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نهاء االستيطان و  "حل الدولتين"شدد على م يمؤتمر باريس للساللالبيان الختامي  .1 حذر من يوا 

 "خطوات أحادية الجانب"

احتضنت ، باريس، أن هشام حصحاص ، عنباريس، من 16/1/2017، القدس العربي، لندنذكرت 
للعودة إلى طاولة  واإلسرائيليينسطينيين يوم أمس األحد المؤتمر الدولي للسالم، من أجل دعوة الفل

دولة وعدة منظمات دولية بينها األمم المتحدة،  75المفاوضات من جديد. وشهد المؤتمر حضور
واالتحاد األوروبي والجامعة العربية، بينما غاب الجانبان اإلسرائيلي والفلسطيني عنه، بعدما رفض 

الخارجية الفرنسي، جان مارك آيرولت، أعمال المؤتمر نتنياهو تلبية الدعوة الفرنسية. وترأس وزير 
الذي انعقدت جلساته طوال النهار في قاعة المؤتمرات بمقر وزارة الخارجية في قلب العاصمة 

 باريس.
، بإصدار المؤتمرين بيانا ختاميا، بعدما «القدس العربي»واختتم االجتماع الذي حضرت فعالياته 

، حسب تصريحات السفير الفلسطيني «تعديله خمس مرات»يوم وتم تمت مناقشته باستفاضة طوال ال
 إلحياء عملية السالم.« المهمة جدا»سلمان الهرفي، وتضمن مجموعة من التوصيات 
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-إيجاد حل عادل وتسوية شاملة ودائمة للصراع الفلسطيني ضرورةوشدد البيان الختامي على 
ه السبيل الوحيد لتحقيق السالم الدائم بين الطرفين، باعتبار « حل الدولتين»اإلسرائيلي، من خالل مبدأ 

 «.عدم اتخاذ أية خطوات أحادية الجانب»كما نبه إلى « وقف كل أشكال االستيطان»إضافة إلى 
حق الشعب الفلسطيني في إقامة "، و«احتياجات إسرائيل األمنية»كما شدد البيان على ضرورة تلبية 

وحل « ، بما في ذلك القدس1967تغييرات على خطوط حزيران  عدم االعتراف بأي"دولته وسيادته، و
جميع قضايا الوضع النهائي على أساس قرارات األمم المتحدة، بما فيها قرارات مجلس األمن. كما 
حالل  شدد المؤتمرون في بيانهم الختامي على ضرورة اعتماد مبادرة السالم العربية إلنهاء الصراع وا 

 السالم في المنطقة.
لمقابل خال البيان الختامي من مجموعة من بعض القضايا األخرى العالقة والشائكة والتي ال في ا

يمكن معالجتها أو التطرق إليها من دون حضور الطرفين المتنازعين، خصوصا ما يتعلق بالحدود 
نهاء الحصار على غزة.  النهائية وعودة الالجئين وتقاسم الموارد الطبيعية، وا 

في أعقاب االجتماع  -أوال : 15/1/2017، سمي لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسيةالموقع الر ونقل 
، اجتمع المشاركون في المؤتمر في باريس في 2016حزيران/يونيو  3الوزاري المنعقد في باريس في 

، من أجل تأكيد دعمهم للحل العادل والدائم والشامل للصراع الفلسطيني 2017كانون الثاني/يناير  15
سرائيل جنبا اإل سرائيلي. وأكدوا أن حل الدولتين القائم على التفاوض، الذي تعيش بموجبه فلسطين وا 

 إلى جنب بسالم وأمن، هو الحل الوحيد الكفيل بتحقيق السالم الدائم.
وشّددوا على أهمية تجديد التزام الطرفين بهذا الحل، واتخاذ الخطوات الملّحة لتغيير مسار الميول 

ائمة في الميدان، ومن ضمنها استمرار أعمال العنف واألنشطة االستيطانية الجارية، السلبية الق
 واستهالل المفاوضات المباشرة الجدية.

وكّرروا أن من شأن حل الدولتين القائم على التفاوض أن يلبي تطلعات الطرفين المشروعة، ومن 
نهاء االحت نهائيًا،  1967الل الذي بدأ في عام ضمنها تلبية حق الفلسطينيين بالدولة والسيادة، وا 

وتلبية احتياجات إسرائيل األمنية وحل جميع قضايا الوضع النهائي على أساس قراري مجلس األمن 
بقرارات مجلس األمن التابع لألمم  وكما ّذكروا( 1973) 338و( 1967) 242التابع لألمم المتحدة 
 المتحدة ذات الصلة.

، باعتبارها إطارًا شاماًل لحل الصراع العربي 2002الم العربية لعام وشّددوا على أهمية مبادرة الس
 اإلسرائيلي، مما يسهم في تحقيق السالم واألمن في المنطقة.

وأشادوا بالجهود الدولية الرامية إلى إحراز التقدم في عملية السالم في الشرق األوسط، ومن ضمنها 
 ، الذي2016كانون األول/ديسمبر  23في  2334ار اعتماد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القر 
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يدين بوضوح األنشطة االستيطانية والتحريض وجميع أعمال العنف والترهيب، ودعوا الطرفين إلى 
اتخاذ الخطوات الكفيلة بإحراز التقدم ميدانيا نحو حل الدولتين، وتوصيات اللجنة الرباعية الصادرة 

كانون األول/ديسمبر  28تي أبداها وزير الخارجية األمريكي في ال والمبادئ، 2016تموز/يوليو  1في 
2016. 

وأحاطوا علمًا بأهمية معالجة الوضع اإلنساني واألمني المتردي في قطاع غزة، ودعوا إلى اتخاذ 
 خطوات سريعة لتحسين هذا الوضع.

ه القانون الدولي وشّددوا على أهمية امتثال الفلسطينيين واإلسرائيليين للقانون الدولي، ومن ضمن
 اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان.

شّدد المشاركون على ما ينطوي عليه اتفاق السالم من إمكانيات تحقيق األمن واالستقرار  -ثانيا 
واالزدهار للطرفين. وأعربوا عن استعدادهم لبذل الجهود الضرورية من أجل تحقيق حل الدولتين، 

من شأنها تحقيق ديمومة اتفاق السالم القائم على التفاوض،  واإلسهام الجذري في الترتيبات التي
قامة  وخصوصا في مجاالت المحفزات السياسية واالقتصادية، وبناء قدرات الدولة الفلسطينية، وا 

 الحوار على مستوى المجتمع المدني. وقد تشمل هذه المحفزات عدة أمور ومن بينها ما يلي:
حفزات سياسية واقتصادية أخرى، وتوسيع نطاق مشاركة شراكة خاصة مميزة مع أوروبا؛ وم -

القطاع الخاص؛ وتوفير الدعم لتشجيع الطرفين على بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين التعاون 
االقتصادي؛ واستمرار تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية إلنشاء البنى التحتية لتحقيق استدامة 

 االقتصاد الفلسطيني؛
تعزيز الخطوات الفلسطينية الرامية إلى ممارسة مسؤولياتهم الخاصة بالدولة من خالل تعزيز دعم و  -

 المؤسسات الفلسطينية والقدرات المؤسساتية، ومن ضمنها الخدمات.
عقد منتدى للمجتمعين المدنيين الفلسطيني واإلسرائيلي، بغية توطيد الحوار بين الطرفين،  -

 يز دور المجتمع المدني لدى الطرفين.واستئناف النقاش العام، وتعز 
 إذ يتطلع المشاركون إلى المستقبل فإنهم:  -ثالثا 

يناشدون الطرفين تجديد التزامهما رسميا بحل الدولتين، بالتالي النأي بنفسيهما عن األصوات  -
 الرافضة لهذا الحل؛

ة ومن خالل سياساتهما يناشدون كال الطرفين إبداء التزام حقيقي بحل الدولتين، بصورة مستقل -
وأفعالهما، واالمتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تضّر بنتائج المفاوضات بشأن قضايا الحل 
النهائي، ومن ضمنها تلك المتعلقة بالقدس، والحدود، واألمن، ولن يعترف المشاركون بهذه 

 الخطوات.
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اء جامعة الدول العربية وغيرها من يشيدون بإمكانية توثيق التعاون بين اللجنة الرباعية وأعض -
 الجهات الفاعلة ذات الصلة، من أجل تحقيق أهداف هذا البيان.

متابعًة لهذا المؤتمر، عبر المشاركون المهتمون عن استعدادهم للنظر مجددًا في التقدم المحرز، 
تين عبر مجددًا قبل نهاية العام من أجل دعم الطرفين للتقدم نحو حل الدول االجتماعوقرروا 

سهامه العملي في حل الدولتين  المفاوضات. وستبلغ فرنسا الطرفين دعم المجتمع الدولي الجماعي وا 
 المنصوص عليه في هذا البيان.

 
 يؤكد استعداده الستئناف المفاوضاتو مؤتمر باريس  بانعقاديرحب  عباس .2

 دولي للسؤالم فؤي بؤاريس يؤوممحمود عباس بانعقاد المؤؤتمر الؤ يةفلسطينالة السلطرحب رئيس  :رام هللا
، وقال: "بهذه المناسبة، فإننا نتقؤدم بالشؤكر الجزيؤل لفخامؤة الؤرئيس فرانسؤوا هوالنؤد، 15/1/2017األحد 

والحكومة الفرنسية والشعب الفرنسؤي الصؤديق، علؤى استضؤافته وتنظيمؤه لهؤذا المؤؤتمر، وبؤذل الجهؤود 
قدم بالشكر والتقؤدير لجميؤع الؤدول والمنظمؤات الكبيرة من أجل إنجاحه وخروجه بصورة مشرقة، كما نت

 المشاركة في أعمال هذا المؤتمر".
علؤؤى المرجعيؤؤات الدوليؤؤة والقؤؤانون الؤؤدولي وقؤؤرارات  2334وأضؤؤاف: "كمؤؤا أكؤؤد قؤؤرار مجلؤؤس األمؤؤن رقؤؤم 
وبما فيها القؤدس الشؤرقية، فؤإن بيؤان مؤؤتمر بؤاريس،  1967الشرعية الدولية وحل الدولتين على أساس 

د وثبؤؤؤت جميؤؤؤع المرجعيؤؤؤات الدوليؤؤؤة وبمؤؤؤا فيهؤؤؤا مبؤؤؤادئ وركؤؤؤائز القؤؤؤانون الؤؤؤدولي، ورفضؤؤؤه لجميؤؤؤع قؤؤؤد أكؤؤؤ
  اإلمالءات واالستيطان وفرض الوقائع على األرض وبما فيها في القدس".

وبيؤان بؤاريس،  2334ضرورة متابعؤة تطبيؤق قؤرار مجلؤس األمؤن الؤدولي رقؤم "ودعا الرئيس عباس إلى 
ة االحؤؤتالل اإلسؤؤرائيلي لوقؤؤف النشؤؤاطات االسؤؤتيطانية وبمؤؤا فيهؤؤا فؤؤي القؤؤدس وبمؤؤا يقؤؤود إلؤؤى إلؤؤزام سؤؤلط

 وتنفيذ االتفاقيات الموقعة والكف عن تدمير حل الدولتين عن طريق اإلمالءات باستخدام القوة".
 وبهؤؤذه المناسؤؤبة، دعؤؤا الؤؤرئيس جميؤؤع الؤؤدول التؤؤي مؤؤا زالؤؤت لؤؤم تعتؤؤرف بدولؤؤة فلسؤؤطين إلؤؤى القيؤؤام بؤؤذلك

 لسالم وعلى حل الدولتين، ونشر األمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسط.على ا حفاظاً 
عؤن اسؤتعداد دولؤة فلسؤطين السؤتئناف المفاوضؤات حؤول جميؤع قؤرارات الوضؤع النهؤائي  عرب عباسوأ 

لصنع سالم شامل ودائم في إطار آلية دولية وجؤدول زمنؤي محؤدد ووفؤق المرجعيؤات الدوليؤة، ومبؤادئ 
: "سؤألبي الؤدعوة عبؤاسوقؤال  وبيؤان بؤاريس. 2334الم العربية، وقرار مجلؤس األمؤن مدريد ومبادرة الس

لزيارة فرنسا ولقاء الرئيس هوالند خالل األسابيع المقبلة لبحث سبل صنع السؤالم، كمؤا ونرحؤب بؤوزير 
 الخارجية الفرنسي الذي أعلن عن رغبته في القدوم إلى فلسطين لمتابعة نتائج مؤتمر باريس".

 15/1/2017 ،األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة 
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 ويدعو لالعتراف بدولة فلسطين بالبيان الختامي لمؤتمر باريس يرحبعريقات  .3
رحب أمين سر اللجنؤة التنفيذيؤة لمنظمؤة التحريؤر الفلسؤطينية، كبيؤر المفاوضؤين الفلسؤطينيين،  :رام هللا

ي لمؤؤؤؤؤؤتمر بؤؤؤؤؤاريس للسؤؤؤؤؤالم لحؤؤؤؤؤل الصؤؤؤؤؤراع بالبيؤؤؤؤؤان الختؤؤؤؤؤام 15/1/2017 صؤؤؤؤؤائب عريقؤؤؤؤؤات يؤؤؤؤؤوم األحؤؤؤؤؤد
الشكر والتقدير لجميع الدول التؤي حضؤرت  ،في بيان صحفي ،ووجه عريقات الفلسطيني واإلسرائيلي.

علؤؤؤى انتهاكاتهؤؤؤا المنظمؤؤؤة للقؤؤؤانون الؤؤؤدولي  "إسؤؤؤرائيل"وأكؤؤؤد عريقؤؤؤات أنؤؤؤه آن األوان لمحاسؤؤؤبة  المؤؤؤؤتمر.
 الدولية. واإلرادةشرعية ولحقوق الشعب الفلسطيني، وتعاملها بفوقية مع ال

وفي سياق متصل، دعا المسؤول الفلسؤطيني فرنسؤا إلؤى االعتؤراف الفؤوري بدولؤة فلسؤطين علؤى حؤدود 
وعاصؤؤؤؤمتها شؤؤؤؤرقي القؤؤؤؤدس، كمؤؤؤؤا ودعؤؤؤؤا جميؤؤؤؤع الؤؤؤؤدول التؤؤؤؤي حضؤؤؤؤرت المؤؤؤؤؤتمر إلؤؤؤؤى االعتؤؤؤؤراف  1967

كمؤؤا دعؤؤا الؤؤرئيس  الحؤؤل". "انسؤؤجامًا مؤؤع مطالبؤؤاتهم وحفاظؤؤًا علؤؤى هؤؤذا "إسرائيلؤ"بفلسؤؤطين كمؤؤا اعترفؤؤوا بؤؤ
األمريكؤؤي المنتخؤؤب دونالؤؤد ترامؤؤب إلؤؤى تبنؤؤي بيؤؤان بؤؤاريس الختؤؤامي، واالصؤؤطفاف إلؤؤى جانؤؤب المجتمؤؤع 

رادتؤؤه فؤؤي إحؤؤالل السؤؤالم القؤؤائم علؤؤى القؤؤانون الؤؤدولي، ووقؤؤف جميؤؤع المحؤؤاوالت   واإلمؤؤالءاتالؤؤدولي وا 
 اإلسرائيلية غير القانونية لضم القدس المحتلة. 

 15/1/2017 ،القدس، القدس
 

 " تدعو لتشكيل جبهة دولية عريضة لدعم مخرجات مؤتمر باريسالفلسطينية "الخارجية .4
حيؤؤؤت وزارة الخارجيؤؤؤة الفلسؤؤؤطينية فرنسؤؤؤا الصؤؤؤديقة والجهؤؤؤود التؤؤؤي بؤؤؤذلتها لعقؤؤؤد مؤؤؤؤتمر بؤؤؤاريس  :رام هللا

الجهود، مؤكؤدة أن في بيان لها، التجاوب الدولي واإلقليمي مع هذه  ،كما حيت الوزارة الدولي للسالم.
مجؤؤرد انعقؤؤاد المؤؤؤتمر فؤؤي هؤؤذا الظؤؤرف هؤؤو نجؤؤاح آخؤؤر للدبلوماسؤؤية الفلسؤؤطينية التؤؤي يقودهؤؤا الؤؤرئيس 

، واإلسؤؤرائيليعمليؤؤة مفاوضؤؤات جؤؤادة ومثمؤؤرة بؤؤين الطؤؤرفين الفلسؤؤطيني  إطؤؤالقمحمؤؤود عبؤؤاس، بهؤؤدف 
 تابعة دوليين.وفق مرجعيات السالم الدولية والعربية، وضمن جدول زمني محدد، وبإشراف وم

الؤؤوزارة أن تطبيؤؤق مخرجؤؤات هؤؤذا المؤؤؤتمر يسؤؤتدعي تشؤؤكيل جبهؤؤة دوليؤؤة عريضؤؤة تؤؤدعم وتسؤؤاند  وأكؤؤدت
الجديؤؤدة، برئاسؤؤة دونالؤؤد ترامؤؤب، إلؤؤى دعؤؤم مخرجؤؤات  األمريكيؤؤة اإلدارةودعؤؤت الؤؤوزارة  تلؤؤك المخرجؤؤات.

نهؤؤاءن المؤؤتمر والبنؤؤاء عليهؤؤا إلطؤالق مفاوضؤؤات مجديؤؤة وحقيقيؤة لتطبيؤؤق حؤؤل الؤدولتي الصؤؤراع، كمؤؤا  وا 
التعامل بإيجابية مع مؤتمر باريس ومخرجاته  إلىوقواه السياسية وفعالياته،  اإلسرائيليدعت المجتمع 

 .واإلسرائيليكفرصة ثمينة من أجل تحقيق السالم بين الشعبين الفلسطيني 
 15/1/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 



 
 
 
 

 

 9 ص             4171 العدد:        1/16/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 2334عّد مكماًل لقرار مجلس األمن الدولي رقم باريس ي   المالكي: بيان مؤتمر .5
ريؤؤاض المؤؤالكي بالبيؤؤان الختؤؤامي الصؤؤادر عؤؤن مؤؤؤتمر  يفلسؤؤطينالخارجيؤؤة الرّحؤؤب وزيؤؤر  :وفؤؤا -رام هللا

اإلنجاز التاريخي الذي تحقؤق عبؤر  إلىآخر يضاف  إنجازاً باريس للسالم في الشرق األوسط، واعتبره 
بيؤان بؤاريس يؤأتي  أناالسؤتيطان اإلسؤرائيلي. ورأى المؤالكي  ضؤدّ  2334قم ر  األمناعتماد قرار مجلس 

لزام  مكمالً   "إسرائيل"لقرار مجلس األمن األخير، حيث ركز بشكل رئيس على حل الدولتين وحمايته وا 
 بوقف إجراءاتها وسياساتها األحادية التي تقضي على حل الدولتين. 

 15/1/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 البرغوثي: مؤتمر باريس أقل من المتوقع وحوارات المصالحة بحاجة لتنفيذمصطفى  .6
، أمؤؤسمسؤؤاء  الفلسؤؤطينية،العؤؤام لحركؤؤة المبؤؤادرة الوطنيؤؤة  األمؤؤينمصؤؤطفى البرغؤؤوثي،  .قؤؤال د :موسؤؤكو

وتوافؤق علؤى البنؤاء علؤى نتؤائج اجتمؤاع  إيجابيؤة أجؤواءمؤن حؤوارات موسؤكو انتهؤى فؤي  األولاليوم  إن
، وتوافؤق األخؤرىة الوطني الذي انعقد في بيروت والعمؤل علؤى االسؤتمرار السؤتكمال القضؤايا تحضيري
 الدور الروسي في دعم جهود المصالحة. أهميةعلى 

 نتؤائج مؤؤتمر بؤاريس أقؤل بكثيؤر ممؤا كؤان متوقعؤاً  إنوعن نتائج مؤتمر بؤاريس للسؤالم قؤال البرغؤوثي، 
 ."إسؤؤؤرائيل"ودليؤؤؤل علؤؤؤى عزلؤؤؤة  إفشؤؤؤالهيؤؤؤاهو الؤؤؤذي حؤؤؤاول مجؤؤؤرد انعقؤؤؤاده كؤؤؤان هزيمؤؤؤة نتن مؤؤؤن أنرغم بؤؤؤال

لؤى مسؤتوى مؤؤتمر دولؤي، وعؤاد للحؤديث عؤن إ نؤه لألسؤف اجتمؤاع بؤاريس لؤم يرتؤق  أوأضاف البرغوثي 
 .عاماً 23المفاوضات الثنائية التي فشلت على مدار 

 16/1/2017 ،القدس، القدس
 

 يسسخاروف: تحركات إلنشاء قناة اتصال بين عباس وترامب .7
ال الخبير اإلسرائيلي في الشؤون الفلسطينية آفي يسسؤخاروف إن الؤرئيس الفلسؤطيني محمؤود عبؤاس ق

 يقيم قناة اتصؤال خفيؤة مؤع الؤرئيس األمريكؤي المنتخؤب دونالؤد ترامؤب، وقؤد عقؤد لهؤذا الغؤرض اجتماعؤاً 
ال اوأضؤاف يسسؤخاروف فؤي مقؤال لؤه فؤي موقؤع و  مع رجال أعمال أمريكيين بلغوه رسؤائل مؤن ترامؤب.

مؤن رجؤال األعمؤال األمؤريكيين،  أن عباس التقؤى األسؤبوع الماضؤي فؤي رام هللا عؤدداً  العبري اإلخباري
بينهم مقربون من ترامب، وقد أخبروه أن ترامب جاد في نيته نقل السفارة األمريكيؤة مؤن تؤل أبيؤب إلؤى 

 ين الرجلين.أن هذا اللقاء كان بهدف إقامة قناة اتصال خفية ب القدس، وقد تبين الحقاً 



 
 
 
 

 

 10 ص             4171 العدد:        1/16/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

وحضؤؤؤر اللقؤؤؤاء المليؤؤؤاردير الفلسؤؤؤطيني عؤؤؤدنان المجؤؤؤالي، الؤؤؤذي يملؤؤؤك مشؤؤؤاريع اقتصؤؤؤادية فؤؤؤي األراضؤؤؤي 
الفلسؤؤؤطينية والواليؤؤؤات المتحؤؤؤدة، ورجؤؤؤل األعمؤؤؤال اليهؤؤؤودي دانيؤؤؤال أربؤؤؤيس المنحؤؤؤدر مؤؤؤن واليؤؤؤة نيويؤؤؤورك 

 البيت األبيض.والمقرب من جيرارد كوشنير صهر ترامب الذي اختاره لشغل منصب كبير مستشاري 
 ووصؤؤؤل أربؤؤؤيس مؤؤؤن واشؤؤؤنطن إلؤؤؤى رام هللا لنقؤؤؤل رسؤؤؤائل متبادلؤؤؤة قبؤؤؤل أيؤؤؤام مؤؤؤن تنصؤؤؤيب ترامؤؤؤب رئيسؤؤؤاً 

من ترامب فإن أرفؤيس بؤادر مؤع المجؤالي فؤي إقامؤة قنؤاة  رسمياً  للواليات المتحدة، ورغم أنه ليس موفداً 
لفلسؤطيني رئؤيس جهؤاز إلى أن اللقاء حضؤره عؤن الجانؤب ا وأشار يسسخاروف سياسية له مع عباس.

 المخابرات العامة بالضفة ماجد فرج، وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.
 15/1/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 : يافطات "قادة من أجل أمن إسرائيل" دعوة علنية للتطهير العرقيالفلسطينية اإلعالموزارة  .8

ت وزارة اإلعالم الفلسطينية، إن إعالنات ما تسؤمى قال: تحرير والء عيد، من خلدون مظلوم -رام هللا 
حركة "قادة من أجل أمؤن إسؤرائيل"؛ دعؤوة علنيؤة للتطهيؤر العرقؤي، تتجؤاوز التحؤريض اللفظؤي، وتؤدعو 

، علؤى أن 15/1/2017 في بيان لها األحؤد ،وشددت الوزارة إلى ممارسة اإلرهاب والفتك بالفلسطينيين.
العبرية وفي الميدان والطرقات بالتزامن مع مؤتمر باريس، تدلل  اإلعالنات التي انتشرت في الصحف

وطالبؤؤت "اإلعؤؤالم الفلسؤؤطينية"، مجلؤؤس  علؤؤى "درجؤؤة التطؤؤرف التؤؤي وصؤؤل إليهؤؤا المجتمؤؤع اإلسؤؤرائيلي".
 اً األمن الدولي، والمنظمات والتشؤكيالت الدوليؤة، إلؤى اعتبؤار حركؤة "قؤادة مؤن أجؤل أمؤن إسؤرائيل" إطؤار 

ورأت أن الحركة اليهودية )قادة من أجؤل  نية إلى شن عدوان وسفك دم الفلسطينيين.يدعو عال إرهابياً 
 إسرائيل(، تؤسس لثقافة التطهير العرقي والتهجير، ونثر بذور الحقد والكراهية.

 15/1/2017وكالة قدس برس، 
 

 تحويل الدفعة األولى من المنحة القطرية لتشغيل محطة الكهرباء بغزة :سلطة الطاقة .9
أكؤؤدت سؤؤلطة الطاقؤؤة تحويؤؤل الدفعؤؤة األولؤؤى مؤؤن المنحؤؤة القطريؤؤة لحسؤؤاب شؤؤراء الوقؤؤود لتشؤؤغيل  :غؤؤزة

وأعربؤؤؤت سؤؤؤلطة  .16/1/2017 محطؤؤؤة الكهربؤؤؤاء بغؤؤؤزة، متوقعؤؤؤة أن يبؤؤؤدأ تدفقؤؤؤه اعتبؤؤؤارًا مؤؤؤن يؤؤؤوم االثنؤؤؤين
منؤه، ، تلقى "المركز الفلسؤطيني لععؤالم" نسؤخًة 15/1/2017 الطاقة بغزة في تصريٍح مساء يوم األحد

عن شكر شعبنا العميق لدولؤة قطؤر الشؤقيقة حكومؤًة وشؤعبًا علؤى هؤذه المكرمؤة األصؤيلة لخدمؤة شؤعبنا 
 في هذه الظروف الصعبة، الفتة إلى أن قيمة الدفعة األولى أربعة ماليين دوالر.

وفؤي السؤؤياق ذاتؤؤه، أكؤد السؤؤفير القطؤؤري المهنؤدس محمؤؤد العمؤؤادي، رئؤيس لجنؤؤة إعؤؤادة إعمؤار غؤؤزة، أنؤؤه 
تصؤؤل هاتفيؤؤًا بالمهنؤؤدس ظؤؤافر ملحؤؤم، القؤؤائم بأعمؤؤال وزيؤؤر سؤؤلطة الطاقؤؤة بؤؤرام هللا، وأبلغؤؤه بتعهؤؤد أميؤؤر ا
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شؤؤهور، لؤؤدعم قطؤؤاع  3مليؤؤون دوالر شؤؤهريًا ولمؤؤدة  4قطؤؤر الشؤؤيي تمؤؤيم بؤؤن حمؤؤد آل ثؤؤاني بؤؤدفع مبلؤؤغ 
 الكهرباء بغزة، للتخفيف العاجل من معاناة أهالي القطاع.

 15/1/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أزمة كهرباء غزة يأتي من قطر وتركيا حلّ الحمد هللا:  .11
د. رامؤؤي الحمؤؤد هللا، فؤؤي بيؤؤان عؤؤن مجلؤؤس الؤؤوزراء  ": قؤؤال رئؤؤيس الؤؤوزراءاإللكترونيؤؤة"األيؤؤام  -رام هللا 

مؤؤس: جهؤؤود القيؤؤادة وعلؤؤى رأسؤؤها الؤؤرئيس محمؤؤود عبؤؤاس والحكومؤؤة فؤؤي التواصؤؤل مؤؤع الؤؤدول الشؤؤقيقة أ
ولمدة ثالثة  مليون دوالر شهرياً  4عن استعداد األشقاء في قطر بتقديم منحة بقيمة  والصديقة، أثمرت

أشؤؤهر، لتغطيؤؤة المحروقؤؤات التؤؤي تحتاجهؤؤا محطؤؤة توليؤؤد الكهربؤؤاء فؤؤي قطؤؤاع غؤؤزة لتشؤؤغيلها لمؤؤدة تصؤؤل 
ونؤؤوه  مؤن مسؤؤؤول قطؤؤري بخصؤوص المنحؤؤة. سؤؤاعات، حيؤؤث تلقؤى الحمؤؤد هللا اتصؤؤاالً  8إلؤى أكثؤؤر مؤن 

ألف  15إلى أنه تلقى رسالة من الحكومة التركية تؤكد أن تركيا ستقوم بتقديم منحة بحوالي  الحمد هللا
طن من المحروقات لصالح محطة التوليد في غزة، وسيتم توقيع اتفاق بهذا الخصوص خالل اليومين 

شؤؤكره  وثمؤؤن الحمؤؤد هللا المنحؤؤة القطريؤؤة والتركيؤؤة لتشؤؤغيل محطؤؤة الكهربؤؤاء فؤؤي غؤؤزة، مقؤؤدماً  القؤؤادمين.
لقطؤؤر وتركيؤؤا قيؤؤادة وحكومؤؤة وشؤؤعبا علؤؤى دعمهؤؤم المسؤؤتمر لصؤؤمود الفلسؤؤطينيين وثبؤؤاتهم علؤؤى أرضؤؤهم 

 خاصة في قطاع غزة.
 16/1/2017 ،األيام، رام هللا

 
 ادعيس يطالب المرجعيات الدينية المصرية بالحديث عن خطورة نقل السفارة األمريكية للقدس .11

الشؤؤيي يوسؤؤف ادعؤؤيس، خؤؤالل لقائؤؤه سؤؤفير  الفلسؤؤطينية الدينيؤؤة طالؤؤب وزيؤؤر األوقؤؤاف والشؤؤؤون :رام هللا
، المرجعيؤؤؤات الدينيؤؤة المصؤؤؤرية وخاصؤؤة األزهؤؤؤر الشؤؤؤريف 15/1/2017 مصؤؤر سؤؤؤامي مؤؤراد، يؤؤؤوم األحؤؤد

القؤؤدس لتؤؤداعيات ذلؤؤك علؤؤى السؤؤالم  إلؤؤىودار اإلفتؤؤاء، بالحؤؤديث حؤؤول خطؤؤورة نقؤؤل السؤؤفارة األمريكيؤؤة 
 واألمن الدوليين.

 15/1/2017 ،المعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء و 
 

 لقاء برلماني بين غزة والبحرين دعمًا للقضية الفلسطينية: عبر "الفيديو كونفرنس" .12
عقد نواب كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية في المجلس التشريعي بغزة األحد : أحمد المصري -غزة 

نس" مع نواب لجنة مناصرة فلسؤطين فؤي البرلمؤان عبر تقنية "الفيديو كونفر  مشتركاً  ، لقاءً 15/1/2017
 البحريني، نوقشت خالله جملة من القضايا السياسية التي تخص الشأن الفلسطيني.



 
 
 
 

 

 12 ص             4171 العدد:        1/16/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

وحضر اللقاء عن كتلة التغيير واإلصالح كل من النائب د. مروان أبو راس، مشير المصري، محمؤد 
الجانب البحريني كل من النائب محمد فرج الغول، د. أحمد أبو حلبية، جمال نصار، فيما شارك عن 
 العمادي، عبد الحميد النجار، محمد األحمد، ناصر القصير.

 15/1/2017 ،فلسطين أون الين
 

 للكف عن اعتقال الصحافيين "حماس"أجهزة تدعو  في رام هللا اإلعالموزارة  .13
لؤؤى وقؤؤف حمؤؤالت القمؤؤع رام هللا: دعؤؤت وزارة اإلعؤؤالم الفلسؤؤطينية أجهؤؤزة األمؤؤن التابعؤؤة لحركؤؤة حمؤؤاس إ

واالعتقؤؤاالت "بحؤؤق أبنؤؤاء شؤؤعبنا فؤؤي قطؤؤاع غؤؤزة علؤؤى خلفيؤؤة الؤؤرأي وحريؤؤة المطالبؤؤة بؤؤالحقوق المعيشؤؤية 
فؤي بيؤان  ،وجؤّددت واحترام حق التعبير ورفع يدها عن الصحافة والكف عؤن مالحقؤة حؤراس الحقيقؤة".

نقؤؤل العؤؤدوان والحصؤؤار ال  التأكيؤؤد علؤؤى أن الصؤؤحافيين الؤؤذين يقومؤؤون بؤؤواجبهم الؤؤوطني فؤؤي ،صؤؤحفي
يمكؤؤؤن تكؤؤؤريمهم باالعتقؤؤؤال والمالحقؤؤؤة والتهديؤؤؤد والوعيؤؤؤد والتشؤؤؤكيك. وأشؤؤؤارت إلؤؤؤى أن رد فعؤؤؤل "أجهؤؤؤزة 

المطؤالبين بأقؤل الحقؤؤوق الحياتيؤة بمؤا فيهؤا حؤل أزمؤؤة التيؤار الكهربؤائي المسؤتمرة منؤذ فتؤؤرة  حمؤاس" ضؤدّ 
سؤؤطيني الؤؤذين قؤؤدموا الشؤؤهداء والجرحؤؤى طويلؤؤة هؤؤو "عمؤؤل غيؤؤر مبؤؤرر ويمؤؤس بكرامؤؤة أبنؤؤاء الشؤؤعب الفل
 والمبعدين وتجرعوا مر الحصار الجائر وواجهوا آلة العدوان". 

 16/1/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 ية ومسلحينمناألجهزة األ بيناشتباكات واسعة  :مخيم جنين .14
ين بمخؤؤيم ومسؤؤلح الفلسؤؤطينية انؤؤدلعت الليلؤؤة اشؤؤتباكات واسؤؤعة وعنيفؤؤة بؤؤين أجهؤؤزة أمؤؤن السؤؤلطة :جنؤؤين

بأطفؤال بذريعؤة مشؤاركتهم فؤي  يؤةمناألجهؤزة األ تجنين، تخللها تبؤادل إلطؤالق النؤار والقنابؤل فيمؤا نكلؤ
وقالؤؤؤت مصؤؤؤادر محليؤؤؤة لمراسؤؤؤلنا إن اشؤؤؤتباكات تخللهؤؤؤا إطؤؤؤالق نؤؤؤار كثيؤؤؤف انؤؤؤدلعت علؤؤؤى  المواجهؤؤؤات.

 السلطة. مدخل مخيم جنين قرب مستشفى جنين الحكومي؛ حيث انتشرت تعزيزات مكثفة من أمن
 16/1/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ةغا يحذر من العبث بمصير المخيمات الفلسطينية في سورياآل .15

حؤؤّذر عضؤؤو اللجنؤؤة التنفيذيؤؤة لمنظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية رئؤؤيس دائؤؤرة شؤؤؤون الالجئؤؤين زكريؤؤا  :رام هللا
 قضية الالجئين الفلسطينيين. األغا، من العبث السياسي الذي يستهدف القضية الفلسطينية بما فيها
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جؤاء ذلؤك فؤي تعقيؤؤب لؤه علؤى األنبؤؤاء التؤي تؤداولتها وسؤائل إعؤؤالم حؤول خطؤة مؤؤا يسؤمى جبهؤة اإلنقؤؤاذ 
، وتتضمن إلغؤاء مخيمؤات الالجئؤين الفلسؤطينيين فؤي "إسرائيل"الوطني السوري المعارضة للتسوية مع 

 وتحويلها إلى مناطق سكنية. ةسوري
بأنه ليس من حق جبهة اإلنقاذ الوطني السوري والتي نعلم بأنهؤا ال تمثؤل رؤى وأختتم األغا تصريحه 

الشؤعب السؤؤوري الشؤؤقيق، أن تسترضؤي حكومؤؤة االحؤؤتالل اإلسؤؤرائيلي علؤى حسؤؤاب القضؤؤية الفلسؤؤطينية 
قضؤؤية العؤؤرب األولؤؤى، وأن المخيمؤؤات الفلسؤؤطينية سؤؤتظل رمؤؤزا لنكبؤؤة الالجئؤؤين الفلسؤؤطينيين وتشؤؤردهم 

ديؤؤارهم التؤؤي شؤؤردوا منهؤؤا وفقؤؤا لقؤؤرارات  إلؤؤىحياتهم حتؤؤى نيؤؤل حقؤؤوقهم الكاملؤؤة بؤؤالعودة ومعانؤؤاتهم وتضؤؤ
 .1948الصادر عام  194الشرعية الدولية خصوصا قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

 15/1/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 سنوات ست اإلسرائيلية بعد انقطاع -ة الفلسطينية توقيع اتفاقية تجديد عمل لجنة المياه المشترك .16
وقعؤؤت سؤلطة الميؤاه الفلسؤؤطينية مؤع نظيرتهؤا اإلسؤؤرائيلية علؤى اتفؤاق يؤؤتم  :خضؤير أبؤومحمؤد  -رام هللا 

خؤؤؤؤراجبموجبؤؤؤه اسؤؤؤؤتثناء   األراضؤؤؤؤيمشؤؤؤؤاريع البنيؤؤؤة التحتيؤؤؤؤة المتعلقؤؤؤؤة بالميؤؤؤؤاه والصؤؤؤرف الصؤؤؤؤحي فؤؤؤؤي  وا 
اإلسرائيلية التي استأنفت  -" من لجنة المياه المشتركة الفلسطينية الفلسطينية كافة بما فيها مناطق "ج

 مس بعد انقطاع دام ستة سنوات ولكن بآلية جديدة.أ عملها مساء
مؤؤازن غنؤؤيم، وزيؤؤر الشؤؤؤون  .جانؤؤب رئؤؤيس سؤؤلطة الميؤؤاه الفلسؤؤطينية م إلؤؤىوشؤؤارك فؤؤي توقيؤؤع االتفاقيؤؤة 

 فبمنسؤؤق أعمؤؤال الحكومؤؤة الميجؤؤر جنؤؤرال يؤؤوآ المدنيؤؤة حسؤؤين الشؤؤيي وعؤؤن الجانؤؤب اإلسؤؤرائيلي ممؤؤثالً 
 پولي مردخاي، ورئيس سلطة المياه اإلسرائيلية موشي غرازي.

 16/1/2017 ،القدس، القدس
 

 هنية يلتقي أمير قطر ويبحثان مجموعة من القضايا المهمة .17
لؤؤة التقؤؤى إسؤؤماعيل هنيؤؤة نائؤؤب رئؤؤيس المكتؤؤب السياسؤؤي لحركؤؤة المقاومؤؤة اإلسؤؤالمية "حمؤؤاس" أميؤؤر دو 

 قطر الشيي تميم بن حمد آل ثاني، ظهر األحد في العاصمة القطرية الدوحة.
وأفاد مكتب هنية في تصريح صحفي، أن نقاشًا معمقًا دار بين هنية واألمير القطري حول العديد من 
القضايا على المستوى السياسي والحياتي بشكل عام، وتفصيلي لبعض القضايا المهمة وخاصؤة أزمؤة 

 الراهنة في غزة.الكهرباء 
وأوضؤؤح مكتؤؤب هنيؤؤة أن اللقؤؤاء أسؤؤفر عؤؤن العديؤؤد مؤؤن النتؤؤائج الطيبؤؤة حيؤؤث أكؤؤدت قطؤؤر وأميرهؤؤا علؤؤى 

 مواقفهم األصيلة تجاه القضية الفلسطينية وشعبنا وخاصة في قطاع غزة المحاصر.
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 وبحسؤؤب مكتؤؤب هنيؤؤة فقؤؤد أوعؤؤز أميؤؤر قطؤؤر لسؤؤفير دولتؤؤه بؤؤالتحرك العاجؤؤل لتنفيؤؤذ خطؤؤوات عمليؤؤة لحؤؤل
 أزمة الكهرباء في القطاع على عدة مستويات.

بدوره عبؤر نائؤب رئؤيس المكتؤب السياسؤي لحركؤة حمؤاس عؤن شؤكره لسؤمو األميؤر ودولؤة قطؤر الشؤقيقة 
 على هذه المواقف األخوية الصادقة.

 15/1/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

نجاز المصالحة أبو مرزوق يطالب خالل مشاركته في لقاء موسكو برفض التدخالت الخارجية .18  وا 
دعا عضو المكتب السياسؤي لحركؤة "حمؤاس" موسؤى أبؤو مؤرزوق، إلؤى بؤذل كؤل جهؤد ممكؤن : موسكو

إلنهؤؤاء االنقسؤؤام الفلسؤؤطيني والتوحؤؤد فؤؤي مواجهؤؤة التحؤؤديات، مشؤؤدًدا علؤؤى رفؤؤض التؤؤدخالت اإلسؤؤرائيلية 
وار الؤؤؤؤوطني خؤؤؤؤالل مشؤؤؤؤاركته فؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤتمر الحؤؤؤؤ-وقؤؤؤؤال أبؤؤؤؤو مؤؤؤؤرزوق  واألمريكيؤؤؤؤة المعيقؤؤؤؤة للمصؤؤؤؤالحة.

إن الفلسؤؤطينيين يجؤب أن يكونؤؤوا جسؤؤدا  -الفلسؤطيني حؤؤول المصؤالحة، فؤؤي العاصؤمة الروسؤؤية موسؤكو
 واحدا في مواجهة التحديات، وأن يبذلوا كل جهد ممكن إلنهاء االنقسام.

وأضاف أبو مرزوق الذي يترأس وفد "حماس" في المؤتمر الذي تشارك فيه ثمانية فصؤائل فلسؤطينية، 
روسي إلنهاء حالة االنقسؤام: "أصؤبحنا علؤى أبؤواب االتفؤاق خاصؤة بعؤد لقؤاء بيؤروت"، فؤي في مسعى 

وشدد على أن المطلوب في المرحلة الراهنة "هو أن  إشارة إلى االجتماع التحضيري للمجلس الوطني.
نترفؤؤع عؤؤن الجزئيؤؤات التؤؤي ال تسؤؤاوي شؤؤيئا أمؤؤام المصؤؤالحة الوطنيؤؤة، وأن نؤؤرفض التؤؤدخالت الخارجيؤؤة 

 ميركية واإلسرائيلية التي ال تريد للمصالحة أن ترى النور".األ
 15/1/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مقارنة بين اجتماعات روسيا للمصالحة وبين مؤتمر باريسلل مجالأسامة حمدان: ال  .19

أسؤؤامة حمؤؤدان، مؤؤن الرهؤؤان علؤؤى مؤؤؤتمر  ،قلؤؤل مسؤؤؤول العالقؤؤات الدوليؤؤة فؤؤي حركؤؤة حمؤؤاس: بيؤؤروت
حول الشرق األوسط يوم األحد، وأشار إلى أنه ال يحمل اآلليات وال األفكار المطلوبة إلعطاء  باريس

ورأى حمؤؤؤدان فؤؤؤي حؤؤؤديث خؤؤؤاص لؤؤؤؤ "قؤؤؤدس بؤؤؤرس"، أن "مؤؤؤؤتمر بؤؤؤاريس يتعؤؤؤاطى  الفلسؤؤؤطينيين حقؤؤؤوقهم.
 التسوية في الشرق األوسط، على ذات قواعد العملية السياسية بين الفلسطينيين واالحتالل".

: "هذه القاعدة التي يقوم عليها مؤتمر باريس الحالي، لم تنشؤ  فؤي الماضؤي سؤالما ولؤم تعؤط وأضاف
وأشؤؤار حمؤؤدان إلؤؤى أن األوروبيؤؤين كؤؤانوا منؤؤذ البدايؤؤة ممؤؤولين للعمليؤؤة السياسؤؤية  الفلسؤؤطينيين حقؤؤوقهم".

 بين الفلسطينيين واالحتالل، ولم يكن لهم تأثير جوهري على هذا المسار.
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دي فؤؤي "حمؤؤاس" أي تؤؤأثير جؤؤوهري لمؤؤؤتمر بؤؤاريس علؤؤى األوضؤؤاع الفلسؤؤطينية، وقؤؤال: واسؤؤتبعد القيؤؤا
"المطلؤؤوب مؤؤن مختلؤؤف قؤؤادة العؤؤالم واألوروبيؤؤين تحديؤؤدا، أن يسؤؤتمعوا إلؤؤى مطالؤؤب الشؤؤعب الفلسؤؤطيني 

 أوال، وأن يتعاطوا مع هذه المطالب، والتي يأتي على رأسها إنهاء االحتالل".
جتماعات روسيا للمصالحة وبين مؤتمر باريس، وقال: "الجهد الروسؤي ورفض حمدان، المقارنة بين ا

الؤؤذي يبؤؤذل مؤؤن قبؤؤل أكاديميؤؤة العلؤؤوم الروسؤؤية هؤؤو محاولؤؤة األمؤؤور إلؤؤى األمؤؤام، وهنؤؤاك فؤؤرق بؤؤين جهؤؤد 
 مساعد للفلسطينيين، وجهد آخر يحاول إلزام الفلسطينيين بالعودة إلى تجارب فاشلة".

 الفرنسيون في جعبتهم إلعطاء الفلسطينيين حقوقهم؟".وتساءل حمدان: "ما الذي يحمله 
 15/1/2017قدس برس، 

 
 "إسرائيل"من عودة السلطة للمفاوضات مع  رمقررات مؤتمر باريس وتحذ ضحماس ترف .21

معارضتها لنتائج المؤتمر الدولي الذي استضافته أمس فرنسا في العاصمة  حركة حماسغزة: أعلنت 
إن حركتؤه ال تعؤول « القؤدس العربؤي»ة حماس عبد اللطيؤف القؤانوع لؤؤ باريس، وقال الناطق باسم حرك

على المؤتمرات الدولية التي تعقد لبحث ملف القضية الفلسطينية، خاصة وأن االحتالل لؤم يلتؤزم بؤأي 
 من البنود التي نصت عليها المؤتمرات أو القرارات الدولية الصادرة عن األمم المتحدة.

تلتزم بالقرار الدولي األخير الذي دان االسؤتيطان، وأنهؤا أعلنؤت عقؤب القؤرار  وأشار إلى أن إسرائيل لم
بخصؤؤوص « اليونسؤؤكو»عؤؤن بنؤؤاء وحؤؤدات اسؤؤتيطانية جديؤؤدة، إضؤؤافة إلؤؤى عؤؤدم تطبيؤؤق إسؤؤرائيل قؤؤرار 

مدينؤؤؤؤؤة القؤؤؤؤؤدس. وأضؤؤؤؤؤاف أن المفاوضؤؤؤؤؤات التؤؤؤؤؤي عقؤؤؤؤؤدت علؤؤؤؤؤى مؤؤؤؤؤدار عشؤؤؤؤؤرين عامؤؤؤؤؤًا لؤؤؤؤؤم تقؤؤؤؤؤدم شؤؤؤؤؤيئًا 
طة إلجراء مفاوضات جديدة مع االحتالل، في أعقاب مؤتمر باريس تعد للفلسطينيين، وأي عودة للسل
ودعا القيادة الفلسطينية في ذات الوقت إلؤى تحقيؤق المصؤالحة الوطنيؤة  عبثا سياسيا ومضيعة للوقت.

 لمواجهة االحتالل.

 16/1/2017القدس العربي، لندن، 
 

 دوليةالمطلوب من مؤتمر باريس فقط تطبيق قرارات الشرعية الفتح:  .21
أكؤد القيؤؤادي فؤي حركؤة فؤؤتح رأفؤت عليؤان أن المطلؤؤوب مؤن مؤؤتمر بؤؤاريس فقؤط تطبيؤق قؤؤرارات : بؤاريس

إننؤؤا نخاطؤؤب العؤؤالم بضؤؤرورة تحمؤؤل مسؤؤؤوليته اتجؤؤاه مؤؤا تقؤؤوم بؤؤه إسؤؤرائيل مؤؤن »الشؤؤرعية الدوليؤؤة. وقؤؤال 
رهؤؤاب ضؤؤد الشؤؤعب الفلسؤؤطيني األعؤؤزل الؤؤذي ال يريؤؤد إال أن يسؤؤتقل فؤؤي ظؤؤل دولتؤؤ ه المسؤؤتقلة بلطجؤؤة وا 

وعاصمتها القدس الشريف، ونأمل من هذا المؤتمر أن ال يكون مسلسال جديدا من مسلسؤالت مؤؤتمر 
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وأعلن أن المؤتمر في حال فشله في تطبيق قرارات الشؤرعية  «.السالم الذي ال يحلو إلسرائيل متابعته
 .الدولية فإنه يشرعن اإلرهاب اإلسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني

إلى ضرورة أن تعترف كافة الدول المشؤاركة فؤي هؤذا المؤؤتمر بدولؤة فلسؤطين علؤى حؤدود الرابؤع  ودعا
بمؤؤا فيهؤؤا القؤؤدس عاصؤؤمة الدولؤؤة الفلسؤؤطينية، وان يؤؤتم العمؤؤل إلصؤؤدار قؤؤرار مؤؤن  67مؤؤن حزيؤؤران عؤؤام 

مؤع ضؤرورة أن  االحتاللمجلس األمن الدولي تكتسب به دولة فلسطين العضوية الكاملة كدولة تحت 
يكؤؤؤون هؤؤؤذا القؤؤؤرار تحؤؤؤت الفصؤؤؤل السؤؤؤابع مؤؤؤن قؤؤؤانون األمؤؤؤم المتحؤؤؤدة لفؤؤؤرض عقوبؤؤؤات علؤؤؤى االحؤؤؤتالل 

 اإلسرائيلي وعزله دولية.
 16/1/2017القدس العربي، لندن، 

 
 ودفنتها "إسرائيل"مؤتمر باريس محاولة جديدة إلحياء عملية التسوية التي قتلتها "الجهاد":  .22

محاولؤة جديؤدة »، واعتبرتهؤا «مؤؤتمر بؤاريس الؤدولي»جؤات رفضؤت حركؤة الجهؤاد اإلسؤالمي مخر غزة: 
وقؤؤال داوود شؤؤهاب النؤؤاطق باسؤؤم الحركؤؤة فؤؤي «. إلحيؤؤاء عمليؤؤة التسؤؤوية التؤؤي قتلتهؤؤا إسؤؤرائيل ودفنتهؤؤا

ال يريؤد أن يؤرى »تصريح صحافي، إن مشكلة المجتمؤع الؤدولي تجؤاه القضؤية الفلسؤطينية، تتمثؤل بأنؤه 
لؤؤو افترضؤؤنا صؤؤدق »وأضؤؤاف «. أن إسؤؤرائيل هؤؤي سؤؤبب كؤؤل األزمؤؤاتهؤؤذه الحقيقؤؤة وال يريؤؤد أن يقؤؤر بؤؤ

، مشيرا إلى أن إسرائيل «النوايا الفرنسية وغيرها، فلن يكون بمقدور لقاء أو مؤتمر باريس تغيير شيء
معاني »، موضحا أن هذا هو ما يمثل «مستمرة في سياسات العدوان واالستيطان والتهويد والحصار»

 «.إرهاب الدولة المنظم
هؤؤدفها العؤؤودة »وشؤؤدد النؤؤاطق باسؤؤم الجهؤؤاد علؤؤى أن كؤؤل األفكؤؤار التؤؤي يقؤؤوم عليهؤؤا التحؤؤرك الفرنسؤؤي 

كانؤؤت المفاوضؤؤات »، كونؤؤه جؤؤرب سؤؤابقا. وقؤؤال «مرفؤؤوض»، مشؤؤيرا إلؤؤى أن هؤؤذا الهؤؤدف «للمفاوضؤؤات
غطؤؤاء اسؤؤتخدمته إسؤؤرائيل لتنفيؤؤذ مشؤؤاريع توسؤؤع رهيبؤؤة هؤؤددت الوجؤؤود الفلسؤؤطيني فؤؤي القؤؤدس، وقضؤؤت 

 «.مشروع حل الدولتين الذي راهنت أطراف عديدة على تحقيقهعلى 
 16/1/2017القدس العربي، لندن، 

 

 نار على مركبة عسكرية إطالقعلى  حماس رداً ل تابعاً  عسكرياً  تقصف موقعاً  "إسرائيل" .23
بعؤؤد  بغؤؤزة موقعؤؤا عسؤؤكريا تابعؤؤا لحركؤؤة حمؤؤاس األحؤؤد اإلسؤؤرائيليقصؤؤف الجؤؤيش  :)أ ف ب( -القؤؤدس 

 إسؤرائيليةمصؤادر  أعلنؤت، بحسؤب مؤا إصؤابات، بدون وقوع إسرائيليةعلى مركبة عسكرية  اطالق نار
 وفلسطينية.
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 إطؤؤالقفؤؤي بيؤؤان اسؤؤتهدافه لموقؤؤع تؤؤابع لحمؤؤاس جنؤؤوب قطؤؤاع غؤؤزة ردا علؤؤى  اإلسؤؤرائيليالجؤؤيش  وأعلؤؤن
 بمزيد من التفاصيل. اإلدالءالنار، بدون 

 15/1/2017رأي اليوم، لندن، 
 

 من أسرانا المحررين بالضفة تسعةسلطة يعتقل "الجهاد": أمن ال .24
اتهمؤؤت حركؤؤة الجهؤؤاد اإلسؤالمي فؤؤي فلسؤؤطين، جهؤؤاز األمؤؤن الوقؤائي باعتقؤؤال تسؤؤعة مؤؤن كوادرهؤؤا : غؤزة

 في الضفة المحتلة، مطالبة باإلفراج عنهم.
وقال الناطق باسم الحركة داود شهاب عبر صفحته على "فيسبوك": "وردنا أن تسعة من كوادر حركة 

لجهؤؤؤاد اعؤؤؤؤتقلهم جهؤؤؤؤاز األمؤؤؤؤن الوقؤؤؤائي خؤؤؤؤالل األيؤؤؤؤام الماضؤؤؤؤية فؤؤؤي الضؤؤؤؤفة الغربيؤؤؤؤة، جمؤؤؤؤيعهم أسؤؤؤؤرى ا
 وأشار إلى أن بين المعتقلين الشيي الداعية نظير نصار من بلدة عالر قضاء طولكرم. محررون".

وتسؤؤاءل "أال يتحؤؤرك عاقؤؤل ليوقؤؤف هؤؤذا التغؤؤول بحؤؤق األسؤؤرى المحؤؤررين؟ق أيؤؤن صؤؤوت دعؤؤاة الحقؤؤوق 
 يات؟ق".والحر 

 15/1/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 قيادات في حماس تشملحملة اعتقاالت بالضفة  .25
شؤؤنت قؤؤوات االحؤؤتالل فجؤؤر االثنؤؤين حملؤؤة اعتقؤؤاالت فؤؤي مدينؤؤة رام هللا، شؤؤمال الضؤؤفة الغربيؤؤة : الخليؤؤل

 طالت عددا من قيادات ونشطاء حماس من بينهم نائب في المجلس التشريعي.
أن قؤؤوات االحؤؤتالل داهمؤؤت أحيؤؤاء عديؤؤدة فؤؤي رام هللا واعتقلؤؤت النائؤؤب أحمؤؤد مبؤؤارك أبؤؤو وأفؤؤاد مراسؤؤلنا 

مالؤؤك عضؤؤو المجلؤؤس التشؤؤريعي عؤؤن حمؤؤاس، والقيؤؤادي فؤؤي حمؤؤاس الشؤؤيي فؤؤالح نؤؤدى أبؤؤو الطؤؤاهر، 
والكاتب والروائؤي وليؤد الهؤودلي، واألسؤير المحؤرر إبؤراهيم السؤبع، ومحمؤد دحلؤة، ومحمؤد علؤي قرعؤان، 

، وجهؤؤاد كراجؤؤؤه، ومحمؤؤود وعمؤؤر البرغؤؤؤوثي وصؤؤائب فهمؤؤي أبؤؤؤو سؤؤليم كمؤؤا اختطفؤؤؤت وشؤؤجاع درويؤؤش
 األسير المحرر محمد القيق من على أحد الحواجز العسكرية.

 16/1/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 عبثي وتابع لعالم األمس باريس مؤتمرنتنياهو:  .26
بنيامين نتنياهو أمس، مؤتمر باريس هاجم رئيس الحكومة اإلسرائيلية : برهوم جرايسي - الناصرة

 .للسالم، واصفا إياه بالعبثي
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وقال نتنياهو في الكلمة التي افتتح بها جلسة حكومته األسبوعية أمس، "إن المؤتمر الذي عقد في 
عبثي، لقد تم التنسيق بشأنه بين الفرنسيين والفلسطينيين، والهدف منه فرض  باريس، هو مؤتمر

تتالءم مع احتياجاتها الوطنية. ومفهوم أن المؤتمر ُيبعد السالم، ألنه يجعل  شروط على إسرائيل، ال
المواقف الفلسطينية أكثر تشددا، وهذا ما سُيبعدهم عن المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة. إنني 
ملزم بالقول، إن هذا المؤتمر يطلق األنفاس األخيرة لعالم األمس. فغدا سيبدو العالم بشكل مغاير، 

 بدء والية الرئيس األميركي دونالد ترامب، في نهاية األسبوع الحالي. إلىوالغد قريب جدا". في إشارة 
 16/1/2017، الغد، عّمان

 
 اإلسرائيلي بالتضليل اإلعالمنتنياهو يتهم  .27

واصل رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، هجومه على وسائل اإلعالم : محمد وتد
ال تعاطيها مع ملفات شبهات الفساد التي يخضع بسببها للتحقيق، ووصف ما نشرته اإلسرائيلية، حي

وسائل اإلعالم عن فحوى التسجيالت الصوتية التي جمعته بمالك صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، 
 أرنون موزيس، بالحملة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام اإلسرائيلي وتغيير الحقائق.

الل الجلسة التي جمعته صباح اليوم، بوزراء حزب الليكود قبيل جلسة وردت تصريحات نتنياهو خ
الحكومة األسبوعية، حيث عقب على مضمون التسجيالت الصوتية التي جمعته بمالك 'يديعوت 
أحرونوت'، مثلما كشفت عنها القناة الثانية اإلسرائيلية التي وصفت فحوى المحادثات بينهما بالمتاجرة 

ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن نتنياهو قوله: 'ال يمكنني  إسكاتهم. بالصحافيين ومحاولة
الخوض بالتفاصيل، لكنني أؤكد لكم أن الحديث يدور عن حملة منظمة من التسريبات الهادفة 
لتضليل الرأي العام، أنتم تعون جيدا أنه لن يكون شيئا كون ال يوجد شيئا أصال، وأكرر توجهي 

 ال تسارعوا باالحتفاالت'. للزمالء بالمعارضة
وتابع نتنياهو: 'هناك حملة من التسريبات المغرضة تهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه الصورة 

 الحقيقية كما لو كانت هناك جرائم، وتلك األشياء سوف تصبح واضحة في وقت الحق'.
أضاف: 'كما قلت لكم وقال نتنياهو: 'بطبيعة الحال، ال أستطيع أن أخوض بعمق في التفاصيل'، و 

تعرفون مسبقا، لن يكون هناك شيئا كونه ال يوجد شيئا من أساسه، لقد رأيت مظاهرة المعارضة 
مساء أمس، أكرر ألصدقائنا في المعارضة، ال تتعجلوا باالحتفاالت. سنكون هنا وسوف نستمر في 

 قيادة البالد لسنوات قادمة'.
 15/1/2017، 48عرب 
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 باريس منحازون للفلسطينيين مؤتمرأردان: منظمو  .28
انتقد جلعاد أردان وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، صباح يوم األحد، منظمي مؤتمر : تل أبيب

 باريس واتهمهم بأنهم منحازون لصالح الفلسطينيين.
وقال أردان في تصريحات إلذاعة الجيش اإلسرائيلي "هذا المؤتمر قائم على أساس دعم أغلبية 

تلقائيا، وكل إسرائيلي يشارك فيه يضفي الشرعية على من يقدم دعما لعوائل منفذي  تناهض إسرائيل
 العمليات".

وأشار أردان للتحقيقات مع نتنياهو، قائال "أنا أقف بجانب رئيس الوزراء، وبالتأكيد ال أحد فينا يقبل 
 نتائج".تلك التقارير ضده، ولكن نأمل أنها ستنتهي كما يقول نتنياهو بدون الخروج بأي 

 15/1/2017القدس، القدس، 
 

 موازيين مع نتنياهو وزوجته ينتحقيق  مندلبليت منع  .29
منع المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية افيحاي مندلبليت، الشرطة من إجراء : بالل ضاهر

" التي تشير 1000تحقيقين موازيين ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، في "القضية 
لشبهات فيها إن نتنياهو حصل على منافع شخصية، على شكل سيجار ومشروبات روحية، بمئات ا

وكانت الشرطة طلبت إجراء التحقيق مع الزوجين نتنياهو في الوقت  ل من رجال أعمال.كآالف الشوا
نفسه، وبحيث يجري التحقيق مع كل منهما في غرفة منفصلة، وذلك من أجل منعهما من تنسيق 

ما وتشويش مجرى التحقيق. لكن المستشار رفض ذلك ما أدى إلى التحقيق مع نتنياهو إفادتيه
 وزوجته بفارق أيام.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم االثنين، عن ضابط في الشرطة قوله إن القرار بشأن تحقيقين 
نما "المستشار ال قضائي منفصلين مع نتنياهو وزوجته وبفارق أيام لم يتخذه طاقم المحققين، وا 

 للحكومة هو الذي يتخذ كافة القرارات بشأن نتنياهو وزوجته".
من جانبه، قال مسؤول في وزارة القضاء اإلسرائيلية إن مندلبليت اتخذ قرارا بهذا الخصوص ألن 

" بحسب 1000رجل األعمال والمنتج السينمائي، أرنون ميلتشين، الذي منح "الهدايا" في "القضية 
ة "قوية ومفصلة، لدرجة أن المستشار لم ير حاجة للتحقيق مع الزوجين في الشبهات، أدلى بإفاد

 الوقت نفسه".
 16/1/2017، 48عرب 
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لغاء أوسلو %60لضم  ليكوديخطة لنائب  .31  من الضفة وا 
نشر عضو الكنيست اإلسرائيلي من حزب الليكود يوآب كاش خطة سياسية ينوي مناقشتها  الناصرة:

ا يزعم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن حل الصراع يقوم على داخل مؤسسات حزبه، ترفض م
شرح عن  إلى. وقال كاش إنه طلب من نتنياهو االستماع إسرائيلجانب  إلىإقامة دولة فلسطينية 

اليوم الذي سيتسلم فيه الرئيس « يناير/ كانون الثاني 20تحدث معي عن هذا بعد »الخطة فقال: 
 لد ترامب مقاليد الرئاسة األمريكية.األمريكي المنتخب دونا

أوسلو وتفكيك السلطة الفلسطينية  اتفاقياتإلغاء  إلىوترفض خطة كاش إقامة دولة فلسطينية وتدعو 
من أراضي الضفة من دون أي  %40وبدال من دولة يحصل الفلسطينيون على حكم ذاتي على 

مل والتجارة واألموال والزراعة والتعليم مسؤولية أمنية لكنهم يديرون حياتهم في مجاالت الصحة والع
والمواصالت وما شابه. ويتم ربط المدن ذات الحكم الذاتي بطرق المواصالت التي يسمح بالسفر 

إسرائيل ويمكن للفلسطينيين الذين يقيمون فيها االختيار  إلىأما بقية المناطق فتضم  المشترك عليها.
. وفي موضوع المستوطنات تبقى في أماكنها. كما ال يتم الفلسطينية أوبين المواطنة اإلسرائيلية 

 ويتم إلغاء مكانة الالج . إسرائيلاستيعاب الجئين فلسطينيين ال في مناطق الحكم الذاتي وال في 
وفي موضوع القدس تقترح الخطة بقاء المدينة تحت السيادة اإلسرائيلية الكاملة، بينما يتم فصل 

. إسرائيلسلطات محلية مستقلة في  إلىج الجدار الفاصل عنها وتحول األحياء العربية الواقعة خار 
ليها تشمل قبر راحيل في الجنوب وقبر إدونم  6000ومن أجل عدم تقليص مساحة القدس يتم ضم 

 النبي صموئيل في الشمال.
من جانب واحد، يمنع تكرار الحديث عن إقامة دولة  إسرائيليةالخطة هي خطوة » إنوقال كاش 

تنهار مع وفاة الرئيس الفلسطيني محمود  أنوحسب أقواله يمكن للسلطة الفلسطينية «. ينيةفلسط
واعترف بأن خطته تشبه خطة «. يكون على األرض واقع بديل نطرحه أنمازن( ويجب  أبوعباس )

بتصفية لغة »نفتالي بينت رئيس البيت اليهودي لكنه يقول انه يقترح خريطة مفصلة ويطالب 
 «.أوسلو

 16/1/2017قدس العربي، لندن، ال
 

 الضفةبإلى االنفصال عن الفلسطينيين  يدعونن ون متقاعدوضباط عسكري .31
ضباط عسكريين متقاعدين يعارضون استمرار االحتالل ، أن 16/1/2017الحياة، لندن، ذكرت 

النفصال إلقناع اليهود بتأييد ما يسمونه ا« فكرة خالقة»عن  هماإلسرائيلي للضفة الغربية تفتق ذهن
 عن الفلسطينيين في الضفة الغربية.
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وقام المبادرون بنشر الفتات شوارع ضخمة باللغة العربية في مداخل المدن الكبرى مثل تل أبيب، 
قريبًا »وهذا نادرًا ما يحصل. وبات واضحًا أن الهدف هو تخويف اإلسرائيليين. وجاء في الالفتة: 

لتبقى مبهمة للقارئ اليهودي الذي ُطل ب منه االتصال « زيةسنكون الغالبية مع ختم فلسطين باإلنكلي
. وعند االتصال يسمع المتصل تسجياًل صوتيًا يراد منه تخويف اليهود من 2750على رقم هاتف 

 احتمال أن تصبح البالد ذات أكثرية عربية.
بقين في مئات من القادة والضباط السا، أن برهوم جرايسي عن، 16/1/2017، الغد، عّمانونشرت 

حركة جديدة، تدعو إلى االنفصال عن  واجيش االحتالل واألجهزة االستخباراتية أمس، أطلق
 الفلسطينيين في الضفة المحتلة، بهدف الحفاظ على إسرائيل دولة يهودية. 

" وتزامن اإلعالن مع مؤتمر باريس للسالم. إسرائيلويطلق على الحركة اسم "قادة من أجل أمن 
استكمال جدار االحتالل  إلىبموجب البرنامج السياسي الذي اطلعت عليه "الغد"، وتدعو الحركة، 

في الضفة الفلسطينية المحتلة، واالنفصال في المرحلة األولى بشكل أحادي الجانب، ودون 
أن تقبل إسرائيل  أبرزهاحل نهائي قائم على عدة أسس، من  إلىمفاوضات، ثم السعي للتوصل 

ة، ولكن على أن تتم مالءمتها مع ما يسمى "االحتياجات اإلسرائيلية األمنية مبادرة السالم العربي
 والديمغرافية"، والقصد هنا بالكتل االستيطانية، وال يتحدث البرنامج عن تبادل لألراضي. 

انسحاب االحتالل فقط من األحياء  إلىأما في ما يتعلق بالقدس المحتلة فإن البرنامج يدعو 
الدولة الفلسطينية، على أن يتم إبقاء األحياء االستيطانية  إلىية، ليتم تسليمها والضواحي الفلسطين

في المدينة تحت سيطرة دولة االحتالل. ويشابه هذا البرنامج، البرنامج السياسي الجديد الذي تبناه 
 حزب "العمل" اإلسرائيلي المعارض قبل نحو عام. وهذا يعد تراجعا عن البرنامج السياسي السابق،

 . 2000الذين في صلبه مخطط الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون، الذي أعلنه في خريف العام 
المختلفة من الجيش وأجهزة  األمنمسؤوال كبيرا سابقا في أذرع  250تضم الحركة بين أعضائها، نحو 

ة "الشاباك" المخابرات المختلفة وسلك الشرطة، وتبرز أسماء رؤساء سابقين لجهاز المخابرات العام
عامي أيالون، وللمخابرات الخارجية "الموساد" داني يتوم وشبتاي شفيط، ورئيس أركان جيش 

 دان حالوتس وغيرهم. األسبقاالحتالل 
 

 ستانةأفي  "خفياً  حضوراً "متفائلة من موقف روسي يضمن لها  "إسرائيل" .32
أمس، تقديرات إسرائيلية  عمم مسؤولون إسرائيليون سياسيون وعسكريون،: نظير مجلي - تل أبيب

إن  متفائلة حول موقف روسيا حيال مصالح إسرائيل. وقالوا، في تصريحات لوسائل اإلعالم العبرية،
 روسيا أعطت عدة إشارات تدل على تفهم روسي للمصالح اإلسرائيلية في سوريا.



 
 
 
 

 

 22 ص             4171 العدد:        1/16/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

ن موقفها سيكون حتى لو لم تحضر إسرائيل مؤتمر اآلستانة لتسوية القضية السورية، فإ»وأضافوا: 
دمشق، وثانًيا بفضل التطور  بسبب عمليات القصف المنسوب إلى إسرائيل قرب حاضرا بقوة، أوالً 

 «.اإليجابي في العالقات بين الرئيس فالديمير بوتين وبين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
ة ومكالمات نتنياهو مع بوتين(، وذكرت مصادر إسرائيلية رفيعة أن هاتين القناتين )القصف على المز 

الحالي في  23ستبدأ في  تتوجهان نحو مكان واحد: طاولة المفاوضات حول مصير سوريا التي
 آستانة في كازاخستان.

لم تتم دعوة إسرائيل إلى هذا المؤتمر، لكنها تصر على أن يتم الشعور بوجودها هناك، »وأضافت: 
وبالتأكيد ليس حول  م ال يمكنكم التوصل إلى أي اتفاق،ولذلك فإنها تبث، عبر كل القنوات: أنت

 «.مصير هضبة الجوالن، من دون أخذ المصالح اإلسرائيلية في االعتبار
 16/1/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 عداء أوباما ونتنياهومن رغم بالوصلت مستويات غير مسبوقة  مع تل أبيب واشنطن عالقة .33

أكد أريئيل شانبال الكاتب في موقع "أن آر جي" أنه رغم "العداء" بين الرئيس األميركي باراك أوباما 
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو طيلة واليتي أوباما، فإن عالقة واشنطن مع تل أبيب بلغت 

 مستويات غير مسبوقة.
باراك أوباما، تعتبر فرصة لتقديم كشف حساب وقال شانبال إن اقتراب نهاية عهد الرئيس األميركي 

حول عالقته بإسرائيل خالل سنواته الثماني في البيت األبيض، حيث اتضح أن أوباما غير معاد 
 للسامية أو إلسرائيل، لكنه تعامل معها بصورة فعالة وبمنطق مهني أكثر من سابقيه.

سرائيل تركز في عدد من ال محطات، بعضها ذو بعد رمزي، لكن وأضاف أن الخالف بين أوباما وا 
 اإلعالم اعتبر أن له دالالت كبيرة تتجاوز الناحية الشكلية.

 2000وقال شانبال "رغم هذا التاريي العدائي بين أوباما ونتنياهو خالل واليتيه الرئاسيتين بين عامي 
تنسيق، وال ، فإن عالقات واشنطن مع تل أبيب وصلت مستويات غير مسبوقة من التعاون وال2017و

 سيما في المجال األمني".
 15/1/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 تهدد سياسيين معادين لها بالخارج "إسرائيل": "معاريف" .34

إن إسرائيل تجند منظمات يهودية  االستراتيجيةقالت صحيفة معاريف نقال عن مسؤولة بوزارة الشؤون 
 ا فعله الدبلوماسي في سفارتها بلندن مؤخرا.بالخارج لتهديد السياسيين المعادين لها على غرار م
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وأوردت الصحيفة تصريحا للمديرة العامة للوزارة سيما فاكنين غيل قالت فيه إن وزارتها تضطلع بكثير 
من المهام السرية، مثل جمع المعلومات االستخبارية واستخدامها في عمليات خاصة تقوم بها عادة 

 أجهزة االستخبارات.
دخول مجال حروب العالم االفتراضي،  االستراتيجيةالمنوطة بوزارة الشؤون  ومن بين المهام

واستغاللها في محاربة ناشطي حركة المقاطعة، وتجنيد منظمات يهودية في العالم لتهديد السياسيين 
 المعادين إلسرائيل وربما المس بهم، مثلما فعل الدبلوماسي شاي ماسوت في بريطانيا.
 15/1/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
  "القوة الحمراء" في الجيش اإلسرائيلي لمواجهة حزب هللا وحماس .35

يعمل جيش االحتالل اإلسرائيلي من خالل تدريباته وخططه القتالية المختلفة، : أحمد صقر - غزة
على توفير أسلحة ومعدات تستخدمها كتائب القسام، التابعة لحركة حماس، أو حزب هللا اللبناني، 

 تصرف "القوة الحمراء" التي ُكشف النقاب عنها مؤخرا. لتكون تحت
" اإلسرائيلي إنه "من ظن أن هذه المعدات العسكرية وحدها هي الهدف خاب ظنه"، i24ويقول موقع "

منوها إلى أن "الجيش اإلسرائيلي يسعى المتالك زي مقاتلي حزب هللا وأعالمه، إلى جانب الكوفية 
 ة وجه".الفلسطينية، والجالبيات وأقنع

ومن بين األسلحة التي يسعى جيش االحتالل لتوفيرها لعناصر هذه القوة، بنادق الكالشنيكوف، 
وبنادق القنص "دراغونوف"، وصواريي كورنيت وساغر )ماليوتكا( المضادات للدروع و"قذائف القسام" 

 وعبوات ناسفة، وفق الموقع.
ة في كل كتيبة في القوات البرية بالجيش وبّين الموقع أن "القوة الحمراء؛ هي عبارة عن "سري

اإلسرائيلي، ستتألف عناصرها من جنود االحتياط بعد أن يخضعوا لتعليم يؤهلهم لمعرفة حزب هللا، 
 وكيف يقاتل عناصره عبر تدريبات تحاكي قدراته وأساليبه القتالية".

ت في الجيش اإلسرائيلي وبحسب صحيفة هآرتس اإلسرائيلية، فإن "تغييرات طرأت على هيكل التدريبا
في السنوات األخيرة؛ أفرزت بناء أنفاق قتالية في قواعد تدريبات عسكرية، إلى جانب إجراء الوحدات 
اإلسرائيلية تدريبات داخل المناطق المأهولة بالسكان، ال سيما القرى الدرزية داخل إسرائيل، ككفر 

( أيضا في مدينة أشكلون الساحلية في الجليل األعلى شمالي فلسطين المحتلةوفسوطه )سميع 
 جنوبا".
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وجاء في وثيقة سرية للجيش كشفتها "هآرتس"؛ أن جيش االحتالل "يدرب الجنود لمواجهات محتملة 
دراكهم لمظهر العدو، ورفع مستوى إمكانياتهم وتعاملهم مع  تحت األرض، وذلك لتحسين قدراتهم وا 

 أرضه وسالحه".
لجو اإلسرائيلي يمتلك سربا من الطائرات يدعى "التنين الطائر"، "، فإن "سالح ا24iوبحسب موقع "

 حيث يرتدي طياروه زيا يحمل أعالم دول عربية".
 16/1/2017، 21موقع عربي 

 
 صالح الشيخ عن اإلفراج لمنع اإلرهاب توظف "إسرائيل" .36

 صالح، رائد الشيي األخضر الخط داخل اإلسالمية الحركة رئيس يواجه: وتد محمد -الفحم  أم
 العنف على بالتحريض" إدانته عقب أشهر تسعة لمدة بالسجن حكما قضى أن بعد مجددا التحقيقات
 االحتالل هدم إثر 2007 عام الجوز وادي خطبة في الواردة تصريحاته خلفية على ،"والعنصرية
 .لألقصى المؤدي المغاربة باب طريق اإلسرائيلي

 -للتحقيق إخضاعه عقب المعتقل في صالح بالشيي ىالتق الذي- الزبارقة خالد المحامي وكشف
 بتقديم موقفها وحددت المزعومة، الشبهات حيال توصياتها بتقديم سارعت اإلسرائيلية الشرطة أن عن

 طويال وقتا األمر يستغرق الحاالت هذا مثل في بأنه علما التحقيق، من أيام بعد اتهام الئحة
 .وقضائي قانوني تصور لصياغة

سالمية دينية بمفاهيم صالح الشيي مع التحقيق تم أنه نت للجزيرة باقةالز  وأكد  بُصلب تتعلق وا 
 األيتام كفالة ومعاني للقدس والنفير األقصى في الرباط ومفهوم المساجد في واالعتكاف اإلسالم

 الحقةالم إلى السياسية المالحقة مرحلة من انتقلت اإلسرائيلية المؤسسة أن إلى يشير مما ودالالتها،
 الداخل في حالة وخلق اإلسالمي الخطاب على للتأثير محاولة في الديني، والخطاب الدينية

 .اإلسالمية للمفاهيم للتنكر الفلسطيني
 15/1/2017الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 هللا برام إيل بيت حاجز على القيق محمد الصحفي يعتقل االحتالل .37

 ذوي عن وأفرجت القيق محمد الصحفي األحد، يوم مساء الصهيوني، االحتالل قوات اعتقلت
 بتسليم المطالبة مسيرة في مشاركة عقب احتجازهم من ساعة نحو بعد جثامينهم، المحتجزة الشهداء
 .الضفة جنوب لحم بيت في الشهداء



 
 
 
 

 

 25 ص             4171 العدد:        1/16/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 زوجها باعتقال ُبلغت إنها": لععالم الفلسطيني المركز"لؤ القيق الصحفي زوجة شلش، فيحاء وقالت
 ذوي برفقة عائداً  كان بينما الضفة، وسط هللا رام شمال إيل بيت حاجز على( عاما 34) قيقال محمد

 .جثامينهم المحتجزة الشهداء
 وأبلغتهم عنهم، تفرج أن قبل ساعة حوالي الشهداء وذوي زوجها احتجزت االحتالل قوات أن وذكرت
 .مكانال من سيارته أخذ منهم وطلبت االعتقال، رهن محمد زوجها بإبقاء

 15/1/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 48أراضي في الفلسطينيين المواطنين "إسرائيل" تجاه عنصرية يرصد تقرير .38
 الذي التمييز التطبيقية، االجتماعية للدراسات العربي المركز أصدره بالعنصرية، خاص تقرير رصد

 ُمضيّ  على دّلت عّدة حوادث اموثق ،48 أراضي في الفلسطينيين المواطنين بحق إسرائيل تمارسه
 .النقب من الفلسطينيين تهجير في إسرائيل
 التي المتواصلة المساعي سياق في التهجير هذا يأتي األحد، يوم المركز، نشره الذي التقرير، ووفق
 األخرى اليومية المظاهر على التقرير مركزا. إلسرائيل الحصري اليهودي الطابع تعزيز إلى ترمي

 الدراسات ومؤسسة الكرمل مدى وأطلق .48 أراضي في الفلسطينيين إزاء التمييزو  للعنصرية
 .الفلسطينيين المواطنين ضد اإلسرائيلي العنصري التمييز برصد ُيعنى مشترًكا مشروًعا الفلسطينية

 المباشرة التمييزية السياسات: التمييز هذا تجليات مختلف توثيق إلى السياسي الرصد تقرير وسعى
 اإلسرائيلي البرلمان يسّنها التي التمييزية والتشريعات الرسمية، وغير والرسمية المباشرة وغير

 يرصد كما. اإلسرائيلية واألكاديمية والدينية السياسية النخب عن الصادرة والتصريحات( الكنيست)
 في ينالفلسطيني المواطنين تجاه اإلسرائيلي المجتمع في الشائعة العنصرية التعبيرات التقرير
 من الفلسطينيين تهجير في إسرائيل ُمضيّ  على دّلت عّدة حوادث الرصد تقرير ووّثق .48أراضي
 .النقب

 15/1/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 أحد حياة على خطرًا يشّكل لم فتى على النار أطلق اإلسرائيلي الجيش":  بتسيلم" .39
 إن: األحد يوم ،" بتسيلم"  المحتلة، األراضي في اإلنسان لحقوق اإلسرائيلي المعلومات مركز قال

 15 العمر من يبلغ فتى ، على2016-11-10 الموافق الخميس النار، يوم أطلق اإلسرائيلي الجيش
 .المستشفى في قدميه وكّبل مكانه عن ذويه يبّلغ ولم أحد، حياة على خطًرا يشّكل لم عاما

 15/1/2017، (وفا) فلسطينيةال والمعلومات األنباء وكالة
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 عيشهم مصادر من غزة صيادي حرمان في مستمر االحتالل: حقائق أوراق .41
 عنوان تحت اإلنسان، لحقوق الفلسطيني المركز األحد، أصدرها، يوم حقائق، أوراق أكدت

 اإلسرائيلي االحتالل قوات أن غزة، قطاع في الفلسطينيين الصيادين ضد اإلسرائيلية االنتهاكات"
 .عيشهم مصادر من وحرمانهم البحر ركوب من غزة قطاع صيادي منع في مستمرة
 استمرار( 2016 ديسمبر 31 وحتى 1 من) النشرة هذه تغطيها التي الفترة شهدت فقد الورقة، ووفق

 على إبحارهم أثناء الفلسطينيين الصيادين ضد اإلسرائيلي االحتالل قوات تمارسها التي االنتهاكات
 .إليها الوصول المسموح المناطق في تواجدهم من الرغم على غزة قطاع سواحل
 لقوارب ومطاردتها اإلسرائيلية، البحرية الزوارق قبل من نار إطالق حوادث( 8) وقوع المركز ووثق

 .صيد وشباك صيد قاربي واحتجاز صيادين،( 6) واعتقال غزة، قطاع مياه في الفلسطينيين الصيادين
 البحرية القوات على خطراً  يمثلون الصيادون فيه يكن لم وقت في تاالعتداءا هذه وجاءت

 .رزقهم مصادر عن ويبحثون عملهم يمارسون كانوا فقد المحتلة، اإلسرائيلية
 15/1/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 المستوطنون اليهود يقتحمون المسجد األقصى بحماية شرطة االحتالل  .41

 االحتالل شرطة حراسة تحت المغاربة باب األقصى، أمس، عبر المسجد المستوطنين تعشرا اقتحم
 المستوطنين القتحامات المصلون وتصدى. لها التابعة السريع التدخل وفرقة الخاصة وقواتها

 .االقتحامات على احتجاجاً  التكبير بهتافات المسجد أركان داخل وجوالتهم
 16/1/2017العربي، لندن،  القدس

 
 لبنان إلى فلسطينيين مسيحيين حجاج في شككت لبنانية قناة من فلسطيني غضب .42

 من بالتحذير لقيامه 48 أراضي في غاضبة شعبية فعل ردود اللبناني التلفزيون في برنامج أثار
 دينية لمواقع فلسطينيين مسيحيين حجاج لزيارات" الموساد" العامة المخابرات جهاز استغالل احتمال

 .التجسس أجل نم لبنان في
 رحالت بتنظيم شهور قبل أراضي المحتلة في الفلسطينية الكنائس بعض قيام خلفية على ذلك يأتي

 وثائق بمساعدة دينية لمواقع الحج لبنان بهدف إلى الحقا المسيحيين وبقية الموارنة للمسيحيين حجيج
 .الفلسطينية السلطة تصدرها مؤقتة سفر جوازات أو خاصة سفر
 وُمعد مقّدم كشف لعرسال، اللبنانية المؤسسة تبثه الذي" الحرية هوا" برنامج من األخيرة قةالحل وفي

 الدولي بيروت مطار عبر لبنان إلى إسرائيليين بدخول يتعلق خطير ملف" عن معلوف جو البرنامج
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 وشماال جنوبا لبنان، في المناطق مختلف في الدينية األماكن من عدد على بجولة قاموا حيث
 ".وبقاعا
 في وقالت. معلوف جو على 48 أراضي داخل الناصرة في الصادرة" الصنارة" صحيفة وحملت

 الحرية هوا" بعنوان اللبناني" سي. بي. إل" تلفزيون في برنامج مقّدم عنه، يسمع لم لمن إنه افتتاحيتها
 48 فلسطينيي ياراتز  موضوع هاجم أن بعد" الحرية سمّ " يسميه أن به األجدر من كان" جو"الؤ وهذا"

 نقولها" الصحيفة وتابعت. إسرائيل لصالح والتجّسس والخيانة بالعمالة إياهم متهما لبنان، إلى الدينية
 السلبية بطاقاتك مشحونة مغرَّضة، مسمومة، اتهامات تطلق بأن لنفسك تسمح كيف: مدوٍ  بصوت
 خامس طابور وكأنهم 48 عرب مع تتعامل التي اإلسرائيلية األمن بأجهزة أسوة المحّرضة، وأفكارك
 أمثال المغّرضين وبعض العربية الدول بعض من الكثير، نعاني زلنا وما عانينا العربية؟ لقد للدول
 بالخيانة 48 الؤ فلسطينيي يتهمون يجعلهم مما يخصنا ما كل بجهل ينعمون الذين معلوف، جو

 أثمان يدفعون ضحايا هنا الفلسطينيين جو جعل لقد. بريئون منه ونحن أنتم عاركم هذا. والعمالة
 ".صلة بأيّ  لهم تمت ال اتهامات

 16/1/2017العربي، لندن،  القدس
 

 للتجنيد وتدفعهم" آرامية قومية أبناء" المسيحيين تسجيل في تبحث "إسرائيل" .43
 في والتشريع للقانون الوزارية اللجنة عادت الماضي، في للمشروع الذريع الفشل من الرغم على
 العرب المسيحيين خطة لتشجيع في للبحث شكيد، أييلت القضاء، وزيرة برئاسة اإلسرائيلية، كومةالح
 ودفعهم شعبهم عن لسلخهم وذلك آرامية، قومية كأصحاب أنفسهم تسجيل ، على48 فلسطينيي من
 .الجيش في اإللزامية الخدمة إلى

 وتعزيز" المتطرف العربي المجتمع" عن التميز على المسيحيين تشجيع إلى ترمي إنها شكيد، وقالت
 في إعفاءات ومنحهم المعوقات البيروقراطية، وتجاوز لهم، تسهيالت يتضمن وهو. بإسرائيل ارتباطهم
 ويشعر ،(حالًيا عربي من بدالً ) آرامًيا يسجل أن ذلك في يرغب واحد كل يستطيع حتى التسجيل،
 .إسرائيل إلى باالنتماء

 16/1/2017األوسط، لندن،  الشرق
 

 للحكومة االقتصادية الخطة أهداف حول شكوك: النقب .44
 مليارات ثالثة قدرها خماسية خطة إقرار األحد، يوم اإلسرائيلية، الحكومة قويدر: أجلت أبو أمير
 .النقب للفلسطينيين في االقتصادي للتطوير شيكل



 
 
 
 

 

 28 ص             4171 العدد:        1/16/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 جلسة مطلع في هو،نتنيا بنيامين اإلسرائيلية، الحكومة رئيس لسان على جاء كما الخطة، تهدف
 االقتصاد في البدوي المجتمع دمج على والعمل النقب في النظام فرض' إلى األسبوعية الحكومة

 تنفيذ على ويعكف ،'أخرى وأمور التشغيل التحتية، البنى التعليم،: النواحي كافة من -اإلسرائيلي
سكان للتطوير السلطة' يسمى ما الخطة  .الزراعة وزارة مع بالتعاون' النقب في البدو وا 

 15/1/2017، 48 عرب
 

 عملية اعتقال إسرائيلية لفلسطينيين من قطاع غزة خالل عام 223: مركز أسرى فلسطين .45
أظهرت معطيات حقوقية، استمرار سياسة االعتقاالت : تحرير إيهاب العيسى، من محمد منى -غزة 

من كافة الفئات واألعمار خالل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي طالت المئات  اإلسرائيلية
 العام الماضي.

وبّين تقرير صادر عن وحدة الدراسات بؤ "مركز أسرى فلسطين"، اليوم األحد، أن االعتقاالت على 
حالة اعتقال،  223حاجز بيت حانون العسكري "إيرز" )شمال القطاع( خالل العام الماضي، بلغت 

األراضي المحتلة، فضال عن عدد من التجار شملت مرضى وطالبا كانوا ينوون السفر خارج 
 والعاملين في المؤسسات الدولية.

كما أظهر التقرير، أن ما يزيد عن نصف حاالت االعتقال كانت للصيادين خالل عملهم في صيد 
 حالة. 125األسماك مقابل شواط  القطاع، حيث بلغ عددها 

 15/1/2017، قدس برس
 

 لمصالحة بحاجة اإلرادة وليس اللقاءاتالشخصيات الفلسطينية المستقلة: ا .46
أعلن "تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة"، : تحرير إيهاب العيسى، من محمد منى -رام هللا 

رفضه المشاركة في أية حوارات جديدة للمصالحة، والتي يعقد آخرها اليوم األحد، في العاصمة 
اخلية؛ وعلى رأسها مسألة المصالحة الروسية موسكو، لمناقشة ملف األوضاع الفلسطينية الد

 الوطنية.
وقال ممثل التجمع في الضفة الغربية، خليل عساف، في حديث لؤ "قدس برس"، إنه "ال يوجد احترام 
التفاقيات المصالحة التي تم التوصل إليها سابقا، واستغرقت وقتا طويال، واحتفل الشعب الفلسطيني 

بيق ما تم االتفاق عليه سابقا، ال عقد لقاءات جديدة ألجل بإنجازها"، مشيرا إلى أن "المطلوب تط
 اللقاءات".
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وشدد على أن هذه اللقاءات تعود بالضرر على الشعب الفلسطيني وليس الفائدة، لمساهمتها في 
 التعتيم على ما يحصل على أرض الواقع من انقسام سياسي ومجتمعي".

 15/1/2017، قدس برس
 

 م تحقيق السالم يؤدي إلى حدوث فراغ سياسيالخصاونة بمؤتمر باريس: عد .47
شارك وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور بشر الخصاونة بمؤتمر باريس الدولي  :بترا –باريس 

دولة، إضافة إلى خمس  70، بمشاركة األحدللسالم الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس اليوم 
 امعة الدول العربية واالتحاد األوروبي.منظمات دولية، من بينها األمم المتحدة وج

الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة  إقامة إناالجتماع،  أثناءوقال الخصاونة في مداخلة له 
المرجعيات  إلىاستنادا  1967الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 

عليا، كما هو مصلحة فلسطينية، مشيرا  أردنيةصلحة وطنية الدولية ومبادرة السالم العربية، يشكل م
والحدود، ترتبط بمصالح  واألمنجميع قضايا الحل النهائي بما فيها القدس والالجئين والمياه  أن إلى

 يتعين أن تصان وتلبى بالكامل. أردنيةحيوية 
اندالع العنف ويهدد حدوث فراغ سياسي مما يشجع على  إلىعدم تحقيق السالم يؤدي  أن إلى وأشار

 استقرار المنطقة والعالم.
 15/1/2017، الغد، عّمان

 
 لبنان يعترض على بيان باريس لعدم ذكره حق الالجئين في العودة .48

أعلن لبنان اعتراضه على خلو البيان الختامي لمؤتمر باريس أمس من كلمة ": الحياة" –بيروت 
 موضوع مبادرة السالم العربية.واعتماد صياغة مبهمة لدى التطرق إلى « الجئين»

وذكرت الخارجية اللبنانية أنه خالل مناقشة الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي إلعادة إحياء عملية 
على إدخال تعديالت تشدد على »الفلسطينية البيان الختامي، أصر لبنان  -السالم اإلسرائيلية 

بجميع مندرجاتها، وعلى ضرورة  2002روت عام محورية مبادرة السالم العربية كما وردت في قمة بي
 «.إدراج حق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وهو حق كرسته الصكوك الدولية

االقتراح اللبناني جوبه برفض  بعضهم له وتجاهل  بعض آخر، حتى وصل األمر »ولفتت إلى أن 
مأسوي للفلسطينيين في الشتات وواقع  إنكار لواقع»وهو « إلى خلو البيان كاماًل من كلمة الجئين

 «.ينوء لبنان تحت ثقله منذ سبعين سنة وال يمكننا تجاهله أو التغاضي عن تجاهل اآلخرين له
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في كل ما سبق أسبابًا كافية وموجبة لالعتراض على البيان، حيث ال يمكن »واعتبرت الخارجية أن 
كما أنه ال يمكن بناء سالم شامل وكامل بناء سالم مستدام من دون شعوب تنعم بأبسط حقوقها، 

وعادل إذا كوف  المجرم والضحية من دون تمييز، كما أنه ال يمكن اعتماد اللجوء إلى سياسة 
الحوافز لتشجيع طرف على سلوك درب السالم وهو الذي يغتصب حقوق الشعوب وال يأبه بالقوانين 

 «.بالدولية ويتصرف من دون رادع أو خوف من محاسبة أو عقا
لبنان سيواصل مشاركته في أي مبادرة أو اجتماع يهدف إلى إرساء سالم يقوم »وأكدت الخارجية أن 

مشيرة إلى أن « على أسٍس تحفظ حقوق الشعوب وال تسمح باستبداد طاغية أو باستفحال حرمان
 ألف الج  فلسطيني وألكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري. فهل 500لبنان بات مأوى لؤ»

 «.نبقى شهودًا صامتين أمام عمليات إعادة هندسة المنطقة ديموغرافيًا وبالقوة؟
 16/1/2017، الحياة، لندن

 
 رفض التوطينبسعد الحريري: متمسكون بحقوق الفلسطينيين و  .49

رّحب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالبيان الختامي لمؤتمر الشرق األوسط في باريس الذي 
« تويتر»اإلسرائيلي. وقال في سلسلة تغريدات له عبر  -ل الدولتين للنزاع العربي أعاد التأكيد على ح

شكرًا لفرنسا على تنظيمها مؤتمر الشرق األوسط. وشكرًا للرئيس فرانسوا هوالند على »مساء أمس: 
ال حل إال على قاعدة مبادرة السالم العربية التي أقّرت في »، مؤكدًا أن «موقفه العادل والشجاع

  «.يروت وبإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريفب
ذ شّدد على أن  فرض أمر واقع ينسف أي عملية  إلىسياسة االستيطان اإلسرائيلية تهدف »وا 

الذي يدينه، ختم الحريري مؤكدًا  2334، مرحبًا بتبني بيان باريس الختامي لقرار مجلس األمن «سالم
الفلسطينيين الكاملة، وعلى رأسها حق  إخوانهجماع العربي وبحقوق لبنان سيبقى متمسكًا باإل»أن 

 «.العودة، وسنبقى مجمعين على رفض التوطين عماًل بدستورنا
 16/1/2017، المستقبل، بيروت

 
 لقدس وتبررإلى ا األمريكيةسفارة النقل  دول عربية ترفض ضجة عباس ضد  ": 21عربي" .51

أن أنظمة عربية تمارس حاليا ضغوطا كبيرة على قيادة " 21علمت "عربي: صالح النعامي - غزة
السلطة الفلسطينية، من أجل عدم إثارة زوبعة في حال قرر الرئيس األمريكي المنتخب نقل السفارة 

 األمريكية من تل أبيب إلى القدس.
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"، فإن القاسم المشترك بين األنظمة التي لم 21وبحسب ما ذكر مصدر فلسطيني مطلع لؤ"عربي
وأشار المصدر إلى أن ممثلي  ها، أنها على عالقة "ممتازة" بإسرائيل سواء في العلن أم السر.يحدد

تلك الدول برروا مطالبتهم السلطة بعدم "تحطيم قواعد اللعبة" في حال تم نقل السفارة، بالقول إن 
 الواليات المتحدة ستقوم بنقل السفارة إلى القدس الغربية وليس إلى القدس الشرقية.

بحسب المصدر، فإن األنظمة المشار إليها حاولت تهدئة السلطة الفلسطينية من خالل لفت االنتباه و 
إلى أن جميع القادة والمسؤولين األجانب الذين يزورون إسرائيل يعقدون لقاءات مع قادتها في 

 القدس، دون أن يتسبب ذلك في إحداث ردة فعل فلسطينية أو عربية أو إسالمية.
در إلى أن هناك ما يدلل على أن الضغوط العربية تهدف إلى ردع قيادة السلطة عن وأشار المص

التحرك داخل الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي ومحافل دولية وأممية ضد قرار ترامب، ما 
يزيد من حرج هذه الدول أمام الشعوب العربية واإلسالمية، ال سيما أنها تتجنب المخاطرة بإثارة 

 ف مع إدارة ترامب على هذه الخلفية.خال
وأوضح المصدر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي يعي الحساسية التي تنظر بها 
الجماهير الفلسطينية لخطوة ترامب المحتملة، لم يسارع لتبني هذا التوجه، مع إدراكه أن األمر قد 

 تترتب عليه عقوبات اقتصادية.
التي ساقتها األنظمة التي أشار إليها، بالقول إن قرار نقل السفارة يأتي  ودحض المصدر المسوغات

ضمن سلسلة من اإلجراءات والسياسات "الدراماتيكية" التي ينوي ترامب تبنيها، ما يغير بيئة الصراع 
 مع إسرائيل بشكل جذري.

 16/1/2017، "21موقع "عربي 

 
 أمير قطر يتحمل كلفة الكهرباء بغزة لثالثة أشهر .51

أعلن أمير دولة قطر الشيي تميم بن حمد آل ثاني أنه سيتحمل كلفة توفير : الجزيرة + وكاالت
الكهرباء لقطاع غزة بشكل عاجل لمدة ثالثة أشهر، كما أكد رئيس لجنة إعادة إعمار غزة محمد 

أشهر العمادي أن الدوحة ستبدأ فورا في تسديد نحو أربعة ماليين دوالر أميركي شهريا لمدة ثالثة 
ودعا أمير قطر إلى التعاون الدولي لدراسة مشكلة الكهرباء في غزة،  لحساب السلطة الفلسطينية.

 وتقديم مقترحات لحلها بصورة جذرية.
وقالت اللجنة القطرية إلعمار قطاع غزة في بيان إن العمادي اتصل هاتفيا بالقائم بأعمال رئيس 

بتعهد الشيي تميم بدفع مبلغ أربعة ماليين دوالر شهريا سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، وأبلغه 
 ولمدة ثالثة أشهر لدعم قطاع الكهرباء بغزة والتخفيف العاجل من معاناة أهالي القطاع.
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وذكر العمادي أن قرار األمير جاء بعد اللقاء الذي عقده في مكتبه بؤ الدوحة مع إسماعيل هنية نائب 
وأشار رئيس  مقاومة اإلسالمية )حماس( والموجود حاليا في قطر.رئيس المكتب السياسي لؤ حركة ال

لجنة إعادة إعمار غزة إلى أن تحويل المبلغ سيتم "بشكل فوري وعاجل لحساب السلطة الفلسطينية 
 للتخفيف من حدة األزمة المتفاقمة في قطاع غزة".

 16/1/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

خارطة طريق  "إسرائيل"ني السورية المعارضة تعرض على جبهة اإلنقاذ الوطية: إسرائيل إذاعة .52
 للسالم
” جبهة اإلنقاذ الوطني السورية المعارضة“عرضت ما تسمى بؤ  ؤ كمال خلف:” راي اليوم“بيروت ؤ 

سرائيل“التي يقيم أفرادها في عواصم الخارج   ”.خارطة طريق للسالم بين سورية وا 
يجاد تسوية لقضية “ االحتالل اإلسرائيلي اليوم: إذاعةوقالت  إن الخارطة تتضمن اعترافا بإسرائيل وا 

سرائيل من مرحلة العداء إلى مرحلة الصداقة والتعاون ثم  الجوالن واالنتقال بالعالقة بين سورية وا 
 ”.التحالف والعالقات االستراتيجية

لسطينيين في خارطة الطريق تتضمن أيضا إلغاء مخيمات الالجئين الف“االحتالل: إن  إذاعةوأضافت 
مشيرة إلى أن الخارطة تتضمن أيضا حل كل فصائل المقاومة ” سورية وتحويلها إلى مناطق سكنية

مجموعة “المصري المتحدث باسم ما يسمى  وكان فهد الفلسطينية الموجودة على األراضي السورية.
دعم الشعب “ى إل إسرائيل يدعوها فيهاوجه رسالة مسجلة بالصوت والصورة إلى ” اإلنقاذ الوطني

 ”.السوري ليس باألعمال اإلنسانية فقط بل بتوسيع رقعة المساعدات
 15/1/2017رأي اليوم، لندن، 

 
 "التعاون اإلسالمي": المبادرة العربية فرصة تاريخية نحو تحقيق السالم في المنطقة .53

تاريخية وواقعية  قالت منظمة التعاون اإلسالمي، إن مبادرة السالم العربية تمثل فرصة: قنا –باريس 
 وجدية وخطوة شجاعة نحو تحقيق السالم واالستقرار واألمن في منطقة الشرق األوسط.

وأكد األمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمته أمام المؤتمر الدولي لدعم 
ن اإلسالمي في دعم عملية السالم في الشرق األوسط في باريس اليوم، الموقف الثابت لمنظمة التعاو 

الذي يدين  2334القضية الفلسطينية، مجددا ترحيب المنظمة بتبني مجلس األمن الدولي قرار رقم 
 االستيطان اإلسرائيلي.
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وشدد العثيمين على أن القدس الشرقية تشكل جزءا ال يتجزأ من األرض الفلسطينية المحتلة عام 
ينة الروحية والدينية وارتباط المسلمين األبدي في ، عاصمة دولة فلسطين، منوها بمركزية المد1967

جميع أرجاء العالم بالمسجد األقصى المبارك، مطالبا بضرورة احترام وضمان حق المسلمين في 
 ممارسة شعائرهم الدينية الثابتة هناك.

 15/1/2017، الشرق، الدوحة
 

 دأح ضد   أبو الغيط: مؤتمر باريس نداء من أجل السالم وليس موجهاً  .54
طالب األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المجتمع : سوسن أبو حسين - القاهرة

الدولي، بتحمل نصيبه من المسؤولية إزاء استمرار النزاع األخطر واألطول في الشرق األوسط، من 
 حل، أو حتى أفق يبشر بتسوية في المستقبل. دون

( 67الم، إن ما نسعى إليه هو إنهاء االحتالل الذي بدأ عام وقال أبو الغيط أمام مؤتمر باريس للس
وال يصح أن تنتمي إلى  (، والذي ُيعد استمراره وصمة تاريخية بغيضة، ال يجبأي منذ خمسين عاماً 

  زمننا الحالي.
يونيو  4ما ننشده هو قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، على أساس خطوط »وأضاف أن 

وأن يتمكن الجيل المقبل  جنًبا إلى جنب في سالم وأمن مع الدولة اإلسرائيلية. لتعيش ،67)حزيران( 
 «.من أبناء الفلسطينيين واإلسرائيليين، من كسر الدائرة الجهنمية للكراهية واالنتقام والعنف

سوى ضد كل من ينادي  واعتبر أبو الغيط مؤتمر باريس، نداء من أجل السالم... وليس موجهاً 
إن أعداء السالم  ط حل الدولتين واستمرار االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية. وقالبإسقا

ن الغاية هي إنقاذ حل  يتغذون على الكراهية واالستحواذ على أراضي الغير بالقوة والعنف. وا 
 الدولتين، باعتباره المسار الوحيد الستقرار المنطقة.

ا المبادرة العربية للسالم. وهي التي ما تزال حتى اآلن، إلى أن تلك هي الرؤية التي تبنته وأشار 
 إسرائيل. تمثل ركيزة أساسية في الموقف العربي من القضية الفلسطينية، والعالقات مع

 15/1/2017، الشرق األوسط، لندن
 

 كية للقدسي"لنقل السفارة األمر  وزير الخارجية الفرنسي: "عواقب خطيرة .55
حذرت فرنسا من أن مشروع الرئيس األميركي المنتخب : ليت خوريرندة تقي الدين وآر  -باريس 

عواقب »دونالد ترامب بنقل السفارة األميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس قد تكون له 
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معتبرة « ضرورة إعادة وضع النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي على األجندة الدولية» إلى، ودعت «خطيرة
 «.األسرة الدولية للمستقبلحل الدولتين هو هدف » أن

ونبه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، في تصريح إلى القناة الفرنسية الثالثة األحد إلى أن 
عواقب »كية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس قد تكون له يمشروع ترامب بنقل السفارة األمر 

 «.خطيرة
اعتقد أنه »والفلسطينيين:  إسرائيلول النزاع بين وقال آيرولت، على هامش مؤتمر دولي في باريس ح

يكون  أنسيستحيل على )ترامب( القيام بذلك. حين يكون المرء رئيسًا للواليات المتحدة ال يمكن 
قضية مماثلة، ويجب السعي إلى تأمين ظروف  إلىموقفه حاسمًا وأحاديًا إلى هذا الحد بالنسبة 

ترامب في شأن الملف  استراتيجيةمجتمع الدولي حيال وتعكس هذه التصريحات قلق ال «.السالم
 اإلسرائيلي الفلسطيني.

وكان آيرولت تحدث خالل الجلسة الصباحية للمؤتمر وحدد األهداف الثالثة التي سينص عليها 
اإللحاح على أن حل الدولتين هو الوحيد الممكن والوحيد الكفيل بالرد »البيان الختامي وفي طليعتها 

 الفلسطيني واإلسرائيلي.« الطرفين على تطلعات
الظروف المواتية إلعادة التفاوض وتحديد  إنشاءالهدف الثاني هو المساعدة على » أنوأضاف 
عادة فتح األفق السياسي أساليب  «. عمل لألسابيع واألشهر المقبلة لمواصلة التعبئة وا 

 16/1/2017، الحياة، لندن
 

 لسالم واألمنإلى اوحيد الممكن للتوصل الالحل هو " الدولتين "مشروعهوالند:  .56
قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند، إن حل الدولتين هو الوحيد الممكن للتوصل إلى  :وفا -باريس

ن تواصل بناء المستوطنات يسهم في تراجع معدالت وفرص السالم واألمن  السالم واألمن، وا 
 بالمنطقة.

 70للسالم، الذي افتتح أعماله اليوم األحد، بمشاركة  وأضاف هوالند خالل كلمته في مؤتمر باريس
منظمات دولية، في إطار مبادرة فرنسية أطلقت قبل عام لتعبئة األسرة الدولية من جديد،  5دولة، و

الستئناف مفاوضات السالم الفلسطينية اإلسرائيلية المتوقفة، إن الحروب في الشرق األوسط والحرب 
يدفعنا للتفكير بأهمية التسوية، فالشرق األوسط يجب أن يستعيد أمنه  ضد تنظيم الدولة اإلسالمية

 بوضع اليد على القضايا الكبيرة ومنها حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
دولة ومنظمة يمثل  70وتابع، إن العالم ال يمكنه أن يبقى في حالة الالحرب والالسلم، واليوم اجتماع 

سار الصحيح، بحضور اللجنة الرباعية الدولية، فالمجتمع الدولي يسير تأكيدا قاطعا أننا نسير في الم
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باتجاه بحث قرار مجلس األمن الذي تم تبنيه من قبل دول العالم، وأكد على ضرورة حل الدولتين 
وهو يمثل عنصر ارتكاز أساسي، وأشيد بخطاب جون كيري الذي أكد انه سيدفع بمسار التسوية 

 خالفات التي نسمعها هنا أو هناك.لألمام بصرف النظر عن ال
وقال إن حل الدولتين ليس حلما لدولة معينة إنه كان وما زال هدف المجتمع الدولي بتعدد اختالفاته 
نحو المستقل، ولهذا أريد بهذه الدورة وهذا المؤتمر أن نجعل حل القضية الفلسطينية من أولويات 

لسطينيين واإلسرائيليين يمكنها أن تقودنا إلى السلم وال المتجمع الدولي، فالمفاوضات المباشرة بين الف
 يوجد أي شخص يمكن أن يقوم بالتفاوض نيابة عنهما.

وأضاف أن المبادرة الفرنسية ستكون مهمة للجميع وتسهم في تحقيق الوحدة وليس التفرقة، ومنذ سنة 
سرائيلية منظمة فل 150ونحن نحاول التباحث مع مجموعة من األطراف، وتواصلنا مع  سطينية وا 

وتبين أن هناك إمكانية لدفع المسؤولين للقيام بمسؤولياتهم الستقرار المنطقة والعالم، وسنظل نعاني 
إذا لم نستطع أن نمضي في حل الدولتين، فمنذ التوقيع على اتفاقية أوسلو فإن حل الدولتين هو 

هذا المؤتمر الذي يمكن أن يسهم في اإلمكانية الوحيدة إلقامة السلم والسالم وأشكر كل من ساهم ب
 تحقيق السالم.

 15/1/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 بريطانيا ترفض التوقيع على البيان الختامي لمؤتمر باريس .57
عن "تحفظاتها" بشأن مؤتمر باريس حول السالم في  األحدأعربت بريطانيا : أ ف ب -باريس 
 اإلسرائيليحل الدولتين للنزاع  إلىالختامي الذي دعا  ورفضت التوقيع على البيان األوسطالشرق 

 الفلسطيني والى رفض الخطوات اآلحادية الجانب.
بريطانيا كان لها "تحفظات معينة" حول عقد المؤتمر في  إنوقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 

بالتالي فان جديد"، و  أميركيمن تنصيب رئيس  أياموفلسطينيين "قبل  إسرائيليينغياب ممثلين 
 بريطانيا شاركت في المؤتمر بصفة مراقب فقط.

 15/1/2017، الغد، عّمان
 

 "إسرائيل"أوباما: االمتناع عن الفيتو لم يكسر العالقات مع  .58
خفف الرئيس األميركي، باراك أوباما، من تداعيات امتناع الواليات المتحدة : بالل ضاهر/ رويترز

الشهر الماضي الذي  2334على قرار مجلس األمن الدولي  عن التصويت وعدم استخدامها الفيتو
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يطالب بإنهاء االستيطان اإلسرائيلي في األراضي المحتلة قائال إن هذا لم يسبب كسرا كبيرا في 
 العالقات مع إسرائيل.

دقيقة" على محطة "سي.بي.إس." التلفزيونية أمس، األحد، إنه  60وقال أوباما في مقابلة مع برنامج "
سرائيل"."ال  وأضاف أوباما أنه  أعتقد أن هذا سبب تمزقا كبيرا في العالقات بين الواليات المتحدة وا 

 "إذا كنت تقول إن رئيس الحكومة نتنياهو غضب فإنه غضب مرارا خالل رئاستي".
 16/1/2017، 48عرب 

 
 فرنسي بشأن مؤتمر باريس -لكتروني إسرائيلي إتالسن دبلوماسي  .59

وزارة الخارجية اإلسرائيلية ومؤيدين  اختارت": اإللكترونية"األيام  -أرناؤوط عبد الرؤوف  -القدس
فجاء الرد  االجتماعيإلسرائيل مهاجمة المؤتمر الدولي للسالم في باريس عبر شبكات التواصل 

 سريعا من وزارة الخارجية الفرنسية ودبلوماسييها أيضا من خالل شبكات التواصل.
اإلسرائيلية في تغريدة عبر حسابها في )تويتر("عزيزي مؤتمر باريس، رجاء  فقد كتبت وزارة الخارجية

السالم يتطلب إنهاء الكراهية  استخدم لقاءك اليوم إلبالغ عباس )الرئيس الفلسطيني( الحقيقة:
 والحديث مباشرة إلى إسرائيل".

يمكن إيجاد  : الحقعلى  أنتفردت وزارة الخارجية الفرنسية في تغريدة على حسابها في )تويتر("
 السالم في الكراهية. إن هدف المؤتمر هو بالضبط السماح باستئناف الحوار".

 وأعدادوكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعدت شريطا صغيرا لشرح أهداف المؤتمر الدولي للسالم 
ى "لفهم المزيد عن األهداف، المحتو  المشاركين فيه ونشرته في حسابها في )تويتر( تحت عنوان
 والمشاركة في مؤتمر السالم حول الشرق األوسط في باريس".

فردت عليها وزارة الخارجية اإلسرائيلية في تغريدة على حسابها في )تويتر("عزيزتي وزارة الخارجية 
"حيث نشرت كرتون لعدد  الفرنسية، رأينا إعدادكم شريط فيديو عن مؤتمر باريس، وكذلك فعلنا نحن

 إليهمغير فيما يظهر الرئيس عباس على شجرة وينظر صالسيلفي حول سلم  من القادة يلتقون صور
 خر ".آالكرتون مؤتمر عبثي  أسفلخر، وكتب آفي وقت يقف فيه نتنياهو وحيدا مع سلم 

ولوحظ أن عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين أعادوا نشر تغريدة لمركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق 
بدون نشاط دولي لن  مؤتمر باريس: انعقاد"مع  لة )بتسيلم( كتب فيهااإلنسان في األراضي المحت

 ".االحتاللينتهي 
 16/1/2017، األيام، رام هللا
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 كيري يطمئن نتنياهو: ال خطوات تكميلية في مجلس األمن .61
من هشام حصحاص وفادي أبو سعدى: أكدت أكثر من سبعين « القدس العربي»باريس ؤ رام هللا ؤ 
 أن، واإلسرائيليينحول النزاع بين الفلسطينيين  األحداركت في مؤتمر باريس أمس دولة ومنظمة ش

الجانب تتعلق بمسائل  أحاديةالمجتمع الدولي ال يزال متمسكا بحل الدولتين، ولن يعترف بأي قرارات 
كالم ترامب عن عزمه على نقل السفارة  إلى اإلشارةوتجنب البيان الختامي  الحدود والقدس.

حسب دبلوماسي « ترامب إدارة إلىرسالة ضمنية »انه تضمن  إالالقدس،  إلى أبيبكية من تل األمري
 فرنسي.

 إال«. المتوازن«جون كيري بالبيان الختامي الذي وصفه بؤ األمريكيوزير الخارجية  أشادمن جهته 
لغة  أصروا على تضمين البيان األمريكيينالدبلوماسيين  أنفي تصريح صحافي  أيضا أوضحانه 

 .اإلسرائيليينقوية تدين التحريض والهجمات الفلسطينية على 
ووسط تسريبات عن مكالمة هاتفية بادر إليها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير 
الخارجية األمريكي جون كيري، طمأن فيها األخير األول أنه لن تكون هناك خطوات أمريكية جديدة، 

صمة الفرنسية باريس، المؤتمر الدولي للسالم في الشرق األوسط، ببيان فضفاض اختتم أمس في العا
حول أهمية حل الدولتين إلنهاء الصراع في الشرق األوسط ودون التوافق على خطوات عملية لتطبيق 

وقالت القناة العاشرة اإلسرائيلية إن نتنياهو أجرى اتصااًل هاتفيا مع كيري قبل خطابه  ما جاء فيه.
ن الوزير األمريكي تعهد بأن مؤتمر باريس لن يقود إلى خطوات جديدة نحو مجلس األمن وبعدم  وا 

القيام بأي خطوات أخرى تكميلية لمؤتمر باريس، في إشارة للمخاوف اإلسرائيلية من تحويل نتائج 
 المؤتمر إلى قرار دولي صادر عن مجلس األمن.

 16/1/2017، القدس العربي، لندن

 
 اشنطن: اتساع التفاوت بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن حل الدولتينفي و  استطالع .61

أظهر استطالع للرأي نظمه "مركز بيو لألبحاث" في  :سعيد عريقات -"القدس" دوت كوم -واشنطن
في تأييد األميركيين)القائم على أساس حزبي(، لكل  1978واشنطن وجود فجوة هي األكبر منذ عام 

 .اإلسرائيليفلسطينيين واالحتالل من طرفي الصراع، ال
من استالم الرئيس  أيام( قبل 2017كانون الثاني  9)واظهر االستطالع الذي أجري االثنين الماضي 

الجاري، أن المحافظين الجمهوريين أكثر  20المنتخب دونالد ترامب منصبه في البيت األبيض يوم 
اهو( من الديمقراطيين، حيث بين االستطالع أن مياًل لتأييد إسرائيل )ورئيس وزرائها بنيامين نتني
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من الجمهوريين يتعاطفون مع إسرائيل أكثر من الفلسطينيين، فيما وصلت نسبة المتعاطفين  74%
 .%33مع إسرائيل في صفوف الديمقراطيين إلى 

ونظم االستطالع تحت عنوان "العالم الذي سيواجهه ترامب في شؤون السياسة الخارجية، ونشرت 
 2017كانون الثاني  12ئجه الخميس الماضي، نتا

من الجمهوريين فقط يتعاطفون مع  %12ويظهر االستطالع الذي استلمت القدس نسخة منه أن 
منهم أنهم ال يتعاطفون مع أي من الطرفين، أو  %15الفلسطينيين أكثر من إسرائيل، فيما قال 

آرائهم، فيما وصلت األرقام بين صفوف يتعاطفون مع الطرفين بدرجة متساوية، أو لم يعبروا عن 
 يتعاطفون مع إسرائيل. %35وقالوا انهم يتعاطفون مع الفلسطينيين  %31الديمقراطيين إلى 

وترتفع أرقام التأييد للفلسطينيين بين األوساط الشابة واألكثر ليبرالية من الديمقراطيين لتفوق أرقام 
تاريي الواليات المتحدة حيث أظهر االستطالع أن بين  المؤيدين من الحزب إلسرائيل للمرة األولى في

من المشاركين )في استطالع الرأي( أعربوا عن تعاطفهم مع  %38"الديمقراطيين الليبراليين"، 
 أعربوا عن تعاطفوا مع إسرائيل. %26الفلسطينيين في حين أن 

نسبة الجمهوريين  أن 1978مجلس العالقات الخارجية عام  أجراهويتضح استنادا الستطالع كان 
، في حين هبطت هذه النسبة في صفوف 1978المتعاطفين أكثرا مع إسرائيل ازدادت منذ عام 

عن  1978من الديمقراطيين عام  %44من الجمهوريين و %49الديمقراطيين حيث كان أعرب 
 إسرائيل.تعاطفهم أكثر مع 

أن "هناك وسيلة لتعايش دولة ( يعتقدون %60ويشير االستطالع إلى أن معظم الديمقراطيين )
ال يعتقدون بذلك، في حين أن أقل من نصف  %32فلسطينية مستقلة سلميًا مع إسرائيل، مقابل 

من الجمهوريين بأن ذلك غير ممكن" بحسب  %49( رأوا أن ذلك ممكنا وقال %44الجمهوريين )
 االستطالع.

 15/1/2017، القدس، القدس

 
 يين قطر، ال تفرحوا بمالحماسإلى حركة  .62

 د. فايز أبو شمالة
تحدثنا كثيرًا عن عيوب محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، وقد فضحناها على المأل، ولكن عيوب 

مليون دوالر  12شركة التوزيع المكلفة من قبل حركة حماس، هي عيوب مخزية، سيغطي عليها مبلغ 
ان قطاع غزة في حفرة المعاناة التي تبرعت بها قطر مشكورة لعدة أشهر فقط، ليقع بعد ذلك سك
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البائسة من قطع الكهرباء، طالما ظل مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء على حاله، ويتصرف بنفس 
 اآللية التي تكرس األخطاء، وهي كالتالي:

مليون شيكل هي شركة فاشلة، يجب أن يغادر مجلس  70مليون شيكل من أصل  24ؤ شركة تجبي 1
 ورًا، وينام في بيته.إدارتها مقر الشركة ف

ألف مشترك، وال تحرك  60ؤ شركة تعلن صباح مساء أن الذين ال يدفعون فاتورة الكهرباء هم 2
 ساكنًا، وال تفتش عن حلول إبداعية، هي شركة فاشلة.

ؤ شركة تقطع الكهرباء عن الملتزم المحترم إذا تأخر شهرًا في الدفع، وتترك جاره العقيد والموظف 3
فع من عشرين سنة، بحجة عائلة أسير أو شهيد أو جريح أو فقير، هي شركة ال تخاف الذي لم يد

 هللا، وال تراعي حوائج الناس.
ؤ شركة ترفع سعر الكهرباء على الملتزمين كي تعوض النقص الذي يسببه غير الملتزمين، ليصب 4

 العذاب على المواطن المحترم الملتزم مرتين. فهذا تدبير شركة فاشلة
ركة تعرف أن آالف البيوت التي ال تلتزم بالسداد، تقوم بتزويد الجيران بخدمة الكهرباء المجانية، ؤ ش5

 بل ويستخدمون الكهرباء بشكل مضاعف عن بيوت الملتزمين بالدفع، هي شركة فاشلة.
ؤ شركة تعرف أن بيوت الفقراء في الغالب ال تحتوي ثالجات، وليس لدى الفقراء فائض طعام 6

ي ثالجات، وبيوت الفقراء ال تحتاج غساالت، وبيوت الفقراء ال تحتاج أفران كهربائية، ليوضع ف
فلماذا ال تعمل الشركة على تزويد هؤالء الفقراء الحقيقيين بخط إنارة فقط، خط إنارة لوجه هللا، أما 

فقيرًا، والذي  الذي يمتلك كل المعدات الكهربائية فليس فقيرًا، والذي يمتلك أكثر من فاتورة جوال ليس
يمتلك سيارة ليس فقيرًا، والذي لدى أوالده بطاقة صراف آلي ليس فقيرًا، والذي يمتلك هاتفًا، وخط نفاذ 

 للنت، واشتراك نت ليس فقيرًا، والجمود من أخطر عيوبكم في الشركة.
هنية، ؤ شركة تيبست مفاصلها، وتحنطت على أعضائها المنشغلين بموقعهم، وأنفسهم، وحياتهم الم7

 هي شركة فاشلة، يبدع أعضاء مجلس إدارتها حلواًل نحن أحوج إليها في هذه المرحلة.
لقد أثبت مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء فشله في إدارة األزمة، وأثبت عجزة عن تطوير مصادر 

دارية تمأل شوارع وحارات غزة،  مع الطاقة الضرورية، وهذا ما يستوجب استبداله بكفاءات فنية وا 
ضرورة إشراك كافة القوى السياسية والتنظيمية في مجلس إدارة جديد، مجلس إدارة حي وحيوي، وهذه 

 أمانة في أعناق قادة حركة حماس، التقطوا اللحظة قبل أن تسرقكم األيام.
 15/1/2017موقع أمد لإلعالم، 
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 في معنى مؤتمر باريس .63
 معن البياري

جنيف للسالم في الشرق األوسط في ديسمبر/ كانون األول كثيرٌة المياه التي جرت، منذ مؤتمر 
إلى مؤتمر باريس للسالم نفسه في المنطقة نفسها أمس، صّب بعضها في قوة إسرائيل التي  1973

ازدادت تفوقًا تسليحيًا نوعيًا، وازدادت تحّررًا من أي حساباٍت واعتباراٍت في ارتكاب االعتداءات أّنى 
في تل أبيب، غير أن شيئًا من تلك المياه صّب في صالح الفلسطينيين،  شاءت أّي عصابٍة حاكمةٍ 

حضورًا لقضيتهم في العالم، وقناعًة أكثر بعدالتها، وتطلبًا أوفى لالستحقاقات البديهية المعلومة 
ْن تم، في غضون هذه السنوات، التشّدد في مسألة نبذ العنف، الفلسطينّي  للسالم النائي والمشتهى، وا 

ل اإلسرائيلي. كان ذلك المؤتمر في جنيف محاولًة لتحقيق حل للنزاع العربي اإلسرائيلي في منه قب
أجواء نتائج حرب أكتوبر، وناوأت إسرائيل في صدده أي دوٍر لألمم المتحدة فيه، بل وأي فاعلية 

أو عنهم، ألوروبا أيضًا. أما بشأن تمثيل الفلسطينيين، فلم يكن واردًا أبدًا أن يحضر أي وفد منهم 
وكان إصرار إسرائيل على رعاية أميركية سوفياتية له. لم ينته ذلك المؤتمر إلى شيء، باستثناء 
التأكيد على قراراٍت أمميٍة، وعلى تفاهمات وقف إطالق النار وترتيباتها، على الجبهتين المصرية 

 والسورية. 
لزيتون الذي جاء به ياسر كان ذلك في زمٍن انتهى، في الموضوع الفلسطيني، مع خطاب غصن ا

، لتكّر المياه تاليًا كّرًا آخر، تتابع وصواًل 1974عرفات إلى األمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 
إلى مصافحة ياسر عرفات مع إسحق رابين في باحة البيت األبيض، وبمباركة رئيس أميركا، في 

إبعاد عرفات ورفاقه، والفدائيين المقاتلين،  ، األمر الذي لم يكن ممكنًا من دون1993سبتمبر/ أيلول 
من حدود لبنان مع فلسطين إلى الجزائر واليمن وتونس. استجّد انتباٌه إلى محتوًى آخر في الصراع، 
إلى مضموٍن ثقافي وحقوقي عالي القيمة والمكانة، األمر الذي ما انفّك ُيزعج إسرائيل، ويجعلها 

يون حتى يكون لهم مطرٌح في العالم، وتنقل األمم المتحدة تمرض جّراءه. من هم هؤالء الفلسطين
لتسمع رئيسهم؟ أن يكونوا على خريطة  1988جلسًة لجمعيتها العامة من نيويورك إلى جنيف في 

ْن بسلطٍة كسيحٍة يرأسها محمود  ْن بال جيش، وا  العالم، ال كيانًا سياسيًا فحسب، بل دولة أيضًا، وا 
تائج اتفاق إعالن المبادئ )أوسلو( المقيت الذي كان عرفات يعرف عباس، فذلك كله وغيره من ن

شارون سوى أنه واحدة من بدع  أرييلير فيه  جبريل، ولممثالبه أكثر من بسام الشكعة وأحمد 
 شيمون بيريز. 

كان اجتماع باريس، أمس، مرافعًة دولية من أجل "حل الدولتين"، وفي وسع أيٍّ منا أن يلعن 
كلته، غير أن انشغال بنيامين نتنياهو، أيامًا، في شتيمته، يعني أن في مضامينه ما مؤتمراٍت من شا
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ينفع الكفاح السياسي الفلسطيني، ويرفع قضية هذا الكفاح إلى مرتبٍة أعلى، عندما ترتكز إلى أن 
فيع الحق الفلسطيني إذا ما افتقر إلى القوة الكافية فإن في وسعه أن يستأنس بالمحتوى األخالقي الر 

الذي يرفض مسألة مصادرة أرٍض من أصحابها، ليقيم فيها مستوطن مستقدم من أوكرانيا أو إثيوبيا. 
وعندها ليبّلط نتنياهو وأمثاله البحر، لينتظر دونالد ترامب في البيت األبيض، والبادي أن انتظاره هذا 

 دًا"، على ما دّون أمس. هو ما يجعله يبّشر نفَسه بأن "الغد سيكون مختلفًا تمامًا، وهو قريب ج
لسنا في واحٍد من مواسم االحتفال بذكرى قيام الجبهة الديمقراطية، وال بعيد تأسيس حركة فتح، حتى 
نما في لحظة انتباٍه  نسّري عن أرواحنا بأهازيج البطولة وفلكلوريات االنتصارات الغائمة والبعيدة، وا 

رٍض، لهم حّق في كيانيٍة سياسية وجغرافية إلى أهمية أن يعرفنا العالم، فلسطينيين أصحاب أ
تخّصهم، ال بأس من تسميتها دولًة، على أن تكون منصًة أولى في درب إنهاء االحتالل البغيض، 
وتمثيالته العنصرية واالستيطانية. هذا ليس هّينًا، ولم يتحّقق بعد، ال في باريس أمس، وال في 

مسّودة البيان الختامي لمؤتمر باريس سبع مرات  نيويورك في مجلس األمن قبل أيام. وفي تعديل
)على األقل( قبل إشهاره معاٍن وفيرة، أهمها أن انتزاع الفلسطيني التفاتًة أوروبية، أو أميركية مرتجلة، 
لى شيٍء من وطنه، أمٌر دونه جهد كثير. ولكن، ثّمة حزمة رسائل بالغة األهمية  إلى بعض حقه، وا 

في ملتقى سبعين دولة في العاصمة الفرنسية، أمس، أولها أن محمود وصلت إلى حكومة نتنياهو، 
 هو المبتدأ والخبر. 1967يونيو/ حزيران في  4عباس، أو من سيخلفه، لن ينسى أن إنهاء احتالل 

 16/1/2017العربي الجديد، لندن، 
 

 والرد المطلوب! األميركيةالسفارة  .64
 صالح القالب

ي )الجديد( دونالد ترمب مصرٌّ ومصمم على نقل سفارة بالده من حتى اآلن يبدو أن الرئيس األميرك
تل أبيب إلى القدس المحتلة، والقدس كلها محتلة الجزء الغربي والجزء الشرقي منها الذي أحتل في 

، ولعل التهديد الوحيد الذي سمعناه رداًّ على هذا اإلجراء الخطير فعاًل إْن هو حصل هو 1967عام 
منظمة التحرير والسلطة الوطنية  اعترافسطيني محمود عباس )أبو مازن( بسحب تلويح الرئيس الفل

أهمها قيام الدولة الفلسطينية « إجراءات»أوسلو وما ترتب عليها من  اتفاقيةبإسرائيل أْي التخلي عن 
 .1997الذي كان من المفترض أن يكون في عام 

ا.. ال بل المؤكد أن اإلسرائيليين سيكونون وحقيقة أن تهديد )أبو مازن( حتى لو أنه تم فعاًل فربم
وهم كما  واالحتاللعترافًا فلسطينيًا بدولتهم التي قامت على البغي ا أسعد الناس به فهم ال ينتظرون 

وتفتيت  االستيطانمن مضمونها بمواصلتهم عمليات « أوسلو اتفاقيات»هو معروف قد أفرغوا عملياًّ 
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تالي فإن هذا التهديد ال قيمة فعلية له وبخاصة إذا لم يستند إلى الضفة الغربية جغرافيا وهكذا وبال
إجراءات دولية رادعة من الدول الصديقة التي في مقدمتها فرنسا التي قد تتغير مواقفها إذا فاز 

 الرئاسية المقبلة. باالنتخاباتاليمين الفرنسي 
ن المفترض أن يكون هناك ردٌّ وهنا وحتى ال يكون تهديد )أبو مازن( مجرد تلويح بسيف من خشب فإ

نما على الرئيس دونالد  عربي ليس على إسرائيل، التي لم يعترف معظم العرب بها حتى اآلن، وا 
ترمب والواليات المتحدة.. والرد المطلوب، وهذا لو أن الوضع العربي ليس على هذه الحالة المزرية 

ات العربية في واشنطن.. وأيضًا قطع ، هو إقفال السفار «ال يسر الصديق وال يغيض العدا»وأنه 
 العالقات الدبلوماسية مع واشنطنقق.

ويصفه آخرون بأنه مجرد « جنوني»وبالطبع فإن هذا مطلب تعجيزي وربما يصفه البعض بأنه 
اإلرهابي أن يغطي على هذا « داعش«فارغة.. لكن ما هو العمل يا ترى.. هل نترك لؤ« مزايدة»

نما الغفورة، أنه حامي حمى القدس الشريف العجز وأن يظهر أمام الجم اهير العربية، ليس الغفيرة وا 
 وأنه الذائد الوحيد عن حياض هذه األمة..؟ق.

إذن وفي حين أن رحيل السفارات العربية عن واشنطن غير ممكن ويجب أال نتوقعه ولو في الحدود 
بلة، التي ستعقد في األردن في أقرب الدنيا فإن ما يمكن أن يكون مقبواًل أن يكون للقمة العربية المق

نما من الواليات  مكان من القدس الشريف، موقف جادٌّ ليس من إسرائيل التي هي عدوٌّ مبين وا 
وحتى اآلن والتي  1948المتحدة التي بقيت تشكل الحاضنة الفعلية لهذه الدولة المغتصبة منذ عام 

 لتي تجاوزت كل الحدود قق.لوالها لما عربد بنيامين نتنياهو كل هذه العربدة ا
 16/1/2017، الرأي، عّمان
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زيسر إيال  
السورية، تتفرغ اآلن فرنسا من اجل تجربة  األهليةبعد أن دمرت ليبيا وأثبتت عدم االهتمام بالحرب 

ب أحد من فرنسا التوسط بين قوتها في تقدم العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. ولم يطل
من  أجزاءعالمية سيطرت على  كإمبراطوريةالقدس ورام هللا. لكنها تغرق في ماضيها غير الفاخر 

إال أنه في  الشرق األوسط. وهي على يقين بأنها ما زالت قوة عظمى دولية يهتم الجميع بموقفها.
 مبادرتها بشكل جدي.  إلىيتطرق الشرق األوسط نفسه ال أحد يعير فرنسا أي اعتبار. وال أحد 
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الحكومة الحالية في باريس معدودة، وبعد االنتخابات الرئاسية القادمة سيدخل رئيس  أيامأوال ألن 
 أسبوع، وسياسته تختلف كليا. ثانيا، وهذا سبب مهم، ألنه بعد أقل من اإلليزيهقصر  إلىجديد 

 .األبيضالبيت  إلىب من تحت المبادرة الفرنسية مع دخول ترام األرضستسحب 
قوة  تتخيل أنهاكل ذلك، ال أحد يتعامل مع فرنسا بجدية، ألنها منذ عشرات السنين  إلى إضافةلكن 

 عظمى هامة ورائدة. تتخيل أنها تستطيع التأثير في أحد في المنطقة، لكن وزنها الفعلي هو صفر.
يهما فرنسا مع انتهاء الحرب إن شلل فرنسا بارز في سورية ولبنان. الدولتان اللتان حصلت عل

المسيحية التي تعيش  األقلية. ولكن التزام فرنسا بهاتين الدولتين، وخصوصا تجاه األولىالعالمية 
، حيث أن أيضافيهما، بقي دائما على الورق. فقد تركت فرنسا المسيحيين في لبنان وفي سورية 

 الدموية في سورية من الجانب. األهليةفرنسا تشاهد الحرب 
ليس غريبا أن ال أحد يتعامل بجدية مع مؤتمر باريس، وال أحد يتوقع منه أي شيء. لكن الالمباالة 
وعدم االهتمام بالمؤتمر ال يتعلق بالدولة المستضيفة، بل بحقيقة أنه ال أحد يهتم في العالم العربي، 

العنف في المناطق، وال وقت له لالهتمام بالموضوع الفلسطيني. الجميع يريدون منع اندالع موجة 
على المشكالت الملحة، التي تواجهها الدول  األفضليةلكن من هنا وحتى منح الموضوع الفلسطيني 

 اإلرهاباقتصادية وهي تناضل ضد موجة  أزمةمصر تغرق في  المختلفة، المسافة طويلة.
عوبة في فيجد ص األردن. أما إيرانلداعش. والسعودية يغرقون في جهود كبح توسع  اإلسالمي

إن الخطوة الفرنسية ليست خطوة  ليه.إاستيعاب ماليين الالجئين من سورية والعراق الذين وصلوا 
أمر مشترك مثل المبادرة العربية التي تهتم بها دول  إلىفرنسية عربية تريد فيها فرنسا المبادرة 

ن، هناك عدم مباالة الفلسطينيين، باستثناء الجماعة المحيطة بأبو ماز  أوساطالمنطقة. وحتى في 
 إدارةتجاه خطوة باريس. والشعور هو أن هذه الخطوات تتعلق باعتبارات فرنسية داخلية أو باعتبارات 

 وليس بالضرورة الرغبة الحقيقية لخدمة المصلحة الفلسطينية. – أوباما
قيقي رغم نشاط فرنسا، ال أحد يهتم بالمنطقة. المؤتمر في فرنسا هو حدث غير مهم. الحدث الح

. والى العاصمة األبيضالبيت  إلىفي واشنطن، حيث سيدخل ترامب  األسبوعسيكون في نهاية 
 توجه أنظار الجميع في الشرق األوسط. األميركية

 15/1/2017"، اليوم "إسرائيل
 16/1/2017، األيام، رام هللا
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