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 .1أسيران يطعنان شرطيين إسرائيليين بسجني نفحة والنقب وأكثر من  400شرطي يقتحمون "نفحة"

ذكر موقع "عربي  ،2017/2/1 ،"21عن مراسله أحمد صقر ،أن أسيران فلسطينيان تمكنا ،يوم
األربعاء ،من طعن شرطيين إسرائيليين داخل سجني "نفحة" ،و"النقب".
وأفاااد الناااطس باساام مركااز أساارل فلسااطين للد ارسااا  ،ريااا

األشااقر ،أن "األسااير خالااد خلياال موس ا

السيالوي ( 27عما) ،من سكان شمال قطاع غزة أقدم ظهر الربعاء عل ضرب شرطي إسارائيلي فاي
سجن نفحه بآلة حادة ردا عل استف از از اإلدارة المستمرة لألسرل داخل سجن نفحه".

وأوضااـ ل اا"عربي ،"21أن "سااجن نفحااه يتعاار
واستفزاز واعتداءا

االحتالل قام
وأكااد أن ق اوا

فااي اإونااة األخي ارة إل ا عمليااا

اقتحااام شاابه يوميااة

عل األسرل من قبال وحادة المتساادا الخاصاة بالساجون" ،مشاي ار إلا أن سالطا

بعملية "نقل للعش ار من األسرل إل سجون أخرل".

االحااتالل قام ا

"باالعتااداء عل ا األسااير الساايالوي بالضاارب المباار  ،وتقييااد  ،ونقلااه

لزنازين العزل مباشرة" ،حيث يذكر أن األسير منفذ عملية الطعن وهو ينتماي لحركاة "حمااس"ع اعتقال

عام  ،2010ويقضي حكما بالسجن مدة  18عاما.

بدور  ،أ ّكد وزير هيئة شاوون األسارل عيسا ق ارقا أن أحاد األسارل طعان ضاابطا إسارائيليا فاي ساجن
النقب ،مساء األربعاء.
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وأوضااـ ق ارقا  ،أن "أحااد األساارل قااام بضاارب ضااابط فااي سااجن النقااب بشاافرة ،أد

إلا

قما قساام 16

بالغاز وتكبي ار في كل األقسام وحالة توتر".

وأفاد

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ،2017/2/1 ،أن رئيس هيئة شوون األسرل
القم التابعة لمصلحة السجون

والمحررين عيس قراق  ،قال إن أكثر من  400شرطي من قوا
اإلسرائيلية ،اقتحم مساء يوم األربعاءِ ،قسمي  2و 12في سجن نفحة.

وأضاف قراق في اتصال م "وفا" ،أن القوة الكبيرة من شرطة مصلحة السجون أخرج

القسمين إل الساحا

وهم مكبلون ،مشي ار إل أن قوا

أسرل

"المتسادا" تقوم بقم قسم  12وتعتدي عل

األسرل بالضرب والغاز.
 .2عريقات :إدارة ترامب تتجاهل رسائلنا حول االستيطان
لندن  -علي صالـ :قال صائب عريقا  ،أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،في
تص اريحا

ل اا"القدس العربااي" إن اإلدارة األمريكيااة الجدياادة "تتجاهاال اتصاااالتنا ورسااائلنا حااول ج ارائم

االسااتيطان فااي األ ارضااي الفلسااطينية" .وردا عل ا س اوال إن كان ا
من اإلدارة الجديدة بوقف الدعم المالي في حال توجه

الساالطة الفلسااطينية تلق ا

إل محكمة الجنايا

هم ليسوا بحاجة للتهديد فهناك قانون سنه الكونجرس حول هذا األمر".
وشدد عريقا

عل أن "إس ارئيل" دق

تهدياادا

الدولية أوضـ "يا أخي

المسمار األخير في نعش عملية السالم وخريطة حل الدولتين.
القدس العربي ،لندن2017/2/2 ،

 .3عشراوي :صمت اإلدارة األمريكية موافَق ٌة على التصعيد االستيطاني المسعور
رام هللا :أدان ا

عضااو اللجنااة التنفيذيااة لمنظمااة التحرياار الفلسااطينية حنااان عش اراوي ،ب شااد العبااا ار ،

موافقااة رئاايس الااوزراء اإلس ارائيلي بنيااامين نتنياااهو ووزياار الجاايش أفيج ادور ليبرمااان ،عل ا بناااء أكثاار
 3,000وحا اادة اسا ااتيطانية فا ااي الضا اافة الغربيا ااة المحتلا ااة .وقال ا ا  ،فا ااي بيا ااان لها ااا" :إن ها ااذا التصا ااعيد
االسااتيطاني المحمااوم وغياار الشاارعي يقااود بشااكل س اري ومماانهد إل ا زوال حاال الاادولتين نهائيااا ،وان
صم

اإلدارة األمريكية الجديدة بماا فيهاا أولئاك الرساميون الجادد المعيناون فاي البيا

يدعمون االستيطان ماديا وسياسيا ومعنويا ،دف نتنيااهو لتفساير هاذا الادعم والصام
عل هذا التصعيد االستيطاني وتشجيعا له".
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تحمل "إسرائيل" مسؤولية تصعيدها االستيطاني
 .4حكومة الحمد هللا ّ
الناص ارة  -برهااوم جرايسااي :قال ا الحكومااة الفلسااطينية إن التصااعيد االحتاللااي الشااامل ضا ّاد الشااعب
الفلس ااطيني وأرضا اه ،وخاص ااة التص ااعيد االس ااتيطاني األخي اار ،يوض ااـ م اادل خط ااورة م ااا تق اادم علي ااه
"إساارائيل" وخيااا ار حكومتهااا المتمثلااة باادعم العنااف والتااوتر .وقااال المتحاادث الرساامي باساام الحكومااة
تحماال الجهااا
تحماال "إس ارائيل" كاماال المسااوولية عاان تصااعيدها ،كمااا ّ
يوسااف المحمااود إن الحكومااة ّ
الدوليااة ذا الصاالة ،المسااوولية عاان صاامتها وعاادم تحركهااا لوقااف هااذا التحاادي السااافر لكافااة القاوانين
والشرائ الدولية.

عمان2017/2/2 ،
الغدّ ،

 .5الخارجية الفلسطينية :الصمت الدولي وفر الغطاء لـ"إسرائيل" لتنفيذ مخططاتها
رام هللا :قالا

و ازرة الخارجيااة الفلسااطينية "لماان كااان متاارددا أو غياار مقتنا أو متشااككا ماان الاادول إزاء

النوايا ااا والمخططا ااا

واألهاااداف االساااتيطانية اإلسا اارائيلية كما ااا دأب ا ا

الروايا ااة الفلسا ااطينية دوما ااا عل ا ا

توضيحها وشارحها للعاالم فهاا هاي الحكوماة اإلسارائيلية برئاساة بنياامين نتنيااهو تعلان يومياا عان سايل
مان المخططااا

االساتعمارية الكفيلااة باادفن ماا تبقا مان حاال الاادولتين ،علا مارأل ومسام ماان العااالم

أجم وبشكل ال لبس فيه وغير قابل للت ويل أو االجتهاد".

ودانا ا الخارجي ااة الح اارب االس ااتيطانية الوحش ااية ض ا ّاد الوج ااود الفلس ااطيني .واعتب اار أن اكتف اااء األم اام
المتحدة ودول العالم بق ار ار إدانة لالستيطان ال تنفذ وبيانا شجب واستنكار ال تترجم وال توثر عل
عالقا

تلك الادول ما دولاة االحاتالل قاد لعاب دو ار أساسايا فاي تشاجي االحاتالل علا المضاي قادما

في تحويل حل الدولتين إل حل سرابي وضبابي صعب المنال.

القدس العربي ،لندن2017/2/2 ،

 .6السفير رياض منصور :وصلنا إلى نقطة الالعودة والقرب من دفن حل الدولتين
نيويورك – وفا :بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدل األمم المتحدة السفير ريا

منصور ،رساائل

متطابقااة إلا كاال ماان األمااين العااام لألماام المتحاادة ،ورئاايس مجلااس األماان (أوكرانيااا) ورئاايس الجمعيااة

العامااة لألماام المتحاادة ،حااول القارار الااذي اتخذتااه حكومااة إسارائيل ببناااء  3,000وحاادة اسااتيطانية غياار

عمر اإلس ارائيلية "غياار
قانونيااة .وقااال منصااور إن "إس ارائيل" تمضااي قاادما فااي خطااط البناااء بالمساات ا
القانونيااة المقامااة فااي األر

الفلسااطينية المحتلااة ،بمااا فيهااا القاادس الشارقية ،فااي خاارس خطياار للقااانون

الاادولي وقا ار ار مجلااس األماان وفااي تحااد إلرادة المجتما الاادولي" .وقااال منصااور" :إذا لاام تتوقااف هااذ
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اإلج اراءا

فهنهااا سااتودي إل ا تاادمير حاال الاادولتين وتقااوي

إمكانيااة تحقيااس السااالم الشااامل وتتحماال

إس ارائيل ،الساالطة القائمااة باااالحتالل ،مسااوولية ذلااك .ويجااب عل ا المجتم ا الاادولي تحماال مسااوولياته

إليجااد حال عااادل لهاذا الصاراع المسااتمر مناذ عقاود" .واختااتم منصاور رساائله بااالقول "أنناا وصالنا إلا
نقطة الالعودة والقرب من دفن حل الدولتين .هذ ليس

مبالغة ،وال تمثل تهديدا .ذلك هو الواق ".

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/2/2 ،

صدامي وعدائ ّي
 .7النائب الحاليقة :خطاب ترامب عن القدس
ّ
عم اان  -ناديااة سااعد الاادين :أكااد عضااو المجلااس التش اريعي الفلسااطيني عاان حركااة حماااس سااميرة
ّ
الحاليقااة أهميااة خطاااب الملااك األردنااي عباادهللا الثاااني ،فااي واشاانطن ،الااذي حااذر فيااه ماان نقاال الساافارة
الحاليقاة ،فاي حاديث

األمريكية للقدس ،بماا ّ"يعبار عان خطاورة تنفياذ تلاك الخطاوة وتاداعياتها" .ودعا
م ا "الغااد"" ،الاادول العربيااة إل ا اتخاااذ موقااف محاادد ماان التوجااه األمريكااي حيااال موضااوع الساافارة".
صدامي وعدائي ض ّاد األماة العربياة
واعتبر أن "خطاب الرئيس األمريكي ترامب عن القدس المحتلة
ّ
اإلس ااالمية عام ااة ،وض ا ّاد الفلس ااطينيين خاص ااة ،ل اادل حديث ااه ع اان نق اال الس اافارة األمريكي ااة إلا ا الق اادس

المحتلااة ،واألحقيااة اإلس ارائيلية فااي الاادفاع عاان نفسااها ،فضااال عاان مساااواته المجحفااة بااين االحااتالل
والشعب الراز تح

وط ته".

عمان2017/2/2 ،
الغدّ ،

 .8اشتية :الشروع بتنفيذ ثالثة مشاريع بتمويل ياباني في القدس
رام هللا :قال رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار -بكدار محمد اشاتية إن المجلاس
شرع بتنفيذ ثالثة مشاري في مدينة القدس بمنحة يابانياة قيمتهاا  1.2ملياون دوالر فاي قطااعي التعلايم

والصحة .وقال اشتية إن البرناامد اليابااني يشامل تشاطيب مدرساة فاي القادس "لمواجهاة الانق

الحااد

فااي الغاارف الصاافية فااي المدينااة ،كااون االحااتالل يضاايس عل ا إنشاااء ماادارس جدياادة ،وتقصاار بلديااة
االحتالل بتقديم الخدما

المنوطة بها تجا المقدسيين" .وقال إن القدس بحاجة نحو  90مدرسة لتفاي

باحتياجاتهااا .وش ااكر اشااتية الياب ااان وخا ا

ممكن ،وتمثيل بالد عل أحسن وجه".

التاريخ :الخميس 2017/2/2
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الضم واالستيطان
 .9عساف :الحكومة أقرت خطة غير مسبوقة للتصدي لمخططات التهجير و ّ
رام هللا :كش ااف رئ اايس هيئ ااة مقاوم ااة الج اادار واالس ااتيطان ولي ااد عس اااف ،ع اان خط ااة أقرته ااا الحكوم ااة
الفلسطينية لتعزيز صمود الفلسطينيين والبدو في المناطس "ج" وفي األغوار ،مشي ار إل أنها ت تي فاي

إطار العمل الفلسطيني عل إفشال مخططا التهجير والضام واالساتيطان اإلسارائيلية ض ّاد األ ارضاي
الفلسااطينية .وبااين عساااف ،مساااء يااوم األربعاااء  ،2017/2/1فااي حااديث لبرنااامد "حااال السياسااة" الااذي
يبث عبر تلفزيون فلسطين وفضائية عودة ،أن موازنة هذ الخطة تقدر ب ا  25مليون شيكل.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/2/1 ،

" .11إسرائيل" تؤكد استعادة حماس قدراتها القتالية وتخشى تهريب أسلحة جديدة من مصر إلى غزة
غزة :كشف مصدر أمني إسرائيلي كبيار ،خشاية باالد مان توسا قاد ار حركاة حمااس القتالياة ،وذلاك
بعدما أكد استعادة الحركة لكامل قدراتها المسلحة بعد الحرب األخيرة ضد القطاع صيف .2014

جاء ذلك بعد يوم من إعالن وزير الجيش أفيغدور ليبرمان ،أن حالة الهدوء القائمة حاليا "خادعة".
وحساب ماا نقلا

تقاارير إسارائيلية عان المصادر األمناي ،فقاد ذكار أن كتائاب القساام الجناا العساكري

لحركة حماس استعاد

كافة القد ار القتالية التي كان

وذكر اإلذاعة اإلسرائيلية التي أورد

الخبر أن الجها

تملكها قبل الحرب األخيرة.

األمنية في تال أبياب أعربا

فتـ معبر رفاـ باين مصار وقطااع غازة بشاكل دائام ،وذكار أن ذلاك يزياد مان فار

إل حركة حماس.

عان قلقهاا إزاء
تهرياب األسالحة

وأوضـ المصدر األمني أيضا أن حماس تعمل علا تصاني األسالحة والصاواريل ،ولاذلك اساتطاع

بن اااء ترس ااانتها الص اااروخية م اان جدي ااد .ك ااذلك أش ااار إلا ا اس ااتعادة مق اااتلي حم اااس كام اال ق ااوتهم الت ااي
خسروها في الحرب األخيرة ،خاصة في ما يتعلس باألنفاس.

ورغم حالة القلس هذ نقل عن ضباط في الجيش اإلسرائيلي قولهم إن حماس غير معنية بالحرب فاي

الوق

الراهن لكنها تعد نفسها لمثل هذا الخيار.

القدس العربي ،لندن2017/2/2 ،

حمل االحتالل مسؤولية تداعيات االعتداء على األسرى
 .11حماس ت ّ
حمل حركة حمااس ،حكوماة االحاتالل اإلسارائيلي المساوولية الكاملاة عان تاداعيا
السجون القمعية بحس أسرانا البواسل داخل السجون.

التاريخ :الخميس 2017/2/2
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وقال الناطس باسم الحركة ،فوزي برهوم ،في تصريـ صحفي ،يوم األربعاء ،إن ماا يجاري فاي ساجني
نفحة والنقب من انتهاكا

واهاناا

إقرار حكومة االحتالل سلسلة خطوا

وتنكيال وجارائم يومياة وعملياا

انتقامياة بحقهام ،يا تي مباشارة بعاد

تصعيدية بحس األسرل وعوائلهم.

وأكد برهوم أن ما قاام باه األساير البطال خالاد السايالوي واألساير البطال أحماد عاامر نصاار هاو عمال

بطااولي شااجاع ودفاااع عاان الاانفس ،منبهااا إل ا أنااه ي ا تي ردا عل ا كاال عمليااا

المسااتمرة بحقهاام .كمااا حااذر ماان اسااتمرار هااذ السياسااا

اإلذالل واالنتهاكااا

اإلرهابيااة القمعيااة بحااس األساارل ،داعيااا إل ا

تشكيل حالة إسناد عاجلة وقوية وفاعلة النتفاضة السجون وبكل األشكال واألساليب واألدوا .
وطالااب الناااطس باساام حماااس كاال الموسسااا

الحقوقيااة واإلنسااانية بااالتحرك الفااوري والعاجاال ماان أجاال

حماية األسرل ووض حد للجرائم اإلسرائيلية اليومية المتواصلة بحقهم.

موقع حركة حماس ،غزة2017/2/1 ،

" .12الجهاد" :المعركة القادمة ستبدأ من حيث انتهى إليه آخر صاروخ وآخر عملية للمقاومة
عماان -ناديااة سااعد الادين :صا ّار القيااادي فااي حركاة الجهاااد اإلسااالمي ،الشايل خالااد الاابطش قااائال إن
"مدينااة القاادس المحتلااة ،هااي عاصاامة فلسااطين األبديااة" ،معتبا ار أن الصاراع ما االحااتالل "أخااذ أبعااادا
دينية بعدما أعلن ذلك ،وساخر قوتاه العساكرية لحماياة االساتيطان الاذي يهادم القادس ،التاي تمثال قلاب

األمة اإلسالمية".

وقااال الاابطش ،فااي مهرجااان نظمتااه الحركااة فااي قطاااع غازة ،إن "االسااتيطان فااي القاادس يعكااس أخطاار

أشااكال االعتااداء الااذي تغذيااه حاخامااا

الصااهيونية المتطرفااة" ،الفتااا إلا أن "هناااك ماان يحاااول تهيئااة

الوعي العربي للقبول بالوجود "الصهيوني" في القدس".
وبشا ن تهدياادا

قااادة االحااتالل بشاان حاارب قريبااة عل ا غازة ،وجااه القيااادي الاابطش رسااالة لهاام قااائال:

"اعلموا جيدا أن المعركة القادمة ستبدأ من حيث انته إليه آخر صاروخ وآخر عملية للمقاومة".

وأكاد علا "الثقاة الكاملااة "بسارايا القاادس" و"كتائاب القسااام" وفصاائل المقاومااة" ،مشاددا علا أن "العاادو

الصهيوني لن يرل إال كل ب س وشدة في المعركة القادمة".
ّ
وبين أن "من يراهن عل التنسيس األمني واالعتقاال السياساي لكسار المقاوماة فهاو واهام" ،منتقادا "قياام
بع

أجهزة األمن في الضفة الغربية بمتابعة واعتقال واستدعاء أعضاء حركة الجهاد اإلسالمي ،في

الوق

الذي نواجه فيه االحتالل" بحسبه.

التاريخ :الخميس 2017/2/2
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 .13حواتمة :ندعو لحوار فلسطيني وطني شامل بالقاهرة برعاية الرئيس السيسي
دعا نايف حواتمة األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلا حاوار فلساطيني وطناي شاامل
لكال الفصااائل والقاول والتيااا ار بالقااهرة برعايااة الارئيس عبااد الفتاا السيسااي ،قاائال "وذلااك حتا نضا
الق ا ار ار التااي اتخااذناها باللجنااة التحضاايرية للمجلااس الااوطني الفلسااطيني فااي بياارو

يااومي  10و11

يناير الماضي موض تنفيذ ،وتوض اإلياة والرقاباة المصارية علا التنفياذ مان موقا االلتازام األخاوي

واألخالقي وموق المصالـ الفعلية القومية المشتركة".

وقال حواتمة في عمان إن الحاوا ار الثنائياة باين فاتـ وحمااس لام تناتد إال مزيادا مان تعمياس االنقساام
وخلااس محاااور إقليميااة متنافسااة متعااددة ،معربااا عاان حزنااه ألن كاال المشاااري ماان أجاال إنهاااء االنقسااام

واعااادة بناااء الوحاادة الوطنيااة الفلسااطينية لاام تااذهب إلا الخطاوا

العمليااة كمااا يجااري علا يااد حكومااة

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو من خطط ومشاري وأعمال عل األر .

األهرام ،القاهرة2017/2/1 ،

 .14األحمد :حواراتنا مع حماس لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية مستمرة
عمااان :أكااد عضااو اللجنااة المركزيااة فااي حركااة فااتـ ،عازام األحمااد أن الحاوار ما حركااة حماااس بشا ن
ّ
المصااالحة لاام يتوقااف ،وأشااار إل ا أن "األيااام المقبلااة قااد تحماال تطااو ار إيجابيااة عل ا صااعيد تشااكيل
حكومة الوحدة الوطنية".

ودع ااا األحم ااد ف ااي ح ااديث ما ا "ق اادس ب اارس" ،ي ااوم األربع اااء" ،الق ااول والفص ااائل الفلس ااطينية إلا ا إ ازل ااة

العقبا

التي تحول دون تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم ببرنامد منظمة التحرير".

وقال" :نحن ال نتادخل فاي سياساة أي فصايل ،لكنناا نرياد مان الحكوماة ،وهاي حكوماة الارئيس محماود
عباس ،أن تلتزم ببرنامد منظمة التحرير الفلسطينية ،حت تستطي أن تنفذ اتفااس المصاالحة بكاملاه،

تمهياادا إلج اراء انتخابااا

عامااة ،وايجاااد الظااروف اإليجابيااة لعقااد مجلااس وطنااي يوس ا دائ ارة منظمااة

التحرير ،ويفتـ الباب أمام انضمام حركتي حماس والجهاد اإلسالمي إل المنظمة".

قدس برس2017/2/1 ،

" .15التحرير الفلسطينية" :إعالن حماس عن عدم مشاركتها باالنتخابات المحلية بمثابة فيتو إلجرائها
بغزة

رام هللا :اعتباار األمااين العااام لجبهااة التحرياار الفلسااطينية واصاال أبااو يوسااف ،إعااالن حماااس عاان عاادم
مشاااركتها فااي االنتخابااا

التاريخ :الخميس 2017/2/2
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قط اااع غا ازة ،وتعطي اال للعملي ااة الديمقراطي ااة ،منوه ااا إلا ا خط ااورة ذل ااك ،كون ااه يش ااكل موشا ا ار الس ااتمرار
االنقسام الفلسطيني .وأكد في حديث لبرنامد "ملف اليوم" الذي يبث عبار تلفزياون فلساطين ،علا أناه
ال يحااس ألي فصاايل أو حاازب سياسااي أن يعطاال إجاراء االنتخابااا
لحزب أن يض "الفيتو" أمام مطالبة الشعب بعقد االنتخابا

الديمقراطيااة ،متسااائال ":هاال يحااس

الديمقراطية؟!

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2017/2/1 ،

 .16حزب الشعب :ال يحق ألي فصيل أن يمنع الشعب الفلسطيني من إجراء االنتخابات
رام هللا :رف

عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العو

في االنتخابا

المحلية إال بعد تحقيس المصالحة .ودعا العو

إعالن حماس عان عادم مشااركتها
حماس لالنصاياع إلا صاو العقال

والمنطس ،والعودة إل موقفها ذاته الذي كان يطالب بعقد االنتخابا

قبل شهرين.

وقاال ":يمكان ألي فصايل أن يقااط عملياة االنتخاباا  ،لكان ال يحاس لاه أن يمنا الشاعب الفلسااطيني

من إجرائها".

وأضاف ":علا الجميا إدراك أن هنااك حاجاة حقيقياة لتلبياة احتياجاا

التعامل معهم كمصدر يقدم الجبايا ".

وحقاوس الماواطنين ،ال أن ياتم

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2017/2/1 ،

" .17الجهاد" :أجهزة أمن السلطة بالضفة تعتقل كوادرنا باسم الجيش اإلسرائيلي
غزة – صفا :استنكر حركة الجهاد اإلسالمي خالل وقفة احتجاجية بمدينة غازة ،اعتقاال أجهازة أمان

الس االطة بالض اافة الغربي ااة المحتل ااة ع ااددا م اان أبنائه ااا ،مش اايرة إلا ا أنه اام يعتقل ااون أبناءه ااا باس اام ج اايش

االحتالل ،عادة األمر بالا "الخطير".
وأوض ااح

االعتقاال

الجه اااد علا ا لس ااان قياديه ااا خض اار حبي ااب أن ااه "لألس ااف تا ا تي األجها ازة األمني ااة لتم ااارس
السياسية في جنـ الظالم ،يدقون األبواب ،وعنادما يسا ل أهال البيا

مان بالخاارج ياردون:

الجيش اإلسرائيلي ،وهذا أمر خطير".

وحذر حبيب أجهزة السلطة من ممارسة هذا الدور وتبوء هذ المكاناة ،وقاال" :ربماا يناتد عان ذلاك أن

يقوم المجاهد تصرف آخر ويطلس النيران".

وأضااف "نحان حافظناا علا طهاارة ساالحنا وأيادينا طاوال هاذ الفتارة ،وسانحر
واأليديع وبنادقنا موجهة فقط لالحتالل اإلسرائيلي".

التاريخ :الخميس 2017/2/2
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اوخر
ووصل عدد أنصاار وكاوادر الجهااد اإلساالمي الاذي اعتقلاتهم األجهازة األمنياة بالضافة المحتلاة م ا
إل  16معتقال ،فيما تواصل استدعاء عدد آخر منهم.

وكالة الصحافة الفلسطينية ،صفا2017/2/1 ،

 .18حماس تندد ببناء االحتالل ثالثة آالف وحدة استيطانية بالضفة
ندد

حركة حماس ،باستمرار التوس االستيطاني والبناء الجديد للمستوطنا  ،التاي كاان آخرهاا قارار

وزير الحرب اإلسرائيلي ليبرمان ببناء  3آالف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وقال الناطس باسم الحركة ،عبد اللطياف القاانوع ،فاي تصاريـ صاحفي ،الياوم األربعااء ،إن هاذا القارار
يعد تصعيدا إسرائيليا خطي ار يهدف إل سرقة وابتالع مزيد من أرضنا الفلسطينية.

وأضاااف أن االحااتالل ماان خااالل ق ارار يهاادف إل ا فاار
سياساته العنصرية التي ترسخها حكومة نتنياهو.
ودعااا القااانوع الفصااائل الفلسااطينية وكاال مكونااا

واق ا ديمغ ارفااي جديااد يم ّكنااه ماان اسااتكمال

شااعبنا ومسااتوياته كافااة إلا تبنااي اسااتراتيجية وطنيااة

شاملة ترتكز عل برنامد المقاومة لمواجهاة تغاول حكوماة االحاتالل وعادوانها علا أرضانا ومقدسااتنا

والتوس ا االسااتيطاني الخطياار .كمااا طالااب الساالطة الفلسااطينية وأجهزتهااا األمنيااة بااالكف عاان مالحقااة

المقاااومين ،مشااددا علا ضاارورة إطااالس العنااان للمقاومااة الفلسااطينية بكاال أشااكالها فااي الضاافة الغربيااة
للتصدي لجرائم االحتالل ومواجهة تغول االستيطان.

موقع حركة حماس ،غزة2017/2/1 ،

 .19االحتالل يحكم على أسير مقدسي بالسجن خمس سنوات لعضويته في حماس
القاادس المحتلااة  -إيهاااب العيس ا  :أصاادر المحكمااة المركزيااة اإلس ارائيلية فااي القاادس المحتلااة ،يااوم
األربعاااء ،حكمااا بالسااجن الفعلااي لماادة خمااس ساانوا
عسكرية للمقاومة الفلسطينية.
وأفاد

بحااس أسااير مقدسااي ،أدياان بالعضااوية فااي خليااة

لجنة أهالي األسرل والمعتقلين المقدسيين ،أن المحكمة "المركزية" قض

بساجن األساير حاازم

زيااد عماران صااندوقة ( 24عامااا) لماادة خمااس ساانوا  ،بعاد أدانتااه بالعضااوية فااي خليااة عسااكرية تابعااة
لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس".
وأوضح

اللجنة ،أنه وبعد انتهااء جلساة المحاكماة ،تعار

محاولة والدته ُمصافحته.
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وكان الشااب صاندوقة ،قاد اعتقال فاي الساادس مان شاهر كاانون األول /ديسامبر عاام  ،2015وتع ّار
مطولة من قبل عناصر مخاب ار االحتالل الا "شاباك” في عسقالن.
لتحقيقا
ّ

قدس برس2017/2/1 ،

 .21نتنياهو يعلن عن إنشاء مركز لتدريب اإلسرائيليين على األمن المعلوماتي
الشّبان
القدس ( -أ ف ب) :أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،عن إنشاء مركز لتدريب ُ
أن الموضوع ُيش ّكل أولوية.
اإلسرائيليين في مجال األمن المعلوماتي ،باعتبار ّ
إن
وقال نتنياهو عل هامش موتمر دولي يخص لألمن المعلوماتي بدأ أعمالاه ياوم أماس الثالثااءّ ،
موازنة هذ الموسسة قيمتها ستة ماليين دوالر خالل السنوا الخمس المقبلة.
وجاااء فااي بيااان لمكتبااه إن هاادف المركااز "زيااادة عاادد الشاابان اإلس ارائيليين وتحسااين مسااتواهم لاادمجهم

مستقبال في أجهزة األمن اإلسرائيلية والصناعة واألوساط الجامعية".

أن المركااز ساايركز عل ا "تطااوير ب ارامد وتعلاايم األوالد والشااباب وحملااة الشااهادا
وأضاااف ّ
أن المجاال التي يطبس فيها األمن المعلوماتي حماية األنظماة المعلوماتياة
األمن المعلوماتي"ُ ،م ّبينا ّ

للموسساا

والموسساا

فااي مجااال

العامااة أو األفاراد .وتنشااط فاي إسارائيل حتا نهايااة  ،2016نحاو  365موسسااة

متخصصة في األمن المعلوماتي.

القدس ،القدس2017/2/1 ،

 .21نتنياهو يعلن عن إقامة مستعمرة جديدة لمستوطني "عمونا"
ارمااي حياادر :شااكل رئاايس الحكومااة اإلسارائيلية بنيااامين نتنياااهو ،مساااء يااوم األربعاااء ،طاااقم عماال ماان
أجل إقامة مستعمرة جديدة للمستوطنين الذي تم إخالوهم من البورة االستيطانية 'عمونا'.

ومن بين أعضاء الطاقم سيكون ممثل عن المستوطنين ومسااعد وزيار األمان ورئايس طااقم الماوظفين

في ديوان رئيس الحكومة يوآف هوروفيتس.

وقال نتنياهو إن الطاقم سيبدأ عل الفور من اجل إيجاد المكان المناسب إلقامة المستعمرة الجديدة.

عرب 2017/2/1 ،48
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 .22المحكمة العليا اإلسرائيلية تقضي بمنع نتنياهو من نقل مستعمرة "عامونا"
القاادس – األناضااول :قضا

المحكمااة العليااا اإلسارائيلية ،مساااء يااوم األربعاااء ،بمنا حكومااة بنيااامين

نتنياااهو ماان نقاال البااورة االسااتيطانية العشاوائية “عامونااا” ،وسااط الضاافة الغربيااة ،إلا أ ار

مجاورة كان

الحكومة تخطط لمصادرتها بدعول أنها “أمالك فلسطينيين غائبين”.

فلسااطينية

وذكر اإلذاعة العامة اإلسرائيلية أن المحكمة ،وهي أعلا سالطة قضاائية فاي إسارائيل ،أصادر هاذا

الحكم ،استجابة العتراضا

ماان جانبهااا ،أشاااد

قدمها فلسطينيون ومنظمة حقوقية إسرائيلية.

منظمااة “يااش دياان”(هناااك قااانون) ،المعنيااة بالاادفاع عاان حقااوس الفلسااطينيين فااي

المناطس المحتلة ،بقرار المحكمة العليا.
وقال

بهلغاء

المنظمة ،في بيان ،إن “المحكمة لم تستسلم للضغوط السياسة الواسعة النطاس ،وقض

خطة غير قانونية كان من ش نها اإلضرار بحقوس الملكية الفلسطينية”.

القدس العربي ،لندن2017/2/2 ،

 .23النائب سموتريتش :إخالء مستعمرة "عمونا" "مؤلم وما يحدث هو اغتصاب وحشي"
ذكر موقع عربي  ،2017/2/2 ،21عن أحمد صقر ،أن النائب في الكنيس
سموتريتش ،عضو حزب "البي

اليهودي" المتطرف ،شبه إقدام السلطا

اإلسرائيلي بتسلئيل
إخالء

اإلسرائيلية عل

مستعمرة "عمونا" ،غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة ،با"اغتصاب وحشي المرأة".
وتسبب

تصريحا

المتطرف ،التي أدل بهاا الياوم ،باا"موجة مان االنتقاادا  ،بعاد أن

عضو الكنيس

قارن بين إخالء بورة استيطانية غيار قانونياة فاي الضافة الغربياة وباين اغتصااب وحشاي المارأة" ،وفاس

ما أكد موق "تايمز أوف إسرائيل".

وبحس ااب الموقا ا  ،فقاااد أدلا ا س ااموتريتش بتص ا اريحاته "عن ااد وص ااوله إل ا ا ب ااورة عمون ااا االساااتيطانيةع

لالحتجاااج عل ا عمليااة اإلخااالء التااي تنفااذها ق اوا
قرر في وق

سابس أن بناء عمونا تم عل أر

األماان اإلس ارائيلية تنفيااذا ألماار محكمااة كان ا

فلسطينية خاصة".

قااد

وقال النائب اإلس ارئيلي" :لقد أجبر الحكومة عل القيام ب مر فظي ورهيب ،هاذا ياولم بالطريقاة التاي
نشعر بها باأللم عند حصول أمل رهياب" ،مضايفا" :عنادما ياتم اغتصااب امارأة هاذا ماولم ،وماا يحادث

هو اغتصاب وحشي" ،وفس وصفه.

وتا اااب تص ا اريحه" :ما ااا يجا ااري ها ااو طغيا ااان قضا ااائي يقا ااوم باغتصا ااابنا ،يغتصا ااب الحكوماااة ،يغتصا ااب

المسااوولين المنتخبااين ،يغتصااب أولئااك الااذين حصاالوا عل ا تفااوي

االستيطاني وتطوير".
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ونش اار الشـــرق األوســـط ،لنـــدن ،2017/2/2 ،ع اان نظي اار مجل ااي ،أن ع اادد م اان النا اواب ف ااي اليم ااين
حضااروا إل ا مسااتعمرة عمونااا للتضااامن ،فااي مقاادمتهم وزياار الز ارعااة المتطاارف أوري أرئياال ،فواجهااو
بالشااتائم وطااالبو بتااركهم .وقااال لااه أحاادهم" :عااار عليااك ،وزياار منااذ  11عامااا ،ومااا زل ا

تجلااس فااي

الحكومة وتقوم بهخالء مستعمرة .أال تستطيعون أن تقولوا لقد أخط نا؟ اخرج من الحكومة ،إنك تجلب
العااار لنفسااك حااين ت ا تي إل ا هنااا" .وأضاااف آخاار" :لقااد طلااب السااكان هنااا ماان الااوزراء أال ي ا توا .لقااد

تركتمون ااا لمصا اايرنا .إسا ااحس هرتساااو أفض اال مااانكم .لقاااد كا ااان ب اايغن هاااو أول مااان اعتا اارف بالشا ااعب
الفلسااطيني .حاازب البيا
وعل أر

اليهااودي كااان ماان أوائاال ماان اعترفاوا بالملكيااة الفلسااطينية علا هااذ األر

إسرائيل ب سارها .أيان كارامتكم؟ أيان مساووليتكم؟ لمااذا صارتم وزراء؟ إنكام تمنحاون النقاب

للبدو .اذهب إل منزلك".

 .24الشرطة اإلسرائيلية تمنع أوري أرئيل من دخول "األقصى"
الق اادس :منعا ا

الش اارطة اإلسا ارائيلية ،ي ااوم األربع اااء ،وزي اار الز ارع ااة أوري أرئي اال م اان دخ ااول المس ااجد

األقص بعد تحذي ار نائب عربي في الكنيس

وقال النائب طلب أبو عرار ،عضو الكنيس
أجرل اتصاال

(البرلمان) من اندالع مواجها .

عن "القائمة العربية المشتركة" ،في تصريـ مكتاوب إناه

مكثفة م الشرطة خالل ساعا

الليلة الماضية لمن أرئيل من دخول المسجد.

وأضاف أنه حذر "من أن دخول أرئيل إل األقص سيشعل المنطقة ويوجد األوضاع فيها ،وسيودي

إل اندالع مواجها

وستتحمل حكومة إسرائيل وشرطتها نتائجها".

واعتبر أن الوزير اإلسرائيلي بدخوله للمسجد "يريد تدنيساه وليعياث فياه الفسااد ،واشاعال منطقاة القادس
واألقص  ،بنية عرقلة إخالء مستعمرة عمونا التي من المفرو

العليا".
ولف

النائب إل أن الشرطة تعهد

أن يتم إخالوها ،وفقا لقرار المحكماة

له بعدم السما ألرئيل بدخول المسجد األقص اليوم.

القدس ،القدس2017/2/1 ،

 .25حكومة نتنياهو 6,300 :بيت استيطاني جديد بالضفة والقدس خالل أسبوعين
الناص ارة  -برهااوم جرايسااي :أعلاان وزياار ال ادفاع أفيغاادور ليبرمااان أمااس ،عاان مصااادقته عل ا
آالف بي

 2,500بي

استيطاني جديد في الضفة المحتلة ،منهم  2,000بي

للتساويس الفاوريع وهاذا يضااف إلا

تم اإلعالن عنها في األسابوع الماضاي ،وق ارباة  800بيا

ما يرف العدد في األيام العشرة األخيرة إل  6,300بي
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بيان األمس ،بموازاة عملية إخالء البورة االستيطانية عمونة ،المقامة عل أ ار

بملكياة خاصاة قارب

رام هللا.

ص ااغيرة ،به اادف

ويالحااظ أن غالبي ااة البي ااو الت ااي تاام اإلع ااالن عنه ااا أم ااس ،سااتبن ف ااي مس ااتوطنا
ُ

توسيعها .إذ سايتم بنااء  750بيتاا فاي مساتعمرة الفياه منشاة ،و 650بيتاا فاي مساتعمرة بيا

آريياه200 ،

بيتا في مستعمرة أوراني  .و 150بيتاا فاي مساتعمرة "نوكاديم "التاي يساتوطن فيهاا ليبرماان ،إضاافة إلا

 650بيتا فاي مساتعمرة بيتاار عيليا  ،وكلهاا تقا فاي منطقاة بيا
إل بناء  150بيتا في مستعمرة غفعا
كمااا يتبااين أن أكثاار ماان  200بيا
ونائيااة" ،وهااي المسااتوطنا

المستوطنا

لحام وجناوب منطقاة رام هللا .إضاافة

زئيف شمال القدس المحتلة.

ساايتم بناوهااا فااي مسااتوطنا

تساام فااي قاااموس االحااتالل "صااغيرة

الواقعااة ش ارقي جاادار االحااتالل ،وكان ا

سيتم إخالوها في إطار الحل الدائم.

حكومااة االحااتالل تاازعم أن هااذ
عمان2017/2/2 ،
الغدّ ،

 .26التفكجي لـ "القدس العربي" :المخططات االستيطانية تعود ألعوام  83و 94واآلن يتم تنفيذها
رام هللا – فادي أبو سعدل :قال خليل التفكجي خبير االستيطان الفلسطيني في حديث لا "القدس
العربي" ،إن المتاب لتطو ار

المشاري اإلسرائيلية سواء عل

االستيطاني فهنه ال يشعر أنها مخططا

صعيد شبكا

الطرس أو البناء

دراماتيكية أو خرافية كما يصف البع

 ،خاصة وأن هذ

الخطط موضوعة ومعلن عنها منذ أعوام  1983وكذلك .1994

وكشف التفكجي أن مشروع الطرس لعام  1983كان يقضي بهقامة شبكة مواصال

في قلب الضفة الغربية بهدف ربط كافة المستوطنا
السكانية الفلسطينية محاطة بشبكة طريس ومستوطنا

طولية وعرضية

اإلسرائيلية بالقدس المحتلة ،وجعل التجمعا

يهودية.

أما فيما يتعلس باالستيطان حسب التفكجي فهن المخطط الرئيسي الذي وض في عام  1994ويتحدث
عن القدس عام  ،2020ففيه كافة التفاصيل التي يعلن عنها حاليا عل أنها مشاري جديدة إال أنها

في الحقيقة مخططا

استيطانية صودس عليها بالفعل في عام  2010وكذلك .2011

القدس العربي ،لندن2017/2/2 ،

" .27إسرائيل" تحدد خمس سنوات سجنا لتعدد الزوجات ..وتشكيك فلسطيني بدوافعها
الناصرة – ودي عواودة :قرر الحكومة اإلسرائيلية فر

السجن خمس سنوا

عل كل من ينتهك

قانون من تعدد الزوجا  ،وهو معد باألساس لمكافحة الظاهرة لدل بدو النقب داخل أراضي ،48
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غير أن جها
لغايا

فلسطينية نسوية شكك

بدوافعها واتهمتها بالتباكي عل

غير معلنة.

المرأة وحقوقها وبالسعي

القدس العربي ،لندن2017/2/2 ،

الفار من االحتالل تنفي قطعيا اعتقاله من األجهزة األمنية الفلسطينية
 .28عائلة األسير ّ
الفار من سجون االحتالل سامر بني عودة
رام هللا  -خا با"األيام االلكترونية" :نف عائلة األسير ّ
األنباء التي تفيد ب نه اعتقل من ِقبل األجهزة األمنية الفلسطينية.
وجاء في "بيان للرأي العام صادر عن عائله بني عودة في فلسطين والشتا " ،تلق

"األيام

اإللكترونية" نسخة عنه ،أمس :نحن عائلة بني عودة في الوطن والشتا  ،ننفي بشكل كامل وقطعي
وجملة وتفصيال ،ما نشرته وسائل اإلعالم حول وجود ابننا األسير سامر بني عودة لدل األمن

الفلسطيني  ..ونوكد ألبناء فلسطين في الداخل والخارج أن ابننا مالحس من قبل سلطا
عل خلفية مدنية وليس

أمنية.

االحتالل

األيام ،رام هللا2017/2/2 ،

" .29مركز حماية" :إعالن إجراء االنتخابات دون إنهاء االنقسام ال جدوى منه
قال مركز حماية لحقوس اإلنسان إن" :إعالن حكومة الوفاس الوطني إجراء االنتخابا
 13أيار /مايو المقبل دون حل مشاكل االنقسام ،ال جدول له".

وأضاف المركز في بيان له ،يوم األربعاء " ،2017-12أن االنتخابا

المحلية في

الحرة والديموقراطية استحقاس

دستوري ،والمشاركة فيها حس من حقوس المواطن كفله القانون الفلسطيني ،وال يمكن تداول السلطا

إال من خالل االنتخابا ".

واعتبر أن التجربة الفاشلة لالنتخابا

المحلية لعام  2016توكد بشكل قاط أنه ال يمكن إجراء أي

عملية انتخابية بالساحة الفلسطينية دون إنهاء االنقسام وتحقيس التوافس الوطني.

فلسطين أون الين2017/2/1 ،

 .31المطران حنا يطالب بوقف المالحقات السياسية بالضفة
ناشد المطران عطا هللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس ،يوم األربعاء ،السلطة

الفلسطينية ضرورة العمل عل إيقاف المالحقة السياسية بحس شخصيا

إسهاماتها في الحياة الوطنية والثقافية والفكرية الفلسطينية.
التاريخ :الخميس 2017/2/2
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وقال المطران حنا خالل لقائه عددا من النشطاء الفلسطينيين من مختلف المحافظا
والذين زارو اليوم في القدسع ب نه "يحزننا ما تتعر

الشخصيا

له بع

الفلسطينية

الفلسطينية المحترمة من

مالحقة غير مبررة وغير مقبولة السيما ما يحدث م الدكتور عبد الستار قاسم وم الدكتور عادل
سمارة وغيرهما".

ودعا حنا لوقف المالحقة السياسية التي يتعر

لها الدكتور عبد الستار قاسمع حيث كان

يوم أمس في مدينة نابلس ،وقال" :كذلك نتمن ب ن تتوقف المالحقا
المقبولة كافة".

محاكمته

السياسية غير المبررة وغير

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/2/1 ،

" .31أسرى فلسطين" 498 :فلسطينيا يقضون أحكاما مؤبدة في المعتقالت اإلسرائيلية
رام هللا  -من يوسف فقيه ،تحرير محمود قديـ :أفاد مركز "أسرل فلسطين" للدراسا  ،ب ن أعداد
األسرل المحكومين بالسجن الموبد في المعتقال

اإلسرائيلية بلغ

 498فلسطينيا.

وأوضـ المركز الحقوقي في بيان له ،يوم األربعاء ،أن محاكم االحتالل أصدر منذ بداية العام

الحالي ثالثة أحكام بالسجن الموبد.

قدس برس2017/2/1 ،

" .32إسرائيل" تمنع األذان في المسجد اإلبراهيمي  47وقتا في كانون الثاني /يناير
الخليل  -من يوسف فقيه ،تحرير محمود قديـ :ذكر و ازرة األوقاف الفلسطينية ،أن االحتالل من

رف األذان في المسجد اإلبراهيمي خالل شهر كانون الثاني /يناير الماضي 47 ،وقتا" ،في ٍ
تعد
صارخ عل حرية العبادة وتدخل سافر في الشوون اإلسالمية".
وأكد

الو ازرة في بيان لها ،عل

أن سلطا

االحتالل طوال شهور السنة تعمد لهذ السياسة

المبرمجة في خطوة تصعيدية منها "من أجل إحكام السيطرة والتحكم بكل أركان المسجد من األذان
وحت الترميما ".
ورفض

الو ازرة سياسا

االستحداثا

االحتالل جملة وتفصيال خاصة بعد قيام السلطا

اإلسرائيلية بجملة من

واقامة غرف عل مقربة من المسجد ،موكدة أن السيادة في المسجد اإلبراهيمي "ش ن

فلسطيني بح ".
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 .33التجمع اإلعالمي الفلسطيني 45 :انتهاكا بحق الحريات اإلعالمية خالل كانون الثاني /يناير
رام هللا  -من سليم تايه ،تحرير خلدون مظلوم :وثّس "التجم اإلعالمي الفلسطيني" 45 ،حالة انتهاك
واعتداء عل الحريا

اإلعالمية خالل شهر كانون الثاني /يناير الماضي ،ارتكب

االحتالل وأجهزة األمن الفلسطينية ،بحسب قوله.

وأشار التجم النقابي في بيان له اليوم األربعاء ،إل

من قبل سلطا

ارتفاع في وتيرة االنتهاكا

اإلسرائيلية بحس الصحفيين ووسائل اإلعالم الفلسطينية ،مبينا أنها بلغ

 30انتهاكا.

واالعتداءا

اإلعالمي ،أنه رصد أكثر من 10

وعل صعيد االنتهاكا الداخلية الفلسطينيةّ ،بين التجم
انتهاكا بحس الصحفيين ووسائل اإلعالمع تمثل باالعتقال والضرب ومن التغطية.

قدس برس2017/2/1 ،

 .34إصدار لمؤسسة القدس الدولية يرصد أثر المتغيرات على القدس
أكد

ورقة بحثية في كتاب موسوعي أصدرته موسسة القدس الدولية وجود تقصير واهمال عربي

وفلسطيني تجا القدس ،وفي المقابل وجود سباس م الزمن من قبل االحتالل لفر

في المدينة بالتهويد واالستيطان.

ويحمل الكتاب عنوان "القدس في ضوء المتغي ار

وقائ ملموسة

المحلية واإلقليمية والدولية ..واق ومستقبل"،

في موتمر القدس العاشر بغزة في نوفمبر /تشرين

ويضم األوراس والدراسا البحثية التي قُدم
الثاني  ،2016ودراسا حول عناوين مهمةع فلسطينية واسرائيلية واقليمية ودولية.

واحتول الكتاب الذي جاء في  550صفحة ،وشارك في إعداد عشرون باحثا فلسطينيا وعربيا ،عل

جملة من الخرائط التوضيحية والجداول اإلحصائية الخاصة بالقدس ،وتقديم رول استشرافية
لمستقبلها ،والجهود المحلية واإلقليمية والدولية للدفاع عن القدس.

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/1/31 ،

 .35عمرو أديب :هناك تقارب غير طبيعي بين مصر وحماس
كشااف اإلعالمااي عماارو أديااب المحادثااا

الس ارية للساالطا

المص ارية م ا وفااد حركااة حماااس برئاسااة

إسماعيل هنية نائب رئيس المكتاب السياساي لحركاة حمااس ،خاالل زياارة رسامية للقااهرة ،الفتاا النظار
إل أن مصر طالب

عمليا

الحركة تسليم جمي األشخا

الموجودين بقطاع غازة ،الاذين شااركوا فاي تنفياذ

إرهابية بسيناء.
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وأضاااف أديااب ،خااالل برنااامد «كاال يااوم» ،المااذاع عل ا فضااائية « ،»ON Eأن الساالطا
ساالم

المص ارية

حركااة حماااس كشاافا ب سااماء جمي ا اإلرهااابيين المنتمااين للحركااة ،الفتااة إل ا أن هنيااة اسااتجاب

للمطالب وأبدل ترحيبا شديدا بالتعاون من أجل تسليم الضالعين في تنفيذ العمليا

اإلرهابية بمصر.

وأشااار إلا أن إسااماعيل هنيااة أكااد للوفااد المصااري أن حركااة حماااس علا اسااتعداد كاماال للتعاااون ما

القاهرة في تحقيقا

شفافة في غزة للتوصل للحقائس واإلرهابيين ،مردفا ":هنية قالهم تعالوا حققاوا انتاو

وشوفوا بنفسكو األشخا

وت كدوا منهم".

وأوضـ أديب :أنه تم فتـ عالقة جديدة م حركة حماس كمثيلتها م الواليا

المتحدة األمريكية بعد

مشير إل أن الخارجية المصرية نجح
ا
تولي دونالد ترامب الرئيس الجديد ألمريكا،
عالقا

جيدة م أمريكا وحماس واثيوبيا.

بجدارة في توطيد

موقع بوابتك العربية2017/1/31 ،

" .36األخبار" :الفلسطينيون ضحايا صراع األجهزة المصرية
عبد الرحمن نصار :ت تي زيارة وفد أمني رفي المستول من حكومة غزة السابقة ،التابعة لحركة
"حماس" ،إل القاهرة ،ملتصقة بسياس متصاعد من تحسن العالقة م مصر ،وذلك بعد زيارتين
سياسيتين عل مستول ٍ
عال نفذها قادة الحركة للقاهرة في خالل أقل من شهر ونصف ،قاد األول
النائب الثاني لرئيس المكتب السياسي في الحركة ،موس أبو مرزوس ،فيما قاد الثانية النائب األول

إسماعيل هنية ،بحضور أبو مرزوس أيضا ،ومعه األسير المحرر وعضو المكتب روحي مشته ،
الذي استهدفه التحري

اإلسرائيلي كثي ار في األسابي األخيرة ،في خالل زيارتين له إلسطنبول

والدوحة.

تتجدد معركة النفوذ بين جهاز المخاب ار الحربية التاب للجيش المصري ،والمخاب ار
في موازاة ذلكّ ،
العامة التاب لو ازرة الداخلية ،وهي معركة تصاعد منذ شهرين ،وتحديدا بعد سعي "العامة" إل
"استالم ملف سيناء ...ومعه غزة" ،كما تفيد بذلك مصادر متابعة للموقف ،أكد

أن األخيرة تريد أن

"تعد ملفا كامال عن التصور الذي يمكن به إدارة األمور ،من محاربة داعش وارضاء القبائل وتحسين
ّ
المعيشة والتعاون م حماس والمنطقة التجارية الحرة" ،كي تقدمه إل السيسي ،عل أن يكون ذلك
أن "الحربية" ،التي كان الرئيس المصري نفسه يرأسها قبل ترقيته إل منصب وزير الدفاع

بعد إثبا
في ِ
سنة حكم الرئيس محمد مرسي ،أخفق
"عقد اجتماع يشمل كل عشائر سيناء".
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جراء ذلك ،لم تقف "الحربية" صامتة أمام سحب البساط من تح
"سياساتها أد

إل تفاقم األزمة في سيناء طوال السنوا

قدميها ،وأيضا االتهام ب ن

الثالث والنصف الماضية ،وكذلك العالقة

الرد األول اعتقالها قياديا في "ألوية الناصر صال الدين" ،الذراع العسكرية لا"لجان
بحماس" .كان ّ
المقاومة الشعبية" ،في منطقة اإلسماعيلية فجر السب الماضي (ج .أ) ،وشقيقه .أما الثاني ،الذي

جاء متزامنا م سفر الوفد األمني ،فكان اختطاف أحد عناصر "كتائب القسام" ،الذراع العسكرية
لحركة "حماس" ،من عائلة (أ .ل ،).وذلك من عل

كمين الريسة ،الملقب با"كمين المو " عل

الطريس بين رفـ والقاهرة ،مساء أول من أمس.

رغم ما ستثير هاتان الحادثتان ،اللتان تذ ّكران بسيناريو خطف أربعة من عناصر "القسام" في سيناء
في آب  2014واختفاء أثرهم بعد ذلك ،فهن "العامة" طلب

من فصائل المقاومة ،خاصة "اللجان"

و"القسام" ،التريث قليال وتجنب تصعيد الموقف سياسيا أو إعالميا ،حت تستطي العمل عل حل
القضية من الداخل ،كذلك تفيد مصادر فلسطينية في المقاومة في غزة ،ناقلة عنها وعدا آخر بالعمل

عل ملف األربعة المخطوفين سابقا.

في المقابل ،نف مصدر عسكري مصري أن تكون قوا

الجيش قد أوقف

أي فلسطيني اجتاز معبر

رفـ خالل األيام القليلة التي فتـ فيها ،مشي ار إل أن "قائمة الفلسطينيين الممنوعين من دخول مصر
أو الصادرة بحقهم أحكام قضائية غيابية مسجلة في المعبر ،وال يمكن أي شخ

العبور دون

مراجعة أمنية دقيقة ...لذلك ال داعي لجعله يمر ثم خطفه" .وأضاف هذا المصدر" :السلطا
بش ن حاال

تتلس أي بالغا
(األمنية) لم ّ
خالل توجههم إل القاهرة قبل عامين ...نبحث في شهادا
يتحركون في مجموعا

اختفاء لشباب عل

(حافال ) من المعبر".

غرار األربعة الذين اختطفوا في

المسافرين ،خاصة أن الفلسطينيين

األخبار ،بيروت2017/2/2 ،

 .37األردن :إيقاف إدخال زيت الزيتون عبر معبر الكرامة
أريحا :أعلن
الزيتون إل

اإلدارة العامة للمعابر والحدود أن الجانب األردني أوقف السما بهدخال مادة زي

المملكة األردنية الهاشمية عبر معبر الكرامة اعتبا ار من اليوم األربعاء ،وأنه بعد هذا

التاريل ال يسمـ ألي مواطن ب ن يدخل الزي
يذكر بانه تم السما بهدخال مادة زي

إل المملكة.

الزيتون إل المملكة األردنية الهاشمية عبر معبر الكرامة من

تاريل  2016-11-1وحت تاريل  2017-1-31بواق  4تنكا

زي

لكل عائلة ولمرة واحد فقط.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/2/1 ،
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يقوض حل الدولتين
 .38العاهل األردني :قرار نقل السفارة األمريكية للقدس ّ
واشنطن" -الحياة الجديدة" :قال العاهل األردني الملك عبدهللا الثاني ،إن المضي قدما في قرار نقل
السفارة األمريكية للقدس سيكون له تبعا

وتضعف فر

نجا الحرب ضد اإلرهاب.

وأضاف خالل لقاءا

في منطقتنا تقو

فر

تحقيس السالم وحل الدولتين،

أجراها في العاصمة األمريكية واشنطن أمس الثالثاء ،م روساء وأعضاء

عدد من لجان مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس األميركي ،بحسب ما نقلته وكالة األنباء "بترا"،

"أنه سيكون ألي قرار متعلس بنقل السفارة آثار سلبية في جهود تحقيس األمن واالستقرار في المنطقة،
خصوصا في ظل ما للمدينة المقدسة من أهمية لدل الشعوب العربية واإلسالمية" ،موكدا "أن مثل

هذا القرار سيغذي الي س والغضب لديها ،وسيم ّكن المتطرفين من نشر أفكارهم وأجنداتهم الظالمية".

كما أكد العاهل األردني ،في هذا الصدد" ،أنه ال يوجد بديل عن حل الدولتين الذي يضمن تحقيس

العدالة والحرية واالستقرار" ،مشددا عل أهمية "عدم اتخاذ إجراءا

السلمية".

تقو

فر

استئناف العملية

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/2/1 ،

 .39إطالق مشروع تعداد الالجئين الفلسطينيين في لبنان اليوم
بيرو

–رل

والتجمعا

موفس :هل يفتـ مشروع التعداد الشامل للفلسطينيين في مخيما

لبنان ومحيطها

السكانية الطريس أمام إخراج ورقة الالجئين الفلسطينيين في لبنان من التوظيف السياسي

الداخلي ،عل خلفية التجاذبا

الطائفية التي تنخر المجتم اللبناني ،ويدف هاجس التوطين لدل فئة

من اللبنانيين إل ارتفاع منسوب العنصرية لدل التعامل م الوجود الفلسطيني في لبنان؟

هذا عل األقل ما يطمـ إليه القيمون عل المشروع الذي سيتم إطالقه اليوم من السراي الحكومي
في بيرو  ،برعاية وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري تح
والمساكن في المخيما

والتجمعا

عنوان" :مشروع التعداد العام للسكان

الفلسطينية في لبنان" ،وهو مشروع أقرته الحكومتان اللبنانية

والفلسطينية بهشراف لجنة الحوار اللبناني -الفلسطيني ،وبالتعاون م
اللبناني والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،حيث وصل

أمس الثالثاء مديرة الجهاز الوزيرة عال عو

إدارة اإلحصاء المركزي

إل العاصمة اللبنانية مساء أول من

للمشاركة في حفل اإلطالس.

وتكمن األهمية في هذا المشروع أنه يصدر عن الحكومة اللبنانية ،وهو أول إحصاء رسمي لبناني-
فلسطيني  .وسوف يشمل جمي الالجئين المقيمين من فلسطينيين ولبنانيين وسوريين وغيرهم في

المخيما

البالغ عددها  12مخيما ،والالجئين الفلسطينيين المقيمين في المناطس المحاذية للمخيما ،
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وفي "التجمعا
المحافظا

الفلسطينية" خارج المخيما

التي تبلغ نحو  121تجمعا ومنطقة محاذية في مختلف

اللبنانية.

واذا قُدر لهذا المشروع أن ينفذ كما هو مرسوم له خالل  15شه ار ،فهنه سيصبـ لدل الدولة اللبنانية،
كما السلطة الفلسطينية ،والجها المانحة إحصاء موثوس به يمكن البناء عليه في أي معالجة للواق

الفلسطيني في لبنان.

القدس العربي ،لندن2017/2/2 ،

" .41القدس العربي" :استئناف الرحالت الجوية بين المغرب و"إسرائيل" في أيار /مايو المقبل
الرباط ا "القدس العربي" :أفاد

تقارير نشر في المغرب باستئناف الرحال

المغرب والدولة العبرية ،وذلك بعد مضي  13سنة عل توقفها.
وأعلن

وكالة "بساط الريـ" ومقرها تل أبيب ،استئناف الرحال

الجوية المباشرة بين

الجوية بين البلدين عبر جزيرة

صقلية ،نظ ار لعدم وجود أي اتفاس طيران بين المغرب واسرائيل.

وتتوق وكالة السفر المذكورة أن ينطلس خط الطيران خالل شهر أيار /مايو المقبل لمدة شهرين م

إمكانية التمديد .وتكلف الرحلة التي تربط ما بين تل أبيب ومراكش أو الدار البيضاء  600دوالر عل
األقل.

وستعمل شركة الطيران اإليطالية "نيوس" عل إدارة الرحال  ،التي يتخللها توقف قصير في جزيرة

صقلية قبل أن يست نف المسااافرون رحلتهم إل المغرب ،التي تستغرس  7ساعا .
وكان

وكالة األسفار "بساط الريـ" اإلسرائيلية تقوم برحال

لكنها توقف

مباشرة بين الدار البيضاء وتل أبيب،

عن العمل في  2002بعد اندالع االنتفاضة الثانية وتدهور العالقا

المغرب واسرائيل ،و"وم ذلك واصل

المغرب عبر بلد ثال

مثل إسبانيا".

شركا

السياحة اإلسرائيلية عملها وقام

الدبلوماسية بين
إل

برحال

القدس العربي ،لندن2017/2/2 ،

 .41الواليات المتحدة تتعهد لـ "إسرائيل" بدعم حديدي باألمم المتحدة
واشنطن :تعهد

السفيرة األمريكية الجديدة لدل األمم المتحدة نيكي هيلي بتقديم "دعم حديدي"

إلسرائيل ،وذلك خالل مكالمة هاتفية م نظيرها اإلسرائيلي داني دانون.
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وأضاف مكتب السفيرة األمريكية أن هيلي وعد

بعزمها الكامل عل من صدور قرار آخر "مدمر"

مثل القرار الذي صدر عن مجلس األمن في كانون األول  2016الذي طالب "إسرائيل" بالوقف

الكامل لالستيطان في األراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/2/1 ،

" .42هآرتس" :ترامب يتوعد السلطة الفلسطينية بشديد العقاب
بي

لحم :حذر الرئيس األمريكي دونالد ترامب السلطة الفلسطينية من مغبة التوجه إل

الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل.

المحكمة

ونقل موق "هآرتس" اإللكتروني اإلسرائيلي اليوم " األربعاء" عن دبلوماسيين غربيين وعرب ت كيدهم

له أن إدارة الرئيس األمريكي الجديد دونالد ترامب نقل

خالل األيام األخيرة رسالة واضحة جدا

للسلطة الفلسطينية حذرتها فيها من مغبة التوجه للمحكمة الدولية لمقاضاة إسرائيل عل

ق ارراتها االستيطانية األخيرة.
وهدد

إدارة ترامب باتخاذ خطوا

وقف تام للمساعدا

عقابية شديدة ضد السلطة في حال أقدم

خلفية

عل هذ الخطوة مثل

األمريكية المقدمة للسلطة واغالس مكاتب منظمة التحرير في العاصمة
شديدة أخرل من شانها أن تلحس الضرر الكبير في مكانة وموق

األمريكية واشنطن واتخاذ خطوا
منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال موق " هارتس" إن مصادر توكد أن الرسالة األمريكية وصل

القنصلية األمريكية التي اتصل
عباس وليس من خالل البي

هاتفيا ب حد القيادا

األبي

السلطة الفلسطينية من خالل

الفلسطينية المرتبط مباشرة م الرئيس محمود

مباشرة أو و ازرة الخارجية األمريكية كما جر العادة.

وكالة معا اإلخبارية2017/2/1 ،

 .43االتحاد األوروبي :االستيطان يمكن أن يجعل حل الدولتين "مستحيال"
بروكسل :حذر وزيرة خارجية االتحاد األوروبي فيدريكا موغيريني ،اليوم األربعاء ،من أن إعالن
إسرائيل األخير عن بناء وحدا
وقال

موغيريني ،في تصريحا

استيطانية جديدة يمكن أن يجعل حل الدولتين "مستحيال".

نقلتها وكالة "فرانس برس" :إن اإلعالن عن بناء  3000وحدة

استيطانية جديدة "يعد توجها مقلقا للغاية ويشكل تحديا مباش ار لفر

التوصل إل حل عل أساس

دولتين قابلتين للحياة ،وهو امر يزداد صعوبة ويمكن أن يصبـ مستحيال".
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أن االتحاد األوروبي "ي سف بشدة لمضي إسرائيل قدما في هذا ،رغم المخاوف

وأضاف

واالعتراضا
وقال

موغيريني إن االستمرار في توسي المستوطنا

وتوصيا

وأضاف

الدولية الجدية المستمرة التي تثار عل كل المستويا ".
"يتعار

اللجنة الرباعية المولفة من االتحاد األوروبي والواليا

أن "التوصل إل

حل الدولتين عن طريس التفاو

الجانبين المشروعة وتحقيس السالم الدائم.

تماما" م سياسة االتحاد األوروبي
المتحدة واألمم المتحدة وروسيا.

هو الطريس الوحيد لتلبية تطلعا

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/2/1 ،

 .44الفروف :الدعوة الستضافة محادثات فلسطينية  -إسرائيلية في موسكو ال تزال قائمة
موسكو " -د ب أ" :أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف ،اليوم األربعاء ،أن عر
الروسي فالديمير بوتين الستضافة محادثا

الرئيس

مباشرة في موسكو بين قادة الفلسطينيين واإلسرائيليين

حل الصراع "ال يزال قائما".
بهدف ّ
ونقل وكالة "تاس" الروسية عنه القول خالل منتدل التعاون الروسي العربي المنعقد في دولة
اإلما ار " :يجب فعل كل شيء إلطالس حوار مباشر بين الجانبين".

الشعب الفلسطيني ينبغي أن يتم حلها عل أساس ق ار ار

مجلس

وقال" :إننا عل ثقة ب ن مشكال

وأكد عل ضرورة أن تكثف اللجنة الرباعية الدولية لحل الصراع (التي تضم روسيا والواليا

المتحدة

األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة ،بما في ذلك قضية القدس".

واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة) عملها وأن ترتب لتفاعل وثيس م جامعة الدول العربية.

القدس ،القدس2017/2/1 ،

 .45كرهينبول يندد بحصار غزة :مشكلة المياه خطيرة للغاية
غزة – "الحياة" :وصف المفو

العام لا "وكالة (اونروا) بيير كرهينبول مشكلة الميا في قطاع غزة

ب نها "خطيرة للغاية" .وتساءل" :هل ستكون في غزة ميا آمنة وصالحة للشرب خالل السنوا

الثالث المقبلة حت عام 2020؟" ،الفتا إل أن تكاليف الحصار الذي تفرضه إسرائيل عل القطاع
منذ عشر سنوا

"عالية عل كل المستويا

وسكان قطاع غزة عموما".

التاريخ :الخميس 2017/2/2

العدد4188 :

االقتصادية واالجتماعية والنفسية لالجئين الفلسطينيين

ص

25

وقال عل

هامش لقاء عقد م السفير الياباني لدل فلسطين تاكيشو اوكويو في مدينة غزة ،إن

"أحدا ال يريد لغزة أن تعيش حربا أخرل ألن التكاليف اإلنسانية غير محتملة ،مضيفا أن سكان غزة
هم مواطنون في هذا العالم ،ولهم حقوس يجب احترامها".

وحذر في الوق

ذاته من استمرار تدهور األوضاع الحياتية والنفسية لسكان القطاع ،وقال" :التقي

وصناع الرأي والكتاب واللجان الشعبية لالجئين في زيارتي الممتدة خمسة أيام
موظفي أونروا
ّ
للقطاع ،واستمع لالجئين في العيادا والبيو  ،وأود أن أقدم شكري لموظفي أونروا عل قدرتهم
عل االستماع وحل المشاكل ،م إدراكي بعدم قدرتنا عل مواجهة كل المشاكل ،لكن أقول لالجئين

أن اونروا ستبق ال جانبكم ،ولن تتخل عنكم أبدا".

وعما يتردد عن نية الرئيس دونالد ترامب قط المساعدا

كثب كل ما يجرل في واشنطن ،لكن ال ق ار ار

المتعاقبة ،سواء كان

جمهورية أو ديموقراطية ،تعامل

مانـ فردي ألونروا".
وعن احتجاجا

اتخذ

بع

عن "أونروا" ،قال كرهينبول" :نراقب عن

حت اإن" .وأضاف أن "اإلدا ار

األميركية

في صورة جيدة م أونروا ،وأميركا أكبر

الموظفين عل عدم تعيينهم مدرسين في المدارس التابعة لا "اونروا" ،قال إنه

"تم توظيف  400مدرس في غزة ،وبقي عدد قليل سيلتقيهم مدير العمليا

قضيتهم".

في غزة بو شاك للنظر في
الحياة ،لندن2017/2/2 ،

 .46األمم المتحدة تعرب عن قلقها من قرار "إسرائيل" بناء  3,000وحدة استيطانية
نيويورك -وفا :أعرب

األمم المتحدة ،اليوم األربعاء ،عن قلقها جراء قرار إسرائيل المصادقة عل

بناء  3000وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وحذر المتحدث الرسمي باسم األمين العام لألمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان صحفي ،نشرته

وكالة األنباء الكويتية "كونا" ،اليوم األربعاء ،من "أي إجراءا

الدولتين".

ودعا طرفي الصراع للعودة إل طاولة المفاوضا

البناءة عل أساس ق ار ار

والقانون الدولي لمعاجلة جمي قضايا الوض النهائي.
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 .47إسبانيا :خطط "إسرائيل" االستيطانية ترسم الشكوك حول نواياها تجاه السالم
مدريد -وفا :أدان

إسبانيا ،اليوم األربعاء ،مصادقة الحكومة اإلسرائيلية ،عل

بناء  3000وحدة

استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

واعتبر و ازرة الخارجية اإلسبانية ،في بيان صحفي ،نشرته وكالة األنباء الكويتية "كونا" ،أن ذلك

القرار جنبا إل جنب م الق اررين األخيرين ببناء وحدا

استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس

الشرقية والذي يرف المجموع إل أكثر  6,000وحدة جديدة أمر "مثير للقلس" بشكل كبير.

الخارجية اإلسبانية أن ذلك يرسم الشكوك حول نوايا إسرائيل تجا عملية السالم كما يعرقل

وأضاف

عملية استئناف المفاوضا

م الجانب الفلسطيني ويشكل عقبة عل طريس إيجاد حل سلمي وشامل

ودائم عل أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إل جنب في سالم وأمن.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/2/1 ،

" .48محاصصة طائفية" في "الدستور الروسي" :الرئاسة والجيش لألسد ...والتشريع للحكومة
و"المناطق"

لندن  -إبراهيم حميدي :تضمن

المسودة الروسية لدستور "الجمهورية السورية" اقت ار نظاما رئاسيا

وبقاء بشار األسد رئيسا لنهاية واليته وقائدا للجيش السوري و "التنظيما

احتمال ترشحه لوالية أخرل عام  ،2121مقابل إعطاء صالحيا

المسلحة" األخرل م

تنفيذية اكبر لرئيس مجلس الوزراء

وأخرل تشريعية لا "مجلس الشعب" وأاكبر لا "جمعية المناطس" التي تتضمن "حكما ذاتيا لألكراد"،

إضافة إل

تخلي األسد عن سلطته التشريعية والقدرة عل

وتروسه مجلس القضاء األعل
تضمن

إصدار قوانين خارج انعقاد البرلمان،

وتشكيل المحكمة الدستورية العليا المعدل دورها .كما أن المسودة

اقت ار "محاصصة طائفية" عل

مستول كبار الموظفين في الحكومة ،إضافة إل

إشارة

"تطبي " م إسرائيل ،لدل إسقاط خيار الحرب من طريقة استعادة األراضي المحتلة وفتـ الباب أمام
تعديل الحدود الدولية في حال جرل ذلك باستفتاء عام.
كان

هذ بين المالحظا

 ،2012في وق

التي خل

إليها خبراء قانون ودستور شاركوا في صو دستور عام

انتقد معارضون هذ المسودة ووصفوها با "دستور بريمر" في إشارة إل

المدني األميركي بول بريمر ،األمر الذي أزعد موسكو .وأصدر عدد من الجمعيا
والتكتال

السياسية وثيقة طالب

المدنية

با "إعالن دستوري خالل المرحلة االنتقالية" يتضمن عشرة مبادئ

بينها "وحدة واستقالل ،وسيادة األر
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األمنية العمل في المجال
نتخبة ،وحظر الشخصيا العسكرية أو
الم َ
ّ
األمنية للسلطة المدنيَّة ُ
السياسي" ،إضافة إل "إطالس مسار متكامل للعدالة االنتقالية".
ولدل النظر في هذ المسودة ،هنا تخلي

اإللكتروني واتصاال

لهذ المالحظا

التي حصل

"الحياة" عليها عبر البريد

هاتفية ومذك ار خطية:

 -معظم المسودة م خوذ من دستور عام  2012المستند إل دستور  ،1973م إضافا

.1950

 -هناك صياغا

من دستور

غير دستورية ،ك نها موقف إعالمي مثل الفقرة  4في المادة  6ونص

"سورية تستنكر اإلرهاب".

عل أن

 -هناك إقرار بمبدأ المحاصصة الطائفية باإلفادة من التجربة اللبنانية بدءا من عام  .1924والحظ

"تمسكا بالتمثيل النسبي
سام دلة الخبير السوري في الدستور أن الفقرة الثالثة من المادة  64تضمن
ّ
لجمي األطياف الطائفية والقومية لسكان سورية وتُحجز بع المناصب لألقليا القومية والطائفية".

 إشارة إل إسرائيل والتخلي عن خيار الحرب .إذ ورد في الفقرة الثانية من المادة  8إن "سورية تنبذالحرب كنمط باستقالل دول أخرل ووسيلة لحل نزاعا

 -ت جيل كثير من األمور إل

االنتخابا .

دولية" ،وامكانية تعديل الحدود الدولية.

إصدار قوانين تتعلس بالمجلس القضائي والالمركزية إل

نتائد

 إشارة إل الجامعة العربية ومنظمة الموتمر اإلسالمي تعني التمسك بالهويتين العربية واإلسالميةلسورية ،في وق

تضمن الكثير من العبا ار

والتساوي بين اللغتين العربية والكردية.

والكلما

التي تتحدث عن "الحكم الذاتي اإلداري"

 -ترد في المادة األول عبارة "الجمهورية السورية" ،بعد شطب "العربية".

أن "دين رئيس الجمهورية اإلسالم" ،وأن "الفقه
 حذف في المادة الثالثة من الدستور الحالي من ّاإلسالمي مصدر رئيسي للتشري ".
 -القسم أصبـ" :أقسم أن ألتزم بدستور البالد وقوانينها ،وأن أحترم وأحمي حقوس وحريا

اإلنسان

أتصرف دائما وفقا لمصالـ
والمواطن ،وأن أداف عن سيادة الوطن واستقالله وسالمة أرضه ،وأن
ّ
الشعب" .أما القسم الحالي ،فهو" :أقسم باهلل العظيم أن أحترم دستور البالد وقوانينها ونظامها
الجمهوري ،وأن أرع مصالـ الشعب وحرياته ،وأحافظ عل سيادة الوطن واستقالله وحريته والدفاع

عن سالمة أرضه ،وأن أعمل عل تحقيس العدالة االجتماعية ووحدة األمة العربية".
ماهي صالحيا

رئيس الجمهورية في دستور 2012

المادة  – 83تقاسم الصالحيا
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المادة  – 97يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ،بما في ذلك الوزراء.
العامة للدولة ،والتنفيذ الخارجي.

المادة  – 98يض رئيس الجمهورية السياسا

المادة  – 99يحس لرئيس الجمهورية عقد االجتماعا

م مجلس الوزراء وطلب تقديم التقارير.

المادة  – 100يوق رئيس الجمهورية عل القوانين التي يقرها البرلمان.
المادة  – 101يصدر رئيس الجمهورية القوانين ،والق ار ار  ،واألحكام.
المادة  – 103يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ.

المادة  106-105ا يتمت رئيس الجمهورية بالسلطة المطلقة عل

العام للقوا

المسلحة.

القوا

المسلحة ،باعتبار القائد

المادة  111ا يحس لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب (البرلمان).
المادة  – 113يتول الرئيس مهما
الضرورة المطلقة".

السلطة التشريعية في حالة عدم انعقاد البرلمان أو "في حالة

المادة  – 114يحس للرئيس اتخاذ "إجراءا

سريعة" عند مواجهة الدولة خط ار كبي ار.

المادة  – 115يحس للرئيس "إنشاء الهيئا  ،والمجالس ،واللجان الخاصة"
المادة  – 116يحس للرئيس إجراء استفتاءا

حول القضايا المهمة

المادة  – 121رئيس الوزراء ،ونوابه ،والوزراء مسوولون أمام الرئيس.

المادة  – 124للرئيس الحس في إحالة رئيس الوزراء ،ونوابه ،والوزراء عل المحاكم في حالة ارتكابهم
جرائم جنائية ،وفي هذ الحالة يتم إيقاف المتهمين عن العمل فو ار.

المادة ( 125أ)– يتم اعتبار مجلس الوزراءُ مقاال عند انتهاء والية الرئيس.
المادة  – 132يضمن الرئيس استقالل السلطة القضائية بمساعدة مجلس القضاء األعل .

المادة  – 133يدير الرئيس مجلس القضاء األعل .

المادة  – 141يدير الرئيس المحكمة الدستورية العليا.
المادة  148ا ال يحس للمحكمة الدستورية العليا مراجعة القوانين التي يقرها الرئيس بعد عرضها عل
استفتاء الجمهور والموافقة عليها.

مقارنة بين دستور  2012والمسودة الروسية:

 -أعط

المسودة صالحيا

أوس لمجلس الوزراء م أن للرئيس الحس في تحديد "االتجا العام"

ويشرف عل تنفيذ القوانين .لكن لم يعد مسووال فقط أمام رئيس الجمهورية ،بل أيضا أمام "جمعية

ا لمناطس" التي يقدم لها رئيس مجلس الوزراء "برنامد عمل الحكومة" .ولم يعد كما هو الحال في
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دستور " 2012رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسوولون أمام رئيس الجمهورية" وحذف "حقه" با
"إحالة هوالء عل المحاكمة"

أن تعيين مناصب نواب رئيس
 عل عكس الدستور القائم ،فهن المسودة نص صراحة عل ّ"تمسكا بالتمثيل النسبي لجمي األطياف الطائفية والقومية وتُحجز
مجلس الوزراء والوزراء يكون
ّ
بع

الشركا

القومية والطائفية" ،إضافة إل صالحية "عقد معاهدا

المناصب لألقليا

األجنبية حس االمتياز ،واالتفاقيا

التي تقصد نفقا

واتفاقيا

إضافية غير منصو

الموازنة" و "تعيين موظفي الدولة والعسكريين وفصلهم" .وأضيف إل الحكومة صالحيا

بحيث "يجري إصدار المراسيم عل أساس القانون الذي يعطي الحكومة صالحيا
 -ضمن الصالحيا

تعطي

عليها في

مناسبة".

تشريعية

الواسعة لا "جمعية المناطس" او "جمعية (مجلس) الشعب" فهنه يحس لثلث

أعضائها طر حجب الثقة عن الحكومة او حجب الثقة عن الحكومة بغالبية أصوا

"الجمعيتين".

الحاضرين من

 نص المادة  33من الدستور الحالي "تشكيل مجلس القضاء األعل وأن َيرأس مجلس القضاءويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه" ،لكن
األعل رئيس الجمهوريةُ ،
المسودة ركز عل مجلس الدولة والقضاء وترك بع

األمور.

"تعينهم جمعية المناطس"،
 نص المسودة أن "المحكمة الدستورية العليا" تضم سبعة أعضاء و ّبعدما كان يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم وفس المادة  140من الدستور .لكن خالل المرحلة
االنتقالية او في "األحكام االنتقالية" تبق التشريعا

الصادرة سابقا سارية المفعول إل أن تعدل بما

يتوافس م أحكام "الدستور الجديد" ،عل أن يجري التعديل خالل سنة واحدة منذ تبني الدستور.

 إذ يبق الرئيس قائدا للجيش والقوااألخرل( ،قد تعني القوا

أر

المسلحة ،وأضيف

إل مهمته قيادة "التنظيما

غير النظامية أو أجهزة األمن) ومهمتها انتقل

المسلحة"

من "الدفاع عن سالمة

الوطن وسيادته اإلقليمية" وفس المادة  11من الدستور إل القول إن السوريين "يودون الخدمة

العسكرية وفقا للقانون" بدال من اعتبار الخدمة العسكرية اإللزامية في المادة " 46واجبا مقدسا تنظم
بقانون" .لكن المسودة قال

إن القوا

المسلحة "تكون تح

الرقابة من قبل المجتم وال تتدخل في

مجال المصالـ السياسية وال تودي دو ار في عملية انتقال السلطة".

 -ليس

هناك إشارة إل

أجهزة األمن ،لكن الحديث عن "التنظيما

الجيش قد تكون إشارة إل أجهزة األمن والميلشيا .

المسلحة" لدل الحديث عن

 الفقرة الثالثة من المادة العاشرة ،انه ألجل "الدفاع وحماية أمن سورية ،يسمـ بتشكيل قواوغيرها من الوحدا

المسلحة".

التاريخ :الخميس 2017/2/2
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 إن بقاء الجيش خارج العمل السياسي يدعم العملية الديموقراطية ويخفف القدرة عل السيطرة علالعملية( .المادة )60

 اعتمد مبدأ "التعددية السياسية" وبالتالي األمر رهن االنتخابابما في ذلك قانون خا

االنتخابا

المسبقة.

بما في ذلك إصدار قانون

بالالمركزية ..وهو رهن عملية االنتخابا

 -المادة  ،59يحس للرئيس إجراء استفتاء حول مواضي مهمة.

وليس الحص

الحياة ،لندن2017/2/2 ،

 .49عقوبة ضرب الزوجة في روسيا مثل مخالفة السير
موسكو – رائد جبر" :يضربها يعني يحبها" ...مقولة شعبية روسية عن الرجل الذي ال يتردد في
استخدام العنف المنزلي لتسوية مشكلة عائلية ،وجد

أخي ار ،وأسفر عن إدخال تعديال

شاملة خفف

ترجمة عملية خالل مناقشا

مجلس الدوما

العقوبة بحس مرتكبي جرائم العنف المنزلي وجعل

عقوبة ضرب الزوجة أو األطفال أشبه ما تكون بمخالفة سير.
القانون الجديد أثار سجاال

الرئيس فالديمير بوتين تح

واسعة في المجتم  ،ودف إل
عل

تنظيم احتجاجا

وتوجيه رسائل إل

عدم توقي التعديال  ،في ظاهرة نادرة في روسيا التي قلما

تتحول قضية اجتماعية فيها إل ملف يناقش عل مستول النخب السياسية.
ناتاليا كوليكوفا امرأة من سيبيريا ،قال

منذ أن كان

في رسالة وجهتها إل بوتين ،إنها تعرض

في الرابعة من عمرها ،كما كان

شاهدة عل "حفال " الضرب المبر التي تعرض

لها والدتها "يوميا تقريبا" ولم تقدم يوما شكول إل الجها
واشتك

وتحدث

للعنف المنزلي

المختصة.

الصحافية آنا جافنيروفيتش للرئيس أن الشرطة "ال تهتم أصال حت لو تم تقديم شكول"،
عن تجربتها "الفاشلة" في طلب المساعدة ،ألن الشرطي المشغول بقضايا أكثر أهمية قال

لها" :ماذا تريدين أن نفعل؟ اجمعي أدلة واذهبي إل المحكمة!".

مثل حادثة الفتاة من مدينة تفير (شمال موسكو) التي قال
عليها أحدهم" :إذا قتلوك تعالي افتحي محض ار"!

إنها اتصل

هاتفيا بالشرطة لنجدتها فرد

وهذا المزاج العام في التعامل م قضايا العنف المنزلي ،انعكس في نقاشا
كان عنوانها" :ال يمكن السما بتدخل أي جها

فيتشسالف فولودين .وكان
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مشروع التعديل القانوني الذي أقر أخي ار ،شدد

عل ضرورة "المحافظة عل تقاليد العائلة الروسية"

واعتبر أن القانون الذي يشدد عقوبة العنف المنزلي ضار بتماسك األسرة.
يرل أصحاب هذ النظرية أن تجريم مرتكب العنف المنزلي تح

تسهيل تفكيك األسرة ،إذ تزيد نسب الطالس في العائال

طائلة القانون الجنائي يودي إل

التي يتدخل القضاء فيها.

انطالقا من هذ الفكرة ،ثار حفيظة المدافعين عن "التراث العائلي الروسي" عندما تم تبني قانون
تجريم العنف المنزلي في حزيران (يونيو) الماضي ،ألن القانون دخل تح

أي أن من يضرب ابنه أو زوجته وتصل قضيته إل الجها

الجنائية.
وأد

بند "العقوبا

المختصة يغدو من أصحاب السوابس

حملة قادتها ميزولينا ودعمها فولودين إل إقرار مراجعة للقانون أخي ار ،حول

المنزلي إل بند "المخالفا

لها.

الجنائية"

عقوبة العنف

اإلدارية" أي مثل مخالفة السير ،أو إلقاء قمامة في مكان غير مخص

هكذا ،تغدو "تسعيرة" مرتكب العنف المنزلي  5000روبل ( 80دوال ار) ،أو  60ساعة عمل ،أو مثل

التوقيف اإلداري إذا كان

المخالفة "كبيرة" لمدة تتراو بين  5و 15يوما.

لكن المدافعين عن القانون الجديد يشددون عل

أن هذ العقوبا

تنسحب عل

مرتكبي المخالفة

للمرة األول  ،أما إذا تكرر الحادث فيتم تشديدها ،بينما يقول معترضون إن المرة األول "تكون كافية"

أحيانا.

وفي عام  2013مثال قتل

عام  2015ب ن  51ألف شخ

حوالي  11ألف امرأة في روسيا بسبب العنف المنزلي .وتفيد إحصاءا

في روسيا تعرضوا لعنف منزلي بينهم  37ألف امرأة و 12ألف طفل.

عموما ،تصل نسب العنف المنزلي إل  40في المئة مقارنة بحوادث العنف ،وفي  80في المئة من

الحاال

يكون الزوج أو شريك السكن هو "المجرم" .لكن الرجال ليسوا دائما في الجانب "األقول" من

المشهد ،ففي  5في المئة من الحاال

يكون الرجل هو "المضروب" في المنزل.

الحياة ،لندن2017/2/2 ،

 .51البيئة اإلقليمية وتحديات األمن القومي الخليجي ...أحمد سمير القدرة
ما تزال منطقة الشرس األوسط تشهد تطو ار وتغي ار دراماتيكية المتسارعة ،أثر بشكل مباشر عل
األمن واالستقرار كما تعر

األمن القومي للعديد من دول المنطقة للتهديد والخطر وتحاديا

ج ارء ما تشهد من حروب وتنافس وبناء شبكة تحالفا

بين القول اإلقليمية والدولية لفار

كبارل،

سايطرتها

ونفوذها وهيمنتها لتصبـ صاحبة القرار وتملي الشروط عل دول المنطقة ب سرها ،في ظل تنامي قوة
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والتنظيم ااا

وخط اار الجماع ااا

اإلرهابي ااة ،وب ااروز ق ااول فاعل ااة م اان غي اار ال اادول أث اار ف ااي مجري ااا

األحااداث والتطااو ار التااي تشااهدها المنطقااة برمتهااا .لقااد شااهد
حالة من عدم االستقرار واالضطرابا

وتفاقم األزما

بش ااكل كبي اار علا ا األم اان ال ااداخلي وتع اار

منطقااة الشاارس األوسااط مطل ا 2011

السياسية واالقتصاادية واالجتماعياة التاي أثار

األم اان الق ااومي لجمل ااة م اان التهدي اادا

والتح ااديا  ،نظا ا ار

السااتغالل القااول اإلقليميااة والدوليااة الطامحااة للتماادد والنفااوذ وكسااب دور متقاادم ومااوثر تلااك التطااو ار

لالسااتفادة منهااا خدمااة لمص ااالحها وأهاادافها ومشاااريعها السياسااية واالقتص ااادية والطائفيااة الراميااة إلا ا
إضااعاف وتفتي ا

وتجريااد الدولااة ماان قوتهااا وجعلهااا دول ضااعيفة تابعااة وتنفااذ سياسااة الاادول الكباارل

المهيمنة ،والتي دأب

بشكل مباشر وغير مباشر التدخل في الشوون الداخلية للدول ،من خاالل تقاديم

الادعم المااادي والسياسااي والعسااكري واإلعالماي لحلفائهااا وأتباعهااا وت ييااد مطاالبهم ،ماان خااالل التغلغاال

والتا ا ثير ف ااي التركيب ااة السياس ااية واالجتماعي ااة للدول ااة ،مس ااتغلة الفجا اوة ب ااين النظ ااام السياس ااي والق ااول
المعارضة ،بهدف ضرب الوحدة واالستقرار الداخلي للدولة والت ثير في القرار السياسي.

إن األهميااة االسااتراتيجية التااي تتميااز بهااا منطقااة الخلاايد العربااي ،جعلهااا محااط أطماااع وتنااافس القااول
اإلقليمية والدولية والقول والجماعا
واألخطار ومحاوال

الفاعلة من غير الدول ،كما جعلها عرضة للكثير من التهديادا

زعزعة أمن واستقرار دول الخلايد فاي ظال ماا تشاهد المنطقاة مان فوضا وعادم

استقرار ،سواء داخليا أو خارجيا من خالل إثارة المشاكل والنزعة الطائفية أو من خالل تنفيذ األعمال
اإلرهابية ،كما هو حاصل في سورية والعراس واليمن ،فالنزعة والارو والفتناة الطائفياة أصابح
ومتج ااذرة ،إذ أن الصا اراع ال اادائر علا ا الس االطة تغذي ااه ال اارو الطائفي ااة واألفك ااار والتوجه ااا

ساائدة

التكفيري ااة

اإلرهابية ،بدعم ومساندة القول اإلقليمية والدولية المتنافسة لبسط النفاوذ والسايطرة علا منطقاة الشارس

األوسااط ،فشااكل

مصاادر تهديااد لألماان القااومي الخليجااي لضاارب حالااة االسااتقرار السياسااي والتطااور

والتنمية االقتصادية والسلم االجتماعي بهثارة الفتنة الطائفية بين مكونا

المجتم الخليجي.

إن األماان القااومي الخليجااي جاازء ال يتج ا أز ماان منظومااة األماان القااومي العربااي بشااكل خااا

والشاارس

األوسط بشكل عام ،فالبيئة التي تق ضمنها دول الخليد العربي بيئة إقليمية مضطربة تشهد تطو ار
ومتغي ا ار دراماتيكيااة متس ااارعة أفاارز الص اراعا

بمعاازل عاان آثااار وتااداعيا

وارتااداد األزمااا

والح ااروب ،وبالتااالي لاام تك اان دول الخلاايد العرب ااي

التااي رافقا

ثااو ار الربيا العربااي ،وهااو مااا كااان واضااحا

حين اندالع الحراك االجتماعي في مملكة البحرين واليمن.
إن أباارز التحااديا

التااي تعاار

لهااا األماان القااومي الخليجااي منااذ ثااو ار الربيا العربااي بشااكل خااا

والذي تعتبار جازء ال يتجا أز مان مجمال التحاديا

التاي تعرضا

اإلشااارة إليهااا بشااكل مااوجز وهااي :أوال :األطماااع والمخططااا
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البعاد الطاائفي للنفاوذ وضارب حالاة االساتقرار والتا ثير فاي
محاولة لتصدير ثورتها من خالل اساتغالل ُ
المكون االجتماعي مستغلة حالة الف ار والضعف السياسي واألحداث والمتغيا ار التاي تشاهدها منطقاة

الشرس األوسط إبان سقوط النظام العراقي لتنفيذ مآربها تجا دول الخليد العربي ،ثانيا :حالة الفوض
وعا اادم االسا ااتقرار التا ااي أد

إل ا ا انا اادالع الحا ااروب والص ا اراعا

والقومي ااة ،ثالث ااا :ب ااروز وظه ااور الجماع ااا

والتنظيم ااا

اإلسالمية (داعش) وتزايد تهديد وخطر تلك الجماعا
ودول الخليد العربي بشكل خا
للسا اايطرة وفا اار

ذا

المنطلقا ااا

الطائفيا ااة والعرقيا ااة

اإلرهابي ااة المتطرف ااة المتمثل ااة بتنظ اايم الدول ااة

عل أمن واستقرار المنطقة العربية بشكل عاام

 ،رابعا :تزايد موجة التدخال

اإلقليمية والدولية والتنافس فيماا بينهاا

سياسا ااتها ومخططاتها ااا فا ااي المنطقا ااة ما اان خ ااالل تشا ااكيل التحالفا ااا

واالسااتفادة ماان التجاذبااا

بااين األط اراف المتصااارعة وفااس أهااداف وأجناادا

واالسا ااتقطابا

تلااك القااول الطامحااة فااي

الهيمن ااة واالض ااطالع ب اادور قي ااادي م ااوثر ومتق اادم ف ااي المنطق ااة ،حماي ااة وت مين ااا لمص ااالحها وخدما ااة
لمشاااريعها ومخططاتهااا الهادفااة إل ا إضااعاف وتقساايم المنطقااة إل ا دويااال

طائفية وعرقية وقومية.

إن ثااو ار الربي ا العربااي والتح اوال

التااي رافقتهااا فااي البيئااة اإلقليميااة أد

وكنتونااا

وفااس معااايير

إل ا ت ازيااد الاادور والسياسااة

اإليرانية في المنطقة ،ما أدل إل ارتفاع وتيرة التنافس والتدخل وتزايد مناطس االشتباك غير المباشارة

وغياار المعلنااة بااين دول الخلاايد العربااي واياران ،إذ اسااتغل
وباادأ

باادعم القااول والجماعااا

إياران األحااداث الجاريااة فااي الاادول العربيااة

وتوظيفهااا لتحقيااس السياسااة واألهااداف واألطماااع والتطلعااا

اإليرانيااة

جراء الف ار السياسي وتراج للدور والسياسة اإلقليمية المصارية واألردنياة والعراقياة ،والاذي ظهار جلياا
من خاالل دعام السياساي والعساكري والماالي واإلعالماي لحلفائهاا فاي ساورية والعاراس والايمن والبحارين

ولبنااان .ماان جهااة أخاارل بااالتوازي ما الاادور اإلي ارنااي المتنااامي فااي المنطقااة ناارل بشااكل واضااـ أيضااا
تنااامي ملحااوظ للاادور التركااي فااي منطقااة الشاارس األوسااط ،منااذ وصااول حاازب العدالااة والتنميااة للحكاام،

والااذي أصاابـ أكثاار وضااوحا وت ا ثي ار منااذ ثااو ار الربي ا العربااي ،الااذي تمثاال باادعم الثااو ار ومساااندتها
واحتواء المعارضة وتقديم الدعم السياساي والماادي لهاا تحديادا فاي ساورية ومصار ،ماا أوجاد حالاة مان

التنااافس بااين إي اران وتركيااا أيضااا ،وبنظ ارة س اريعة ومبسااطة نجااد أن التنااافس القااائم بااين إي اران وتركيااا
يندرج ضمن إطار التنافس المبني عل محاولة كل منهما تنفيذ وفر

مشروعها وتطلعاتها اإلقليمية

في ظل غياب مشروع عربي قوي ماوازي لهماا ،ماا أوجاد فاي المنطقاة معساكرين وبادأ
والتحالفا

في التشكل ،أدل لتعر

االصاطفافا

األمن القومي الخليجي لمزيد مان التهدياد والخطار ،ماا دفا دول

مجلااس التعاااون الخليجااي بقيااادة المملكااة العربيااة السااعودية إلا اإلعااالن عاان تشااكيل تحااالف عسااكري
عربي للتصدي لالنقالب الحوثي في اليمن ،ومن ثم تشكيل تحالف عسكري إسالمي للتصدي لخطار
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الجماعااا

والتنظيمااا

اإلرهابيااة ،وباادأ

دول الخلاايد وبشااكل خااا

السااعودية بزيااادة دورهااا ونفوذهااا

في منطقة الشرس األوسط وتحديدا منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم ،وبدأ بتحدياد مالماـ سياساتها
الخارجية الجديدة بما يتالءم ويتوافس م طبيعة األحداث والتطو ار في منطقة الشرس األوسط ،حيث

أح اادث

الس ااعودية أوال :تغيا ا ار جزئي ااة ف ااي نه ااد سياس ااتها الخارجي ااة ،ثاني ااا :تنش اايط بعا ا

الملف ااا

الخارجية الحرجة ،ثالثا :عودة القوة المرناة المتمثلاة فاي الخطااب الاديني المعتادل ،رابعاا :باروز مفهاوم
الااردع األمنااي والاادفاعي اإلقليمااي ليقاباال اسااتراتيجية الااردع اإليرانيااة واإلس ارائيلية والتنساايس م ا الاادول

اإلقليميااة فااي المنطقااة وتحدياادا مصاار وتركيااا ،خامسااا :تفعياال اتفاقيااة الاادفاع العربااي المشااترك واتخاااذ
ق ار ار سريعة وفاعلة بما يتماش م األحداث والتطاو ار  ،مان جهاة أخارل وفاي ساياس الوصاول إلا

تحقيس الهدف الثاب

وضمن سياستها الخارجية اعتمد

في تحقيس أهدافها علا  ،أوال :ضارورة اتبااع

سياسااة جااادة تقااوم عل ا مباادأ الدبلوماسااية وحساان الج اوار ،ثانيااا :االعتماااد عل ا أساالوب المفاوضااا

والحوار كطريس لحل األزما  ،ثالثا :رفضها التدخل في شاوونها الداخلياة ،رابعاا :تعزياز عالقاتهاا ما
دول الج اوار العربيااة واإلسااالمية خدمااة للمصااالـ المشااتركة .إن أباارز تطااور فااي السياسااة السااعودية

الجديدة تقارب وتطور العالقا

السعودية التركية بعد مرحلاة مان التاوتر والخاالف والركاود إزاء العدياد

من قضايا المنطقة ،كونهما مكملين لبعضهما الابع

سياسايا واقتصااديا وجيوساتراتيجيا ودينياا ،وهاذا

ظهر بشكل باإلعالن عن ت سيس مجلس التعاون االستراتيجي بين الريا

وأنقرة ،وهو موشر واضـ

عل ا ارتفاااع وتي ارة وتصاااعد التعاااون والتوافااس بااين البلاادين فااي العديااد ماان القضااايا اإلقليميااة الهامااة
وخاصااة تجااا األزمااة السااورية ،هااذا التقااارب والتحااالف كااان لااه أساابابه التاليااة :أوال :مواجهااة التماادد

اإلي ارنااي فااي المنطقااة منااذ الربيا العربااي واالتفاااس النااووي ،ثانيااا :تنااامي نفااوذ وقااوة الحشااد الشااعبي فااي

الع اراس وجماعااة الحااوثيين فااي الاايمن ،ثالثااا :مواجهااة الخطاااب الطااائفي الااذي تسااتخدمه إي اران كورقااة
رابحة وقوية في بنااء تحالفاتهاا ما األحازاب والتنظيماا

الجماعااا

والتنظيمااا

المنطقااة التااي شااكل

فاي الادول المجااورة ،رابعاا :تعااظم قاوة ودور

اإلرهابيااة ،خامسااا :اهت ازاز الثقااة بالسياسااة األمريكيااة بعااد ت ارج ا سياسااتها فااي

مصاادر قلااس كبياار للريااا

وأنق ارة ،سادسااا :مواجهااة التحااالف اإلي ارنااي الروسااي

ضاامن سياسااة المحاااور اإلقليميااة التااي تعتباار عااامال يااوثر عل ا السياسااة والطمااو السااعودي والتركااي
ويدعم التوجها

اإليرانية ،سابعا :ضعف وتراج النظام اإلقليمي العربي وضعف الدولة المركزية في

دول المنطقااة الااذي نااتد عنااه ص اراع الهويااة فااي مصاار والع اراس وسااورية ،ثامنااا :تنااامي خطاار التهديااد
الكردي المدعوم من روسيا ،تاسعا :المتطلبا

العسكرية واالقتصادية المتبادلة للريا

هاذا التحااالف والتقااارب السااعودي التركااي علا الاارغم مان وجااود اخااتالف فااي بعا

وأنقرة.

القضااايا والملفااا

وخاصااة الحالااة المص ارية ،إال أنااه يمثاال نقطااة تحااول مركزيااة سااتكون بمثابااة قااوة ردع وركي ازة أساسااية
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إلعااادة مباادأ الت اوازن اإلقليمااي والاادولي بشااكل كبياار لمواجهااة التهدياادا
منطقااة الخلاايد العربااي بشااكل خااا

التااي تتعاار

والشاارس األوسااط بشااكل عااام ،هااذا التقااارب والتوافااس قااائم ومبنااي

علا المصااالـ االسااتراتيجية باين الريااا
تنافسااي بااين الريااا

والتحااديا

لهااا

وأنقارة .لقاد شااكل

وطه اران فااي الكثياار ماان الجبهااا

تطااو ار الربيا العربااي منحا تصاااعدي

وخاصااة فااي سااورية والع اراس والاايمن ولبنااان

والبحرين ،لما تشكله هذ الدول من أهمية استراتيجية بالنسبة إليران ،وماا تمثلاه مان عماس اساتراتيجي

لألماان القااومي الخليجااي بشااكل عااام والسااعودي بشااكل خااا
المضطربة نقطة مهمة لتطور العالقا

لقااد اسااتطاع

 ،ماان جهااة أخاارل مثلا

االستراتيجية بين الريا

البيئااة اإلقليميااة

وأنقرة.

دول الخلاايد العربااي بقيااادة السااعودية أن تغياار ماان اسااتراتيجية التعاماال والتاادخل فااي

المنطق ااة ،وذل ااك م اان خ ااالل بن اااء وتفعي اال اس ااتراتيجية ال اادفاع الوقائي ااة للتعام اال ما ا كاف ااة التهدي اادا
والتحديا

العالقا

والمخاطر التي تحيط بمنطقة الخليد العربي وتهدد أمنها القومي ،وبناء التحالفا

االستراتيجية م الدول اإلقليمية القوية ذا

من التحالفا

وتطوير

المصاالـ المشاتركة ،فاي ظال جاود شابكة معقادة

والتكتال  ،حماية ودفاعا عن أمنها القومي وزيادة قوتها ونفوذها وت ثيرها ووجودها فاي

السياسة اإلقليمياة والدولياة وتحدياد المالماـ الجديادة لمنطقاة الشارس األوساط اإخاذة بالتشاكل ،وترتياب

األدوار واألوراس والحس ااابا

لكاف ااة الق ااول ،واع ااادة ص ااياغة المف اااهيم والتوازن ااا

السياس ااية والعس ااكرية

واالقتصااادية فااي منطق ااة الشاارس األوس ااط مسااتفيدة ماان ص ااعود وهبااوط وتب اادل ألدوار وسياسااة الق ااول

اإلقليمية والدولية الكبرل.

2017/2/2

 .51من يهلل للمقاومة ال يخون المقاوم
التناق

بين الق ول والفعل من مآسي الساحة الفلسطينية ،فبع

ت ييدها للمقاومة ،تفتري الكذب والتدليس عل

الجماهير في غزة ،والبكاء عل أحوال الناس.
فمن واجبا

التنظيما

د .فايز أبو شمالة

التي تعلن ليل نهار عن

المقاومين ،والمنطلس هو الحر

عل

مصالـ

من يبكي عل حال الجماهير في غزة أن يبكي عل حال الجماهير في الضفة ،ومن

واجب التنظيم الذي يدين اعتقال بع

المشبوهين في غزة أن يجرم اعتقال رجال المقاومة في الضفة

الغربية ،وال يصـ أن تنطلس األبواس بالرد هنا ،وتكمم قدراتها اللفظية هناك ،وال مصداقية لتنظيم

يدعي حس الجماهير في ممارسة الديمقراطية وحقها في حرية التعبير ،في الوق

عل دكتاتور في هذا البلد ،ويرف صورة دكتاتور في بلد آخر.
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الكالمية ،فهما م الجماهير كل الجماهير في كل

الدموع واحدة ،واألنين واحد يا أصحاب الفذلكا

مكان ،واما ضد الحاكم المستبد المتغطرس في كل مكان ،واما م التنسيس األمني ،وت ييد بالكامل،

واما م المقاومة الفلسطينية ،ومناصرة رجالها ،وما أحوج التنظيم الفلسطيني الذي يدعي وقوفه من
خلف المقاومة ،أن يدرك وطيد العالقة بين انتصار البندقية وانحسار المساعدا  ،ومن الجهل أن

تنكر بع

التنظيما

أن حصار غزة مقترن برف

الهزيمة ،والتمرد عل سياسة التنسيس األمني.

فهل يصـ لمن يطلب مقاومة أن يهاجم المقاومين ،ويتهمهم ب نهم السبب في نق

ونق

كمية الغاز،

كمية الكهرباء ،وأنهم السبب في إغالس المعابر؟!!!

وهل كان

بع

وهل كان البع

التنظيما

تظن المقاومة ترفا لفظيا ،ال ثمن له؟

يطلب مقاومة ،ويطلب في الوق

وهل كنتم تطلبون مقاومة منتصرة ،وتطلبون في الوق

نفسه سيا ار دف رباعي؟
نفسه مكيفا

وهل كنتم تطلبون مقاومة ،وترغبون بزيادة األرصدة في البنوك؟
وهل كنتم تطلبون مقاومة ،لتمديد أرجلكم تح

شتاء؟

هواء ،ودفايا

األغطية كل الليل؟

وهل كنتم تطلبون مقاومة ،لتفتـ لكم المعابر ،وتسافرون حيث شئتم ،وتتنقلون عبر الحواجز
اإلسرائيلية ،وتعبرون الجسور والمعابر الحدودية بسالم وأمان؟

للمقاومة شروطها ،وواجباتها ،فهما أن تكونوا مقاومين ،وتتحملون تبعيا

قراركم ،واما أن تعلنوا

تقديس التنسيس األمني مثل األجهزة األمنية ،وتلعنوا المقاومة ،ولكن العار أن يدعي البع

فلسطين ،والسعي لتحريرها من النهر إل البحر ،ويحر

المقاومة ،ويدعو للمظاه ار ضد المقاومين.

في الوق

نفسه عل التحري

حب

ضد رجال

وتذكروا أن ال خيار لكم ،فهما تكونوا عل خط النار ،واما أن تكونوا عل خط العار.

ما سبس من حديث يستحث المسئولين في غزة للبحث عن حلول جذرية لمشاكل الناس اليومية ،كي
ال يعطوا لبع

التنظيما

فرصة اللطم عل مصالـ الجماهير عند الصبا  ،ليرقدوا عل

التنسيس األمني في المقاطعة عند المساء.

غزة لاللتفاف على حصار إسرائيل
 .52تهريب البضائع إلى ّ

بي

فلسطين أون الين2017/2/1 ،

عدنان أبو عامر

غزة بداية العام الجاري  2017عامه العاشر ،عقب فرضه في
يتجاوز الحصار اإلسر
ائيلي لقطاع ّ
ّ
الفلسطينية ،التي حصل في كانون
يعية
ّ
أواسط عام  ،2006بسبب فوز "حماس" في االنتخابا التشر ّ
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الفلسطينيين،
اإلنسانية لدل
تسبب هذا الحصار بتفاقم الظروف
ّ
ّ
الثاني/يناير من ذلك العام ،وقد ّ
كل من
فازداد نسب البطالة عن  43في المئة ،وانخف الناتد
المحلي إل  24في المئة ،ووصل ّ
ّ
مستويا الفقر إل  39في المئة وانعدام األمن الغذائي إل  47في المئة.
ّ
ائيلية في  15كانون الثاني/يناير عن ت ازيد تهريب البضائ من إسرائيل إل
وأعلن و ازرة الدفاع اإلسر ّ
ائيليين:
ّ
غزة لعام  2016بنسبة  165في المئة عن عام  2015بزيادة غير مسبوقة عبر المعبرين اإلسر ّ
إل

كرم أبو سالم في جنوب القطاع وايريز في شماله .وفيما بلغ عدد الشاحنا التجارّية التي دخل
تهرب البضائ من العدد اإلجمالي
ّ
تم إيقاف  1126شاحنة ّ
غزة خالل عام  175 ،2016ألفاّ ،
حديدية ،وأنابيب ألومينيوم،
للشاحنا الا 175ألفا ،مثل كامي ار تصوير ،وسائل اتّصال ،قضبان
ّ
وهي بضائ تحظر إسرائيل إدخالها لغزة منذ .2008

"إن األرقام
وفي هذا السياس ،قال مدير اإلعالم في غرفة تجارة ّ
الطباع لا"المونيتور"ّ :
غزة ماهر ّ
غزة مبالغ فيها ،وما يحصل بين حين وآخر محاوال
ائيلية المعلنة حول تهريب البضائ إل
ّ
اإلسر ّ
مشددة وعقوبا صارمة
ظل ما تفرضه إسرائيل من إجراءا
أمنية ّ
ّ
ّ
فردية لتهريب بع السل  ،في ّ
زمنية طويلة
البضائ  ،مثل الحكم بالسجن لفت ار
كل تاجر فلسطيني يحاول تهريب بع
عل
ّ
ّ
ّ
مالية باهظة".
وغراما
ّ
ائيلية في كانون الثاني/يناير من عام  2016قائمة با كثر من  60سلعة
وأصدر
جمعية "مسلك" اإلسر ّ
ّ

ثنائية االستخدام ،وقد تستخدم ألهداف معادية ،مثل :الكزبرة،
تحظّر إسرائيل دخولها إل ّ
غزةّ ،
ألنها ّ
السينية ،الرافعا
بائية ،زي الخروع ،األسمدة ،أجهزة التصوير باألشعة
ّ
الخشب ،أجهزة  UPSالكهر ّ
الثقيلة ،األنابيب ،البطارّيا  ،ولحام المعادن.
"إن آر جي" يوحاي عوفر ف شار في  15كانون

ي اإلسرائيلي في موق
ّ
أما المراسل العسكر ّ
ّ
غزة تقتضي
أن زيادة تهريب البضائ من إسرائيل إل ّ
الثاني/يناير عل ذا الموق إن آر جي إل ّ
من الجيش الحد منها عبر ردع سائقي الشاحنا الذين ينقلونها ،وتشديد إجراءا األمن عل معابر

تم إدخال
إسرائيل م ّ
غزة ،ناقال عن رئيس سلطة المعابر اإلسر ّ
ائيلية الجنرال كامل أبو ركن ّأنه ّ
غزة.
قابية عل المعابر لمتابعة إدخال البضائ إل ّ
منظومة ر ّ
من جهته ،قال رئيس اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني عن "حماس" عاطف
ّ
ّ
عمليا تهريب بضائ تحظّر
أحيانا
غزة تشهد
ائيلية م ّ
عدوان لا"المونيتور"ّ :
ّ
"إن المعابر اإلسر ّ
غزة ،من باب االستفادة
إسرائيل إدخالها إل
تجار لبيعها ب سعار مضاعفة في ّ
ّ
غزة ،يقوم بها ّ
في هذ

أي ثغ ار
الشخصية بزيادة أرباحهم ،وفي الوق ذاته تقوم المقاومة
ّ
الفلسطينية باستغالل ّ
المعابر لتهريب ما تحتاج إليه من مو ّاد ،أي أن تهريب البضائ من إسرائيل إل غزة يتم لغرضين:
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المصلحة الشخصية للتجار الفلسطينيين ،وحاجة المقاومة الفلسطينية لتوفير ما يلزمها من معدا
ومواد مهربة من إسرائيل".

غزة تعود إلغالس مصر
ائيلية إل
إن أسباب زيادة
ّ
ويمكن القول ّ
عمليا التهريب من المعابر اإلسر ّ
ّ
غزة وسيناء ،وتوسي إسرائيل قائمة البضائ المحظّر دخولها إل
ضد األنفاس بين ّ
معبر رفـ وحربها ّ

غزة.
ّ

فلسطينيين لتهريبهما مو ّاد ذا
وأعلن الجيش اإلسرائيلي في  9كانون الثاني/يناير عن اعتقال تاجرين
ّ
بائية :تلفزيون ،ثالّجة ،غسالة ،ونجحا في تهريب
تم إخفاوها في األجهزة الكهر ّ
استخدام مزدوجّ ،
ي لا"حماس"،
كامي ار وأسالك االتصاال  ،وصل إل كتائب ّ
عز الدين ّ
القسام  -الجنا العسكر ّ
وقد اعتقلهما الجيش اإلسرائيلي بالتعاون م

اإلسرائيلية ،عقب تحقيقا

وكان

جهاز األمن اإلسرائيلي العام الشاباك والشرطة

أمنية ،وتعقبهما ،وثبو

تصل أخي ار إل حماس.

ضلوعهما بعدة عمليا

تهريب خالل ،2016

عدة
وفي ّأيار/مايو من عام  ،2016أعلن جهاز األمن اإلسرائيلي الشاباك عن إحباط تهريب أطنان ّ
خام
الكبريتيك وكلوريد األمونيوم المحظّر دخولها إل
من حام
ّ
غزة ،بسبب استخدامها كمو ّاد ّ

وتم إخفاوها في حاويا
إلنتاج
ّ
المتفج ار من نوع "تي أن تي"ّ ،
غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
إل ّ

الطالء ،لتكون قادرة عل الدخول

تتذرع
وبدور  ،قال أستاذ االقتصاد في جامعة األزهر ّ
بغزة معين رجب لا"المونيتور"ّ :
"إن إسرائيل ّ
عليها،
غزة الستمرار الحصار المفرو
عمليا تهريب البضائ عبر معابرها إل
باستمرار
ّ
ّ
وكيماوية بزعم استخدامها
معدنية
التسبب بوقف مشاري تجارّية واقتصادية في حاجة إل مو ّاد
ّ
ّ
و ّ
التهريب المزعومة

عمليا
المزدوج،
ي .وطالما ّ
أن األرقام التي تصدرها إسرائيل حول ّ
المدني والعسكر ّ
ّ
ائيلية ،فهي محاولة واضحة لترسيل الحصار عل القطاع".
غزة مصدرها األجهزة
إل ّ
األمنية اإلسر ّ
ّ

الحدودية
وأعلن الجيش اإلسرائيلي في  21كانون الثاني/يناير عن وض أجهزة جديدة عل المعابر
ّ
ّ
التقنيا
لكشف أساليب تهريب المو ّاد والبضائ المحظورة إل ّ
آليا الفح المبتكرة و ّ
غزة ،واستخدام ّ
الطرس.

المتطورة ،وفح
ّ
غزة ،أخف اسمه ،لا"المونيتور"" :بغ
وقال مسوول أمني
فلسطيني في ّ
ّ
ّ
لكنها ستكون مخطئة إن اعتقد
يب،
ر
الته
ا
عملي
حول
إحصائيا
من
ّ
ّ
ّ
ي وسيلة كان ".
للحصار ،ولديهم نوايا ّ
جادة لكسر هذا الحصار ب ّ

عما تصدر إسرائيل
النظر ّ
الفلسطينيين سيستسلمون
أن
ّ
ّ

أن إسرائيل
ائيلية لحقوس اإلنسان في  1كانون الثاني/يناير الجاري ّ
وذكر منظّمة "بيتسيلم" اإلسر ّ
غزة ،مما يتطلب من
آلية لتحقيس التوازن بين حاجاتها
تفتقر إل
األمنية ،وبين حاجا س ّكان ّ
ّ
ّ
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غزة واسرائيل ،وتوسي ساعا
إسرائيل عدم تعطيل إدخال البضائ عبر المعابر القائمة بين ّ
في هذ المعابر ،وزيادة القول البشرّية العاملة فيها.

النشاط

"إن األرقام التي
اتيجية عمر شعبان فقال لا"المونيتور"ّ :
أما رئيس ّ
موسسة "بال ثينك" للدراسا االستر ّ
ّ
ظل استمرار الحصار
غزة معقولة
عمليا تهريب البضائ إل
ّ
ّ
تصدرها إسرائيل حول ّ
ومنطقية ،في ّ
ائيلية الصارمة ،وما تعتبر إسرائيل مو ّاد تستخدم
تتم رغم اإلجراءا
األمنية اإلسر ّ
ّ
ّ
وعمليا التهريب ّ
البناء ،وقد تصل إل

غزة ألغ ار
صصة لها ،فهناك مو ّاد تدخل إل
لغير األغ ار
ّ
المخ ّ
ائيلية لمن دخول العديد من
مما زاد المعايير
األمنية اإلسر ّ
ّ
استخداما أخرل تراها إسرائيل خطيرةّ ،
البضائ إل

غزة ،للضغط عل

حماس ،من أجل وقف عملياتها العسكرية ضد إسرائيل ،وعدم

استمرارها بتقوية قدراتها التسلحية".

أمنية صارمة بنسبة  100في المئة لمن تهريب بضائ
وأخي ار ،صحيـ ّ
أن إسرائيل تفر قيودا ّ
أن اتساع قائمة من البضائ
سيما ّ
تعتبرها خطيرةّ ،
لكن نجاحها قد ال يكون بالنسبة الكاملة ذاتها ،ال ّ
الفلسطينيين أو
مما قد يدف بالتجار
يضر بالحركة االقتصادية والمشاري التجارّية في ّ
ّ
ّ
غزةّ ،

حد سواء ،إل
المنظّما المسلّحة ،عل
ّ
البضائ  ،عبر مغامرة خطيرة.

االلتفاف عل

اإلجراءا

ائيلية وتحصيل هذ
اإلسر ّ

المونيتور2017/2/1 ،

 .53حماس ومصر ..ما هو أبعد من المعبر
يعيش نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس تح
مصر م إسرائيل عل تنفيذ بدرجا

إضعاف المقاومة الفلسطينية وعل

ماجد أبو دياك

وط ة حصار تتواط

متفاوتة وفس معادلة تتحكم فيها إسرائيل تهدف باألساس إل

رأسها حماس وردعها ،األمر الذي ينعكس بالنهاية عل

فلسطينيي غزة الذين ليس لديهم أي خيار آخر للتواصل م العالم الخارجي لتلبية احتياجاتهم

الحياتية.

واذا كان المعبر يشكل م ساة إنسانية ،فهن حصار ي تي ضمن معادلة سياسية وأمنية تجعل حماس
ومصر في حالة عدم وفاس منذ تسلم األخيرة قطاع غزة في  ،2007إذ كان

وال تزال اعتبا ار

العالقة م االحتالل والمطالب األمنية له هي الحاكم في التعامل المصري م هذ الحركة ،ولذلك
اتخذ

السلطا

المصرية مواقف سلبية من المقاومة الفلسطينية في االعتداءا

عل غزة في األعوام .2014 - 2012- 2008
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وبعد معركة العصف الم كول عام  2014تعاون نظام االنقالب م العدو اإلسرائيلي في حصار
قطاع غزة ضمن سياسة تهدف لمن المقاومة من الحصول عل أسلحة لمواجهة أي عدوان إسرائيلي
ولمعاقبة حماس التي صمد

ولم تنكسر في هذ الحرب ولدف الفلسطينيين للثورة عليها باعتبار أنها

المتسبب في معاناة أهالي القطاع.
عالقات معقدة
وطوال نحو تس سنوا  ،حكم

عالقة مصر بحماس شبكة معقدة من االعتبا ار

يقف عل رأسها

االستجابة للمطالب األمنية والسياسية اإلسرائيلية التي تهدف لردع هذ الحركة والحيلولة دون

امتالكها القوة المناسبة لمواجهة االعتداءا

اإلسرائيلية المتكررة.

وزاد من حالة عداء النظام المصري لحماس تصنيفه لها ضمن تيار اإلسالم السياسي الذي تحاربه،
وتخوفها من ت ثير نجاحا

الحركة في مقاومة المحتل في رف سوية ودافعية اإلخوان المسلمين في

مصر للمواجهة السياسية م نظام االنقالب بقيادة عبد الفتا
الذي تبثه هذ الحركة عل كافة حركا

السيسي ،هذا فضال عن اإلشعاع

اإلسالم السياسي في المنطقة والتي تواجه حربا شرسة في

بلدانها ،األمر الذي استدع تشكيل رباعية عربية لشل قدرة هذا التيار عن استعادة مبادرة الثو ار

العربية التي أسقط

بع

انظمة الحكم العربية أو شكل

تهديدا لها.

ويضاف للعوامل السابقة التي تضبط عالقة مصر م حماس ،المسوولية التاريخية لمصر عن قطاع
غزة الذي تعتبر ساحة خلفية لها وتحكمها في مخرجا

عملية التسوية في المنطقة.
ومن هنا ،فهن رف

القرار الفلسطيني الرسمي بما يتماش م

حماس لعملية التسوية واص ارراها عل

المقاومة يعرقل مساعي مصر إلنفاذ

عملية التسوية السياسية بالتعاون م قيادة السلطة الفلسطينية .ولئن واجه هذا البرنامد عقبة
اإلصرار اإلسرائيلي عل

االستيطان وطلب اعتراف الفلسطينيين بما يسم

يهودية إسرائيل ،فهن

سقف مصر والرباعية العربية – الذي تضغط عل السلطة الفلسطينية للقبول به -با
المطالب اإلسرائيلية مقابل حكم ذاتي فلسطيني عل أجزاء من األر

فلسطينية هزيلة.

يتعامل م

الفلسطينية ضمن شكل دويلة

وواق حال السياسة المصرية أنها تض مطالبها السياسية واألمنية في كفة والمصالـ الحياتية
والمطالب اإلنسانية لفلسطينيي غزة في الكفة األخرل .وهذ حسبة ال يقبلها منطس وال تستقيم أمام

المسوولية المصرية تجا شعب فلسطين.
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معادلة جديدة
إال أن معادلة العالقة بين نظام االنقالب وحماس حدث عليها تغيير أساسي موخرا ،ذلك أن الجيش
اإلخوان لتكريس هيمنته بالقوة بدأ يواجه معضلة أمنية كبيرة م

الذي شن حملة دموية عل

الجيش المصري أصناف الهزيمة م التفجي ار التي تستهدفهم

المسلحين في سيناء الذين أذاقوا قوا

وتوق بهم الخسائر بشكل شبه يومي .ووصل األمر إل

بع

أن بدأ الجيش يفقد سيطرته بالكامل في

المناطس في سيناء ومنها رفـ المصرية المحاذية لرفـ الفلسطينية في قطاع غزة.

وفي ظل تقدي ار

مصرية أن هوالء المسلحين يتخذون من غزة ملج لهم ،توجه

لحماس طلبا لتعاونها في مالحقة متطرفي داعش وغيرها ووضع

حكومة االنقالب

خلف ظهرها االتهاما

-التي لم

تكن تستند إل أي دليل -ضد حماس بالتدخل في الساحة المصرية وتدريب عناصر من اإلخوان
لإلطاحة بنظام العسكر!

واألهم من هذا أن مصر وضع

جانبا خالفاتها السياسية م حماس ولو موقتا لمحاولة استدراجها

للتعاون األمني معها في مواجهة المسلحين ،األمر الذي أعاد ترتيب األوراس في العالقة المعقدة بين
الطرفين وسمـ بانفراج جزئي عبر إطالة فت ار

الضوابط والمعايير األمنية.

فتـ معبر رفـ في االتجاهين م اإلبقاء عل

مطالب مصرية
وفي هذا السياس ،زار وفد قيادي من حماس برئاسة إسماعيل هنية القاهرة أمال في رف الحصار عن
غزة ،فواجهته مصر بثالثة مطالب :تشديد الرقابة عل

الحدود بين غزة ومصر ،ومن العناصر

المتطرفة من اتخاذ م ول لها في غزة ،وتسليم المطلوبين من المسلحين والذين أصبحوا بقبضة األمن

في غزة.
والحق

حماس العناصر المتشددة في غزة خصوصا أنهم أعلنوا الحرب عليها وباتوا يحرضون في

إعالمهم عليها ،ويتهمون قيادتها بالكفر ومواالة األعداء ،كما أنهم رفضوا التقيد بالتهدئة م إسرائيل

والتي التزم

بها كل الفصائل الفلسطينية ،األمر الذي يهدد بهعطاء المبر ار

وربما شن حرب عليها.

إال أن هذ الحركة رفض

في حوا ار

سابقة م مصر تسليم هوالء المتشددين ،لما ينطوي عليه

ذلك من خطورة بالغة ،وقد يودي إل استعداء هذ التنظيما

تعقيدا

أمنية وعواقب تجد حماس أنها في غن عنها.
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وترل حماس أن استجابتها للمطلب المصري قد يوقعها في فل ربما يكون نصب لها ويتمثل
باستدراجها إل

عليها.

حرب م المتشددين بما يودي إلضعافها وتهيئة الفرصة إلسرائيل لالنقضا

كما أن القاهرة ال يتوق أن تتخل عن موقفها السلبي من حكم حماس ،وستظل تسع لإلطاحة بها

ألنها ستظل عامل إشعاع لإلسالم السياسي ليس في مصر لوحدها وانما في المنطقة العربية ب سرها،
كما أن عالقة القاهرة م العدو اإلسرائيلي ستظل تملي عليها موقفا سلبيا من حماس.

وفيما ال تزال مس لة التسليم بين حماس ومصر بين أخذ ورد ،فهن حماس سبس وباشر إجراءا
ش نها الحد من تسلل المتشددين لغزة أو استخدامهم لها كقاعدة الستهداف القوا

موقف أكد

من

المصرية ،وهو

وتوكد عليه دائما.

مقاربة سياسية ال أمنية
وبصرف النظر عن المقاربة التي سيتوصل لها الطرفان في مواجهة المسلحين ،فهن استمرار حصار
غزة ال يخدم األمن القومي المصري الذي تقول القيادة المصرية إن غزة هي بوابته ،فانكسار غزة هو
هزيمة لمصر كدولة أمام االحتالل ،وضعف حماس في غزة يغري التنظيما

المتشددة بها التي

ستشكل في النهاية تهديدا مضاعفا لمصر باإلضافة إل التهديد الموجود أصال في سيناء.

إن األمن اإلقليمي الحقيقي لمصر ال يمكن أن يتحقس إال بالمصالحة الداخلية م األطياف السياسية
والعمل عل

إيجاد حل سياسي لسيناء بدال من اعتماد الخيار األمني الذي يزيد من تسعير حالة

التشدد .كما أن التعاون م حماس مطلوب في مواجهة إسرائيل وليس الضغط عليها من خالل
إغالس معبر رفـ معظم أيام السنة أمال في دف الشعب الفلسطيني للثورة عليها ،وتهيئة األجواء لحل

سياسي ال تسع له إسرائيل أصال.

ال بد للقيادة المصرية من إعادة النظر في اعتبا ار

العالقة م المقاومة الفلسطينية وايجاد حالة من

التوازن بينها وبين السلطة باتجا رعاية مصالحة تض في مقدمة اعتباراتها اعتماد برنامد المقاومة
والتمثيل العادل للفصائل في المنظمة والتوافس عل حكومة وحدة فلسطينية ،ففي هذا قوة للفلسطينيين

وقوة لمصر وللعالم العربي في مواجهة إسرائيل.
 .54االنتخابات المحلية والق اررات األحادية
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"قرر مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها اليوم الثالثاء في مدينة رام هللا برئاسة
الدكتور رامي الحمد هللا رئيس الوزراء بالتنسيس التام واالتفاس م سيادة الرئيس إجراء انتخابا

المحلية يوم  ,2017/05/13في كافة أرجاء الوطن ،إيمانا منا بوحدة الوطن ووحدة الشعب،

الهيئا

وحرصا عل استعادة الوحدة وانهاء االنقسام ،وتوحيد موسسا

وتمهيدا إلجراء االنتخابا

الرئاسية والتشريعية.

وأكد المجلس عل ضرورة إجراء هذ االنتخابا

في مجالس الهيئا

كحاجة وطنية ،وكحس للمواطن في اختيار ممثليه

المحلية ،بما يساهم في تطوير الخدما

إصدار مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا االنتخابا
وقد رفض

الوطن في إطار الشرعية والقانون،

المقدمة للمواطنين وتحسينها ،بعد أن تم

المختصة".

حركة حماس عل لسان مشير المصري النائب في المجلس التشريعي القرار ،ألنه جاء

بشكل انفرادي ،ودون توافس ،وبعد االلتفاف عل موعد انتخابا

انتخابا

أكتوبر المنصرم ،وانشاء محكمة

بمرسوم رئاسي من لون واحد بخالف القانون األساس ،والغاء دور المحاكم في غزة ،عل
كافية لدف حماس إل رف

قاعدة موسفة هي عدم الشرعية ،وهذ االعتبا ار

االنتخابا

المصالحة ،وانهاء االنقسام لتكون عل قواعد ارسخة قابلة للدوام واالستمرار ،م حر
االنتخابا

حماس عل

واجرائها بشكل منتظم من حيث المبدأ ،ولكن طعن حماس ينصب عل الق ار ار

وق ار ار إلغاء الشراكة ،التي هي أساس المصالحة.

قبل إتمام
الفردية،

وحين رحب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باستجابة الحكومة الفلسطينية لمطالب إج ارء االنتخابا
وبشكل متزامن في ٍ
ٍ
كل من الضفة والقطاع ،ودون تعديل لقانون االنتخابا المحلية الذي
مرة واحدة

ندعو إل مراجعته ،وتعديله بالتوافس بعد إجراء هذ االنتخابا  ،كان ترحيبا من حيث المبدأ ،فقد

أكد

الجبهة أن تشكيل محكمة االنتخابا

المختصة يجب أن يتم وفقا للقانون ،وبعضوية قضاة

مستقلين مهنيين وذوي كفاءة ،يمكن التوافس عليهم.
إن مشكلة حكومة رامي الحمد هللا ،والسلطة ،ليس

الجوهرية تكمن في عدم التزامها بما ورد في ملفا
تمكين ح ركة فتـ من السيادة ،والهيمنة عل
يدف اإخرين لرف

في االنتخابا

المحلية ومواعيدها ،بل مشكلتها

المصالحة في القاهرة والشاطئ ،واصرارها عل

القرار ،دون شراكة حقيقية م اإخرين ،األمر الذي

هذا القرار وموعد  ،وما سبقه من تشكيل محكمة االنتخابا

الفصائل ،وبخالف القانون .إن رف

دون تشاور م

حماس مبرر ،وينب من تجربة مريرة م محمود عباس

والسلطة ،وحكومة الحمد هللا .وحماس ال يمكن أن تلغي نفسها عل حساب مصالـ الشعب الذي
انتخبها ،والذي يمكن أن يعيد انتخابها فيما لو كان
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 .55القاهرة و"حماس" ...فرص التقارب ومعوقاته
كرم سعيد
أسئلة كثيرة يطرحها التقارب بين القاهرة وحركة "حماس" ،بعد مراجعا

سياسية ظل

وتراجعا

حاكمة لطبيعة العالقة بينهما منذ إقصاء الرئيس السابس محمد مرسي عن السلطة في العام ،2013

وما ترتب عل

ذلك من تصنيف القضاء المصري في  28شباط (فبراير)  2015حركة "حماس"

منظمة إرهابية .ومبعث هذ التساوال َخطب حماس ِود القاهرة ،عبر ت كيد إسماعيل هنية عشية
زيارته القاهرة قبل أيام ،أن العالقة م مصر "في تحسن"ع وستشهد "نقال نوعية" ،مضيفا أن
" حماس ستستمر في تحسين العالقا

وتطويرها ،بما يرسل طبيعة العالقة التاريخية بين الشعبين

والجوار اإلقليمي الوازن الذي تمثله مصر" .في المقابل تبدو القاهرة راغبة في إعادة ترتيب العالقة

بفعل تصاعد العنف في سيناء ،وتصاعد غضب أهلها في ظل استمرار عسكرة األزمة.
مالمـ التقارب كشفتها موش ار

عدة ،منها حضور ممثلين عن "حماس" موتمر المركز القومي

السخنة في شمال القاهرة تح

عنوان "مصر والقضية الفلسطينية" ،ما أثار غضب حركة "فتـ".

لدراسا

الشرس األوسط (جهة شبه حكومية) في تشرين األول (أكتوبر) الماضي في مدينة العين

ديبلوماسية الموتم ار

والندوا

بات

كانون الثاني (يناير)  2017نظم

العالقا

تجسير الفجوة بين القاهرة و "حماس" ،ففي  4و5

إحدل أدوا

و ازرة األوقاف والشوون الدينية في غزة موتم ار عن "تعزيز

المصرية  -الفلسطينية وانعكاسها عل قطاع غزة" ،شارك فيها مفكرون وأصحاب قرار من

القاهرة .وفي إطار كسر حال الجمود قام
م هنية وموس

القاهرة بدءا من  28كانون الثاني  2017بعقد اجتماعا

أبو مرزوس وروحي مشته

استثنائيا ،لعبور الحاال

وفتح

معبر رفـ لمدة أربعة أيام في االتجاهين

اإلنسانية والعالقين والطالب وادخال المساعدا

ويتزامن التقارب م مستجدا

للقطاع.

إقليمية ودولية عدة ،منها حالة الضبابية السائدة في ش ن روية

واشنطن في زمن ترامب وفريقه الرئاسي ،وفي الصدارة منه مايكل فلين مستشار األمن القومي،
لوائـ المنظما

لجماعة "اإلخوان المسلمين" وامتداداتها األيديولوجية ،وضرورة إدراجها عل
اإلرهابية .وكشف ترامب خالل حملته االنتخابية عن خطاب ٍ
معاد لإلسالم السياسي ،ورسل هذا
االتجا في خطاب تنصيبه عندما قال" :نوحد العالم المتحضر ضد اإلرهاب اإلسالمي المتطرف

الذي سنزيله من عل

وجه األر " .وفي الوق

الذي يستعجل ترامب تمرير مشروع قرار في

الكونغرس يصنف "اإلخوان" جماعة إرهابية ساول وزير الخارجية األميركي الجديد ريكس تيلرسون
في شهادته أمام مجلس الشيوخ ،بين جماعة "اإلخوان" وتنظيم "داعش" وتنظيم "القاعدة" .صحيـ أن

التاريخ :الخميس 2017/2/2

العدد4188 :

ص

45

المحكمة األوروبية في آذار (مارس)  2015أنصف
الجماعا

حركة "حماس" ،ب ن رفع

اسمها من قوائم

اإلرهابية ،إال أن تمرير قرار من الكونغرس األميركي بجعل "اإلخوان" جماعة إرهابية ،قد

يعزز اإلجراءا

االستثنائية والقاسية التي تمارسها القاهرة ضد الجماعة األم في القاهرة من جهة،

ومن جهة أخرل قد تطمئن القاهرة وهي ترف العصا الغليظة في وجه "حماس" حال رفضها التعاون
في ملفا

ترل مصر أنها تهدد أمنها .ويرتبط التطور الثاني بتقارب ال تخطئه عين بين القاهرة

وواشنطن ،كشف عنه الحديث الودي بين الرئيس األميركي ونظير المصري ناهيك عن إعجاب
األول بالثاني ،ففي لقاء عل قناة "فوكس نيوز" ،قبل أيام ،قال ترامب" :إن السيسي جاء في وق

صعب ،كل ما يمكنني القول عنه هو أنني معجب به".
وربما أدرك

"حماس" أن إعجاب ترامب بالسيسي خالفا لسلفه السابس باراك أوباما ،إضافة إل كونه

يعطي دفعا مختلفا للعالقة بين البلدين ،فقد يجعل القاهرة موثرة أو عل األقل مسموعة في جدلية

القضية الفلسطينية ،ووضعية حركة "حماس" ،وتنظيم "الجهاد الفلسطيني" ،المصنفين إرهابيين.

خلف ما سبس ،ثمة تراج للرئيس األميركي الجديد عن وعود في ش ن نقل السفارة األميركية إل

القدس ،واقتراب إدارته من الموضوع بمزيد من الحذر ،واعدة فقط باستع ار
واس  ،وبالتشاور م

هذ المس لة عل نطاس

أصحاب المصلحة في الصراع .وأثار احتمال صدور قرار بنقل السفارة

األميركية إل القدس المحتلة مخاوف عربية ومصرية ،من أن يضفي مزيدا من التعقيد عل الصراع،

هذ الخطوة .ومن

ويدف قطاعا معتبرة من الفلسطينيين إل تبني خيا ار راديكالية للرد عل
جهتها رفض القاهرة السلوك األميركي في ش ن نقل السفارة إل القدسَّ ،
وحذر السيسي عل هامش

موتمر الشباب الذي ُعقد أخي ار في مدينة أسوان ،من هذا األمر ووصفه ب نه "قد يزيد من تعقيد
إل استبعاد إعالن
القاهرة وعواصم عربية أخرل دف البي األبي
القضية الفلسطينية" .رف

وشيك لتطبيس وعد ترامب نقل السفارة األميركية من تل أبيب إل القدس ،وي تي هذا اإلعالن كاشفا
عن منهد أكثر براغماتية لإلدارة الجديدة ،وأن تصريحا

ترامب كان

لالستهالك االنتخابي.

ُّ
بالتقدم الحادث في العالقة بين تركيا واسرائيل منذ بدايا
ويرتبط التطور الراب
القطيعة الديبلوماسية ،والتزام األول

العام  ،2016وانهاء

في إطار اتفاس متعدد الجوانب بتقييد نشاط "حماس" عل

األراضي التركية .أما التطور الخامس فيرتبط بسوء األوضاع الداخلية في القطاع ،وحاجة "حماس"
إل تخفيف الحصار ،ومصر دولة محورية في هذا السياس .كما أن معبر رفـ هو الوحيد الذي ال

ترتبط إدارته بهسرائيل.
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غير أن ثمة تحديا

قد تقف حجر عثرة أمام ُّ
تقدم بين القاهرة و "حماس" ،منها إصرار القاهرة عل

تسليم مطلوبين في قطاع غزة بينما ترل الحركة أنها ال تووي أي عنصر يهدد األمن القومي
المصري ،وبالتالي يبق تسليم المطلوبين غير وارد.

وت ات ااهم الق اااهرة "حماس" بالتورط في دعم منظما

اإلرهاب في سيناء ،مستندة في ذلك إل تمركز

بعضها داخل القطاع مثل "جيش الحس" ،و "سيوف الحس" ،وكذلك "جيش اإلسالم"ع فضال عن عدم

إصدار بيان من قيادة "حماس" تعتبر فيه "أنصار بي
عالما

االستفهام في ش ن موقفها .وثانيهما الخالفا

المقدس" تنظيما إرهابيا يض كثي ار من

العقدية واأليديولوجية بين الجانبين كبيرة،

فبينما تعد "حماس" ممثال لإلسالم السياسي ،فثمة قطيعة وخصومة تصل إل حد الث ر بين نظام
القاهرة وجماعا

اإلسالم السياسي برمتها ،وبالذا

من الصعب التحايل عل هذ الخالفا

جماعة "اإلخوان المسلمين".

أو إيجاد حلول جذرية لها إال أن المصالـ المشتركة بين

الطرفين تمثل قاطرة يمكن أن تقود لتقارب في العالقة بين الطرفين ،فا "حماس" يمكنها كبـ جما
الجماعا

السلفية المتشددة التي تمثل مصدر إزعاج للقاهرة ناهيك عن فوائد تجارية واقتصادية .في

المقابل ما زال

المناطس العازلة التي شرع

القاهرة في بنائها في العام  2014عل

حدودها م

القطاع ،تمثل تحديا إضافيا عل طبيعة العالقة بين الجانبين ،خصوصا أنها تمثل ضغطا سياسيا
وماديا عل "حماس" ،فضال عن تقلي

قد ار المقاومة تجا إسرائيل .القصد أن ثمة فرصا إلحداث

ثقب في جدار القطيعة بين القاهرة و "حماس" بفعل التطو ار

الدولية واإلقليمية بجانب تطو ار

الداخل لديهما ،ما بين حصار يقتل الناس جوعا في غزة وارهاب يفتك بجنود أبرياء في أكمنة
ومعسك ار الجيش المصري في سيناء.
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