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 أبو مرزوق: لم نطرح الفيدرالية كمشروع لحل االنقسام .1

ركة المقاومة اإلسالمية "حماس" موسى أبو مرزوق، بأنه لم يتتم رتر  المكتب السياسي لح عضوأكد 
الفيدراليتتة الرال تتا كمشتتروا لحتتم النقستتام الفدستتريني، مشتتدداي بتتأي الفيدراليتتة لتتم يتتتم تتتداول ا مردقتتاي فتتي 

 مؤسسات الحركة.
 اإلثنتيي، النته تتم التأكيتد عدتى مو تك الحركتة الثابتت بتالحر ، فيو تا  أبتو مترزوق فتي تصتر ح صتح

ن اء النقستام، وأي ل ييتار أمتام شتعبنا ذيتر ولت ، وأي ل دولتة بتدوي ذتز ،  عدى تحقيق المصالحة وا 
 ول دولة في ذز .

ودعتتتا أبتتتو متتترزوق الاميتتتو اللتتتى الحتتتور والتو تتتك عتتتي الستتتتنتااات اليار تتتة التتتتي تصتتتب فتتتي يانتتتة 
 المزايدات السياسية.

 2/1/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 2334من القراءة اإلسرائيلية لقرار مجلس األمن  تحذر" نيةالفلسطي "الخارجية .2
، متتتي القتتتراء  اإلستتترا يدية 2/1/2017 حتتتورت وزار  اليارايتتتة، فتتتي بيتتتاي أصتتتدرته يتتتوم الثنتتتيي :رام هللا

 ونتا ا ا. 2334"المغدورة" لقرار مادس األمي 
بته كقمتة متا  ، أو مكتفيتاي 2334بتالقرار  مرحبتاي  المتاو الت: فتي الو تت التوي يادتس فيته الماتمتو التدولي 

 متتي النترتتتار، نتترس أي نفتتس القتتترار، كتتاي حتتتافزاي  عامتتاي  36يمكتتي أي يصتتدر عتتتي مادتتس األمتتي بعتتتد 
لحكومتتتة الحتتتتال  لنعتتتالي عتتتي حقيقتتتة نواياهتتتا وموا ف تتتا، لتتتيس فقتتت  فتتتي تمر تتتر المز تتتد متتتي  الضتتتافياي 
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نماالوحدات الستيرانية،  ه عالنية، في أكبر ميالفة لدقانوي والحديث عن مرحدة الضم   اللىالنتقا   وا 
التتدولي ستتتعرف ا البشتتر ة فتتي العقتتود األييتتر ، معتمتتد  عدتتى ضتتعك الماتمتتو التتدولي ويوفتته متتي ردود 

 ، أو ات ام ا له بالالسامية، ومستقوية باإلدار  األمر كية الاديد ."السرا يم"فعم 
ي األرض الفدستتتتترينية، والتمتتتتترد وأدانتتتتتت التتتتتوزار  بأشتتتتتد العبتتتتتارات التغتتتتتو  الستتتتتتيراني اإلستتتتترا يدي فتتتتت

الي الصتتتمت التتتدولي والتغريتتتة عدتتتى أي  . و التتتتاإلستتترا يدي المتواصتتتم عدتتتى  تتترارات الشتتترعية الدوليتتتة
سيضتعنا أمتام  ترارات مصتير ة تتحمتم نتا ا تا دولتة الحتتال  وكتم "تحر  السرا يدي في اتااه الضتم، 

 . "مباشرمي يحمي ا أو يغري عدي ا أو يقك مع ا بشكم مباشر أو ذير 
 2/1/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 / مارسالمجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية آذار: انعقاد مسؤول فلسطيني لـ"الحياة" .3

 كشك مسؤو  فدسريني رفيو لتت"الحيا " أي التر يس محمتود عبتاس يعتد لعقتد دور  :محمد يونس -رام هللا 
مارس المقبم ياري في ا انتياب  يتاد  اديتد   /اية آوارعادية اديد  لدمادس الورني الفدسريني  بم ن 

و ا  الي عدداي مي المستؤوليي الحتالييي فتي منرمتة التحر تر ستيغادر مو عته  لمنرمة التحر ر الفدسرينية.
 في هوه النتيابات، وسيحم محده عدد مي  اد  فتح ممي ناحوا في النتيابات األيير .
 3/1/2017 ،الحياة، لندن

  
 هاالوطني الفلسطيني" تبحث األسبوع المقبل ببيروت توقيت الدورة العادية ومكان "تحضيرية .4

تتاي فتتي حركتتة فتتتح يالتتد مستتمار الي "الدانتتة  الستشتتاري  تتا  عضتتو المادتتس : ناديتتة ستتعد التتديي - عم 
متتي الشتت ر الاتتاري فتتي بيتتروت،  11و 10التحضتتير ة لعقتتد المادتتس التتورني الفدستتريني تاتمتتو يتتومي 

 مكاي انعقاد الدور  العادية القادمة لدمادس".لتحديد تو يت و 
وأضاف الحاج مسمار، لت"الغد"، الي "الدعو  تم تواي  ا يرياي مي  بتم ر استة التورني الفدستريني اللتى 
كافة فصا م منرمة التحر ر، بما في م المقيميي في دمشق، مثم الصتاعقة والقيتاد  العامتة، باإلضتافة 

 مي".اللى حركتي  حماس والا اد اإلسال
وأوضتتتتح أي "حمتتتتاس أبدغتتتتت أن تتتتا تستتتتدمت التتتتدعو  رستتتتمياي"، مؤكتتتتداي أهميتتتتة "حضتتتتور كافتتتتة الفصتتتتا م  

الفدسرينية لالاتماا، لسيما وأنه  د ارس عقده يارج األراضي المحتدة، وفتق متا رالبتت بته حركتتي 
 حماس والا اد والاب ة الشعبية لتحر ر فدسريي".
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ي حتتو  مكتتاي انعقتتاد دور  المادتتس التتورني القادمتتة، الو الي و تتا  الي هنتتا  "ايتالفتتاي فتتي وا تتات التترأ
حمتتاس والا تتاد وبعتتض التنريمتتات األيتترس تر تتده يتتارج التتوري المحتتتم"، معتبتتراي أي "المردتتوب ا ي 

 الاتماا دايم األراضي المحتدة". الت ام
 3/1/2017 ،الغد، عم ان

 
 خطاب كيري ال يصلح لتسوية شاملة ومتوازنة :تيسير خالد .5

تتا اعتبتتر عضتتو الدانتتة التنفيويتتة لمنرمتتة التحر تتر، تيستتير يالتتد، أي يرتتاب : ناديتتة ستتعد التتديي - يعم 
وحور  وز ر الياراية األمر كي اوي كيري حو  العمدية السدمية، "ل يصدح لتسوية شامدة ومتوازنة".

التتتي متتي "تتتداعيات تبنتتي متتؤتمر بتتار س، التتوي تنتتوي فرنستتا عقتتده منتصتتك الشتت ر القتتادم، لدمقترحتتات 
تضتتمن ا الرتتتار الحتتتم التتتوي دعتتتا لتتته كيتتتري، والتتتوهاب ب تتتا اللتتتى مادتتتس األمتتتي لعتمادهتتتا أساستتتاي لحتتتم 
التتتدولتيي ولدعمديتتتة السياستتتية". وأكتتتد "تمستتت  الشتتتعب الفدستتتريني بحقو تتته الورنيتتتة الثابتتتتة ذيتتتر القابدتتتة 

يتة، إل امتة الدولتة لدتصرف، وبالتسوية السياستية الشتامدة والمتوازنتة لدصتراا وفتق  ترارات الشترعية الدول
 ".  194الفدسرينية، وعاصمت ا القدس المحتدة، وحق عود  الالا يي الفدسرينييي وفق القرار الدولي 

 3/1/2017 ،الغد، عم ان

 
 المقترحات والمعايير التي طرحها كيري كإطار للحل ُتعد خاطئة ومتناقضة :البرغوثيمصطفى  .6

م لحركتة المبتادر  الورنيتتة الفدسترينية مصترفى البرذتتوثي  تا  األمتيي العتتا :ناديتة ستعد التتديي - عم تاي
الي يرتاب وز تر اليارايتة األمر كتتي اتوي كيتري حتتو  العمديتة الستدمية "تضتتمي وصتفاي صتحيحاي ذيتتر 

تقتتتم فتتر   الستتتيرانيةمستتبوق لدحكومتتة اإلستترا يدية باعتبارهتتا األكثتتر تررفتتاي ويمينيتتة، وأي سياستتت ا 
الفدسترينية". وأضتاف الي مضتموي حتديث كيتري "كتاي واضتحاي عنتد  السالم وتست دف منو  يام الدولتة

اإلشار  اللى أي البديم الوحيد لحم الدولتيي هو الدولة الواحد  أو الستمرار بالحتال  ونرتام الفصتم، 
 بحق الشعب الفدسريني في الحر ة والكرامة". والعترافحيث ل حم الل بزوا  الحتال  

عتد يار تة ومتنا ضتة، الو ررح ا كيري كإرار لدحتم ت   التيرحات والمعايير واعتبر البرذوثي أي "المقت
اإلسترا يدي عدتى أاتزاء متي األراضتي  بالستتيالءل يمكي المرالبتة بإن تاء الحتتال  بالكامتم والستما  

المحتدتتتة بحاتتتة األمتتتي". وأكتتتد "رفتتتض الشتتتعب الفدستتتريني لتتتبعض متتتا ورد فتتتي يرتتتاب كيتتتري، حتتتو  
 ولة"."بي ودية الد العتراف

ذيتتتر الشتترعي"، معتبتتتراي أي القيتتتام بتتول  "عبتتتر متتتا  الستتتيرايوشتتدد عدتتتى "رفتتض أي محاولتتتة لتشتتتر و 
وشتتدد عدتتى  يستتمى تبتتاد  األراضتتي يفتتتح البتتاب أمتتام تشتتر و الستتتيراي المرفتتوض امدتتة وتفصتتيال".
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فتتي رفتتض "مقتتتر  كيتتري بإستتقاة حتتق عتتود  الالا تتيي، عبتتر القبتتو  بتحو تتم حق تتم المعتتترف بتته دوليتتاي 
 العود  اللى مارد  ضية تعويض وتوريي، حيث ل يمكي سدب الالا يي حقو  م الفردية والاماعية".

 3/1/2017 ،الغد، عم ان
 

 اشتية يدعو االتحاد األوروبي لتبني المبادرة الفرنسية .7
نستية دعا عضو الدانة المركز ة لحركة فتح محمد اشتية التحاد األوروبي لتبنتى المبتادر  الفر  :رام هللا

: 2/1/2017 و تتا  يتتال  فعاليتتات حركيتتة يتتوم الثنتتيي لتصتبح مبتتادر  أوربيتتة دوليتتة لضتتماي استتتمرارها.
نر د الناا  والستمرار لدمبادر  الفرنسية، وكوي فرنسا مقبدة عدى فتر  انتيابات  د تنشتغم في تا، نر تد 

 مي أوروبا أي تتبنى المبادر .
مووج المفاوضات المتعدد  عدى يالف النمتووج الثنتا ي التوي وأشار اللى أي المبادر  ياب أي تقدم ن 

ولويتتتات الماتمتتتو أأثبتتتت فشتتتده يتتتال  الستتتنوات الماضتتتية، وبتتتول  تعيتتتد القضتتتية الفدستتترينية اللتتتى رأس 
المردوب أي تشكم  رارات األمم المتحد  مراعية لدمبادر  الفرنستية، وأي يكتوي  أيوشدد عدى  الدولي.

 لية لدقضية الفدسرينية. المؤتمر في بار س ام ر  دو 
 2/1/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 سفير فلسطين: استعدادات فرنسا لعقد مؤتمر السالم تجري على قدم وساق .8

، الي استتتتعدادات 2/1/2017  تتا  الستتفير الفدستتتريني لتتدس فرنستتتا ستتديماي ال رفتتي يتتتوم الثنتتيي :رام هللا
ي لدسالم منتصك الش ر الااري تاري عدى  دم وساق، مؤكدا "دعم القيتاد  فرنسا لعقد مؤتمرها الدول

 الفدسرينية بكم  و  لدمبادر  الفرنسية مي أام ال رار السالم في فدسريي".
 2/1/2017 ،القدس، القدس

 
 فتح لوضع حد لهذا السلوك وندعو خارجة عن حدود اللياقة السياسية األحمد: تصريحات حماس .9

تصتتر حات عتتزام األحمتتد بيصتتو  حركتتة حمتتاس توتير تتة وياراتتة عتتي حتتدود  ،عتتد ت حركتتة حمتتاس
 الديا ة السياسية وأدبيات التيارب الورني وتعكس نوايا سي ة تااه المصالحة الورنية.

واستغرب النارق باسم الحركتة عبتد الدريتك القتانوا فتي تصتر ح صتحفي أي تتتزامي هتوه التصتر حات 
كتة فتتح، ودعتو  الفصتا م لحضتور الدانتة التحضتير ة لنعقتاد بعد حضور حماس لدمؤتمر الستابو لحر 

 المادس الورني، والتس يالت التي م ِنحت لحركة فتح إلحياء وكرس انرال ت ا في ذز .
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ودعا القانوا حركتة فتتح اللتى وضتو حتد ل توا الستدو  ذيتر المستؤو ، والتوي يتؤثر ستدباي عدتى أي ا تد 
 ي بو  مي أام تحقيق الوحد  والمصالحة.

 2/1/2017قع حركة حماس، غزة، مو 
 
 انتهاك للقوانين الدوليةو  " بحق األسرى عنصرية وعدوانيةتيالكابينحماس: قرارات " .11

ت" اإلستترا يدي بحتتق األستترس فتتي ستتاوي الحتتتال  واثتتاميي يتتأي  تترارات "الكابين ،أكتتدت حركتتة حمتتاس
 الش داء عنصر ة وعدوانية بامتياز.

ت انت تتا  لرعتتراف والقتتوانيي الدوليتتة، يتتيي، الي  ترارات الكابينو التت الحركتتة فتتي تصتتر ح صتتحفي اإلثنتت
مضتتيفة بأن تتا تعكتتس همايتتة الحتتتال  الصتت يوني وفاشتتيته وسياستتته اإلاراميتتة التتتي استتتيدم ا متتو 

 أسرانا وش داء شعبنا عدى مدار سنوات رو دة مي الزمي.
شتتعبنا ولتتي تكستتر الراد   وشتتددت الحركتتة عدتتى أي مثتتم هتتوه القتترارات والسياستتات لتتي تنتتا  متتي عز متتة

صتتترارنا عدتتى الرتتتالق  المقاومتتة ولتتي تتتتؤثر مردقتتاي عدتتتى موا تتك الحركتتتة تاتتاه حقتتوق أستتترانا البواستتم وا 
 سراح م.

وأضتتتافت: ل ماتتتا  أمتتتام الكيتتتاي الصتتت يوني لستتتتعاد  انتتتوده المفقتتتوديي فتتتي ذتتتز  ستتتوس دفتتتو التتتثمي 
 والستاابة لشروة المقاومة.

 2/1/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 
 صفقة تبادل األسرى بإفالسها ولن تفرض أي معادلة  وتعكسفاشية  "الكابينيت"قرارات برهوم:  .11

ذز :  ددت حركة حماس مي شأي القرارات التتي اتيتوها المادتس التوزاري اإلسترا يدي األمنتي المصتغر 
قستام ، مي أام الضتغ  عدي تا إلرتالق سترا  الانتود اإلسترا يدييي األسترس لتدس كتا تب ال«الكابينيت»

الي « القتتدس العربتتي»و تتا  فتتوزي برهتتوم المتحتتدث باستتم حمتتاس فتتي تصتتر حات لتتت . الانتتا  العستتكري 
القرارات التي اتيوت ا حكومة الحتال  وتستت دف األسترس الفدسترينييي وشت داء حمتاس وعتوا د م تعتد 

فالس الكياي الص يوني في التعامم مو المقاومة الفدسرينية وحركة »  «.حماسدليال عدى الربا  وا 
تعكتس حالتة ال مايتة والفاشتية اإلسترا يدية، »وأشار اللى أي هوه القرارات وهدف ا الضغ  عدتى حمتاس 
، مؤكتتدا أي هتتوه القتترارات ميالفتتة لرعتتراف «فتتي التعامتتم متتو األستترس الفدستترينييي واثتتاميي الشتت داء

لتتتي تفتتترض أي » وشتتتددت حمتتتاس عدتتتى لستتتاي برهتتتوم عدتتتى أي القتتترارات اإلستتترا يدية والقتتتوانيي الدوليتتتة.
، مؤكتتدا أي أي صتتفقة لتبتتاد  األستترس لتتي تتتتم الل حتتا  يضتتو الحتتتال  «معادلتتة عدتتى حركتتة حمتتاس
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وتابو «. في الن اية حركة حماس هي التي فرضت المعادلة عدى الحتال »لشروة حماس. وأضاف 
 «.وا ي ليس أمام الحتال  سوس أي ييضو إلراد  المقاومة و دبي الشروة»

 3/1/2017بي، لندن، القدس العر 
 
 شروط المقاومةتحت صفقة بطريق االحتالل للحصول على أسراه لن يتم إال قيادي بحماس:  .12

اتيتتتتتو المادتتتتتس التتتتتوزاري المصتتتتغ ر لدشتتتتتؤوي السياستتتتتية واألمنيتتتتتة فتتتتتي الستتتتترا يم : ضتتتتتياء يديتتتتتم -ذتتتتز  
 م.وش داءها المحتاز  اثامين  حماس )الكابينت(، سدسدة مي العقوبات تراو  أسرس حركة

وأكتتد النتتارق باستتم "حمتتاس"، حتتازم  استتم، لتتت"العربي الاديتتد"، أي  هتتوه القتترارات التتتي اتيتتوت ا الحكومتتة 
المصغر  لالحتال  هتي همايتة ل تمارست ا الل العصتابات التتي تعمتم يتارج القتانوي، وهتي تعبتر عتي 

فالس في ييارات ا عندما تنفو الاراءات ضد اثاميي ش داء وأسرس ع ز    . حالة عاز وا 
وبي ي النارق باسم "حماس" أي  رر ق الحتال  لدحصو  عدى أسراه لتي يتتم الل عبتر صتفقة يستتايب 

وشتتتدد  استتتم عدتتتى أي  . في تتتا لشتتتروة المقاومتتتة و"كتا تتتب القستتتام" )الانتتتا  العستتتكري لحركتتتة حمتتتاس(
باراتية، المقاومتتة تعتبتتر أي  تحر تتر األستترس هتتدف استتتراتياي ل تتا، ولتتدي ا تاربتتة وييتتارات أمنيتتة واستتتي

يماي مردق بحق ا في اإلفراج عي األسرس، الضافة اللى التفاف شعب ا حول ا، وهتو متا ستيمكن ا متي  وا 
 الوصو  لصفقة تباد  مشرفة.

 3/1/2017العربي الجديد، لندن، 
 
 علينا كفلسطينيين مساسًا بالكل الفلسطيني واعتداءً ُيعد  أي مساس باألسرى : خضر عدنان .13

ركة الا اد اإلسالمي في الضفة الغربية يضر عدناي، في تعقيبه عدتى  ترار دعا القيادي في حذز : 
اإلستترا يدي  تترارات "الكابينتتتت" اإلستترا يدي بحتتق األستترس فتتتي ستتاوي الحتتتال  واثتتتاميي « الكابينيتتت»

المستتتويات السياستتية والشتتعبية والمقاومتتة اللتتى اعتبتتار أي مستتاس باألستترس، ستتواء متتي  ، دعتتاالشتت داء
مساستتتتاي بالكتتتتم »أو أي أستتتتير أو محتتترر متتتتي محتتتترري صتتتفقة األستتتترس األييتتتر   أستتترس حركتتتتة حمتتتاس

 «.الفدسريني واعتداء عدينا كفدسرينييي
يستتواب فتي حينته رد  فعتم فدسترينية تديتق بأسترانا ومحرر نتا و تردا الحتتال  »وشدد عدتى أي هتوا  

 «.عي استمراره في التغو  عدى أسرانا
 3/1/2017القدس العربي، لندن، 
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 مجلس الوطنيلللم تصلنا دعوة رسمية لحضور اجتماعات اللجنة التحضيرية  اآلنس: حتى حما .14
أكتتتدت حركتتتة حمتتتاس أن تتتا معنيتتتة بالتوصتتتم اللتتتى آليتتتة متفتتتق عدي تتتا إلعتتتاد  تشتتتكيم المادتتتس : الدوحتتتة

و ا  المتحدث باسم حركة "حماس" حستام بتدراي فتي تصتر حات ياصتة لتت " تدس  الورني الفدسريني.
ي لتتم تصتتدنا دعتتو  رستتتمية لحضتتور ااتماعتتات الدانتتة التحضتتير ة المتصتتدة بإعتتتاد  بتترس"، "حتتتى ا 

 تشكيم المادس الورني، وحالما تصدنا الدعو ، فإننا سندرس ا ونأيو من ا المو ك الالزمة".
وكشتتتك بتتتدراي النقتتتاب عتتتي ترتتتور وصتتتفه بتتتت "الم تتتم واإلياتتتابي" فتتتي عال تتتة "حمتتتاس بالقتتتاهر "،  تتتا ال 

  ضرور ة وم متة لشتعبنا بحكتم التتار ل والاغرافيتا، ولتم تنقرتو العال تات بيننتا حتتى "العال ة مو القاهر 
 في األو ات التي كاي في ا األاواء اإلعالمية، يصوصا في مصر، ذير الياابية".

وتابو "هنا  تحسي فتي العال تات، ونيتة واضتحة لترتو ر هتوه العال تات، و تد أن تى فتي األيتام األييتر  
لدحركة الدكتور موسى أبو مرزوق، ز ار  اللى القاهر  عقد يالل ا لقتاءات متو عضو المكتب السياسي 

 عدد مي المسؤوليي المصر يي، ونأمم أي يتم ترو ر ول  مستقبال".
هنيتتة اللتتى  الستتماعيموعتتي د تتة األنبتتاء التتتي تتحتتدث عتتي ز تتار  مرتقبتتة لنا تتب ر تتيس المكتتتب السياستتي 

أي تفاصتتتيم فتتتي كيفيتتتة ترتتتور العال تتتات بيننتتتا وبتتتيي  القتتتاهر ،  تتتا  بتتتدراي: "متتتي المبكتتتر الحتتتديث عتتتي
 القاهر ، لكي األمور عامة تتاه الياابيا".

عدى صعيد آير،  د م بدراي مي أهمية الرهاي عدى متؤتمر بتار س المرتقتب منتصتك الشت ر الاتاري، 
دولتتتتة ومنرمتتتتة لبحتتتتث فتتتتر  استتتتت ناف المفاوضتتتتات  70والتتتتوي متتتتي المتو تتتتو أي تشتتتتار  فيتتتته نحتتتتو 

 اإلسرا يدية عدى أساس حم الدولتيي. - الفدسرينية
 2/1/2017، قدس برس

 
 للمجلس الوطني ونقوم حاليًا بدراستها التحضيريةلحضور اجتماع اللجنة ": تلقينا دعوة الجهاد" .15

متتتي المقتتترر أي تشتتتار  كتتتم الفصتتتا م المنضتتتوية تحتتتت لتتتواء منرمتتتة التحر تتتر  أشتتترف ال تتتور: –ذتتتز  
حضتتير ة لدمادتتس التتورني، التتوي تقتترر عقتتده األستتبوا المقبتتم فتتي الفدستترينية، فتتي ااتمتتاا الدانتتة الت

العاصمة الدبنانية بيروت، فيما ل تزا  حركتا حماس والا اد اإلسالمي، تدرساي التدعو  التتي وا تت 
اللي ما مي  بم ر يس المادس الورني سديم الزعنوي، وست  اعتراضت ما عدتى عقتد المادتس فتي مدينتة 

حركتي حماس والا اد اإلسالمي، وهما ليستا أعضاء في منرمة التحر تر  ووصدت فعديا اللى رام هللا.
الفدستتتترينية، دعتتتتو  لحضتتتتور ااتماعتتتتات الدانتتتتة التحضتتتتير ة لدمادتتتتس فتتتتي بيتتتتروت، كبتتتتا ي فصتتتتا م 

، الي حركتتته «القتتدس العربتتي»و تتا  داوود شتت اب النتتارق باستتم حركتتة الا تتاد اإلستتالمي لتتت  المنرمتتة.
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ة التحضتير ة. وأشتار اللتى أي حركتة الا تاد تقتوم حاليتا بدراستة هتوه تدقت دعو  لحضتور ااتمتاا الدانت
 الدعو  والتشاور حول ا،  بم الرد عدي ا.

 3/1/2017القدس العربي، لندن، 
 
 تقرير أمني إسرائيلي يحذر من إمكانية اندالع صراع جديد مع حماس .16

ة لنتدلا صتتراا اديتتد، حتتور تقر تر أمنتتي الستترا يدي، متي واتتود المكانيتت: عبتتد الترؤوف أرنتتاؤوة، القتدس
 مو حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، التي تحكم  راا ذز . 

و تتا  تقر تتر مع تتد دراستتات األمنتتي القتتومي اإلستترا يدي )ذيتتر حكتتومي( التتوي صتتدر يتتوم اإلثنتتيي، وتتتم 
تسديم نسية منه لدر يس اإلسرا يدي رؤوفيي ر فديي:" فر  اشتتعا  الاب تة بتيي السترا يم وحمتاس هتي 

لصتحيفة "يتديعوت احرونتوت" اإلسترا يدية:" عدتى الترذم  اإللكترونتيى". وأضاف، بحستب المو تو األعد
 مي أنه تم ردا حماس، فإن ا تواصم بناء نفس ا". 

سرا يم( معنيتاي بال تدوء، فتإي الصتراا متي الممكتي أي  و ا  التقر ر:" حتى لو كاي الررفاي )حماس وا 
 ه نتياة أحداث محدية". ينشب بسبب أي تصعيد ل يمكي السيرر  عدي

كما حور مي أي الصتعوبات ال تصتادية والاتماعيتة فتي  رتاا ذتز ،  تد "تتدفو بحتدوث انفاتار نحتو 
السرا يم". وأوصي التقر ر، الايش اإلسرا يدي بتحسيي " دراته الستيبار ة مي أاتم امتو المعدومتات، 

   التصعيد".لمواصدة تقدي  تدفق السال  اللى حركة حماس وبالتالي تقدي  فر 
 2/1/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 موحد ونرفض تجزئة دولة فلسطين الفلسطينيمحيسن: الشعب  .17

شتتدد عضتتتو الدانتتتة المركز تتتة لحركتتة فتتتتح امتتتا  محيستتتي، عدتتتى عتتدم الستتتما  بتاز تتتة دولتتتة فدستتتريي 
و مترزوق حتو  والشعب الفدسريني، والرفض التتام والقتارو لتصتر حات القيتادي فتي حمتاس موستى أبت

 الفيدرالية بيي الضفة و راا ذز ، واعتبرها يرواا عدى المصدحة الورنية العديا لشعبنا.
و تتا  محيستتي: "الي الشتتعب الفدستتريني موحتتد، ول نستتمح بتاز تتة دولتتة فدستتريي"، واعتبتتر التصتتر حات 

ينية ل وا المقتر ، منافية وميالفة لدمصدحة الورنية العديا"، مشيراي اللى استياء ورفض الفصا م الفدسر
ورالب حمتاس بمو تك واضتح متي تصتر حات أبتو مترزوق، واتدد الترفض التتام والقتارو لتصتر حاته، 

 .67عدى حدود عام  2012لفتاي اللى أن ا تتنافى مو القرار الدولي الوي اعترف بدولة فدسريي عام 
 2/1/2017، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
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 كيري ال يؤسس للسالم ووقف االستيطان خطاب: ""الديموقراطية .18
مضتتتموي يرتتتاب وز تتتر ،  راريتتتة لتحر تتتر فدستتترييو انتقتتتدت الاب تتتة الديم: ناديتتتة ستتتعد التتتديي - عمتتتاي

الياراية األميركي، اوي كيري، حو  العمدية السدمية، معتبر  أنه "ل يؤسس لدسالم العاد  والشامم، 
 ي بو ك الستيراي".و يدو مي آليات تدزم الحتال  اإلسرا يد

اعتبرت الاب ة أي يراب كيتري التوي ألقتاه، متؤيراي،  تد "اتاء متتأيراي عتي موعتده ألكثتر متي ستنتيي، و 
، عنتتتد يتتتتام مفاوضتتتات األشتتت ر التستتتعة 2014حيتتتث كتتتاي متتتي المفتتتترض العالنتتته فتتتي نيستتتاي )البر تتتم( 

 الفاشدة، برعاية كيري شيصياي، بسبب التعنت اإلسرا يدي".
"أعتتاد التمستت  بالمفاوضتتات، "لحتتم التتدولتيي"، رذتتم وصتتول ا اللتتى رر تتق مستتدود"،  وأوضتحت أي كيتتري 

حز تتتتراي حتتتتدوداي لددولتتتتة  4منتقتتتتد  "انت اكتتتته لقتتتترارات الشتتتترعية الدوليتتتتة، بمتتتتا فتتتتي ولتتتت  العتتتتتراف بيتتتت  
الفدستترينية، وحتتق الالا تتيي الفدستترينييي فتتي العتتود  اللتتى ديتتارهم وممتدكتتات م التتتي هاتتروا من تتا، وفتتق 

 ".194لدولي القرار ا
 3/1/2017الغد، عمان، 

 
 بركة عقب لقائه القوى اإلسالمية: اتفقنا على مواجهة الفوضى بمخيم عين الحلوةعلي  .19

، ومتا 2016أدانت حركة حماس في لبناي، األحداث األمنية التي ش دها مييم عيي الحدو  ن اية عام 
 اير بعض سكاي المييم.واكب ا مي عمديات اذتيا  و تم وترويو لررفا  والنساء وت 

و ا  ممثم الحركة في لبناي، عدي بركة، عقب لقا ه  تاد  القتوس اإلستالمية فتي الميتيم اليتوم الثنتيي، 
النه ارس التفاق عدى مواا ة الفوضى في المييم وتفعيم دور القو  األمنية المشتركة لحماية الميتيم 

 والمحافرة عدى أمنه واستقراره.
منيتتتة فتتتي الميتتتيم حولتتتته اللتتتى "ستتتاحة لتصتتتفية الحستتتابات"، مشتتتدداي عدتتتى أي وأضتتتاف أي األحتتتداث األ

 المييم يعتبر رمزاي لقضية الالا يي الفدسرينييي ومحرة نضالية عدى رر ق العود  اللى فدسريي.
والتقتتتى بركتتتة الشتتتيل امتتتا  يرتتتاب أميتتتر الحركتتتة اإلستتتالمية المااهتتتد  فتتتي مكتبتتته فتتتي مستتتاد النتتتور 

 ؤو  السياسي لدحركة الدكتور أحمد عبد ال ادي.بالمييم، بحضور نا ب المس
كما زار القيادي في عصبة األنصار اإلسالمية الشيل أبو رارق السعدي في منزله بتالمييم بحضتور 

 الشيل أبو شر ك عقم المسؤو  اإلعالمي لعصبة األنصار.
 2/1/2017، غزة، موقع حركة حماس
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 آخرهم مهندس الطيران التونسي 2016من ناشطيها في  29القسام تعلن استشهاد  .21
متتتي  29، شتتت د استشتت اد 2016ذتتز : أعدنتتتت كتا تتب القستتتام الانتتا  العستتتكري لحركتتة حمتتتاس أي عتتام 

، 2016ووكرت كتا ب القسام في بيتاي ل تا أنته اترس يتال  عتام  عناصرها في أعما  مقاومة ميتدفة،
ي األرض، ويقصتتتد ب تتتم متتتي ييتتتر  أبنتتتاء القستتتام،  ضتتتى بعضتتت م نحبتتته فتتتي بتتتار« فارستتتاي  29»توديتتتو 

، وآيتتتروي فتتتي عمديتتتات التتتتدر ب، ومتتتن م يتتتال  مقاومتتتة الحتتتتال ، أو متتتي «شتتت داء أنفتتتاق المقاومتتتة»
 تعرض لعمدية اذتيا .

، وات متتتتت 2016لعتتتام « يتتتتتام المستتت »ووكتتترت القستتتام أي الم نتتتدس التونستتتتي محمتتتد التتتزواري، كتتتاي 
. وأعدنتتتت القستتتام أي التتتزواري الريتتتار الميتتتابرات اإلستتترا يدية باذتيالتتته فتتتي منتصتتتك الشتتت ر الماضتتتي

التونسي، انتمى اللي ا  بم عشر سنوات، وكاي ميتصا في تصنيو الرا رات السترالعية، و الت النه 
 «. أبابيم»شار  في تصنيو الرا رات التي أنتات ا مي نوا 

 3/1/2017القدس العربي، لندن، 
 
 2016ل خال  اينا وناشطنمن قادت تسعة": استشهاد سرايا القدس" .21

ذز : أعدنتت سترايا القتدس الانتا  المستدح لحركتة الا تاد اإلستالمي، أي العتام الماضتي شت د استشت اد 
ميتدفتة يتال  اإلعتداد والتا يتز. ووكترت أي « م مات ا ادية»تسعة مي يير   ادت ا وناشري ا، في 

مت م وكرامة  ضى نحبه في باري األرض وفو  ا في ساحات الا اد والمقاومة دفاعاي عي أ»بعض م 
 «.شعب م

را  أصتتتيب ب تتتا فتتتي ذتتتارات اتتتو التتتت الي اميتتتو الشتتت داء متتتي  رتتتاا ذتتتز ، بيتتتن م متتتي  ضتتتى متتتتأثرا ب
 السرا يدية سابقة.

 3/1/2017القدس العربي، لندن، 
 
 المطران كبوتشيالفصائل الفلسطينية تنعى  .22

نعتت شديد. و بحزي فادي أبو سعدس: تدقت فدسريي يبر رحيم المرراي هيالر وي كبوتشي  –رام هللا 
حركتتة فتتتح المرتتراي كبوتشتتي التتتي وصتتفته بالمناضتتم الكبيتتر. و التتت فتتي بيتتاي صتتادر عتتي مفوضتتية 

ننعى بكم فير واعتزاز اللتى الشتعب الفدستريني واألمتة العربيتة وأحترار العتالم البرتم »اإلعالم والثقافة 
قيتا ومناضتال صتنديدا ومتدافو والقا د الفتحاوي المرراي كابوتشي الوي أمضي عمتره الحافتم فتدا يا حقي

 «.صدبا عي الشعب الفدسريني وممسكا بكم  و  بعروبة القدس
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تفتقتد فدستريي  ا تداي ااتمتو » الت حركة الا تاد اإلستالمي، النته برحيتم المرتراي كبوتشتي مي ا ت ا، 
وااتته كتتم متتؤامرات »، لفتتتة اللتتى أنتته «متتو كتتم أحتترار شتتعبه عدتتى هتتدف التتدفاا عتتي فدستتريي والقتتدس

 «.  ة والتقسيم، وكاي واضحاي في رؤ ته ومسيرته ودفو ثمي التمس  بالقيم الورنية والنتماءالتاز 
شتكم متتتعدماي نضتالياي يحتتوس، عنتدما ذد تب النضتا  ضتد »و الت الاب ة الشتعبية لتحر تر فدستريي النته 

ا لتتم الكيتتاي الصتت يوني عدتتى متتا عتتداه، وعنتتدما اعتتم المكانتتة الدينيتتة فتتي يدمتتة هتتوا النضتتا ، وعنتتدم
 «.ييضو لشروة الحتال  عند اإلفراج عنه

وأكتتدت أي الشتتعب الفدستتريني واألمتتة العربيتتة يستترا: مناضتتالي كبيتتراي، مناضتتالي يستتتحق التكتتر م والوفتتاء 
 «.لنضالته مي يال  مواصدة النضا 
ناضم، حدثا ادال، ف و القا د والمفكر والم»وأكدت أي فقدانه يعد  ،ونعته الفصا م الفدسرينية األيرس 

 «.وهو السياسي المحن  واألب الحنوي، والمقاتم الفو ورام الديي الصدب
 3/1/2017القدس العربي، لندن، 

 
 النطالقة فتح 52عرض عسكري في بيت لحم في الذكرى الـ .23

تتا يتتنرمتتت حركتتة التحر تتر التتورني الفدستتريني "فتتتح"، :  تتيس أبتتو ستتمر  - بيتتت لحتتم وم األحتتد، عرضي
 لتأسيس ا. 52لحم انوبي الضفة الغربية، الحياءي لدوكرس التعسكر يا في مدينة بيت 

ناشت ، متي أمتام مدرستة بنتات بيتت لحتم الثانويتة، واتاب  1000وانردق العرض الوي شتار  فيته نحتو 
عتتد  شتتوارا وصتتولي اللتتى مقتتر فتتتح وستت  بيتتت لحتتم، رافعتتيي األعتتالم الفدستترينية، ورايتتات حركتتة فتتتح، 

 يديي الستيراي في مادس األمي الدولي.دولة صوت لصالح مشروا  14وأعالم 
و ا  عضو الدانة المركز ة لحركة "فتح" محمود العالو ، في كدمتته بحفتم أ تيم عقتب العترض: "نحتي 

وأضتاف: " )التر يس الفدستريني  اليوم نحيي هتوه التوكرس العز تز  عدتى  دتوب أبنتاء شتعبنا الفدستريني".
وأكتتد أي الحركتتة "لتتم تستتق  أييتتا متتي  وعدي تتا نحتتاف ". الراحتتم( ياستتر عرفتتات وضتتو األمانتتة فتتي أعنا نتتا،

 ييارات ا، وتؤمي أي المقاومة بكم أشكال ا حق مشروا في مواا ة المحتم".
 2/1/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 نتنياهو لم يتلَق دعوة لحفل تنصيب ترامب: الجروزاليم بوست .24

كتب ر يس الوزراء اإلسرا يدي بنياميي نتنياهو،  الت مصادر في م: عبد الرؤوف أرناؤوة - لقدسا
النه لم يتدَق دعو  لدمشاركة في حفم تنصيب الر يس األمر كي المنتيب، دونالد ترامب، المقرر في 

 العشر ي مي الش ر الااري. 
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ونقدت صحيفة "الاروزاليم بوست" اإلسرا يدية، عي مصادر في مكتب نتنياهو  ول ا الي ر يس الوزراء 
 َق دعو  لدمشاركة في حفم تنصيب ترامب". لم يتد

 2/1/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 
 غطاس من الكنيستالنائب قصاء إللبيد يتراجع أمام نتنياهو ويعلن دعمه  .25

أعدنت كتدة 'يش عتيد' يوم اإلثنيي، أن ا ستدعم ال صاء النا ب د. باسم ذراس مي : هاشم حمداي
 ل حة ات ام ضده.الكنيست في حا  تم تقديم 

ويأتي هوا اإلعالي بالرذم مي تصر حات ر يس 'يش عتيد'، يا ير لبيد، عندما تم النشر عي الشب ات 
ضد النا ب ذراس، والتي  ا  في ا الي استيدام  انوي اإل صاء سوف يعرم استنفاد التحقيق ضده، 

دانته، وأي ول  سيؤدي بربيعة الحا  اللى و ك عضو ته في الكنيست.  وا 
ر يس الحكومة بنياميي نتنياهو، لبيد في األسابيو األيير . و ا  نتنياهو النه 'يأسك لمو ك  و د هاام

وردا عدى تصر حات نتنياهو، أعدي  لبيد ولكنه ليس متفاا ا'، مضيفا أي 'لبيد يترأس حزبا يسار ا'.
ل حة ات ام لبيد عي تغيير مو فه، وصر  بأنه سيدعم ال صاء النا ب ذراس في حا  تم تقديم 

يوكر أي تو يو أعضاء كتدة 'يش عتيد' مردوب لستكما  عدد المؤ ديي لعمدية اإل صاء اللى  ضده.
مؤ دا، األمر الوي يتحو  الضغ  ب وا الشأي عدى  90مؤ دا، بيد أي استكما  اإلاراءات يتردب  70

 كتدة 'المعسكر الص يوني'.
 2/1/2017، 48عرب 

 
 "إسرائيل"لصالح احتفاالت الذكرى السبعين لتأسيس  ع تبرعاتل نتنياهو جمالحكومة تخو    .26

صاد ت الحكومة اإلسرا يدية يال  ااتماع ا األسبوعي أمس األحد، عدى ا ترا  : بال  ضاهر
م، لصالح احتفالت كمديوي شي 100يسمح لر يس الحكومة بنياميي نتنياهو، بامو تبرعات،  رابة 

 را يم، في العام المقبم.الوكرس السنوية السبعيي لتأسيس الس
ولم يتحف  الوزراء لدس مصاد ت م عدى هوا ال ترا  مي أي نتنياهو يوااه شب ات فساد يرير ، 
بين ا الحصو  عدى منافو شيصية مي راا  أعما  أثر اء السرا يدييي وأاانب. واألنكى مي ول  أي 

 نتنياهو نفسه هو الوي رر  هوا ال ترا .
 2/1/2017، 48عرب 
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مع رؤساء الحكومات قبل انتهاء الدورة  إجراء تحقيقب الليكود يقدم مشروع قانون يمنع حز  .27
 البرلمانية

في أو  تحر  مضاد، سارا ديفيد أمسالم، وهو نا ب ليكودي مقرب مي : نرير مادي - تم أبيب
 انا ية مو رؤساء زعيم الحزب نتنياهو، اللى العداد مشروا  انوي أساسي، يمنو الاراء تحقيقات

الحكومات  بم انت اء الدور  البرلمانية. وسبب ول ، حسب تقديرات يبراء، هو أي المعدومات الاديد  
  د تتسبب في هز  سياسية كبرس في السرا يم.

و ا  أمسالم، الي التحقيق مو نتنياهو هو محاولة إلسقاره. وكتب في مقدمة مشروا القانوي، أنه 
بالتحقيقات ضدهم، وأحيانا  انشغم في ا رؤساء الحكومة في السنوات األيير ، كانت هنا  حالت»

بسبب أمور حدثت  بم تولي م مناصب م. مي أام منو ول ، يقتر  أمسالم أي ل ياري بتاتا، فتح 
 «.تحقيق ضد ر يس الحكومة، يال  شغده لمنصبه

 ور كده،عدى ر يس الحكومة اتياو  رارات مصير ة في مسا م تؤثر عدى الام »و ا  أمسالم، الي 
 «.ولول  ياب أي يواه كم را اته مي أام معالاة هوه األمور

 3/1/2017الشرق األوسط، لندن، 
 
 أشهر ستةحرمان النائب غطاس من األنشطة البرلمانية لمدة  .28

 ررت ما يسمى لانة األيال يات في الكنيست اإلسرا يدي، يوم الثنيي، حرماي النا ب  :القدس
أش ر عدى يدفية  ضية التحقيق في  6سة األنشرة البرلمانية لمد  العربي باسم ذراس مي ممار 

 ت ر ب هواتك نقالة لرسرس الفدسرينييي.
وحسب مو و صحيفة معار ك العبر ة، فإي القرار يشمم منعه مي حضور ادسات الدااي التابعة 

 ة أش ر.لدكنيست، كما أنه ل يحق له الحديث في الادسات الياصة والعامة بالكنيست لمد  ست
وأشار المو و اللى أنه سيسمح لغراس التصو ت عدى أي  رار في الادسات العامة، كما سيستمر 

 صرف راتبه المالي بشكم اعتيادي ولي يحرم منه.
 2/1/2017القدس، القدس، 

 
 ساعات من االستجواب ثالثالتحقيق مع نتنياهو بعد  تنهي اإلسرائيليةالشرطة  .29

يدية، مساء أمس، تحقيقا موسعا مو ر يس الوزراء بنياميي نتنياهو في أن ت الشررة اإلسرا  :القدس
  ضية تدقيه هدايا مي راا  أعما  مقابم تس يم يدمات ل م.
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ساعات في منز  نتنياهو بعد أي أن ى كافة  3وحسب وسا م العالم عبر ة، فإي التحقيق استمر 
 رس تحت را دة "التحوير".أعماله أمس، مشير ي اللى أنه لم تعرف نتا ج التحقيق الوي ا

فيما وكرت القنا  العاشر ، أي رادي األعما  المتورريي في القضية اعترفا يال  التحقيق مع ما 
 بتقديم هدايا لنتنياهو مقابم تس يم أعمال ما، وهو األمر الوي وااه فيه المحققوي نتنياهو.

وس، متو عةي أي يستمر التحقيق ونفت مصادر في الشررة أي يكوي هنا  احتما  بتدقي نتنياهو رشا
 األسبوا المقبم.

 3/1/2017القدس، القدس، 
 
 القدس شرقي سكان الفلسطينيين لالموافقة على طلبات المواطنة ل أوقفت "إسرائيل" .31

ايدي ة  أيعي  بييور،لي وره  اإلسرا يدية،كشفت المحامية  :القدس في العام  أو فت اإلسرا يديةوزار  الد 
 وأضافتالقدس. شر يِ  الموافقة عدى ردبات الموارنة ال تي يقدم ا سكاي  مردق،بشكم تقر بيا و  2014

مكتب ا،  دم ردبا مستعاال لوزار  الدايدية اإلسرا يدية لمعالاة ردبات  أيفي تصر ح صحفي، 
 الموارنة بصور نااعة، ولترسيل هوا اإلاراء.

القدس ل يحمدوي الانسية اإلسرا يدية، بشر يِ  الغالبية الكبرس مي الموارنيي الفدسرينييي  أيوتابعت 
 اإل امةمما يتيح لدسدرات اإلسرا يدية سحب تأشير   الم اار ي،كما  دا ميي،الن ما هم مارد مقيميي 
 من م بس ولة مردقة.

ايدي ة  أ رت اونرريا لرتفاا وتير  اللغاء اإل امة التي   ،2000في النصك الثاني مي العام  اإلسرا يديةالد 
بدأ الكثير مي سكاي القدس الشر ي ة بالتواه لردب ايو مكانة موارنيي السرا يدييي، لمنو اللغاء 

 مكانت م مي  بم الوزار .
لم يتم   تقر بيا، 2014أنه ابتداءي مي سنة  اإلسرا يدية،ويستد  مي المعريات التي  دمت ا وزار  الدايدية 
ردب الوي   ِدم في  800ت، هنا  أكثر ما يفوق ا  الموافقة عدى ردبات الموارنة. وفي نفس السنوا

ردبا فق  في كم سنة، مما  50-10الميتصة سوس عدى  اإلسرا يديةكم سن ة، ولم توافق السدرات 
 انيفاض حاد مقارنة مو با ي السنوات السابقة. اللىيشير 

 3/1/2017القدس، القدس، 
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 أمر عسكري بنقل "عمونا"لى يصادق عالوسطى بالجيش اإلسرائيلي  المنطقةقائد  .31
صادق  ا د المنرقة الوسرى بالايش اإلسرا يدي، الدواء روني مناحم، عدى األمر : محمد وتد

العسكري الصادر عي الحاكم العسكري بالضفة الغربية المحتدة، والوي يايز نقم مستورنة 'عمونا' 
 اللى مسرحات بديدة، والتي هي أراض بمدكية ياصة لدفدسرينييي.

أتي التو يو عدى األمر العسكري في سياق الحم الوي توصدت الليه الحكومة اإلسرا يدية مو  يادات وي
المستورنيي، بموابه سيتم اليالء مستورنة 'عمونا' بالتوافق بيي األرراف لمو و آير، عدى أي يتم 

ة العديا ول  حتى الثامي مي شباة/فبراير المقبم، بمواب الم دة اإلضافية التي منحت ا المحكم
 لدحكومة.

 2/1/2017، 48عرب 
 
 "الموساد" يسعى لتجنيد المزيد من النساء .32

نشر ا از "الموساد" اإلسرا يدي، صبا  اإلثنيي، العالنا في الصحك اإلسرا يدية : أحمد صقر - ذز 
وشبكات التواصم الاتماعي؛ ي دف اللى تانيد المز د مي النساء في "امو معدومات"، أو كما 

 فة "تاسس"، أو في م ام أيرس.يعرف بوري
وااء صيغة اإلعالي الوي نشره ا از الميابرات اإلسرا يدي "الموساد"، بصيغة المؤنث: "ل ي منا 

الموساد ياند ضابرات لامو معدومات ووات شيصية مميز "،  -ماوا فعدت، بم ي منا َمي أنت 
 وفق ما أورده مو و "المصدر" اإلسرا يدي.

في صيغة اإلعالي، أي يكوي النساء مي "ووات شيصية مميز ؛ لوريفة ضابرة واشترة "الموساد"  
امو معدومات، وهي الوريفة األعدى مرتبة واألكثر معرفة في الا از، وتدعى بالدغة العامية وريفة 

 تاسس".
 2/1/2017، 21موقع عربي  

 
 صالح شبكات التواصللبالجيش اإلسرائيلي : تراجع مرجعية القادة العسكريين "حرونوتيديعوت أ" .33

في تقر ر موسو نشره المراسم العسكري لصحيفة "يديعوت : القدس المحتدة تت نضا  محمد وتد
أحرونوت"، يوسي ي وشواا، أمس اإلثنيي، اتضح أي ايش الحتال  يحاو  منو سنوات التغدب عدى 

قاد  العسكر يي ما سماه التقر ر، التنا ض بيي الشبكات الاتماعية وبيي مراعية وصالحية ال
الميدانييي الحصر ة. وكشك التقر ر أي الايش شك م لانتيي لبحث هوه القضية وتقديم توصيات 

  وحدو ، كما تم عقد أيام دراسية وندوات ميتدفة، لكي مي دوي ادوس.
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الو كشفت  ضية الاندي القاتم ألي ور أزار ا حام عاز الايش عي مواا ة التأثير المتنامي عدى 
ما ينشره راا  ديي ي ود وأعضاء كنيست وراا  سياسة عدى صفحات م الياصة، يصوصاي الانود ل

عدى الانود في الميداي الويي ييدموي في األراضي الفدسرينية المحتدة، لدراة اعدت الايش عاازاي 
مو تفا ر  ضية الاندي الموكور، تااه كم ما يتعدق بما دار عدى ماموعات "واتساب" وشبكات 

 الاتماعي.التواصم 
وأفاد التقر ر أي  اد  الايش الميدانييي يتحدثوي عي الصعوبات التي يواا ون ا في فرض مراعيت م 
عدى الانود الادد مي أبناء الايم الاديد، المرتبريي بشكم وثيق بشبكات التواصم الميتدفة، 

دد يتدق وي باستمرار و تغووي من ا ومي المضاميي المتنا دة عبرها. وأوضح التقر ر أي الانود الا
مضاميي ونصوصاي وأشررة فيديو مصور ، مي هوه الشبكات مباشر  اللى هواتف م اليديوية، مي دوي 
ر ابة عدي ا، ل سيما تد  الرسا م التي تحمم تواي ات مي ا ات ميتدفة حو  كيفية التعامم 

ي. وتكمي يرور  هوه والتصرف في أوضاا وحالت متغير  مي المواا ة الميدانية مو الفدسرينيي
الرسا م في كون ا تصم يال  العمديات الميدانية لدانود وأثناء مواا ت م األحداث الميتدفة، مي 

 دوي وسي  رسمي.
ووفقاي لدتقار ر والتقديرات الرسمية، فإي ل وه الرسا م تأثيراي كبيراي عدى الحالة النفسية لدانود، حتى عند 

د الايش اإلسرا يدي بحسب التقر ر حالت تم في ا تنا م أشررة تدقي ا في ساعات الستراحة. ورص
لت اللى مواد الرشادية لمواا ة العمديات الفدسرينية، وصولي اللى تعديمات حو  ما  فيديو مصور  "تحو 
ياب العمم أو القيام به لدرد عدى الفدا ييي"، مي دوي أي تكوي أي مي هوه األشررة اإلرشادية 

ل ة بول ، بم الن ا تتعارض أحياناي مو األوامر الرسمية لدايش لفتح النار عدى صادر  عي ا ات ميو 
 الفدسرينييي.

في المقابم، أ ر التقر ر أي ايش الحتال ، لم يدر  في الو ت المناسب حقيقة دور األايا  الاديد  
ية يال  مي ال واتك اليديوية و درات ا عدى التصو ر والبث، وتأثيرها عدى تغرية وتوثيق كم عمد

د ا ق مو بث ا عدى ماموعات "واتساب"، وأنه بالتالي لول واود كاميرات التوثيق التي استيدم ا 
 متروعو منرمة "بتسيدم" في األراضي المحتدة، لردت  ضية أزار ا سراي ولما سمو أحد بما حدث.

 2/1/2017، العربي الجديد، لندن
 
 "الدولة الواحدة"انزالق تدريجي لـ من "إسرائيل"يحذر معهد دراسات األمن القومي  .34

الياصة بإسرا يم الصادر عي مع د دراسات األمي  الستراتيايةالناصر : يحور تقر ر التقديرات 
 يمس»الامود وسياسات ا السدبية »القومي التابو لاامعة تم أبيب مو بدء العام الاديد مي أي 
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معتبرا أي حزب هللا وحماس هما أيرر عدو ي  بمكانت ا الدبدوماسية و  دد مستقبد ا كدولة ي ودية،
 ل ا اليوم.

و وضح التقر ر، الوي حرره ر يس مع د دراسات األمي القومي الانرا  بالحتياة والر يس السابق 
لالستيبارات العسكر ة عاموس يادليي، أي السرا يم ضمي مواز ي القوس في المنرقة تتمتو بأمي 

قر ر الصادر عي المع د الموكور الوي يؤث ر عاد  عدى سياسات واستقرار كبير ي. بيد أي هوا الت
المؤسسة الحاكمة، يتااهم وا و الحتال  و زعم أي حالة الامود، واألزمة ال تصادية، وأزمة القياد  

 الفدسرينية واليأس كم ول  يواصم تغوية الرهاب األفراد والاماعات و ؤاج احتمالت النفاار.
سيقد  ييارات السرا يم « الوضو الراهي»ر التوا ات الحالية المدعو  يرأ و نبه اللى أي استمرا

و  دد مستقبد ا كدولة ي ودية ديمقرارية، وهو بول  يقصد عدى ما يبدو اليرر بأن ا ستضرر يوما 
اليتيار بيي أي تكوي ي ودية أو ديمقرارية عدى ذرار تحويرات وز ر الياراية األمر كي اوي كيري 

 يير الوي حور مي تبعات موت تسوية الدولتيي.في يرابه األ
في الحرب عدى ذز  صيك عام « ردع ا»ويعتبر التقر ر أي حركة حماس تواصم بناء  وت ا رذم 

ي كاي الررفاي ذير راذبيي 2014 ، محورا مي احتما  تدهور األوضاا نحو مواا ة اديد  حتى وا 
ماعية دايم القراا. ويشدد يادليي عدى أي اات –شار لتصعيد موضعي أو أزمة ا تصادية أبول . و 

حماس يرير  ألن ا ل تمد  الكثير مما تيسره، محورا مي ميررات ضم مستورنة معاليه أدوميم 
 ومي استعداء العالم ومي التوتر مو الوليات المتحد .

 وفي تدميح واضح اللى ضرور  تربيق تسوية الدولتيي ييد  التقر ر لدقو  اللى النه رذم الوضو
الستراتياي المر ح يحرر عدى  ياد  السرا يم الت رب مي مداولت و رارات صعبة وحيوية لصياذة 
سياسة فعالة لرمي القومي وتدفو مصالح ا العديا كدولة ي ودية ديمقرارية آمنة وشرعية ضمي حدود 

مصدحة حتى لو بدا وأنه ليس هنا  شر   فدسريني لتفا ية ولتربيق ا فإي ال»معروفة. ويضيك 
اإلسرا يدية الم مة تقتضي و ك النزلق التدر اي نحو وا و سدبي وذير  ابم لدتغيير يدعى الدولة 

 «.الواحد 
 3/1/2017القدس العربي، لندن، 

 
 المستمرة المواجهات في" نفحة" سجن ومدير أسرى  ثالثة إصابة .35

 مدير اللى باإلضافة أسرس  ثالثة الي  را و، عيسى الوز ر والمحرر ي األسرس  شؤوي  هي ة ر يس  ا 
دار  األسرس  بيي المستمر  المواا ات يال  بارو ، أصيبوا الصحراوي  نفحة ساي  عد  منو الساي وا 

 .ساعات
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 الساي، في الثنيي، يوم األسرس، ر ر عدى و و الوي بالعتداء سابق و ت في نددت ال ي ة وكانت
 انتقامي بشكم األسرس  عدى بالعتداء تباشر  التي القمو ووحدات اإلدار   بم مي ا تحامه بعد

 .وهماي
 بالغاز ورش م بالضرب، األسرس  عدى اعتداء ال تحام عمدية رافق أنه صحفي، بياي في وأوضحت
لحاق صفوف م، في اإلصابات مي العديد و وا اللى أدس الوي األمر لددموا، المسيم  كبير  أضرار وا 

 .ممتدكات م في
 بين م أسرس  10 عز  اللى األسرس  له تصدس الوي العتداء يال  تلاأ اإلدار  أي ال ي ة وكشفت
 .الدحنوي  محمد األسير 4  سم ممثم

 2/1/2017الجديدة، رام هللا،  الحياة
 
 جديد واقع لفرض مدروسة احتاللية سياسة المستعمرات توسيع: عيسى حنا .36

 سياسة الي عيسى، حنا والمقدسات، القدس لنصر  المسيحية اإلسالمية لد ي ة العام األميي  ا  
 ويشكم  انوني، أساس أي له ليس المحتدة العربية األراضي عدى المستعمرات ال امة في" السرا يم"

 .الحرب و ت المدنييي السكاي بحماية المتعدقة الرابعة انيك لتفا ية فاضحا ير ا
" لنعالم ينيالفدسر المركز" تدقى صحفي بياي في الدولي، القانوي  في أستاو وهو عيسى، وأضاف
 األراضي في وتوسيع ا المستعمرات بناء في عامة استراتياية سياسة تنت ج" السرا يم" أي منه، نسيةي 

 بيي اتفا يات مي رافق ا وما التسوية مسير  أي اللى مشيريا القدس، في ا بما المحتدة الفدسرينية
 العكس عدى بم ؛"إلسرا يديا" الستيراي وو ك األراضي لمصادر  حداي  تضو لم والسدرة الحتال 

 .التوسعية الستيرانية سياسات ا الحتال  سدرات كثفت ول  مي
 2/1/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز

 
 القدس شرق  أصحابها وتشرد للبدو مسكناً  11 تهدم االحتالل جرافات .37

 تامو مي ،"سنيسم وادي" في لدبدو مسكنا 11 الثنيي، يوم اإلسرا يدي، الحتال  ارافات هدمت
 . انونيت ا عدم بحاة المحتدة، القدس مدينة شرق  األحمر الياي
 وثمانية أيرس  مساكي، ثالثة له هدمت الحتال  ارافات بأي لمراسدتنا، الا اليي عاد  وأوضح
 هوه في مساكنه الحتال  هدم مي است اانه عي معربا  انونية، ذير أن ا بحاة ا ي، حتى  ير ي
 .العراء في أصبحت فردا 14 المكونة أسرته وأي ياصة ،البارد  األاواء
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 المنرقة أذدقت حيث التامو، مي آير وادي اللى انتقدت الحتال  ارافات الي مراسدتنا و الت
 .شيصا 85 عي يز د ما اللى المشرديي الموارنيي مامم بدغ حيث اديد ، هدم بعمدية وشرعت

 2/1/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
صابة فلسطينياً  16 اعتقال .38  القطاع في بالرصاص شاب في الضفة الغربية وا 

 المحتدة القدس مي متفر ة أنحاء مي فدسرينياي  16 اإلثنيي أمس فار الحتال   وات وكالت: اعتقدت
 اليديم مدي ا تحمت الحتال   وات بأي بياي، في الفدسريني األسير نادي وأفاد .الغربية والضفة
 مي واعتقدت لدنيراي، كثيك الرالق وس  المحتدة بالقدس عد  وأحياء وانيي ورولكرم لحم وبيت
 .مردوبوي  أن م زعمت
 ش دت ا التي المواا ات يال  الحتال ،  وات برصا  فدسريني شاب أصيب ذز   راا وفي

  الحتال  وات الي فدسرينية مصادر و الت. ذز  شرق  الشااعية حي شرق  عوز ناحم منرقة
 أسفر مما ذز  شرق  عوز ناحم مو و في الشباي عشرات تااه الغاز و نابم الحي الرصا  أردقت
 .بارا  مواري الصابة ع م

 3/1/2017الخليج، الشارقة، 
 
 غزة أسرى  أهالي زيارات يلغي االحتالل .39

 بيت معبر عبر المغادر  مي ذز   راا أسرس  عوا م الثنيي، يوم صبا  اإلسرا يدية، السدرات منعت
 .اثنيي يوم كم العاد  ارت كما لز ارت م" اليرز" حانوي 
 القراا أسرس  ألهالي تسمح لي بأن ا ،"األحمر الصديب" الدولية ال ي ة اإلسرا يدية السدرات وأبدغت
وا لول ، األسباب توضح أي دوي  أبنا  م لز ار  بالتواه  لفترات أم معينة لفتر  متعدق األمر كاي ما وا 
 .رو دة
 تفاصيد ا عي يعدي أي دوي  سري  بشكم الكابنيت أ رها عمم بيرة متعدق اإلسرا يدي القرار أي و بدو
 .بغز  المفقوديي انوده العاد  ب دف حماس عدى لدضغ  أمس

 2/1/2017القدس، القدس، 
 

 2016 خالل الصحفيين بحق انتهاًكا 676 يرصد الحكومي" اإلعالمي "المكتب .41
 في العالمية ومؤسسات صحفييي بحق ارتبكت انت اكيا 676 الحكومي اإلعالمي المكتب رصد

 .2016 عام يال  المحتدة الفدسرينية األراضي
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 يوم" فعاليات يال  الصحفييي بحق والعتداءات النت اكات حو  مفصم تقر ر في المكتب وسام
 ِ بم مي انت اكيا 589 ديسمبر،/ األو  كانوي  ش ر مي 31 يوافق والوي" الفدسريني لدصحفي الوفاء

 .الغربية الضفة في السدرة أمي أا ز  نفوها انت اكيا 78و اإلسرا يدي الحتال 
 لقمو والمفررة المباشر  القو  استيدام تعمد اإلسرا يدي الحتال  أي اللى" الحكومي اإلعالمي" وأشار

بعادهم ال صا  م أام مي اإلعالم ووسا م الصحافييي  التغرية. عمديات ومنو الميداي عي وا 
 العتداءات ضمي تندرج" 2016 عام يال  الحتال  انت اكات معرم أي الحكومي بي ي التقر ر كما

 ت دد من ا ماموعة وأي ياصة الصحافة حر ة عدى والعميق اليرير التأثير ووات والمركبة الاسيمة
 وهه في الستمرار عدى في ا العامديي الصحافييي وعشرات المؤسسات مي العديد  در  بتقويض
 ".الحقم هوا مي وتيرا م الم نة

 2/1/2017الين،  أون  فلسطين

 

 مؤسسة حقوقية تطالب بتوفير "حماية دولية" لألسرى في سجون االحتالل .41
رالبت امعية "واعد" لرسرس والمحرر ي : تحر ر الي اب العيسى، الغني الشامي مي عبد -ذز  

 المتواصدة بحق م. واعتداءاتهالحتال  بضرور  توفير حماية دولية لرسرس، وول  في رم تغو  
و ا  مدير الامعية، عبد هللا  نديم لت " دس برس"، الي "األسرس في ساوي الحتال  يتعرضوي 
لحمدة  مو واعتداءات منرمة ت دف اللى فرض وا و مغاير عدى األسرس في رم  رارات حكومة 

 الحتال  األيير ".
ير الحماية الدولية لرسرس في ساوي الحتال ، مرالبا ودعا  نديم الماتمو الدولي بضرور  توف

 المؤسسات الدولية والحقو ية ل سيما الدانة الدولية لدصدب األحمر القيام بدورها تااه األسرس.
وأشار اللى أي أنه سيتم تنريم و فة احتاااية أمام مقر المندوب السامي التابو لرمم المتحد  في 

ضمي سدسدة فعاليات تضامنية، "مي أام فضح انت اكات الحتال  بحق مدينة ذز ، يوم الثالثاء، 
 األسرس".

 2/1/2017، قدس برس
 
 : أعداء األمس أصبحوا أصدقاء.. التوتر بين حماس ومصر يتالشىالعبري " نيوز وانموقع " .42

 مشيراي اللى ومصر،تقر را عي العال ة بيي حماس  اإلسرا يدي” نيوز واي“نشر مو و : ترامة "وري"
 الماضية،األيير  ش دت تحسي في تد  العال ات التي شاب ا التوتر عدى مدار السنوات  األسابيوأي 
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بالتوازي مو استمرار التوتر بيي مصر والسدرة الفدسرينية بسبب دعم السيسي لدقيادي ال ارب محمد 
 دحالي ومو ك مصر بشأي التصو ت في مادس األمي بشأي المستورنات.

واي العبري في تقر ر ترامته وري أي صا ب عر قات األميي العام لدانة  وأضاف مو و نيوز
التنفيوية لمنرمة التحر ر الفدسرينية عقد ااتماعا ن اية األسبوا في القاهر  مو وز ر الياراية 

ولكي مي  2334المصري سامح شكري نتياة استمرار تنسيق الموا ك في  رار مادس األمي الدولي 
وا كاي هوا الاتماا سوف يحسي العال ات بيي السدرة الفدسرينية مو القياد  المشكو  فيه ما ال

 المصر ة التي تقدم دعم ا لمحمد دحالي عدى أنه يديفة محتمم لعباس.
وأكد المو و أنه كازء مي تحسي العال ات بيي مصر وحماس زار القاهر   بم أيام  ديدة، الدكتور 

لسياسي لحركة حماس، وبعدها سرعاي ما راو وزار مصر موسى أبو مرزوق، نا ب ر يس المكتب ا
السماعيم هنية وهو مي كبار  يادات حماس المرشح البارز لتولي منصب ر يس المكتب السياسي 

 بديال ليالد مشعم.
والتقى موسى أبو مرزوق مو مسؤولي الميابرات المصر ة وأردع م عدى محادثات المصالحة بيي 

في  رر وسويسرا وبحث مع م عددا مي القضايا مثم فتح معبر  حركتي فتح وحماس التي عقدت
 رفح والوضو في  راا ذز  ونية عباس اللى عقد المادس الورني الفدسريني في رام هللا  ر با.

ومؤيرا زارت وفود مي راا  األعما  واألكاديمييي والصحفييي الفدسرينييي مصر، كما أنه ساعد 
ريم الا اد اإلسالمي الوي لديه عال ة ايد  مو القياد  المصر ة عدى ووباي الاديد في العال ات تن

والوسارة بيي حماس ومصر، ول وا الغرض وفدا مي الا اد اإلسالمي زار مصر بر اسة األميي 
 العام لدحركة رمضاي شدح.

وفي األسابيو األيير  كانت هنا  يالفات بيي حماس وتنريم داعش في شما  سيناء، وأارت 
مواة مي العتقالت ضد الم ات مي نشراء الا ادية السدفية دعم التنريم في  راا  حماس مؤيرا

ذز ، ووفقا لمصادر في  راا ذز  استاوبت  وات األمي التابعة لحماس المحتاز ي بت مة ت ر ب 
 األموا  واألسدحة اللى دايم األراضي المصر ة لتنفيو هامات الرهابية.

  الحركة تغيير المسار في عال ات ا مو داعش سيناء لتحسيي ووفقا لمصادر في حماس،  ررت  ياد
عال ات ا مو مصر والحفاظ عدى ال دوء المستمر عدى الحدود مو السرا يم، ولكي ليس مي الواضح 
ما الوا كاي هوا التغيير مؤ ت أم دا م، ولكي يبدو أي  ياد  حماس أدركت اهتمام ا بتحسيي العال ات 

 لتوترات بيي مصر والسدرة الفدسرينية.مو مصر، ل سيما في ضوء ا
د خارج السرب، واشنطن  2/1/2017، موقع وطن يغر 
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 على الحدود مع غزة نفقاً  12تدمير  يعلنالجيش المصري  .43
ا عدى حدود ذز  12أعدي الايش المصري، اليوم اإلثنيي، تدمير : القاهر / محمد محمود  .نفقيا اديدي

امر الرفاعي، في بياي نشره عبر صفحته الرسمية بمو و و ا  المتحدث باسم الايش العقيد، ت
نفقا اديدا عدى  12التواصم الاتماعي "فيسبو "، الي " وات حرس الحدود تمكنت مي تدمير 

ولم يوكر المسؤو  العسكري متى تم تدمير  بمحافرة شما  سيناء )شما  شرق(". الحدوديالشر   
 تد  األنفاق.

، بدأ الايش ضل كميات كبير  مي مياه البحر عدى رو  2015ومنو منتصك سبتمبر/ أيدو  
الشر   الحدودي، بيي مصر و راا ذز ، ب دف تدمير األنفاق الممتد  أسفده، بالتوازي مو عمديات 
عسكر ة تش دها محافرة شما  سيناء ومدينة رفح المصر ة ضد مسدحيي يست دفوي مقرات أمنية 

 وعسكر ة مصر ة.
 2/1/2017 ،اءلألنب األناضولوكالة 

 

 "إسرائيل"ثبت تجسس شركة أورانج لصالح ت االقتصاديةالمحكمة القاهرة:  .44
أ رت المحكمة ال تصادية، ثبوت تاسس شركة "أورانج" مصر لالتصالت، عدى : مصرفى مراد

المصر يي لصالح الحتال  اإلسرا يدي، عبر النشاء محرة لدشركة بمنرقة العواة في شما  سيناء، 
  عدى موافقة الا ة المالكة لدبرج المعدني واستيدمت ا لتمر ر مكالمات بررق ذير دوي الحصو 

 شرعية مو السرا يم، وفرضت عدي ا ذرامة مالية.
المحكمة  ضت في الازء الفني فق ، دوي أي تتحر  الدولة فيما يتعدق بت"ايتراق أمن ا القومي 

 لصالح دولة معادية".
"مقارعة الشركة، بعد  رار القضاء الص يوني الداعمة لدكياي واددت حمدة "معا لمقارعة أورانج 

المصري،  ا دة: "الحكم يمثم فضيحة اديد  لنرام يرس في عقوبة التيابر مارد ذرامة تحقق ازءا 
 مي نعمه في امو الما  باسم الوري وأهده".

دوات تاسس ا في وات مت الحمدة النرام المصري بكونه يعدم مسبقا أي "أورانچ" ور ثة موبينيم وأ
 منرقة العواة، وتااهده ل ا، وشددت عدى أهمية المضي  دما في تحقيق المقارعة.

ونقم "المصر وي" عي منسق الحمدة، محمد أكسايي،  وله، الي "حكم المحكمة ال تصادية بتغر م 
ر شركة أورانج ماليا بسبب تاسس ا عدى المصر يي في منرقة العواة هو الثبات اديد عدى التياب

ودعا الدولة اللى اتياو  رارات تحمي الموارنيي واألمي القومي مي اليتراق  مو العدو األو ".
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الياراي، وعدم الكتفاء بالغرامة المالية فق  لكوي القضية تتعدق بأمي دولة بأكمده وليس يسا ر 
 مادية لصالح شركة.

ي، ترايي الدولة في التعامم ومي ا ته، استنكر مادي حمداي، نا ب ر يس حزب الاب ة الديمقرار
"أورانج" مصر لدمحمو  رذم أي حالة تيابرها مو السرا يم واضحة، وثبتت عبر محكمة  مو شركة

مصر ة، وأوضح حمداي، في تصر ح يا  لت"المصر وي"، أنه في حا  كانت عقوبة ت مة التيابر 
الدولة أو أي يتيابر مو  مي تسو  له نفسه أي يبيو أسرار أي لوم عدىتصم اللى دفو الغرامة فال 

وعدى رأس م الر يس األسبق محمد  ات امه بالتيابردولة عدو، وأي هوا الحكم يبرئ ساحة كم مي تم 
مرسي. و ضت المحكمة ال تصادية، بإلزام شركة أورانج مصر بتعويض مادي لصالح الشركة 

صابت ا نتياة تمر ر مديوي انيه، كتعويض عي اليسا ر التي أ 49.1المصر ة لالتصالت  دره 
 مكالمات بررق ذير شرعية مو السرا يم في القضية المعروفة العالميًّا بتيابر موبينيم مو السرا يم.

 2/1/2017، المصريون، القاهرة
 

 "إسرائيل"مازال التهديد التقليدي األكثر خطورة على  "هللا حزب" :إسرائيلي أمنيتقرير  .45
دراسات األمنية الورني اإلسرا يدي، نشر اليوم الثنيي، أي تم ابيب ت د ب ا ت وكر تقر ر لمع د ال

الدبناني لديه صوار ل يمكي أي تصم ألي مدس وصوار ل د يقة التصو ب، ورا رات " حزب هللا"
 الصنو.نرم دفاا اوي روسي  وأفضمبدوي ريار لشي هامات، 

 "حزب هللا"س اإلسرا يدي، الي انرا  عموس يادليي لدر ي الميار ا  التقر ر، الوي  دمه ر يس المع د 
يديعوت " وكرت صحيفة اإلسرا يدية حسبماعدى ذزو البددات والمدي  تتدربيمتد  أيضا وحدات بر ة 

زا  الت ديد األكثر يرور  الوي  ما" حزب هللا"في مو ع ا اإللكتروني. وأضاف التقر ر أي ” احرونوت
 أو اليراي./حماس/ اإلسالميةتواا ه السرا يم مي حركة المقاومة 

التقر ر بتحسيي عمدية امو المعدومات الستيباراتية مي اانب السرا يم لمواصدة يفض نقم  وأوصى
الي وبالتالي يفض احتمالت حدوث تصعيد. ذير أي التقر ر  ا   األسدحة المتقدمة اللى حزب هللا،

 صراا مو حماس أعدى مما مو حزب هللا أو اليراي. اندلا احتما 
 3/1/2017، لندنالقدس العربي، 

 
 الجيش اللبناني: إطالق نار إسرائيلي على مركب صيد لبناني .46

العدو اإلسرا يدي أ دم عند الثانية »مدير ة التوايه أي  -أعدنت  ياد  الايش ": الحيا " –بيروت 
والنصك بعد ر ر أمس عدى الرالق النار في اتااه مركب صيد لبناني دايم المياه اإل ديمية 
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تتم متابعة الموضوا »و الت في بياي أمس أنه «. ابم رأس النا ور ، مي دوي الصابة أحدالدبنانية مق
 «.بالتنسيق مو  وات األمم المتحد  المو تة في لبناي

الريراي الحربي المعادي حدق في أاواء »الرسمية أي « الوكالة الورنية لنعالم»اللى ول ، وكرت 
 «.ق أاواء منرقة مراعيوي عدى عدو متوس  رس العر وب، حاصبيا والبقاا الغربي، وير 

 3/1/2017، ، لندنالحياة

 
 "وعد بلفور"جمعيات تونسية تطالب بريطانيا باالعتذار للفلسطينيين عن  .47

األناضو :  ا  ال تالف التونسي لمناهضة الص يونية، اليوم الثنيي، النه يعتزم تنريم  –تونس 
الوي أيد ال امة ” بدفور“ي أام العتوار عي وعد حمدة تو يعات عالمية لدضغ  عدى بر رانيا م

 وري لدي ود في فدسريي.
وفي حديث لرناضو  عدى هامش ندو  صحفية نرم ا ال تالف )يضم امعيات داعمة لدقضية 
الفدسرينية( اليوم في تونس العاصمة،  ا  صال  الداودي منسق شبكة باب المغاربة لددراسات 

عضاء ال تالف(، الي ال تالف يعتزم تنريم حمدة تو يعات عالمية مي الستراتياية )مستقدة وأحد أ 
أام الابار بر رانيا عدى العتوار لدشعب الفدسريني عي وعد بدفور، دوي توضيح آلية تد  الحمدة 

ال تالف سينرم  وافم في كم محافرات تونس موا ة لدشباب “وأضاف الداودي أي  وتو يت ا.
 ”.واألرفا  لدتعر ك بفدسريي
لتار م “لتنريم ندوات بمشاركة نشراء فدسرينييي وعرب  -الداودي –و ير  ال تالف أيضا 

 ”.التربيو ومقاومة كافة أشكاله مو الكياي الص يوني
 ضية اذتيا  الموساد لدش يد الم ندس محمد الزواري ستكوي “مي ا ة أيرس، اعتبر الداودي أي 

نة وسيرالب السدرات التونسية بإدانة الكياي الص يوني حاضر  في الفعاليات التي ستقام ريدة الس
دانة الار مة دوليا  ”.أمام ال ي ات األممية وا 

 3/1/2017، القدس العربي، لندن
 

 تبذل "جهودًا كبيرة جدًا" للتقر ب من اإلمارات "إسرائيل": "مركز أبحاث األمن القومي" .48
ي يعد أهم محافم التقدير الستراتياي في تم نشر "مركز أبحاث األمي القومي"، والو: صالح النعامي

دة تيد  اللى أي  السرا يم "معابة" بالدور السياسي الوي تؤديه دولة اإلمارات  أبيب، دراسة مفص 
 ال ديمياي، وأن  ا تسعى لدتقارب مع ا، وتبو  في سبيم ول  "ا وداي كبير  اداي".
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ها ر يس  سم دراسات اليديج ف ي المركز يو يم اوزنسكي، تنبو "أهمية وبحسب الدراسة، التي أعد 
اإلمارات"، في نرر السرا يم، مي دورها الكبير "في مواا ة التحديات السياسية وال تصادية 

 والعسكر ة التي أسفر عن ا الربيو العربي".
وأشارت الدراسة اللى أي  الكثير مي القوس في العالم العربي، "باتت تدر  أهمية دور اإلمارات وتحاو  

ي تان دها لصالح ا"، متو عاي أي تواصم اإلمارات توريك "مواردها ال تصادية ال ا دة والعسكر ة في أ
 التأثير عدى التحولت في العالم العربي، ومحاصر  تأثيرات الربيو العربي".

ألك اندي، يعتمد عدى المرتز ة"، مضيفة  50و الت الدراسة الي  "الايش اإلماراتي الوي يبدغ تعداده 
أي  "اإلمارات شن ت هامات ضد ليبيا انرال اي مي  واعد اوية مصر ة"، لفتة اللى أن  ا، وباإلضافة 
د الايش المصري بعتاد، مي ضمنه  اللى الدعم المالي الوي تقدمه لنرام عبد الفتا  السيسي، تزو 

 را رات بدوي ريار، لشي  هامات ضد أهداف لدا ادييي في سيناء.
"السدرات اإلماراتية  معت بناا  مراهر الحتااج عدى الحكم في الدايم بعد  ووك رت الدراسة بأي  

ر الربيو العربي، والتي تم  التعبير عن ا مي يال  موا و التواصم الاتماعي، حيث  امت بات ام  تفا 
عناصر مرتبرة باماعة اإليواي المسدميي بالمسؤولية عن ا"، مشير  اللى أي  القمو ترافق مو تقديم 

 ح سيية لدام ور دايم اإلمارات.من
 2/1/2017، العربي الجديد، لندن

 
 "إسرائيل"حركة المقاطعة في الخليج تطالب حكوماتها بااللتزام بمقاطعة  .49

أعدنت حركة المقارعة الدولية إلسرا يم في اليديج العربي وكازء مي «: القدس العربي» –ر ام هللا 
التي يقودها « BDS»ر حركة المقارعة العالمية حرا  يدياي مناهض لدتربيو يعمم ضمي الرا

أكبر ا تالف مي مؤسسات الماتمو المدني الفدسريني وتنادي أصحاب الضما ر الحية بمقارعة 
السرا يم وسحب الستثمارات من ا وفرض العقوبات عدي ا اللى أي تنصاا لدمبادئ الدولية لحقوق 

اليديج بقدق بديغ وهي ترس مي يدفو دو  اليديج  اإلنساي، أن ا تتابو الترورات األيير  مي حكومات
 اللى التقرب مي العدو الص يوني ويولي القضية الفدسرينية  ضية العرب األولى. 

و الت الحركة الي ما يز دها ألميا عدى ألم هو أي ترس هوه المحاولت التربيعية تصم اللى حد التعامم 
في  تم أهدنا في فدسريي ولم يكي العدواي » مو مؤسسات السرا يدية عسكر ة متوررة بشكم مباشر

وول  في الو ت الوي توااه هوه الشركات مقارعة دولية أدت اللى أي تدغي بعض «. عدى ذز  ببعيد
دو  في التحاد األوروبي عقودها مو هوه الشركات كشركة اللبيت اإلسرا يدية في النرو ج وفرنسا. 

أي الوليات المتحد  وافقت عدى صفقة أسدحة مو وكشفت الحركة أنه تبيي مؤيراي مي الصحافة 
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الحدس الدو  اليدياية وتحتوي عدى يووات مي صنو شركة اللبيت وهي شركة السرا يدية مقرها في 
 حيفا المحتدة.

 Abu Dhabi MAR and ThyssenKrupp Marineوفي الو ت نفسه نشر أي شركة مقرها اإلمارات)

Systems البحر ة اإلسرا يدية. وأدانت حركة مقارعة السرا يم في ( ستبدأ في تصنيو سفي لدقوات
وكموارنيي في دو  مادس التعاوي اليدياي هوا التربيو مو دولة الحتال  « BDS Gulf»اليديج 

والتعاوي العسكري ورالبت المسؤوليي هنا  بإيقاف العقود الموكور ، كما رالبت اميو دو  اليديج 
ي وهو المو ك الوي يعبر عي شعوب اليديج المناهضة لدتربيو اللتزام بمقارعة الكياي الص يون

 والمساند  لنضا  الشعب الفدسريني ضد الستعمار و تسق مو موا ك حكومات ا التار يية.
 3/1/2017، القدس العربي، لندن

 

يعود إلى أيام بورقيبة والسلطات تتهرب من مسؤوليتها تجاه  "إسرائيل"التطبيع مع : الكحالوي  .51
 ل الزواري اغتيا
والمدير « تونس اإلراد »د. رارق الكحالوي القيادي في حرا   انتقد«: القدس العربي» -تونس 

السدرات التونسية مي المسؤولية « ت رب« »المع د التونسي لددراسات الستراتياية»السابق لت
محمد الزواري المضاعك، والوي تسبب باذتيا  يبير الريراي  األمنيالسياسية سواء تااه اليتراق 

وديو  صحافي السرا يدي اللى البالد لتغرية الحادثة، أو فيما يتعدق برفو شكوس أممية لمالحقة 
الانا  والدفاا عي سياد  الدولة التونسية. وتحدث، مي ا ة أيرس، عي واود تار ل لدتربيو بيي 

سرا يمتونس   .، بدأ  بيم الستقال  مو الحبيب بور يبةوا 
السرا يدي لعدد مي األا ز  الحكومية في تونس، « ايتراق»البعض عي واود  وفيما يتعدق بحديث

سرا يمنعتقد أي هنا  تار ياي لدتربيو بيي تونس » ا   كاي  الومنو حتى ما  بم دولة الستقال   وا 
عبر وسا   من ا الوكالة الي ودية العالمية  اإلسرا يدي نا  مو الررف  الحداثبور يبة حر صاي عدى 

. وفي هوا السياق مي الممكي انه حصدت ايترا ات. عدى اإلسرا يدي األرشيكموثق في وهو امر 
 أمنىلسدو   1988ا اد )يديم الوز ر( سنة  أبوكم حا  هنا   را ي  وية في حادثة اذتيا  الش يد 

. لكي رذم األا ز حصدت عدى تس يالت مي دايم بعض  أن ا السرا يديةسدبي و د نقدت مصادر 
 باألساسالتونسي بمعز  عي الحكام وتغير الحكومات يبقى ا ازاي ورنياي  األميا از  أيول  نعتقد 

 «.األانبيةويحتاج لمز د مي الدعم لمواا ة اليترا ات 
 3/1/2017، القدس العربي، لندن
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 ألف دوالر أمريكي 150الهالل األحمر القطري يواصل دعم الصحة في غزة بقيمة تجاوزت  .51
  األحمر القرري ا ازي ليزر ربييي متيصصيي كمساهمة لصالح مامو الشفاء  دم ال ال: الدوحة

الربي التابو لوزار  الصحة الفدسرينية في  راا ذز ، وول  ضمي مشروا "تا يز مبنى الاراحات 
التيصصي" الوي ينفوه ال ال  األحمر القرري بتمو م مي برنامج دو  مادس التعاوي اليدياي 

 دار  البن  اإلسالمي لدتنمية.إلعاد  العمار ذز  بإ
ومي ناحيته، أشار مسؤو  مشروا "تا يز مبنى الاراحات التيصصي" في ال ال  األحمر القرري 
الم ندس عبد هللا المدهوي اللى أي أا ز  الديزر الاديد  التي تم تور دها اللى مامو الشفاء الربي 

ألك  150، و د تااوزت تكدفت ا المالية تعتبر األولى مي نوع ا في مستشفيات وزار  الصحة بفدسريي
مر ض في  راا ذز ، موضحا أي  500دولر أمر كي، وسوف تساهم في التيفيك عي حوالي 

المر ض كاي في السابق يضرر اللى السفر لدعالج يارج فدسريي، وكانت تكدفة الادسة العالاية 
ادسات وفي رم احتمالية  8مي الواحد  تتكدك ألك دولر أمر كي، مو حااة المر ض اللى ما يقرب 

 أش ر. 8الذالق المعابر وصعوبة التنقم لستكما  ادسات العالج التي تمتد ألكثر مي 
 2/1/2017الشرق، الدوحة، 

 
 "هيومن رايتس ووتش": مسؤولون إسرائيليون يدعمون "إطالق النار بقصد القتل" .52

الي تحديم تصر حات بعض كبار  الت منرمة "هيومي رايتس ووتش"، اليوم اإلثنيي، ": نيو ور 
المسؤوليي اإلسرا يدييي ي برز أن م يشاعوي الانود والشررة اإلسرا يدية عدى  تم الفدسرينييي الويي 
يشتبه في أن م سي ااموي السرا يدييي، حتى الي لم يكونوا يشكدوي أي ت ديد، في حيي فشم مسؤولوي 

 دقو ".السرا يديوي آيروي في نبو دعوات الستيدام المفرة ل
وأضافت المنرمة الدولية، في بياي صحفي، أن ا وث قت تصر حات عديد  منو أكتوبر/تشر ي األو  

لكبار السياسييي اإلسرا يدييي، بمي في م وز ر الشررة ووز ر الايش، تدعو راا  الشررة  2015
تيدام القو  والانود اللى الرالق النار لقتم الم ااميي المشتبه ب م، بصرف النرر عما الوا كاي اس

 القاتدة ضرور  حتمية لحماية األروا .
و الت مدير  مكتب "هيومي رايتس ووتش" في السرا يم وفدسريي، ساري بشي: "ل يتعدق األمر 
بالانود اإلسرا يدييي المار يي، بم بكبار المسؤوليي اإلسرا يدييي الويي يأمروي عدنا  وات األمي 

عي نتا ج محاكمات الانود األفراد، وعدى الحكومة  بإرالق النار بقصد القتم. بغض النرر
 اإلسرا يدية الصدار أوامر واضحة بعدم استيدام القو  الل وفقا لدقانوي الدولي."
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 تدت في ا القوات  2015حالة منو أكتوبر/تشر ي األو   150وتابو البياي أي "هنا  أكثر مي 
ا ب م بمحاولة رعي أو دهس أو الرالق النار اإلسرا يدية بالرصا  فدسرينييي بالغيي وأرفال مشتب 

 عدى السرا يدييي في السرا يم والضفة الغربية".
و ا  البياي الي "عدى نتنياهو وكبار المسؤوليي األمنييي الصدار تحويرات عامة وياصة بعدم 
استيدام القو  المميتة عمدا الل عند الضرور  القصوس لحماية األروا ، ل سيما في رم انتشار 

 حات تشاو  وات األمي عدى الرالق النار بقصد القتم حتى عندما ل يكوي ضرور ا لحماية تصر 
 األروا ، وتواتر مزاعم وات مصدا ية بالستيدام المفرة لدعنك".

اراء تحقيقات  وأضاف أي "عدى السدرات تنريم استيدام القو  مي اانب  وات الايش والشررة وا 
يشتبه في ا بالستيدام المفرة لدقو ، بما في ول  عمديات  وات مصدا ية في اميو الحالت التي

القتم يارج نراق القضاء، وعدى السدرات أيضا تغيير  واعد الشتبا  لدحد مي استيدام القو  القاتدة 
 عمدا الل في حالت الضرور  القصوس لحماية األروا ، بما يتماشى مو المعايير الدولية".

لمثالي لينبو كبار المسؤوليي في البالد يراب الرالق النار بقصد و الت بشي: "هوا هو الو ت ا
 القتم، وتوضيح القيود عدى هوا الفعم لدانود والشررة".
 2/1/2017، نيويورك، هيومن رايتس ووتشموقع 

 
 : موسكو تستضيف اجتماعًا للمصالحة بين "فتح" و"حماس" منتصف الشهر الجاري تاس وكالة .53

" الروسية لرنباء، اإلثنيي، الي العاصمة الروسية موسكو ستستضيك أفادت وكالة "تاس: موسكو
 مي يناير/ كانوي ثاني الااري. 15ااتماعاي لممثديي عي حركتي "فتح" و"حماس" الفدسرينيتيي، في 

وأوضحت الوكالة أي الاتماا يأتي في الرار مساعي تحقيق المصالحة بيي أكبر حركتيي عدى 
 التزامي مو مؤتمر بار س الدولي لدسالم بيي الفدسرينييي واإلسرا يدييي. الساحة الفدسرينية، وول  ب

فر قيا، مييا يم بوذدانوف،  ا  في يونيو/ حز راي  وكاي المبعوث الروسي اللى الشرق األوس  وا 
 الماضي، الي النقسام بيي الفدسرينييي "عامم سدبي آير يعر م التقدم نحو السالم".

تعمم عدى تحقيق المصالحة، "حتى يتمكي الفدسرينيوي مي الاراء وأوضح بوذدانوف أي بالده 
 مباحثات عبر وفد موحد"، األمر الوي وصفه بت"الم مة وات األولوية".

 3/1/2017وكالة األناضول لألنباء، 
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 العقوبات اإلسرائيلية ضد أسرى "حماس": مرحلة ما قبل التفاوض؟تقرير:  .54
م مي اديد  ضية الانود اإلسرا يدييي األسرس لدس حركة عادت اللى التفاع: ذز  تت ضياء يديم

"حماس" في ذز ، مو بث كتا ب القسام شر ريي مصور ي لدمحتاز ي لدي ا، وما تبعه مي اتياو 
المادس الوزاري المصغ ر لدشؤوي السياسية واألمنية في السرا يم )الكابينت(، سدسدة مي العقوبات 

 ز  اثامين م.تراو  أسرس الحركة وش داءها المحتا
وهوه ليست المر  األولى التي تداأ في ا حكومة الحتال  لعقوبات تااه أسرس "حماس" لدفو الحركة 
لتغيير سياسات ا تااه الانود اإلسرا يدييي، الو سبق ول  عقوبات شديد  لدغاية ضد أسرس "حماس" 

وضات التباد  في ، وتضييق أ وس كدما تعثرت مفا2006عقب أسر الاندي، ادعاد شالي ، عام 
 حينه. 

وأكد النارق باسم "حماس"، حازم  اسم، لت"العربي الاديد"، أي  هوه القرارات التي اتيوت ا الحكومة 
المصغر  لالحتال  هي هماية ل تمارس ا الل العصابات التي تعمم يارج القانوي، وهي تعبر عي 

فالس في ييارات ا عندما تنفو الاراءات ضد اثام  يي ش داء وأسرس ع ز  .حالة عاز وا 
وبي ي النارق باسم "حماس" أي  رر ق الحتال  لدحصو  عدى أسراه لي يتم الل عبر صفقة يستايب 
في ا لشروة المقاومة و"كتا ب القسام" )الانا  العسكري لحركة حماس(، مؤكداي أي  الحتال  في 

ى القراا، وفرض حصاراي مرات سابقة، ار ب هوه الوسا م بعد أسر شالي  وشي هامة شرسة عد
شامالي، واتيو الاراءات بحق األسرس ووو  م، لكنه لم يناح في الحصو  عدى شيء، أمام صمود 

 األسرس والموارنيي و"كتا ب القسام"، عدى حد تعبيره.
ووكر مدير امعية "واعد" لرسرس والمحرر ي، عبد هللا  نديم، أي  اإلاراءات اإلسرا يدية المعدي عن ا 

ت، اديد   ديمة، فإي ازءاي من ا معمو  به منو و ت سابق، وكم أسبوا هنا  تفتيش كعقوبا
 استفزازي أو ا تحام ليدي ونقم  يادات في الساوي وعزل ا انفرادياي، بحسب تأكيده. 

وأوضح في حديث لت"العربي الاديد"، أي  كثيراي مي أهالي األسرس في ذز ، منو  رار العاد  است ناف 
عتقالت، لم يقوموا بز ار  أبنا  م في الساوي، متحدثاي كول  عي يروات سيقوم ب ا الز ارات لدم

 األسرس الفدسرينيوي في الساوي اإلسرا يدية لدرد عدى التمادي اإلسرا يدي بحق م.

ورداي عدى سؤا  حو  تأثر المقاومة بمثم هوه العقوبات اإلسرا يدية، أااب: "الننا أمام مقاومة وازنة 
ي  تقدم كثيراي في صفقات التباد ، وفي اعبت ا ما سيؤثر عدى الموضوا باإليااب، واستراعت أ

والوحيد الوي في مأزق حكومة الحتال  الو يمر العام تدو العام دوي أي  تقدم عدى تنفيو أي مي 
 الوعود التي تقوم ب ا ألهالي )انودها( األسرس".
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حاتم أبو زايد ، لت"العربي الاديد"، الي  الحتال   وفي نفس السياق،  ا  اليبير في الشأي اإلسرا يدي،
اإلسرا يدي يقوم باإلاراءات حالياي مي أام يفض سقك التو عات عبر استمرار الدعاء بأي انوده 
اثث، وول  ليفض ثمي الصفقة المقبدة، ومحاولة لدضغ  عدى حركة حماس. وأكد أي  الحتال  

دى األسرس ومي الممكي أي تشمد ا الاراءات سيعزز مي الضغ  عدى "حماس" عبر الضغ  ع
تراو  الضغ  عدى القراا المحاصر السرا يدياي منو عشر سنوات مي أام أهداف سياسية. ووكر أي  
نتنياهو ذير معني حالياي بالوصو  اللى صفقة تباد ، أو الديو  في مفاوضات مو "حماس"، عدى 

يير لت"القسام"، بأي  هنا  عدداي مي الانود عدى الرذم مي التدميحات التي حمدت ا مقارو الفيديو األ
 يد الحيا . وأوضح أي  حركة حماس لي تقوم بكشك اميو أورا  ا التي تمس  ب ا ألن ا تر د مقابم 
كشك مصير الانود وتفاصيد م ثمناي، وستستمر وراع ا العسكر ة برر  المز د مي التدميحات عبر 

 كيده.مقارو فيديو أو وسا م أيرس، بحسب تأ
وبي ي أبو زايد  أي  ييار "حماس" حالياي هو الصبر بما في ول  أسراها دايم الساوي، ورفض 
النصياا لدضغوة عدي ا مي أام الديو  في صفقة تباد  اديد ، وهي ضغوة ت دف اللى زعزعة 

انبيي تحركات الحركة واعد ا تقبم بأي ثمي، بحسب  وله. ذير أن ه رأس أي  ما ياري حالياي بيي الا
أشبه بالحرب النفسية التي ت دف في ن اية المراف، اللى الديو  في مفاوضات مي أام التوصم 
اللى صفقة تباد  اديد ، مستبعداي في وات الو ت، أي  يتم التوصم لصفقة في المدس المنرور وفي 

 رم الرروف الحالية.
 3/1/2017، العربي الجديد، لندن

 
 فة الغربيةالفدرالية مخرٌج لسكان غزة والض .55

فايز أبو شمالة د.  
انقض السياسيوي الفدسرينيوي عدى السيد موسى أبو مرزوق القيادي في حركة حماس انقضاض 
الضباا عدى الفر سة، وأربقت األنياب تن ش مقترحه عي الفدرالية بيي ذز  والضفة الغربية، دوي أي 

ة ذز  منفصدة بفعم الوا و كدياي عي دولة يكدك أي م نفسه مواا ة الحقا ق العنيد ، والتي تؤكد أي دول
الضفة الغربية اإلدار ة، ول صدة بيي المنرقتيي ا تصادياي أو تنريماي أو حياتياي الل في وسا م اإلعالم 

 التي تامو بيي المنرقتيي عند وكر األراضي المحتدة.
اب  بين ما، واستثمرت ذز  والضفة الغربية وحدتاي اغرافيتاي منفصدتاي، تعمدت )السرا يم( ف  الرو 

الوضو لصالح ميررات ا، فعمقت الفصم الزماني والمكاني بيي المنرقتيي، وعززت القريعة 
الحياتية وال تصادية والنفسية، وأشغدت كم منرقة ب موم ا وأحزان ا وصراعت ا ومصالح ا بعيد  عي 
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اسي، الوي انكسر عدى المنرقة األيرس، ليرم ال دف اإلسرا يدي البعيد هو تحقيق الفصم السي
 صير  الوازا الديني والورني واأليال ي واإلنساني.

 
 وكي ال يظل حديثي عن الفصل القائم بين المنطقتين إنشائيًا، سأعزز ما طرحته باألرقام:

، ولو كانت ذز   %18بينما هي في الضفة الغربية ل تتعدس  %44بدغت نسبة البرالة في ذز   -1
 حا  الورنية لما كاي مستوس البرالة بين ما ب وا القدر.والضفة تعيش وحد  ال

ألك عامم، في  120تااوز عدد عما  الضفة الغربية الويي يعمدوي في المستورنات اإلسرا يدية  -2
 الو ت الوي ل يعمم فيه أي ذزي في المستورنات اإلسرا يدية.

معتقم، بينما لم  6400أكثر  2016ة بدغ عدد المعتقديي الفدسرينييي مي سكاي الضفة الغربية لسن -3
 معتقالي. 186يتااوز عدد المعتقديي مي ذز  

بيت  1600ألك دونم مي أراضي الضفة الغربية، وتم هدم أكثر مي  13تمت مصادر  أكثر مي  -4
 ، بينما لم يتعرض  راا ذز  لمثم هوا.2016ومنشأ  في العام 

يوماي، في الو ت الوي  51، استمر لمد  2014تعرض  راا ذز  لعدواي السرا يدي هماي سنة  -5
 كانت فيه  ياد  رام هللا تتنقم عبر الحوااز اإلسرا يدية بأمي وسالم.

مي  %62ألفاي، يسيرروي عدى أكثر مي  750بدغ عدد المستورنيي في الضفة الغربية أكثر مي  -6
 أراضي الضفة الغربية، ويدت ذز  مي المستورنيي والستيراي الي ودي.

 امت السدرة الفدسرينية بتوريك آلف الير ايي الاامعييي مي سكاي الضفة الغربية في  -7
 السنوات العشر األيير ، في الو ت الوي تااهدت ير اي  راا ذز .

معابر الضفة الغربية اللى العالم الياراي مفتوحة، ول معانا  في سفر الموارنيي، بينما معابر  -8
  رعة مي ا نم. ذز  مغدقة، والسفر مي ذز 

الك رباء في الضفة الغربية متوفر ، والتنسيق األمني مقدس، عدى عكس ذز  التي تعاني انقراا  -9
 الك رباء، وترس بالتنسيق األمني ييانة لدع د.

كم مستوري يتوه في شوارا الضفة الغربية يتم العادته اللى بيته بسالم، بينما يضيو كم  -10
 ماد  تفاوض إلرالق سرا  األسرس.السرا يدي يعبر ذز ، ويصير 

تستأثر الضفة الغربية بكم الدعم المادي والترو ر اليدماتي مي  بم السدرة، بينما تحرم ذز   -11
 ومؤسسات ا مي الدعم، وتاوا عدى مرأس ومسمو الاميو.
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ل يسمح لسكاي الضفة الغربية بالوصو  اللى ذز ، والعكس، ول تباد  ا تصادي ادي، أو  -12
ري أو صناعي أو حياتي أو حتى ااتماعي بيي المنرقتيي، فال نسب أو زواج، والسبب يراو تاا

 اللى اليقيي بأي أمر كا أ رب اللى الضفة الغربية مي ذز .
يقيم محمود عباس بصفته ر يساي لدسدرة الفدسرينية في فراش الضفة الغربية منو عشر سنوات،  -13

 الثالثة عدى ذز  وأولدها.في الو ت الوي رمى فيه يميي الرالق ب
واوهر الفصم هو تعريم عمم المادس التشر عي في الضفة الغربية، بينما يواصم عقد  -14

ادساته في ذز ، ول تسري القرارات القضا ية الصادر  في رام هللا عدى سكاي  راا ذز ، والعكس، 
 ولكم منرقة سدرت ا التنفيوية المستقدة عي األيرس.

فصيم في مكونات الفصم القا م بيي ذز  والضفة الغربية، هم يارؤ أحد عدى بعد كم هوا الت
الحديث عي وحد  الحا  النفسية والحياتية وال تصادية واإلدار ة والتشر عية والقضا ية والتنفيوية 

 وحتى الرؤية المستقبدية، واألفق السياسي بيي المنرقتيي؟.
 ة في ترسيل دعا م الفصم بيي ذز  والضفة الغربية، نعم، سيارؤ عدى ول  مي أس م بسياسته الردي

، هو عام  يام الدولة 2017ولما يز  يصر عدى بيو الوهم لدشعب الفدسريني، و دعي أي عام 
 الفدسرينية، دوي أي يا د نفسه بالعمم عدى الن اء النقسام أو مقاومة الحتال .

م واإلهما ، واعتقا  القرار السياسي يدك ضمي هوه الحالة الفدسرينية الموذدة في الامود والتشرو
أسوار المقارعة، تايء دعو  أبو مرزوق اللى تحقيق الفدرالية كميرج لدحالة الفدسرينية، الن ا مبادر  
سياسية، توا م الوا و القا م عدى األرض، بحيث تحتف  كم منرقة بسدرت ا التشر عية، وسدرت ا 

 حقيق الوحد  السياسية في القرارات المصير ة.القضا ية، وسدرت ا التنفيوية، عدى أمم ت
 ف م ستشكم الفدرالية بيي ذز  والضفة الغربية ميرااي لحالة النقسام؟

أش  في ول ؛ ألي أصم النقسام هو انعدام الشراكة السياسية، والتفرد بالقرار الوي أذمض عينه 
لضفة الغربية، وأشغم نفسه في عي ضم القدس اللى )السرا يم(، ولم يحترق ذضباي لفصد ا عي ذز  وا

م اامة فكر  الفدرالية التي ل ا فضم توحيد اإلمارات العربية في دولة مستقدة، واعدت مي الوليات 
 األمر كية القو  العرمى عدى مستوس العالم.

 2/1/2017، فلسطين أون الين
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حباط الحل اإلسرائيلي ) 2017عام  .56  (2-1... الحفاظ على القضية وا 
المصري  هاني  

بالرذم مي بعض اإلناازات التي تحققت في العام الماضي، والتي كاي أهم ا استمرار الصمود 
والمقاومة والمقارعة، وبقاء القضية حية رذم كم الت ميش الوي تعرضت له، واإلناازات عدى 

العام (، الل أي  حصيدة 2334المستوس الدولي التي كاي آيرها  رار مادس األمي حو  الستيراي )
ا، فيكفي ما حصم بيصو  التوسو الستيراني وشرعنته السرا يدييا بصور   كانت سي ة، بم سي ة ادي

ألك  800لم تحدث مي  بم ) انوي التسوية(، الو بدغ عدد المستورنيي في الضفة الفدسرينية حوالي 
، عدا عي مستوري، الضافة اللى عمديات ت و د القدس وأسرلت ا والعتداءات عدى المساد األ صى

ا واعتقا   126ارتقاء   امرأ .  170رفالي و 1384موارنيا، من م  6635ش يدي
بدليم تشكيم المحكمة الدستور ة ومنح ا « القضاء»كما كاي العام الماضي عام القضاء عدى 

لدر يس صالحية رفو الحصانة، و د تم بالفعم رفو الحصانة عي يمسة نواب، و ضية تو يو ر يس 
يا عدى استقالته عند تعيينه التي تكررت مرات عد ، الضافة اللى استيدام القضاء لتأايم المحكمة العد

 النتيابات المحدية.
ا استمرار النقسام وتعمقه أفقييا وعمودييا، لدراة أي موسى أبو مرزوق تحدث  2016وش د العام  أيضي

لية بور عة أن ا أفضم مي في ن اية العام الماضي عي ييار الفدرا« الغد»في مقابدته مو فضا ية 
النقسام. كما فشدت ا ود الن اء النقسام وانت ت اللى الفاو  التي باتت أوسو كما دلت عدي ا اولت 
الحوار في الدوحة، فبعد التقارب وال تراب مي التفاق عدنا اللى المربو األو ، اللى ما  بم تو يو 

مير  رر يرته إلن اء النقسام التي تمثم ، حيث رر  الر يس محمود عباس عدى أ«اتفاق القاهر »
استدار  عي كم ما سبق، وتقوم عدى تشكيم حكومة وحد  ورنية تدتزم ببرنامج المنرمة وبالتزامات ا 
والوهاب اللى انتيابات )يمكي أي تشكم في ا  وا م مشتركة!(، أو الوهاب اللى النتيابات مي دوي 

اتفاق »تربيق « حماس»التشر عي. في المقابم، تر د تشكيم حكومة وحد  ورنية وعدم عقد المادس 
وا لم يكي ول  ممكنيا، فتكتفي « القاهر  بحم رواتب مورفي ا، وتشكيم « حماس»كرزمة واحد ، وا 

حكومة وحد  تستعد لالنتيابات، الضافة اللى تفعيم المادس التشر عي واإلرار القيادي المؤ ت 
ا، أي أي كم رر  ف مي ررفي النقسام ير د الحتفاظ بما لديه ويسعى لدمنرمة الوا كاي ول  متاحي

دارته  وا تعور ول  فال بأس مي التعايش مو النقسام وا   اللى أيلدحصو  عدى مكاسب اديد ، وا 
.  يقضي هللا أمريا مفعولي

وِفي العام الفا ت، تم الترااو عي الت ديدات السابقة بحم السدرة وتسديم مفاتيح ا لالحتال  باعتبار 
ا بأن ا النااز ورني ياب  أن ا ذدت سدرةي بال سدرة كما كرر الر يس مراريا، بعدما اكت شك ماددي
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المحافرة عديه كما صر  الر يس في بداية العام المنصرم، كما تم الستمرار في تغييب المنرمة 
 رذم التغني المتواصم بأن ا اإلنااز األهم لدشعب الفدسريني والممثم الشرعي الوحيد.

 م عدى تغييب المنرمة كثير  ل تقتصر عدى عدم عقد مادس ورني عادي أو اديد روا  والدل
 رارات المادس المركزي التي ستمر في آوار المقبم « لحس»أكثر مي عشر ي عاميا، بم تضمنت 

الوكرس الثانية عدى اتياوها، مي دوي توضيح لماوا حدث هوا الترااو، ولماوا لم يعقد المادس 
أ يرس، و رس كيك أصبح التنسيق األمني مصدحة فدسرينية، ولينرر في األمر ويغير  المركزي مر 

  راراته السابقة الوا ا تنو بما يراه الر يس بأن ا لم تكي عمدية، أو ربما أدت أذراض ا؟ 
نما هوه عمدية تدر اية يتم توفير  صحيح أنه لم يكي باإلمكاي تربيق  رارات المادس المركزي فوريا، وا 

ا وليس العاد  األمور اللى ما كانت عديه، بما يرسل أي السدرة مارد وكيم عند متر ا رو دي دبات ا رو دي
الحتال  بدلي مي العاد  النرر في شكد ا وورا ف ا والتزامات ا، بحيث تصبح أدا ي بيد المنرمة وتيدم 

 البرنامج الورني.
ا عدم انترام ااتماعات الدانة التنفيوية، ول تكوي مصدر القرار الوا  كما شمم تغييب المنرمة أيضي

ااتمعت، ما يحو  ااتماعات ا اللى ندوات لتباد  وا ات النرر، كما ير ر ول  بعدم الحارت ا عدميا 
بن  مشروا القرار حو  الستيراي  بم ال راره، الضافة اللى أن ا سمعت عي الميررات لعقد 

السابو، و ررت بعد ول  عقده « فتح»ؤتمر المادس الورني مي وسا م اإلعالم عشية وذدا  انعقاد م
 مي دوي اللتزام بالشروة الضرور ة الكفيدة باعده يرو ي كبرس اللى األمام.

الوي ااء ميي بياي لآلما  ألنه واصم تحو   الحركة مي حركة « فتح»وش د العام الماضي عقد مؤتمر 
أوسدو الماحفة، بدلي مي أي تحرر ورني اللى حزب مورفي السدرة في الضفة المقيد  بالتزامات 

 ادر  عدى التيد  مي هوه اللتزامات، وليس كما  ام به المؤتمر مي  استراتيايةيكوي فرصةي إل رار 
تثبيت البرنامج المعتمد منو اتفاق أوسدو، مو أي ما انت ى الليه هوا التفاق مي كارثة يستواب تبني 

ا لمواصدة السير فيه، وهو  برنامج اديد  ادر عدى النقاو القضية الفدسرينية مي الرر ق التي تدفو دفعي
 رر ق التصفية.

وا أضفنا اللى ما سبق، ما حصم عشية وذدا  عقد مؤتمر  مي ترٍد لدعال ات الفدسرينية مو « فتح»وا 
أرراف الرباعية العربية بعد رر  يرت ا، وما أدس الليه ول  مي ذضب الم ات مي الفتحاو يي الويي 

ت م في المؤتمر بما يؤاج الصراعات الدايدية و اعد ا ترغى عدى الصراا هال م عدم مشارك
 األساسي مو الحتال .

أما عدى صعيد السرا يم، فش د العام المنصرم مضي ا أكثر في سياسة ابتالا األرض وت و دها، 
وررد أكبر عدد ممكي مي السكاي، وتاميو األذدبية في معاز ، وشي أوسو حمدة عنصر ة ضد 
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نيي الدايم لكبح دورهم في مواا ة المشروا الص يوني الستعماري الستيراني. كما ش د فدسري
ا لدوليات المتحد ، األمر الوي ينور بتشايو السرا يم عدى الترر ف أكثر،  انتياب دونالد ترامب ر يسي

ا الوا نفو تع داته بنقم السفار  األميركية مي تم أبيب اللى القدس، وتشايو الستير اي، يصوصي
وتربيق ما دعا الليه مي مفاوضات بيي الفدسرينييي واإلسرا يدييي مي دوي تديم ياراي، ما يعني 
أي السرا يم ستمضي في فرض الشروة واإلمالءات عدى القياد  الفدسرينية، وفي الشروا في ضم 

وا ا لضم اميو منارق )ج( عدى أساس رفض  يام دولة فدسرينية، وا  كاي ل  الكتم الستيرانية تم يدي
بد من ا فدتقم في ذز  مو مساحة مي سيناء أو مي دوي ول  أو في األردي، مو أي المفضم السرا يدييا 
ضم  راا ذز  لمصر، بينما ضم معاز  الضفة لرردي. كما نادس اوي بولتوي، أحد كبار 

الثالث »حم الام ور يي المؤ ديي لترامب الوي رالب في مقا  أيير له بما سماه بأنه ل مكاي الل ل
سرا يم.« دو   مصر واألردي وا 

 3/1/2017، األيام، رام هللا

 
 حدود المنعة اإلسرائيلية .57

 صالح النعامي
الْي كانت القدر  عدى توريك الموارد الواتية تعد  أبرز المتردبات الموضوعية التي تتسدح ب ا األمم 

عداء مع ا، فإي دراة تمتو هوه  والدو ، لتحسيي مكانت ا في معادلة الصراا مو دوٍ  تواد في حالة
يات  مكانية أي توفر ردوداي عدى التحد  الدو  بالتفوق في هوا الصراا تتو ك عدى سعة هوه الموارد، وا 
الميتدفة، فكدما اتسعت الموارد الواتية تعارمت  در  الدولة عدى توريف ا في تحقيق مصالح ا والمس  

محدود ي، فإي القيادات المسؤولة تورف ا بشكم انتقا ي بت "العدو". وعندما تكوي الموارد الواتية 
 لمواا ة تحدياٍت مباشر  وات دراة ت ديٍد أكبر. 

وبيالف النرباا السا د، تعد  السرا يم مثالي لدكيانات التي تعتمد التوريك النتقا ي لدموارد الواتية 
مكاناٍت لمواا ة تحدياٍت عسكر ٍة وأمنيٍة ت د   د أمن ا، و د تؤثر عدى واودها، فقد في بناء  دراٍت وا 

يات  نت ا مي تااوز التحد  ورفت مواردها الواتية في بناء  دراٍت عسكر ٍة وأمنيٍة واستيبار ة، مك 
نت مي  درت ا عدى  المنبثقة عي الممانعة العربية لواودها، فانتصرت في حروٍب مفصدية؛ وحس 

الص يوني، في المقابم، ذير  ادر عدى التصد ي  مواا ة المقاومة الفدسرينية. لكي، تبيي أي الكياي
ستراتياياي ل ا، بسبب  صور الموارد التحدياٍت وات رابو مدني، يمكي أي تشك م بس ولة ت ديداي 

الواتية، فإسرا يم التي سمحت لوسا م العالم ا، ومي باب الر دا، بالتدميح اللى مسؤوليت ا عي اذتيا  
واري، عدى بعد آلف األميا  مي فدسريي المحتدة، هي نفس ا م ندس الريراي التونسي، محمد الز 
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التي عازت عي مواا ة الحرا ق التي أابرت عشرات آلف الص اينة  بم ش ر ي عدى النزو  مي 
منازل م، واضرر ت لالستعانة بيدمات ثماني دو  في محاولة الرفا  ا، بعد أي كادت أي تأتي عدى 

اسة، كاي يمكي أي يفضي  بإسرا يم وأمن ا وعمق ا  استراتيايةالمس  ب ا اللى اللحاق أضراٍر مرافق حس 
لتحد ي حرا ق مماثم، الل أن ا فشدت  2010المدني. فعدى الرذم مي أي السرا يم تعر ضت في العام 

دا في مواا ت ا بقدرات ا الواتية.   ماد 
أي أياي مي مستويات لسو العاز عي مواا ة الحرا ق وعي القياد  والنيب اإلسرا يدية، اللى دراة 

صنو القرار ذير  ادر عدى اإلاابة عي السؤا : ماوا لو نتات هوه الحرا ق مي صوار ل تسق  
يال  حروٍب أو حمالت عسكر ة، فكيك سيكوي في وسو السرا يم الدار  الا د الحربي، وفي الو ت 

اسة،  واته، مواا ة تبعات تد  الحرا ق، حيث الي الصوار ل يمكي أي تسق  أيضاي عدى مرافق حس 
يؤدي المس ب ا اللى آثار بعيد  المدس عدى العمق المدني، في كياي صغير المساحة، تتايم فيه 
التامعات السكانية المرافق الكيماوية ومحرات الرا ة ومعامم التكر ر وذيرها. ومي يرر  هوه 

لصفر. وفي الو ت التساؤلت يعي أي فر  استنفار دو  العالم لدمساعد  و ت الحروب تؤو  اللى ا
واته، تبيي أي موارد السرا يم الواتية عاازٌ  عي تأمين ا دبدوماسياي وسياسياي في الساحة الدولية، فقد 
ورفت السرا يم  وت ا الناعمة يال  العقد األيير في محاولة لبناء عال ات مو دو  أميركا الانوبية 

يبرات األمنية والتقنية، مي أام ال ناع ا وأفر قيا وآسيا، حيث عمدت اللى المداد بعض هوه الدو  بال
بشأي عدم شرعية الستيراي، أييراي، في مادس  2234بدعم ا في المحافم الدولية. لكي تمر ر  رار 

األمي، بمبادر  بعض هوه الدو  ودعم ا، بعد أي امتنعت الدار  أوباما عي استيدام حق النقض 
عمة. ولم يكي مست اناي أي يرد ر يس الوزراء )الفيتو(، يد  عدى  صور الرهاي عدى القو  النا

اإلسرا يدي، بنياميي نتنياهو، بنزٍق وبشكم هستيري عدى ما حدث، فيوبل دولي، و و ك الدعم عي 
أيرس، كما حدث مو السنغا ، ألن ا تارأت عدى تقديم مشروا القرار الوي سحبه نرام عبد الفتا  

اهى ب ا القياد  اإلسرا يدية لم تكي فق  نتاج توريك السيسي. وحتى المنعة ال تصادية التي تتب
الموارد الواتية، بم كانت أيضاي نتاج تحولت البي ة اإل ديمية التي لم يكي إلسرا يم دور فاعم في 

رت السرا يم الحداث تغيير  25المال  ا. فبعد ثور   يناير، وتحديدا بعد فوز محمد مرسي بالر اسة،  ر 
عسكر ة، بشكٍم كاي سيفضي حتماي اللى ز اد  النفقات األمنية، بشكٍم ذير اوري عدى بناء القو  ال

مسبوق لمواا ة تبعات التحولت في مصر، فقد  د رت السرا يم حين ا أن ا مرالبٌة بإنفاق عشر ي 
مديار دولر، لتحقيق المرحدة األولى مي هوا ال دف، وهو ما كاي سيفضي اللى المس  بقدر  السرا يم 

لستثمار في ترو ر اليدمات والبنى التحتية، ما يز د مي فر  حدوث تبارؤ النمو عدى مواصدة ا
 (. 2012-4-22ال تصادي بشكم كبير )ميكور ر شوي، 
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أدركت السرا يم رابو التحدي الوي تواا ه، وأ ر  نتنياهو، في كدمٍة أمام ير اي كدية األمي القومي 
في المااليي، العسكري والستيباري، وفي منعت ا  اإلسرا يدي، أييراي، بأي تفوق السرا يم النوعي
الميتدفة، ما يفا م الحااة اللى توسيو دا ر   الستراتيايةال تصادية، ذير كاف لمواا ة التحديات 

 التعاوي والتنسيق مو الدو  األيرس. 
ي كانت حادثة اذتيا  الزواري تبدو، أو  وهدة، ترامةي لتوريك السرا يم المحكم لمواردها الواتية،  وا 

فإي المسو ذات التي سيقت لتبر ر الذتيا  تد  تحديداي عدى الرا ة المتواضعة ل وه الموارد، فقد تم 
تبر ر اذتيا  الزواري بدوره المستقبدي المحتمم في تحسيي  درات مقاومة ذز  في الحرب المقبدة، مي 

أمي حقو  الغاز، بور عة أي  يال  المكانية تزو دها برا راٍت بدوي را رات "انتحار ة"، ولضماي
(، فأي كانت 12-23الزواري كاي يير  لتصميم ذواصاٍت يتم التحكم ب ا عي بعد )معار ك، 

السرا يم تستنفر، عدى هوا النحو، لتحييد المكانات شيٍ  واحد مي يال  اذتياله، فماوا سيكوي في 
 وسع ا أي تفعم، لو حمدت دوٌ  ال م الوي كاي يحمده الزواري. 

الرذم مي أي الوا و اإل ديمي حالياي يعد بي ةي مثاليةي تسمح إلسرا يم ب امش مناور  ذير محدود  عدى
عدى الصعيد العسكري والستيباري، وتمنح ا القدر  عدى مواا ة التحديات، فإي أي تحو  في 

 مسار األحداث اإل ديمية سيفضي اللى نتا ج مغاير .
 3/1/2017، العربي الجديد، لندن

 
 أين يسير العالم العربي؟ إلى .58

 سمدار بيري 
ثور  »السنة الميالدية الاديد  تمس  العالم العربي في ي  التماس الوي بيي يوم الوكرس السنوية لت 

في مصر. صحيح أي ست سنوات ليست تار يا مدورا، « ثور  التحر ر»في تونس وبيي « الياسميي
عو اللى الحتفا . فبعد كم شيء، فإي صحيح أي الشارا رير زعماءه، ولكي ل يواد سبب يد

 الحدثيي الدراماتيكييي لم ينت يا.
الدكتاتور ي، ز ي العابديي بي عدي وحسني مبار . واحد ايتفى في  صر واسو في  أسقرواصحيح، 
السعودية، والثاني يقضي أيامه في القسم المحروس مي المستشفى العسكري في حي  صحاري 

الشوارا ركدوا، والحكم الاديد ل يأبه ب م. تونس تعتبر  مد والشباب الويي المعادي في القاهر . ولكي ا
في  ا مة الدو   األولىتحتم المرتبة  أيضاالناا  الوحيد بيي الدو  التي ااتازت ال ز ، ولكي هي 

لددكتاتور يي المكروهيي يواصم الحوم في  األثقمالمصدر  لدمتانديي والمتروعيي لداعش. والرم 
 لمياديي التي يحرر التام ور في ا.أاواء ا
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الررد مي »يفيد بأنه بالوات في الدو  التي ااتازت « الربيو العربي»مي أحداث  األبرزالستنتاج 
مراهر الحنيي. ففي العراق يشتا وي لصدام حسيي، الوي عرف كيك يصوي  ا يتندلو « القصر

نعتور، يا ». وفي مصر أ اموا حركة عدي ا اإلاراميةتسيرر ميديشيات اإلرهاب  أيالدولة  بم 
لوعاء الدحوم مي العصر السابق. في  أشواق، نوا مي اإلنسانية الشعبية التي تنروي عدى «ر يس

مي العنك  أعما ليبيا يؤمنوي بأنه لو بقي معمر القوافي حيا، لما ناح داعش في أي يمدي ادو  
 في الدولة.

 م يعرفوي كم شيء عي الدو  العربية مستعدوي ألي  دة فق  في عصبة اليبراء الويي يدعوي بأن
صورا  اسية  أنتاتستديم تار ل الحار  كسنة  2016يعروا ير رة تو و لدسنة القادمة. الوا كانت 

دولة السالمية،  22ل تبشر بايتراق لدرر ق. فكيفما نبشنا في  ا مة الت  2017عدى المشاهد ، فإي 
ين ار و تحدم مي ويا ره. « العالم العربي» أسميناهلاسم الوي سيكوي صعبا انتزاا البشا و. وحتى ا

السني وبيي « المعتد »بيي المعسكر  النقسامفي عيي النارر مي الاانب تتمترس الحار  في 
الشيعي. مي فو  ما، صوت مردة الاامعة العربية، الوي يست دف ر  الصفوف، « محور الشر»

 افتا وهز ال.ت ي اإلرالقيسمو ت الوا كاي يسمو عدى 
كاي رام السنة الماضية هو فالديمير بوتيي، فإي رام السنة القادمة سيكوي دونالد ترامب. ماوا  الوا

؟ مي التو تر فق . المحددوي األوس نعرف عي فكره في المواضيو المتعدقة بما ياري في الشرق 
بيتي. وفق  الوا لم يكي مستعدوي ألي يتنبأوا بأي ترامب سينكب عدى اعم نرام اديد في المدعب ال

 المناصب الويي سيعين م لدتديم في الشؤوي المشتعدة في الحار . أصحابمفر، سياند 
كما أي ثمة متفا ديي في الحار ، يتمسكوي بحقيقة أي ترامب ااء مي العالم التااري و ؤمنوي بأنه 

تار مع ا  2017يرا. سيعيد تصميم سياسته الياراية حسب معيار الربح واليسار . هوا لي يكوي بس
 بم ثالثة  آثاره. والمرارد  اليفية ألبو بكر البغدادي، الوي ايتفت 2016الت ديدات والنزاعات في 

يرفو  أي، ستستمر. وكدما ضعك داعش، هكوا مي المتو و لتنريم اإلرهاب القاعد ، بفروعه، أسابيو
دوذاي يستعداي لي يتقاسما الغنيمة ر أالرأس. رذم اتفاق و ك النار، سور ا ستواصم النزف. بوتيي و 

السور ة مي يدك ر ر األسد. فماوا يضيره؟ رالما بقي يسيرر في دمشق ومحير ا ويسمونه 
 الر يس، فإي بشار سيريو بوتيي.

ت اب األوراق الستيبار ة يتو عوي بأي ترامب لي يكوي مستعداي لدتعاوي مو بوتيي. هوا لي يكوي  اي ك 
فبوتيي بات هنا وترامب ليس متحمسا إلديا  أصابعه، ولكي التنسيق سيكوي تقسيم م ام متساٍو. 

في  األ موثيقا ادا. مشوق أي نالح  تقديرا آير تامد لدس كم اليبراء: زعيم واحد آير عدى 
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لي  أحد. مي سيكوي هوا؟ كم يبير وتيمينه، كم محدم وسينار وهاته. 2017حارتنا سيقتم في 
 ى أبيض، هوية المرشح.ييارر بالتحديد، اسود عد

 2/1/2017يديعوت 
 3/1/2017القدس العربي، لندن، 
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