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 القدس إلى األميركية السفارة نقل من ترامب لمنع المباشر التدخل يطلب من بوتين عباس .1

 الجانطب أن عريقطات صطابب الفلسطيينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة سر أمين لندن: أكد موسكو،
 اإلدارة ثنطط  لمحاولططة عاجطط  شططك  فطط  التططدخ  ببيلطط بططوتين فالديميططر الططربي  إلطط  توجطط  الفلسططيين 
 .القد  إل  األميركية السفارة نق  قرار اتخاذ عن الجديدة األميركية

 بهططذا رسطالة أمط ، موسطكو فط  لقابهمطا خطال  الفططرو  سطيري  الروسط  الخارجيطة وزيطر سطل  انط  وقطا 
 خيططرا  » السططفارة نقطط  رتعتبطط السططلية أن مؤكططدا   بططوتين، إلطط  عبططا  محمططود الططربي  مططن موجهططة الشطط ن
 هططذا مططن تيططور وقططو  لمنطط  بوسططع  مططا بكطط  التططدخ  إلطط  بططوتين تططدعو والرسططالة احمططر، و"خيططا   ،«جططدا  
 .«النو 
 ربطططي  مططط  لقطططا  لحضطططور الفلسطططيينيين اسطططتعداد الفطططرو  لقابططط  خطططال  عريقطططات أكطططد ذاتططط ، الوقطططت فططط 

 يطدور ال الحطدي  أن «الحيطاة» لطط ضطحا  مو  إليط ، موسطكو دعطت إذا نتانيطاهو بنيطامين اإلسطرابيل  الوزرا 
 أعلططن الفططرو  وكططان. «المفاوضططات إيططال  إعططادة لتسططهي  الجسططور لمططد لقططا  عططن بطط  مفاوضططات عططن

 .الجانبين بين مباشر لقا  استضافة موسكو استعداد



 
 
 
 

 

 4 ص             4169 العدد:        1/14/2017 السبت التاريخ: 

                                    

 المقبط ، االثنطين المقطرر الفلسطيينية الفصاب  للقا  التحضير لموسكو زيارت  أهدا  بين أن إل  وأشار
النظططر  ولفططت. الفلسطيين  الموقطط  وتوحيططد النظطر وجهططات لتقريطب موسططكو تلعبهططا التط  بططالجهود مشطيدا  
 وتططن  أخيططرا ، بيططروت فطط  عقططد مماثطط  اجتمططا  بهططا خططر  التطط  الورقططة علطط  سططيركز االجتمططا  أن إلطط 
 .وينية وحدة حكومة إلقامة بترتيبات الشرو  عل 

 14/1/2017الحياة، لندن، 
 

 دى فرنسا: سينتج عن مؤتمر باريس تشكيل ثالث لجان لدعم "حل الدولتين"سفير فلسطين ل .2
 يطططدا ، بطططاري  فططط  هوالنطططد فرانسطططوا الطططربي  خطططور :  يفتطططت  وأرليطططت الطططدين تقططط  رنطططدة هللا، را  - بطططاري 
 ويهطد  دوليطة، ومنظمطة دولطة 70 نحطو بمشطاركة يعقد الذ  األوسط الشر   ف  للسال  الدول  المؤتمر

 -الفلسططيين  للنططزا  الممكططن الوحيططد الحطط  باعتبططار  الططدولتين بحطط  المشططاركة األيططرا  سطط تم ت كيططد إلطط 
 . اإلسرابيل 

 الفلسطيينية السطلية أبلغطوا الفرنسطيين المسطؤولين إن الهرفط ، سطلمان فرنسطا ف  الفلسيين  السفير وقا 
 مؤسسططات دع لطط خاصططة لجنططة األولطط  للمتابعططة، مهمططة لجططان ثططال  تشططكي  منطط  سططينت  المططؤتمر بطط ن
 المحتلطة، الشطرقية القطد  فيهطا بما ،1967 عا ( يوليو) حزيران من الراب  حدود عل  الفلسيينية الدولة
 اللجنطة هطذ  وتكطون  الطدولتين، حط  إنهطا  إلط  الراميطة اإلسطرابيلية اإلجطرا ات مواجهة ف  تعزيزها بهد 
 لطططدع  وثالثطططة األوروبططط ، االتحطططاد باسطططةبر  الفلسطططيين  االقتصطططاد لتنميطططة لجنطططة والثانيطططة ألمانيطططا، برباسطططة

 .السويد برباسة المدن  المجتم  مؤسسات
 علط  يشطدد ألنط  األهمية، بالغ سيكون  المؤتمر عن سيصدر الذ  الختام  البيان مشرو  أن وأوض 

 و الدوليطة، القطرارات وفط  ،1967 عطا  حطدود علط  يكون  أن يجب الفلسيينية للقضية النهاب  الح  أن
 .«وييرها المستوينات مث  األرض، عل  إسرابي  تقيمها الت  باإلجرا ات العترا ا دون  من»

 14/1/2017الحياة، لندن، 
 

 تتهم األجهزة األمنية في غزة بالمبالغة في ردة فعلها ضّد متظاهري أزمة الكهرباء  الحكومة .3
 عليهططا تقططد  التطط  ولةالمسططؤ  ييططر األعمططا  العبططارات، ب شططد الططوين ، الوفططا  حكومططة هللا: اسططتنكرت را 

 .الجنوبية المحافظات ف  حما  حركة أيرا  بعض
 هطططذا تسطططتهجن" الحكومطططة إن المحمطططود يوسططط  الطططوين  الوفطططا  حكومطططة باسططط  الرسطططم  المتحطططد  وقطططا 

 فط  األيطرا  بعطض عليط  أقطدمت والطذ  وأخالقط ، شطعبنا عطادات عطن الغريطب الفعط  ردة من المستوى 
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 وتستول  علي ، الحصار بفرض إسرابي  تستمر الذ  يزة قيا  ف  الكهربا  أزمة إثر حما ، حركة
 ".األسود االنقالب منذ حما  حركة علي 
 التوافط  حكومطة بتمكطين حمطا  حركطة تقطو  عنطدما يظهطر شطعبنا أبنطا  مصطال  علط  الحطر  إن وقا 

 . يزة قيا  ف  شعبنا أبنا  وخدمة مسؤولياتها وتحم  عملها أدا  من الوين 
 كط  وريط  السطاعة، مطدار علط  تعمط  الطوين  الوفطا  حكومطة أن علط  الت كيطد الرسم  تحد الم وجدد

 الياقطة قيطا  علط  سطنويا شطيك  مليطار مطن أكثطر وتنفط  شطعبنا أبنطا  معانطاة إنهطا  أج  من المعيقات،
 الكهربطا  وعابطدات األمطوا  يجبطون  حمطا  حركطة فط  االنقسطا  وشطراذ  المتنفطذين ولكن يزة، قيا  ف 
 .المتالحقة األزمات ف  شعبنا أبنا  ويغرقون  لصالحه  يرهاوي

 13/1/2016وكالة األنباء الفلسطينية )وفا(، 
 

دارة تر  .4  مبافورين أفيرز: نذر مواجهة بين عباس وا 
تناولطت مجلطة فطورين أفيطرز األميركيطة تصطريحات الطربي  األميركط  المنتخطب : فطورين أفيطرز - الجزيرة
نق  سفارة بالد  لدى إسرابي  إل  القد ، وأشارت إلط  أن هطذ  الخيطوة مطن مب بش ن عزم  ادونالد تر 

ضطططافة مشطططكلة جديطططدة إلططط  الطططربي  الفلسطططيين  محمطططود  شططط نها تعقيطططد الصطططرا  الفلسطططيين  اإلسطططرابيل  واد
 عبا .

سطططنة الماضطططية، وأن إدارة  12وأضطططافت أن الطططربي  عبطططا  حظططط  بطططدع  البيطططت األبطططيض علططط  مطططدار 
، وأنهططا 2003سططب  جططور  بططون سططب  أن أيططدت تعيططين عبططا  ربيسططا للططوزرا  فطط  الططربي  األميركطط  األ

 .2005أشادت بصعود  إل  سدة الحك  ربيسا للبالد ف  
وأشططططارت إلطططط  أن إدارة بططططون سططططب  لهططططا أيضططططا أن دعمططططت حكومططططة عبططططا  علطططط  المسططططتويين المططططال  

لطط  أن الططربي  األميركطط  المنتهيططة واليتطط  بططارا  أوبامططا مطط ا أن دخطط  البيططت األبططيض حتطط  والسياسطط ، واد
دعطططططا إليططططط  الطططططربي  عبطططططا ، وأن أوبامطططططا أيلططططط  جطططططولتين مطططططن مفاوضطططططات السطططططال  بطططططين اإلسطططططرابيليين 

 والفلسيينيين، مما جع  عبا  يويد سليت  ف  الداخ .
واستدركت بالقو  إن  يجب عل  الربي  عبا  اآلن أن يتعام  م  واقط  محتمط  مختلط ، وأن يتوقط  

األميركيطططة الجديطططدة معاديطططة لحكومتططط ، وذلططط  فططط  ظططط  إصطططرار إدارة ترمطططب علططط  نقططط   أن تكطططون اإلدارة
السفارة األميركية لدى إسطرابي  إلط  القطد  ووسطط تهديطد الكطونغر  األميركط  بللغطا  المسطاعدات التط  

 تمنحها الواليات المتحدة إل  السلية الفلسيينية.
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يطططد مطططن التحطططديات الجديطططدة مطططن الخطططار  إلططط  وأضطططافت فطططورين أفيطططرز أن األشطططهر القادمطططة سطططتجلب المز 
الربي  عبا ، وذل  باإلضافة إل  المشاك  واألزمات الت  يعانيها وتعانيها السلية الفلسطيينية علط  

 المستوى الداخل .
وأشارت إل  تحركات إدارة الربي  أوباما األخيرة المتمثلة ف  امتنطا  الواليطات المتحطدة عطن التصطويت 

مجلطط  األمطططن الططدول  يطططدين االسططتييان اإلسططرابيل  فططط  األراضطط  الفلسطططيينية  علطط  مشططرو  قطططرار فطط 
 المحتلة، األمر الذ  أسه  ف  تمرير القرار.

وقالت صحي  أن هذ  الخيوة األميركية مثلت انتصطارا للقيطادة الفلسطيينية التط  يالمطا ريبطت فط  نقط  
جيطططة األميركططط  جططون كيطططر   خطططر الصططرا  مططط  إسططرابي  إلططط  السطططاحة الدوليططة، لكطططن خيطططاب وزيططر الخار 

 الشهر الماض  وض  الربي  عبا  ف  م ز .
وأضافت أن كير  وض  ف  خياب  عطددا مطن المبطادأل األساسطية أل  مفاوضطات إسطرابيلية فلسطيينية 
مسطططتقبلية، ومطططن بينهطططا إصطططرار  علططط  أن تكطططون عطططودة الالجبطططين "واقعيطططة"، األمطططر الطططذ  يشطططك  مساسطططا 

سططابقا، والمتمثلططة فطط  السططماا لجميطط  الالجبططين الفلسططيينيين بممارسططة حطط   بالمبططادأل المتعططار  عليهططا
 العودة.

مطططب يعطططارض امتنطططا  الواليطططات المتحطططدة عطططن التصطططويت بشططط ن االسطططتييان، وأنططط  اوأشطططارت إلططط  أن تر 
يعططارض بططنف  اللحظططة الخيططاب الططذ  ألقططا  كيططر  مططؤخرا فطط  هططذا السططيا ، وقالططت إن السططؤا  األكبططر 

مطب المرشط  سطتتحو  إلط  سياسطة السلية الفلسيينية يتمث  ف  ما إذا كانطت تعهطدات تر اليو  بالنسبة ل
 مب الربي .اف  عهد تر 

وأشططارت فططورين أفيططرز إلطط  بعططض المشططاك  التطط  تعانيهططا السططلية الفلسططيينية علطط  المسططتوى الططداخل ، 
عبا  تعيطين خاصة ف  ظ  االنقسا  والصرا  م  حركة المقاومة اإلسالمية )حما (، وكذل  رفض 

 نابب ل ، وأضافت أن األيلبية اآلن تيالب عبا  باالستقالة.
  13/1/2016الجزيرة. نت، 

 
 جديدا اختراقا 15 عن يكشف االحتالل".. السايبر" حرب تواصل ال: حماسموقع وا .5

 أن بعططد الصططهيونية االحتيايططات وريطط  إنطط  الجمعططة، اليططو  صططباا الصططهيون ،" واال" موقطط  يططزة: قططا 
 أجهططزة اختططرا  االجتمططاع  التواصطط  شططبكات عبططر مزيفططة حسططابات بواسططية حمططا  حركططة عتاسططتيا

ا حسطاب ا( 15) عطن صباحا كش  االحتال ؛ جين من وضباط لجنود الخلوية االتصاالت  مزيفطة جديطد 
 مطططططن اتصطططططاالت لتلقططططط  خاصطططططة عمليطططططات يرفطططططة االحطططططتال  جطططططين وأقطططططا  نفسططططط ، للغطططططرض اسطططططتخدمت

 .ةالقضي حو " اإلسرابيليين"
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 فطط  التحقيقطات قسط  ربططي  مطن ومتابعطة لمراقبطة تخضطط  المنظمطات جهطود فططلن العبطر ؛ الموقط  وحسطب
 .األمنية المؤسسة ف  أخرى  وحدات م  بالتعاون  االحتال ، لجين التابعة المعلومات أمن وحدة

 دولطططة أعطططدا  أن نطططدر  نحطططن: "قطططا  المعلومطططات أمطططن وحطططدة فططط  التحقيقطططات وحطططدة مطططن" بطططي " الضطططابط
 مصططدر ا تكططون  أن يمكططن االجتمططاع  التواصطط  وشططبكات اإلنترنططت شططبكة أن معرفططة علطط  بططاتوا رابي إسطط

 هططذ  أهميططة األخيططرة السططنوات فطط  فهمططت حمططا  وحركططة سططر ، هططو مططا ومنهططا المعلومططات، مططن للكثيططر
 ".جذابات لفتيات مزيفة حسابات باستخدا  بدأت بالتال  الساحة،
 الططططدخو  األولطططط  اليريطططط  مركزيططططة؛ يططططر   بططططثال  يعمطططط  مططططا ح تنظططططي : الصططططهيون  الضططططابط وتططططاب 

 صططغير شططاب فهططو مباشططرة، للجنططد  التوجطط  الثانيططة اليريقططة عسططكر ، يططاب  ذات فيسططبو  لصططفحات
 ومنها معلومات عل  الحصو  يحاولون  خالله  ومن يبيع ، أمر وهذا الفتيات، م  بالتواص  معن 

 الخلطططو   الهطططات  اختطططرا  أجططط  مطططن يطططروادة حصطططان تيبيططط  إرسطططا  الثالثطططة والخيطططوة سطططرية، معلومطططات
 .علي  والسييرة

 وجططود مكطان ومعرفططة السطرية المعلومطات علطط  الحصطو  حمططا  حركطة عناصطر يسططتيي  الوسطاب  بهطذ 
 تشطغي  يمكطن كمطا يسطتقبلها، التط  وتلط  يرسطلها التط  الرسطاب  وعل  مكالمات  عل  والتنّصت الجند ،
 دون  حساسطة مواق  تصوير ويمكن المحيية، المنيقة ف  يدور ماذا ومعرفة الخلو   الهات  ميكرفون 

 .الجند  عل 
 فط  العسطكرية المعلومطات حجط  تخفطيض أهمهطا إن قطا  القضطية، هطذ  بعد اتخذت الت  الخيوات وعن

 معرفطة علط  كطان إذا إال الجطين فط  ضابط أو جند  ب ن  نفس  عن اإلفصاا وعد  الخلوية، األجهزة
 وضطرورة معروفطة، جهطات أو مواقط  مطن إال اإلنترنطت عبطر تيبيقطات بطلنزا  الجنطود ا قيط وعد  حقيقية،
 .المعلومات أمن بتعليمات االلتزا 
 أن اسطتيعنا ونحطن كبيطرة، أمنيطة أضطرار هنطا  يكطون  أن احتمطا :” الضطابط قطا  األضطرار، حج  وعن
 لط  ولطو الحملطة، بهطذ  خرجنطا األضطرار تقليط  أجط  ومطن اآلن، حتط  حصطلت الت  األضرار حج  نقدر
 ال معلومطات أن تقطديرات  اآلن، حتط  العشطرات مطن بطدال   األجهطزة  ال  اختطرا  لطت  الحملطة بهطذ  نخر 
 ".القوات بعم  تضر لن المعلومات هذ  ولكن وصلت، للعدو تص  أن نريدها

 13/1/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 أزمة الكهرباء مسيرة حاشدة لـ"حماس" بجباليا احتجاًجا على .6
شطططار  اآلال  مطططن مخطططي  جباليطططا شطططما  قيطططا  يطططزة، فططط  مسطططيرة دعطططت لهطططا حركطططة "حمطططا "؛ : جباليطططا

ا عل  تفاق  أزمة الكهربا  بالقيا .  احتجاج 
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ورفطط  المشططاركون خططال  المسططيرة، الفتططات التنديططد واالحتجططا  علطط  أزمططة الكهربططا ، فيمططا أحططر   خططرون 
 صور ا لعبا .

مجل  التشريع  عطن حركطة حمطا ، مشطير المصطر ، فط  كلمطة لط  خطال  المسطيرة: وقا  النابب ف  ال
إن عبططططا  و)ربططططي  الحكومططططة رامطططط ( الحمططططد هللا يططططتحمالن مسططططؤولية تفططططاق  األزمططططة، مضططططيفا أن "يططططزة 

 تتعرض لمؤامرة تستهد  استمرار حصار الشعب الفلسيين  من أج  االبتزاز".
األزمطة بعيطدا  عطن االبتطزاز، فيمطا حط  الطدو  العربيطة إلط   ويالب الحكومة بتحم  مسؤوليتها تجا  هذ 

 تحم  مسؤولياتها تجا  قيا  يزة، لجهة كسر الحصار ودع  صمود النا .
وأضططا  القيططاد  فطط  حمططا  "يططزة تتعططرض لمطططؤامرة مططن عبططا  والحمططد ط وأيططرا  دوليططة، والسطططلية 

 والحكومة تحاصر الشعب الفلسيين  ف  قيا  يزة".
  أن السلية تفرض ضرابب باهظة عل  وقود كهربا  يزة، متهمطا إياهطا ب نهطا العطاب  وأوض  المصر 

الوحيطططد أمطططا  حططط  أزمطططة كهربطططا  يطططزة، فططط  إشطططارة إلططط  دورهطططا )السطططلية( فططط  تعييططط  المشطططاري  الحيويطططة 
مططططداد خططططط الغططططاز لمحيططططة التوليططططد،  161لتيطططوير الكهربططططا ، مثطططط  خططططط  مططططن االحططططتال  "اإلسططططرابيل "، واد

 ن الضرابب، إضافة للمشاري  التركية والقيرية واإلماراتية.واإلعفا  م
 وشدد المصر  عل  أن يزة لن نستسل  لحصار السيلة، وقا : "سنستمر بالمقاومة".

 13/1/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حل أي مع للتعاطي الفوضى.. جاهزون  هدفها ومسيسة مفتعلة غزة كهرباء أزمة: برهوم .7
 تطداعيات عطن الكاملطة المسطؤولية هللا الحمطد رامط  وحكومطة عبطا  محمطود الربي  حما  حركة حملت
 .والمسيسة المفتعلة يزة كهربا  أزمة
 الكهربطططا  أزمطططة إن الجمعطططة، اليطططو  صطططحف ، تصطططري  فططط  برهطططو ، فطططوز   الحركطططة، باسططط  النطططاي  وقطططا 

حططططدا  األورا  وخلططططط أهلهططططا وخنطططط  يططططزة حصططططار إحكططططا  إلطططط  تهططططد  المفتعلططططة  اإلربططططا  مططططن ةحالطططط واد
 .والفوض 
 فط  اإلسطرابيل  االحطتال  سياسطة م  وخيير واض  وتزامن تقاي  ف  ت ت  األزمة هذ  أن إل  وأشار

 .الباسلة ومقاومته  وصموده  القيا  أبنا  استهدا 
 عطن الك  فلكه  ف  سار ومن فت  وحركة وحكومت  عبا  محمود الربي  من الميلوب أن وأضا 

 واسطططتغال  الفلسططيينية السططاحة فطط  التالعططب فطط  االسططتمرار عططن والكطط  لخييططرةا السياسططات هططذ  كطط 
 .العا  باألمن واإلخال  الفوض  إلشاعة كمدخ  القيا  ف  أهلنا حاجات
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 وتبنططط  يطططزة كهربطططا  ألزمطططة نهطططاب  حطططد وضططط  علططط  والعمططط  البوصطططلة تصطططويب فططط  باإلسطططرا  ويالطططب
 .كافة ومستلزمات  القيا  احتياجات

 وتبن  يزة ف  وأهلنا شعبنا جانب إل  وقوفنا ف  والصريحة الواضحة حما  مواق  ل ع برهو  وأكد
 .كافة ومتيلباته  احتياجاته 

 إلنها  كافة الدروب ك  وسنسل  األبواب وسنير   جهد، من كلفنا مهما شعبنا عن نتخل  لن: وتاب 
 .معاناته 
يجططا جططد  وبشططك  للتعططاي  الحركططة جهوزيططة علطط  الت كيططد وجططدد  تضططمن حلططو  أو جهططود أ  مطط  ب واد
 بطدورها القيطا  إلط  إياهطا داعيطا   هللا، الحمطد حكومطة مسؤوليتها تتحم  الت  األزمة لهذ  نهاب  حد وض 
 .القيا  أبنا  ك  خدمة تجا 

 13/1/2017حماس،  حركة موقع
 

 الفوضى إثارة عن رأيها.. بعيداً  عن السلمي التعبير في الجماهير حق على نؤكد: حماس .8
 عطن بعيطدا   بحقوقهطا والميالبطة رأيهطا عطن السطلم  التعبيطر فط  الجمطاهير حط  علط  حمطا  حركة كدتأ

 .األمن ورجا  والشرية العامة الممتلكات ع  والتعد  والفلتان والشغب الفوض  إثارة
 الشطرية واجطب مطن إنط  الجمعطة، مسطا  صطحف  تصطري  فط  برهطو ، فوز   الحركة، باس  الناي  وقا 

 الشططغب إلثططارة كانططت جهططة أ  مططن اسططتغاللها ومنطط  وحمايتهططا مسططارها وتطط مين الجمططاهير علطط  الحفططا 
 .والفلتان والفوض  ونشر
 وسطخيها رأيهطا عن للتعبير خرجت الت  المحاصرة، يزة ف  شعبنا جماهير إل  بالتحية برهو  وتوج 
 .أزماته  ف  الحقيقيين المتسببين تجا 
 وجطط ، أكمطط  علطط  بططواجبه  قططاموا الططذين يططزة فطط  الداخليططة زارةو  ومنتسططب  وقيططادات عناصططر حّيططا كمططا

 والفلتطططان الفوضططط  لحالطططة حططد ووضططط  والتحطططديات والصططعوبات العراقيططط  كططط  ريطط  عطططاتقه  علططط  وأخططذوا
 .العا  األمن عل  والحفا 
 جهطات من والمدفوعين والفلتان الفوض  ودعاة والموتورين الغويابيين" من حفنة أن إل  برهو  وأشار

 وحرفططوا الصططفو  بططين واندسططوا الططرأ  عططن للتعبيطر الشططعبية الحالططة يسططتغلوا أن إال أبططوا" للجميطط  عروفطةم
 .األمن وقوات الشرية عل  واعتدوا الفوض  ونشروا المسار
 مسطؤولياته  عنطد الوقو  كافة، المختلفة ومستويات  وفصابل  وشرابح  شعبنا أبنا  من الجمي  ويالب
نها  األزمة  هذ لح  الجهود وتكثي   . القيا  معاناة واد
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 وحمايطة القطانون  وتيبيط  العطا  األمطن علط  الحفا  عل  العم  إل  يزة ف  الداخلية وزارة برهو  ودعا
 مربعطات إلط  يطزة عطودة إل  ويهد  البلد هذا ب من يعب  أن كان ير  أل  السماا وعد  المسيرات
 .والفلتان الفوض 

 13/1/2017حماس،  حركة موقع
 

 األخيرة السنوات في الصهيونية المخابرات مهام مجد األمني: أبرزال .9
 التط  المهطا  أبطرز عطن األخيطرة السطنوات فط  اعتقاله  ت  الذين العمال  م  التحقيقات المجد: أوضحت

 نططذكر وهنططا عنهططا، المعلومططات جمطط  فطط  عمالبهططا بهططا كلفططت أو الصططهيونية، المخططابرات عليهططا عملططت
 :المها  تل  أبرز
 ونشططططايها وعملهططططا المقاومططططة العسططططكرية وأجنحتهططططا الفلسططططيينية التنظيمططططات عططططن المعلومططططات جمطططط   -

 .والبشرية القتالية للقدرات تيوير من إلي  توصلت ما و خر وعناصرها ومواقعها
 الكومانططدوز عططن وكططذل  كثططب، عططن ومتابعتهططا المقاومططة أنفططا  عططن المعلومططات جمطط  فطط  تركيزهططا  -

 .عناصرها وقدرات إمكانيات  تيور ومدى اومةللمق التاب  البحر  
 الفلسططيينية القضطايا بعططض فط  يتعلط  فيمططا خاصطة بطط  واالهتمطا  الشطار  ورأ  نططبض علط  التعطر   -

 انقيطا  ومشطكلة يطزة، قيطا  علط  المفطروض والحصطار الخانقطة، االقتصطادية كاألزمطة مطا نوعطا   الكبيرة
 .القضايا  تل من وييرها مستمر، بشك  الكهرباب  التيار
 وقططد الكبططرى، الفلسططيينية التنظيمططات وخاصططة التنظيميططة، واالنشططقاقات الخالفططات بقضططايا االهتمططا   -

 اليطططر  لحسطططاب يطططر  علططط  الخنططا  تضطططيي  خطططال  مطططن االنشطططقاقات تلطط  إحطططدا  فططط  يطططد لهطططا يكططون 
 .اآلخر

 يططزة، قيططا   فطط المقاومططة لططدى الم سططورين الجنططود أمططاكن إلطط  ترشططده  قططد معلومططات عططن البحطط   -
 .وتتبعها ورصدها تواجده  ألماكن احتماالت ووض 

 عطن المعلومطات وجمط  األخيطرة، اآلونطة فط  البلطديات انتخابطات كحملة االنتخابات بقضايا االهتما   -
 بقضطايا االهتمطا  وكطذل  الفلسطيين ، الشطار  فط  األيلبيطة توج  ورصد المرشحين، واألشخا  القواب 

 .إلي  توصلت وما هانتابج و خر المصالحة
 توزيعهطا، و ليطة المانحطة الطدو  مطن الطدع  عمليطة واسطتمرار يطزة، قيطا  فط  اإلعمطار قضطايا متابعة  -

 .القيا  إل  البنا  مواد دخو  متابعة وكذل 
 8/1/2017موقع المجد األمني، 
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 أنصارها من المزيد باعتقال الفلسطيني لألمن اتهامها تواصل حماس .11
 الغربيطططة الضطططفة فططط  الفلسطططيينية األمنيطططة األجهطططزة حمطططا  حركطططة اتهمطططت: هللا را -سطططعدى  أبطططو فطططاد 

 خلفيطة علط  العشطرات اعتقطا  فيط  تواصط  وقطت فط  محطرران أسطيران بيطنه  أنصطارها من أربعة باعتقا 
 .قانون  سند أ  ودون  سياسية

 14/1/2017القدس العربي، لندن، 
 
 لى اتخاذ قرارات تستند إلى موقف اإلدارة األميركيةيهدف إ الدولي مؤتمر باريس: لبواعالجنرال ج .11

 للسال  مؤتمر باري »لبوا  إن جقا  الجنرا  ف  االحتياط، عامو  : نظير مجل  - ت  أبيب
بمبادرة صديقة كبيرة ه  فرنسا بهد  اتخاذ قرار متف  علي  حو  المبادأل  مؤتمر دول  كبير، ي ت 

 إسرابي  والسلية الفلسيينية. والخيوات الت  تنظ  تسوية سياسية بين 
موق  اإلدارة األميركية أيضا، الت  يرحت مبادرة سابقة رفضها ربي   وهذ  المبادأل تستند إل 

 السلية الفلسيينية. فما ه  المبادأل األساسية ف  هذ  المبادرة؟ أوال، ستكون هنا  مفاوضات حو 
لسيينية قادرة عل  البقا ، وتمل  تواصال مس لة الحدود اآلمنة والمعتر  بها بين إسرابي  ودولة ف

شريية إجرا  تباد  مناي   1967جغرافيا، ترتكز هذ  الحدود عل  خيوط الهدنة ف  حرب حزيران 
الذ  يت  تكريس  مرجعية منذ خمسين عاما  242متساوية ومتف  عليها. إن قرار مجل  األمن رق  

مقاب  السال  م  جيران  1967تاللها ف  عا  أراض ت  اح تقريبا، يتحد  عن انسحاب إسرابيل  من
والت   1967إسرابي  وترسي  حدود  منة ومعتر  بها إن التغييرات الت  ستيرأ عل  خيوط حزيران 

 االعترا  بها من قب  المجتم  الدول ، ستحدد فقط ف  حا  اتف  عليها اليرفان.  سيت 
لشعبين،  األم  المتحدة، والمتعل  بدولتين الصادر عن هيبة 181وثانيا، تيبي  مضمون القرار رق  

إحداهما يهودية واألخرى عربية. هذا هو األسا  األول : إقامة دولة للشعب اليهود  ودولة للشعب 
قد كان الموق  األساس  للواليات  الفلسيين . إن االعترا  بدولة إسرابي  باعتبارها دولة يهودية

مليون عرب . وبنا  علي ، فمن المه  أن يكون  1.7ليو  المتحدة منذ سنوات. يعين ف  إسرابي  ا
اليهودية، مقاب  االعترا  اإلسرابيل  بالدولة القومية  هنا  اعترا  فلسيين  بالدولة القومية

 الفلسيينية، لك  يتمكن ك  ير  من من  المواينين القاينين ف  دولت  حقوقا متساوية. 
ن الفلسيينيين، م  مساعدة دولية ضرورية للتوص  إل  علي  لالجبي وثالثا، وض  ح  عاد  ومتف 

ح  شام ، يتواف  م  رؤية دولتين لشعبين، من دون أن يكون ل  ت ثير عل  المالم  األساسية 
 .)وهذا يعن  أن الالجبين لن يعودوا إل  إسرابي ( إلسرابي 
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الحركة باتجا  األماكن  ورابعا، االعترا  الدول  بالقد  باعتبارها عاصمة الدولتين، وضمان حرية
إل  الوض  القاب  حاليا. إن القد  لن تقس  كما كان الحا  علي  ف  عا   المقدسة فيها، باالستناد

 ، إنها  االحتال  بشك  تا ، وضمان قدرة إسرابي  عل  الدفا  عن نفسها بفاعلية ف ، وخامسا1967
سرابي ، وهو شرط ال يمكن تجاوز  من مواجهة اإلرهاب والتهديدات اإلقليمية. إن األمن ضرور  إل

واالدعا ات، لك  يكون من الممكن  أج  التوص  إل  اتفا . وسادسا، إنها  الصرا  وجمي  الدعاوى 
 «.االتجا  نحو سال  م  جمي  الدو  العربية الجارة

 14/1/2017الشرق األوسط، لندن، 
 
 رؤساء مجلس المستوطنات في حفل تنصيب ترامب .12

لط"صوت إسرابي "، أم ، أن رؤسا  ما يسم  "مجل  المستوينات  اإللكترون د الموق  را  هللا: أفا
المنتخب دونالد ترامب المقرر ف   األميرك ف  يهودا والسامرة"، تلقوا دعوة لحضور تنصيب الربي  

 العشرين من الشهر الجار  ف  واشنين.
ماي  هكاب   األميرك السياس   وقا  ربي  مجل  المستوينات شيلو أدلر لط"صوت إسرابي "، إن

 المقرب من ترامب قا  بتسلي  الدعوة.
ان عودد رفيف  مدير دابرة العالقات الخارجية ف  المجل  وربي  مستوينة معالي  أدومي   وأضا 

 بين  كاشربي  سيشاركان ف  الحف .
 14/1/2017األيام، رام هللا، 

 
 للوحدات القتالية الميدانيةهبوط في جاهزية اإلسرائيليين للتجند "هآرتس":  .13

الناصرة: كش  النقاب ف  إسرابي  أم  عن معييات ت  استعراضها أما  هيبة األركان العامة 
لجين االحتال  قب  سنة، ول  تنشر إال أم ، تظهر أن  يكابد أزمة يير مسبوقة من ناحية نوعية 

 تدنية. وجودة وحدات  الميدانية، وخاصة ف  مستوى الضباط ذو  الرتب الم
ب ن  تقلصت قدرة الجين عل  تجنيد جنود من كافة شراب  المجتم ، « هآرت »وأفادت صحيفة 

 األمر الذ  من ش ن  الم  تدريجيا بنوعية الضباط ف  المستقب .
ف  الجين اإلسرابيل  حدو  تراج  متواص ، « دابرة علو  السلوكيات»ووفقا للتقرير، فقد شّخصت 

لالنخراط ف  الوحدات الميدانية. « مجموعات نوعية»  استعداد المجندين من ف  السنوات األخيرة، ف
وتبين أن الكثيرين من المجندين ذو  المعييات األعل ، وخاصة أولب  الذين يسكنون ف  بلدات 

 ينية، يفضلون الوحدات التكنولوجية، الت  باتت تعتبر مرموقة أكثر، عل  الوحدات القتالية. 
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روا المقات ، الت  قدسها الجين »عسكر  ف  الصحيفة، عامو  هربي ، أن واعتبر المحل  ال
اإلسرابيل  منذ ت سيس  ويواص  تفخيم  ف  ك  مناسبة، ف  خير. وأشار التقرير إل  أن الوض  
أصعب ف  الوحدات الميدانية، مث  المدرعات والهندسة والمدفعية. ري  ذل ، فلن المجندين الشبان، 

  مؤهالت صحية مالبمة للخدمة القتالية، يفضلون ف  معظ  األحوا  وحدات حت  لو كانت لديه
وتسيير اليابرات من دون ييار ومنظومة الدفا  الجو  وييرها من الوحدات التكنولوجية، « سايبر»

 عل  الخدمة ف  الوحدات الميدانية.
قتالية مركزية بنسبة وحسب هذ  المعييات فقد تراج  استعداد الشبان المجندين للخدمة ف  وحدات 

20%. 
 14/1/2017القدس العربي، لندن، 

 

 اعتقال حاخام ومدرب رقص إسرائيلي متهمين باعتداءات جنسية ضد أطفال .14
القد : ألقت الشرية اإلسرابيلية القبض عل  حاخا  )رج  دين ف  كني (، ومشر  عل  رقصات 

 ، بتهمة القيا  باعتدا ات جنسية شعبية ف  إحدى دور رياض األيفا ، وف  حادثين منفصلين، أم
 ضد قاصر وأيفا .

ووف  المتحدثة باس  الشرية اإلسرابيلية لوبا السمر ، فلن الشرية "توا  التحقي  ف  مل  اعتقا  
مشتب  ب  ف  الخامسة واألربعين من عمر ، وهو رج  دين العام  "راپ ف  كني  بمنيقة را  هللا 

مشينة بح   أفعا عل  تنفيذ اعتدا  جنس  تضمن  أقدام   بشبهات )بنيامين بيهودا والسامرة("، وذل
 فت  قاصر هنا ، وذل  قب  نحو العامين.

تواص  التحقي  ف  مل  اعتقا  مشر   اإلسرابيليةومن جهة أخرى أشارت السمر  إل  أن الشرية 
بالد"، البلدات ف  "مركز ال بلحدى األيفا فولكلورية ف  احدى روضات  -عل  رقصات شعبية 

بالروضة، منفذا بحقه  وعل  ما يبدو  أيفا وذل  لشبهات قيام  باعتدا ات جنسية يالت عدة 
 مشينة. أفعاال

 14/1/2017األيام، رام هللا، 

 
 في قضايا الفسادمعه للتحقيق  نتنياهونجل  تدعيالشرطة تس .15

ف  الشرية « حة الفسادالوحدة القيرية لمكاف»ت  أبيب: بعد يو  من التحقي  م  زوجت  سارة، قررت 
للتحقي  مع  بصفت   استدعا  نج  ربي  الوزرا ، يابير بنيامين نتنياهو، ،433اإلسرابيلية اله  
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شاهدا ذا عالقة بشبهات الفساد المتورط فيها والد ، الت  تتضمن اتهامات بالحصو  عل  كميات 
 يرها.الفاخرة وي كبيرة من السيجار والنبيذ والشمبانيا ووجبات اليعا 

 14/1/2017الشرق األوسط، لندن، 
 
 فلسطينيو الداخل يتصدون لهدم منازلهم ويؤكدون جاهزيتهم لبنائها .16

)العرب ف  « 48فلسييني  الط»اآلال  من رة، أن الناص، من 14/1/2017ن، الحياة، لندذكرت 
لمثل  الجنوب  ومعه  عشرات اليهود اليساريين، ف  مدينة قلنسوة العربية ف  ا واإسرابي (، تظاهر 
، احتجاجا  عل  قيا  السليات اإلسرابيلية «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية»أم  بدعوة من 

وحم  المتظاهرون «. البنا  يير المرخ »منزال  ف  المدينة بذريعة  11منتص  األسبو  بهد  
 العرب، مواينين وقيادة .شعارات تندد بالتصعيد الذ  يقود  ربي  الحكومة بنيامين نتانياهو عل  

الت  يبغ  منها »وحذر ربي  لجنة المتابعة محمد بركة ف  كلمت  من اللعبة السياسية لنتانياهو 
ال نريد دما  وال صداما ، لكننا لن نسكت عل  أن تتحو  »وقا : «. إرضا  بعض قيعان المستوينين

 «.لوبك  وعل  صدورك بيوتنا إل  ركا ... بيوتنا ستبق  مشّيدة، وسنبق  هنا عل  ق
واعتبر ربي  القابمة المشتركة النابب أيمن عودة أن المشاركة الجماهيرية الواسعة يير المسبوقة منذ 

حيا  تعام  الدولة م  مواينيها ك عدا ، »وقا : «. تد  عل  حج  الجريمة»سنوات ف  التظاهرة 
. لن نقب  بتدفيعنا ثمن جراب  سرقة علينا أن نتكاف  ونتعاون من أج  التصد  لمث  هذ  الجراب ..

الح  ف  المسكن هو ح  »وأضا : «. األراض  ف  عمون  أو ثمن تجاوزات واختالسات نتانياهو
 «.أساس  لك  إنسان، والحكومات اإلسرابيلية عل  مدار سنوات تتعدى عل  حقنا هذا

ولن ينج  أحد ف  »  وأكد أحد أصحاب البيوت المهدومة ف  كلمت  أن األهال  باقون عل  أرضه
وأعلن قادة التظاهرة إنشا  صندو  «. زحزحتنا... ف  إمكانه  هد  البيوت، لكنه  لن يكسروا أرواحنا

 خا  لجم  تبرعات بهد  إعادة بنا  البيوت المهدمة.
صعدت منذ ، البلدية اإلسرابيلية ف  القد  الشرقية، أن 13/1/2017، الجزيرة نت، الدوحةوأضافت 
من عمليات الهد  ف  المدينة. وقا  مكتب تنسي  الشؤون اإلنسانية التاب  لألم   2016  ميل  العا

منزال ف  القد  الشرقية منذ ميل  العا  الماض   153المتحدة )أوتشا( إن البلدية اإلسرابيلية هدمت 
 .2015منزال ف  العا   78حت  نهاية أكتوبر/تشرين األو  من ، مقارنة بط
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 حالة اعتقال خالل أسبوع نفذها االحتالل سبعينيوثق نادي األسير  .17

حالة اعتقا   70فاد  أبو سعدى: وث  ناد  األسير الفلسيين  قرابة « القد  العرب  –را  هللا 
خال  األسبو  الحال . وتركزت حمالت االعتقا  ف  محافظات الخلي  والقد  وجنين وبيت لح ، 

  .ويالبيته  من األسرى المحررين واأليفا
أسيرا  لمدد تتراوا بين ثالثة وستة  34إل  ذل  أصدرت سليات االحتال  أمر اعتقا  إدار  بح  

 أمرا  جديدا . 12شهور من بينها 
وعل  الصعيد الداخل  اتهمت حركة حما  األجهزة األمنية الفلسيينية ف  الضفة الغربية باعتقا  

ص  في  اعتقا  العشرات عل  خلفية سياسية أربعة من انصارها بينه  أسيران محرران ف  وقت توا
 ودون أ  سند قانون .

 14/1/2017ن، ، لندالقدس العربي
 
 تقودنا للمشاركين في اغتيال نجلنا معلوماتعائلة النايف: نمتلك  .18
قالت عابلة الشهيد عمر الناي ، إنها تمتل  معلومات تقودها للمشاركين ف  : جما  يي  -يزة  

 (.2016شباط/فبرير  26وجد مقتوال  داخ  مقر السفارة الفلسيينية ف  بلغاريا ف  ايتيا  نجلها )الذ  
وقا  حمد  الناي  من عابلة الشهيد، لصحيفة "فلسيين": إن تل  المعلومات تتعل  بيبيعة التعاي  
ا "السفارة الفلسيينية بالمشاركة ف  عملية االيتيا  من خال  إجرا   م  الجريمة منذ بدايتها، متهم 

 محاوالت عدة إلخرا  شقيق  من مقر السفارة".
وأضا  الناي : "إن السفارة عرضت عل  شخ  مبلغ ا من الما  إلخرا  شقيق  من مقر السفارة 
إال أن  رفض ذل "، مشير ا إل  أن  بعد تنفيذ عملية االيتيا  وكلت لهذا الشخ ، مهمة تصوير 

 االنتحار. مشاهد توح  للرأ  العا  ب ن شقيق  قد أقد  عل 
وتاب  الناي : "لو توفرت لجنة فلسيينية نزيهة يير مرتبية بالخارجية ف  را  هللا أو السلية 
ا "وجود فساد ف   الفلسيينية أو من ل  صلة بليال  مل  عمر سنص  للقات  بسهولة"، مؤكد 

البلغارية  التحقي  البلغار  وتقصير متعمد من قب  السلية باتجا  قضية شقيق ، ما دف  المحكمة
 إللغا  التحقي  والميالبة بلعادت " حسب قول .

وأكد أن عابلت  تعم  وحدها من أج  إظهار حقيقة ايتيا  شقيق ، مضيف ا: "نعم  لوحدنا لمواجهة 
القضا  البلغار  والرأ  العا  والخارجية ف  حكومة الحمد هللا، ف  ظ  تقاع  فلسيين  واض  ف  

دلال  عل  ذل  من خال  ممارسات السلية وميالبتها المستمرة لنا بعد  التعاي  م  قضية شقيق "، م
ا.  الميالبة بالتحقي  مجدد 
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وبين الناي ، أن السلية الفلسيينية والحكومة البلغارية مارستا ضغوي ا عل  عابلت  من أج  وق  
لت  توصلت ب ن عمر الميالبة بلعادة التحقي  ف  مل  شقيق  والتسلي  بقرار لجنة التحقي  البلغارية ا

 "مات منتحر ا".
 13/1/2017، فلسطين أون الين

 
 إلى مواجهات في الشوارع تتحولأزمة الكهرباء في غزة  .19

دخلت أزمة الكهربا  ف  قيا  يزة مرحلة جديدة، م  تفجر مواجهات بين : كفاا زبون  - را  هللا
واعتقلت  بالضرب متظاهرين ياضبين والقوات األمنية، الت  استخدمت الرصا  واعتدت

 .2007عل  قيا  يزة عا   حما  متظاهرين، ف  أسوأ مواجهات بش ن الكهربا  منذ سييرت حركة
وتحولت األزمة الحالية إل  مناسبة للحرب الكالمية كذل  بين الحركة اإلسالمية والسلية 

الشعبية لألزمة  الفلسيينية، وم  فصاب  أخرى رفضت المعالجة األمنية الت  قامت بها حما 
 المتفاقمة.

وواجهت الحركة متظاهرين خرجوا بالمبات من مخي  جباليا ف  وقت مت خر الخمي ، بليال  
بدنا كهرب » رصا  واعتدا  بالهراوات يا  كذل  صحافيين، وفرقت المسيرات الت  نادت

 ناشيا بحسب مصادر محلية. 35بالقوة، قب  أن تشن اعتقاالت يالت أكثر من « )كهربا (
وال تحم  أ  « فورد»كدت مصادر محلية أن مقنعين يستقلون سيارات رباعية الدف  من نو  وأ

 وسط وشما  القيا . لوحات تسجي  نفذوا عمليات االعتقا  والمداهمات الت  تركزت يالبيتها ف 
واستهدفت االعتقاالت قيادات ف  حركة فت ، بنيه  الناي  باس  الحركة فايز أبو عيية، الذ  أفر  

ونشيا  مواق  التواص   عن  الحقا، وف  الجبهتين الشعبية والديمقرايية والحرا  الشباب  السلم ،
  االجتماع .

وقالت الوكالة الفلسيينية الرسمية إن حما  تستغ  عددا كبيرا من األيفا  والمراهقين وتكلفه  بجم  
 وعل  األقدا . المعلومات ورصد النشيا  من خال  التنق  عبر الدراجات الهوابية،

والق  استخدا  حما  للقوة يضبا كبيرا ف  الشار  الفلسيين  عل  المستوى الرسم  والشعب  ومن 
 األم  المتحدة كذل .

ويالبت األم  المتحدة بح  التظاهر والتجم  السلم  ف  يزة، داعية ك  األيرا  المعنية إل  ح  
 الشتا .جذر  الزمة الكهربا  الت  تعص  ف  القيا  ف  هذا 

وقا  المبعو  األمم  لألمين العا  لألم  المتحدة ف  األراض  الفلسيينية نيكوال  ميالدنو  ف  
أن تر  النا  بال كهربا   بقل  شديد التوترات الحادثة ف  قيا  يزة بعد»تصري  صحاف  إن  يتاب  
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حرية التظاهر  ويالب ميالدنو  بضمان «.الت  ت ت  لعدة ساعات ف  اليو  فقط ف  شتا  بارد
السلم  والتجم  وحرية التعبير ف  يزة، داعيا ف  الوقت ذات  ك  األيرا  إل  إيجاد ح  سري  

 وعاج  لمشكلة الكهربا .
سنوات، من أزمة كهربا  حادة، لكنها  10ويعان  قيا  يزة الذ  يعين في  مليونا نسمة، منذ 
 ف  اليو  فقط. ساعات 3نعمون بها تيورت هذ  الشتا  إل  الحد الذ  أصب  مع  الغزيون ي

 14/1/2017، الشرق األوسط، لندن
 
 "اعتداء على المسلمين"األمريكية للقدس  السفارةمفتي فلسطين: نقل  .21

دان مفت  فلسيين الشيخ محمد حسين الجمعة خية الربي  األمريك  المنتخب دونالد : أ. .ب
ف  « اعتدا  عل  المسلمين»ة القد  واعتبر  إل  مدين« ت  أبيب»ترامب نق  السفارة األمريكية من 

 جمي  أنحا  العال . 
وف  خيبة الجمعة الت  ألقاها ف  المسجد األقص  ف  القد  الشرقية المحتلة، قا  الشيخ حسين إن 

الوعد بنق  السفارة من قب  الربي  المنتخب لي  اعتدا  عل  الفلسيينيين فقط ب  عل  العرب »
 والمسلمين.

 14/1/2017، لشارقةالخليج، ا
 
من الجئي فلسطين في سورية يعتمدون على مساعدة "األونروا"  %95األونروا: أكثر من  .21

 اإلنسانية الطارئة
الجئ فلسيين  ف  سورية  43,000قدرت وكالة "األونروا"، اليو  السبت، أن هنال  : القد  المحتلة

مرة وصلت فيها مساعدة "األونروا" يعيشون ف  أماكن يصعب الوصو  إليها أو محاصرة. وأن  خر 
 .2016أيار  26لالجب  فلسيين من اليرمو  قد كانت ف  
تجريد العديد من الجب  فلسيين من كرامته   األممية، إل وأدى النزا ، وف  تقرير مصور للمنظمة 

من الجب   %95حي  أن الفقر قد أدى إل  المزيد من تقلي  اعتماده  عل  الذات. وأن أكثر من 
، ستقو  2017فلسيين ف  سورية يعتمدون عل  مساعدة األونروا اإلنسانية الياربة. وأن  ف  عا  

"األونروا" بتعزيز قدرتها عل  االستجابة لليوارأل الفجابية وذل  من خال  تقوية استعداداتها 
 اإلنسانية.

الد، بمن ف  ذل  الجئ فلسيين  من سورية فروا إل  خار  الب 120,000أكثر من  أن التقرير وبين
. وأن العديدين من الجب  فلسيين من األردنإل   16,000فروا إل  لبنان وحوال   31,000حوال  
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سورية ف  لبنان واألردن قد ت  دفعه  نحو عين وجود مهمن ومحفو  بالمخاير بسبب وضعه  
 القانون  يير المؤكد.

العديدون  –ين ف  سورية داخليا من الجب  فلسي %60وجا  ف  التقرير أن  م  نزوا أكثر من 
 منه  نزحوا مرات متعددة، فلن المحافظة عل  التعلي  بالنسبة لأليفا  يمكن أن يكون أمرا صعبا.

 14/1/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 مستوطنون يقتحمون برك سليمان ومنع سكان غزة من الصالة في األقصى .22

مسيرات أسبوعية خرجت ضد  ف  الضفة الغربية المحتلة، ف  « اإلسرابيل »قم  االحتال  : وكاالت
جنوب بيت لح  وسط إجرا ات أمنية « بر  سليمان»حين اقتح  عشرات المستوينين منيقة 

مشددة. وأفاد شهود عيان أن العشرات من المستوينين اقتحموا المنيقة بحماية جنود « إسرابيلية»
القريب من بلدة الخضر. وأقا  المستوينون يقوسا  تلمودية ف  « نأ  حمدي»االحتال  عبر جب  

، أربعة فلسيينيين ف  مداهمات واقتحامات شّنتها ب نحا  متفرقة «إسرابيلية»المكان. واعتقلت قّوات 
 سكان يزة من أدا  صالة الجمعة بالمسجد األقص . « إسرابي »من الضفة الغربية، ف  وقت منعت 

فجرا  عددا  من المخارط ف  المنيقة الصناعية بالخلي ، وأجرت عمليات « ابيليةإسر »واقتحمت قوات 
مخريتين ف  مدينة « إسرابيلية»تفتين داخلها. وي ت  االقتحا  بعد ساعات من مصادرة قّوات 

 الخلي ، مّدعية العثور عل  معام  لألسلحة.
، منعت المصلين من «إسرابي »من جهة أخرى، قالت هيبة الشؤون المدنية ف  يزة ف  بيان، إن 

قيا  يزة من التوج  إل  المسجد األقص  ألدا  صالة الجمعة، وذل  لألسبو  الخام  عل  
 التوال ، مشيرة إل  أن جهودا  تبذ  لح  هذ  األزمة. 

إن سبب المن  « اإلسرابيلية»وتعقيبا  عل  ذل ، قالت مصادر فيما تسم  مديرية االرتباط والتنسي  
 مخالفة للقانون. « إسرابي »عد  رجو  المصلين إل  يزة فور أدا  الصالة ومكوثه  ف   يعود إل 

وأصيب فلسيينيان، والعشرات من المواينين والمتضامنين األجانب باالختنا  الشديد إثر استنشاقه  
 الغاز المسي  للدمو  ف  مسيرة بلعين األسبوعية يرب مدينة را  هللا.

عن رفض وعودات الربي  األمريك  المنتخب دونالد ترامب بنق  السفارة  وجا ت المسيرة للتعبير
األمريكية إل  القد ، حي  هت  المتظاهرون ضد هذ  السياسة، معتبرين أنها تعبر عن قت  لح  

 إقامة الدولة الفلسيينية وقت  للحل  بالحرية واالستقال  والت  فيها انتها  للحقو  الفلسيينية.
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هال  بلدة كفر قدو  من خال  مسيرته  األسبوعية السلمية المناهضة لالستييان، إل  ذل ، يالب أ 
الدو  المشاركة ف  مؤتمر باري  للسال ، تبن  قرارات جادة وفاعلة تنه  االحتال ، تمهيدا  إلقامة 

 وعاصمتها القد  الشري . 1967دولة فلسيينية عل  كام  التراب المحت  عا  
 14/1/2017، الخليج، الشارقة

 
 "إسرائيلـ"تعمل ل تجسسالجزائر تكشف شبكة  .23

كيلومتر جنوب  600ضبيت أجهزة أمن جزابرية تابعة لمحافظة يرداية ): عاي  قدادرة -الجزابر 
اإلخال  باألمن »أفراد بتهمة التجس  لمصلحة إسرابي  ومحاولة  10العاصمة( شبكة دولية من 

 عرقية بين أمازيغ وعرب.ف  المنيقة الت  تشهد عادة  صراعات « العا 
وأمرت محكمة يرداية بليدا  أفراد الشبكة الذين يتحدرون من ليبيا ومال  وأثيوبيا وليبيريا ونيجيريا 

 وكينيا ويانا، ف  السجن الموقت، وذل  وف  بيان لألمن الوالب  للمدينة.
سي ، الذين وذكر البيان أن الشرية حجزت أجهزة متيورة ومعدات اتصا  حساسة بحوزة الجوا

 «.التجس  وخل  البلبلة واإلخال  ب من الدولة»اتهامه  بط  إثرأودعوا السجن 
، لكنها تعمدت ذل  ف  إسرابي ول  يسب  للسليات الجزابرية الكش  عن خاليا تجس  لمصلحة 

يرداية عل  ما يبدو، لتعزيز وجهة النظر الرسمية من األحدا  المتكررة حي  دابما  ما ُتته  
 «.بالسع  إل  زر  الفوض  أجنبية  أيرا»

 14/1/2017، الحياة، لندن
 
 "عدوانها واعتدائها على سيادة البلد"على  "إسرائيل"بمعاقبة  المتحدةتطالب األمم  ةسوري .24

يالبت وزارة الخارجية السورية األم  المتحدة باتخاذ إجرا ات لمعاقبة إسرابي ،  ”:را  اليو ”بيروت ط
، ف  رسالتين إل  األمين العا  لألم  المتحدة ”عدوانها واعتدابها عل  سيادة سوريا”عل  ما وصفت  بط

وربي  مجل  األمن، الجمعة، ف  أعقاب إعالن دمش  شن إسرابي  يارة قصفت مواق  ف  محيط 
 ف  العاصمة السورية.” المزة“ميار 

عدوانا  ف  سلسلة يويلة من االعتدا ات اإلسرابيلية منذ بداية الحرب “وقالت الوزارة إن الغارة تعتبر 
اإلرهابية عل  سيادة واستقال  سورية وحرمة أراضيها والت  ت  التخييط لها ف  أروقة االستخبارات 

ية وعمال  هؤال  ف  السعودية وتركيا وقير وييرها من اإلسرابيلية والفرنسية والبرييانية واألميرك
حسبما نقلت وكالة األنبا  ” الدو  الت  أرادت بسط سييرتها وهيمنتها عل  سورية وعل  المنيقة،

 ”.سانا“السورية الرسمية 
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تؤكد سوريا أن هذ  االعتدا ات ما كان لها أن تق  لوال الدع  المباشر والضو  “وأضافت الوزارة: 
الدع  اإلسرابيل  الياب  “متابعة: ” ضر من اإلدارة األميركية الراحلة وقيادات فرنسية وبرييانية،األخ

والمعلن من قبلها للتنظيمات اإلرهابية يجع  منها شريكا ف  قت  السوريين وتدمير منجزاته  وتؤكد أن 
سرابي  هما وجهان لعملة واحدة.  ”اإلرهاب واد

ضاا الدور اإلسرابيل  ف  الحرب اإلرهابية عل  سوريا وعد  تردد انف“وتابعت الخارجية السورية: 
إسرابي  ف  شن هذا العدوان اإلرهاب  عل  سوريا يحت  عل  المجتم  الدول  وعل  األمانة العامة 

فورية لمعاقبة المعتد  اإلسرابيل  ومنع  من تكرار  إجرا اتلألم  المتحدة وعل  مجل  األمن اتخاذ 
 ”اإلرهابية.هذ  االعتدا ات 

 13/1/2017، ، لندنرأي اليوم
 
 قد ترّد على غارة المزة في الجوالن أو عند الجبهة الشمالية ةيديعوت احرونوت: سوري .25

رون بن يشا  ف  مقا  ” يديعوت أحرونوت“رّكز المعّل  العسكر  ف  موق   ”:را  اليو “الناصرة ط 
ا عل  محيط ميار المزة ف  الجهة الغربية من ل  اليو  عل  االعتدا  الذ  شّن  ييران العدو فجر  

الهجو  كان يستهد  تدمير شحنة صواريخ أرض أرض إيرانية “العاصمة السورية دمش ، فرأى أن 
 ، حسب تعبير .”حزب هللا إل دقيقة 

النظا  ف  دمش  وقوات  األمنية ف  ظّ   إل االنتصار ف  حلب من  الثقة “بن يشا  يعتبر أن 
ي . اإلسرابيل يبدو أن السوريين اليو  أق  حساسية وخشية من الرّد “، ويرد  ”ران ييا  روس  واد

اإلعالن الذ  نشرت  قيادة أركان الجين السور  ب ن سوريا سترّد عل   إل لذل  يجب التير  بجدية 
 ال مان  من أن يحاو  الجين السور  القيا  بردّ “أن   إل ، ويشير ””ت  أبيب”الهجو  الذ  ُينسب لط

ما سوا  ف  الجوالن أو عند الجبهة الشمالية عل  ضو  النجاحات األخيرة ل  ف  الحرب ضد 
يقظون لذل  ويستعدون الحتما   اإلسرابيل أن المعنيين ف  الجين  إل وهنا، يلفت ”. المسلحين

 ”.كهذا
 13/1/2017، ، لندنرأي اليوم

 
 القدس إلى األميركيةفارة لعدم نقل الس اإلسالميالتعاون  لمنظمةالرويضي: تحركات  .26

لدى دولة  اإلسالم اكد السفير احمد الرويض  ممث  منظمة التعاون  :الحالوة أبوزك   -القد  
 القد . إل  األميركيةهنا  تحركا للمنظمة بخصو  موضو  نق  السفارة  أنفلسيين 
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 اإلسالم التعاون عا  منظمة  أمين إل ان  تسل  رسالة من الربي  محمود عبا  موجهة  إل  وأشار
حي  يالب الربي   األميركيةالدكتور يوس  بن احمد العثيمين تمحورت حو  موضو  نق  السفارة 

الجديدة  األميركية اإلدارةواض  وحاز  والتدخ  لدى  إسالم ف  رسالت  بسرعة التحر  لبلورة موق  
 األميركيةذل  نق  السفارة  ف  مدينة القد  بما ف  األوضا تغيير  إل قرار يؤد   أ بعد  اتخاذ 
 .1967فلسيينية محتلة منذ العا   ك رضذل  يتعارض م  وض  القد  الشرقية  أنباعتبار 

وقا  السفير الرويض  ف  تصري  خا  لط "القد " ان  عل  ضو  ذل  تسلمنا رسالة من وزير 
موضو   إلدرا  م اإلسالعا  منظمة التعاون  ألمينالخارجية الفلسيين  الدكتور رياض المالك  

 اإلسالم القد  عل  جدو  اجتما  وزرا  خارجية دو  منظمة التعاون  إل  األميركيةنق  السفارة 
 من الشهر الجار  ف  كواللمبور ف  ماليزيا. 19االستثناب  المزم  عقد  ف  

 14/1/2017، القدس، القدس
 
 االستيطانمجلس النواب األمريكي بشأن  قرارجامعة الدول العربية تدين  .27

، والذ  2017يناير/ /5دانت جامعة الدو  العربية قرار مجل  النواب األمريك  الصادر بتاريخ 
الصادر عن مجل  األمن، الذ  ييالب  2334يعك  توجها  سلبيا  للغاية، كون  يحم  تنديدا  بالقرار 

  المحتلة. وأوض  قيا  ف  األراض« اإلسرابيلية»بالوق  الفور  والكام  لألنشية االستييانية 
أن  كان األول  بالكونجر  مساندة  -ف  بيان أم   -فلسيين واألراض  العربية المحتلة بالجامعة 

 القرار األمم  لما يمثل  من خيوة عل  يري  تنفيذ ح  الدولتين.
 14/1/2017، الخليج، الشارقة

 
 لقاء بين عباس ونتنياهو الستضافةروسيا تجدد دعوتها  .28

أعرب وزير الخارجية الروس  سيري  الفرو  عن استعداد بالد  الستضافة اجتما  بين  :وكاالت
الربي  الفلسيين  محمود عبا  وربي  الوزرا  اإلسرابيل  بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن موسكو 

 ستحتضن اجتماعا يض  كافة فصاب  منظمة التحرير الفلسيينية.
سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسيينية صابب وقا  الفرو  أثنا  لقا  الجمعة م  أمين 

عريقات ف  موسكو "أبدينا االستعداد الستقبا  الزعيمين الفلسيين  واإلسرابيل  ف  موسكو ف  
 سبتمبر/أيلو  الماض ، ونظ  مستعدين".
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 وأضا  أن بالد  ستبذ  قصارى جهدها "للمساعدة عل  إيال  المفاوضات المباشرة ذات المضمون 
بين إسرابي  وفلسيين"، مؤكدا أن موسكو تنتظر أن يؤكد اليرفان الفلسيين  واإلسرابيل  استعدادهما 

 لعقد اللقا  بالعاصمة الروسية.
وكان وزير الخارجية الروس  قد أعلن مرارا استعداد روسيا لعقد لقا  يجم  بين عبا  ونتنياهو ف  

 موعد اللقا  بنفسيهما.أ  وقت، مؤكدا أن  يتعين عليهما تحديد مكان و 
وعبر الفرو  أثنا  اللقا  عن قل  بالد  لتعثر مفاوضات السال  الفلسيينية اإلسرابيلية، موضحا أن 

 األمر األكثر قلقا هو "أن فراغ المناقشات ذات المضمون يملؤ  المتيرفون". 
 14/1/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يس رسالة دعم دولية قوية لحل الدولتينفي القدس يرى في مؤتمر بار  القنصل الفرنسي .29

عبد الرؤو  أرناؤوط: كتب عبد الرؤو  أرناؤوط: قا  القنص  الفرنس  العا  ف  القد   -را  هللا 
بيار كوشار، ف  حدي  نشرت  "األيا " ف  صفحتها األول  اليو ، إن "البيان الختام  للمؤتمر الدول  

المشاركة،  ن رسالة دع  قوية لح  الدولتين من الدو للسال  ف  باري  يو  األحد المقب  سيكو 
ودعوة لعد  القيا  بخيوات تتعارض م  هذا الح " مشيرا  إل  أن "العنصر الجديد هو أننا نريد إبراز 

 شراكة دولية من قس  كبير من المجتم  الدول ".
ن هذا المؤتمر لي  وتاب : "نتوق  من هذا المؤتمر المساعدة ف  استبنا  المفاوضات"، موضحا  "أ

مصمما ، باليب ، لح  ك  المشاك ، ولكن للمساعدة ف  إعادة إيال  العملية، ولذا فلن المتابعة 
 مهمة، وسيكون هذا جز ا  مما سيت  نقاش  ف  باري  يو  األحد المقب ".

شرة بعد وقا  القنص  الفرنس  العا  "نحن نقترا عل  اليرفين أن يكونا عل  عل  بنتاب  المؤتمر مبا
اختتام ، وبهذ  الروحية فقد دعونا الربي  محمود عبا  وربي  الوزرا  بنيامين نتنياهو، رفض 
الجانب اإلسرابيل  الدعوة، ولكن نرحب بحضور الربي  محمود عبا  الذ  أكد استعداد  للقا  م  

 ربي  الوزرا  بنيامين نتنياهو".
  مجل  األمن، قا : "ف  المرحلة الحالية، نركز عل  وعّما إذا كان سيت  تبن  بيان المؤتمر بقرار ف

المؤتمر نفس ، سيكون هنا  بيان ختام  نعم  علي .. هذا هو هدفنا ف  الوقت الحال ، سيكون هذا 
 مهما ".
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ولفت القنص  الفرنس  العا  إل  أن موضو  االعترا  بدولة فلسيين لي  عل  جدو  أعما  هذا 
 المؤتمر.

ن موق  فرنسا ف  حا  نق  السفارة األميركية من ت  أبيب إل  القد ، قا : وردا  عل  سؤا  ع
"نعتقد أن الوض  النهاب  للقد  يجب أن يتقرر من خال  االتفا  بين إسرابي  وفلسيين عبر 

 المفاوضات. 
حت  الوصو  إل  ح  كهذا نعتقد أن من المه  أن يلتز  المجتم  الدول  بموق  يستند إل  القانون 

ول  وقرارات مجل  األمن. هذا هو موقفنا، هذا هو موق  االتحاد األوروب ، ونحن ال نرى سببا  الد
 لتغيير ".

 13/1/2017األيام، رام هللا، 
 
 يطالب بالتحقيق باالستهداف اإلسرائيلي لساسة بريطانيين رئيس حزب العمال البريطاني .31

وزرا  تيريزا ما  بالتحقي  ف  ما كشفت يالب زعي  حزب العما  البرييان  جيرم  كوربن ربيسة ال
عن  الجزيرة من تصريحات لموظ  ساب  ف  السفارة اإلسرابيلية قا  فيها إن  يريد التخل  من وزير 
 الدولة لشؤون أوروبا واألميركتين ف  الخارجية البرييانية أالن دانكن لمواقف  المناهضة لالستييان.

كشفت عن  الجزيرة من استهدا  السياسيين البرييانيين  وقا  كوربن إن عل  الحكومة اعتبار ما
 المناهضين لالستييان مس لة أمن قوم .

وف  اتصا  م  الجزيرة مسا  الجمعة استبعد كين ليفينغستون عمدة لندن الساب  وعضو حزب 
عد العما  اتخاذ ربيسة الوزرا  تيريزا ما  أ  إجرا  تجا  إسرابي  عل  خلفية هذا األمر "خصوصا ب

 انتخاب دونالد ترمب ربيسا للواليات المتحدة والمعرو  بسياست  الداعمة إلسرابي ".
وأضا  أن هذا األمر لن يدف  ربيسة الوزرا  البرييانية "إل  الذهاب لتحقيقات إضافية ألنها تدع  

 ترمب".
اعمة وأشار عمدة لندن الساب  إل  أن جهات واسعة ف  بالد  تعل  بنشاط جماعات الضغط الد

 إلسرابي  ف  برييانيا، و"أن السياسة البرييانية تدع  إسرابي  منذ عقود، وه  ثابتة".
 14/1/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 هآرتس: ترامب سيعلن بعد وقت قصير من تنصيبه عن نقل السفارة األمريكية إلى القدس .31

ألمريك  دونالد ترامب سيعلن، الجمعة، أن الربي  ايو  ذكرت صحيفة هآرت  اإلسرابيلية،  الناصرة:
 بعد وقت قصير من تنصيب ، عن نق  السفارة األمريكية من ت  أبيب إل  القد .
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وقا  مصدر فلسيين  للصحيفة إن اإلعالن عن نق  السفارة سيكون ف  الحاد  والعشرين من 
 يناير/كانون الثان .

ربي  المقرب من صهر ترامب ولفتت الصحيفة العبرية إل  أن رج  األعما  األمريك  داني  أ
اجتم  م  ربي  السلية الفلسيينية محمود عبا  قب  عدة أيا  وأكد ل  جدية الربي  األمريك  

 المنتخب ف  نق  السفارة.
 13/1/2017، رأي اليوم، لندن

 
 حرية التعبير والتظاهر السلميب فلسطينيين في قطاع غزةحق ال احتراماألمم المتحدة تدعو إلى  .32

دعا المنس  الخا  لألم  المتحدة لعملية السال  ف  الشر  األوسط، نيكوال  مالدينو ،  :القد 
 ف  حرية التعبير والتظاهر السلم . فلسيينيين ف  يزةيو  الجمعة، إل  االحترا  الكام  لح  ال

وعقب المسؤو  األمم  ف  بيان صحف  عل  تفاق  أزمة الكهربا  وقم  قوى أمن حما  للمظاهرات 
يزة بقول : "إنن  أتاب  بقل  بالغ األوضا  المتوترة الت  تتيور ف  يزة ف  ظ  عد  توفر ف  

 الكهربا  سوى بضعة ساعات يوميا لمليون  فلسيين  ف  منتص  فص  الشتا ".
وتاب : "إنن  أدعو إل  االحترا  الكام  للح  ف  حرية التعبير والتظاهر السلم  والتجم  ف  يزة. 

 األيرا  المسؤولة التعاون لح  أزمة الكهربا  بشك  فور ".كما أدعو جمي  
 13/1/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يتطلع لتوأمتها مع بلديتي غزة والخليل التشيليةعمدة مقاطعة "روليكاتا"  .33

ة أن  يتيل  إل  أعلن عمدة منيقة "روليكاتا" ف  العاصمة التشيلية سانتيايو دانيا  الحذو : سانتيايو
 عم  توأمة م  بلدية يزة وبلدية الخلي ؛ ف  رسالة وحدة للوين.

ا من قيادات العم  الفلسيين  ف  أوروبا يتقدمه  الناشط  وثمن الحذوة أثنا  استقبال  الخمي ، وفد 
 زياد العالو ، الجهود المبذولة ف  تشيل  لتوحيد الجاليات الفلسيينية ف  أمريكا الجنوبية وتل 
المتصلة أيضا بالعم  عل  توحيد جهود السياسيين وت سي  تجم  برلمان  من أج  فلسيين ف  

 أمريكا الجنوبية.
 13/1/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ... تكتيك أم استراتيجّية؟الفلسطينّيةتقارب األردن والسلطة  .34

 عدنان أبو عامر
المّد والجزر وعد  االستقرار، بين تقارب م  هذا الير  العربّية حالة من -تشهد العالقات الفلسيينّية

 وتباعد م   خر، ود   ف  عالقة الفلسيينّيين بهذ  الدولة، وبرود م  دولة أخرى.
وتجّل  ذل  ف  التقارب المفاجئ بين األردن والسلية الفلسيينّية خال  األسابي  الماضية، منذ 

كانون  19ّدة، أهّمها تضامن السلية الفلسيينّية ف  أواسط كانون األّو /ديسمبر، وأخذ أشكاال  ع
كانون  18األّو /ديسمبر م  األردن عقب عملّية تنظي  الدولة اإلسالمّية ف  مدينة الكر  ف  

 رجا  أمن أردنّيين. 5األّو /ديسمبر، وقتل  
سمبر، والتق  الربي  كانون األّو /دي 28ثّ  قا  وزير الخارجّية األردنّ  ناصر جودة بزيارة را  هللا ف  

الفلسيينّ  محمود عّبا ، وه  الزيارة األول  ل  منذ الزيارة األخيرة الت  قا  بها إل  را  هللا ف  
 ، دون توفر أسباب محددة لتوق  الزيارات األردنية إل  را  هللا.2016 ذار/مار  

، رفض كش  هوّيت ، وعل  "المونيتور" من مسؤو  فلسيينّ  مّيل  عل  مباحثات جودة م  عّبا 
أّن "زيارة جودة ترّكزت عل  محاور عّدة: تسلي  عّبا  دعوة رسمّية لحضور القّمة العربّية ف  عّمان 
ف  أواخر  ذار/مار  المقب ، وزيادة اقتحامات المستوينين اإلسرابيلّيين إل  المسجد األقص ، 

األّو /ديسمبر، وبح  المؤتمر  كانون  23ضّد االستييان ف   2334وتبعات قرار مجل  األمن رق  
الدولّ  للسال  ف  باري  ف  أواسط كانون الثان /يناير الجار ، ويلب عّبا  من األردن استضافة 
عقد المجل  الوينّ  الفلسيينّ  المتوق  ف  مار  القاد ، دون أن يعلن األردن رسميا  عن قبو  

 استضافت ".
يتزامن م  فتور بين را  هللا والقاهرة، بسبب خالفات عّدة، األردنّ  -الملفت أّن التقارب الفلسيين ّ 

أهّمها دع  مصر محّمد دحالن، خص  عّبا  اللدود، وسحب مصر قرار إدانة االستييان ف  
كانون األّو /ديسمبر، وشّن اإلعال  المصرّ  المقّرب من الربي  المصرّ  عبد  22مجل  األمن ف  

أيلو /سبتمبر، ورفض مصر ف  تّموز/يوليو يلبا  فلسيينّيا  لعقد  الفّتاا السيس  حملة ضّد عّبا  ف 
 قّمة عربّية لمناقشة ملّ  االستييان.

هنية، أحمد يوس   إسماعي قا  المستشار السياسّ  الساب  لنابب ربي  المكتب السياسّ  لحما  
السياسّ  من الضّفة لط"المونيتور" إّن "األردن معنّ  ب ن يكون خليفة عّبا  بعد يياب  عن المشهد 

الغربّية، مّما يمن  عّمان قدرة الت ثير علي ، وهو ت ثير ال يتوافر لو كان الربي  الفلسيينّ  المقب  من 
يّزة، كما أّن األردن يعتبر بّوابة فلسيينّي  الضّفة إل  العال  الخارجّ ، مّما يعن  أّن أهمّية األردن 
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بدو أّن الدور األردنّ  قد يتزايد ف  الساحة الفلسيينّية م  للسلية الفلسيينّية ال تقّ  عن مصر، وي
 مرور الوقت".

كانون الثان /يناير، بكثير من  5كان ملفتا  أن يتحّد  وزير الخارجّية الفلسيينّ  رياض المالك  ف  
  الرؤى، الحفاوة عن المل  األردنّ  عبد هللا الثان ، مثّمنا  جهود  ف  القضّية الفلسيينّية، والتواف  ف

 والتنسي  بين القيادتين األردنّية والفلسيينّية.
وقا  الكاتب األردنّ  وربي  تحرير صحيفة المستقب  العربّ  شاكر الجوهر  لط"للمونيتور" إّن "السلية 
الفلسيينّية ه  من تقاربت م  األردن ولي  العك ، فلألردن عالقات وثيقة م  مصر ال يساو  

لية الفلسيينّية، واألردن يريد البقا  ف  الملّ  الفلسيينّ  بسبب التيّورات عليها لالقتراب من الس
السياسّية ف  إسرابي ، وتزايد دعوات اليمين فيها إل  ضّ  الضّفة الغربّية، وعل  الري  من أّن األردن 
 رفض يلب دحالن عقد مؤتمر ف  عّمان ضّد المؤتمر الساب  األخير الذ  عقد  عّبا  ف  را  هللا
ف  أواخر تشرين الثان /نوفمبر، إاّل أّن رجا  دحالن وعناصر  ناشيون ف  المملكة، من دون إزعا  

 سلياتها".
تقارب األردن والسلية الفلسيينّية ي ت  عقب توّتر ساد عالقتهما ف  أيلو /سبتمبر، الذ  شهد هجو  

قّربين من عّبا  عّزا  األحمد، قيادات فلسيينّية عل  عّمان، كعضو اللجنة المركزّية لفت  وأحد الم
سبتمبر تدّخالت أردنّية ف  الوض  الفلسيينّ ، بسبب جهود األردن م  مصر  7حين انتقد يو  

 واإلمارات والسعودية إلعادة محمد دحالن إل  صفو  فت ، ري  معارضة عبا  لذل .
ف  الضّفة الغربّية اللوا   وتحّد  عضو اللجنة المركزّية لفت  والربي  الساب  لجهاز األمن الوقاب ّ 

جبري  الرجوب ف  أيلو /سبتمبر، عن تحّفظات أردنّية عل  قرار السلية الفلسيينّية إجرا  
االنتخابات المحلّية ف  األراض  الفلسيينّية والت  كانت مقّررة ف  تشرين األّو /أكتوبر، وتّ  ت جيلها 

ومن  اإلخوان المسلمين ف  المملكة دعما  إل  أج  يير مسّم ، خشية عّمان من فوز حما  فيها، 
 معنوّيا ، حي  تعتبر حما  أن اإلخوان المسلمين ه  الجماعة األ  بالنسبة لها.

مسارات خلي  -وقا  مدير البحو  ف  المركز الفلسيينّ  ألبحا  السياسات والدراسات االستراتيجّية
نّية مرتبط بتيّورين: أّولهما زيادة خياب شاهين لط"المونيتور" إّن "تقارب األردن والسلية الفلسيي

اليمين اإلسرابيلّ  وسلوك ، وحديث  عن ضّ  الضّفة الغربّية وثانيهما قناعة األردن بيّ  صفحة 
دحالن، بعد دعم  ل  بمواجهة عّبا  بالتعاون م  اللجنة الرباعّية العربّية المكّونة من  ومن مصر 

حدة، خصوصا  بعدما عقد عّبا  مؤتمر فت  األخير، واّتض  والسعودّية واإلمارات العربّية المتّ 
 لألردن أّن دحالن لي  ذا ت ثير كبير ف  الشار  الفلسيينّ ".
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لكّن مصدرا  فلسيينّيا  قريبا  جّدا  من دحالن، أخف  هوَيت ، كش  لط"المونيتور" أّن "دحالن زار األردن 
كبار مسؤول  الدولة، بمن فيه  سياسّيون  ف  أواب  كانون الثان /يناير الجار ، والتق  بعض

وأمنّيون، مّما يؤّكد أّن عالقات  م  عّمان تعين أفض  حاالتها، وما يقا  عن تقارب عّمان م  
عّبا  لي  حقيقّيا ، كما ترّوج  السلية الفلسيينّية، لكّن سياسات الدو ، كاألردن ومصر، تريد 

ا ، فال تعود لساب  عهدها من الد   والتنسي  ف  عالقاتها م  عبّ  األدن االحتفا  بالحد 
 المشتر ، وف  الوقت ذات  ال تنقي  كليا ".

أخيرا ... التقدير ب ّن التقارب بين األردن والسلية الفلسيينّية سلو  عابر من كليهما، أو قرار 
ّن ما شهد  استراتيجّ  اّتخذا  معا ، سيّتض  أكثر م  مرور الوقت، وهو ما ل  يتوافر حّت  اآلن، أل

التقارب األخير قد يكون ف  إيار المجامالت الدبلوماسّية من جّهة، وريبة را  هللا بعد  خسارة 
 األيرا  العربّية، الت  ال تحتفظ م  معظمها بعالقات دافبة.

 12/1/2017المونيتور، 
 
 "في أرض إسرائيل اليهودالالجئين "عن  .35

 محمد خالد األزعر 
وذ  صارخ لتذاك  الصهاينة واإلسرابيليين عل  العال  أجم ، فليتاب  من أراد االيال  عل  نم

 «.الالجبين اليهود العرب»مجادالته  ومداخالته  حو  ما يدعون  بقضية 
« مغادرة»أرضية هذا الجدا  وخلفيت ، محاولة التروي  للمساواة التاريخية والقانونية والسياسية بين 

إل  دو  الجوار « اللجو  الفلسيين »  إسرابي ، وبين واق  إل« هجرته »يهود العال  العرب  و 
 العرب .

إذا شققنا صدور أصحاب هذا اليرا المستفز، وجدناه  يخفون الريبة ف  إجرا  مقاصة، تذهب 
من « الالجبين»وفقها حقو  الالجبين الفلسيينيين، المادية بخاصة، لقا  ما يزعمونها حقوقا  لط 

 العرب اليهود.
د ما يقا  ف  هذا السيا ، أن الفلسيينيين والعرب كانوا أفص  لسانا  وأكثر دأبا  بحي  وضمن جدي

ثبَّتوا رواية اللجو  الفلسيين  ف  وجدان الخل  أجمعين، قياسا  بكس  اإلسرابيليين وتفرييه  ف  إبراز 
ا  دوليا  ويستدلون عل  ذل  بصدور أكثر من مبة وسبعين قرارا  وتصريح«! اللجو  اليهود »قصة 

 عن األم  المتحدة حو  الالجبين الفلسيينيين، مقاب  ال ش   للجانب اليهود .
المفترض أن الدراية بمث  هذا الموق  الدول ، كانت وحدها كفيلة ب ن يك  هؤال  عن يرحه  
السخي ، ألن المجتم  الدول  ال يمكن أن يخيئ أكثر من مبة وسبعين مرة. ولكن ألنه  ل  يفعلوا، 
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د حازت مغالياته  عل  تفنيدات وشروا فلسيينية وعربية ضافية معتبرة. ال ندر  ما الذ  أوه  فق
الصهاينة ب نه  يعكفون عل  قضية رابحة، وأن ك  ما ينقصه  هو تحسين عرضها عبر جرعات 

اينين قوية من الدعاية واإلعال  والعالقات العامة. فالعرب اليهود كانوا، قب  قيا  إسرابي  وبعد ، مو 
أقحاا ف  دوله  العربية األ ، الت  ل  يهاجروا منها تحت ضغط عمليات إبادة جماعية أو تيهير 

 عرق  أو يزوة استييانية، مثلما كان األمر م  الفلسيينيين أثنا  جوالت ايتصاب وينه .
وتواريخ  ما حد  م  العرب اليهود ينتم  إل  عمليات انتقا  ونزوا مدّبرة، تمت عل  مراح  متفاوتة

مختلفة، عن ساب  إعداد صهيون  لبي ، ولي  تهجيرا  قسريا  اضيل  ب  العرب. والظاهر أننا ف  
حاجة لتذكير الصهاينة المتذاكين ب ن معظ  البيانات والمعييات والوثاب ، المتعلقة بهجرة ك  

رت بفع  جماعة يهودية عربية، أمست متاحة ومعلومة للمأل، وكلها تؤكد أن هذ  الهجرات ج
بساط »تجهيزات استخبارية صهيونية إسرابيلية أُعدت بلي ، وكان لك  عملية منها اس  كود ، مث  

« سليمان وموس »يهود العرا ، و  إل بالنسبة « عزرا ونحميا»يهود اليمن، و  إل بالنسبة « الري 
  العمليات كلها، هو ب  اليهود الفالشا واإلثيوبيين. وكان الخط المشتر  الواص  بين هذ إل بالنسبة 

شعارها ب ن ثمة أخيارا  تترب  بوجودها، ما ل  يغادروا مواينه   الرعب ف  قلوب الشراب  اليهودية واد
 «.كيانه  ومالذه  السياس ، أرض إسرابي »األصلية إل  

« يهودالالجبين ال»وألن رعاة القوانين والتنظيمات الدولية عل  معرفة بحقاب  األمر، فلنه  ل  يخصوا 
داخ  إسرابي  وخارجها بش   يستح  الذكر. ذل  ألن شروط اللجو  ومحددات  ال تنيب  عليه  
بالميل . القوانين والتنظيمات الدولية ال تقر التصور الصهيون ، ب ن ما جرى ف  إيار جوالت 

قيقة أن الذين القتا  اإلسرابيلية العربية هو تباد  سكان  بين عرب ويهود. إن تصورا  كهذا يتناف  وح
هجروا قسرا  ه  عرب فلسيين وحده ، وه  وحده  الالجبون الذين تنيب  عليه  القرارات الدولية 
ذات الصلة بح  العودة، وه  وحده  المعتر  له  بح  تقرير المصير ف  الجغرافيا الفلسيينية. فما 

ن كانت أق  يارا  عربية؟عالقة هؤال  باليهود المهاجرين من أقيار أخرى ذات سيادة واد
ث  إن  إذا افترضنا جدال  أن مفهو  الالجبين يالب  أوضا  اليهود الذين يادروا العال  العرب  إل  
إسرابي  أو ييرها من أقيار األرض، فماذا عن اليهود المهاجرين إل  إسرابي  من عوال  أخرى، 

ن كان األمر كذل ، وهو ك وروبا وروسيا ووسط  سيا وأفريقيا واألميركتين، ه  ه  أيضا  الجبو  ن؟ واد
ف  الحقيقة لي  كذل ، ف ين هو ح  العودة الخا  به ، ب  وأين مساعيه  ومساع  إسرابي  
لتيبي  هذا الح  عليه ؟ وما معن  الدعوة الصهيونية اإلسرابيلية العاكفة عل  مدار الساعة لليهود 

ذ  الجماعات لمغادرة مواينها اليو  ف  أ  مكان، للهجرة إل  أرض إسرابي ؟ أين المني  ف  دعوة ه
يوعا ، ث  محاولة إسباغ صفة اللجو  القسر  عليها يدا ؟ بلثارة الشغب والضوضا  حو  بدعة 
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الالجبين اليهود العرب، ي م  الصهاينة واإلسرابيليون ف  الشوشرة والتشوين عل  ح  العودة 
األكبر، وه  ايتصاب وين الفلسيينيين الفلسيين . واأله  أنه  يسعون إل  التغيية عل  جريمته  

 واستييان .
ال ما معن  اتخاذه  الثالثين من تشرين الثان  )نوفمبر( من ك  عا  يوما   ؟ «لالجبين اليهود»هذا واد

، الذ  أعلنت  األم  1947ألي  هذا هو اليو  التال  مباشرة للذكرى السنوية لتقسي  فلسيين عا  
 ما  للتضامن م  الشعب الفلسيين ؟المتحدة بعد ثالثين عاما ، يو 

 14/1/2017، الحياة، لندن
 
 والبناء على المستحيل الفلسطينيةمنظمة التحرير  .36

 أحمد الحيلة
من  11و 10انعقدت اللجنة التحضيرية إلعادة بنا  المجل  الوين  الفلسيين ، ف  بيروت يوم  

صغيرين )فت  االنتفاضة، وجبهة  الشهر الجار ، بحضور فصاب  منظمة التحرير، باستثنا  فصيلين
 النضا  الشعب (، باإلضافة لحضور حركت  "حما " والجهاد اإلسالم  من خار  إيار المنظمة.

انعقدت جلسات الحوار ف  جٍو من التفاؤ  بين األفرقا ، والتواف  عل  أهمية انضما  حركت  
حيثما أمكن، وبالتواف  حيثما  "حما " و"الجهاد"، وضرورة إعادة تشكي  المجل  الوين  انتخابيا

 تعذر االنتخاب.
وف  سيا  أجوا  التفاؤ  الت  اعتدنا عليها عقب ك  اجتما  لفصاب  "الثورة" الفلسيينية، وعقب 
اجتماعات المصالحة الوينية بين حركت  "فت " و"حما "، أصبحنا ندر  أن هنا  وجهين مختلفين 

اب اإلعالم  الوين  الحري  عل  المصالحة، وعل  للواق ؛ وج  ظاهر  العالقات العامة والخي
ترمي  أو إعادة بنا  المؤسسات الوينية عل  أس  ديموقرايية، ووج   خر يير معلن يبق  حبي  

 الصدور والصالونات المغلقة.
، ولكن  2005كاستحقا  يبيع  التفا  القاهرة  2006فاجتما  بيروت كان ُيفترض أن ينعقد ف  عا  

عاما من الخالفات والمناكفات، والقبو  تارة والتعيي  تارة أخرى بذراب   11ر إال بعد ل  يَر النو 
وحج  شت ، ما يدفعنا للتساؤ  عن إمكانية نجاا هذا المسار ف  ظ  ازدياد التعقيدات المحلية 

 واإلقليمية الراهنة.
  لنا مدى إمكانية وف  هذا السيا ، ال بد من التوق  عل  العديد من النقاط الت  يمكن أن توض

نجاا هذ  االجتماعات ف  ترمي  أو إعادة بنا  المجل  الوين ، ومن ث  إعادة إحيا  المؤسسات 
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القيادية للشعب الفلسيين  الت  فقدت شرعيتها الوينية منذ أمد بعيد. ومن هنا فلننا ندف  بنقاط عّدة 
 للنقان، عل  النحو التال :

ن ينعقد االجتما  ف  نسخت  األصلية بحضور اللجنة التنفيذية أوال: من حي  الشك  كان ُيفترض أ
لمنظمة التحرير الفلسيينية واألمنا  العامين للفصاب  كافة، ولكن واق  الحا  شهد يياب الربي  
محمود عبا ، كربي  للجنة التنفيذية وبصفت  ربيسا لحركة فت ، باإلضافة إل  يياب األمنا  

ى، وف  مقدمته  خالد مشع  ورمضان عبدهللا شّل ، ما يعن  أن اللجنة العامين أله  الفصاب  األخر 
التحضيرية الحالية ال تمل  صالحية اإلقرار أو المصادقة عل  ما يمكن أن ُيتف  علي ، إال بالرجو  
إل  قيادات الفصاب  والربي  عبا ، ما يعن  أن مسار الحوار يوي  جدا، خاصة م  احتمالية أن 

ت الالحقة رفضا ألية نقية قد ت  نقاشها سابقا، بموجب التغذية الراجعة عقب مراجعة تشهد االنعقادا
 ك  فصي  لقيادت  السياسية، ما قد يستوجب العودة إل  نقية الصفر.

ثانيا: ورد ف  البيان الختام : "ضرورة تنفيذ اتفاقات وتفاهمات المصالحة كافة، بد ا بتشكي  حكومة 
سة صالحياتها ف  جمي  أراض  السلية الوينية الفلسيينية، بما فيها وحدة وينية، تضيل  بممار 

القد ، من أج  إجرا  االنتخابات الرباسية والمجل  التشريع  والوين "، هذا باإلضافة إل  أهمية 
التواف  الحقا عل  لجنة انتخابات وقانون انتخاب  خا  بالوجود الفلسيين  ف  الخار ، حسبما جا  

ذا تجاوزنا نقان التمثي  الفلسيين  ف   عل  لسان موس  أبو مرزو ، القياد  ف  حركة حما . واد
خار  فلسيين، فلننا نواج  واقعا بابسا ومستعصيا بش ن إمكانية إتما  المصالحة الوينية بين حركت  
"فت " و"حما " وتشكي  حكومة وحدة وينية، بحك  فش  هذ  التجربة لسنوات عشر خلت. فما الذ  

 حت  تعود الميا  إل  مجاريها المفترضة؟!استجد 
ثالثا: تنعقد اللجنة التحضيرية، وحركة "فت " تنقس  عل  حالها بين مؤيد للربي  محمود عبا  ومؤيد 
للقياد  المفصو  من حركة فت  محمد دحالن؛ الذ  عّزز حضور  مؤخرا، وبشك  كبير ف  أوساط 

ور  القو  ف  أوساط حركة "فت " ف  يزة، وف  الالجبين الفلسيينيين ف  لبنان، ناهي  عن حض
المجل  التشريع  أيضا ، وذل  بالتواز  م  تلقي  دعما عربيا، وخاصة من مصر ف  مواجهة محمود 

 عبا ، األمر الذ  سيخل  تحديا إضافيا ف  الساحة الفلسيينية، وداخ  حركة فت  تحديدا.
ترفض أ  تغيير جوهر  أو نوع  عل  منظمة  رابعا: أيلب الدو  العربية، والنافذة منها خاصة،

التحرير الفلسيينية ومواقفها السياسية. وبالتال ، فلن أ  قبو  عرب  إلعادة بنا  المنظمة محكو  
(، الت  2002باعترا  حركة "حما " تحديدا باتفاقيات أوسلو والمبادرة العربية للسال  )قمة بيروت 

حتال ، وتيبي  العالقات السياسية واالقتصادية مع ، والقبو  تؤكد بدورها عل  االعترا  الصري  باال
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بالتفاوض عل  مل  عودة الالجبين الذين يمثلون أيلبية الشعب الفلسيين  عل  قاعدة التويين 
 والتعويض، وفقا لمعادلة الح  "العاد " من منظور توافق  بين االحتال  والمفاوض الفلسيين .

  إن مناورات حركت  "حما " والجهاد اإلسالم  وقبولهما حضور بنا  عل  ما تقد ، يمكن القو 
اجتماعات اللجنة التحضيرية دون شروط مسبقة، بنّية اخترا  حصن المنظمة المني ، ُيعّد أمرا ف  
ياية الصعوبة والُعسر، إن ل  يكن مستحيال، وتحو  دون  العديد من التحديات الشابكة؛ فالذ  

الوينية بذريعة أن  "ال يستيي "، حسب قو  محمود عبا  ف  أحد يرفض الُمض  ف  المصالحة 
المجال  القيادية، كي  ل  أن يقب  بلعادة بنا  منظمة التحرير الفلسيينية وفقا النتخابات 

 ديموقرايية!
إن َرْهن إعادة تشكي  المجل  الوين  الفلسيين ، بما يمثل  من مرجعية عليا للشعب الفلسيين ، 

حة بين حركت  "فت " و"حما " وتشكي  حكومة وحدة وينية ف  الضفة والقيا ، بلنجاز المصال
وذل  وفقا لموق  حركة فت  ف  اللجنة التحضيرية، ُيعّد وصفة للتعيي  من قب  الربي  محمود 
عبا ، الذ  يستغ  قبو  مشاركة "حما " والجهاد اإلسالم  لتعزيز "شرعيت " ف  مواجهة الضغوط 

 الرباعية(، وخصم  اللدود محمد دحالن.العربية )اللجنة 
 14/1/2017، "21موقع "عربي 
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 يعقوب عميدرور
. أوباماال يمكن عد  االلتفات إل  المجتم  األمريك  الذ  انتخب قب  ثمان  سنوات الربي  برا  

باإلهانة واالعتدا ات ف  شوار  نيويور ، للواليات المتحدة. الشعور  األو الربي  االفروأمريك  
حي  تواجدت هنا  عند االحتفا  بدخول  إل  المنصب، شك  التعبير عن التغيير الذ  يمر ب  هذا 

 الفرا الصاد  لدى الكثيرين. وأيضا  المجتم . 
الربي  الجديد دخ  إل  منصب م  مواق  صلبة جدا ف  شؤون العال . وحسب رأي ، فلن جز ا  

من مشكالت الواليات المتحدة ف  المجتم  الدول  ينب  من سلوكها الذ  يظهر قوتها وقدرتها كبير 
 عل  فرض مواقفها.

لقد اعتقد الربي  أن الواليات المتحدة تفش  ف  أرجا  العال  ألنها ال تمد يدها لألعدا  الذين يمكن 
الممدودة بد  القبضة الت  وجدوا ف  الير  األمريك  اليد  إذاأن تكون العالقة معه  أفض ، 

 تضرب. 
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لذل  سافر مثال إل  الشر  األوسط وألق  ف  القاهرة خيابات حاو  من خاللها التحد  م  الشعب. 
 لقد اعتقد أن  سيفت  قلب  وسيرد بنف  العملة. هذا كان مني  سلوك  أيضا  ف  سوريا. 

، أفض   تتحو  أ  منيقة إل  وض  ف  نهاية واليت  يصعب القو  إن العال  تعام  مع  بالمث . ل
أكثر ديمقرايية وانفتاحا أو تعتر  بجمي  الواليات المتحدة، ب  العك  هو الصحي ، خاصة ف  

 ف  العال .  أخرى  أماكنالشر  األوسط وف  
من  أصدقابهاإن ما يعتبر تراجعا للواليات المتحدة من مناي  مختلفة، تسبب بوجود خو  من قب  

حو  تغيير المظلة  أقوا ددها. ف  عدة دو  ولي  فقط ف  الشر  األوسط، تسم  الدو  الت  ته
 تحق .  إذااألمريكية الت  اختفت بمظلة نووية رادعة، وهذا األمر سيؤد  إل  سبا  تسل  نوو  

 الربي  يتر  عالما في  الكثير من سف  الدما  واألخيار المستقبلية.
 

 خالفات وصعوبات
، الصورة معقدة. ال ش  أن أوباماف  نهاية حقبة استمرت ثمان  سنوات لنظا  بالنسبة إلسرابي ، 

ف  إسرابي ، األمر الذ  يعبر عن فه   35إسرابي  تتفه  مصالحها األمنية، حي  هبيت يابرتا أ  
 اإلدارة األمريكية ب ن عل  دولة اليهود الحفا  عل  تفوقها العسكر . 

ية األكبر إلسرابي  من اج  تمكينها من شرا  السالا األمريك  إن توقي  اتفا  المساعدات األمريك
 ف  السنوات العشرة القادمة، يعك  االلتزا  األمريك  ب من إسرابي  ف  السنوات القادمة. 

 أموا ويمكن االتفا  إسرابي  من الدفا  عن نفسها بنفسها، حي  تساه  الواليات المتحدة بذل  من 
االستخبارية والعسكرية ممتازة، وف  دولة مركزية مث   األجهزةقة بين داف  الضرابب لديها. العال

. أيضا  عل  المستوى الدول ، األبيضالواليات المتحدة، هذا يير ممكن بدون توجي  من البيت 
 حصلت إسرابي  عل  مساعدة أمريكية حيوية أكثر من مرة. 

  بين اإلدارة المغادرة وبين الحكومة مواضي  هامة ه  مثار خال أربعةوعل  الري  من ذل ، هنا  
ل  ت  اإلدارة األمريكية بتعهداتها إلسرابي  وخضعت لميالب العرب ف   2010اإلسرابيلية: ف  العا  

جهود الواليات  إيارموضو  الرقابة عل  السالا النوو  الذ  قي  إن  موجود ف  إسرابي ، وهذا ف  
الذ  سينعقد ف  فيينا حو  اتفا  من  نشر السالا  ف  المؤتمر اإلجما عل   لإلبقا المتحدة 
 النوو .

لي  إاألمريكيون ل  يعترفوا بشك  صري  أنه  ل  يفوا بالوعد الذ  تعهدوا ب . وعرفوا أن األمر ُينظر 
ذاهكذا ف  إسرابي  وف  العال ،  حاكمنا التقارير الت  صدرت بهذا الش ن، فيبدو أن ادعا ات  واد

  .إسرابي  كانت عل  ح
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ف  سيا  اليري  عملت الواليات المتحدة عل  مساعدة إسرابي  من أج  التغلب عل  الصعوبات 
الفظ بالوعد بق  ف  الوع  ط  اإلخال الذ  تسبب ب  « الشرخ»الت  ترتبت عل  ذل  الخي ، لكن 

 حت  لو كان الت ثير ضعيفا م  مرور الوقت.
التاركة موضو  البنا  ف  المستوينات إل  الموضو  الثان  أكثر صعوبة: لقد حولت اإلدارة 

الموضو  األه  ف  السيا  الفلسيين ، إل  هستيريا حقيقية، وك ن ك  ش   يتوق  عل  هذا األمر. 
وف  نف  الوقت كانت اإلدارة حذرة من استخدا  الضغط عل  أبو مازن حت  عندما تمل  من 

 مفاوضات.اإلجابة عل  اقتراحات الواليات المتحدة الستبنا  ال
كانت نظرة اإلدارة التاركة ه  أن أبو مازن ضعي ، ومحظور استخدا  الضغط علي  ط ف  الوقت 
الذ  اعتبرت في  البنا  اإلسرابيل ، سوا  ف  المستوينات أو ف  القد ، بمثابة عقبة أما  
ي  المفاوضات. لذل  خسرت اإلدارة فرصة تاريخية لتقد  المفاوضات، ف  الوقت الذ  كانت ف

 حكومة إسرابي  عل  استعداد لذل  أكثر من أ  وقت مض ، تحت حك  الليكود.
عد  التوازن ف  ردود اإلدارة كان بارزا إل  درجة فقدان نجاعة االستنكار األمريك  الذ  اعتبر 

معينة ف   أماكنأحاد  الجانب ويير عاد  ويير حكي ، حسب رأ  الكثير من سكان إسرابي  وف  
  القدر الذ  تحدثت في  اإلدارة عن المستوينات، قامت بوض  أبو مازن عل  شجرة العال . وبنف

 عالية، األمر الذ  سيجع  من الصعب جدا مجيب  إل  المفاوضات ف  المستقب .
الذ  ت  اتخاذ  ف  الشهر الماض  زاد خير الوض ، وسيمن  كما يبدو فرصة  األمنقرار مجل  

لربي  التار  قد قرر تشوين عم  الربي  الجديد، أيضا  عل  ، وك ن ااأليرا المفاوضات بين 
 حساب األمر الذ  أراد التقد  في .

سيت  « انتقا »المفاوضات. ب  هو  إجرا إن هذا القرار يير مفيد من وجهة نظر من يريبون ف  
 وتقو  بفحصها بشك  جيد. األمورتذكر  كنقية متدنية إلدارة زعمت أنها تدر  

وزير الخارجية كير ، الذ  تحد  بشك  ميو  عن المستوينات عل  خلفية الشر   يبدو أن خياب
بشك   اإلياراألوسط المشتع  والناز ، زاد من الشعور ب ن الحدي  يدور عن هستيريا وفقدان 

 يغي  عل  العق .
 

 يصم اآلذان
وضو  إيران. الموضو  الثال  الذ  ظهر في  خال  شديد بين اإلدارة وبين حكومة إسرابي  هو م

وكانت ذروة الخالفات ه  خياب ربي  الحكومة نتنياهو ف  الكونغر ، الذ  اعتبر خيوة يير 
مهذبة تضر بالربي  ف  بيت . إال أن من اختار الصرا  ف  هذا األمر هو اإلدارة. وخالفا لما هو 
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خفا وعن وع  خدا  إسرابي   األبيضسابد بين الحلفا ، فقد قرر البيت  أن  يجر  حقيقة  واد
المفاوضات م  إيران من خل  ظهرها. ك  ذل  ف  الوقت الذ  كانت في  الدولتان تمران ف  عملية 

 مكثفة من المحادثات حو  هذا الموضو  بالتحديد، المتعل  بمبدأ وجود دولة إسرابي .
نتيجة إن هذا األمر مزع  بشك  خا  ألن  شم  تغييرا دراماتيكيا ف  سياسة الواليات المتحدة، و 

ذل  توصلت اإلدارة إل  اتفا  س  . ولكن من يعتقد أن االتفا  جيد، سيجد صعوبة ف  تبرير 
المسا  المتلو  الذ  سارت في  اإلدارة للتوص  إل  اتفا ، حي  أن جز ا من الخبرا  ف  اإلدارة 

 األمر عن إسرابي  أو خداعها. إخفا نفسها، اعتقدوا أن  لي  من الصحي  
متحدة فقدت ثقة إسرابي  بها. واالدعا  األمريك  ب ن ذل  ت  بسبب الخشية من تسريب  ف  الواليات ال

إسرابي ، لي  منيقيا، ألن  ل  يتسرب أ  ش   من النقان بين الدولتين قب  أن يت  االنحرا  
 األمريك .

بي  بشك  الوض  الجديد الذ  أوجدت  اإلدارة أجبر ربي  الحكومة اإلسرابيل  عل  يرا موق  إسرا
أكثر وضوحا ودقة ط خصوصا ف  أذن الشعب األمريك  الذ  هو الصدي  األه  إلسرابي . خالفا 

الت   األشيا الهامة للشعب اليهود  حو   األمورللماض ، وجود دولة إسرابي  يتيلب الحدي  عن 
، كما قا  ت ثيرا واألكثرالبارزة  األماكنتخ  مصير ، ومن الجيد فع  ذل  بالشك  الحاس  وف  

 قو  الحقيقة لبعضه  البعض. األصدقا وزير الخارجية، يجب عل  
كان يجب عل  ربي  الحكومة أن ي خذ ف  الحسبان أن االتفا  الس   الذ  ت  التوقي  علي  قد 

السالا النوو  العسكر .  إنتا يجع  إسرابي  ف  المستقب  تستخد  قوتها من اج  من  إيران من 
الذ  سيعي  ف  المستقب  الشرعية لهذ  الخيوة  األخالق   األسا  وكان يجب علي  وض

 االستثنابية.
هذ  الحاجة تنب  من التغيير الدراماتيك  ف  سياسة اإلدارة األمريكية الت  تحولت من سياسة تفكي  

 سنة أو أكثر. ف  الوقت الذ  15القدرة النووية، إل  سياسة ت جي  الحصو  عل  القدرة النووية لط 
اليرد المركز ، بدون  أجهزةتستيي  في  إيران االستمرار ف  تيوير الصواريخ، والجي  القاد  من 

 .إزعا 
القوية كبرهان عل  ت ييد اإلدارة  األمنيةيشدد مسؤولون ف  الواليات المتحدة عل  يبيعة العالقة 

الضرر  إللحا  إلسرابي ، ف  الوقت الذ  تسم  في  ف   ذان معارض  الربي  عل  أنها جهود
 بلسرابي  ف  القضية الفلسيينية والمشرو  النوو  اإليران .

الموضو  الراب  الذ  نش  في  خال  بين اإلدارة وبين حكومة إسرابي  هو الفوض  ف  الشر  
. وقد ظهر األمر ف  تعاي  الواليات المتحدة م  مصر، حي  أعيت الواليات المتحدة األوسط
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المسلمين عل  اعتبار أنه  ممثلون شرعيون، ول  تؤيد الجين واالنقالب  وانلإلخالواضحة  األولوية
 الذ  قا  ب .

المسلمين حت  لو كان  لإلخوانالراديكالية  األيديولوجياكانت إسرابي  تفض  مصر بدون سييرة 
اإلسال  السياس   أخيارالبدي  برباسة السيس  يسيير عل  مصر بيد قوية. عد  وجود تواف  عل  

 ن ف  جوهر الخال  بين الدولتين.كا
رفض االعترا  بوجود مشكلة لدى اإلسال  وأن  أساس ، ف  أيديولوج الموق  األمريك  هو موق  

ُمح  من « اإلرهاب اإلسالم »اإلسال  الراديكال  يشك  أحد وجو  اإلسال  الهامة. لذل  فلن تعبير 
 ر .والية الربي  التا أثنا القامو  السياس  ف  واشنين 

 
 يجب وقف إيران

إلسرابي  التعام  م  اإلدارة الجديدة ف  موضو  إيران وموضو   أسه من الواض  ان  سيكون 
 المستوينات.

كثيرون ممن يحييون بالربي  الجديد يعرفون أن  لي  بسبب البنا  ف  المستوينات يمتن   أشخا 
ل  التخاص  حو  موضو  ال أهمية أبو مازن عن استبنا  المفاوضات م  إسرابي . لذل  ال حاجة إ

كان  إذال ، وأن  بد  ذل  يجب تركيز الجهود عل  الخيوات الت  ستؤد  إل  المفاوضات، هذا 
 ممكنا أصال. األمر

أن يفع  ال أن يتحد  فقط، بد  بعد  دع  عابالت القتلة وحت   أيضا  حسب رأيه ، عل  أبو مازن 
ت رعايتها. وف  هذا السيا  من المه  أن يقو  الربي  لغا  التحريض الذ  تقو  ب  السلية وتحإ

واضحة عل   إشارةاألمريك  الجديد باإليفا  بوعد  بنق  السفارة األمريكية إل  القد . هذ  ستكون 
كعاصمة لها. بعد الخيوة الت  قامت بها  األق االلتزا  بلسرابي  واالعترا  بالقد  الغربية عل  

المتحدة وخياب كير  حو  المستوينات، يجب اتخاذ قرار نق  السفارة إل   األم اإلدارة المغادرة ف  
 عاصمة إسرابي .

ف  موضو  إيران يبدو أن موق  الكثيرين ف  اإلدارة الجديدة المنتخبة، هو أن االتفا  س   للواليات 
ثة اتجاهات: المتحدة بالقدر الذ  هو س   في  بالنسبة إلسرابي . لذل  يتوق  أن تعم  اإلدارة ف  ثال

االتفا  )عقوبات ضد تيوير الصواريخ ف  إيران واستمرار  إياراستنفاد ما يمكن عمل  خار  
 رعايتها لإلرهاب(.
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التشديد عل  تنفيذ االتفا  أكثر من الساب ، وف  نف  الوقت التشاور م  إسرابي  حو  ما يمكن 
القنبلة دون القدرة عل  وق   إنتا و فعل  ك  ال تتمكن إيران ف  نهاية فترة االتفا  أن تسير نح
 ذل ، ولذل  قد تكون هنا  حاجة إل  فت  االتفا  من جديد.

غا  االتفا  إلمن اج  مستقب  عالقة الدولتين، ليست إسرابي  ه  الت  يجب عليها المبادرة إل  
المتحدة، الس   الذ  تعهد ب  الربي  التار ، ب  الميلوب هو خيوة تنب  من اعتبارات الواليات 

 وه  متوفرة.
، وتعم  بشك  داب  من اج  السييرة عل  األوسطنجاعة ف  الشر   األكثرإيران اآلن ه  القوة 

ذاالخط بين يهران وبغداد، ومن هنا  إل  سوريا ولبنان.  العرب   األوسطل  يت  وقفها، فلن الشر   واد
 أو ذا . ف  شر  البحر المتوسط سيكون خاضعا لت ثير إيران، بهذا الشك 

 األذر سيكون تغييرا تاريخيا يضر بحلفا  الواليات المتحدة ويدف  الكثير من السنة إل   األمرهذا 
سيكون هنا  دور مركز  للتعاون بين إسرابي   أيضا  المتيرفة أمثا  داعن. وف  هذا الموضو  

ستقرة ف  المنيقة. والواليات المتحدة، حي  يجب ض  الدو  العربية السنية الت  تبح  عن دعامة م
هكذا سيمكن التوص  إل  عملية أكبر تسم  بلدخا  الفلسيينيين إل  المفاوضات تحت مظلة 

 واسعة.
 

 السايبر والنقلة النوعية
ف  مجا  السايبر. وعل  إسرابي  أن تركز جهودها ف   اإلنجازاتهنا  حاجة إل  التنسي  وتحقي  

 الهامة. األمور
ألمريك  الجديد سيحي  القوانين وسيهم  االستقامة السياسية ويعم  من هنا  اعتقاد ب ن الربي  ا

قا  بتحيي  القوانين  أيضا  أن الربي  التار   األخيرالبين بشك  يختل  عن سلف . وقد أظهر الشهر 
 وتصر  بنا  عل  اإلحسا ، متجاهال المني .
اعر الربي  وميول  ستشك  الحك ، فلن مش إصدارمثلما تبدو األمور اآلن، حت  لو كان مبكرا 

 أساسا مريحا أكثر بالنسبة لدولة إسرابي . ول  يجب علينا تذكر أن  رج  أعما  عنيد.
 13/1/2017إسرائيل اليوم 
 14/1/2017القدس العربي، لندن، 
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