناادي القاتاال .واعتباار
نتنياهو أن إدانة الجندي القاتل هو "ياوم قااس وماؤلم لناا جميعاا ،وخصوصاا إلليئاور وعائلتاه ،ولجناود

الجيال اإلسرائيلي ولمواطنين كثيرين ولذوي جنودنا وأنا بضمنهم" ،حسب تعبيره..

وأضاااف نتنياااهو "أدعااو جميااع م اواطني إس ارائيل إلااى التصاارف بمسااؤولية تجاااه الجاايال اإلس ارائيلي،
ضباطه ورئيس هيئة األركان العامة .لدينا جيال واحد وهو أساس وجودناا .وجناود الجايال اإلسارائيلي

هم أبناؤنا وبناتنا ويجب أن يبقوا فوق أي خالف".

وعبرت أغلبياة كبيارة مان اإلسارائيليين عان تأييادها لمانح عفاو للجنادي القاتال .ووفقاا الساتطالع نشارته

القنااة العاشارة للتلفزياون اإلسارائيلي ،مسااء أماس األربعاااء ،فاطن  %67مان اإلسارائيليين قاالوا إناه يجااب
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إصاادار عفااو عاان الجناادي القاتاال ،فيمااا قااال  %51إنااه ال يوافقااون علااى ق ارار الحكاام بتجريمااه .وقااال
 %36إنهم يوافقون على إدانة الجندي القاتل بالقتل غير المتعمد ،ورفض  %19فقط منحه عفوا.

وقااال رئاايس أركااان جاايال االحااتالل غااادي يزنكااوت ،فااي تلماايح إلااى محاكمااة أ ازريااا ،إن "رجاال فااي
الثامنة عشر ويتجند للجيال هو ليس ولدنا جميعا .هو جندي مطالاب بالتضاحية بحياتاه مان أجال أن

ينفذ المهمات الملقاة عليه".

وانتقدت عائلة أ ازرياا أقاوال يزنكاوت ،كماا انتقاده وزراء بيانهم وزيارة الثقافاة ،مياري ريغاف .وقاال %52

ماان المس ااتطلعين إن ااه ال يوافقااون عل ااى تصا اريح يزنكااوت ،بينم ااا ق ااال  %38إنهاام يوافق ااون عل ااى ه ااذا

التصريح.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/5 ،

 .02تدريبات إسرائيلية لمواجهة عمليات الطعن بالسكاكين
أش ااار يوح اااي ع ااوفر الم ارسا ال العس ااكري لموق ااع "إن ر ج ااي" إل ااى أن كتيب ااة "كفي اار" التابع ااة للج اايال
اإلسرائيلي تقوم في اآلونة األخيرة بتدريب عناصرها للتعامال ماع عملياات الطعان بالساكاكين والادعس

بالسيارات ،من خالل إطالق النار على المهاجمين من مسافة قريبة ،وادارة القتال في مناطق سكنية،
واعتقال مطلوبين يخططون لتنفيذ هذه الهجمات ،وتلقي دروس باللغة العربية لمساعدتهم فاي مكافحاة

هذه الظاهرة.

الجزيرة .نت2017/1/4 ،

 .00زحالقة :متى تصل جرائم الحرب اإلسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية؟
قاساام بكااري :عقااب النائااب عاان التجمااع الااوطني الااديمقراطي فااي القائمااة المشااتركة ،د .جمااال زحالقااة،
على قرار المحكماة العساكرية اإلسارائيلية بطداناة الجنادي إليئاور أ ازرياا ،بالقتال غيار المتعماد ،أن 'إداناة

الجندي إليئور أ ازريا في محكمة عسكرية إسرائيلية بقتل فلسطيني أعزل وخرق التعليمات الرسمية أمام
الكاميرات ليست أكثر من مثال على جرائم مماثلاة وأخطار ارتكبهاا الف الجناود باأوامر رسامية وغيار
رسمية'.

وقااال إن 'الس اؤال األهاام متااى ناارس نتنياااهو ويعااالون وليبرمااان وبقيااة مجرمااي الحاارب اإلس ارائيليين فااي

شخصا ،فمتى يدفع مجرمو الحرب الذين قتلوا 2,200
محكمة الجنايات الدولية؟ أ ازريا حوكم ألنه قتل
ً

فلساطيني فاي غازة عاام  ،2014وقتلاوا اآلالف غياارهم فاي عاادوان إج ارماي متواصال؟ متااى تصال جارائم
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نعجل
الحرب اإلسرائيلية الرسمية إلى محكمة ها ؟' .وأكد أن 'واجبنا اإلنساني والوطني والسياسي أن ّ

في ذلك'.

عرب 2017/1/4 ،48

 .02انقسام بالكنيست بشأن تنظيم رحالت مدرسية للضفة
قالاات شاايريت أبيتااان كااوهين الكاتبااة اإلسارائيلية فااي موقااع "إن ر جااي" إن لجنااة التعلاايم فااي الكنيساات
شهدت أمس نقاشا عاصفا بشأن مبادرة ألحزاب اليمين لقيام المدارس اإلسرائيلية برحالت إلى مناطق

في الضفة الغربية.

ورأس أعضاء الكنيست من اليسار اإلسرائيلي أن المبادرة تحريض سياساي مان حازب البيات اليهاودي،

يعارض حيااة التالميااذ اإلسارائيليين للخطاار خاالل هااذه الارحالت ،فاي حااين ع ّاد نشااطاء اليماين أن هااذه
المبادرة تصحيح لخطأ تاريخي.
م اان جهت ااه ،ق ااال م ااوتي يوغ اااف عض ااو الكنيس اات ع اان البي اات اليه ااودي إن "الض اافة الغربي ااة ج اازء م اان

إسرائيل ،ومع ذلك فلم تحصل رحالت مدرسية لمنااطق (أ) أو (ب) مناذ توقياع اتفااق أوسالو ،ماع أنناا
نتكلم عن الجذور التاريخية إلسرائيل ،ويجب أن يعرفها الطالب".

الجزيرة .نت2017/1/4 ،

 .02زعبي" :إسرائيل" تحاول كسر إرادة الناس من خالل األطفال
قاسم بكري :في أعقاب صدور قرار المحكمة المركزية في القدس ،يوم األربعاء ،علاى الطفلاين شاادي
أنور عماران فاراح وأحماد ارئاد محماد زكاي زعتاري ،بالساجن لمادة عاامينُ ،يضاافان إلاى سانة أمضاياها
في األسر ،قالت النائبة عن التجمع الوطني الديموقراطي في القائمة المشتركة ،حنين زعبي ،إنه "فاي
الوقت الذي تتناقل باه الصاحافة اإلسارائيلية وبعاض الصاحف العالمياة خبار الحكام علاى القاتال عزرياا

وكأن ااه حال ااة ش اااذة ،ال يعب اار عااان طبيع ااة االح ااتالل اإلجرامي ااة ،فا ااطن إسا ارائيل تحك اام عل ااى األطفاااال

الفلسطينيين بالسجن ،وتهدد عائالتهم بتأجيل محاكمتهم حتى يبلغوا أربعة عشار عاماا لفارض سانوات
اعتقال أطول ،في حال رفضوا الصفقة التي تعرضها النيابة".
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 .02اليمين اإلسرائيلي يجبر المستشار مندلبليت على تقليص صالحيات نائبته
محم ااد وت ااد :تح اات الض ااغوطات الت ااي مارس ااتها أحا ازاب اليم ااين ب اااالئتالف الحك ااومي ،ق ااام المستش ااار
القضااائي للحكومااة ،المحااامي أفيحاااي مناادلبليت ،بتقلااي

صااالحيات نائبتااه المحاميااة دينااى زيلباار،

وذلك بسبب تباين المواقف بكل ما يتعلق في تطبيق القانون اإلسرائيلي بالضفة الغربية.

هااذا التباااين الااذي عباار عنااه المستشااار القضااائي مناادلبليت ووزي ارة القضاااء إيلياات شااكيد ،باارز عقااب
االنتقااادات شااديدة اللهجااة بأوساااط قااادة معسااكر اليمااين وقااادة المسااتوطنين حيااال أداء ونهاام المحاميااة

زيلبر الرافض لتطبيق القانون اإلسرائيلي على المستوطنات بالضفة الغربية.

عرب 2017/1/4 ،48

 .02تل أبيب :ستة آالف عامل بناء صيني إلى "إسرائيل"
القدس  -وكاالت :توصلت إسرائيل والصين إلى اتفاق سيتم بموجبه الساماح آلالف مان عماال البنااء
الصينيين العمل في إسرائيل ،بحسب ما اعلان مساؤولون إسارائيليون ،اماس ،فاي مساعى لتخفياف أزماة

إسكان كبيرة.

وقااال بيااان إس ارائيلي ،انااه بموجااب االتفاااق ،سيصاال  6الف عاماال صاايني إلااى إس ارائيل فااي األشااهر

الستة األولى بعد توقيع االتفاق رسميا ،في أواخر شباط المقبل.

وتم التوقيع على مسودة اتفاق في الصين بين و ازرة االقتصاد الصينية ووفد إسارائيلي ،بحساب و ازرتاي

الداخلية والمالية في إسرائيل.

األيام ،رام هللا2017/1/5 ،

 .02الجيش اإلسرائيلي يطور ساعة "ذكية" إلنقاذ جنوده الجرحى بالميدان
الق اادس -أحم ااد الخليل ااي ،األناض ااول :ق ااال المتح ااد

باس اام الج اايال اإلسا ارائيلي أفيخ اااي أدرع ااي ،ي ااوم

األربعاء ،في بيان حصلت األناضول على نسخة منه ،إن "جيال الادفاع اإلسارائيلي يعمال هاذه األياام
عاما ااة ع اان حال ااة الجن ااود المصا ااابين
عل ااى تطاااوير س اااعة تكنولوجيا ااة ذكيا ااة تس ااتطيع إعطا اااء ص ااورة ّ
بالميدان".
وأوضااح أدرعااي أن هااذه الساااعة سااتعمل علااى فحا

درجااة حا اررة الجساام والناابض ونساابة األكسااجين

في الدم بواسطة أجهزة استشعار ،وترسلها للطواقم الطبية لتقوم بدورها.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/1/5 ،
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 .28عائلة الشهيد الشريف تطالب بالمؤبد لقاتله الجندي
الخليل  -أ ف ب :طالبت عائلة الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف الذي قتله جندي إسرائيلي
قبل اشهر ،وأدانته محكمة عسكرية إسرائيلية بالقتل دون سابق تصور وتصميم ،يوم األربعاء،
بطصدار حكم بالمؤبد ضده .وتجمعت عائلة الشريف بعد إصدار الحكم في دوار في مدينة الخليل،

مع عائالت فلسطينيين قُتلوا العام الماضي وما زالت جثامينهم محتجزة لدس الجيال اإلسرائيلي ،بعد
إدانة الجندي .وقال والده يسري الشريف لوكالة فرانس برس في مدينة الخليل "الحكم العادل سيكون
مثل أحكام المؤبد التي يحكم فيها على أوالدنا في السجون اإلسرائيلية ،يجب أن يحكم عليه مثلما
يحكمون على أوالدنا".

األيام ،رام هللا2017/1/4 ،

 .29إخضاع الشيخ رائد صالح للتحقيق لمدة أربع ساعات
القدس  -عبد الرؤوف أرناؤوط :أخضعت الشرطة اإلسرائيلية ،يوم األربعاء ،الشيخ رائد صالح،
رئيس الحركة اإلسالمية في الراضي المحتلة ،للتحقيق ،لمدة أربع ساعات .وقال المحامي عمر
خمايسة ،محامي الشيخ صالح ،لوكالة األناضول ":تم التحقيق مع الشيخ رائد في وحدة التحقيقات

طرية بشبهات تتعلق بدوره في الحركة اإلسالمية ،وحول خطاباته السياسية والدينية ومقاالت كتبها
القُ ،
بشبهة التحريض على العنف" .ولفت إلى أن الشرطة حاولت التحقيق مع الشيخ صالح قبل

أسبوعين ،ولكنه رفض قبل الحصول على استشارة قانونية باعتبار أن هذا من حقه .وهذه هي المرة
األولى التي يخضع فيها الشيخ صالح للتحقيق ،منذ اعتقاله في شهر مايو /أيار الماضي.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/1/4 ،

 .31االحتالل يعتقل  31فلسطينياً في الضفة ويقتحم مخيم شعفاط

قال نادي األسير الفلسطيني ،أمس ،إن قوات االحتالل «اإلسرائيلي» اعتقلت  31فلسطينياً في الضفة

الغربية ،بينهم سيدتان وفتاة ،وأوضح النادي في بيان صحفي ،أن قوات االحتالل اعتقلت  12مواطناً

في مدينة الخليل ،بينهم بيان عقل ( 39عاماً) وابنتها فاطمة فيما قامت باعتقال خمسة مواطنين في
محافظة جنين ،وأضاف أنه تم كذلك اعتقال خمسة مواطنين في القدس ،بينهم والدة األسير معتصم
األطرال المحكوم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر ،إضافة إلى اعتقال أربعة مواطنين في مدينة
طولكرم ،وخمسة شبان من محافظتي بيت لحم ورام هللا ،فيما استهدفت زوارق االحتالل بنيران

أسلحتها الرشاشة مراكب الصيد في بحر رفح جنوب قطاع غزة.
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وسلمت سلطات االحتالل 19 ،إخطا اًر بوقف العمل والبناء لمنشآت وبيوت قائمة وأخرس قيد اإلنشاء

في بلدات كفر الديك وحارس وديراستيا بمحافظة سلفيت ،بذريعة أنها تقع في مناطق « ».

واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم شعفاط بمدينة القدس ،عقب اقتحامه من قبل قوات االحتالل

برفقة طواقم الضريبة والبلدية والمخابرات.

الخليج ،الشارقة2017/1/5 ،

 .31غزة :المئات يتظاهرون احتجاجاً على استمرار انقطاع التيار الكهربائي

غزة" -وفا" :تظاهر مئات المواطنين ،يوم األربعاء ،وسط قطاع غزة ،احتجاجا على استمرار انقطاع

التيار الكهربائي .وشارك بالتظاهرة :القوس الوطنية واإلسالمية ،وطالب المدارس والجامعات ،وأهالي
مخيم البريم ،حي

رفع المشاركون فيها الفتات تطالب شركة توزيع الكهرباء بطنصاف مواطني

القطاع ،بأوقات وصل الكهرباء ،وبطيجاد حلول جذرية لتلك المشكلة التي تؤرق حياة مواطني
القطاع.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/4 ،

بحق أطفال
 .32االحتالل فرض غرامات مالية وصلت نحو  27ألف دوالر ّ
بحق
بالسجن الفعلي وغرامات مالية ،وصل مجموعها  27ألف دوالر ّ
فرضت محاكم االحتالل أحكاماً ّ
عدد من األسرس األطفال في سجن "عوفر" خالل ديسمبر /كانون األول المنصرم .ونقل محامي
نادي األسير الفلسطيني عن ممثل األسرس األشبال األسير لؤي المنسي ،يوم األربعاء ،أن عدد

بالسجن الفعلي
األسرس األطفال المحكومين خالل شهر ديسمبر بلغ ( )22أسي اًر ،وتراوحت األحكام ّ
بين أربعة شهور و( )26شه اًر.
الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/4 ،

 .33الحكم ثماني سنوات على األسيرة الجريحة مرح بكير
أصدرت محكمة االحتالل حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات على األسيرة الجريحة مرح بكير 17عاما
من سكان بيت حنينا شمالي القدس المحتلة بتهمة محاولة عملية طعن قبل نحو عام في حي الشيخ

جراح بالقدس المحتلة.
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 .34فلسطينيو سورية يتساءلون# ..وين_المعتقلين
أطلق مغردون فلسطينيون سوريون ومواطنون سوريون وسم #وين_المعتقلين ،للتذكير بالمعتقلين
الفلسطينيين خصوصا والسوريين عموما المغيبين في سجون النظام السوري منذ سنوات ،وال أحد

يعرف عنهم شيئا وهل هم أموات أم أحياء.

ولقي الوسم تفاعال مقبوال على منصتي تويتر وفيسبوك ،وطالب الناشطون خالله النظام السوري

بالكشف عن مصير عشرات اآلالف من الفلسطينيين السوريين المغيبين قسريا في سجونه ،على

غرار ما يفعل بحق مئات الف السوريين من قبل وبعد الثورة التي انطلقت مطلع .2011

وأشارت إحصائيات أصدرتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،إلى أن  3416من الالجئين

الفلسطينيين قضوا في سجون النظام السوري من بينهم  455الجئة.

ونشر ناشطون إحصائية في نوفمبر/تشرين الثاني  2016نقال عن مركز توثيق المعتقلين والمفقودين

الفلسطينيين في سورية ،توضح أن عدد المعتقلين في سجون النظام يتجاوز  12ألفا ،بينهم نساء
وأطفال ومسنون.

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/1/4 ،

فلسطينيين
طفلين
ْ
 .35محكمة إسرائيلية تقضي بسجن ْ
قضت محكمة إسرائيلية في القدس ،يوم األربعاء ،بالسجن الفعلي لسنوات عدة على طفلين وفتاة
مقدسية بتهم تتعلق بمقاومة االحتالل ومحاولة تنفيذ عمليات طعن ضد إسرائيليين.

فقد أصدرت المحكمة المركزية اإلسرائيلية حكمها بالسجن مدة عامين على كل من الطفلين شادي

فراح ( 13عاما) وأحمد الزعتري ( 14عاما) دون احتساب الفترة الماضية التي أمضياها قيد االعتقال
وبلغت عاما واحدا .كما أصدر القاضي حكما ببقاء الطفلين مدة ثالثة أعوام قيد المراقبة بعد انتهاء

محكوميتيهما.

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/1/4 ،

 .36االحتالل يشرد  28مقدسياً بعد هدم منازلهم

القدس  -هبة أصالن :طردت قوات االحتالل اإلسرائيلي األربعاء  28مقدسيا إلى العراء بعد أن
هدمت جرافاتها مبنيين سكنيين في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخي
وتعود ملكيتهما لعائلتي عبيدو وشويكي.
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وبحسب شقيق صاحب المبنى ،لحظة الشروع في عملية الهدم كان شقيقه متوجها إلى المحكمة لدفع
مبلغ خمسين ألف شيكل جمعها من أقاربه بهدف تجميد قرار الهدم الذي كان يفترض أن يتم ظهر

األربعاء ،وتم إرجاؤه بجهود المحامي المسؤول عن ملف العائلة والذي نجح باستصدار قرار تأجيل
لكن البلدية لم تحترم القرار وقامت بالهدم.

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/1/4 ،

 .37بيان تطمين فلسطيني عن مخيم عين الحلوة :تكليف لجنة للتحقيق وتوقيف مرتكبين
قررت اللجنة األمنية الفلسطينية العليا بعد اجتماعها في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين
«تكليف لجنة التحقيق المختصة التابعة للقوة األمنية الفلسطينية المشتركة ،التحقيق مع المشتبه بهم
بقضية اغتيال سامر حميد ومحمود صالح ،على أن تفتح تحقيقاً في قضية اغتيال إبراهيم منصور،

وتوقيف كل من يشتبه به في عملية االغتيال ،على قاعدة عدم إغفال عمليات االغتيال وجرائم القتل

التي حصلت سابقاً في المخيم».

وفيما ال يزال مرتكبو عمليات االغتيال فارين ،أكدت اللجنة في بيان ،وصف بأنه لتنفيس حال التوتر
وتطمين الوكاالت الدولية العاملة في مخيم عين الحلوة« ،انتشار عناصر القوة األمنية الفلسطينية

المشتركة في كل األماكن التي شكلت مسرحاً لألحدا

والتوترات األمنية في المخيم (األسبوع

الماضي)» ،معلنة عن «استمرار لقاءات اللجنة األمنية مفتوحة لمتابعة الخطوات واإلجراءات التي
تم التوافق عليها».

ودعت اللجنة وكالة «أونروا» إلى «فتح أبواب المدارس أمام الطالب في المخيم اليوم لمواصلة

مسيرتهم التعليمية».

الحياة ،لندن2017/1/5 ،

 .38هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 620 :ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في  570مستعمرة بالضفة
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان وليد عساف ،إن عدد المستوطنين ارتفع خالل العام

الماضي بالضفة الغربية بزيادة  27ألف مستوطن ،ليصبح عددهم اإلجمالي  620ألف ،فيما بلغ عدد
المواقع االستيطانية في األراضي الفلسطينية  570مستعمرة  ،مقامة على أراضي المواطنين ،حي

تم

تشريعها بق اررات من حكومة االحتالل.
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جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده في مركز اإلعالم الحكومي في رام هللا ،يوم األربعاء ،استعرض
خالله التقرير السنوي الصادر عن الهيئة ،والذي رصد أبرز االنتهاكات التي مارستها قوات االحتالل
والمستوطنين خالل العام المنصرم ،في مدن الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بجدار الضم والتوسع العنصري ،أشار عساف إلى أن االحتالل أكمل بناء 488

كيلومترا ،من أصل  714وهو الطول الكلي له ،الفتا إلى أن االحتالل يتحكم بحركة الفلسطينيين من

خالل إقامة  60بوابة جزء منها يفتح بشكل يومي و خر موسمي ،وجزء يتم فتحه بشكل أسبوعي،
مبينا أن االحتالل أصدر أم ار باستكمال البناء في الجدار بالقرب من بلدة ترقوميا غرب مدينة

الخليل ،إضافة إلى تغيير مساره في مناطق شمال غرب القدس المحتلة.

وفيما يتعلق بعمليات الهدم والتهجير القسري ،أكد أن االحتالل نفذ خالل العام الماضي 114,1

عملية هدم ،وكانت مدينة القدس المحتلة النسبة بالهدم وبلغت  %31من إجمالي الهدم في الضفة،
الفتا إلى أن االحتالل سلم المواطنين  771إخطا ار بالهدم وأوامر وقف بناء ،فيما بلغ عدد إخطارات

اإلخالء للعام الماضي  310إخطارات.
وفيما يخ

اعتداءات المستوطنين ،لفت عساف إلى أن الهيئة وثقت  505اعتداءات بحماية من

الجيال االحتالل ،فيما بلغت اعتداءات قوات االحتالل  798تراوحت ما بين اعتداء على األماكن
الدينية ومنع األذان واالقتحامات.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/4 ،

 .39السجن لموظف فلسطيني في األمم المتحدة بتهمة مساعدة حركة حماس
القدس المحتلة – أ.ف.ب :أصدرت محكمة إسرائيلية األربعاء حكماً بالسجن سبعة أشهر على
فلسطيني يعمل لدس األمم المتحدة بتهمة تقديم مساعدات إلى حركة «حماس» ،بحسب ما أعلنت
محاميته .وقالت المحامية ليئا تسيميل إن وحيد البرال ِدين با «تقديم خدمات لمنظمة غير قانونية من

دون قصد» في إشارة إلى «حماس».

الحياة ،لندن2017/1/5 ،

 .41تقرير حقوقي :قوات االحتالل مستمرة في استهداف األطفال بالقتل واإلصابة واالعتقال
قال تقرير حقوقي ،يوم األربعاء ،إن قوات االحتالل اإلسرائيلي مستمرة في استهداف األطفال سواء
بالقتل واإلصابة أو االعتقال.
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وأصدر مركز الميزان لحقوق اإلنسان تقريره السنوي لعام  2016حول استهداف األطفال في أوقات
النزاع المسلح.

وتناول التقرير انتهاكات قوات االحتالل بحق األطفال في قطاع غزة ،وكذلك األحدا

الداخلية

المرتبطة بالصراع القائم والتي ألحقت الضرر بحق هؤالء األطفال وذلك منذ تاريخ  2016/01/1حتى
تاريخ .2016/12/31

ووفقاً لما تم رصده فيما يخ

القتل والتشويه ،أشار التقرير إلى استشهاد( )6أطفال واصابة ()45

خرين ،نتيجة تعرضهم ألحدا

مرتبطة بشكل أو بآخر بالصراع مع قوات االحتالل من خالل

األجسام المتفجرة واالستهداف المباشر بططالق النار من قبل قوات االحتالل.

وفيما يتعلق باالعتقال ،أفاد التقرير نفسه باعتقال ( )29طفالً من قبل قوات االحتالل خالل الفترة

نفسها ،من خالل عملياتها في أراضي القطاع ،حي

تطارد الصيادين وعمال جمع الحصى

واألطفال الذين يقتربون من سيا الفصل بهدف العمل أو حتى التنزه واستكشاف المناطق.

وانتهى التقرير بخالصة إحصائية وخاتمة يظهر فيهما استمرار حاالت استهداف األطفال سواء
بالقتل واإلصابة أو االعتقال ،حي

أبدس المركز استنكاره الستمرار تلك االنتهاكات وطالب فيها

المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد لتلك االنتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/4 ،

 .41فشل محاولة إسرائيلية لهدم منزل فلسطيني غرب رام هللا
رام هللا  -من يوسف فقيه ،تحرير خلدون مظلوم :أحبط مواطنون فلسطينيون ،مساء اليوم األربعاء،
محاولة إسرائيلية لهدم إحدس منازل بلدة بدرس غربي مدينة رام هللا ،بعد تحصنهم بداخله وتجمع

عشرات الشبان في محيطه.

أمنت الحماية لطواقم من "اإلدارة
وقال رئيس مجلس بلدي بدرس ،محمد خالد ،إن قوات االحتالل ّ
المدينة" (تتبع لجيال االحتالل اإلسرائيلي) ترافقها جرافة بغرض هدم منزل المواطن عيسى محمد

عبد الكريم.

مبينا
ولفت خالد إلى أن سلطات االحتالل حاولت هدم منزل المواطن "دون أن تُخطره بذلك مسبقًا"ً ،
أن جيال االحتالل أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ،ما تسبب بحاالت اختناق في

صفوفهم.
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 .42وزارة الخارجية األردنية تَعد بترتيب زيارة للطفل األسير في "إسرائيل" محـمــد مـهـدي
عمان – نيفين عبدالهادي :وعدت و ازرة الخارجية وشؤون المغتربين أسرة األسير الطفل محمد
سليمان في سجون االحتالل اإلسرائيلي بترتيب زيارة له.

وبحسب والد األسير األردني الطفل في سجون االحتالل الصهيوني محمد مهدي سليمان فطن و ازرة

الخارجية ممثلة بأمينها العام وعدته بترتيب زيارة البنه في سجون االحتالل.

ويقضي األسير األردني محمد مهدي سليمان حكما بالسجن لستة عشر عاما بتهمة التسبب بقتل

مستوطن إثر رمي سيارته بالحجارة قبل ما يقارب  3سنوات ،فيما يقبع  24أسي ار أردنيا في سجون
االحتالل يقضون أحكاما متفاوتة يضاف إليهم  30مفقودا ال يعلم مصيرهم.

يذكر أن خر زيارة جماعية نظمتها و ازرة الخارجية األردنية ألهالي األسرس األردنيين ألبنائهم في

إسرائيل كانت عام .2008

عمان2017/1/4 ،
الدستورّ ،

" .43أل بي سي" اللبنانية تعترف بخلطها بين المقاومة والعمليات اإلرهابية
بيروت – "الحياة" :بعد البلبلة التي أحدثها تقرير قناة «إل بي سي ي» عن العمليات اإلرهابية التي
ألن الا «ال
استهدفت النوادي الليلية حول العالم ،أصدرت القناة اللبنانية بياناً توضيحياً جاء فيهّ « :
كل الشجاعة لالعتراف بخطأها ،فقد عرضت أول من أمس خالل نشرة «األخبار
بي سي ي» تملك ّ

نصه
من عندك» تقري اًر عن العمليات اإلرهابية التي استهدفت النوادي الليلية حول العالم ،كما أوردت ّ
وكالة الصحافة الفرنسية ،من دون التمعن بمعانيه ،فحصل لغط بين عمليات المقاومة في األراضي

الفلسطينية والعمليات اإلرهابية .وفي هذا اإلطار ،فقد أصدر المكتب اإلعالمي في حركة المقاومة
ٍ
رد .والحقاً« ،أتحفنا» الناطا ااق باسم جيال العدو اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي
اإلسالمية (حماس) بيان ّ
إن ال ا« »LBCIاستخدمت المصطلح الصحيح لتسمية اإلرهاب باإلرهاب .من هنا،
بتغريدة قال فيها ّ

أن كل ما تقوم به يومياً من
عدوة ،و ّ
يهم الا «إل بي سي ي» التأكيد ّ
ّ
أن إسرائيل كانت وستبقى دولة ّ
الذل ،وصوالً إلى مواصلة
حصار لقطاع غزة ،ومالحقة وسجن وتصفية الفلسطينيين على حواجز ّ
إقامة المستوطنات على األراضي الفلسطينية هو فعل احتالل .واالحتالل وفق المواثيق الدولية واتفاق
الهاي مقاومته مشروعة ،والشعب القائم في وجه االحتالل هو مجموعة من المواطنين حملوا السالح

القوات النظامية ،ويتمتّعون بصفة المحاربين .فاقتضى تأكيد
لقتال العدو ،وتعتبرهم المواثيق بحكم ّ
موقف الا «ال بي سي ي» والتوضيح».

الحياة ،لندن2016/1/5 ،
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 .44كزاخستان وأوزبكستان تعفيان اإلسرائيليين من التأشيرة
ذكرت صحف إسرائيلية أن كزاخستان سمحت مع بداية العام الجديد لإلسرائيليين بدخولها دون
الحصول على تأشيرة مسبقة كما جرت العادة طوال السنوات الماضية.

وأشار موقع "أن ر جي" إلى أن السياح اإلسرائيليين الذين يرغبون في زيارة كزاخستان سيتمكنون

من ذلك دون الحاجة لإلجراءات البيروقراطية .وأضاف أن كزاخستان ترغب في تعزيز االستثمار

والسياحة لديها.

ونقل عن و ازرة الخارجية في العاصمة الكزاخية أستانا أنه مع بداية  2017لن يحتا مواطنو إسرائيل
واالتحاد األوروبي ودول منظمة التعاون والتطوير االقتصادي (أو أي سي دي) ،ودول أخرس مثل

موناكو وماليزيا وسنغافورة واإلمارات ،للقيام بطجراءات وتخطي عقبات روتينية وبيروقراطية قبل
الوصول إلى أراضيها.

وأشار الكاتب أريئيل كهانا في موقع "أن ر جي" إلى أن قرار كزاخستان يأتي عقب قرار مشابه

لجارتها أوزبكستان الشهر الماضي التي ألغت الحصول على تأشيرة السفر لإلسرائيليين الذين تبلغ

أعمارهم فوق  55عاما ،لجانب  15دولة أخرس ،لزيارة المدن التاريخية مثل سمرقند وبخارس ،على أن
يدفعوا خمسين دوال ار فقط لدس دخولهم أراضيها.

وأوضح أن قرار أوزبكستان جاء عقب انتخاب الرئيس الجديد شوكت ميرضيايوف خلفا للرئيس

الراحل إسالم كاريموف.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/4 ،

 .45وزير خارجية قطر يبحث مع عزام األحمد ملف المصالحة الفلسطينية
أحمد المصري :بح

وزير الخارجية القطري ،محمد بن عبد الرحمن ل ثاني ،مساء اليوم األربعاء،

ملف المصالحة الفلسطينية ،ونتائم مؤتمر حركة "فتح" األخير ،مع عضو اللجنة المركزية للحركة،

عزام األحمد ،خالل لقاء جمعهما بالدوحة.

وبحسب وكالة األنباء القطرية الرسمية ،فطن وزير خارجية البالد التقى مع "األحمد" ،في الدوحة،
وبح

معه التطورات على الساحة الفلسطينية ،ومن أبرزها نتائم مؤتمر حركة "فتح" األخير ،وملف

المصالحة الفلسطينية.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل حول االجتماع.
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 .46اللجنة القطرية إلعمار غزة تبدأ استالم أعمال مشروع تنمية المناطق الجنوبية
غزة ا «القدس العربي» :شرعت اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة ،بالتنسيق مع و ازرتي الزراعة
واألشغال العامة واإلسكان باالستالم االبتدائي ،ألعمال مشروع تنمية المناطق الحدودية في المناطق
الجنوبية للقطاع .ويخدم المشروع وفق ما أعلنت اللجنة المناطق الحدودية في ٍ
كل من بلدات الق اررة
وعبسان الكبيرة والفخاري والشوكة ومي ار  .ويهدف المشروع إلى خدمة المزارعين وربط أراضيهم

بالشوارع الرئيسية.

ويشمل المشروع القطري الجديد أعمال الطرق والخزانات الخرسانية العلوية واألرضية ،باإلضافة إلى

تمديد شبكات الكهرباء والطاقة الشمسية والخطوط الناقلة والمضخات.

القدس العربي ،لندن2016/1/5 ،

 .47وزارة الخارجية األمريكية :نقل سفارتنا إلى القدس فكرة "غير ب ّناءة"

واشنطن  -أثير كاكان :وصفت الخارجية األمريكية ،قرار نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى

القدس ،بأنها فكرة "غير ّبناءة" ،ويمكن أن تعرض حياة العديد من األمريكيين العاملين خار البالد
لألذس.
وقال متحد

الخارجية األمريكية جون كيربي ،األربعاء ،إن "نقل السفارة إلى القدس فكرة غير جيدة".

وتابع في الموجز الصحفي الذي عقده من واشنطن "أنها غير بناءة وضد عملية السالم بشكل عام".

وشدد على أن اتخاذ واشنطن لهذه الخطوة "سيعرض ،في الحقيقة ،بعض قواتنا ،والعاملين في السفارة
إلى األذس ،بشكل نحن في غنى عنه".

تصريحات كيربي جاءت عقب تقديم ثالثة من األعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ األمريكي،

الثالثاء ،لمسودة تشريع يتم بموجبها نقل السفارة األمريكية.

وكالة األناضول لألنباء2017/1/5 ،

 .48للعام الثالث" ..األونروا" تؤخر تحديث إحصاء الالجئين
استهجنت "الهيئة  302للدفاع عن حقوق الالجئين" تأخير وكالة "األونروا" عن تحدي

ونشر

المعلومات حول أوضاع الالجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة "الضفة الغربية وقطاع

غزة واألردن ولبنان وسوريا" لسنتين.

وأعربت الهيئة في ٍ
بيان صحفي وصل "السبيل" اليوم األربعاء ،عن استغرابها ومخاوفها من هذا

التأخير.
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معلومات الالجئين عن سنة  ،2014وكانت

إن " خر إحصاء للوكالة شمل تحدي
وقال البيانّ :
"األونروا" قد اعتادت على تحدي المعلومات دورياً ألربع مرات في السنة ،أي مرة كل ثالثة أشهر،
ثم تراجعت إلى مرتين في السنة أي مرة كل ستة أشهر ،ثم لمرة واحدة في السنة ،ومع بداية العام

 2017يكون التأخير قد دخل سنته الثالثة ،وفي المقابل لم يصدر أي بيان توضيحي عن الوكالة،
يشرح ويفسر عملية التأخير غير الموضوعية".

واستبعدت "الهيئة  "302أن يكون هناك مشكلة في ميزانية الوكالة تعيق االستمرار في التحدي ،
وأضافت" :إذ تجري العملية من خالل برنامم إلكتروني مركزي خا

متطور تستخر من خالله

النتائم واألرقام بشكل تلقائي دفعت الدول المانحة مبالغ طائلة ثمناً له بهدف سهولة التعاطي مع
المعطيات وتحديد االحتياجات ،خاصة أن المعلومات ال تشير فقط لتزايد أعداد الالجئين المسجلين،

وانما أيضا كل ما يتعلق في برامم الوكالة الصحية والتعليمية واإلغاثة وبرنامم اإلقراض باإلضافة

إلى أعداد الموظفين المحليين والدوليين في المناطق الخمسة".

المعلومات يشكل قلقاً لا "الهيئة  "302وللمراقبين

بأن "عملية التأخير في تحدي
وأضاف البيانّ :
والمهتمين بقضية الالجئين الفلسطينيين واستهدافها من جوانب مختلفة ،ومنها وكالة "األونروا"
الرتباطها العضوي بقضية الالجئين وحق العودة".

عمان2017/1/4 ،
السبيلّ ،

" .49لوس أنجلوس تايمز" :ق اررات اللحظة األخيرة ألوباما ضد روسيا ونتنياهو
أشارت صحيفة لوس أنجلوس تايمز األميركية إلى األهداف التي سجلها الرئيس األميركي المنتهية
واليته في الدقيقة األخيرة ،وقالت إن أبرزها تمثل في فرضه عقوبات على روسيا وفي توجيه صفعة

لرئيس الوز ارء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن االستيطان في األراضي الفلسطينية.

وأوضحت من خالل مقال للكاتب جوناه غولدبيرغ أن أوباما فرض سلسلة من العقوبات على روسيا
قبل أيام ،وذلك في ظل اتهامها بقرصنة مواقع تعود إلى الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في

الواليات المتحدة بهدف التأثير في انتخابات الرئاسة.

وأما الهدف الثاني ألوباما فيتمثل في مناورته لدس مجلس األمن الدولي لجعل الحائط الغربي (حائط

البراق) في القدس جزءا من األراضي الفلسطينية ،األمر الذي يمثل ضربة جدية إلسرائيل ،بل يدل

على أن أوباما يقدم مصالحه الشخصية على المصالح العامة ،حسب ما يرس الكاتب.
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وأشار الكاتب إلى أن نتنياهو ظل لثماني سنوات يقول إن تدهور عالقات إسرائيل مع الواليات
المتحدة سببها أوباما .وأضاف أن إسرائيل تراهن أيضا على استالم دونالد ترمب زمام األمور في

الواليات المتحدة لكي يدافع عنها على المستويين الداخلي والخارجي.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/4 ،

 .51العاصمة التشيلية تستضيف أسبوعاً فلسطينياً

السبيل :من المقرر أن تنطلق اليوم األربعاء ،في العاصمة سنتياغو فعاليات أسبوع فلسطينيي -
تشيلي هو األول من نوعه ،ويشمل ندوات ومحاضرات ومعارض فنية وثقافية ،في عدد من

المؤسسات الثقافية والسياسية واالجتماعية.

وتشارك في الفعاليات عدد من المؤسسات الفلسطينية التشيلية ،ومنها "النادي الفلسطيني االجتماعي

 باليستينو" و"مجموعة الفيدرالية الفلسطينية" ،إضافة إلى عدد من النشطاء و اإلعالميونفلسطينيون وعرب في تغطية هذه الفعاليات قدموا من عدة عواصم عربية وغربية.

وقال منسق التغطية اإلعالمية الخارجية ألسبوع فلسطينيي تشيلي زياد العالول "إن الهدف من هذا

األسبوع هو تعزيز الهوية الفلسطينية والتعريف بالجالية التشيلية من أصل فلسطيني ،وتوثيق عرس
صالتهم بالقضية الفلسطينية".

وتتضمن فعاليات األسبوع ورشة عمل لقيادات العمل الفلسطيني في أمريكا الالتينية ،وأخرس في

مجلس الشيوخ التشيلي (البرلمان) حي

سيتم إطالق "تجمع برلماني من أجل فلسطين" ،واطالق

"حملة االعتذار عن وعد بلفور" ،كما سيتم إطالق حملة "انتماء في امريكا الالتينية".

وسيتم خالل األسبوع الفلسطيني  -التشيلي ،عقد ندوات تلفزيونية سيتم بثها على عدد من القنوات
الفضائية العربية والفلسطينية.

ويقدر عدد فلسطينيي أمريكا الجنوبية بأكثر من  600ألف نسمة ،ويتواجد معظمهم في تشيلي ،التي

تستضيف حوالي  450ألف منهم ،ويتوزع الباقي على الدول المجاورة مثل البيرو وفنزويال واألرجنتين
والب ارزيل وكولمبيا وبوليفيا واألروغواي.
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 .51عام  2017هو عام انغماس إسرائيل في مغامرة دموية في المنطقة قد تكون بداية سقوطها:
نتنياهو مرتبك وشخصية تنفصم

بسام أبو شريف
بعد متابعة لردود الفعل اإلسرائيلية المتالحقة على قرار مجلس األمن الذي يعتبر االستيطان في

الضفة الغربية غير قانوني ومدر لفر

السالم ،يمكننا وصف حالة الحكومة اإلسرائيلية باالرتباك

والقلق واالنكفاء لدراسة االحتماالت وكيفية الرد عليها.

جاء قرار مجلس األمن في زمن وصلت في الغطرسة العنصرية اإلسرائيلية مستوس لم يسبق له مثيل

ورافق هذه الغطرسة شعور بالنشوة العنصرية أعمت رئيس الحكومة اإلسرائيلية ووزرائه عن رؤية
تنامي عدم الرضى في المجتمعات الغربية التي تشكل دعم حكوماتها إلسرائيل عوامل استم اررية

الحياة للدولة الصهيونية.

وتصرف جيال االحتالل لعنصرية دموية وصلت في إجرامها إلى إطالق النار على األطفال
والجرحى ومحاكمة القصر والحكم عليهم وتدمير البيوت جزافا ومصادرة األراضي ووصلت إلى حد

إحراق الرضع ومهاتهم.

في ظل هذه النشوة العنصرية المجرفة ،جاء قرار مجلس األمن الذي لم تستخدم الواليات المتحدة

حقها بالنقض لمنعه.

وشكل ذلك صدمة لتلك النشوة التي أوصلت رئيس وزراء إسرائيل وحكومته إلى االعتقاد بأن قرار
واشنطن يتخذ في مكتب بنيامين نتنياهو.

لكن الصدمة التي تلقاها نتنياهو تفوق في نتائجها أي صدمة كبيرة له واي صدمة تزلزل لحكومته.
فاالندفاع غير المسبوق لغزو الضفة الغربية بالمستوطنات وصل إلى حد الشروع في نقل نصف

سكان إسرائيل إلى الضفة الغربية ،بحي

تكون الضفة الغربية يهودية وتسمى يهودا والسامرة وتشكل

درعاً واقياً للهضاب والساحل الفلسطيني المسلوب.

وهذا ما يطلق عليه بنيامين نتنياهو في جلساته الحميمة مع مموله اديسلون – وعد بلفور الثاني –

ونستطيع أن نصف شعور نتنياهو قبل القرار بأنه شعور القوة العظمى التي تتحكم بالشرق األوسط
وتفعيل ما تريد وتهيئ نفسها وحلفائها الجدد في المنطقة لتوجيه ضربة مزلزلة إليران.

ولم يكبح نتنياهو ووزراؤه نفسهم عن الخرو علنا إلعالن دورهم في الحرب االستعمارية اإلرهابية

الدائرة على ارض سوريا بهدف تدميرها وتمزيق وحدتها.

ال بل يتبجحوا لفرض شروطهم لوقف تلك الحرب والتي كان بندها األول – رحيل بشار األسد،

واستند نتنياهو في شعوره بأنه المتحكم بالحرب في سوريا إلى التحالف الوثيق القائم بين إسرائيل
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والنصرة وفصائل إرهابية أخرس ،لم تخفي هي األخرس عالقاتها الحميمة بطسرائيل ولم تتردد في طلب
مساعدتها علنا في حربها اإلجرامية لتفتيت سوريا وضرب الجيال العربي السوري.

وزاد من شعور بنيامين نتنياهو بأنه السيد المطلق ،عدم تنامي انتفاضة الشعب الفلسطيني والمشاركة

الفاعلة ألجهزة امن السلطة في منع ذلك والتنسيق العتقال القيادات الشابة التي برزت خالل المرحلة

األولى من انتفاضة القدس.

وعبر عن ذلك وزير العدل اإلسرائيلي عندما قال علناً :سوف نستمر في ضربهم على رؤوسهم حتى

يقروا ان السيادة لنا.
ّ
والحق ذلك بعد إقرار مجلس األمن الصهيوني بينت بقوله :شطبنا كلمة فلسطين.

هذا هو بالضبط ما كان نتنياهو وحكومته بصدد تحقيقه من خالل التخطيط والمشاركة في الحرب
الدائرة بين اإلرهاب والجيشين العربيين السوري والعراقي ،وهذا هو الهدف من وراء التمدد السريع

لبناء المستعمرات ونقل المهاجرين اليهود إليها في الضفة الغربية.
شطب فلسطين.

قلنا إن هذه هي عوامل تنامي الغطرسة الصهيونية التي وصلت إلى مستوس غير مسبوق عشية
اتخاذ قرار مجلس األمن حول المستوطنات.

واتبع ذلك جون كيري في خطاب له بتفسير اهم ما جاء فيه:

” إن مواقف الحكومة اإلسرائيلية سوف تقضي على السالم والحل السياسي وعلى الدولة الفلسطينية
واسرائيل”.

وهذا امر غير مسبوق أيضا فجون كيري الذي يودع السياسة بعد أيام يلخ

تبعات الموقف

اإلسرائيلي على اإلسرائيليين :سنقضي على إسرائيل !! ،وهذا فعالً غير مسبوق وارس فيها كالماً
صحيحاً واستنتا

منطقي ومستند لتصور تنامي المقاومة ضد إسرائيل وعدم قدرة إسرائيل على

مواجهة حروب كالتي تدور على األرض السورية والعراقية.
الصدمة والخشية:

في حسابات نتنياهو المصدوم بالموقف األميركي ،خشية كبيرة من األمور التالية:

–

” العب غيرها ” مع الغرب – ال يصدمه أحد

–

عدم مقدرة تحديد توجهات ترامب

–
–
–

مؤتمر باريس استمرار لكالم كيري ،سيحاول إلغاءه بطغراء السلطة.
تنامي الشعور في الوسط الفلسطيني بضرورة إحياء االنتفاضة.

وقف إطالق النار في سوريا – سنحاول اإلخالل به.
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–

نمو الدور الروسي.

–

الخشية من الحرب األهلية في إسرائيل – تمزق المجتمع اإلسرائيلي.

يرتبك نتنياهو في مطلع هذا العالم (ويكاد يرتعد) من موضوعين استراتيجيين األول هو بداية انهيار

المخطط الذي قدمه هو ألول مرة عندما تسلم رئاسة الوزراء في عهد الرئيس كلنتون.

وهو مخطط تدمير القوس العربية التي مازالت قادرة على الدفاع عن نفسها وترفض التعامل مع

إسرائيل وهي سوريا والعراق واليمن.

لكن كلينتون في حينها وضع المشروع جانباً ألنه (حسب تعير كلنتون) قد يحرق يديه وليس فقط

أصابعه .جوهر المشروع كان إشعال حروب طائفية مدمرة تشطب العامل القومي العربي الذي تستمد
منه الحركة الفلسطينية بعدا وعمقاً استراتيجياً وتحويل الصراع إلى طائفي ينتم عنه إقامة أكثر من
دولة طائفية في العراق وسوريا واليمن ،وهذا يعطي إسرائيل كدولة يهودية شرعية الوجود ويجعلها

القوة اإلقليمية المهيمنة على الشرق األوسط.

بداية انهيار هذا المخطط في سوريا والعراق على يد الجيشين العربيين السوري والعراقي وقوس

المقاومة يشكل مصدر إرباك وقلق وخوف لدس نتنياهو.

والموضوع الثاني هو الرسالة التي تضمنها قرار مجلس األمن حول االستيطان في الضفة الغربية
والرسالة الواضحة التي جاءت في خطاب جون كيري الذي خل

إلى القول إن ما تقوم به

الحكومات اإلسرائيلية لن يدمر حلم الدولة الفلسطينية فقط بل إسرائيل أيضاً.

ففشل المخطط ال يعني فقط هزيمة مشروع الدويالت الطائفية في بالد العرب ،بل يعني أكثر بكثير

من ذلك ،ومن ضمن األمور الهامة التي تعنيها هزيمة مشروع نتنياهو ،هو خرو الجيشين العربيين
السوري والعراقي أكثر تدريباً وأحد

تسليحاً وأقدر على خوض حرب متنوعة التكتيكات ميدانياً

(حرب الجيوال وحرب المدن والشوارع واألنفاق واستخدام أحد
وال تتحد

إسرائيل عن هذا بل تستعيض عنه بالحدي

تكنولوجيات السالح فيها.

عن خطورة انتقال أسلحة متطورة لحزب هللا

وتنظيمات المقاومة العربية.

لهذا السبب سوف يبذل نتنياهو كل جهوده إلبقاء الحرب مشتعلة بهدف مزيد من إشعال القوس
العربية بمعارك داخلية وابعادها عن خطوط المواجهة كي يستمر نتنياهو فيما وعد الصهاينة
العنصريين به وهو ضم الجوالن والضفة الغربية إلسرائيل وشطب فلسطين كما أعلن قبل يومين

ليبرمان وعدة وزراء في الحكومة العنصرية اإلسرائيلية.

وجهود نتنياهو سوف تأخذ شكالً أكثر هجومية من حي
عالقات تعاون وتنسيق مع إسرائيل منذ سنوات.
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وسوف تعطي هذه التنظيمات اإلرهابية غطاء جوياً محدداً وتستخدم قصف الصواريخ من الجو من

مسافات بعيدة ،حسبما تفيدنا معلومات وصلتنا وقد ال تكون كاملة أو دقيقة فان تركيز الدعم

العسكري اإلسرائيلي سيكون في جنوب سوريا في المنطقة التي تمتد من الحدود األردنية إلى

السويداء مرو اًر بالقنيطرة والشريط الحدودي.

أما مصدر االرتباك والقلق األساسي الثاني فهو عدم معرفة إسرائيل كيف سيتعرف الرئيس األمريكي
الجديد ترامب إزاء مشاكل الشرق األوسط.

فالمعلومات المتوفرة لدس إسرائيل ال تزيد عن المعلومات المتوفرة لدس أي مخابرات متابعة لما ينشر.

إذ أن تقارير المخابرات اإلسرائيلية أثناء الحملة االنتخابية (والتي استندت على تقارير ايباك جزئياً –
وجهاز الموساد المكلف بالعمل في واشنطن) وكانت تتوقع فوز هيالري كلنتون والتي كانت قد

جهزت الئحة فريقها الذي يضم عدداً من كبار مؤيدي إسرائيل ،وأدس هذا إلى ارتخاء في أوساط
الحكومة اإلسرائيلية مما حول انتصار ترامب إلى فشل مخابراتي إسرائيلي ذريع.

وتماماً كما امر نتنياهو أعضاء حكومته بعدم اإلدالء بمواقف أثناء الحملة االنتخابية األمريكية سارع

إلى إلزام الجميع باستخدام كافة الوسائل والعالقات للتعويض عما خسرته إسرائيل بموقفها المستند
لتوقعها نجاح هيالري كلنتون ،وذلك بعد تقديم الدعم لمرشحين (مؤيدين إلسرائيل) لالنضمام لفريق

دونالد ترامب.

رغم هذا فان اليقين يبقى بعيداً حول مواقف ترامب المستقبلية خاصة أن الواضح حتى اآلن من

سياسة ترامب في الشرق األوسط هو رغبته في التعاون مع موسكو إليجاد حلول سياسية بعيداً عن

الحروب لمشاكل الشرق األوسط.

وجاء تعليق ترامب على تأجيل بوتين القيام بالرد على العقوبات التي فرضها أوباما على روسيا ،يثير

فرحاً في نفس ترامب ،الذي عبر عن سعادته بموقف بوتين في تعليق ادلى به عبر

التويتر(.)Twitter

وفي ظل الموقف الذي أكده الفروف مخ اًر في تصريح للصحفيين في موسكو والذي أكد فيه أن
المرجعية في حل الصراع العربي اإلسرائيلي هي ق اررات األمم المتحدة فان أي بح
وبوتين حول حل النزاعات في الشرق األوسط سوف يعيد البح

بين ترامب

في تطبيق ق اررات األمم المتحدة.

وهذا ما ال تريده الحكومة اإلسرائيلية التي تسابق الزمن في التمدد االستيطاني وتهويد القدس لخلق

وقائع جديدة تصعب تطبيق ق اررات الشرعية الدولية ،ووضع نتنياهو هدفاً له األولية إلبعاد بح

الموضوع الفلسطيني عن جدول بوتين – ترامب وهو إبقاء الحرب مشتعلة على ارض سوريا
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وتصعيدها بتوجيه ضربات مباشرة لحزب هللا وأصدر األوامر برفع مستوس نشاط الموساد في لبنان
وسوريا والعراق واألردن.

وهذا يشير إلى نوايا إسرائيل بشن عمليات تفجير واغتيال في أكثر من مكان.
ويزداد قلق نتنياهو داخلياً في إسرائيل لتنامي الشعور بان المستوطنين واالستيطان سيجلبون الكوار

لإلسرائيليين ولم يعد خافياً على المتتبعين تنامي الجفاء بين من يطلقون على أنفسهم تعبير

إسرائيليين ويميزون أنفسهم عن المستوطنين.

ويعود الشعور هذا العتقاد عدد كبير من اإلسرائيليين بان المستوطنين يزعزعون استقرارهم!!.

وتضاف هذه المشكلة لمشاكل الممارسات العنصرية الواضحة بين اليهود الشرقيين والغربيين والسود

والبيض والتي تفوقها بالطبع ممارسات العنصرية اليهودية ضد العرب إجماالً.

وسيس االستيالء الصهيوني على وادي عارة تفجي اًر شعبياً قوياً ألنه يضيف إلى عمليات النهب

اإلسرائيلية ألراضي عرب  1948نهب جديداً ويبرز التصرف العنصري المعادي للعرب الذين يحملون

الجنسية اإلسرائيلية ومن المفترض قانونياً أن تكون حقوقهم متساوية مع حقوق اإلسرائيليين اليهود.
نتنياهو يقف مرتبكاً أمام االحتماالت:

فتجميد االستيطان سيقود إلى انهيار االئتالف الحكومي وسقوط الحكومة.

وعدم التوقف عن االستيطان سيزيد عزلة إسرائيل ويدعم الحمالت لمقاطعتها ويثير ردود فعل شعبية

فلسطينية.

ويزداد ارتباكه من احتمال عقد المؤتمر الدولي في باريس الشهر القادم ،فعقد مؤتمر دولي سوف

يعني انتكاسة لمحاوالت شطب موضوع فلسطين من جدول األعمال رغم انه لن يخر بق اررات تلزم

إسرائيل ،وهذا سوف ينقل الموقف األوروبي بالضرورة إلى مستوس اعلى من معارضه أوروبا
لممارسات إسرائيل.

عندما يرتبك نتنياهو يبدأ بارتكاب أخطاء فادحة ستزيد من خسارته وخسارة إسرائيل.

إن جهل نتنياهو بالمنطقة العربية هو شبيه بجهل من يطلقون على أنفسهم في الواليات المتحدة
خبراء في الشؤون العربية أو خبراء شؤون الشرق األوسط.

فهم يجهلون أن مايكروسفت ال يستطيع أن يدلهم على طرقات العالم العربي والعوامل المؤثرة الكامنة
والغائرة.

ولذلك نتوقع لبنيامين نتنياهو المرتبك أن يتخذ ق اررات بعيدة عن العقل والعقالنية ونتوقع ان يشهد

عام  2017انهياره وانهيار حكومته وسقوط تدريجي لبرنامجه الداخلي.
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 .52لماذا خذلت أمريكا "إسرائيل"؟
هاشم عبد العزيز
هل بدأ العد التنازلي لعربدة الصهيونية؟

هذا السؤال سببه التطورات التي تسارعت مؤخ اًر لجهة االستيطان الصهيوني ،والتي قوبلت بذعر

وهستيريا من جانب «إسرائيل».

في شأن التسوية ،وجدت فرنسا في انسداد األفق أمام استمرار المفاوضات العبثية التي رعتها

الواليات المتحدة لسنين طويلة فرصتها الستعادة دورها الشرق أوسطي ،وأطلقت ما وصف بمبادرة
إلنهاء االحتالل رحبت بها السلطة الفلسطينية ورفضتها «إسرائيل».

باريس رعت جولة تداوالت دولية وهي تعتزم رعاية مؤتمر دولي في يناير/كانون الثاني الجاري

ومازالت مواقف الطرفين الفلسطيني وال«إسرائيلي» مختلفة حول انعقاده ،فقد هاجم وزير الحرب

الصهيوني أفيغدور ليبرمان المؤتمر ،وطالب يهود فرنسا باالنتقال إلى «إسرائيل».

أما بالنسبة لالستيطان ،فقد أقدم مجلس األمن الدولي على خطوة وصفت بالتاريخية حين صوت 14

عضواً ،وامتناع الواليات المتحدة لصالح قرار يدين االستيطان ال«إسرائيلي» في األراضي

الفلسطينية.

كان القرار ضربة دولية للتجاهل ال«إسرائيلي» للشرعية الدولية ،غير أن الصدمة التي أثارت الذعر

والتهديد والوعيد جاءت مما يمكن وصفه خذالن اإلدارة األمريكية ل «إسرائيل» بعدم استخدامها حق
النقض إلبطال القرار ،وهي سابقة لم ِ
تأت من فراغ.

صدمة «إسرائيل» تضاعفت لتداعي األمور بغير حساباتها وتقديراتها ،فقد ظل الساسة الصهاينة
حتى عشية إثارة هذه القضية في مجلس األمن يستبعدون مواجهة هذه الحقيقة ،وهم يقومون بزيادة

اندفاع قاطرة االستيطان التي تلتهم األراضي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية دون عثرات

وكوابح أو عوائق .وعندما بات االستيطان قضية غير قابلة للتجاهل في مجلس األمن ،كان

ال«إسرائيليون» ال يزالون على ثقة بأنهم لن يتعرضوا لنتائم سلبية ،وكانوا يعتقدون أن الواليات
المتحدة لن تسمح بتعرض «إسرائيل» لهكذا إدانة.
فلماذا خذلت أمريكا «إسرائيل» في شأن هذه القضية؟

لإلجابة عن هذا السؤال قد ال يكون التأكيد على أن االستيطان يتعارض مع المواثيق وق اررات

الشرعية الدولية ،لكن الواليات المتحدة لجأت دائماً لحماية «إسرائيل» دون اعتبار لهذه المسألة ،ما
أدس إلى ارتفاع منسوب جرائم الحرب الصهيونية ضد اإلنسانية.
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المسألة تعود إلى عدة أسباب:
*أوالً :عجز الواليات المتحدة عن االستمرار في توفير ما تريده «إسرائيل» من ضمان مواصلة
خططها االستيطانية بعد أن كانت خالل رعايتها للمفاوضات العبثية قد وفرت الوقت ألكثر من

عقدين ،حي

عمدت «إسرائيل» إلى بناء آلف الوحدات االستيطانية.

*ثانياً :أدت سياسة االستيطان المندفعة إلى تنامي ردود أفعال أمام مشهد االلتهام لألرض الذي

يجعل قيام دولة فلسطينية أم اًر مستحيالً.

*ثالثاً :الرفض ال«إسرائيلي» لمبادرة الرئيس األمريكي المنتهية واليته الثانية باراك أوباما التي أطلقها
إلحياء المفاوضات على أساس إيقاف االستيطان وتحديد مرجعيات الحل و لياته.

*رابعاً :عدم تجاوب نتنياهو وأركان كيانه الصهيوني مع الجهود التي قادها وزير الخارجية األمريكية
جون كيري بهدف الوصول بالمفاوضات إلى اتفاق نهائي إلحراز إنجاز أمريكي يحسب للرئيس

أوباما في نهاية عهده.

اإلدارة األمريكية المنتهية واليتها اتخذت خطوة مفتوحة على المستقبل مؤشرها محاولة الخرو من

التبعية ل «إسرائيل» تحت ذريعة نفوذ وقوة اللوبي الصهيوني .وما حد

وقرراته.
لنتنياهو وأركان قيادة «إسرائيل» للتذكير بالمجتمع الدولي بمواثيقه ا

في مجلس األمن رسالة

الخليج ،الشارقة2017/1/5 ،

 .53ما تخشاه إسرائيل
فيجاي براشاد

ترجمة :عبد الرحمن الحسيني :يوم  23كانون األول (ديسمبر) الماضي ،امتنعت سفيرة الواليات

المتحدة لدس مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة عن التصويت على القرار رقم  2334الذي

دان النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس

الشرقية .وجاءت لغة القرار مترددة .فهو ال يصف المستوطنات بأنها غير شرعية ،وانما يقول إنها ال
تتوافر على "أهلية قانونية" .وفي عالم القانون الدولي ،فطن الفارق قد ال يكون كبي اًر.

كانت إسرائيل قد ضغطت على مصر لسحب مشروع القرار ،األمر الذي امتثلت له األخيرة .كما أنها
ضغطت على الواليات المتحدة الستخدام حق النقض "الفيتو" ضده ،وهو األمر الذي لم تفعله.
ورعت ماليزيا ونيوزيلندا وفنزويال والسنغال مشروع القرار الذي مر بتصويت  14دولة لصالحه

وامتناع الواليات المتحدة عن التصويت .وكان السفراء حول الطاولة قد أملوا في أن يفضي التصويت
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إلى الدفع في اتجاه حل الدولتين "التطلع العام للمجتمع الدولي" ،كما قال السفير الصيني ،وو
هايتاو.
القرار واالحتالل
قبل خمسة أعوام ،وخالل ذروة الربيع العربي ،كانت الواليات المتحدة قد استخدمت حق النقض
"الفيتو" ضد مشروع قرار مماثل .وقالت سفيرة الواليات المتحدة في ذلك الوقت ،سوزان رايس ،أن

بلدها "يرفض بأشد العبارات شرعية استمرار النشاط االستيطاني اإلسرائيلي" .فلماذا اعترضت
الواليات المتحدة على مشروع القرار في ذلك الوقت لتمتنع عن التصويت عليه بعد خمسة أعوام؟ في

قدماً بالمفاوضات بين إسرائيل
العام  2011قالت السيدة رايس أن مشروع القرار لن يساعد السير ُ
والفلسطينيين .وستكون هناك ردة فعل عنيفة من إسرائيل ،كما قال الن الثانوي ،ضد الفلسطينيين.
وهذا بالضبط ما يعد اإلسرائيليون بفعله اآلن :بناء المزيد من المستوطنات وضم الضفة الغربية

والقدس الشرقية بالكامل ،وبذلك إلغاء أي فرصة لحل الدولتين.

قرار األمم المتحدة -على الرغم من أنه مهم في حد ذاته -ليس هو ما تخشاه إسرائيل .لكن ما يقض

مضاجع تل أبيب هي الخطوات التي يتم اتخاذها بعد القرار ،خاصة من جانب محكمة الجنايات

الدولية .في كانون الثاني (يناير)  ،2015فتحت المدعي العام للمحكمة ،فاتو بنسودا ،تحقيقا أوليا في
أعمال إسرائيل خالل قصف غزة في العام  2014وفي المستوطنات غير الشرعية .وأوضحت السيدة
بنسودا منذئذ أنها لن تمضي قدما نحو تحقيق جنائي كامل من دون توضيح سياسي كبير من

مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة.

ومن الجدير ذكره أن القرار  2334يوفر اإلرادة السياسية الالزمة لهذه الخطوة من جانب محكمة

الجنايات الدولية .وألن فلسطين دولة معترفا بها في األمم المتحدة اعتبا اًر من العام  ،2012وألنها
عضو في محكمة الجنايات الدولية منذ العام  ،2014ومع دخول هذا القرار حيز التنفيذ ،تستطيع
محكمة الجنايات الدولية التحرك في الشهور القليلة المقبلة نحو تحقيق أشد في الجرائم اإلسرائيلية.
ومن شأن هذا أن يهدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية ،لكنه سيدفع الجنود

اإلسرائيليين أيضاً نحو رفض الخدمة في أي قصف إجرامي مستقبلي لغزة .أما إذا كانت القيادة
الفلسطينية تمتلك الشجاعة لإلصرار على متابعة هذا األمر ،فهو أمر متروك لأليام.

في العام  ،1967احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة –وهي أجزاء من فلسطين

كانت خار سيطرتها .وكان مجلس األمن الدولي قد أصدر سلسلة من الق اررات ( 242و 252و)298
في العقد التالي ،والتي تدعو إسرائيل لالنسحاب من هذه األراضي ،وفي القرار -)1979( 446
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لالمتناع عن بناء مستوطنات في األراضي المحتلة .وكانت الواليات المتحدة التي أصبحت مسبقاً

الدرع الحامي إلسرائيل ،قد امتنعت عن التصويت على الق اررات الرئيسية.

على هذه األراضي المحتلة افترض في حينه -ضد الرأي اإلسرائيلي -أن تتم إقامة الدولة
الفلسطينية .وقام حل الدولتين ،الذي يحظى بطجماع دولي لحل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ،على

االنسحاب اإلسرائيلي من هذه األراضي التي احتلت في العام  .1967وال غرابة والحالة هذه في أن

تعود األمم المتحدة إلى انتقاد إسرائيل بين الفينة واألخرس على استمرار احتاللها وانشاء المستوطنات
فوق األراضي المحتلة -في انتهاك لمعاهدة جنيف الرابعة.

كان القرار  242هو أول قرار رئيسي أممي يعرف بنود االحتالل اإلسرائيلي ،وقد رعته المملكة
المتحدة ومر في األمم المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام  1967باإلجماع .ولم يكن هناك
أي أي امتناع عن التصويت وال "فيتو" من جانب األعضاء الدائمين في مجلس األمن الدولي .وكان

وزير الخارجية األميركي في حينه ،دين راسك ،قد قال أنه على الرغم من أن الواليات المتحدة

واسرائيل "منقسمتان بحدة" حول موضوع األراضي ،فطن الواليات المتحدة لم تقدم أي التزام "بمساعدة

إسرائيل لالحتفاظ باألراضي التي احتلتها في حرب العام  ."1967وحتى عندما دافعت اإلدارات في
واشنطن عن سياسات الضم اإلسرائيلية —مثلما حد

خالل والية الرئيس رونالد ريغان -فطن

الواليات المتحدة لم تستخدم "الفيتو" للدفاع عن المستوطنات.
عنصر الجرمية

كانت اتفاقيات أوسلو ( )1994قد أقرت احتمال قيام دولة فلسطينية على الرغم من عدم وجود

عبارات صريحة حول إنهاء النشاط االستيطاني .وتستمر إسرائيل في قضم أراضي الدولة
الفلسطينية .وال تريد إسرائيل حل الدولتين وال حل الدولة الواحدة .ويعني هذا النهم السلبي تجاه
"عملية السالم" أن إسرائيل ملتزمة باحتالل أبدي للفلسطينيين .وهي تستمر في االحتفاظ بأحالم

إسرائيل الكبرس (أرض إسرائيل).

بعد أربعة أعوام من أوسلو ،مرر المجتمع الدولي قانون "معاهدة" روما لتأسيس محكمة الجنايات

الدولية .وكان هذا التطور الجديد -محكمة الجنايات الدولية -وليس اتفاقيات أوسلو ،هو ما حدا

بالواليات المتحدة إلى زيادة اللجوء إلى استخدام "الفيتو" في مجلس األمن الدولي لحماية إسرائيل.

وأعربت المؤسسة اإلسرائيلية عن القلق من أن تعمد محكمة الجنايات الدولية إلى تسليط أنظارها
على موضوعات مثل نقل السكان وجرائم الحرب .وتستطيع محكمة الجنايات الدولية -تحت ضغط

للتحقيق في جرائم خار القارة اإلفريقية -أن تجد أن الممارسات اإلسرائيلية توفر ذريعة إلجراء
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تحقيق مشروع .وكانت "الفيتوهات" األميركية قد منعت أي أرضية قانونية التخاذ أي إجراء قضائي
من جانب محكمة الجنايات الدولية.

كان المحققون التابعون للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ،السيدة بنسودا ،قد زاروا الضفة

الغربية والقدس الشرقية في تشرين األول (أكتوبر) الماضي .وقالت محكمة الجنايات الدولية إن

الزيارة كانت جزءاً من تحقيقاتها األولية ،لكن من الصعوبة بمكان تخيل أن هذا حقيقي .ويحيل قرار
مجلس األمن الدولي إلى مواقف أكثر راديكالية منه في العامين  1979و ،1980باإلضافة إلى ما
توصلت إليه محكمة العدل الدولية من أن جدار "الفصل العنصري" الذي يحيط بالضفة الغربية غير

شرعي .وسيتصاعد الضغط عليها للمضي بالتحقيق قدماً.
النزعة االنتصارية لتل أبيب

جاءت نبرة إسرائيل الرافضة عندما قال السفير داني دانون أن لتل أبيب الحق في بناء "منازل في

الوطن التاريخي للشعب اليهودي" .وتعتبر المستوطنات ،بالنسبة للحكومة اإلسرائيلية ،ضرورية
لمشروعها الخا

 .وال ترس هذه الحكومة شيئاً أقل -كما قال السفير دانون -من "دولة يهودية

تستعيد أرض أجدادنا" .ويتفق السفير دانون توافقاً تاماً مع السفير األميركي المقبل لدس إسرائيل،
ديفيد فريدمان ،الذي يؤمن بطسرائيل الكبرس وينكر وجود فلسطين .وكان الرئيس األميركي المنتخب،
دونالد ترامب ،قد تعهد بطبطال القرار الدولي الذي يدين االستيطان ،وهدد بطنهاء التمويل األميركي

لألمم المتحدة.

من جهته ،ألمح األمين العام الجديد لألمم المتحدة ،أنتونيو غويتيريس ،إلى أنه سيرسل بعثة دعم

تابعة لألمم المت حدة من أجل الدفع بحل الدولتين .ويترتب على السيد غويتيريس والسيدة باسوندا

وصل الخيوط بين إجماع المجموعة الدولية (حل الدولتين) ،والطموحات اإلقليمية غير المشروعة

لدس إسرائيل .وسيكون التفاؤل بطحراز تقدم غير مضمون.

"كاونتربنتش" 2016/12/30
عمان2017/1/5 ،
الغدّ ،

 .54يجب االحتالل وليس الضم
تسفي برئيل
الطعام موجود على الطاولة .فقط لننهي ضم معاليه أدوميم ،ومن ثم تبدأ الوجبات األساسية بالتدفق

إلى البلعوم الذي ال يعرف الشبع .سابقة صغيرة ،رأس جسر للضم سيشق الطريق لضم كل أراضي
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الحلم .عمليا ما هو الفرق بين معاليه أدوميم وبين كريات أربع أو غوال عصيون؟ جميعها ستكون
في نهاية المطاف داخل إسرائيل .هذه هي الخدعة التي تسمح إلسرائيل بأن تضم اآلن مناطق

ستكون في جميع الحاالت تحت سيادتها بعد اتفاق السالم مع الفلسطينيين .ماذا إذا لو لم تُدر
المفاوضات ومن دون توافق مع الشريك الفلسطيني بنقل المناطق التي سيتم ضمها.
هذا هو بالضبط المبرر الذي تم استخدامه ويستخدم من اجل بناء المستوطنات ،أو زيادة مستوطنات

قائمة في تلك الكتل التي هي في األصل ستنتقل إلى سيادة إسرائيل .إلى أن سقط علينا فجأة قرار

مجلس األمن الذي قال إن جميع المستوطنات "متفق عليها" أو غير متفق عليها ،هي غير قانونية.
وليست مهمة قداسة أو طبيعة الكوشان اإللهي الذي سمح بذلك.

نظ ار ألن مبرر الضم هذا قائم على عرف دجاجة عرجاء ،طرح ادعاء جديد :الضم سيكون في

صالح الفلسطينيين الذين تم حرمانهم من التأمين الوطني والخدمات الصحية بسبب اعتبارهم سكان
واقعين تحت االحتالل .والبشرس الجديدة ،كما قال أ .ب يهوشع هي "التقليل من ورم االحتالل" ،أي

العودة الى زمن "االحتالل المتنور" .وبلغة أخرس :إذا لم نتمكن من وقف االحتالل في المناطق،
فيجب أن ندخلها الى حضن إسرائيل الدافئ .ال ،ليس جميع ماليين الفلسطينيين ،وبالتأكيد ليس

الغزيين ،لكن سنبدأ با  90ألف فلسطيني تستطيع إسرائيل استيعابهم ،كما اقترحت وزيرة العدل اييلت

شكيد.

إال أنه يمكن إيجاد حل أكثر راحة للمشكلة اإلنسانية – ببساطة أن يصبح االحتالل أكثر إنسانية.
إزالة الحواجز والكف عن االعتقاالت بدون سبب والغاء االعتقاالت اإلدارية والسماح بحرية الحركة
في جميع مناطق الضفة ومنح السلطة الفلسطينية المال بحجم التأمين الوطني الذي كانت إسرائيل

ستدفعه لو كانت ضمت المناطق وتوسيع الخدمات الصحية ومنح الحقوق االجتماعية ،تماما وكأن

الفلسطينيين قد تم ضمهم .واذا كان باإلمكان اللعب بمكانة المستوطنات المستقبلية ،فانه يمكن

اللعب بنفس الطريقة بخصو

الفلسطينيين.

بشكل عام ،ادعاء الضم ألسباب إنسانية يحمل في ثناياه الكذب .ألن كل هذه اإلنسانية التي

ستمطر على الفلسطينيين مقابل الضم ،ال تشمل حقهم األساسي في تقرير المصير .بخطوة واحدة

سيكفون عن كونهم واقعين تحت االحتالل ،يحتاجون إلى حماية مواثيق األمم المتحدة ،وسيطلب
منهم التنازل عن هويتهم القومية وترك حلم الدولة إلى األبد والعيال كضيوف غير مرغوب فيهم في

الدولة اليهودية.

الخداع الذاتي الذي يتفاخر به من يؤيدون مساواة حقوق الفلسطينيين من خالل الضم ،الذي سيشمل

أيضا منح مكانة المواطنة ،هو أن الفلسطينيين سيتدفقون بجموعهم في الحافالت والقطارات نحو
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إسرائيل ،وأن يهود إسرائيل الذين لم يتأقلموا بعد على وجود األقلية العربية في داخلهم ،سيستقبلون
الفلسطينيين من الضفة بالورود.

إذا كان سيتم تعريف الوضع في المناطق بالخطأ على أنه فصل عنصري ،بدل القول إن الحدي
هو عن احتالل يميز بطبيعته بين حقوق الواقع تحت االحتالل وبين مواطني الدولة المحتلة ،من

الضروري وقفه ،فان الضم سيحول إسرائيل إلى نموذ كامل كدولة ابرتهايد .هو لن يكف في حينه،

بل سيكون مغطى بغطاء جديد ،إنساني متنور وأخالقي .وكأن االحتالل هو فقط مصطلح رسمي
وليس واقع فظيع.

هل يوجد أحد ما من أولئك سأل الفلسطينيين إذا كانوا يريدون الضم إلى الدولة التي تقتحم بيوتهم في
الليل والنهار .لماذا نسأل ،أليس من المفروغ منه بأن الفلسطينيين يعرفون أننا نريد مصلحتهم؟ وأننا

ال نريد أن نكون محتلين؟.

هآرتس

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/5 ،
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