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 .1حماس :جاهزون لتسليم القطاعات الحكومية لحكومة الحمد هللا على أن تكون جميع القوى
الوطنية شاهدة

أكدت حركة حماس ،جهوزيتها الكاملة لتسليم القطاعات الحكومية كافة لحكومةة الةدكتور ارمةي الحمةد

هللا وكامل الو ازرات" ،على أن تكون القوى الوطنية شاهدة على ذلك".

وقال القيادي بالحركة ،إسماعيل رضةوان ،فةي مةرتمر صةحمي ،مسةاء اليةوم ا ثنةين ،رداؤ علةى مةرتمر
الحمةةد هللا حةةول أزمةةة الكهر ةةاء فةةي غ ةزة ،إنةةأ علةةى الحكومةةة أن تلتةةزم بالقيةةام بالتزاماتهةةا ومسةةرولياتها
ومهامها تجاه قطاع غزة وأهلأ كافة ،وتطبيق كل ما تم ا تماق عليأ.

ونبأ رضوان إلى أن مةا جةاء فةي حةديد الةدكتور ارمةي الحمةد هللا مةن أرقةام حةول مجمةل إنماقهةا علةى

قطاع غزة جاء قلباؤ للحقائق وتضليالؤ للرأي العام.

وأوضةةأ أن مةةا يةةدزل موازنةةة حكومةةة الحمةةد هللا مةةن عوائةةد الض ةرائض الممروضةةة علةةى البضةةائ التةةي

تدزل إلى قطاع غزة تقدر بحوالي  100مليون دو ر شهرياؤ "مئة مليون دو ر شهرياؤ".

و ة أةين أن قيمةةة مةةا تمرضةةأ هةةذه الحكومةةة مةةن ض ةرائض علةةى السةةو ر الةةذي يةةدزل إلةةى محطةةة توليةةد
الكهر اء في قطاع غزة فاق أكثر من ضعف ثمنأ األصلي.
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وتةاب  :نةاهيكم عمةا تسةةتقطعأ هةذه الحكومةة مةن مبةةال ثابتةة مةن رواتةض مويميهةةا الموجةودين فةي غةزة

بدون عمل مقابل فاتورة الكهر اء شهرياؤ.

ولمت إلى أن حماس تعاملت على نحو مسرول ووطني م كل مةا هةو ملقةى علةى عاتقهةا مةن تحمةل

مسةةرولياتها تجةةاه قطةةاع غ ةزة وأهلةةأ فةةي كةةل اليةةروة والمحطةةات الصةةعبة وعلةةى أرسةةها أزمةةة الكهر ةةاء

المتماقمةةة .وأشةةار إلةةى تواصةةل الحركةةة م ة أط ةراة عةةدة وم ة المصةةائل الملسةةطينية وتجاو ةةت م ة كةةل
الدعوات والجهود بشكل إيجابي ومسرول إلنهاء هذه األزمة.

وشدد رضوان على أن حكومة الحمد هللا تركت قطاع غزة يغرق في اليالم وتزلت عن مهماتها تجاه
القطةةاع ،فةةي حةةين "قامةةت قيةةادة حمةةاس بةةدورها با تصةةال بةةاإلزوة القط ةريين واألت ةراك الةةذين تمضةةلوا

مشكورين بتقديم الدعم للمساهمة في التزميف من أزمة الكهر اء المتماقمة".

وأضة ةةاة أن الحركة ةةة موافقة ةةة بشة ةةكل كامة ةةل -ودون تة ةةردد -علة ةةى تنمية ةةذ بنة ةةود مبة ةةادرة القة ةةوى الوطنية ةةة
واإلسالمية وتطبيقها لحل مشكلة الكهر اء ،مردفاؤ :جاهزون لتحمل كامل مسرولياتنا إلنجاحها.

موقع حركة حماس ،غزة2017/1/16 ،

 .2التشريعي الفلسطيني :محاوالت إسرائيلية متصاعدة لتفريغ الضفة من نوابها
غ ةزة  -مةةن عبةةد الغنةةي الشةةامي ،تحريةةر و ء عيةةد :اعتبةةرت رئاسةةة المجلةةس التش ةريعي الملسةةطيني أن
اعتق ةةال ا حة ةةتالل اإلس ة ةرائيلي للنائةةةض أحمةةةد مب ةةارك مة ةةن رام هللا ،ي ةةوم اإلثن ةةين " ،2017/1/16انتهةةةاك

للحصانة البرلمانية ،ومحاولة لتمري الضمة الغر ية من نوابهةا" .ونةدد أحمةد بحةر النائةض األول لةرئيس
المجل ةةس التشة ةريعي بقق ةةدام قة ةوات ا ح ةةتالل عل ةةى ده ةةم من ةةزل النائ ةةض ع ةةن كتل ةةة "التغيي ةةر واإلص ةةال "

البرلمانية في رام هللا أحمد مبارك ،واعتقالأ .وقال بحر في حديد لة"قدس برس"" ،إن ازتطةاة النائةض
أحمد مبارك هو انتهاك سافر للحصانة البرلمانية ،ولجمي األعراة والقوانين الدبلوماسية والدولية".

وحةةذر مةةن سياسةةة إسةرائيلية ترمةةي إلةةى ا سةةتمرار فةةي تعطيةةل المجلةةس التشةريعي ،وافشةةال عملةةأ عبةةر
تمري الضمة الغر ية من نوابها المنتزبين ،حسض تقديره.

وكالة قدس برس2017/1/16 ،

 .3نواب حماس في الضفة :اعتقال النواب لن يغير معادلة الصمود على الثوابت
رام هللا :اس ةةتنكر نة ةواض كتل ةةة التغيي ةةر واإلص ةةال ف ةةي الض ةةمة الغر ي ةةة المحتل ةةة إق ةةدام قة ةوات ا ح ةةتالل
الصهيوني ،فجر يوم ا ثنين  2017/1/16على اعتقةال النائةض أحمةد مبةارك بعةد اقتحةام منزلةأ والعبةد

بمحتوياتأ .ووصف النةواض ،فةي بي ل
ةان لهةم ،ا عتقةال أنةأ "سياسةة حمقةاء ،ولةن تغيةر شةيئاؤ مةن معادلةة
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الصةةمود علةةى الثوابةةت" .وأكةةد النةواض أن سياسةةة ا عتقةةا ت التةةي يمارسةةها ا حةةتالل بحةةق النةواض لةةن
تةةنجأ فةةي كسةةر إرادتهةةم ،وأنهةةا لةةن تزيةةدهم إ إص ة ار اؤر علةةى إكمةةال الطريةةق للوصةةول للحلةةم المنشةةود
والدولة المستقلة ذات السيادة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/16 ،

 .4وزير شؤون القدس :االحتالل ينفذ سياسة تطهير عرقي في المدينة

القدس المحتلة :قال وزير شرون القدس في السلطة الملسةطينية عةدنان الحسةيني إن حكومةة ا حةتالل

ضد الملسطينيين في المدينة المقدسة .ولمت الحسيني النيةر،
اإلسرائيلية تنمذ "سياسة تطهير عرقي" ،أ
فةةي تص ةريأ صةةحمي ،ا ثنةةين  ،2017/1/16إلةةى أن "سةةلطات ا حةةتالل" ،تعمةةدت فةةي ا ونةةة األزي ةرة
"هدم المنازل وبأعةداد كبيةرة تحةت مبةررات غيةر قانونيةة وباطلةة لزدمةة زططهةا المسةتقبلية" .وقةال إن

ا حتالل يهدة إلى "اقتالع وطرد أكبر عدد من المواطنين الملسطينيين مةن ديةارهم و نةاء المزيةد مةن

المسةةتوطنات غيةةر الشةةرعية" .وأضةةاة ":حكومةةة ا حةةتالل وجهةةت إزطةةارات كثيةرة زةةالل هةةذه األيةةام،
وقامت بعمليات هدم غير مسبوقة".

فلسطين أون الين2017/1/16 ،

 .5الرجوب :نقل ترامب للسفارة سيشعل ني ارناً في الشارع الفلسطيني ال يمكن إطفاؤها
رام هللا :علةى المجتمة الةةدولي أن يتوقة أن يقةةوم الملسةةطينيون برفة ال اريةةة البيضةةاء وا ستسةةالم اذا
ق ةةرر الة ةرئيس األمريك ةةي دونال ةةد ت ارم ةةض نق ةةل الس ةةمارة األمريكي ةةة م ةةن ت ةةل أبي ةةض إل ةةى الق ةةدس ،وتجاه ةةل

ا سةةتمرار فةةي بنةةاء المسةةتعمرات ،هةةذا مةةا قالةةأ جبريةةل الرجةةوض ،فةةي مقابلةةة م ة صةةحيمة "جيروسةةاليم
بوست" من دازل مكتبأ بمدينة رام هللا.

وقال الرجوض إنأ

يوجد لديأ أي معلومات حول وجود اتصا ت بين المريق الةذي يعمةل مة ت ارمةض

والق ةةادة الملس ةةطينيين .وأض ةةاة أن ةةأ يأم ةةل أن يق ةةوم دونال ةةد ت ارم ةةض بقع ةةادة تق ةةويم وادراك زط ةةورة إجة ةراء

تغييرات على الوض الراهن.

وقال الرجوض :إذا لم يعد ترامض النير في الوعودات التةي قةدمها زةالل حملتةأ ا نتزابيةة فيمةا يتعلةق

بنقل السمارة األمريكية ،فانأ يكون قد أشعل النيران في الشارع الملسطيني

يمكن إطمائها.

وقةةال إن هنةةاك سةةيناريو واحةةداؤ يجعلةةأ يرحةةض بجهةةود ت ارمةةض لنقةةل السةةمارة إلةةى القةةدس" .إذا أراد ت ارمةةض
حل الصراع ،يسةتطي أن يةأتي ويقةول القةدس الشةرقية عاصةمة للكيةان السياسةي الةذي يسةمى فلسةطين
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والقةةدس الغر يةةة عاصةةمة للكيةةان السياسةةي الةةذي يسةةمى إس ةرائيل ،وانهةةاء الص ةراع يكةةون بحةةل الةةدولتين
على حدود العام  .67وانا الرجل الذي سيقوم بكل ذلك .والعالم سوة يعتبر ترامض بطالؤ".

القدس ،القدس2017/1/16 ،

 .6تجديد االعتقال اإلداري للنائب حسن يوسف

رام هللا :جةددت السةةلطات اإلسةرائيلية يةةوم اإلثنةين  ،2017/1/16ا عتقةةال اإلداري للنائةةض فةةي المجلةةس
التشريعي ،الشيخ حسن يوسف ،لة  3شهور إضافية ،وذلك للمرة الرابعة على التوالي .وذكرت مصادر
محليةةة أن يوسةةف ،القيةةادي فةةي حركةةة حمةةاس ،اعتقةةل فةةي شةةهر تش ةرين أول /أكتةةو ر  ،2015ليصةةبأ

مجموع ما أمضاه في سجون ا حتالل أكثر من  21عاماؤ.

القدس ،القدس2017/1/16 ،

 .7أبو ردينة" :إسرائيل" تواجه عزلة دولية شاملة
رام هللا :ق ةةال الن ةةاطق باس ةةم الرئاس ةةة نبي ةةل أب ةةو ردين ةةة ،ي ةةوم ا ثن ةةين  ،2017/1/16إن تةةراكم اإلنج ةةازات

الملسةةطينية فةةي المرحلةةة األزي ةرة أكةةدت م ةرة أزةةرى عزلةةة وفشةةل السياسةةة اإلس ةرائيلية وعدالةةة القضةةية
الملسةةطينية ،والتةةي تتمثةةل بوحةةدة المجتم ة الةةدولي فةةي رفةةك ا سةةتيطان والتأكيةةد علةةى حةةل الةةدولتين،

سةواء كةةان ذلةةك فةةي قةرار مجلةةس األمةةن األزيةةر أو مةن زةةالل رفة الةرئيس علةةم فلسةةطين علةةى السةةمارة

ةاء بمةرتمر بةاريس ،الةةذي أكةد علةى أسةس الشةرعية الدوليةة ،سةواء بمةةا
الملسةطينية لةدى الماتيكةان ،وانته ؤ
يتعلةةق بالحةةدود أو بشةرقي القةةدس .وأكةةد أبةةو ردينةةة أن المعركةةة السياسةةية الكبةةرى القادمةةة ،والتةةي تمثةل
تحدياؤ للعالم العر ي والمجتم الدولي هي القدس.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/16 ،

 .8عريقات يستهجن موقفي بريطانيا وأستراليا من مؤتمر باريس

رام هللا ،تل أبيض  -كما ز ون :قال صائض عريقات ،أمين سر اللجنة التنميذية لمنيمةة التحريةر ،إن
موقف بريطانيا من مرتمر باريس "مشين" ،في تعقيبأ  مباشرة  على رفضها ومعهةا أسةتراليا التوقية

علةةى مةةرتمر بةةاريس الةةدولي الةةذي رحبةةت بةةأ السةةلطة الملسةةطينية .وأضةةاة عريقةةات فةةي تص ةريحات
ل ةة"الشرق األوسةةأ" ،أنةةأ

يمكةةن القبةةول بةةأن تواصةةل بريطانيةةا سياسةةة اتزةةاذ ق ة اررات تسةةاعد "إس ةرائيل"

وتشجعها في سياساتها العدوانيةة .وطالةض الةدول العر يةة  زصوصةاؤ مة سةعي بريطانيةا للتقةرض أكثةر

لهةةذه الةةدول بعةةد مغةةادرة ا تحةةاد األورو ةةي  باإلسةراع فةةي سةرال بريطانيةةا عةةن مواقمهةةا "الزارجةةة علةةى
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القانون الدولي ،التي تماهي إرهاض الدولة اإلسرائيلية ،وتشج نتنياهو على ا ستمرار فةي ا سةتيطان
والقتل وا حتالل".

وقةةال عريقةةات إن مةةا تمعلةةأ بريطانيةةا هةةو الزطةةر الحقيقةةي علةةى حةةل الةةدولتين ،ألنهةةا تشةةج السياسةةة
اإلسرائيلية ا ستعمارية .واستغرض عريقات من أن تمعل بريطانيا ذلك ،وهي المسبض أصالؤ في "اليلم
التاريزي المجحف" الةذي يعانيةأ الملسةطينيون ،والةذين يقمةون اليةوم علةى أبةواض إحيةاء الةذكرى المئويةة
لوعد بلمور المشئوم .ودعا عريقات بريطانيا "إلى تصحيأ هذا الزطأ وا عتراة بدولة فلسةطين كأحةد

شروط حل الدولتين" ،كما دعا فرنسا والدول األزرى لمثل هذا ا عتراة.

الشرق األوسط ،لندن2017/1/17 ،

 .9تيسير خالد :البيان الختامي لمؤتمر باريس "يفتقر للتوازن والضمانات الحقيقية إلنهاء االحتالل
عمةان  -ناديةةة سةةعد الةةدين :اعتبةةر عضةةو اللجنةة التنميذيةةة لمنيمةةة التحريةةر ،عضةةو المكتةةض السياسةةي

للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسةطين ،تيسةير زالةد ،أن البيةان الزتةامي لمةرتمر بةاريس "يمتقةر للتةوازن
والضمانات الحقيقية واإلرادة المعلية لوض حد لالحتالل اإلسةرائيلي" .وقةال زالةد ،فةي تصةريأ أمةس،
إن البيان

يتضةمن "لليةات واضةحة للمتابعةة والمسةاءلة ،حيةد جةاء أقةرض إلةى المناشةدة منةأ للتةدزل

الجةةاد والمسةةرول لكسةةر ا ستعصةةاء ،الةةذي فةةرك نمسةةأ علةةى مسةةيرة التسةةوية السياسةةية بمعةةل السياسةةة
اإلسرائيلية".

عمان2017/1/17 ،
الغدّ ،

 .11الحمد هللا :حماس تدير قطاع غزة بحكومة األمر الواقع
رام هللا :قال رئيس الوزراء رامي الحمد هللا ،إن حكومة الوفاق الوطني أنمقت  18مليار ونصف شيكل
زةةالل  30شةةه اؤر فةةي قطةةاع غ ةزة ،فةةي الوقةةت الةةذي تقةةوم فيةةأ حركةةة حمةةاس بجم ة الض ةرائض ،مطالب ةاؤ
األزيرة بالتحلي بالمسرولية وتمكين حكومة الوفاق من القيام بمهامها دازل قطاع غزة.

ورفةةك زةةالل مةةرتمر صةةحمي عقةةده يهةةر يةةوم ا ثنةةين  ،2017/1/16فةةي مقةةر سةةلطة الطاقةةة بةرام هللا،
الحمل ةةة التش ةةهيرية والتض ةةليلية الت ةةي تعرض ةةت له ةةا القي ةةادة والحكوم ةةة الملس ةةطينية ز ةةالل األي ةةام القليل ةةة
الماضية ،من قبل بعك األطراة في حركة حماس ،ومحاو ت تسويق قضية الكهر اء في غزة علةى

أنه ةةا قض ةةية سياس ةةية وفئوي ةةة .وأك ةةد رئ ةةيس ال ةةوزراء ح ةةرل القي ةةادة والةةرئيس محم ةةود عب ةةاس والحكوم ةةة
الملسطينية ،على تلبية احتياجات أهلنا في غزة ،وتقديم الزدمات لهم رغةم عةدم تمكةين حكومةة الوفةاق

الوطني من القيام بمسرولياتها في القطاع.
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وقةةال الحمةةدهللا إنةةأ" :مةةن غيةةر المعقةةول أن تقةةوم حكومةةة الوفةةاق بكافةةة الجهةةود لتلبيةةة احتياجةةات غةزة،
ودف ة المصةةاريف التشةةغيلية للمستشةةميات ،وم اركةةز الرعايةةة الصةةحية ،والمةةدارس وغيرهةةا مةةن الم ارفةةق

الحيوية ،واعادة اإلعمار لمةا دمةره ا حةتالل زةالل عةدوان عةام  2014بينمةا تقةوم حركةة حمةاس بةقدارة
القطاع ..أقولها بصراحة إن هناك حكومة أمةر واقة فةي قطةاع غةزة ،تمةرك الضةرائض وتسةيطر علةى

كل مرافق الحياة".

وتطةةرق رئةةيس الةةوزراء لضةريبة "البلةةو" ،قةةائال" :إن اإلعمةةاءات علةةى مةةدار العةةام وصةةلت مةةا بةةين -60

 ،%80وهذه تكلمنا شهرياؤ بحدود  20مليون شيكل ،وقبةل أن تسةتلم حكومةة الوفةاق مهامهةا كةان الةدعم
يصل إلى أقصى حد  ،%50في المقابل يتم دعم المحروقات في الضمة الغر ية من  %6-4فقأ".

وثمةةن موقةةف الحكةةومتين القطريةةة والتركيةةة ،مشةةي اؤر إلةةى أنةةأ أجةةرى اتصةةا ت م ة المسةةرولين مةةن كةةال

الجةةانبين ،حيةةد سةةتقدم قطةةر مبلة  4مليةةون دو ر علةةى مةةدار ثالثةةة أشةةهر ،لشةراء الكميةةة األولةةى مةةن
الكهر اء ،سترسل للقطاع من زالل هذا المبل  .وفيما تعلق بالمنحة التركية أشةار الحمةد " :وصةلتنا

رسالة من الحكومة تتحةدد عةن تبةرع ب ة  15ألةف طةن مةن الةديزيل الصةناعي ولكةن دون الحةديد عةن

تماصيل هذه المنحة".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/16 ،

اعتقلوا خالل االحتجاجات على خلفية أزمة الكهرباء
 .11غزة :اإلفراج عن جميع الموقوفين الذين ُ
غزة – (أ.ة.ض :).أعلنت و ازرة الدازلية في قطاع غزة يوم اإلثنين  2017/1/16أنأ سيتم اإلفراج عن
جمي ة الموقةةوفين الةةذين اعتقل ةوا زةةالل ا حتجاجةةات علةةى زلميةةة أزمةةة الكهر ةةاء فةةي القطةةاع ،ويقةةدر
عةةددهم بالعشةرات .وقةةال النةةاطق باسةةم الةةو ازرة إثةةر اجتمةةاع أمنةةي أن التعليمةةات أعطيةةت "بةةاإلفراج عةةن
الموقوفين على زلمية ما وق من تزريض وفوضى زالل ا حتجاجات على أزمة الكهر اء".

الحياة ،لندن2017/1/17 ،

 .12واصل أبو يوسف وشخصيات لبنانية يبحثون آخر مستجدات القضية الفلسطينية
بي ةةروت :بح ةةد األم ةةين الع ةةام لجبه ةةة التحري ةةر الملس ةةطينية ،عض ةةو اللجن ةةة التنميذي ةةة لمنيم ةةة التحري ةةر
الملسة ةةطينية ،واصة ةةل أبة ةةو يوسة ةةف ،م ة ة عة ةةدد مة ةةن الشزصة ةةيات اللبنانية ةةة ،لزة ةةر مسة ةةتجدات القضة ةةية

الملسةطينية .جةةاء ذلةةك زةةالل عةدة لقةةاءات عقةةدها ،فةةي لبنةةان ،يةوم اإلثنةةين  ،2017/1/16مة كةةل مةةن:
النائض في البرلمان اللبناني بهية الحريةري ،وعضةو المكتةض السياسةي فةي حركةة "أمةل" محمةد جبةاوي،
وأمين عام التنييم الشعبي الناصري ،أسامة سعد ،ونائض رئيس المكتض السياسي للجماعة اإلسةالمية
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في لبنان ،بسام حمود ،والسياسي اللبناني عبد الرحمن البزري ،كةل علةى حةده ،وذلةك بحضةور نائبةأ،
نايم اليوسف وعضو المكتض السياسي للجبهة صال اليوسف.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/16 ،

" .13الشاباك" يزعم إحباط مخطط لحماس لالنقالب على السلطة في الضفة
رام هللا :زعم جهاز المزابرات العامة اإلسةرائيلي «الشةاباك» أنةأ أحةبأ محاولةة لحركةة حمةاس لزعزعةة
السلطة الملسطينية .وقال إنةأ شةن حملةة اعتقةا ت واسةعة فةي الضةمة الغر يةة شةملت نائبةا مةن حمةاس
هو أحمد مبارك وعددا من قياداتها في محافية رام هللا .وقال «الشاباك»« :تم ضبأ أموال ومركبات

ومواد دعائية كثيرة تابعة لحماس».

وتاب « :كشف الشاباك والجةي

زةالل األسةابي األزيةرة النقةاض عةن بنيةة تحتيةة واسةعة النطةاق تابعةة

لحمةةاس عملةةت فةةي منطقةةة رام هللا ،وشة أةكلت فعةةال مقةةر قيةةادة لحمةةاس فةةي تلةةك المنطقةةة ،وضةةمت تلةةك
القيادة العشرات من العناصر وعملت على تعزيز تواجدها في يهودا والسامرة (الضمة الغر ية)».

وقةةال «الشةةاباك» إن قيةةادة حمةةاس فةةي منطقةةة رام هللا ،عملةةت فةةي «المجةةال الةةدعوى وقةةدمت الةةدعم
المادي لعائالت سجناء حماس وارهابييها وألعضاء الكتلة اإلسالمية فةي الجامعةات ،كمةا وزعةت مةواد
دعائية ومولت المهرجانات الشعبية ،وتم تمويل أعمال تلك القيادة من قبل عناصر حماس في الزارج

وفي قطاع غزة».

وادعةةى« :أن كشةةف النقةةاض عةةن هةةذه البنيةةة التحتيةةة لحمةةاس يةةدل علةةى النوايةةا ا سةةتراتيجية للحركةةة

تنطوي على تعزيز تواجدها الميداني ،بهدة القيام بمحاولة لالنقةالض علةى السةلطة الملسةطينية وتنميةذ

عمليةةات إرهابيةةة زطي ةرة» .وأضةةاة «الشةةاباك» أنةةأ سيواصةةل العمةةل «بشةةكل متواصةةل وحةةازم علةةى

إحباط مزططات حماس».

القدس العربي ،لندن2017/1/17 ،

 .14أبو مرزوق :لقاء روسيا يختلف باختالف العوامل التي يمكن تحويلها إلى فرصة إيجابية
انطلق ةةت لق ةةاءات موس ةةكو لبح ةةد المص ةةالحة الملس ةةطينية ،بمش ةةاركة ثماني ةةة فصة ةائل فلس ةةطينية ،ض ةةمن
مسةعى روسةةي إلنهةاء حالةةة ا نقسةةام ،وسةأ تسةةار ت حةةول الجديةد الةةذي يمكةةن أن تحملةأ هةةذه الجولةةة

من المباحثات.

أكةد أن اللقةاء يزتلةف بةازتالة العوامةل
عضو المكتض السياسي لحركة "حماس" موسةى أبةو مةرزوق ،أ
أن "اجتمةةاع بيةةروت (اجتمةةاع اللجنةةة التحضةةيرية
التةةي يمكةةن تحويلهةةا إلةةى فرصةةة إيجابيةةة ،فت ةاؤ إلةةى أ
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للمجلةةس الةةوطني) يحمةةل فةةي مجملةةأ مزرجةةات جيةةدة إذا بنينةةا عليةةأ ،وتطاوعنةةا فيمةةا بيننةةا ،وطبقنةةا مةةا
اتمقنا عليأ نستطي أن نمتأ صمحة جديدة في الوحدة الوطنية واعادة تشكيل المرسسات الملسطينية".

وأشةةاد عضةةو المكتةةض السياسةةي ل ةة"حماس" فةةي حديث ةأ لم ارسةةلنا ،بالةةدور الروسةةي اإليجةةابي مةةن دعةةم

المصالحة الملسةطينية ،لكنةأ قةال " :يسةتطي أحةد أن يقةوم بةأي دور فةي المنطقةة بعيةداؤ عةن القضةية
الملسةةطينية وبعيةةداؤ عةةن تناولهةةا بشةةيء مةةن المسةةرولية ،واذا أراد أن يةةدزل هةةذه المةةدزل بةةد أن يكةةون
بوابتأ المصالحة الملسطينية".

ولم يمن ا نشغال بمناقشات المصالحة ،أبو مرزوق من التحةذير مةن مزةاطر مةرتمر بةاريس" ،الةذي
يحمل سلبيات ستكون نتائجها كارثية" ،كما قال .وأضاة" :نحن أمةام قضةايا زطيةرة فعةالؤ فةي مةرتمر
بةةاريس ،علةةى الةةرغم مةةن أن جانةةض الملسةةطيني وافةةق أمةةا الجانةةض الصةةهيوني لةةم يوافةةق عليةةأ ،واألزيةةر

يحتاج إلى مكاسض جديدة حتى يوافق".

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/16 ،

 .15غازي حمد :نقل السفارة األمريكية للقدس سيجعل اإلدارة األمريكية عدواً جديداً للشعب الفلسطيني
أن قةرار نقةل السةمارة
غزة :أكد وكيل و ازرة الزارجية في غزة ،والقيادي في حركة حماس ،غازي حمةد ،أ
ةدوا جدي ؤةدا للشةعض الملسةطيني والعةالم
األمريكية إلةى مدينةة القةدس ،مةن شةأنأ جعةل اإلدارة األمريكيةة ع ؤ
داعيةةا إياهةا إلةةى عةةدم "الته أةور والتغةةابي فةةي اتزةاذ مثةةل هةةذا القةرار السةةطحي الةةذي
العر ةي واإلسةةالمي ،ؤ
يهدة إلى إرضاء الغرور اإلسرائيلي".

وحةةذر حمةةد ،زةةالل كلمتةةأ علةةى هةةام

الوقمةةة التضةةامنية مة القةةدس ،والتةةي دعةةت إليهةةا و ازرة الثقافةةة

الملسةةطينية ،أمةةس ا ثنةةين ،فةةي مدينةةة غ ةزة ،مةةن أن تطبيةةق الق ةرار مةةن شةةأنأ "جعةةل اإلدارة األمريكيةةة

ةيدا م ةةن ك ةةل أبن ةةاء الش ةةعض الملس ةةطيني عل ةةى مزتل ةةف تيا ارت ةةأ
تزس ةةر حي ةةد إنه ةةا س ةةتجد تجني ة ؤةدا وتحش ة ؤ
السياسية والمكرية والدينية".
السبيل ،عمان2017/1/16 ،

كحل مرحلي وال نسقط حّقنا بأراضي 1948
نؤيد دولة
ّ
 .16جميل مزهرّ :
فلسطينية على حدود ّ 1967
ّ

ةعبية لتحريةةر
مدينةةة غة أةزة  -رشةةا أبةةو جةةالل :قةةال جميةةل مزهةةر عضةةو المكتةةض السياسة
ةي للجبهةةة الشة أ
أ
ةعبية لتحري ةةر
فلس ةةطين ،ف ةةي حة ةوار مة ة التق ةةى "المونيت ةةور" ،إن ةةأ "رغ ةةم الموق ةةف
المري ةةد م ةةن الجبه ةةة الش ة أ
أ
ةق
فلسةةطين إلقامةةة دولةةة فلسة أ
ةطينية علةةى حةةدود عةةام  1967وعاصةةمتها القةةدس الش ةريف م ة ضةةمان حة أ
الملسطينيين إلى أراضيهم التي هاجروا منها عام  ،1948وفق قرار األمم المتأحدة 194
عودة الالأجئين
أ

التاريخ :الثالثاء 2017/1/17

العدد4172 :

ص

11

ةعبية لةم تسةقأ الح أةل ا سةتراتيجي لهةذا
كحل مرحلي للصراع الملسةطيني اإلسةر
ائيلي ،إ أ أ
أن الجبهةة الش أ
أ
أ
أ
أ
أ
ةطينية علةةى كامةةل الت ةراض الملسةةطيني المحتة أةل عةةام
الص ةراع ،والةةذي يسةةتند علةةى مبةةدأ إقامةةة دولةةة فلسة أ
أ
الشعبية لتحرير
أي تمييز" ،كما قال عضو المكتض السياسي للجبهة
أ
 ،1948لجمي مواطنيها من دون أ
أ
فلسطين جميل مزهر.
ةلمية لةةم
وفةةي مةةا يتعألةةق بالص ةراع الملسةةطيني  -اإلس ةر
ائيلي ،قةةال مزهةةر :أ
تبنةةي برنةةام المماوضةةات السة أ
أ
أ
أن
أي شيء على مدار  23عامةاؤ ،فةي ي أةل الرعايةة
األميركيةة المنحةازة لسياسةات إسةرائيل .كمةا أ
أ
يحأقق أ

التوصةةل إلةةى حة أةل للص ةراع الملسةةطيني -
تبنةةي برنةةام المقاومةةة المس ةألحة وحةةده أيض ةاؤ لةةم يةةنجأ فةةي
أ
أ
أ
موحةةدة
اتيجية
اإلس ةر
أ
موحةةدة تض ة اسةةتر أ
وطنيةةة أ
ائيلي .وبالتأةةالي ،نحةةن نةةدعو إلةةى تشةةكيل جبهةةة مقاومةةة أ
أ
كل أشكال المقاومة.
أ
تتبنى أ

الثنائيةة بةين
الملسطينية بين حركتي "فةتأ" و"حمةاس" ،قةال مزهةر :المحادثةات
وعن حوارات المصالحة
أ
أ
مبنية على مبدأ المحاصصة وتقاسم السلطة والمصالأ ،ولن تصل بنا
طرفي ا نقسام (حماس وفتأ) أ

كل ما
لكل طرة أن يكون لأ
أ
جدي وجذر أي ،فهي حوارات أ
الحق في ا عتراك على أ
كرست أ
إلى أ
حل أ
يتقاط م مصالحأ ورغباتأ.

ةطينية التةي تطالةض حركةة "حمةاس" بقصةالحها ،ومةا
وعن مةا موقةف الجبهةة مةن من أ
يمةة التحريةر الملس أ
التدابير واإلجراءات الالأزمة إلصالحها؟

يمة التحرير هي الممثأل الشةرعي والوحيةد للشةعض الملسةطيني .كمةا أأنهةا أداة كمةا الشةعض
إن من أ
قال :أ
أ
أ
أهمهةةا أأنهةةا تعةةاني مةةن الترأهةةل والمسةةاد والهيمنةةة وتمة أةرد حركةةة
الملسة
ةطيني ،ولكةةن لنةةا مالحيةةات عليهةةا ،أ
أ
"فةةتأ" بةةالقرار الةةوطني الملسةةطيني .ولةةذلك ،نةةدعو إلةةى إصةةالحها مةةن زةةالل إج ةراء انتزابةةات للمجلةةس
أ
أ
ي
يمةةة
الةةوطني الملسةةطيني وانتزةةاض مجلةةس مركةةز أ جديةةد ولجنةةة
تنميذيةةة جديةةدة ،مةةن أجةةل تطةةوير من أ
أ
أ
أ
ةتم كة أةل ذلةةك علةةى قاعةةدة
التحريةةر لتصةةبأ تمثأةةل قةةوى الشةةعض فةةي الةةدازل والزةةارج .ونةةدعو إلةةى أن ية أ
الوطنية.
الشراكة
أ

وعن المجلس الوطني ،قال مزهر :انعقاد المجلس الوطني ليس شأناؤ فتحاويةاؤ ،بةل هةو شةأن فلسةطيني
أ
أ
أ
يمةة التحريةر
ووطني .ولذلك ،ندعو إلى انعقاده نتزاض مجلس جديد ومناقشة البرنام السياس
ةي لمن أ
أ
أ
ن
فقنةأ سيشة أكل
مهمة يجض تأزيرها ،فقذا ت أةم هةذا اإلجةراء مةن دو عقبةات ،أ
أ
الملسطينية ،وهذا ضرورة أ
يمة التحرير.
مهمة إلصال من أ
زطوة أ
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 .17حماس :مؤتمر باريس إعادة إنتاج للنهج التفاوضي العبثي

عة أةدت حركةةة حمةةاس مةةرتمر بةةاريس إعةةادة إنتةةاج للةةنه التماوضةةي العبثةةي الةةذي ضةةي حقةةوق الشةةعض
الملسطيني وأعطى شرعية للكيان الصهيوني على أرك فلسطين.

وقةةال النةةاطق باسةةم الحركةةة فةةوزي برهةةوم فةةي تص ةريأ صةةحمي إنةةأ بةةد مةةن إعةةادة ا عتبةةار للقضةةية

الملسطينية والتأكيد علةى حقةوق شةعبنا الملسةطيني وثوابتةأك وذلةك مةن زةالل الشةروع فةي التوافةق علةى
استراتيجية وطنية جامعة ترتكز على برنام المقاومة في الةدفاع عةن شةعبنا وأرضةنا واسةترداد حقوقنةا

المسلوبة.

موقع حركة حماس ،غزة2017/1/16 ،

 .18فتح تستهجن موقف بريطانيا من بيان مؤتمر باريس وتدعوها للتكفير عن وعد بلفور
رام هللا :أعر ةةت حركةةة "فةةتأ" عةةن اسةةتهجانها مةةن موقةةف بريطانيةةا مةةن بيةةان "مةةرتمر بةةاريس" للسةةالم،
وتحميها على موقف اإلجماع الدولي الداعي إلى حةل الةدولتين علةى أسةاس حةدود ال اربة مةن حزيةران

عةةام  ،1967وال ةرافك لجمي ة التغيي ةرات التةةي تجحةةف بهةةذا الحةةل ،ودعةةم ق ةرار مجلةةس األمةةن الةةدولي

 ،2334الذي يرفك ا ستيطان ويعتبره غير شرعي.

وقال ةةت مموض ةةية اإلع ةةالم والثقاف ةةة لحرك ةةة "ف ةةتأ" ف ةةي بي ةةان ص ةةدر عنه ةةا ،ي ةةوم اإلثن ةةين ،إن الموق ةةف

البريطاني في مرتمر باريس ينطوي على تنةاقك صةارم مة تصةويتها وموقمهةا الةداعم لصةدور القةرار
الة ةةدولي إزاء ا سة ةةتيطان ( ،)2334كمة ةةا انة ةةأ يرف ة ة عالمة ةةات ا سة ةةتمهام ،فمة ةةن جهة ةةة كانة ةةت مة ةةن بة ةةين

الحاضةرين فةةي "مةةرتمر بةةاريس" ،ومةةن جهةةة أزةةرى ،رفضةةت ا نضةةمام إلةةى اإلجمةةاع واإلرادة الةةدوليين

من زةالل رفضةها التوقية علةى البيةان الزتةامي للمةرتمر ألسةباض غيةر مقنعةة،

يمكةن أن تبةرر هةذا

الموقةةف المنمةةرد ،و يمكةةن فهمهةةا سةةوى زضةةوع لحملةةة ا بتةزاز التةةي قادهةةا رئةةيس الةةوزراء اإلس ةرائيلي

ضد المرتمر وق ارراتأ.

وأضاة البيان ،إن ما يضاعف ا ستهجان من الموقف البريطاني هو أن بريطانيا تتحمل دون سواها

المسةةرولية التاريزيةةة عةةن النكبةةة التةةي حلةةت بالشةةعض الملسةةطيني مةةن زةةالل جريمةةة وعةةد بلمةةور ،وكةةان
األجة ةةدر بهة ةةا بة ةةدل أن تة ةةتحم وتتقة ةةاعس عة ةةن دعة ةةم حة ةةق الشة ةةعض الملسة ةةطيني المشة ةةروع فة ةةي الحرية ةةة
وا ستقالل ،أن تعترة فو ار بالدولة الملسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2017/1/16 ،
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 .19الشعبية تحذر من أن تتحول نتائج مؤتمر باريس إلى مرجعية بديلة عن ق اررات الشرعية الدولية
وصمت الجبهة الشعبية النتائ التي تمزك عنها «مرتمر باريس الدولي للسالم» ،والتي ركزت على

حل الدولتين بة«الطريق الوحيةد لتحقيةق السةالم الةدائم ،وأن الحةل النهةائي للصةراع سةيكون علةى أسةاس

قرار مجلةس األمةن  242وقةرار «، 338وتسةتهدة  و ةوعي  ا نتقةال والتجةاوز للحقةوق الملسةطينية
التي أأقرتها الشرعية الدولية في عودة الالجئةين الملسةطينيين ،وفةق القةرار  ،194وحةق تقريةر المصةير،
والدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود األراضي المحتلة عام .1967

وشددت الجبهة ،في بيان لها ،على أن ق اررات مجلس األمن المشار إليها،
أ
الحقوق ،فهي صدرت ارتباطا بالحروض التي نشأت عامي  1967و.1973

عالقةة مباشةرة لهةا بهةذه

وح أذرت «الشعبية من «أن تتحول نتائ مرتمر باريس با ستناد إلى ما سبق ،إلى مرجعية بديلةة عةن

ق اررات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق الشعض الملسطيني ،ومن أن تتحول المماوضات التةي دعةا
المرتمر إلى عودتها ،إلى وسيلة ضغأ لتحقيةق هةذا الغةرك» .وعليةأ ،دعةت الجبهةة اللجنةة التنميذيةة

لمنيمةةة التحريةةر الملسةةطينية ،وجمي ة القةةوى الوطنيةةة الملسةةطينية ،إلةةى التمسةةك بكامةةل حقةةوق الشةةعض
الملسطيني ،واستمرار النضال الموحد لتحقيقها.

الشرق األوسط ،لندن2017/1/17 ،

 .21العالول :البيان الختامي لمؤتمر باريس لم يكن منصفاً في الكثير من النقاط

رام هللا :اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتأ محمةود العةالول ،يةوم اإلثنةين ،نقةل السةمارة األميركيةة
مةةن تةةل أبيةةض إلةةى القةةدس اعتةةداء سةةافر علةةى الحةةق الملسةةطيني ،واعتةراة أميركةةي بضةةم القةةدس "لدولةةة

إسرائيل" ،وضر اؤ لمشروع حل الدولتين الذي أقرت بأ.

وحول مرتمر باريس للسالم ،اعتبر العالول أن مجرد انعقاد مرتم ار دوليا من أجةل القضةية الملسةطينية

بحضةةور  70دولةةة و 5منيمةةات دوليةةة ،لبحةةد القضةةية الملسةةطينية ،فةةي يةةل حةةرل دولةةة ا حةةتالل

المسبق على عدم انعقاده ،بمثابة حدثاؤ إيجابياؤ يزلق رعاية دولية جديدة.

وقال العالول" :لم يكن البيان منصماؤ فةي كثيةر مةن النقةاط" ،مشةي اؤر إلةى الترحيةض بةالقرار  ،2334وعةدم

ا سةةتناد إليةةأ ،فت ةاؤ إلةةى كثيةةر مةةن القضةايا التةةي كةةان ضةةرورياؤ أزةةذها بعةةين ا عتبةةار ،منوه ةاؤ لوض ة
مسألة إدانة استمرار العنف والنشاط ا ستيطاني في نمس الميزان.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2017/1/16 ،
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 .21قيادي بفتح :ما بعد مؤتمر باريس ..االعتراف بفلسطين والتقدم في المقاومة
رام هللا – فةةادي أبةةو سةةعدى :قالةةت د ل سةةالمة عضةةو اللجنةةة المركزيةةة لحركةةة فةةتأ إن الملسةةطينيين
ينيرون الى مرحلة ما بعد مرتمر باريس من أكثر من زاوية.

وأضةةافت فةةي تص ةريحات لة ة«القةةدس العر ةةي» أن الزاويةةة األولةةى هةةي مطالبةةة فرنسةةا وكةةل الةةدول التةةي
حضةةرت المةةرتمر بةةا عتراة بدولةةة فلسةةطين تبعةاؤ عتةةراة األمةةم المتحةةدة وتأكيةةد مةةرتمر بةةاريس علةةى

الدولة الملسطينية.

الزاوية الثانية هي أن يكون هذا المةرتمر بمثابةة إطةار دولةي وضةمانة لوضة لليةات أكثةر فاعليةة ألي
اتماق دولي يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود الراب من يونيو /حزيران .1967

وامةا الزاويةةة الثالثةة فقنهةةا تةتلزل بالتقةةدم إلةى األمةةام فةي مقاومةةة ا حةتالل وتصةةعيد المقاومةة الشةةعبية
في وجأ ما يحدد من إجراءات ضد الملسطينيين زاصة في القدس المحتلة.

القدس العربي ،لندن2017/1/17 ،

 .22أمين سر تحالف قوى المقاومة يحذر من نتائج مؤتمر باريس على القضية الفلسطينية

عمان  -نادية سعد الةدين :حةذر أمةين سةر تحةالف قةوى المقاومةة الملسةطينية ،زالةد عبةد المجيةد ،مةن
نتائ مرتمر باريس الدولي الذي سيشكل "غطاء لمسار سياسي زطير يستهدة القضية الملسطينية"،

بحسبأ .وقال عبد المجيد ،لة"الغد" من دمشق ،إن المرتمر "يستهدة تغطية مسار سياسي ينطلةق مةن
نتةةائ اتماقةةات "أوس ةلو" والمماوضةةات العبثيةةة التةةي جةةرت فةةي المرحلةةة الماضةةية" ،مثلمةةا يمثةةل "تغطيةةة
ستمرار ا ستيطان ومحاو ت النيل من الحقوق الملسطينية".

وأوضةأ بأنةةأ ،أيضةةا" ،يرتكةةز إلةى محاولةةة التأكيةةد علةةى وثيقةةة (وزيةر الزارجيةةة األميركةةي جةةون) كيةةري

األزيرة ،التي تحوي ا عتراة "بيهودية الدولة" وبقاء ا ستيطان وشطض حق العودة والقدس للحل في

المرحلة القادمة".

واعتبةةر أن المةةرتمر "يشةةكل محطةةة أزةةرى تسةةتهدة الحقةةوق الوطنيةةة والتاريزيةةة للشةةعض الملسةةطيني"،
مطالبةةا "القيةةادة الملسةةطينية بعمليةةة مراجعةةة نقديةةة شةةاملة والعةةودة إلةةى زيةةارات الشةةعض الملسةةطيني فةةي

تجدي ةةد المقاوم ةةة وا نتماض ةةة ،باعتب ةةاره الزي ةةار الوحيةةةد إلنه ةةاء ا ح ةةتالل ع ةةن األ ارض ةةي الملسة ةةطينية
المحتلةةة" .وأشةةار إلةةى أن "العةةودة للمماوضةةات تحةةت مبةةررات انعقةةاد مةةرتمر بةةاريس الةةدولي والق ة اررات
الدولية ستردي إلى مزاطر حقيقية على القضية الملسطينية".
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 .23حماس :حملة االعتقاالت بحق قيادات ونشطاء الحركة بالضفة لن تحقق أهدافها
أكد النةاطق باسةم حركةة حمةاس ،حسةام بةدران أن حملةة ا عتقةا ت التةي شةنتها قةوات ا حةتالل بحةق
وقيادات حركة حماس ونشطائها بالضمة الغر يةك تأتي في سياق المالحقة المستمرة للمقاومة ومحاولة

كسةةر شةةوكتها واسةةكات صةةوتها .وأوضةةأ بةةدران فةةي تص ةريأ صةةحمي ،أن الحملةةة األمنيةةة لةةن تحقةةق
أهدافها ولن ترثر على الحركة التي هي في وجدان الشعض ،بل ستزيد من التماة الشارع حولها.

وأضةةاة ،لقةةد اعتةةادت حركةةة حمةةاس فةةي الضةةمة الغر يةةة علةةى يةةروة المالحقةةة وا عتقةةال ورغةةم ذلةةك

مضت الحركة في مشروعها ،وستمضي حت ؤما لتحقيق مصالأ شعبنا مهما بل حجم التضحيات.
وأشةةار إلةةى أن مالحقةةة المقاومةةة والتضةةييق عليهةةا فةةي الضةةمة ،دلية وةل علةةى تزةةبأ ا حةةتالل وفشةةلأ فةةي

إيقةةاة انتماضةةة القةةدس .وتةةاب  ،ا حةةتالل يةةدرك بةةأن المقاومةةة هةةي الشةةوكة الوحيةةدة فةةي حلقةةأ ا ن،

زاصة بعد استنماد زيارات التسوية كافة التي لم تحقق لشعبنا إ مز ؤيدا من الويالت.
موقع حركة حماس ،غزة2017/1/16 ،
 .24أسير يتعرض لمحاولة طعن على يد أحد السجانين اإلسرائيليين داخل سجن "عسقالن"

غزة :أفادت مصةادر زاصةة إلذاعةة صةوت األسةرى بغةزة ،أن األسةير نةور الةدين عبةد هللا أحمةد أعمةر

عامةةا) مةةن مدينةةة قلقيليةةة تعةةرك قبةةل عةةدة أيةةام لمحاولةةة طعةةن علةةى يةةد أحةةد السةةجانين الجنةةائيين
( 35ؤ
اإلسرائيليين دازل عزل سجن عسقالن.
وأكدت المصادر أن األسةير أعمةر تعةرك للسةض واإلهانةة مةن قبةل السةجناء اإلسةرائيليين علةى مسةم

إدارة السجن.

الجةةدير بالةةذكر أن األسةةير أعمةةر معتقةةل منةةذ الثةةاني مةةن شةةباط عةةام  ،2003بتهمةةة مقاومةةة ا حةةتالل

عامةةا ،كمةةا أن شةةقيقيأ عبةةد السةةالم
وا نتمةةاء إلةةى حركةةة الجهةةاد اإلسةةالمي ،وهةةو محكةةوم بالسةةجن  55ؤ
ونضال يقبعان في السجون.
القدس ،القدس2017/1/16 ،

 .25نتنياهو :مؤتمر باريس تم وضعه في حجمه الطبيعي كاجتماع شعبي ال أكثر
تل أبيض :تباهى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ،بأن موقمأ الصارم ضد مرتمر باريس أجهك الهدة
الحقيقي منأ ،وغير اتجاهأ ،ووضعأ في حجمأ الطبيعي كاجتماع شعبي

أكثر .وقال نتنياهو،

زالل لقائأ م وزراء حز أ الليكود ،إنأ وطاقم الزارجية من ورائأ ،و«أولئك من أصدقائنا الذين

يدركون زطأهم في التصويت م الملسطينيين في مجلس األمن (يقصد وزير الزارجية األميركي،
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معا ليل نهار ،ونجحنا في إحداد تغييرات كثيرة .فمثالؤ ،تم شطض التذكير
جون كيري) ،عملنا ؤ
بحدود الراب من يونيو (حزيران)  1967كقاعدة للمماوضات ،وشطض البند الذي يدعو الدول

المشاركة إلى التمييز في كل نشاطاتها بين إسرائيل والمستوطنات .كما تم تزميف البند الذي يدعو
نتنياهو وعباس إلى التنصل من الجهات الحكومية التي تعارك حل الدولتين.

كما أكد نتنياهو على المكسض ا ستراتيجي  كما قال  المتمثل في وقف مرتمر باريس عند حدود

انعقاده ،وعدم ا ستمرار في زطوات أزرى لمتابعة ق ارراتأ أو تحويلها إلى قرار دولي في مجلس
األمن.

الشرق األوسط ،لندن2017/1/17 ،

يلوح بإجراء انتخابات مبكرة :نتعرض لحملة إعالمية إلسقاط حكم الليكود
 .26نتنياهو ّ
ذكرت القدس ،القدس ،2017/1/16 ،أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،ذكر الليلة
الماضية ،أن حملة إعالمية منسقة غير مسبوقة في حجمها تشن ضده مرز ار بغية إسقاط حكم
الليكود برئاستأ.

ورأى نتنياهو في تغريدة لأ عبر صمحتأ على "فيسبوك" أن الهدة من هذه الحملة هو ممارسة

الضغوط على المستشار القانوني للحكومة وجهات أزرى في النيابة العامة لتقديم ئحة اتهام بحقأ
على الرغم من عدم ارتكابأ أية مزالمة جنائية .كما نقلت عنأ اإلذاعة العبرية العامة.

وأضاة "إن ا دعاءات بشأن سعيأ إلى دف مشروع قانون صحيمة (يسرائيل هيوم) هي ادعاءات

باطلة وكاذبة".

وأشار إلى علم الجمي بمعارضتأ الشديدة للقانون .مضيما "قمت بحل الحكومة وتوجهنا لالنتزابات
بعد المصادقة عليأ بسبض تدبير المكائد في أوساط أعضاء الحكومة لتمريره".

لمأ يوم ا ثنين إلى إجراء
ونشرت الحياة الجديدة ،رام هللا ،2017/1/16 ،عن وكا ت ،أن نتنياهو ،أ
انتزابات مبكرة في إسرائيل بسبض التحقيقات على زلمية قضايا فساد تورط بها.
وأضاة نتنياهو في تصريحات نقلتها اإلذاعة العامة في إسرائيل أن "تغيير الحكم في إسرائيل سيتم
عبر صناديق ا قتراع فقأ".

 .27نتنياهو يكشف النقاب عن توطيد عالقات إسرائيل العلنية والخفية مع دول المنطقة
تل أبيض ( -د ض ا) :كشف رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو النقاض عن أن بالده تقوم
بتوطيد عالقاتها العلنية والزمية م دول في المنطقة.
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جاءت أقوال نتنياهو زالل الجلسة التأبينية الزاصة التي عقدها الكنيست (البرلمان) مساء ا ثنين

إحياء لذكرى رئيس الدولة التاس شمعون بيرس الذي وافتأ المنية قبل حوالي ثالثة أشهر ،بحسض
اإلذاعة اإلسرائيلية .وأعتبر رئيس الوزراء أن التعاون اإلقليمي في مجال األمن قد يمضي إلى تقدم

في تحقيق السالم ،ولكن يجض أو أن يكف العالم العر ي عن الدعاية التحريك ضد دولة إسرائيل

والشعض اليهودي.

وأوضأ أن السالم لن يتحقق عبر المرتمرات العبثية واإلمالءات الزارجية بل عبر المماوضات

المباشرة بين الطرفين.

رأي اليوم ،لندن2017/1/16 ،

 .28هنيغبي :الفلسطينيون ال يملكون أي وسيلة لمنع ترامب من نقل السفارة األمريكية إلى القدس

وكا ت :قال وزير التعاون اإلقليمي اإلسرائيلي تساحي هنيغبي أمس ا ثنين ،إن الملسطينيين

يملكون أي وسيلة لمن الرئيس األمريكي المنتزض دونالد ترامض من نقل سمارة الو يات المتحدة إلى

القدس المحتلة ،مقلالؤ من احتمال اند ع انتماضة فلسطينية جديدة.

وتساءل هنيغبي وهو من حزض الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ،عما يمكن أن يقوم بأ

الملسطينيون ،زاعماؤ أنأ لن يكون هناك أي عواقض ،وأضاة إنأ

يعتقد أن دو أزرى ستقوم بنقل

سماراتها إلى القدس في حال قيام الو يات المتحدة بذلك ،مشي اؤر إلى أن هذا قرار يعكس العالقة

الزاصة بين «إسرائيل» والو يات المتحدة.

الخليج ،الشارقة2017/1/17 ،

 .29وزراء :مصادقة الحكومة على الخطة الخماسية للعرب بشرط هدم المنازل واخالء القرى غير المعترف بها
محمد وتد :اشترط وزراء في الحكومة اإلسرائيلية المصادقة على الزطة الزماسية للعرض بالنقض
ورصد الميزانيات للتجمعات السكنية العر ية بالجنوض ،بتكثيف هدم المنازل العر ية وهدم وازالء

القرى التي ترفك إسرائيل ا عتراة بها ووض اليد على أراضيها وتوييمها لالستيطان واقامة بلدات
يهودية على أنقاضها ،والسعي إلى تكثيف جباية الضرائض من العرض .وأجلت الحكومة إقرار الزطة

'الزماسية لتطوير المجتم البدوي' ،وذلك على الرغم من التوصيات برصد ميزانيات تقدر بنحو 3

مليار شيكل من موازنة الدولة ،والتي حييت بدعم وتأييد وزير المالية ،موشيأ كحلون الذي إدراج
بنودها ضمن مشروع الميزانية للعام .2017
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وأتى تأجيل المصادقة على الزطة بسبض إصرار بعك الوزراء على تحديد لليات هدم المنازل
العر ية والبناء غير المرزل وتقديم مشاري تهويدية واستيطانية.

عرب 2017/1/16 ،48

 .31نواب إسرائيليون يوقعون عريضة تطالب بإقصاء غطاس من عضوية الكنيست

القدس  -سعيد عموري :وق أعضاء في الكنيست اإلسرائيلي ،مساء ا ثنين ،على عريضة أعدها
النائض زئيف الكين (من حزض الليكود اليميني) إلقصاء النائض العر ي باسل غطاس ،من منصبأ.

وذكر الموق اإللكتروني للقناة العبرية السابعة (غير حكومية) ،أن  72عضوا من الكنيست وقعوا
على العريضة ،بينهم أعضاء من حزض "هناك مستقبل" وتكتل "المعسكر الصهيوني" اللذين يمثالن

المعارضة في إسرائيل .وأشار إلى أنأ سيتم تقديم العريضة غدا لرئيس الكنيست ،بولي ادلشتاين،
للموافقة عليها.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/1/17 ،

" .31إسرائيل" :بيان مؤتمر باريس إنجاز تاريخي والرهان على مؤتمر سالم إقليمي
ّ
ائيلية ،يوم ا ثنين ،عن ارتياحأ
العام لو ازرة
الزارجية اإلسر أ
أ
الناصرة  -زهير أندراوس :أ
عبر المدير أ
إن البيان
ائيلية
الشديد من البيان الزتا
الرسمية باللغة العبرأية أ
أ
مي لمرتمر باريس ،وقال لإلذاعة اإلسر أ
أ
لصناع
ائيلية ،فتؤا إلى أأنأ “يوم تار
تمت صياغتأ بمضل
يزي” بالنسبة أ
الدبلوماسية اإلسر أ
أ
المزمف أ
ُ
أ
القرار في تل أبيض.
رده على سر ل
إن عدم انتقال البيان إلى مجلس األمن الدولي هو
وفي معرك أ
ال ،قال يوفال روتم أ
أ
مرة أزرى في مجلس األمن الدولي
أن عدم النقا
بحد ذاتأ للدولة العبرأية .أ
إنجاز كبير أ
وشدأد على أ
أ
أ
حد تعبيره.
أيضا إنجاز حقيقي
بالمسألة
ائيلية ،على أ
الملسطينية هو ؤ
للدبلوماسية اإلسر أ
أ
أ
أ
رأي اليوم ،لندن2017/1/16 ،

 .32الطيبي لـ "القدس العربي" :سنواصل تدويل قضايانا بموازاة مقارعة السلطات اإلسرائيلية

الناصرة :فور عودتأ من بريطانيا ولقائأ هناك وزير الدولة لشرون الشرق األوسأ ،وتباحثأ معأ حول
سياسات هدم المنازل العر ية في إسرائيل قال النائض أحمد الطيبي (الحركة العر ية للتغيير/المشتركة)

لة «القدس العر ي» أمس ،إنأ دعا سميرها في تل أبيض لزيارة مدينة قلنسوة حيد هدمت السلطات
اإلسرائيلية أحد عشرة بيتا بذريعة عدم وجود ترازيل البناء.
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وأطل الطيبي وزير الدولة البريطاني لشرون الشرق األوسأ ،توباياس إلوود وعددا من مسرولي ملف

الشرون الزارجية ،أعضاء ا تحاد األورو ي في مقر و ازرة الزارجية في لندن على جرائم هدم المنازل

اإلسرائيلية.

وأشار في اجتماعأ إلى أن نتنياهو يتعامل م المواطنين العرض الملسطينيين في الدازل كأعداء

وليس كمواطنين متساوين ،فتا إلى أن هذا تجلى في تصرفأ وكتاباتأ التي ُنشرت زالل عملية هدم
المن ازل في قلنسوة وهي بملكية زاصة ألصحاض البيوت ،في حين يقوم بكل الجهود الممكنة وبكل
الطرق من أجل «تشري المستوطنات» ،كما هو الحال في مستوطنة عمونا التي ُبنيت على أراك
مسلوبة من أصحابها الملسطينيين.
القدس العربي ،لندن2017/1/17 ،

 .33لجنة القانون الوزارية تبحث مشروع قانون وأنظمة عمل بعنوان "حصانة رجال الموساد"

تل أبيض :بطلض من أجهزة األمن العليا في إسرائيل ،تبحد لجنة القانون الو ازرية في حكومة بنيامين

نتنياهو ،في سن قانون وأنيمة عمل بعنوان «حصانة رجال الموساد (جهاز المزابرات اإلسرائيلية
الزارجية)» ،يمرك عقوبة بالسجن حتى  15سنة ،على كل من يجم معلومات عن رجال الموساد
أو عمالئأ في الماضي والحاضر ،أو ينشرها.

وجرى األسبوع الماضي ،توزي نل األمر على الوزراء ،من أجل تقديم مالحياتهم زالل سبعة

أيام ،واذا لم يجر تقديم مالحيات فيصادق على األمر من دون إجراء نقا .

ويتضأ أن سبض هذا اإلجراء كثرة النشر عن عمالء وقادة في الموساد ،من زالل الكتض والتقارير

اإلعالمية التي تجعلهم مكشوفين أمام عمليات اغتيال.

الشرق األوسط ،لندن2017/1/17 ،

 .34الكنيست يصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون يعترف بق اررات المحاكم العسكرية بالضفة
هاشم حمدان :صادق الكنيست ،مساء يوم اإلثنين ،بالقراءتين الثانية والثالثة على اقت ار

قانون

يعترة بق اررات محاكم ا حتالل العسكرية في الضمة الغر ية كأدلة مقبولة في اإلجراءات المدنية في

المحاكم اإلسرائيلية .تجدر اإلشارة إلى أنأ حتى اليوم لم تكن ق اررات المحاكم العسكرية معترفا بها في
إسرائيل ،كما أن القانون اإلسرائيلي

يسري في الضمة الغر ية ،وكانت السيادة على األرك للقائد

العسكري لمنطقة المركز الذي يسن القوانين عن طريق "أوامر جنرال".
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 .35الكنيست يتجه إلقصاء نائب باسل غطاس من منصبه
عرض  :48في سابقة زطيرة ،يتجأ الكنيست إلى إقرار إقصاء النائض عن القائمة المشتركة ،د .باسل
غطاس ،من منصبأ بعدما أعلن أمس حزض "ي

عتيد" دعمأ للزطوة واعالن رئيس قائمة "المعسكر

الصهيوني" ،يتسحاق هرتسوغ ،منأ أعضاء كتلتأ حرية التصويت ،أي ما يرجأ حصول القرار على

تأييد  90عضو كنيست ،في حين يستدعي القانون الحصول على تأييد  70عضو كنيست.

وهذا القرار سيكون سابقة زطيرة ،إذ للمرة األولى يجري إقصاء عضو كنيست من منصبأ دون

محاكمتأ حتى أو إدانتأ ،وهو ما يركد أن الداف األساسي للقانون هو استهداة النواض العرض بسبض
مواقمهم ونشاطهم السياسية.

عرب 2017/1/16 ،48

 .36الشرطة اإلسرائيلية تحقق مع النائب غطاس بتهمة "التزييف وتبييض األموال"
القدس  -أحمد الزليلي :حققت الشرطة اإلسرائيلية ،يوم ا ثنين ،م النائض العر ي في الكنيست

اإلسرائيلي عن حزض "التجم الوطني الديمقراطي" باسل غطاس ،في شبهات تنميذه "أعمال تزييف
وتبيك أموال" ،وهو ما اعتبره األزير يندرج في إطار "المالحقة السياسية التي تهدة لزلق أجواء

ترهيبية ضده".

وبحسض صحيمة "معاريف" اإلسرائيلية ،فقن الشرطة حققت م النائض غطاس بشبهات "تنميذه أعمال

تزييف وتبيك أموال تحت طائلة التحذير" بعد موافقة المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت.

ويعني التحقيق "تحت طائلة التحذير" أنأ حول شبهات بدون وجود د ئل مركدة.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/1/17 ،

 .37منظمة "يش دين" تقدم اعتراضات باسم الفلسطينيين ضد مصادرة أراضيهم
القدس  -أحمد الزليلي :قالت منيمة "ي

دين" (هناك قانون) ،التي تهتم بالدفاع عن حقوق

الملسطينيين في المناطق المحتلة ،إنها قدمت اعتراضات بأسماء أصحاض أراك فلسطينية وباسم

مجلس قرية "سلواد" شمال الضمة الغر ية المحتلة ،تنوي الحكومة اإلسرائيلية نقل البررة ا ستيطانية

"عمونا" إليها.

وذكرت في بيان لها ،وصل األناضول نسزة منأ ،أنها قدمت ا عتراضات ،يوم ا ثنين ،لدى اإلدارة

المدنية في الضمة الغر ية ،والتي تتب الحكومة اإلسرائيلية.
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وأضافت أن موكليها قاموا بتقديم العلل القانونية

عتراضهم على إجراء المصادرة في األراضي

المجاورة للبررة ا ستيطانية "عمونا".

ووصمت المنيمة إعالن الحكومة اإلسرائيلية بنقل المستوطنة إلى تلك األراضي بأنأ "صمقة غير
قانونية وغير أزالقية بلورتها جهات في الحكومة م مستوطني البررة ا ستيطانية غير الشرعية".

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/1/17 ،

 .38رئيس مجلس المستعم ارت :معظم أفراد طاقم ترامب حلوا ضيوفاً علينا في السنة الماضية

تل أبيض :كشف رئيس مجلس المستوطنات اليهودية في الضمة الغر ية المحتلة ،يوسي دجان ،وهو

في طريقأ للمشاركة في حمل تنصيض الرئيس األميركي المنتزض دونالد ترامض ،أن غالبية أعضاء

الطاقم الذي رافق ترامض في المعركة ا نتزابية ،ويرافقأ اليوم في الطريق إلى البيت األبيك،
أصدقاء للمشروع ا ستيطاني ،وكانوا قد حلوا ضيوؤفا على المستعمرات في يوم من أيام السنة
الماضية.
وقال دجان ،زالل لقاء م إذاعة المستوطنين (القناة السابعة) أمس ،إنأ تلقى دعوة من طاقم ترامض

للمشاركة في حمل التنصيض ،بواق الصداقة الحميمة التي تر أ بين المستعمرات والرئيس المنتزض.

وكشف أنأ يحمل هدية للرئيس ترامض ،عبارة عن «سلة زض اروات وفاكهة جرى قطمها من كروم

المستوطنات» ،متجاهالؤ أنها زرعت وغرست في أرك فلسطينية منهوبة بقوة ا حتالل.
وكشف دجان أنأ منذ مطل

السنة األزيرة ،تجري استضافة نواض وسياسيين من العالم إلى

المستوطنات كل أسبوع ،حيد يجري اصطحابهم في جولة سياحية وتعريمية.

مضيما « :لقد اكتشمنا أن عدونا األول هو الجهل ،فالعالم يجهل قضيتنا ،نحن المستوطنين .ومنذ
ؤ
سب سنوات ،ندير حملة تعريف بأوضاعنا ،وعندما نقوم بتعريمهم عليها ،يتحولون إلى أصدقاء لنا.
وقد وضعنا أعيننا على ترامض وطاقمأ منذ اللحية األولىك لمنا بأ وبقدرتأ على ا نتصار ،فالتقينا

بهم منذ البداية ،ودعونا أصدقاءنا في الو يات المتحدة ألن يصوتوا لأ».

الشرق األوسط ،لندن2017/1/17 ،

منع الشيخ رائد صالح من السفر واخضاعه للتحقيق بعد اإلفراج عنه
ُ .39
قال مراسل ،العربي الجديد ،لندن ،نضال محمد وتد ،2017/1/17 ،إن سلطات السجون اإلسرائيلية
قامت بقنزال الشيخ رائد صال من إحدى الحافالت العامة في بئر السب  ،وان الشيخ رائد صال
كان قد استقلها متوجهاؤ إلى يافا ومن هناك إلى أم المحم.
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وجاء هذا اإلجراء التعسمي ضد الشيخ رائد صال في الوقت الذي كان فيأ أنصاره وأفراد أسرتأ في
انتياره أمام سجن ايشيل في بئر السب .

وفي وقت سابق أعلنت السلطات اإلسرائيلية ،صبا اليوم الثالثاء ،اإلفراج عن الشيخ رائد صال .

وعلم "العر ي الجديد" أنأ كان من المقرر أن يعقد الشيخ رائد صال  ،اليوم ،مرتم اؤر صحافياؤ ،في
ساعات اليهر ،في مدينة أم المحم ،فيما تستعد المدينة ستقبالأ في مهرجان جماهيري من المقرر

أن يتم تنييمأ في إستاد المدينة.

وأضاف ،موقع صحيفة القدس ،القدس ،2017/1/16 ،أن وزير الدازلية اإلسرائيلي أرييأ درعي،

أصدر يوم ا ثنين ،ق ار ار بحير السمر على الشيخ رائد صال قائد الحركة اإلسالمية دازل الزأ
األزضر.

وذكر موق القناة العبرية السابعة ،أن القرار وق  ،صبا اإلثنين ،قبل اإلفراج عن الشيخ صال ،

يوم الثالثاء ،بعد قضاء محكوميتأ بالسجن.

وقال درعي إن قرار الحير جاء قتناعأ أن هناك قلقا حقيقيا من إمكانية زروج صال من البالد

ما قد يضر باألمن القومي .وأضاة "حير سمر صال ضرورة مطلقة ،أنوي استنماذ كل سلطاتي
ضد كل من يحاول اإلساءة للبلد أو شعبها" ،كما قال.

 .41األسير المحرر محمد القيق يعلن إضرابه عن الطعام مجدداً

زوجة الصحمي محمد القيق إن زوجها أبل والد الشهيد

عمان  -مرمنة معالي  :قالت فيحاء شل
أ
"مهند الحلبي" الذي كان برفقتأ مساء أمس حين اعتقالأ أنأ بدأ إضراباؤ ممتوحاؤ عن الطعامك احتجاجاؤ
على ا عتقال الذي تعرك لأ زالل عودتأ برفقة عدد من أهالي الشهداء من فعالية تطالض باستعادة

جثامين الشهداء المحتجزين لدى ا حتالل.
وأضافت شل

زالل حديثها لة"حياة أة أم" ،يوم ا ثنين ،أن ا حتالل قام بنصض حاجز غير

معهود على الطريق المردي لرام هللا ،وبعد اعتقال زوجها أزيل الحاجز ،وسمأ لجمي المركبات
بالمرور ،ما يدلل على أن ا حتالل كان ينوي اعتقال "القيق".

لمدة أر عة
وزاك القيق معركة اإلضراض الممتو عن ال أ
طعام ،احتجاجا على اعتقالأ اإلداري أ
وتسعين يوما ،قبل عام.
عمان2017/1/16 ،
السبيلّ ،
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 .41القدس :اعتقال زوجة شهيد من "جبل المكبر" أمام أطفالها
غسان أبو جمل،
اعتقلت قوات كبيرة من جنود ا حتالل ،فجر اليوم الثالثاء ،زوجة الشهيد المقدسي أ
من منزل والد الشهيد بحي جبل المكبر جنوض شرق القدس المحتلة.
وتمت عملية اعتقال السيدة المقدسية تحت تهديد السال

وأمام أطمالها ،وتم اقتيادها إلى جهة

مجهولة.

وأبلغت قوات ا حتالل والد الشهيد بالقدوم في وقت حق من صبا اليوم إلى مركز تحقيق تاب

لالحتالل بمستوطنة "هارحوماة" في جبل أبو غنيم جنوض القدس المحتلة.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/17 ،

 .42منظمات حقوقية :عقوبات جماعية غير مسبوقة بالقدس
تعرك حي جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة لحملة من
أكدت منيمات حقوقية فلسطينية ُّ
العقوبات الجماعية من قبل سلطات ا حتالل وأذرعها األمنية.

وقال بيان صادر عن مجلس منيمات حقوق اإلنسان الملسطينية حصلت الجزيرة نت على نسزة

منأ ،إن شرطة ا حتالل و لديتأ وأجهزة أمنأ وو ازراتأ تشترك في عقوبات شملت ق ار ار من وزير
الدازلية في دولة ا حتالل بسحض إقامات  12فردا من عائلة القنبر حتى ا ن ،وتوزي إزطارات
هدم بحق  81منز في حي القنبر ،بحجة البناء دون ترزيل ،م أن زمسة من المباني التي جرى

إزطار أصحابها مبنية منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وأشار المجلس إلى تطبيق عقوبات أزرى تشمل كافة سكان جبل المكبر دون وجأ حق منها إغالق

الطرق الرئيسية مما أأدى إلى تعطيل حركة المواصالت وذهاض المواطنين إلى أعمالهم والطلبة إلى
مست الُقدرة على تقديم اإلسعاة للحا ت المرضية الموجودة بالمنطقة.
مدارسهم ،كما أ
الجزيرة.نت ،الدوحة2017/1/16 ،

 .43استشهاد فتى واصابة خمسة آخرين برصاص االحتالل في تقوع شرق بيت لحم
أعلنت و ازرة الصحة ،مساء يوم ا ثنين ،استشهاد أحد المصابين برصال ا حتالل زالل مواجهات
بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وقال مراسلنا ،إن الشهيد هو المتى قصي حسن العمور ( 17عاما) ،وكان أصيض بعيارين ناريين في

البطن والمزد ووصمت حالتأ بالزطيرة وتم اعتقالأ من قبل جنود ا حتالل إلى أن أعلن عن
استشهاده.

التاريخ :الثالثاء 2017/1/17

العدد4172 :

ص

24

كما أصيض زالل المواجهات المستمرة زمسة مواطنين بينهم امرأة بأعيرة معدنية مغلمة بالمطاط.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/16 ،

تقيد الفلسطينيين في األراضي المحتلة
 .44تقرير جديد يسلط الضوء على مظاهر عنصرية ّ
سلأ تقرير جديد الرصد السياسي للمركز العر ي للدراسات ا جتماعية التطبيقية" ،مركز مدى
ترسم الحدود
الكرمل" ،الضوء على عدة مياهر من الممارسات العنصرية والتمييزية اإلسرائيلية التي أ
تقيد المواطنين الملسطينيين في إسرائيل.
التي أ
وتيهر هذه الحدود ،وفق تقرير للمركز ،يوم ا ثنين( ،كان المركز نشر يوم أمس تقري ار في ذات

تعرة (وتزترع) الهويات ا جتماعية والدينية
السياق أيضا) بجالء في الكتض المدرسية التي أ
والقومية ،وفي تقليل الموارد المالية التي تُرصد لتدريض المعلمين الملسطينيين وفي تحجيم الرواية
تعين حدود الزطاض المشروع الذي
الملسطينية وازتزالها في الحيز العام .وفي القوانين الجديدة التي أ
تتبناه المنيمات غير الحكومية والنشاطات التي تنمذها وفي طرد أعضاء الكنيست ممن يلقون

فضال عن ذلك ،تبرز الحدود
كلمات تزرج عن إطار اإلجماع الصهيوني-اإلسرائيلي المسمو بأ.
ؤ

المقررة للملسطينيين في قطاعي السياحة والمواصالت ،حيد تتجلى في سياسة عنصرية وتمييزية
أ
على المستويين الشعبي والمرسسي.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/16 ،

 .45وفاة شاب فلسطيني معتقل في أحد السجون اإلسرائيلية إثر سكتة قلبية
القدس  -عبد الروة أرناروط :توفي ،يوم اإلثنين ،المعتقل الملسطيني الشاض محمود بصيلة ،في

أحد السجون اإلسرائيلية ،إثر سكتة قلبية.

نبيل بصيلة ،والد محمود ،وهو من سكان البلدة القديمة في القدس المحتلة ،قال في اتصال هاتمي

م األناضول إن الشرطة اإلسرائيلية أبلغتأ بنبأ وفاة ابنأ ،يوم اإلثنين ،إثر سكتة قلبية.

ولمت إلى أن ابنأ ( 17عاماؤ) أمضى في السجون اإلسرائيلية فترة عامين ونصف العام ،وكان من

المقرر أن يزرج بعد ستة أشهر من اليوم .ولم يوضأ األسباض التي اعتقل ابنأ على أساسها.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/1/16 ،
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 .46قوات االحتالل تقتلع  2,000شجرة زيتون معمرة

رام هللا  -فادي أبو سعدى :أوضأ عضةةو المجلس الثوري لحركة فتأ ،بيان الطبيض ،أن قوات
ا حتالل بدأت منذ صبا

وعز ة الطبيض والنبي إلياس.

أمس باقتالع أشجار زيتون معمرة ،من أراضي قلقيلية ،وقرى عزون

وقال موسى الطبيض الناشأ في المقاومة الشعبية في قرية عز ة الطبيض ،وأحد أصحاض األراضي

المستولى عليها ،إن األراضي المعلية المستولى عليها أكبر مما أعلن عنأ ا حتالل ،مشي ار إلى أن

الشارع سيمتد على مسافة  3كيلومترات ،ويتراو عرضأ بين  40إلى  70مترا ،وأن عدد أشجار
الزيتون المعدة للزل أكثر من  2,000شجرة منها ما يزيد عمرها عن  500عام.

القدس العربي ،لندن2017/1/17 ،

 .47دائرة األحوال المدنية :عدد سكان قطاع غزة تجاوز مليوّنين و 15ألف نسمة
أفادت إحصائية لدائرة األحوال المدنية بو ازرة الدازلية في غزة ،أن عدد سكان القطاع بل حتى نهاية
العام الماضي مليونين و 15ألف و 64نسمة.

وحسض اإلحصائية التي نشرتها الو ازرة اإلثنين ،فقن نسبة الذكور وصلت  ،%50.66في حين بلغت

نسبة اإلناد .%49.34

وأشارت إلى أن نحو زمسة ل ة مولود شهريا يضافون إلى سجالت الو ازرة ،بواق  53ألف مولود

كل عام.

القدس ،القدس2017/1/16 ،

 .48مهرجان للسينما في فرنسا لخدمة القضية الفلسطينية
تتواصل في مدينة نانت غر ي فرنسا فعاليات مهرجان السينما الملسطينية الذي يستمر لعشرة أيام
وتنيمأ الجمعيات المدنية المرنسية المتضامنة م الشعض الملسطيني ،ويعد المهرجان فرصة للتعريف
بالقضية الملسطينية.

وفي عشر قاعات بالمدينة المرنسية تتنوع األفالم المعروضة بين الروائي والوثائقي والتسجيلي ،و ين

السازر والجاد ،لتصور كلها ما يتعرك لأ الشعض الملسطيني من يلم وتهجير وعنصرية جراء
ا حتالل اإلسرائيلي.

التاريخ :الثالثاء 2017/1/17

العدد4172 :

ص

26

ومن زالل أفالم لمزرجين فلسطينيين معروفين ولزرين من جيل الشباض سيتمكن الجمهور المرنسي
من التعرة على فلسطين تاريزا وحاضرا ،ويتلمس مدى عدالة القضية الملسطينية التي تغيض عن
اإلعالم المرنسي والغر ي أو تقدم بصورة مغلوطة.

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/1/16 ،

 .49مصر :مقتل مواطن فلسطيني برصاص مسلحين في العريش

رفأ " -األيام اإللكترونية" :قالت مصادر عائلية إن المواطن حمدان زعرض زنون زعرض (70عاما)،

لقي حتمأ ،بعد أن أطلق مسلحون مجهولون عدة رصاصات عليأ ،زالل تواجده دازل مزرعتأ
بمدينة العري

المصرية 50" ،كيلو متر جنوض معبر رفأ".

وقالت المصادر ذاتها إن زعرض كان يروي أشجار الزيتون دازل مزرعتأ صبا اليوم ،حين تعرك
إلطالق النار من قبل مسلحين مجهولين.

وثمة العديد من العائالت الملسطينية لها امتداد دازل األراضي المصرية ،مثل عائلة قشطة والشاعر
وزعرض ،ولها أمالك في األراضي المصرية ،وقتل العديد من أبنائها بسبض الموضى وحالة الملتان

األمني التي تعيشها مناطق شبأ جزيرة سيناء.

األيام ،رام هللا2017/1/17 ،

 .51سقوط طائرة إسرائيلية بدون طيار جنوب لبنان
هاشم حمدان :أكد متحدد باسم الجي

اإلسرائيلي ،مساء اليوم اإلثنين ،سقوط طائرة بدون طيار في

لبنان في ساعات يهر اليوم ،وأنأ يجري التحقيق في يروة الحادد.

وجاء أن طائرة بدون طيارة من طراز 'روزيف شمايم' سقطت بعد يهر اليوم في جنوض لبنان،

ويجري الجي
بالقرض من الحدود م إسرائيلُ .
إلى سقوط الطائرة في القطاع الغر ي من الحدود.

عملية فحل للوقوة على يروة الزلل الذي أدى

وكانت وسائل إعالم لبنانية قد سبق وأن قالت ،مساء اليوم ،أن الجي

بحثا عن طائرة بدون طيار سقطت في جنوض لبنان.

اللبناني يجري عمليات تمتي

وتشير تقديرات إلى أنأ من المحتمل أن تكون الطائرة قد تحطمت في منطقة اللبونة – علما الشعض

في جنوض لبنان .وادعت مصادر لبنانية أن الجي

اإلسرائيلي حد قوات الطوارئ الدولية في لبنان

(اليونيميل) على البحد عن الطائرة التي لم يتم العثور عليها بعد.
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تعد على العالم اإلسالمي وتهديد للسلم العالمي
 .51مجلس علماء باكستان :نقل السفارة األمريكية للقدس ّ
إسالم أباد :انتقد رئيس مجلس علماء باكستان حاف

محمد طاهر محمود أشرفي ،بشدة ،إعالن

الرئيس األمريكي الجديد دونالد ترامض ،نقل السمارة األمريكية من تل أبيض إلى مدينة القدس ،واعتبر

ذلك تعديا على العالم اإلسالمي برمتأ ،ناهيك عن كونأ يمس القضية الملسطينية وينقك حقوق

الشعض الملسطيني.

وقال أشةرفي مدافعا عن حق الملسطينيين في القدس :إن إعالن نقل السمارة األمريكية من تل أبيض

إلى مدينة القدس تعد سافر وزرق صريأ للقيم والمبادئ والمعاهدات الدولية ،ويسيء مباشرة

لملسطين والدول العر ية واإلسالمية ،التي تسعى إلى حل عادل وشامل للقضية الملسطينية ،ولن

تسكت الدول واألمة اإلسالمية على مثل هذا ا نتهاك الصارم لحقوقها ومقدساتها من قبل الو يات
المتحدة األمريكية.

وحذر أشرفي في بيانأ من أن الحذو الذي يحاول الرئيس األمريكي المنتزض أن يحذوه زطير للغاية،

ويستأصل كل الجهود المبذولة عالميا لبسأ األمن في المنطقة ،وسيجر الشرق األوسأ إلى دوامة
من التدهور األمني.

وقال في مقابلة هاتمية م مراسلة "وفا" ،إن قرار الرئيس المنتزض دونالد ترامض بنقل السمارة

األمريكية إلى القدس ،سيجر المنطقة إلى مر العنف والتردي األمني ،زاصة في يل العالقة
المتوترة بين الو يات المتحدة م العالم اإلسالمي .وأضاة "إن كنا بعيدين جغرافيا عن فلسطين ،إ

أنها قريبة من قلو نا ونمتديها بأرواحنا وأموالنا ".

وتاب  ،أن القدس وفلسطين تمثل قضية األمة ،وان أي مساس فيهما سيردي للتوتر في المنطقة،

والى إعادة صياغة لعالقة الدول العر ية واإلسالمية وحتى الدول المرمنة بحقوق اإلنسان والقانون
الدولي م الو يات المتحدة.

وأشار إلى أن مجلس علماء باكستان أرسل بيانا إلى السمارة األمريكية في الباكستان ،والى مجلس

التعاون اإلسالمي والى األمم المتحدة في سبيل العمل لوقف تنميذ اإلعالن.

وحذر من أن باكستان والعالم اإلسالمي لن يقموا مكتوفين األيدي أمام هذا القرار ،معر ا عن املأ أن

يتمكن السياسيون في أمريكا التعقل من تعطيل القرار وعدم نقل السمارة إلى القدس.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/16 ،
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 .52مستشار رئيس اللجنة القطرية إلعادة اإلعمار :المنحة القطرية تعيد "برنامج الثماني ساعات"
الدوحة  /غزة  -نبيل سنونو :أكد مستشار رئيس اللجنة القطرية إلعادة اإلعمار ،د .م .يوسف
الغريز ،أنأ تم األحد  ، 2017-1-15إرسال الحوالة القطرية األولى بقيمة أر عة ماليين دو ر أمريكي

للسلطة الملسطينية ،متوقعاؤ أن يتم اليوم توريد الوقود الالزم لتشغيل مولدات في محطة الكهر اء.
وقال الغريز ،في تصريحات زاصة بصحيمة "فلسطين" ،إن هذا األمر "سي أِّ
مكن سلطة الطاقة وشركة
ُ
التوزي من العودة إلى برنام الثماني ساعات الذي سيزمف من معاناة المواطنين زاصة في هذه

األيام شديدة البرودة".

وأوضأ أن دولة قطر تعمل في اتجاهين بشأن أزمة الكهر اء ،أولهما الحلول العاجلة والمرقتة

للتزميف من معاناة الملسطينيين بشكل سري كما هو الحال م منحة الة 12مليون دو ر التي أعلن
عنها أمس .ونوه إلى أن هذه ليست المرة األولى التي تتحرك فيها دولة قطر لتزميف معاناة الغزيين
في هذا الشأن ،فسبق ذلك أن أرسلت سمينة وقود لمحطة توليد الكهر اء ،وتبرعت بعشرات ماليين

الدو رات من أجل دعم الوقود لمحطة التوليد.

أما ا تجاه ا زر فهو بحسض الغريز ،التحرك الذي تقوم بأ دولة قطر باتجاه الحلول الجذرية

والشاملة والمتكاملة من أجل إنهاء أزمة الكهر اء ،مبينا أن السمير القطري يقوم باتصا ت وحوارات
ولقاءات مكثمة م الحكومة وسلطة الطاقة واألطراة المعنية للتباحد حول سبل ولليات إنهاء األزمة

من زالل استعراك كافة الحلول والطروحات والبدائل المتاحة.

فلسطين أون الين2017/1/16 ،

 .53السعودية متمسكة بثوابتها تجاه القضية الفلسطينية
الرياك – "الحياة" :جدد مجلس الوزراء السعودي تأكيده الثوابت تجاه القضية الملسطينية ،وأعلن أن
«حل الدولتين وق اررات مجلس األمن الدولي ذات الصلة هي األساس الوحيد لحل الصراع وهو ما
تبنتأ مبادرة السالم العر ية التي حييت بتأييد المجتم الدولي».

الحياة ،لندن2017/1/17 ،

 .54االتحاد األوروبي يرفض نقل السفارة األمريكية في "إسرائيل" إلى القدس

بروكسل :أعلن وزراء زارجية دول ا تحاد األورو ي ،اإلثنين ،رفضهم ألي زطة يتبعها الرئيس
األمريكي المنتزض دونالد ترامض ،تزل نقل سمارة واشنطن في إسرائيل إلى القدس ،محذرين من

"مغبة تصعيد التوترات م العالم العر ي".
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وفي مرتمر صحمي  ،عقض ترأسها للمحادثات في بروكسل ،قالت الممثلة العليا لألمن والسياسة
جميعا أن نمتن عن اتزاذ
الزارجية لالتحاد األورو ي ،فيديريكا موغيريني" :من المهم بالنسبة لنا
ؤ
إجراءات أحادية الجانض ،وزاصة تلك التي يمكن أن يكون لها عواقض وزيمة" .وأضافت "نأمل أن
يكون هناك تمكير بالعواقض المترتبة على أي زطوة قبل اتزاذها".

و ينما لم يصدر أي قرار رسمي لنقل السمارة األمريكية من مدينة تل أبيض إلى القدس ،رفضت

موغيريني اإلشارة إلى "العواقض المحتملة في حال اتزاذ القرار".

وكالة األناضول لألنباء2017/1/17 ،

 .55الفروف :الخالفات الداخلية في فلسطين تصعب حل أزمات البالد
موسكو /هاكان جيهان أيدوغان /األناضول :قال وزير الزارجية الروسي سيرغي

فروة ،اليوم

يصعض من
إن عدم التوصل إلى اتماق بين األحزاض والحركات السياسية الملسطينية،
ا ثنين ،أ
أ
إمكانية الوصول إلى حل ألزمات البالد.
جاءت تصريحات فروة هذه زالل استقبالأ ممثلين عن األحزاض والحركات السياسية الملسطينية

المتواجدين في العاصمة الروسية موسكو بهدة المشاركة في معرك بعنوان “المصالحة الملسطينية
أن روسيا تسعى إلى تحقيق الوحدة في فلسطين وانهاء ا نقسام الحاصل قبل
ومستقبل البالد” .و أ
أكد أ
أن انعدام الوحدة بين الملسطينيين يرثر سلباؤ على قضيتهم.
 10أعوام في هذا البلد ،مشي اؤر أ
من جانض لزر ،دعت و ازرة الزارجية الروسية إلى اإلقدام على زطوات ملموسة لحل القضية
الملسطينية وعدم ا كتماء بما يرد في البيانات الزتامية للمرتمرات وا جتماعات الدولية ،في تعليقها

على البيان الزتامي لمرتمر باريس الدولي للسالم ،الذي عقد أمس األحد ،بالعاصمة المرنسية.

ذكر بشكل صحيأ بالقوانين الدولية الصادرة بزصول كيمية حل
أن “بيان مرتمر باريس أ
وأضافت أ
أكدت على أهمية بدء الحوار المباشر بين الجانبين الملسطيني
الصراع الملسطيني اإلسرائيلي” .و أ
واإلسرائيلي ،مبدي ؤة استعداد موسكو لتحضير األرضية المناسبة إلطالق هذا الحوار.
رأي اليوم ،لندن2017/1/16 ،

 .56قافلة مساعدات جديدة لغزة من جنوب أفريقيا
سيرت الهيئة الزيرية األردنية الهاشمية أمس قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من جمعية
عمان – بت ار :أ
اإلمداد الزيرية– جنوض أفريقيا لصالأ اإلزوة في قطاع غزة.
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وقال أمين عام الهيئة ايمن المملأ في تصريأ صحمي ،إن القافلة تتكون من  5شاحنات وتحمل 100

طن من مادة األرز ،حيد سيتم تسليم هذه التبرعات إلى الهالل األحمر الملسطيني والذي سيقوم
بدوره بتوزيعها على المستحقين في القطاع.

وأضاة أن هذه القافلة تأتي استكما لقوافل سابقة مقدمة من الجمعية ضمن مشروع "األرز من

أجل الحياة" والذي أطلقتأ بالشراكة م الهيئة لصالأ األسر المستميدة المحتاجة في غزة.

الغد ،عمان2017/1/17 ،

 .57األونروا" :توزيع ما يزيد عن  3.4مليون دوالر بدل إيجار مؤقت في قطاع غزة

غزة :قالت وكالة "األونروا" ،اليوم ا ثنين ،إنها تمكنت من توزي ما يزيد عن  3.4مليون دو ر
أمريكي كمساعدات بدل اإليجار المرقتة ( )TSCAلتغطية الر األزير من عام  2016لالجئين
الملسطينيين الذين ما زالوا نازحين.

وستصل األموال وفق تقرير زال بالوض الطارئ ،لحوالي  5,400عائلة جئة من مزتلف مناطق
قطاع غزة ،وستتمكن العائالت من استالم هذه الدفعات النقدية األسبوع المقبل.

وجاء في التقرير ،إنأ بهذه المساعدة تمكنت "األونروا" من دف جمي مساعدات بدل اإليجار لعام

 2016للعائالت الالجئة المستحقة ،التي ما زالت نازحة في غزة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/16 ،

 .58وزير خارجية المجر لـ"األناضول" :مؤتمر باريس لم يضف أي تقدم لحل الدولتين

بروكسل  /حاتم الصكلي :قلل وزير الزارجية والتجارة المجري ،بيتر سيجارتو ،من النتائ التي زرج

بها مرتمر السالم في الشرق األوسأ الذي انعقد في العاصمة المرنسية باريس األحد الماضي ،ورأى

أنأ لم يضف جديد لحل الدولتين (فلسطينية واس ارئيلية) الذي يتبناه ا تحاد األورو ي.
جاء ذلك في تصريأ زال لة"األناضول" على هام

مشاركتأ في اجتماع مجلس وزراء زارجية

ا تحاد األورو ي في بروكسل اإلثنين.

وقال سيجارتو إن الوزراء األورو يين زالل اجتماعهم في بروكسل لم يصدروا أية استنتاجات حول

مرتمر باريس باعتبار أن "موقف ا تحاد األورو ي من الوض في الشرق األوسأ واضأ ولم
يتغير" ،إضافة إلى أن مرتمر باريس "لم يأت بجديد في هذا الصدد".
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وأوضأ الوزير أن "مرتمر باريس لم يضف أي شيء على موقف ا تحاد األورو ي الداعم لحل

الدولتين على أساس مماوضات بناءةك ولهذا السبض لم يرى الوزراء المجتمعون في بروكسل أي داع
إلصدار استنتاجات حول الموضوع".

وأشار أن المجر تلقت دعوة وصمها بة"المترددة" للمشاركة في مرتمر باريس ،إ

أنها رغم ذلك

شاركت على مستوى السمير المجري في باريس ،والذي "أكد أن المرتمر لم يضف أي تقدم على

مستوى التوصل إلى حل الدولتينك األمر الذي يمسر عدم إصدار وزراء زارجية ا تحاد األورو ي
أي بيان حول المرتمر".

وكالة األناضول لألنباء2017/1/17 ،

 .59الحركة العالمية للدفاع عن األطفال تفوز بجائزة دولية لألعمال المتميزة
رام هللا :فازت الحركة العالمية للدفاع عن األطمال-فلسطين ،بجائزة األثر التي تمنحها مرسسة
"ستارز" لعام .2016

ويرثر ا حتالل اإلسرائيلي على تنشئة األطمال في األرك الملسطينية المحتلة ،ويتعرك األطمال
بشكل روتيني للعنف في صور عديدة ،كالقتل واإلصابة والتعذيض وا عتداءات المردية .وقد أفادت

بأن أكثر من  2000طمل قتلوا منذ عام  2000نتيجة الصراع.
التقارير الصادرة عن الحركة العالمية أ
تعرك األطمال الملسطينيين لة 112
وزالل المترة الواقعة بين  2013و 2016وثأقت الحركة العالمية أ
شنأ المستوطنون عليهم ،ما أدى لمقتل طملين.
هجوما أ
إضافة إلى ذلك ،يتم القبك على حوالي  700-500طمل فلسطيني سنويا ،وتتم محاكمتهم في

المحاكم العسكرية اإلسرائيلية بتهمة إلقاء الحجارة في معيم األحوال ،كما يشير العديد من األطمال

إلى استزدام العنف أثناء ا عتقال وا ستجواض.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/16 ،

 .61إسرائيل :الغائب الحاضر األكبر في مؤتمر باريس

هاني المصري

الرسالة األولى واألهم التي أرسلها مرتمر باريس إلى إسرائيل واإلدارة األميركية الجديدة أن العالم

برمتأ يدعم ما يسمى حل الدولتين ،وأن هذا الحل مهدد با نهيار الذي وان حدد ستترتض عليأ

عواقض وزيمة .لذا يجض العمل على إنقاذ هذا الحل ،والحيلولة دون تنميذ وعود الرئيس األميركي
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المنتزض دونالد ترامض إلسرائيل ،ألن تحويلها إلى سياسة أميركية بمثابة المسمار األزير في نع
ما يسمى حل الدولتين.

أما الرسالة الثانية التي أرسلها المرتمر ،والتي تمثل نقطة الضعف القاتلة ،هي إبقاء حل الدولتين من

زالل اجترار الدعوة إلى استئناة المماوضات الثناية ،ما يجعل التحرك المرنسي كما قال الرئيس

هو ند مجرد منصة

ستئناة المماوضات الثنائية المباشرة ،فهو

جدا
أقصى ما يطمأ إليأ توفير رعاية دولية شكلية ؤ

بديال للمماوضات ،بل
يقدم ؤ

تملك صالحيات التدزل ،وانما تتم بموافقة

الطرفين ،وحتى هذا الرعاية مرفوضة من إسرائيل ،ومن بعك حماتها ،مثل الحكومة البريطانية التي
تحميت على البيان ،وشاركت في مرتمر باريس بصمة مراقض ،حتى

تكون مسرولة عما يمكن أن

يزرج منأ.

و ل الحرل المرنسي واألميركي والدولي على إيهار أن الهدة األساسي من كل هذا التحرك هو

أفكار مثل توسي اللجنة الر اعية الدولية بأطراة أورو ية
أن ؤا
العودة إلى المماوضات المباشرة ،لدرجة أ
وعر ية ودولية أزرى لمواكبة المماوضات ،وتحديد سقف زمني للتوصل إلى اتماق ،وجدول زمني
لتطبيقأ ،سحبت منذ مدة من التداول.

وزرة الزارجية األميركية قبل عقد المرتمر
هذا األمر طبيعي ألن جون كيري أكد عبر الناطق باسم ا

مركدا بأنأ لن تكون هناك متابعة لنتائ
بأنأ سيشارك للدفاع عن مصالأ إسرائيل ،واتصل بنتنياهو
ؤ
وصر بأن الو يات المتحدة حرصت على أن يكون البيان متوازؤنا
المرتمر في مجلس األمن،
أ
ومنصما إلسرائيل.
ؤ
عبثيا
لعل ما سبق يمسر سبض ا رتيا اإلسرائيلي النسبي من نتائ المرتمر الذي قاطعتأ واعتبرتأ ؤ
وزدعة فلسطينية برعاية فرنسية« ،وكرمال عيونها» تم تعديل البيان باستمرار حتى ترضى عنأ ،أو
على األقل تزمف معارضتها لأ بشكل كبير ،كما لم تتم دعوة الجانض الملسطيني للمشاركة رغم أنأ

ائما وبشكل مبال فيأ للمبادرة المرنسية منذ انطالقتها ،ولعقد المرتمر ونتائجأ ،بالرغم
كان
متحمسا د ؤ
ؤ
من أن البيان الزتامي تعرك إلى تغييرات في الصياغة استمرت حتى اللحية األزيرة ،وضمنت
حضور في المرتمر ،من دون أن
ؤا
الكثير من المطالض اإلسرائيلية .فقسرائيل الغائبة كانت األكثر
يترتض عليها أي شيء ،فهي م ارتياحها لنتائجأ لم تلتزم ببيانأ.
أما الملسطينيون فقد رحبوا بالبيان رغم إزالة العبارة التي تحدثت عن أن المجتم الدولي لن يعترة
بأي تغييرات أحادية ،عدا عن أنأ ساوى بين الضحية والجالد في فقرات عدة ،وألمأ إلى أن اللجوء

إلى التدويل واألمم المتحدة والمحكمة الجنائية زطوات أحادية تتساوى م ما تقوم بأ إسرائيل من
كليا أي إمكانية للتوصل إلى اتماق.
زلق حقائق احتاللية وعنصرية على األرك تضرض ؤ
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كما تم المصل في إحدى العبارات ما بين ا ستيطان والعنف واإلرهاض ،ألن إسرائيل وحماتها

كثير
يقبلون بالمساواة بين األمرين .فالمساواة بين الضحية والجالد التي هبطت بسقف الموقف الدولي ؤا
من زالل محطات ومناسض وق اررات دولية عدة ُيراد لها أن تستبدل بعبارات تنحاز للجالد.
أما الرسالة الثالثة فهي تصريأ الرئيس المرنسي فرانسوا هو ند «بأننا لن نمرك معايير التسوية على

الجانبين الملسطيني واإلسرائيلي» ،واذا كان األمر كذلك فما معنى العبارات التي تضمنها البيان
والتي تحدثت عن القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني وق اررات األمم المتحدة ،فهي إ ؤذا مجرد
نصائأ ،والنصائأ

يمكن أن تغير الواق المتدهور الذي يسير بصورة متسارعة نحو المزيد من

التدهور ،بينما الرد اإلسرائيلي عليها مثلأ مثل رد إدارة ترامض بأن نصائحكم غير مقبولة ،ألن ترامض

يتبنى مقار ة تقوم على أن اتماق السالم بين الملسطينيين واإلسرائيليين يجض أن يتم التوصل إليأ

بالمماوضات بين الجانبين من دون تدزل طرة ثالد ومن دون نصائأ ،ور ما يضيف بعد ذلك من

دون نصائأ غير مرغوض فيها.

زما نراه في كل المبادرات والتحركات األميركية
ومن أزطر ما تضمنأ بيان المرتمر ،وهو أصبأ ؤ
جدا ألمن إسرائيل دون اهتمام يذكر بأمن الملسطينيين ،بالرغم
واألورو ية والدولية ،ا هتمام الالفت ؤ

أن إسرائيل هي الدولة المحتلة العنصرية القوية المسلحة بأنياض نووية ،والمدعومة من أقوى دولة
من أ
في العالم ،وتر طها بها عالقات عضوية استراتيجية.
في هذا السياق،

يجض الزطأ في قراءة امتناع إدارة باراك أوباما عن التصويت على قرار مجلس

دعما إلسرائيل .وما جاء في زطاض كيري وتصويره
األمن ضد ا ستيطان  ،2334فهي أكثر إدارة ؤ
بأنأ ل
صحيحا ،بل األمر على العكس ،فما تقوم بأ إدارة أوباما في أيامها األزيرة
معاد إلسرائيل ليس
ؤ
هي محاولة إلنقاذ إسرائيل من تطرة حكومتها.

إن المدقق في السياسة األميركية التي اتبعتها اإلدارة الراحلة يالح

أنها منحازة بشكل كبير

إلسرائيل ،فهي من جهة تريد إقامة دولة فلسطينية ،بينما في المقابل تستجيض لمعيم ءات إسرائيل،

أميركيا ممترك أن تضم معيم المستوطنات والمستوطنين ،على أن
فهذه الدولة الملسطينية المطلوبة
ؤ
يكون ا تماق على الحدود بالتماوك ،وذلك للحماظ على إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ،وحتى
تقوم دولة واحدة يصبأ فيها الملسطينيون أغلبية ،كما رفضت إدارة أوباما حق العودة لالجئين،
وتركت أمر القدس للتماوك على أساس ضم «األحياء اليهودية» في القدس الشرقية إلسرائيل أو

اعتبارها عاصمة لدولتين ،يقوم القسم الملسطيني منها على أحياء وليس على كامل القدس الشرقية.

في هذا السياق يمكن أن نمهم لماذا تم تأجيل زيارة الرئيس محمود عباس إلى باريس التي كانت

فورا ،إذ أجلت إلى أسبوعين لزرين على األقل ،وهذه مدة كانت ستكون ضرورية
مقررة غداة المرتمر ؤ
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علما
لو سيتم عرك مشروع قرار على مجلس األمن ،بينما ا ن سيتم ا كتماء بقحاطة مجلس األمن ؤ

بما جرى في مرتمر باريس.

ا ن ،انمك السامر الذي شغل القيادة الملسطينية عامين كاملين ،وتصرفت زاللهما مثل الغريق
المتعلق بقشة ،والذي كان عنوانأ التحرك المرنسي ،حيد أزذ في البداية في نهاية العام  2014شكل

طا
مشروع قرار سيعرك على مجلس األمن ،وتم سحبأ بعد ا عتراك العر ي عليأ كونأ تضمن نقا ؤ
عدة مرفوضة ،أهمها تأييد يهودية إسرائيل ،ثم تحول إلى مرتمر دولي دعت إليأ فرنسا ،واذا فشل

تعهدت با عتراة بالدولة الملسطينية ،ثم جرى سحض التعهد با عتراة بالدولة ،وتغير المرتمر من

مرتمر دولي إلى مرتمر باريس.

ولعل تأجيل زيارة عباس لباريس لها عالقات بكسض الوقت إلقناع نتنياهو بالقمة الثالثية التي دعا

إليها الرئيس المرنسي بعد المرتمر مباشرة ،ورفك نتنياهو المشاركة فيها إ إذا كانت بد ؤ منأ،
وا ن بعد أن سحبت فكرة عرك مشروع قرار جديد على مجلس األمن سيدرس نتنياهو إمكانية تلبية
الدعوة المرنسية أو سيقبل تلبية الدعوة الروسية ،وفي كل األحوال فقن تصرة القيادة الملسطينية

دائما ستئناة المماوضات أو التمهيد ستئنافها،
أ
وكأنها مثل الغريق المتعلق بقشة يجعلها تسعى ؤ
على أساس أنأ زيار إ زيار المماوضات .واذا عقدت القمة الثالثية نكون قد شارفنا أو بدأنا

ستئناة المماوضات الثنائية من دون التسألأ بعناصر القوة والمرجعية الدولية التي توأفر الحقوق
الوطنية الملسطينية ،وبالتالي نكون قد ذهبنا إلى المماوضات عراة ما يجعل مصيرها أسوأ ما
زصوصا بعد تولي ترامض الرئاسة.
سابقاتها،
ؤ
كليا طالما دعونا إليأ ،وتُ ِّ
برز التطورات األزيرة والمحتملة أننا
نحن بحاجة إلى مسار لزر مزتلف ؤ
بتنا أحوج إليأ ا ن أكثر من أي وقت سابق.
األيام ،رام هللا2017/1/17 ،

 .61مهرجان في باريس لحل الصراع األعقد في العالم!!
ياسر الزعاترة

أبدعت وكالة فرانس برس حين وصمت مرتمر باريس بأنأ لقاء “رمزي” ،فقد كان كذلك بالمعل رغم
الحضور الضزم من الدول والمنيمات.

للتذكير فقأ ،فمنذ زمسين عاما لم تتوقف المرتمرات والمبادرات الزاصة بالقضية الملسطينية ،لكن
شيئا لم يتغير في واق

ا حتالل ،باستثناء تلك المرتمرات التي تصض مزرجاتها في صالأ

ا حتالل ،إن كان على صعيد جرجرة الملسطينيين والعرض إلى تناز ت مجانية
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شيء ،أم تلك التي تصض في المسارات التي يريدها ا حتالل ،وتزدم برنامجأ ،كما هو حال أوسلو
وملحقاتأ ،والذي زألل الصهاينة من الوجأ القذر لالحتالل.

تتوالى المرتم ارت ،وكذلك المبادرات ،فيما

يتغير واق ا حتالل ،بل على العكس من ذلك ،يستميد

من فترات الهدوء في تعزيز ا ستيطان وعمليات التهويد.

يزتلف مرتمر باريس ،أو مهرجان باريس بتعبير أدق عن سواه من المرتمرات ،واذا قيل إن

نتنياهو قد رفضأ ،فألنأ فاجر بطبعأ من جهة ،وألنأ يجد من جهة أزرى في األجواء السياسية في
المنطقة والعالم ما يحملأ على مزيد من الغطرسة ،فهنا حريق يشغل الجمي ويستنزفهم ،وهنا أنيمة

جديدة تتواطأ معأ كما لم يحدد من قبل ،وهنا رئيس أمريكي قادم يبدي استعدادا لدعم فريد ،فلماذا
يتشدد في شروطأ؟!

في كلمة ا فتتا بدا وزير الزارجية المرنسي كمن يعتذر للكيان الصهيوني ،بدل أن يدين تغيبأ عن

المرتمر ،بل كمن يتوسلأ بأن يتمهم الموقف المرنسي ،بينما كان نتنياهو يكيل لمرنسا الهجاء من دون

يرة لأ جمن ،كأنما يتحدد عن دولة صغيرة ،وليس عن أحد أكبر الدول األورو ية!! أما كيري
أن أ
فاتصل من باريس بنتنياهو ووعده بالعمل على تزميف حدة بيان المرتمر ،لكي تُتزذ زطوات
جديدة ضد الكيان في األمم المتحدة ،وهو ما كان حيد جاء البيان “ضعيما” بحسض تعبير

المسرولين الصهاينة.

لم يحمل البيان الزتامي للمرتمر أي موقف عملي ضد ا حتالل ،و أي إجراء يمكن أن ُيتزذ بحق
ممارساتأ ،بل تحدد بشكل عام عن الق اررات الدولية ،وعن الحوافز في حال قبول ما يسمى حل

الدولتين ،بل حتى قبل ذلك عبر الشروع في التماوك.

الشيء المركد أن العالم كلأ بات يدرك سقف التناز ت اإلسرائيلية فيما يتعلق بالحل السياسي ،والذي
يتجاوز كيانا مقط األوصال على  10في المئة من مساحة فلسطين التاريزية ،من دون سيادة و

قدس و عودة لالجئين ،ويكمي أن يرفك الكيان وقف ا ستيطان ،بل حتى تجميده زالل
المماوضات حتى ندرك حقيقة الموقف.

ر ما جاء المرتمر بحسض ما قيل بمثابة رسالة لترامض قبل أيام من تنصيبأ ،هو الذي وعد بنقل

السمارة األمريكية إلى القدس ،ولكن الحقيقة أن اإلعداد لأ كان سابقا على فوز ترامض ،ما يقلل من

قيمة هذه النيرية ،فضال عن أن ترامض

يبدو معنيا برسائل من أحد ،وان كان من الصعض الجزم

بما إذا كان سينقل السمارة بالمعل إلى القدس أم .

نمتأ قوسا لنشير هنا إلى بعك التهديدات التي وردت على لسان قادة السلطة ،وحركة فتأ حول الرد
على نقل السمارة ،وحيد ذهض البعك إلى إمكانية “سحض ا عتراة بدولة إسرائيل” ،األمر الذي
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صأ أنهم سيمعلون لدعونا هللا أن ينقلها ترامض لكي يعيد القوم ترتيض
يبدو مشكوكا فيها ،ولو
أ
أولوياتهم من جديد بعد تيأ طويل ،لكن األمل شبأ معدوم في واق الحال.
لعل البعد األكثر زطورة في كل هذه المرتمرات والمبادرات وما يشبهها هو أنها تُتزذ ذريعة من قبل
المجرض ،ورفك المقاومة ،م
قيادة فتأ والسلطة والمنيمة للمضي في رحلة التيأ ومسيرة تجريض
أ
تأكيد التعاون األمني م العدو ،وهنا الزطورة الكبرى ،فقلى متى يستمر هذا العبد؟ إنأ السرال
الكبير الذي

إجابة عليأ ،ووحده الشعض هو من يمكن أن يمرك إجابتأ بدف المعنيين إلى تغيير

مسارهم ،وذلك في يل يأسنا من أن تستعيد حركة فتأ ذاتها حركة تحرر بمبادرة دازلية منها ،بعد

حولها عباس إلى حزض سلطة تحت عباءة ا حتالل.
أن أ
بدأ مهرجان باريس وانتهى ،و شيء تغير ،تماما كما أزذ مجلس األمن قرار إدانة ا ستيطان ،دون
أن يوقف ززمأ ،بل يعدنا الصهاينة بتصعيده بعد تنصيض ترامض!!

عمان2017/1/17 ،
الدستورّ ،

 .62التهديد بسحب االعتراف بالكيان
د .فايز رشيد
منذ تصريحات الرئيس األمريكي المنتزض ،دونالد ترامض ،بنقل السمارة األمريكية في الكيان إلى

القدس ،وتوقعات السلطة الملسطينية با حتمال الجدي لحدود ذلك ،حتى طل علينا مسرولون

فلسطينيون ،من بينهم الرئيس محمود عباس ،يتحدثون عن سحض اعتراة السلطة ض «إسرائيل» ،إذا

ما تم هذا األمر .بداي ؤة نتمنى أن يحدد سحض ا عتراة.
لكن في الحقيقة ،أن من غال في مستنق أوسلو ليس من السهل عليأ مطلقاؤ الزروج من وحولأ.
ثم من

يزال يتمسك بالمماوضات م العدو الصهيوني ،كزيار استراتيجي وحيد ،لتحقيق الدولة

الملسطينية العتيدة ،فقد صار ذلك سراباؤ .فالشواهد الكثيرة التي يمارسها العدو ،مثل تهويد القدس،
وزيادة ا ستيطان في الضمة الغر ية ،و دولة ثانية ستقام بين نهر األردن والبحر المتوسأ غير

«إسرائيل» ،إضافة إلى مشاري الق اررات العديدة المقدمة من اليمين الصهيوني المتطرة ،بضم
التجمعات ا ستيطانية الكبيرة في الضمة الغر ية ،وكل منطقة «( »Cوتشكل  %60من مساحة
أراضي الضمة الغر ية) إلى الكيان ،تدل على أن الكيان ماك في سياساتأ ،وأن الحديد عن سحض

ا عتراة لن يعتد بأ.
من يريد تنميذ التهديد

يرف صوتأ ،بل يمارس زطوتأ مباشرة .بمعنى أنأ ينمذ بال جعجعة .لقد

تابعنا العشرات من التهديدات ،ومن بينها تهديدات الرئيس عباس تحديداؤ على مدى  12عاماؤ من
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حل السلطة الملسطينية ،وقف التنسيق األمني م الكيان ،رف قضايا جنائية
توليأ منصبأ ،منها :أ
على القادة الصهاينة في محكمة الجنايات الدولية ،وغيرها ،ولم ينمذ أياؤ منها .لذا نعتقد أن هذا

التهديد األزير سيكون
استثناء.
ؤ

أيضاؤ ،إذا كان ا ستيطان قد تضاعف بعد اتماقيات أوسلو  %400مقارنة بما قبلها ،إضافة إلى
ثالد حروض عدوانية واسعة ،شنها العدو الصهيوني على قطاع غزة ،ثم ا قتحامات اليومية

المتعددة التي تتم يومياؤ للمسجد األقصى ،وتقسيم الحرم اإلبراهيمي ،واإلعدامات اليومية التي تتم
لشباض شعبنا و ناتأ ممن يشتبأ بحملهم سكاكين ،إضافة إلى وجود ما يزيد على سبعة ل ة معتقل

(أسير) في سجون العدو الصهيوني ،يرفك إطالق سراحهم ،بموجض ا تماقيات المشرومة والكارثية،
إذا كان كل ذلك ،لم يدف الرئيس عباس ،إلى سحض ا عتراة بالكيان ،فهل سيردي نقل السمارة

األمريكية إلى سحض ا عتراة؟

إن بقاء السلطة الملسطينية ،أكثر أهمية بالنسبة إلى الرئيس عباس من أي شيء لزر ،ولذلك سيبدأ
وأعضاء سلطتأ منذ ا ن ،في البحد عن تبريرات لعدم تنميذ هذا التهديد .مثل الضغوط الدولية،

ووعود جديدة قد يعد ترامض بها ،والحماظ على المشروع الوطني الملسطيني ،الذي تتزعمأ السلطة،
وعدم مالءمة اليروة العر ية والدولية تزاذ زطوة كهذه ،إلى لزر قائمة الذرائ  ،التي حميناها

عن يهر قلض.

وسنيل ،ضد ا عتراة الملسطيني بدولة ا حتالل الصهيوني ،منذ بداية مشروعها
كنا وما زلنا
أ
ا غتصابي ألرضنا الملسطينية حتى اللحية ،مثلنا مثل الماليين من أبناء الشعض الملسطيني في

الوطن والشتات ،وجماهير أمتنا العر ية من المحيأ إلى الزلي  .هذا الكيان الماشي الغاصض ،الذي

ما زال يحلم بدولتأ الكبرى،

يمكن التعاي

معأ تحت أي يرة.

نحسض أن ترامض سيأزذ هذا التهديد الملسطيني بعين ا عتبار ،إذا ما قرر المضي قدماؤ بزطوتأ
العدوانية ،وهو من قرر سلماؤ ،أن يكون معيم أركان إدارتأ من عتاة الحركة الصهيونية ،ومن

الجماعات الصهيو -مسيحية .لقد أقام ترامض الدنيا ولم يقعدها ،عندما اتزذت إدارة أوباما ق ار اؤر
تمس
زجو ؤ في مجلس األمن ضد إدانة ا ستيطان ،ووعد م ار اؤر بقلغاء أية ق اررات اتزذتها أمريكا ،أ
«إسرائيل».
الخليج ،الشارقة2017/1/17 ،
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 .63أجندة السالم بالشرق األوسط في 2017

عبد هللا غل

اصَلت الصراعات في الشرق األوسأ انتشارها إلى ما هو أبعد من القضية
في عام  ،2016و َ
اإلسرائيلية الملسطينية التي هيمنت على السياسة اإلقليمية فترة طويلة .وم دزول عام  ،2017تتمزق
أر دول رئيسية (العراق وليبيا وسوريا واليمن) بسبض حروض أهلية.

وترثر هذه الصراعات بشكل مباشر أو غير مباشر على بقية العالم من زالل تصدير اإلرهاض

والالجئين ،وهي المنتجات التي تساهم في انبعاد الشعبوية وا ستبداد في الغرض ،والذي لم تسلم منأ
أي دولة تقريبا .وفي السنة المقبلة سيجد العاَلم نمسأ تحت ضغوط متزايدة -وعلى نحو غير

مسبوق -للبدء في حل صراعات الشرق األوسأ ،وما يترتض عليها من لثار جانبية بالغة الزطورة.

بادئ ذي بدء ،بد أن يكون إحياء عملية السالم بين إسرائيل وفلسطين على رأس األولويات .فرغم
أن الصراع لم يح في السنوات األزيرة بذلك القدر من ا هتمام الذي كان يحيى بأ ِّمن َقبل ،فقن
إنهاء احتالل األراضي الملسطينية -وما يصاحبأ من أزمة إنسانية-

يقل أهمية ا ن عن أي وقت

مضى.

فالتوصل إلى تسوية متمق عليها -تستند إلى شروط واضحة ،وتدعمها األمم المتحدة وا تحاد
األورو ي ،وبقية المجتم الدولي -من شأنأ أن يضمن أمن إسرائيل وتطبي عالقاتها ضمن حدود

المنطقة ،وزاصة م جيرانها العرض .وهذا من شأنأ أيضا أن يزلق المرل للتعاون اإلقليمي

والعالمي ،في حين يعمل على إعادة المصداقية للنيام الدولي ذاتأ.

صن السالم األميركية ،وأن
و يسعنا إ أن نأمل أن يستأنف الرئيس المنتزض دونالد ترمض جهود ُ
تكون اللغة التي استزدمها أثناء حملتأ ا نتزابية في الحديد عن فلسطين ووض القدس غير معبرة
عن مقترحات سياسية.

حسض لمرنسا ما أيهرتأ من اهتمام بقحياء عملية السالم ،حتى وهي تتحمل الهجمات اإلرهابية
ُ
وي َ
التي يرعاها تنييم الدولة اإلسالمية .ومرز ار حاولت روسيا أيضا حد قادة إسرائيل وفلسطين على
الجلوس إلى طاولة المماوضات بموسكو ،حتى وهي تساعد الرئيس السوري بشار األسد في الحرض

األهلية التي تدور رحاها في سوريا.

تدل المبادرات األزيرة التي اقترحتها هذه الدول على أن المجتم الدولي يتوق بشدة إلى حل الصراع

الدائر واألقدم في الشرق األوسأ ،للمساعدة في وقف المد اإلرهابي وغير ذلك من المشاكل العالمية

النابعة من المنطقة.
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صن السالم إلى األمام في عام  ،2017ينبغي للمجتم الدولي أن يتبنى مبادرة السالم
ولدف عملية ُ
العر ية ،التي طرحها عاهل المملكة العر ية السعودية الراحل الملك عبد هللا بن عبد العزيز في عام

اة الصراع كاف ؤة مبادرَة السالم العر ية استقبا حسنا ،وأيدتها جامعة الدول
 .2002وقد استقبلت أطر ُ
العر ية.
أما عن العراق وليبيا وسوريا واليمن ،فيتعين على المجتم الدولي أن يستمر في تنسيق الحمالت

العسكرية المشتركة ضد معاقل اإلرهابيين في كل من هذه الدول .ولكن إنهاء هذه الصراعات يتطلض
حلو سياسية.

ورغم تقديم مقترحات بتقسيم هذه الدول فعال ،فقن هذا

يمكن تنميذه قبل أن تتمق األطراة كافة

عليأ .وليس من الواضأ -في واق األمر -أن تشكيل هذه الدول قد يكون أسهل من محاولة الحماظ

على تماسك الدول القائمة.

لقد فتأ المحاورون األجانض والقادة السابقون غير المسرولين في الشرق األوسأ أبواض الجحيم على
المنطقة ،بدءا بالحرض في العراق .وكان ينبغي للعالم أن يستوعض درسا واحدا من تلك الكارثة ،وهو

أن تقسيم الدول قد يردي إلى عواقض جيوسياسية بعيدة المدى و يمكن التنبر بها.

فال تزال فصائل بعينها في العراق وسوريا تستثمر فراغ السلطة في الدولتين ،وتالحق أهدافا متطرفة

لن تُمضي إ إلى التحريك على المزيد من الطموحات ا سترجاعية والتوسعية في المنطقة .وأي
تسوية تجبر الناس على التنازل عن األراضي أو الموارد -التي يعتبرونها جزءا من إرثهم الوطني-
من شأنها أن تزيد الموقف سوءا على سوء.

كثي ار ما توصف الحروض الدائرة بالوكالة في العراق وليبيا وسوريا واليمن باعتبارها صراعات طائمية

وسأنة .ولكن أحد العوامل الكبرى التي تعزز ا قتتال الطائمي هي انعدام الثقة بين
بين مسلمين شيعة ُ
إيران والسعودية .وسوة تزلف تسوية الزالفات بين هاتين القوتين اإلقليميتين تأثيرات إيجابية بعيدة

المدى على العديد من النزاعات المحلية في المنطقة.

ولهذا ،ينبغي لهذه النزاعات الطائمية أن تُ َحل بجهود سياسية رفيعة المستوى تتبنى نماذج تصالحية،
مثل "مبادرة التقارض اإلسالمية" التي طرحتها تركيا وكزازستان في أبريل/نيسان ( )2016في إطار

قمة منيمة التعاون اإلسالمي في إسطنبول .فمن المركد أن العالقة بين إيران والسعودية متوترةك
ولكن البلدين اتمقا على العديد من القضايا في الماضي ،و يوجد نقل في األمثلة التاريزية

للتعاي

السأنة.
السلمي بين الشيعة و ُّ
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في غياض جهود طموحة لتحقيق التقارض ،ستستمر الحروض واإلرهاض في إلحاق دمار هائل بالشرق
األوسأ .فقد توقمت أنشطة التجارة والصناعة والنقل في أقسام كبيرة من العراق وليبيا وسوريا واليمن،

وهذا يضر باقتصاد المنطقة بالكامل.
وي ِّ
صف تقرير حديد صادر عن صندوق النقد الدولي كيف تعمل الصراعات المسلحة على تعويق
َ
النمو ،ودف معد ت التضزم إلى ا رتماع في مزتلف أنحاء المنطقة ،ويحذر التقرير من أنأ في

حين يمكن احتواء هذه التكاليف با ستعانة بتدزالت سياسية معينة ،فال يوجد حل معجزة دون إنهاء
العنف.

ِّ
تدمر البنية األساسية ا قتصادية والمنشآت الصناعية فحسضك
إن الصراعات في الشرق األوسأ
أ
بل وتزرض تماما أنيمة الرعاية الصحية ،والزدمات التعليمية ،والمواق التراثية الثقافية ،والعديد من

المرسسات ا جتماعية األزرى.
ويشير تقرير مزع

صادر عن منيمة اليونيسيف إلى حرمان الماليين من األطمال والشباض

النازحين من التعليم وتحولهم إلى زاملين عاطلين ،وهو ما من شأنأ أن يجعلهم غير صالحين للعمل

في أي مكان ،والذي يعني ضمنا فرك تكاليف اقتصادية واجتماعية

حصر لها في المستقبل.

والواق أن أي جهد ناجأ في السنوات المقبلة إلنهاء صراعات الشرق األوسأ بد أن يكون مصحوبا
بمشاري واسعة النطاق إلعادة البناء -استنادا إلى زطة مارشال التي أعادت بناء أوروبا بعد الحرض

العالمية الثانية -لمن الدول من ا نز ق إلى أتون الحرض من جديد.

ويتعين على أنصار اإلصال السياسي في المنطقة أن يضعوا على رأس أجندتهم اإلقليمية مبادئ
وحكم القانون ،والشمافية ،والحكم الرشيد .وفي عام  ،2017سيكون لِّ ازما على
مثل حقوق اإلنسانُ ،
الدول التي تمكنت من تجنض الصراع المسلأ أن تعكف على صيانة استقرارها النسبي ،حتى يتسنى
لها أن تساعد في إعادة ا ستقرار إلى المنطقة بأسرها.

بروجيكت سينديكيت

الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/16 ،

 .64ال ّنية في إسرائيل لتسوية مع الفلسطينيين

ماجد كيالي

منذ أشهر عديدة والقيادة الملسطينية تبذل كثي اؤر من الجهود إلعادة وض القضية الملسطينية على
رأس جدول األعمال الدولي ،من مدزل استئناة العملية التماوضية ،و واسطة تكثيف الضغأ
السياسي والديبلوماسي على إسرائيل ،في قضايا القدس والمستوطنات واإلفراج عن المعتقلين ،وضمن
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ذلك تأتي جهودها لعقد مرتمرات دولية ،في باريس (كما حدد منذ يومين) ،و حقاؤ في موسكو التي

زارها مرز اؤر صائض عريقات.

تغير
معنى ذلك أن هذه القيادة أضحت تدرك الوض الحرج الذي باتت تجد نمسها فيأ نتيجة أ
المنازات الدولية واإلقليمية والعر ية ،ويهور أولويات أكثر إلحاحاؤ ،تمرك ذاتها ،أو تغطي على
قضية الملسطينيين.

طبيعي أنأ ينبغي التعاطي بقيجابية م الجهود الملسطينية المذكورة ،بيد أن المشكلة تكمن في قصور
ررية القيادة الملسطينية للمعطيات المحيطة ،وللوض الذي أسهمت هي في الوصول إليأ ،وضمن

ذلك مثالؤ،

مبا تها إزاء ما يجرى في المشرق العر ي ،بزاصة م زعزعة دولأ وتقويك وحدة

مجتمعاتأ ،وتحولأ إلى ساحة للصراعات والتدزالت الزارجية ،و سيما اإليرانية والتركية والروسية

(فضالؤ عن األميركية طبعاؤ) .فمي يل هذه األوضاع الكارثية التي تمر بها مجتمعات سورية
والعراق ،م تشريد الماليين ،من الصعض بداهة الحديد عن اهتمام عر ي أو إقليمي أو دولي جدي
بالقضية الملسطينية ،وباألزل يصعض الحديد عن تسوية منصمة ،ولو بالحد األدنى للملسطينيين،

فما الذي يضغأ على إسرائيل في هذه اليروة والمعطيات كي تقوم بقبداء ما تعتبره «تناز ت»
للملسطينيين؟

من ناحية ثانية ،يبدو أن القيادة الملسطينية ما زالت

تدرك أنها بتحولها إلى مجرد سلطة في

الضمة وغزة ،بموجض اتماق أوسلو ( ،)1993وتهميشها منيمة التحرير ،وارتهانها لزيار المماوضات،

وسهلت على إسرائيل
أسهمت في التشوي على التعاطف العر ي والدولي م قضية الملسطينيين ،أ
تجاهل هذه القضية ،وزأممت من الضغوط عليها ،وأيهرت كأن الزالة يدور فقأ على متر هنا
ومتر هناك .طبعاؤ ،ثمة عوامل أزرى فاقمت من ذلك ،ضمنها ا نقسام الملسطيني بين سلطتي

الضمة (حيد «فتأ») وغزة (حيد «حماس») ،وتهمي

دور مجتمعات الالجئين في العملية

الوطنية ،وتآكل مكانة منيمة التحرير ،وكلها تتحمل مسروليتها الطبقة السياسية الملسطينية السائدة،

في السلطة والمنيمة والمصائل.

أيضاؤ ،ومن ناحية ثالثة ،فقن القيادة الملسطينية هي المسرولة عن تجزئة قضية الملسطينيين ،بتحولها
من الصراع على ملف  48إلى الصراع على ملف  ،67بل و تحولها من ملف انسحاض إسرائيل من

األراضي المحتلة ( )1967المستمد من الشرعية الدولية ،إلى القبول بتجزئة القضية ،والبحد في كل

ميهر من مياهرها على حدة ،ومن دون أي مرجعية ،على نحو ما يجرى في طرحها قضايا
ا ستيطان والقدس والمعابر والتنسيق ا قتصادي والعالقات األمنية وا نسحاض من هذه المنطقة أو

تلك ،وهو النه الذي تم تأسيسأ في اتماق أوسلو .هذا من دون التقليل من النجاحات المتعلقة بتقديم
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أوراق ا عتراة بدولة فلسطين كعضو مراقض ( )2012بموافقة  134دولة ،أو الدزول في إطار
المنيمات الدولية التابعة لألمم المتحدة ،أو صدور ق اررات مهمة عن مجلس األمن الدولي ،مثل

القرار ( 2334في  )2016/12/23الذي دان في شكل واضأ النشاط ا ستيطاني اإلسرائيلي.

ولعل أهم ما ينبغي للقيادة الملسطينية إدراكأ ،في هذه المرحلة ،أن مسألة التسوية م الملسطينيين لم

تعد تعني شيئاؤ بالنسبة إلى إسرائيل (كحكومة وكمجتم ) ،إذ
بها نحو هذا األمر،

يوجد ما يضغأ عليها ،أو ما يدف

سيما بعد أن أضحت المقاومة الملسطينية في أضعف أحوالها ،وباتت تقتصر

على مجرد ردات فعل يرفية ،أو عمليات فردية .و ديهي أنأ

يمكن إحالة هذا األمر ،فقأ ،إلى

وتعنتها ،وثقتها بقواها العسكرية ،وبضعف إرادة المجتم الدولي في الضغأ
مجرد غطرسة إسرائيل أ
عليها ،وانما يمكن إحالتأ ،في شكل أساسي ،إلى هشاشة األوضاع العر ية ،وضمنها األوضاع

الملسطينية.

هكذا ،فمي الصراعات السياسية

يمكن لطرة أن يتنازل لطرة لزر من دون توافر الشروط

والمعطيات وموازين القوى ،الدولية أو المحلية ،التي تضطره إلى ذلك ،فكيف إذا كان األمر يتعلق
بدولة من طبيعة استيطانية  -احتاللية ،تبرر نمسها باألساطير الدينية ،كقسرائيل؟

واذا كان العجز والتمتت العر يان واضحين تماماؤ ،في مجال مواجهة التحدي الذي تمرضأ إسرائيل
(من النواحي السياسية والعسكرية وا قتصادية وا جتماعية والتكنولوجية) ،فقن الوض الملسطيني

جل طاقتهم في صراع
ليس أحسن حا ؤ .والحال ،فقد
َ
استنزة الملسطينيون ،طوال العقد الماضي ،أ
المتوزاة ،وهي دحر ا حتالل ،ونيل
غير محسوض م إسرائيل ،من دون الوصول إلى النتيجة
أ

ا ستقالل ،واقامة الدولة المستقلة في الضمة والقطاع.

يقف األمر عند هذا التدهور المري في مجال عمل المقاومة المسلحة ،ذلك أن الملسطينيين،

بسبض تزألف إدارتهم لصراعهم م عدوهم ،وفوضاهم ،وانقساماتهم ،وجدوا أنمسهم ،فوق ما تقدم ،أمام
ط أوصال الضمة الغر ية ،ويمصلها عن المناطق اإلسرائيلية والكتل
واق جديد ،فثمة جدار يق أ

ا ستيطانية .وفوق ذلك ثمة انتشار سرطاني للنقاط ا ستيطانية .أما قطاع غزة فقد حولأ

اإلسرائيليون إلى نوع من سجن لمليون ونصف مليون فلسطيني.

يستنت من كل ذلك أن إسرائيل نجحت في تقليل احتكاكها بالملسطينيين ،إلى أقصى درجة ،وقللت

من تأثيرهم فيها في كل النواحي .وكان المحلل اإلسرائيلي ألوة بن من أبرز من شر هذا الوض ،

يحتكون بهم .فهم
قبل عامين ،باعتباره أن اإلسرائيليين «مقطوعون عن النزاع م الملسطينيين و
أ
يرونهم شزوصاؤ غير واضحة في األزبار ...تبعد نابلس ورام هللا نحو أر عين دقيقة بالسيارة عن تل

أبيض ،والمدينتان موجودتان في نير الناس الذين يعيشون في تل أبيض كأنهما في كوكض لزر...
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المستوطنون وراء جدار المصل هم اإلسرائيليون الوحيدون الذين يقابلون الملسطينيين ...من زالل
نافذة السيارة في الشوارع المشتركة ...يمكن السمر إلى المستوطنات الكبيرة مثل معاليأ أدوميم

وأريئيل من دون ررية الملسطينيين تقريباؤ ...تزيد العزلة المرق بين شكل ررية اإلسرائيليين لدولتهم
وشكل ررية العالم لها ...بسبض العزلة وعدم ا كتراد،

من «المناطق» وإلقامة دولة فلسطينية».
المرلم أكثر أن زيبة الملسطينيين

يوجد ضغأ عام على الحكومة لالنسحاض

تتجلى ،فقأ ،في ضعف قدرتهم على إضعاة ا حتالل ورف

كلمتأ ،وانما هي (لألسف) تتجلى ،أيضاؤ ،في إزماقهم في بناء كياناتهم ومرسساتهم السياسية ،كما

تشوه صورة حركتهم الوطنية التي تحولت (أو انحرفت) من حركة تحرر وطني إلى سلطة تصارع
في أ
من أجل بقائها ،في الضمة وغزة ،على حساض التصارع م ا حتالل ،ما نجم عنأ شيوع نوع من
التزصيل (من زصزصة) للمجال العام ،و روز مياهر المساد ،بأنواعأ (السياسي والمسلكي).

هذا الوض البائس هو الذي يشج نتانياهو على تجاهل نحو ر قرن من عملية التسوية ،والتعامل
م الملسطينيين وم العالم ،وكأن هذه العملية بدأت اليوم ،ملقياؤ اللوم على الملسطينيين ،لمجرد
رفضهم التماوك المباشر ،قبل وقف ا ستيطان .وهو الوض ذاتأ الذي يدف نتانياهو إلى وض

سلسلة من الشروط لتسيير عجلة التسوية ،مثل ا عتراة بيهودية الدولة ،ونزع سال الملسطينيين.

هذا طبعاؤ إضافة إلى شروط اإلجماع اإلسرائيلي ،التي تشمل أيضاؤ عدم العودة إلى حدود ،1967
وضم الكتل ا ستيطانية ،والحماظ على القدس الموحدة عاصمة إلسرائيل ،ورفك حق العودة

لالجئين الملسطينيين! ومعلوم أنأ في نير نتانياهو وحكومتأ ،وبعيداؤ عن كل المناورات ،ليس ثمة ما
يضطر إسرائيل،

بوسائل الضغأ السياسي و بواسطة القوة ،لتقديم «تناز ت» للملسطينيين في

عملية التسوية .وبالنسبة إلى نتانياهو وحكومتأ فقن الحماظ على إسرائيل قوية أهم من عملية
التسوية .و رأيهم أن من شأن عملية التسوية أن توهن إسرائيل ،وأن تزلق الشقاق في المجتم

اإلسرائيلي ،وأن تضعف صدقية الصهيونية ،وأن تشج ا زرين على استمرار تحديها.

جيد أن تواصل القيادة الملسطينية معركتها الديبلوماسية والسياسية م إسرائيل ،لكن من المميد أن

تبتعد عن األوهام ،بأن تدرك أيضاؤ أن عقد مرتمرات في موسكو أو باريس أو أي عاصمة أزرى لن

يجدي نمعاؤ ،من الناحية العملية ،ألن ا ستثمار السياسي في مثل هذه المرتمرات غير مسمو بأ ،أو
غير ممكن ،في يل األوضاع الراهنة في المشرق العر ي ،وفي يل هذا التردي في وض
الملسطينيين وحركتهم الوطنية.
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