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 : ميناء لغزة وضم أجزاء من الضفة وسكة حديد مع الدول العربية"الكابينت" يناقش خطة "كاتس"
 البيت األبيض: بحث نقل السفارة األميركية إلى القدس ال يزال مبكرا

 سيقيم في بيت يملكه بالقدس "إسرائيل"السفير األميركي الجديد لدى 

إسرائيل" تصادق على بناء مئات "
الوحدات االستيطانية شرقي القدس.. 

حيثما نشاء  بوسعنا البناء :نتنياهو
 وبقدر ما نريد 
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بوسعنا البناء  :نتنياهوس.. شرقي القد تصادق على بناء مئات الوحدات االستيطانية "إسرائيل .1
 حيثما نشاء وبقدر ما نريد

لجنة التخطيط والبناء في بلدية االحتالل في القدس،  أن، 23/1/2017القدس العربي، لندن، ذكرت 
 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. 560لى مخطط لبناء عصادقت 

لكتتن جتترج ت جيتتع القتترار  أستتابي وع قبتتع عتتدة وكانتتت بلديتتة االحتتتالل تنتتوي المصتتادقة علتتى  تتذا المشتتر 
لحين تسلم الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترامب لمهام منصبه بشكع رسمي خوفا من انتقادات قتد 

 أوباما.الرئيس األمريكي المنتهية واليته باراك  إدارةتوجها 
متن تستلم ترامتب  وشارعت بلديتة االحتتالل للمصتادقة علتى  تذا المخطتط االستتيطاني بنتد يتومين فقتط

مهام منصبه رسميا. وبحسب مصادر إسرائيلية فإن البناء سيتم في مستوطنات راموت ورمات شلومو 
 في القدس الشرقية.

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيتا و ، عن وكاالت، أن 23/1/2017، الجزيرة نت، الدوحةونقلت 
ات فتتي القتتدس الشتترقية، بنتتد موافقتتة مجلتتس بلديتتة أبلتتو وزراء كبتتارا إل تتاءو القيتتود علتتى بنتتاء مستتتوطن

 المدينة على تراخيص بناء مئات المنازل الجديدة في المنطقة.
ونقع البيان عن نتنيا و قوله إنه لم تند  ناك حاجة إلتى تنستيا البنتاء فتي القتدس الشترقية، نو وستننا 

 بدء البناء في الضفة ال ر ية.البناء حيثما نشاء وبقدر ما نريدن، مضيفا أنه ينتزم أيضا السماح ب
وأبلو نتنيا و التوزراء بهتذو الخطتوة أثنتاء اجتمتاع قترروا خاللته أيضتا باإلجمتاع ت جيتع مناقشتة مشتروع 

 إلى القدس. -التي يسكنها نحو أر نين ألف إسرائيلي-قانون يقترح ضم مستوطنة منالي أدوميم 
التتوزراء اإلستترائيلي المصتت ر، إن النمتتع وقتتال بيتتان مقتضتتب صتتدر بنتتد المناقشتتة التتتي أجرا تتا مجلتتس 

في مشروع القانون المنروف باسم نقانون تبييض المستوطناتن ستيججع إلتى متا بنتد لقتاء نتنيتا و مت  
 الرئيس األميركي دونالد ترمب.

نتنيا و أعلن خالل اجتماع أن ، 22/1/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وأضافت 
المصّ ر نالكبنيتن، أنه قريًبا سوف ينلن عن بدء توسي  البناء في الكتع  المجلس الوزاري 

االستيطانية، وأّن البناء في القدس سيستمر كما  و مخطط، وأن مستوطنة نمنالي أدوميمن شرقي 
 القدس ستكون بكع الظروف تحت السيادة اإلسرائيلية، ب ض النظر عن أي اتفاقية مستقبلية.

 
 الدولية الشرعية بقرارات "إسرائيل" بإلزام الدولي المجتمع تطالب الحكومة الفلسطينية .2

لزام مسجولياته بتحمع الدولي المجتم  الوطني الوفاق حكومة وفا: طالبت – هللا رام  بقرارات إسرائيع وا 
 .االستيطان بخصوص األخير األمن مجلس قرار خاصة الدولية الشرعية
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 علتتتى اإلستتترائيلية المصتتتادقة يستتتمى متتتا إن: المحمتتتود فيوستتت الحكومتتتة باستتتم الرستتتمي المتحتتتد  وقتتتال
 ويشتكع االحتاللتي التصتنيد فتي إمنتان ينتبتر المحتلتة الشترقية القتدس في االستيطانية الوحدات مئات
 .الدولية والشرعية القانون  على تمردا
 متن المزيتد إلتى ينحاز وأرضه شنبنا ضد الشامع اإلسرائيلي التصنيد أن من الرسمي المتحد  وحذر
 وتبناته االحتالل بإزالة اال يتحقا ال الذي المنشود واالستقرار واألمن السالم وينبذ المنطقة في التوتر
قامتتة  الفلستتطينية األراضتتي كامتتع علتتى الشتترقية القتتدس وعاصتتمتها الستتيادة كاملتتة الفلستتطينية الدولتتة وا 

 .وستين سبنة عام المحتلة
 22/1/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 اإلسرائيلي االستيطان تصعيد مسؤولية الدولي المجتمع يحّمل عريقات .3

 األحتتد، اليتتوم عريقتتات، صتتائب الفلستتطينية التحريتتر لمنظمتتة التنفيذيتتة اللجنتتة ستتر أمتتين هللا: طالتتب رام
 باتختتتاذ فتتتوراً  البتتتدء ،(2334) األخيتتتر األمتتتن مجلتتتس لقتتترار صتتتوتت التتتتي التتتدول وجميتتت  المتحتتتدة األمتتتم

 النالقة ذات القرارات وجمي  األممي القرار بتطبيا والسياسية القانونية التزاماتها لتنفيذ عملية خطوات
 .ت خير دون 

 استتتيطانية وحتتدة 566 بنتتاء القتتدس، فتتي االحتتتالل بلديتتة قتترار علتتى تنقيبتتا   عريقتتات تصتتريحات جتتاءت
 ن.شلومو راموتنون راموتن مستوطنتي في جديدة
 المحاستتتبة غيتتتاب بستتتبب لتتته وتحتتتديها اإلستتترائيع ال طرستتتة مستتتجولية التتتدولي  المجتمتتت عريقتتتات وحّمتتتع
 .شنبنا لحقوق  المتواصلة لخروقاته الدولية

 22/1/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

  باالستيطان الخاص 2334 القرار بتنفيذ األمن مجلس نطالب: ردينة أبو .4
 560 ببناء األخير اإلسرائيلي القرار ردينة، أبو نبيع الرئاسة باسم ميالرس الناطا أدان وفا: – هللا رام

 فلستتطينية أراض علتتى المقتتامتين ،نشتتلومو رمتتاتنون رامتتوتن مستتتوطنتي فتتي جديتتدة استتتيطانية وحتتدة
 .محتلة
 بند خاصة الدولي، األمن لمجلس تحديا اإلسرائيلي القرار األحد، اليوم تصريح في ردينة، أبو واعتبر

 .االستيطان شرعية عدم أكد الذي ،2334 رقم األخير قرارو
 الحكومتتة لسياستة حتدّ  لوضت  ،2334 القتترار وفتا الفتوري  بتالتحرك التتدولي األمتن مجلتس نطالتب: وقتال

 .الدولتين حع تدمير على تنمع التي المتطرفة، اإلسرائيلية
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 مجلتس فتي للتحترك قة،الصتدي والتدول النر يتة المجموعتة مت  ستتبدأ االتصتاالت أن ردينتة أبو وأضاف
 متت  التنامتتع لوقتتف األوان آن أنتته مجكتتدا باالستتتيطان، الختتاص األخيتتر قتترارو لتطبيتتا التتدولي، األمتتن

 .القانون  فوق  دولة أنها على إسرائيع
 22/1/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 دورة ضباط في غزة  بتخريجوزارة الداخلية تحتفل  .5

احتفلتتت وزارة الداخليتتة واألمتتن التتوطني، صتتباح اليتتوم األحتتد، بتختتري  دفنتتة : ردويتتعيوستتف الب –غتتزة 
جديتدة متن الضتباا والجنتتود، فتي ستاحة السترايا وستتط مدينتة غتزة صتباح يتتوم األحتد، بحضتور قيتتادات 

 رسمية وفصائع فلسطينية.
انتصتار جديتد ووصف النائب األول في المجلس التشريني أحمد بحر المشهد االحتفالي المهيب ب نته 

 وفرحة كبيرة تضاف إلى الشنب الفلسطيني المحاصر ب زة.
وقتتتال إن األجهتتتزة األمنيتتتة الموجتتتودة ب تتتزة تحمتتتع عقيتتتدة وطنيتتتة أمنيتتتة تستتتتند لختتتوض حتتترب التحريتتتر 
القادمتتة، مشتتيدًا بتتدور األجهتتزة فتتي حمايتتة أمتتن التتوطن والمتتواطن رغتتم المتتجامرات المختلفتتة متتن إغتتالق 

 والكهر اء. للمنابر وقط  للرواتب
 22/1/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أيام خالل الكويتية المنحة من للمستفيدين دوالر ماليين 9 صرف: األشغال وزير .6

 9 مبلتتتو وصتتتول الحستتتاينة، محمتتتد مفيتتتد الفلستتتطينية، الحكومتتة فتتتي النامتتتة األشتتت ال وزيتتتر غتتزة: أعلتتتن
 .الكويتية المنحة من للمستفيدين دوالر ماليين
 ختتالل ستصتترف حيتت  ثالثتتة، دفنتتة( 358)و ثانيتة، دفنتتة( 697) متتنهم متضتتررا( 1055) علتتى عوستتوز 

 .أيام
 تتتتم أنتتته عنتتته، نستتتخةن لإلعتتتالم الفلستتتطيني المركتتتزن وصتتتع لتتته، صتتتحفي تصتتتريح فتتتي الحستتتاينة وأكتتتد

 – متتواطن( 1500) لحتتوالي اإلستتمنت صتترف علتتى متتجخران اإلستترائيلين الجانتتب موافقتتة علتتى الحصتتول
 .قوله وفا ذاتي، إعمار

 22/1/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 بطوباس شبان عليه استحوذ سالًحا لالحتالل ُيعيد السلطة أمن .7
 بنتتد ،نمتت ن نتتوع متتن رشاشتتا ستتالحا اليتتوم ستتّلم الستتلطة أمتتن أن النبتتري،ن 0404ن موقتت  : ذكتتر الناصتترة

 .مجخًرا عليه استحوذوا فلسطينيين من مصادرته
 استتتحوذوا كتتانوا ،(مصتتير م ينتترف لتتم) الفلستتطينيين أن االحتتتالل، جتتي  متتن المقتترب الموقتت  أضتتافو 

 بلتتدة قتتربن اإلستترائيليةن المنستتكرات أحتتد اقتحتتام بنتتد الماضتتي، الخمتتيس -األر نتتاء ليتتع الستتالح علتتى
 .الفلسطينية تياسير
 .وتسليمه السالح على النثور في جهودو على السلطة أمن شكر الجي  أن إلى وأشار

 22/1/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 للمعتقلين السلطة تعذيب تجاه الحقوقي الصمت يدين الرجوب النائب .8
 تجاو الحقوقية للجهات المطبا الصمت الرجوب نايف حماس عن التشريني المجلس في النائب أدان

 ال ر ية بالضفة الفلسطينية السلطة سجون  في السياسيون  المنتقلون  لها يتنرض التي التنذيب حاالت
 .المحتلة

 التتي التنتذيب حتاالت تجتاو الحقوقيتة للجهات المطبا الصمت إن صحفي، تصريح في الرجوب وقال
 ختتتاض التتتذين المنتقلتتتين بحتتتا بانتهاكاتهتتتا بالتمتتتادي األمنيتتتة لألجهتتتزة ستتتمح المنتقلتتتون، لهتتتا يتنتتترض
 .الطنام عن طويلة إضرابات بنضهم

  22/1/2017حماس،  حركة موقع
 

 غزة كهرباء أزمة هللا إلنهاء الحمد حكومة تفرضها تعجيزية شروط: المستشار سعد .9
 أن ستند، أسامة المستشار غزة، قطاع في الوزراء مجلس عام أمين نائب الينقو ي: أكد يحيى - غزة

 الشتتتتركة متتتتن الكهر تتتتاء ختتتتط متتتتد إتمتتتتام لنتتتتدمن التنجيزيتتتتةن الشتتتتروا بنتتتتض تشتتتتترا هللا الحمتتتتد حكومتتتتة
 (.161) بخط والمنروف ائيلية،اإلسر 
 تلتك بين من أن غزة، بمدينة الحكومي اإلعالمي المكتب في عقدو صحفي مجتمر خالل سند، وذكر

 أشتتهر لنتتدة الختط  تتذا وفتاتورة مستتتحقات بتدف  ضتتمانات إيجتاد تطلتتب هللا الحمتد حكومتتة أن الشتروا،
 .مقدم بشكع

 22/1/2017الين،  أون  فلسطين
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 منهم عشرة ويعتقل الضفة في التحرير حزب أنصار بيوت قتحمي الفلسطيني األمن .11

 حتزب شتبان متن عتدد بيتوت دا متت الوقتائي األمن عناصر إن الفلسطيني التحرير حزب قال: هللا رام
 الخليتتع، فتي عينتون  و يتت وترقوميتتا وتفتوح والظا ريتة كاحتع و يتتت ويطتا وحلحتول هللا رام فتي التحريتر
 .واألطفال النساء عترو  أن بند شبان عشرة واعتقلت
 بيانتا فلسطين في للحزب اإلعالمي المكتب إصدار خلفية على واالعتقاالت المدا مات حملة وجاءت
 .للروس الخليع مدينة في الداري  تميم وقف أرض الفلسطينية السلطة بتمليك فيه يندد صحافيا

  23/1/2017القدس العربي، لندن، 
 
 سوأ في عهد ترامبمواجهة األ سبللجنة فلسطينية لبحث  .11

شكلت القيادة الفلسطينية، مجخرًا، لجنة نتوجيهيةن لبح  وض  خطة : نادية سند الدين -عمان 
لمواجهة األسوأ في عهد الرئيس األميركي، دونالد ترامب، وسط توقنات نبمرحلة قاتمة على صنيد 

 النملية السياسية وتحقيا الحقوق الوطنيةن، وفا مسجولين فلسطينيين.
كف اللجنة، التي تضم عضوية مشتركة من نتنفيذية المنظمةن واللجنة المركزية لحركة نفتحن، وتن

برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، صائب عريقات، على إعداد خطة كاملة لسبع مواجهة 
 التحديات التي تطرحها اإلدارة األميركية الجديدة، باالستنانة بخبراء فلسطينيين متخصصين في

 الش ن األميركي.
، بنقع السفارة األميركية إلى القدس االنتخابيةوتند مس لة تنفيذ وعد ترامب، خالل حملته الرئاسية 

المحتلة، من أكثر اإلشكاليات المقلقة والخطيرة التي تجابه القيادة الفلسطينية، باإلضافة إلى الدول 
 ميركي.النر ية اإلسالمية، فضاًل عن طبينة الفريا الوزاري األ

من جانبه؛ قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، جميع شحادة، إن ناللجنة المشكلة، مجخرًا، 
مننية بتحديد الخطوات التي يتوجب اتخاذ ا، فلسطينيًا، للرد على تنفيذ قرار نقع السفارة األميركية، 

 عند تجسيدو فنليًان.
ن نإصرار الرئيس ترامب على تنفيذ  ذا القرار وأضاف شحادة، لتنال دن من فلسطين المحتلة، إ

سيجدي إلى خطوات فلسطينية جادة، تتمثع في سحب االعتراف بالكيان اإلسرائيلي، ووقف التنسيا 
ل اء االتفاق االقتصادي  األمني بين األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية وسلطات االحتالل، وا 

 والسياسين.
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نتحركًا فلسطينيًا نشطًا على المستويات النر ية والدولية  وأوضح أن الخطوات تشمع، أيضًا،
بقط  النالقات الثنائية م  الواليات  1984واألمميةن، مستذكرًا نالموقف السنودي الحاسم في النام 

المتحدة في حال اتخذت األخيرة قرارًا بنقع سفارتها للقدس المحتلة، بينما ما يزال  ذا الموقف المبدئي 
 يومن.قائم حتى ال

ولفت إلى خطورة تنفيذ  ذا القرار، مضيفًا نإذا أقدم ترامب على تلك الخطوة فسيواجه بردة فنع عر ية 
دولة صوتت لصالح حا الشنب الفلسطيني في تقرير  177إسالمية غير محسوبة، ومن قبع 

 المصيرن.
 23/1/2017الغد، عّمان، 

 
 رار المنطقةبشأن فلسطين ال تخدم استق ترامبأبو مرزوق: مواقف  .12

المكتب السياسي لحركتة المقاومتة اإلستالمية نحمتاسن د. موستى أبتو مترزوق، أن توجهتات  عضوعدَّ 
التترئيس األمريكتتي دونالتتد ترامتتب بشتت ن فلستتطين ال تختتدم االستتتقرار فتتي المنطقتتة، وت تتري اإلستترائيليين 

 بمزيد من التطرف.
ى القتدس يشتكع خطتورة متزايتدة، خاصتة وأنته وأوضح أبو مرزوق أن التهديد بنقع السفارة األمريكية إلت

صتتتدر عتتتن دولتتتة بحجتتتم الواليتتتات المتحتتتدة، مشتتتيرًا إلتتتى أن كتتتع اإلشتتتارات والتصتتتريحات الصتتتادرة عتتتن 
التترئيس األمريكتتي ومتتن حولتته ال تنطتتي انطباعتتا ب نهتتا تختتدم االستتتقرار فتتي المنطقتتة وال حتتتى أنهتتا فتتي 

ين القتتول والفنتتع بالنستتبة للرجستتاء األمتتريكيين، ومّيتتز أبتتو متترزوق بتت صتتالح الواليتتات المتحتتدة نفستتها.
فالوعود التي تصدر عن الرئاسة األمريكية في فتراتهتا األولتى لتيس بالضترورة أنهتا ستتتحول إلتى واقت  
علتتتى األرض، وخيتتتر دليتتتع علتتتى ذلتتتك الوعتتتود التتتتي أطلقهتتتا التتترئيس األمريكتتتي الستتتابا بتتتاراك أوبامتتتا، 

بش ن السالم في الشرق األوستط، ولتم يتتم تنفيتذ منهتا أي  وخطابه المشهور في تركيا ومصر، ووعودو
 شيء، وكان ممسكها يومها بزمام األمور.

 22/1/2017، غزة ،موقع حركة حماس
 
 للقاء مسؤولين مصريين القاهرةهنية يصل "الجزيرة":  .13

وصتع إلتى  ،أفادت مصتادر للجزيترة بت ن إستماعيع  نيتة نائتب رئتيس المكتتب السياستي لحركتة حمتاس
 صمة المصرية القا رة، على رأس وفد من الحركة إلجراء محادثات م  مسجولين مصريين.النا
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وقتتال مصتتدر فتتي الحركتتة للجزيتترة نتتت إن  نيتتة والوفتتد المرافتتا لتته ستتيلتقي متتدير المختتابرات المصتترية 
خالد فوزي، وسيبح  منه عتدة قضتايا تشتمع الملتف األمنتي التذي يأتوقت  أن تهتيمن عناوينته المختلفتة 

 المباحثات بين الجانبين، وفي مقدمتها الحدود بين غزة ومصر.على 
وأضتتاف المصتتدر أن  نيتتة ستتيبح  متت  الجانتتب المصتتري ملفتتات الوضتت  الفلستتطيني التتداخلي، وفتتي 
مقتتدمتها إنهتتاء االنقستتام والمصتتالحة الفلستتطينية والتتدور المصتتري فيهتتا، مشتتيرا إلتتى أن  نيتتة سيواصتتع 

 طريقه إلى قطاع غزة.
ل مراسع الجزيرة في غزة وائع الدحدوح إن المباحثات ستتناول الحصار المفتروض علتى من جهته، قا

جتتراء تستتهيالت لفتتتح منبتتر رفتتح التتذي شتتهدت آليتتة عملتته تحستتنا ملحوظتتا ختتالل فتتترة محتتدودة،  غتتزة، وا 
 لكن األمور عادت إلى ما كانت عليه حي  لم تسمح السلطات المصرية بفتحه منذ أكثر من شهر.

 23/1/2017الدوحة،  نت، الجزيرة
 
 نقل السفارة األمريكية للقدسوشخصيات عربية للتصدي لمخطط  أحزاباتصاالت مع : فتح .14

رام هللا: أعلن محمود النالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح تنظيم المزيد من الوقفات االحتجاجية 
ارة األمريكيتتة، وللت كيتتد ضتتمن سلستتلة الفناليتتات والمظتتا رات المتواصتتلة احتجاجتتا علتتى نيتتة نقتتع الستتف

 على عروبة المدينة وكان آخر ا في مدينة أريحا أمس األحد.
النر يتة وشخصتيات  األحتزابحركتة فتتح تجتري اتصتاالت مت   أنوكشف في حتدي  لإلذاعتة الرستمية 

 عر ية لتقوم بدور ا للتصدي لهذا المخطط األمريكي.
قتد عرضتوا علتى رئتيس الحكومتة « الشتاباك» وكان جي  االحتالل والشرطة وجهاز المخابرات النامتة

اإلستتترائيلية بنيتتتامين نتنيتتتا و ومجموعتتتة متتتن كبتتتار التتتوزراء فتتتي بدايتتتة األستتتبوع الماضتتتي، ستتتيناريو ات 
 القدس.  إلىترامب على نقع السفارة  مصادقةالتصنيد المحتمع في حال 

 23/1/2017، لندن، القدس العربي
 
 مثلما يروج البعض وتسليماً  وليست استالماً  اتفاقاً و  المصالحة تعني تفاهماً  :األحمدعزام  .15

قال عضو اللجنة المركزيتة لحركتة فتتح عتزام األحمتد: إن المصتالحة : يحيى الينقو ي -رام هللا / غزة 
 الفلسطينية تنني نتفا ًما واتفاًقان وليست ناستالًما وتسليًمان مثلما يروج البنض.

دي  مستتتجولين بفتتتتح عتتتن اشتتتتراطهم استتتتالم غتتتزة متتتن وأجتتتاب األحمتتتد لصتتتحيفة فلستتتطين رًدا علتتتى حتتت
حماس لتحقيا المصالحة، قائاًل: نال يوجد شيء اسمه تسليم غزة، نحن شتنب و لتد واحتدن، مجكتًدا أن 

 حماس جزء من النسي  الوطني الفلسطيني.
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نفتتذ وأضتتاف: نال يوجتتد قضتتية استتمها استتتالم وتستتليم، بتتع القضتتية تفتتا م واتفتتاقن، متابًنتتا: نعلينتتا أن ن
 م( وتفاصيله من خالل تشكيع حكومة وحدة وطنيةن.2011مايو/ أيار  4اتفاق المصالحة )

وأوضح أن ن ناك قضايا قيتد البحت  تجترج االتصتاالت حولهتا بتين حركتتي فتتح وحمتاس حتتى نصتع 
إال أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ذكر ب ن  ناك نعقبات حتى اللحظة ال بد من  إلى اتفاق ن.

 لها لتحقيا المصالحةن.تذلي
وأشتتار األحمتتد أنتته التقتتى ب عضتتاء المكتتتب السياستتي لحركتتة حمتتاس فتتي قطتتر قبتتع متتجتمر تحضتتيرية 

 المجلس الوطني بثالثة أيام للتباح  حول المصالحة.
وقتتال: ننحتتن علتتى اتصتتال متت  قيتتادات فتتي حمتتاس وزرت قطتتر قبتتع متتجتمر المجلتتس التتوطني ببيتتروت 

ت حمتتاس فتتي منتتزل رئتتيس المكتتتب السياستتي للحركتتة خالتتد مشتتنع بحضتتور بثالثتتة أيتتام والتقيتتت بقيتتادا
 نائبه إسماعيع  نية وأعضاء المكتب السياسي صالح الناروري وموسى أبو مرزوق، وعزت الرشان.

وعتتن تصتتريحات إعالميتتة نستتبتها إليتته وكالتتة األنبتتاء الفرنستتية حتتول لقتتاء المصتتالحة األخيتتر بموستتكو 
نية، نفى األحمد أن يكون قد تحد  بشيء جديد بخصوص تشكيع بموضوع تشكيع حكومة وحدة وط

 حكومة وحدة وطنية، موضًحا، أن نقع التصريحات نلم يكن بشكع صحيحن.
 22/1/2017، فلسطين أون الين

 
 بالضفة لكوادرها ةاألجهزة األمنية التابعة السلط مالحقةالجهاد اإلسالمي تستنكر  .16

القيتتادي فتتي حركتتة الجهتتاد اإلستتالمي فتتي الضتتفة ال ر يتتة أحمتتد  استتتنكر: حتتازم الحلتتو -رام هللا  ،غتتزة
النوري، حملتة االعتقتاالت التتي تشتنها األجهتزة األمنيتة التابنتة للستلطة الفلستطينية بحتا عناصتر متن 

 الحركة في الضفة ال ر ية.
عتن ودعا النوري في حديثته لصتحيفة فلستطين، الستلطة الفلستطينية وأجهزتهتا األمنيتة لإلفتراج الفتوري 

المنتقلتتين، مجكتتتًدا أن تلتتتك االعتقتتتاالت طالتتت أستتترج محتتتررين قتتتدموا ستتنوات متتتن عمتتتر م فتتتي ستتتجون 
واعتبتتتر أن  تتتذا الستتتلوك متتتن قبتتتع األجهتتتزة األمنيتتتة ال يختتتدم المشتتتروع التتتوطني والنالقتتتات  االحتتتتالل.

جتترائم  الوطنيتة، مطالبتًا إيا تا بوقتف تلتتك االعتقتاالت التتي تتتزامن مت  واقتت  مريتر ينيشته الشتنب جتراء
 االحتالل في الضفة والقدس.

جتاء ذلتتك فتتي أعقتاب اعتقتتال جهتتاز األمتن الوقتتائي قبتتع أيتام، لتستتنة أستترج محتررين متتن كتتوادر حركتتة 
عاًمتتتتا(، المنتقتتتتع فتتتتي ستتتتجون نالوقتتتتائين  46الجهتتتتاد اإلستتتتالمي أبتتتترز م الشتتتتي  نظيتتتتر محمتتتتد نصتتتتار )

 رات، قضى في آخر ا سب  سنوات.بمحافظة طولكرم، علًما ب نه اعتقع في سجون االحتالل ثال  م
 22/1/2017، فلسطين أون الين
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 اإلسرائيلية ةعن نجاحها في تعطيل عشرات المواقع اإللكترونيتعلن  "الشعبية" .17

« وحدة السايبر»قبع أيام، عن تمكن « الشاباك»غزة: بالرغم من كشف جهاز األمن النام اإلسرائيلي 
الذي يستهدف إسرائيع، إال أن كتائب أبو علي مصطفى كان يند األكبر «  اكرز»من إحباا  جوم 

الجنتتاح النستتكري للجبهتتة الشتتنبية لتحريتتر فلستتطين، أعلنتتت عتتن نجاحهتتا فتتي تنطيتتع عشتترات المواقتت  
 واعترفت دولة االحتالل بذلك.«. السهم الثاقب»اإلسرائيلية، ضمن  جوم إلكتروني جديد أسماو 

النقليتتتتة األمنيتتتتة »لمنظومتتتتة األمتتتتن وانتصتتتتارًا علتتتتى وفتتتتي تحتتتتد جديتتتتد »وقالتتتتت كتائتتتتب أبتتتتو علتتتتي إنتتتته 
سقاا عشرات المواقت  المهمتة لالحتتالل. «الصهيونية ، تمكن فريقها األمني اإللكتروني، من اختراق وا 

 ذو الموجتة الهجوميتة التتي أطلقتت عليهتا »نسخة منه أن « القدس النر ي»وأكدت في بيان لها تلقت 
ي إطتار الترد علتى الجترائم المتواصتلة التتي يرتكبهتا الصتهاينة ضتد الكتائب اسم السهم الثاقب، تت تي فت

شنبنا في القدس والضفة المحتلة، وقريتة أم الحيتران التتي تتنترض للتنكيتع اإلجرامتي، بحتا أ لهتا متن 
 «.قبع عصابات الندو الصهيوني لتهجير م عنها

ى صتتفحات تلتتك المواقتت  وذكتترت الكتائتتب أنتته جتترج بنتتد اختتتراق المواقتت  اإلستترائيلية، وضتت  صتتورة علتت
والنبرية، وفيديو لمجسس الجبهة  واإلنكليزيةبالل ات النر ية « الموت للصهاينة»تحمع شنار ا وعبارة 

 جورج حب .
وال يزال الكثير متن  تذو المواقت  التتي أعلتن الجنتاح النستكري للشتنبية عتن استتهدافها منطلتة، ويظهتر 

منظمتتتتة أنتتتتتومنتس »المستتتتتهدفة، نتتتتص مكتتتتتوب عليتتتته فتتتتور الولتتتتوج إلتتتتى الننتتتتوان اإللكترونتتتتي للمواقتتتت  
ووضتتت  الجنتتتاح  ، وذلتتتك متتت  استتتتبدال نتتتص الصتتتفحة المخترقتتتة متتت  صتتتوت لتتتتالوة القتتترآن.«النالميتتتة

 النسكري للجبهة الشنبية روابط لنشرات المواق  اإلسرائيلية التي تم اختراقها.
 23/1/2017، لندن، القدس العربي

 
 مة: كان عظيمًا ومرعبًا ألعداء الثورةزكي في ذكرى استشهاد أبو حسن سال .18

قال عضو اللجنتة المركزيتة لحركتة فتتح عبتاس زكتي، إن القائتد علتي حستن ستالمة كتان استما  :رام هللا
 وعنوانًا أذ ع وأرعب أعداء الثورة الفلسطينية.

رادة  وأضتتاف زكتتي فتتي حتتدي  إلذاعتتة متتوطني يتتوم األحتتد: نإن القائتتد الشتتهيد ستتالمة كتتان ذو عقتتع وا 
يتتتة، أحتتتد التتترواد فتتتي قيتتتادة الحركتتتة، تتتتولي مستتتجولية القيتتتادة، وتنفيتتتذ المهمتتتات الخاصتتتة، كتتتان شتتتديد قو 

الحرص على تنلم كع ما أمكن إلذ ال أعداء الحركةن، مجكدًا أن وجودو كان مقلقًا لألعداء في قدرته 
ثبتتات الحضتتور فتتي مرحلتتة كانتتت صتتنبة و امتتة آنتتذاك، الفتتتًا إلتتى مواقفتته  المشتتهودة علتتى االختتتراق، وا 
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وتتتاب : ن تتذا الرجتتع النظتتيم ارتقتتى بنتتد تفجيتتر مركبتتته، رغتتم  التتتي تقتتر بهتتا كتتع الفصتتائع الفلستتطينية.ن
 اتخاذو الحيطة والحذر إال أن م ن خلفه ث روا لهن.ن

، أكتتتد زكتتتي أن ممارستتتات 48ضتتتد فلستتتطينيي أراضتتتي اإلستتترائيليوفتتتي ستتتياق آختتتر يتنلتتتا بالتصتتتنيد 
وأضتتاف: نمتتا جتترج فتتي أم الحيتتران متتن  تتدم للمنتتازل واعتتتداء علتتى االحتتتالل لتتن تقهتتر أ لنتتا  نتتاك، 

المواطنين، واستخدام القوة والننف للتفريا سيننكس على دولة االحتتاللن، مجكتدًا أن الفلستطينيين فتي 
 بدأوا بوض  خطة لمواجهة جرائم إسرائيع. 48أراضي

 22/1/2017، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
 
 بتهمة االنتماء لحماس وقتل مستوطن أسير علىمالية وغرامة بالمؤبد الحكم  .19

ستتنة  30قضتتت المحكمتتة النستتكرية فتتي منستتكر نعتتوفرن، اليتتوم األحتتد، الستتجن المج تتد و: محمتتد وتتتد
ألف شيكع على األسير عبد هللا إسحاق، من بلدة سلواد شرقي رام هللا، بند  350سجن وغرامة بقيمة 

، بنمليتة 2015ة عسكرية لحركتة حمتاس ومشتاركته فتي شتهر حزيران/يونيتو عتام باالنتماء لخلي إدانته
إطتتالق نتتار قتترب مستتتوطنة شتتفوت راحيتتع فتتي منطقتتة بنيتتامين، والتتتي أستتفرت عتتن مقتتتع المستتتوطن 

 مالخي روزنفيلد.
 ألف شيكع. 350كما ألزمت المحكمة األسير إسحاق بدف  تنويضات مالية لنائلة روزنفيلد بقيمة 

لمحكمتتتة األستتتير إستتتحاق، التتتذي كتتتان يقتتتود الستتتيارة التتتتي أطلقتتتت منهتتتا النتتتار علتتتى رونفيلتتتد، وأدانتتتت ا
 بالتسبب في مقتع المستوطن، وبالشروع في قتع ستة أشخاص آخرين وبارتكاب جرائم أخرج.

 22/1/2017، 48عرب 
 
 األقصىالمسجد وجنين لنصرة القدس و  أريحاتظاهرات في فتح تنظم  .21

المناطا الفلسطينية المحتلة تظتا رات رافضتة لتصتريحات الترئيس األمريكتي  شهد النديد منوكاالت: 
 إلى القدس.« تع أبيب»دونالد ترامب حول نيته نقع السفارة األمريكية من 

ففتتتي أريحتتتا واألغتتتوار تظتتتا ر ا الف احتجاجتتتًا علتتتى تصتتتريحات ترامتتتب وت كيتتتدًا علتتتى عروبتتتة القتتتدس 
يتتة التتي نظمتهتتا حركتة فتتتح وستط أريحتتا، وشتارك فيهتتا قتتادة المحتلتة. جتتاء ذلتك ختتالل الوقفتة االحتجاج

األجهزة األمنية ومتديرو التدوائر الحكوميتة وممثلتو فصتائع منظمتة التحريتر وممثلتو الفناليتات الرستمية 
كمتتا شتتارك عشتترات األطفتتال متتن مجسستتة أشتتبال وز تترات القتتدس وجنتتين، فتتي مستتيرة أمتتام  والشتتنبية.

 ، واحتجاجًا على نية ترامب نقع سفارة بالدو إلى القدس.محافظة جنين، نصرة للقدس واألقصى
 23/1/2017الخليج، الشارقة، 
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  سيادة وأدولة منقوصة دون صالحيات هو ا يمكنني أن أعرضه على الفلسطينيين م: نتنياهو .21

وجتته رئتتيس الحكومتتة اإلستترائيلية بنيتتامين نتنيتتا و، انتقتتادات لقتتانون االتستتويةا التتذي بتتات : محمتتد وتتتد
بيض المستوطناتا، ووصف نتنيا و تشري  القانون بالخطوة غير المسجولة، الفتا إلى ينرف بقانون ات

أن تشتتتتري  القتتتتانون لر متتتتا كتتتتان محفتتتتزا لتصتتتتوت مجلتتتتس األمتتتتن التتتتدولي، لصتتتتالح مشتتتتروع قتتتترار ضتتتتد 
االستيطان اإلسرائيلي في الضفة ال ر ية، في ظع امتناع الواليتات المتحتدة عتن استتخدام حتا التنقض 

 إسرائيع.)فيتو( لصالح 
وردت تصتتتريحات نتنيتتتا و صتتتباح يتتتوم األحتتتد، ختتتالل جلستتتة كتلتتتة حتتتزب الليكتتتود قبيتتتع اننقتتتاد جلستتتة 

 الحكومة األسبوعية.
و خوص مقترح قانون ضم مستوطنة امناليه أدوميم للسيادة اإلسرائيلية وحتع التدولتين، نقلتت صتحيفة 

ننتتي أن أعرضتته علتتى الفلستتطينيين ا تتترتسا علتتى لستتان نتنيتتا و مخاطبتتا وزراء حتتزب الليكتتود: امتتا يمك
  و دولة منقوصة دون صالحيات أو سيادة، وعليه ينارض الفلسطينيين ما اقترحتها.

أما بخصوص االستيطان، قال نتنيا و: افال أحتد يهتتم بته أكثتر منتي ومتن حكومتة الليكتود وسنواصتع 
 لة إسرائيعا.اال تمام في بشكع يتحلى بالحكمة والمسجولية لصالح االستيطان ولصالح دو 

 22/1/2017، 48عرب 
 
 فبراير خالل محادثة هاتفية واشنطن في شباط/ لزيارةدعا نتنياهو  ترامبمكتب رئيس الوزراء:  .22

بنيتتامين نتنيتتا و لزيتتارة  إلتتى)أ ف ب(: وجتته التترئيس األمريكتتي دونالتتد ترامتتب دعتتوة  -القتتدس المحتلتتة
األحتد اثتر محادثتة  اتفيتة  اإلسترائيليزراء واشنطن في شباا/ فبرايتر، علتى متا اعلتن مكتتب رئتيس التو 

  ي األولى بين الرجلين منذ تنصيب ترامب.
الزيتارة، مشتيرا إلتى ” التي ستستبا األيامالتاري  النهائي )للقاء( سيحدد في “مكتب نتنيا و ان  وأوضح

ينيين وعمليتتتة الستتتالم متتت  الفلستتتط إيتتتراناالتفتتتاق النتتتووي متتت  “أن التتترجلين تطرقتتتا ختتتالل المحادثتتتة إلتتتى 
 ”.أخرج ومواضي  

 22/1/2017، رأي اليوم، لندن
 
 وسكة حديد مع الدول العربية ميناء لغزة وضم أجزاء من الضفة: يناقش خطة "كاتس" "الكابينت" .23

قتتدم وزيتتر المواصتتالت اإلستترائيلي، يستترائيع كتتاتس، إلتتى الحكومتتة مشتتروع بننتتوان اخطتتة : محمتتد وتتتد
للمواصتالت النامتتة فتتي التتبالد ومشتتاري   استتتراتيجيةاللتته رجيتتة المبتادرة اإلستترائيليةا والتتذي يضتت  متن خ
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المواصالت بالضفة ال ر ية المحتلة ور ط إسرائيع بشبكة مواصالت م  الدول النر يتة المجتاورة، فيمتا 
 يقترح كاتس إقامة ميناء بحري في قطاع غزة.

تفتتا متت  االت أنتته وبحستتب صتتحيفة ا تتترتسا التتتي أوردت تفاصتتيع المشتتروع، فقتتد أعلتتن وزيتتر المواصتت
رئيس الحكومة بنيامين نتنيا و، طرح الخطة على الحكومة والمجلس التوزاري المصت ر، والتتي بلور تا 

 على ضوء الواق  النالمي وانتخاب ترامب رئيسا.
وبحسب المخطط، فإن التوزير كتاتس يقتترح إقامتة  يئتة محليتة للمستتوطنات علتى قترار الهيئتة المقامتة 

بالقتدس المحتلتة والمتواجتدة خلتف الجتدار النتازل ومنفصتلة عتن الختدمات البلديتة، لألحياء الفلستطينية 
م  ضرورة التوصع لتفا مات م  الرئيس ترامب بخصوص البناء بالمستتوطنات بشتكع يضتمن البنتاء 

 الحر في القدس والضفة ال ر ية المحتلتين.
بنتتاء جزيتترة صتتناعية بخصتتوص متتا يتنلتتا بقطتتاع غتتزة، يطتترح وزيتتر المواصتتالت متتن ختتالل الخطتتة، 

قامة مينتاء عتائم عليهتا، إضتافة إلنشتاء محطتات تحليتة للميتاو ومشتاري  طاقتة، متا  قبالة سواحع غزة وا 
 النالم بناء على ترتيبات أمنية. إلىيتيح لسكان القطاع بالخروج 

وتتنص الخطتة علتتى إنشتاء مينتاء عتتائم يتتم ر طتته بالقطتاع عبتر جستتر وينمتع عبتر قتتوة دوليتة ومراقبتتة 
رائيلية، فيمتتا ستتيكون مرتبًطتتا بمينتتاء آختتر بمدينتتة نيقوستتيا بقبتترص، ويجتتري نقتتع البضتتائ  ل تتزة بنتتد إستت

 فحص دقيا لها  ناك.
منيتتة اإلستترائيلية التتتي تتترج بإقامتتة المينتتاء ب تتزة اتنفتتيس الضتت ط ويحظتتى  تتذا الطتترح بت ييتتد األجهتتزة األ

 وتخفيف الحصارا.
 22/1/2017، 48عرب 

 
 إصدار أمر يلزم نتنياهو بالتخلي عن وزارة االتصاالتب "لعليا"ا البيط"المعسكر الصهيوني"  .24

قدمت كتلة االمنستكر الصتهيونيا برئاستة يتستحاق  رتستوم، يتوم األحتد، التماستا للمحكمتة : محمد وتد
النليا، طالبت من خالله المحكمة إصدار أمر يلزم رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنيا و التخلي 

وزير لتتوزارة االتصتتاالت، حيتت  كانتتت الحركتتة متتن أجتتع جتتودة الحكتتم قتتد قتتدمت متتجخرا عتتن منصتتبه كتت
 التماسا مماثال.

 22/1/2017، 48عرب 
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 عائالت جنود إسرائيليين قتلى ُتطالب بكشف إخفاقات الحرب على غزة .25
جنتتتتدًيا  55أفتتتتادت صتتتحيفة نيتتتدينوت أحرونتتتوتن النبريتتتتة، بتتت ن عتتتائالت : خلتتتدون مظلتتتوم -الناصتتترة 

( طالبتتت بنشتتر استتتنتاجات تقريتتر مراقتتب الدولتتة حتتول اإلخفاقتتات ختتالل 68ئيلًيا قتتتياًل )متتن أصتتع إستترا
 (.2014عملية نالجرف الصامدن على غزة )المسمى النبري للندوان على غزة صيف 

وطالبتتتت النتتتائالت اإلستتترائيلية بنشتتتر نإخفاقتتتات إستتترائيعن أثنتتتاء النتتتدوان، والتتتتي أعتتتد ا مراقتتتب الدولتتتة 
 يوسف شابيرا.النبرية، 

 22/1/2017قدس برس، 
 
 اإلعدام وال نتنازل عن الثوابت نختارالشيخ رائد صالح:  .26

سرد رئيس الحركة اإلسالمية بالداخع الفلسطيني الشي  رائد صالح : حاورو/محمد محسن وتدت م الفحم
ي أبرز المحطات واألحدا  خالل تسنة شهور من الحبس االنفراد -خالل حوار م  الجزيرة نت-

التي قضا ا في سجن رامون بصحراء النقب، وانطباعه عن الحياة بالنزل والحركة األسيرة التي 
 تواصع منها بحوارات ليلية عبر نوافذ الزنازين.

وخالل  ذا الحوار سّلط الشي  الضوء على التحقيقات التي أخض  لها من قبع المخابرات اإلسرائيلية 
واألقصى والثوابت الفلسطينية، مشيرا إلى أنه كان ينتقع بين التي حاولت التفاوض منه على القدس 

أقبية التحقيقات رافضا النروض اإلسرائيلية ومجكدا على الثوابت واستندادو لمواصلة دف  الثمن حتى 
 لو كان اإلعدام على أن يكون األقصى على طاولة المفاوضات.
ة ودينية، حي  يواجه المحاكمة ثانية ولم يتوقف شي  األقصى عند ما يتنرض له من مالحقة سياسي

بزعم التحريض وترجس منظمة محظورة، بقرار اتخذ قبع أيام من اإلفراج عنه بند أن رفض التفاوض 
على الثوابت، حي  يجزم ب ن الشنب الفلسطيني برمته والداخع الفلسطيني على وجه الخصوص 

 ودو ب رضه ومسكنه.والذي يني  حالة احتقان يني  الض وطات والمساومة على وج
 :على الرابط التالي نص الحوار ولالطالع على

8%D84%9%D7%A8/%D22/1/2017http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/

-%AD8%D7%A8%D84%9%D5%B8%D-%AE8A%D8%9%D4%B

-1%B8%D7%A8A%D%A8%AE%D8%D86%9%D

-85%9%D7%A8%AF%D8%D9%B8%D5%A8%D84%9%D7%A8%D

-7%A8%D84%9%D88%9%D

-86%9%D9%B8%D-84%9%D2%B8%D7%A8%D86%9%AA%D8%D86%9%D

%AA8%D8%A8%D7%A8%D88%9%AB%D8%D84%9%D7%A8%D 
 22/1/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/1/22/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/1/22/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/1/22/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA
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 ومداهمات واعتقاالت في الضفة األقصىمستوطنون يقتحمون  .27

اقتحمت مجموعة متطرفة، أمس األحد، باحات المسجد األقصى المبارك وتجولت فيها تحت : رام هللا
حراسة وحماية مشددة من قبع جي  وشرطة االحتالل اإلسرائيلي، ووسط محاوالت المصلين 

 ين فيه التصدي لهم بصيحات و تافات التكبير.والمرابط
وفي الضفة ال ر ية المحتلة، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي عددا من الفلسطينيين خالل حملة 

وقالت مصادر محلية في بلدة بيت فجار، إن قوات االحتالل دا مت  مدا مات شنتها فجر أمس.
 حتوياتها وتنمد تخريبها وتحطيمها.عددا من المنازل، وشرعت بتفتيشها والنب  في م

ودا م جي  االحتالل اإلسرائيلي، قرج و لدات عدة بالضفة ال ر ية المحتلة، وشرع بنمليات د م 
وتفتي  للمنازل، في الوقت الذي نصب فيه الحواجز النسكرية على مداخلها وشرع بتفتي  المركبات 

 والتدقيا في  ويات سائقيها وراكبيها.
تا جنو ي مدينة نابلس، دا مت قوات كبيرة من جي  االحتالل منازل األ الي، وشرعت وفي بلدة عور 

بالتحقيا منهم ميدانيا، وتسجيع أسمائهم وأرقام  وياتهم، وجم  بياناتهم الشخصية قبيع االنسحاب 
 من البلدة.

 22/1/2017، السبيل، عّمان
 
 من "عسقالن" بعد اقتحامه األسرى نقل عشرات  .28

منتقاًل من قسم  56سلطات االحتالل نقلت  إنقال نادي األسير الفلسطيني،  :موديعلي س -جنين 
األسرج األمنيين في سجن عسقالن، الذي د مته قوات القم  التابنة لمصلحة السجون مساء اليوم 

 .األحد
ة قسم نالمنبارن، وما يزال مصير بقي إلىمنتقاًل  12السجن نقلت  إدارة أن إلى األسيرنادي  وأشار

 ليه.إالمنتقلين مجهوال ولم يتسنى منرفة المكان الذي نقلوا 
 22/1/2017، القدس، القدس

 
 "األونروا" بحاجة لتدخالت نفسية واجتماعية طالبمن  %30تقرير:  .29

قدرت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتش يع الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى نناألونروان، : غزة
من طالب  %30سبب الحصار وتكرار الصراعات المسلحة، يحتاج حوالي اليوم األحد، أنه ب

 اجتماعية منتظمة.-ناألونروان إلى تدخالت نفسية
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وجاء في تقرير الوض  الطارئ للمنظمة الدولية، أنه من أجع بناء القدرات والمهارات لالستجابة لتلك 
األونروان خالل األسابي  ( في نCMHPاالحتياجات، نظم برنام  الصحة النفسية المجتمنية )

 الماضية سلسلة دورات تدريبية للمرشدين النفسيين في المدارس والداعمين النفسيين االجتماعيين.
 22/1/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 %118ـ الفلسطينية للصناعات اإلنشائية يتجاوز المعروض ب "سند" شركةاالكتتاب في أسهم  .31

إحدج شركات صندوق االستثمار « سند للموارد اإلنشائية»رويترز: قالت شركة  – رام هللا
الطلب على أسهم الشركة التي  إنالفلسطيني، الذراع االستثمارية للسلطة الفلسطينية، أمس األحد 

ستقرر نسبة التخصيص  إنهاوقالت الشركة في بيان  في المئة. 118طرحت لالكتتاب النام تجاوز 
 شباا.في فبراير/

مليون دوالر ذراع الصناعات اإلنشائية لصندوق االستثمار  66التي يبلو رأسمالها « سند»تنتبر 
 الفلسطيني.

سيتم توظيفها نحصيلة االكتتاب  إن، االستثماروقال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق 
ولى من مشروع مصن  في تمويع األنشطة التش يلية والتطويرية للشركة بما فيها تنفيذ المرحلة األ

 .نإسمنت فلسطين
في بيانها إن مشروع مصن  اإلسمنت يهدف إلى إنتاج مليون طن سنويا، حي  تقدر « سند»وقالت 

 مليون دوالر سنويا. 300بحوالي  اإلسمنتقيمة واردات 
مليون دوالر وينمع في النديد  800صندوق االستثمار الفلسطيني، البالو رأسماله  إنوقال مصطفى 

من القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية واإلنشائية، يدرس طرح أسهم عدد من شركاته لالكتتاب 
 النام دون إعطاء مزيد من التفاصيع عن الشركات أو حجم األسهم التي ستطرح.

 23/1/2017، القدس العربي، لندن
 
 ألميركيةتداعيات احتمال نقل السفارة او يبحثان السالم  وعباسهللا الثاني  عبد .31

 رئيس السلطة الفلسطينيةبح  النا ع األردني الملك عبدهللا الثاني أمس م  : أ ف ب -عمان 
محمود عباس عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين والوض  في القدس، وفا ما أفاد بيان 

باس في قصر هللا أجرج أمس مباحثات م  الرئيس ع للديوان الملكي. وأوضح البيان أن الملك عبد
تناولت الجهود المبذولة لتحريك عملية السالم )...( وأ مية التنسيا المستمر »الحسينية في عمان 

طالق مفاوضات جادة وفاعلة، استنادًا إلى  حيال الخطوات القادمة إلعادة إحياء مفاوضات السالم وا 
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ى أ مية القمة النر ية المباحثات ركزت عل»وأضاف أن «. حع الدولتين وقرارات الشرعية الدولية
آذار )مارس(، والموضوعات التي ستبحثها، وفي مقدمتها  29المقبلة التي تستضيفها المملكة في 

 «.القدس والقضية الفلسطينية
األردن سينمع من خالل رئاسته للقمة النر ية على إعادة الزخم للقضية »وأكد الملك عبدهللا أن 

أ مية التنسيا خالل الفترة المقبلة »كما تطرقت المباحثات إلى «. ةالفلسطينية، ومبادرة السالم النر ي
م  أركان اإلدارة األميركية والكون رس لبيان اننكاسات أي قرارات تمس بالوض  الحالي في القدس 

األردن سينمع م  جمي  األطراف اإلقليمية »وأكد الملك أيضًا أن «. على األمن والسالم في المنطقة
 «.اظ على الوض  التاريخي القائم في القدس وعدم المساس بهوالدولية للحف

 23/1/2017، الحياة، لندن
 
 مقدسي 200ستوظف  األردنيةالعبادي: األوقاف  .32

أكد مدير متابنة شجون القدس واألقصى بوزارة األوقاف األردنية عبد : يحيى الينقو ي -عمان / غزة 
ل شهر أو شهرين في مجاالت مختلفة متنلقة مقدسي خال 200هللا النبادي, أن وزارته ستوظف 

 باإلدارة والحراسة والنظافة واإلنذار من الحريا، وذلك لحاجة ناإلدارة إليهم ودعم صمود المقدسيينن.
إن وزارته نشرت إعالنات التوظيف قبع عدة أشهر، وأجرت  أمس،وقال النبادي لصحيفة نفلسطينن 

ظيف علًما ب ن  ذا الندد سيرف  عدد الموظفين التابنين المقابالت، وأنها في الطور األخير للتو 
 لألوقاف األردنية في القدس إلى ألف موظف.

وشدد على أن  ناك خطًطا نومكائدن تدبر للقدس، مردًفا: نإن اإلنسان المقدسي  و الذي يحمي 
 القدس، ويحتاج إلى دعم كبير من كافة الدول النر ية واإلسالميةن.

أنه ال بد أن يدعم أ ع القدس من كافة الدول النر ية واإلسالمية، وأن يساعدوا وشدد النبادي على 
األردن بدعم الفلسطينيين بشكع عام والقدس بشكع خاص، مجكًدا أن أ ع المدينة المقدسة يستحقون 

 الدعم أكثر بكثير مما يدعمون به ا ن.
 22/1/2017، فلسطين أون الين

 
 فتوى من شيخ في مخيم عين الحلوةأنه تلقى اليزعم  "الحمرا"انتحاري بيروت:  .33

أكد االنتحاري الذي كان حاول تفجير نفسه في أحد مقا ي بيروت مساء  ”:راي اليوم“بيروت ت 
 شخصا من رواد المقهى. 50ونيته قتع نداع ن انتمائه لتنظيم  السبت،
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عاما( و و من سكان صيدا:  25قال االنتحاري عمر حسن الناصي ) ن24لبنان نوحسب موق  
وأضاف إنه ”. م  فتوج دينية من شي  في مخيم عين الحلوة” اإلسالميةالدولة “تلقيت األمر من “

في شارع الحمرا ووصع إلى الشارع بسيارة م  رفيقين له وخب  ” كوستا“قرر تفجير نفسه داخع مقهى 
 الحزام الناسف تحت المقند.

واستطل  شارع الحمرا وبات ليلته في مخيم برج البراجنة، وفي اليوم  وأفاد الناصي ب نه جاء قبع يوم
التالي لبس الحزام الناسف وتوجه نحو شارع الحمرا لكنه لم يكن ينرف أن ثال  سيارات من 

 مخابرات الجي  والمنلومات تراقبه.
في برج البراجنة وكشف الموقوف أسماء رفاقه من التنظيم في صيدا ورفيقيه الذين كانا برفقته اختفيا 

  وصبرا، حي  تركا السيارة وذ با سيرا على األقدام.
من جهتها ذكرت وسائع إعالم أن الناصي ينمع ممرضا في مستشفى حمود الجامني في صيدا، 

 وكان من أنصار الشي  أحمد األسير، الموقوف لدج القوات األمنية بتهم اإلر اب.
 22/1/2017، ، لندناليومرأي 

 
 "دعاية"للشعب اإليراني  نتنياهورسالة  تعدّ طهران  .34

س الوزراء اإلسرائيلي بنيامين طهران الرسالة التي بنثها رئي : عّدتمحمد صالح صدقيان –طهران 
الجديدة.  األميركيةنيا و إلى الشنب اإليراني مجرد دعاية سياسية يريد من خاللها ابتزاز اإلدارة نت

التي  ىإن مثع  ذو الرسالة ليست األول« الحياة»يرانية لت وقال مصدر مقرب من وزارة الخارجية اإل
يبنثها المسجولون في الكيان الصهيوني إلى الشنب اإليراني الذي ال ينير ا أي أ مية ألن نتنيا و 
آخر شخص يستطي  الحدي  عن الحرية والحقوق، بسبب الجرائم التي يرتكبها يوميًا في حا الشنب 

 ن وشيوخ األراضي الفلسطينية المحتلة.وحا أطفال وشبا الفلسطيني
وجهه أمام الرأي النام المحلي والنالمي، و و ال يملك مثع  ذو « تبييض»أن نتانيا و يريد  جورأ

نيا و وبقية أركان في نت ج أن الشنب اإليراني ير  ىيتحد  عن حقوق الشنوب، الفتًا إل حتىالنزا ة 
 تع. الكيان الصهيوني نماذج لإلر اب المنظم والق

نيا و وغيرو من قادة االحتالل يستطينون منرفة وجهة نظر الشنب اإليراني من خالل نت»وقال إن 
التظا رات المليونية التي تخرج في يوم القدس الذي يصادف الجمنة األخيرة من شهر رمضان من 

 حتالل وجهة نظرو وا تمام  ذا الشنب بالقضية الفلسطينية واال علىكع عام ليقف في شكع حقيقي 
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أن قضيته المركزية  ي في إنهاء االحتالل  ج الصهيوني لألراضي الفلسطينية المحتلة، و و ير 
 «.الصهيوني لألراضي الفلسطينية المحتلة

 23/1/2017، الحياة، لندن
 
 السفارة األميركية إلى القدس ال يزال مبكرا نقلالبيت األبيض: بحث  .35

ر ت التقارير فيما يتنلا بموقف البيت األبيض في عهد الرئيس ن: تضااإللكترونيةناأليام  -رام هللا 
األميركي الجديد دونالد ترامب من نقع السفارة األميركية إلى القدس، ما بين حدي  عن نقا  في 

 مراحله األولية، وما بين تصريحات حول أن الحدي  عن األمر ال يزال مبكرًا.
احتمال نقع  بش نالمجشرات  أ ميةاألحد، من  أمسال ، قاألبيضفوفا وكالة فرانس برس فإن البيت 

 القدس في وقت قريب. إلى أبيبفي اسرائيع من تع  األميركيةالسفارة 
لوكالة فرانس برس ننحن ال نزال في مراحع  األبيضوصرح شون سبايسر المتحد  باسم البيت 

 مبكرة جدا لنناق   ذو المسالةن.
ن اإلسرائيلية ما نشرته من تصريحات نسبت  ترتس)د ب أ( عن ن فيما نقلت وكالة األنباء األلمانية

للمتحد  باسم البيت األبيض شون سبايسر اليوم األحد، قال فيها إن إدارة الرئيس األمريكي دونالد 
 ترامب نفي المراحع األوليةن لمناقشة نقع السفارة األمريكية من تع أبيب إلى القدس.

 23/1/2017، األيام، رام هللا
 
 مال ومخاوف إسرائيلية من ترمبصحف عبرية: آ .36

تباينت ا راء اإلسرائيلية بش ن سياسة الرئيس األميركي الجديد دونالد ترمب عقب دخوله رسميا 
البيت األبيض وأدائه القسم، بين مرحب به ومنتبر إياو حليفا وثيقا إلسرائيع، و ين متخوف من أن 

 لدعم النسكري والمالي المقدم لها.تكون لسياساته الخارجية دور في تقليص ا
فقد نقلت القناة اإلسرائيلية السابنة التابنة للمستوطنين، سلسلة تصريحات لقادة إسرائيليين رحبوا 

 بوصول ترمب إلى سدة الحكم في الواليات المتحدة، لما لذلك من ت ثير إيجابي على إسرائيع.
س الحالي للجنة الخارجية واألمن بالكنيست، ووجه آفي ديختر وزير األمن الداخلي السابا الرئي

رسالة إلى ترمب لتشجينه على نقع السفارة األميركية إلى القدس، ليكون أول رئيس في النالم يقدم 
 على  ذو الخطوة.
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ونقلت القناة عن وزير التنليم اإلسرائيلي زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت، أن دخول ترمب 
أمام فرصة قد ال  -منذ خمسين عاما-ني أن إسرائيع دخلت عهدا جديدا، وأنها إلى البيت األبيض ين

 تتكرر لفرض سيادتها، مما سيدفنها لتفنيع سيادتها على المستوطنات القائمة في الضفة ال ر ية.
وذكرت القناة أن الرئيس اإلسرائيلي رجوفين ريفلين وجه دعوة لترمب لزيارة القدس، واصفا إياو 

رائيعن ألن التحالف القائم بين إسرائيع والواليات المتحدة ال يقتصر على الصداقة بين بتنصديا إس
الزعماء فقط، بع  ي قيم مشتركة تجمنهما، منر ا عن أمله في أن تتوثا عالقات تع أبيب م  

 واشنطن في ظع رئاسة ترمب، وتزداد أواصر التناون في شتى المجاالت.
ائيلي في مجلة نغلوبسن ران داغوني إن  ناك تخوفات إسرائيلية من جهة أخرج، قال الكاتب اإلسر 

من إمكانية توقف الدعم النسكري والمالي الذي تقدمه واشنطن لتع أبيب، في ظع إعالن ترمب في 
 خطاب التنصيب عن شنار نأميركا أوالن.

حدة يتم دف  وأضاف داغوني أن ترمب ألمح لوجود قواعد عسكرية أميركية خارج حدود الواليات المت
تكاليفها من داف  الضرائب األميركي، ور ما يقصد بذلك القواعد المقامة في ألمانيا وكوريا الجنو ية 
واليابان، التي تكلف نحو عشرة مليارات دوالر سنويا، وصوال إلى المساعدات النسكرية والمالية 

 األميركية المقدمة إلسرائيع ومصر.
مليارات دوالر، ومصر أقع قليال، وم  بداية  3.1ن الواليات المتحدة وأكد أن إسرائيع تتلقى سنويا م

 مليارات دوالر سنويا. 3.8سوف تحصع إسرائيع على  2018عام 
 22/1/2017، ، الدوحةنتالجزيرة 

 
 سيقيم في بيت يملكه بالقدس "إسرائيل"السفير األميركي الجديد لدى  .37

سفير المقبع للواليات المتحدة في إسرائيع، أنه ينوي أعلن ديفيد فريدمان، ال: نظير مجلي - تع أبيب
 اإلقامة في بيت رحب يملكه منذ سنوات طويلة في القدس، وليس في بيت السفير األميركي الدائم،

 القائم حاليا في مدينة  رتسليا المجاورة لتع أبيب.
مجلس المستوطنات المنروف أن فريدمان، من النشطاء القريبين من قوج اليمين في إسرائيع، ومن 

في عمارة فخمة أقيمت  في القدس ال ر ية،« الطالبية»بشكع خاص. وكان قد اقتنى له بيتا في حي 
عليها حراسة قوية، يقطنه خالل زياراته المكثفة إلسرائيع. وقد كان من الطاقم القريب من الرئيس 

زو، سفيرا للواليات المتحدة في الذي عينه حال فو  األميركي، دونالد ترمب، خالل الحملة االنتخابية،
إسرائيع. وعلى الرغم من أنه لم يحصع على مصادقة مجلس النواب على تنيينه بند، فإنه صرح 

إسرائيع في نهاية فبراير )شباا( المقبع ليباشر القيام بمهامه. ويقول فريدمان  ب نه ينوي الوصول إلى
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المدينة  ظر عن وجود قرار بنقع السفارة إلىفي جلسات م لقة، إنه ينوي الني  في القدس، ب ض الن
 أو عدم وجودو.

 23/1/2017، ، لندنالشرق األوسط
 
 مستشارًا للشرق األوسط ترامب وزارة العدل األمريكية توافق على تعيين صهر .38

أعطت وزارة الندل األمريكية الضوء األخضر إلمكانية تنيين جاريد كوشنر صهر الرئيس : د.ب.أ
، أن الخبراء القانونيين «نيويورك تايمز»رامب ك حد كبار مستشاريه. وذكرت صحيفة الجديد دونالد ت

بالوزارة قرروا عدم تنارض مثع  ذو الخطوة م  القوانين الفيدرالية التي تحظر تولي الوظائف عبر 
 محاباة األقارب.

اسة. و رر استندت الصحيفة في ذلك إلى تقرير نشر السبت، بند يوم واحد من تولي ترامب الرئ
ال تنطبا على  محامو اإلدارة األمريكية ذلك ب ن اللوائح التي تحظر تنصيب الرئيس أيًا من أقار ه

للسلطة »وظائف البيت األبيض، مشيرين إلى أن الوظيفة التي سيتوال ا كوشنر فنية وليست تابنة 
 «.التنفيذية
ا وينتبر أكثر المقر ين منه. وينتزم عامًا يهودي الديانة ومتزوج من ابنة ترامب إيفانك 35كوشنر 

 ترامب تنيينه مستشارًا له لشجون الشرق األوسط.
 23/1/2017، الخليج، الشارقة

 
 ما بعد الحقيقة: عندما يفّضل الناس األخبار الزائفة .39

اعتاد منجم أكسفورد وض  تصنيف عالمي في نهاية كع عام للكلمات أو النبارات : محمد خلف
وتداواًل في النالم والتي اكتسبت شهرة واسنة ألنها تجشر إلى المواضي  الساخنة األكثر استخدامًا 

وأمزجة الرأي النام أو المواقف النامة. واختيار  ذو الكلمات والنبارات ينكس الت ّيرات الحاصلة في 
لنام الل ة المتداولة لجنلها تتكيف م  متطلبات الوقت أو الزمن الذي يفرض وجود ا وانتشار ا. في ا

بصفته مصطلح النام، كونه  post - truth« ما بند الحقيقة»اختار علماء الل ة مصطلح  2016
يوضح ب فضع صورة الوض  الذي نني  فيه ا ن. الكلمات التس  األخرج في الالئحة تجشر 

 اتجا ات مهمة لتطور المجتمنات والتقنيات والنالقات المتبادلة بين االثنين.
ب نها الظروف التي تكتسب فيها الحقائا الموضوعية « ما بند الحقيقة»لح وينرف أكسفورد مصط

ت ثيرًا أقع في تشكيع الرأي النام عند مخاطبة عواطف الناس واقتناعاتهم الشخصية. ويتضح من 
 2000دراسة شارك في إعداد ا عدد من المدققين الل ويين أن  ذا المصطلح ارتف  استخدامه بنسبة 
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، وذلك بالتزامن م  خروج بريطانيا من االتحاد 2015ذا النام مقارنة بالنام في المئة خالل  
 األورو ي، وحالة التراشا الكالمي الحاد التي رافقت االنتخابات الرئاسية األميركية.

أين يكمن الخطر الكبير في األخبار الزائفة؟ ولماذا يثا الناس بها؟ يجيب الخبير في علوم 
يميع اإلنسان إلى تصديا األشياء التي »ي  األلمانية كارستن راينمان: االتصاالت بجامنة ميون

تتطابا م  تصوراته وينتبر ا صادقة، كما ينتبر ناقلي األخبار الزائفة أدق من غير م، ولكْن بالت كيد 
ثمة آخرون لديهم قدرة على منرفة ما  و كاذب وما  و صحيح، ويوجد نوع ثال  من الناس 

م الخاطئة، وفي الوسط توجد مجموعة غير عارفة ومستندة لقبول ما يتم يتمسكون بتصوراته
 «.ترويجه

 
 المعلومات واألخبار واالقتناعات

المنلومات الم لوطة التي يتلقا ا »في دراسة أجرتها جامنة في أستراليا توصع الباحثون إلى أن 
سابقة ومنتقداتهم السياسية أو األشخاص تلتصا سرينًا ب ذ انهم حين تكون متوافقة م  اقتناعاتهم ال

القبول باألكاذيب المريحة التي تشبه ما ننتنقه أسهع كثيرًا وأقع كلفة من »، واستنتجت أن «الدينية
 «.رفضها أو البح  لمنرفة الحقيقة المجردة من أي انحياز

ة دف  عالم ما بند الرقمي»البريطانية سايمون جينكينز إن « ال ارديان»وقال الكاتب في صحيفة 
بنقولنا إلى الهرولة خلف ت ريدات ومنشورات قصيرة ال ثة، فلم نند نصبر على قراءة جملة طويلة، 

 «.نا يك بكتاب أو بح  أو دراسة، أو أي منلومة مركبة أو منقدة
ينجذب القراء ومشا دو محطات التلفزيون والمستمنون إلى اإلذاعات، برأي الباحثة األميركية جودي  

، إلى األخبار والقصص التي تحاكي انتماءاتهم «سي أن أن»رير نشرو موق  شبكة دونا  في تق
آبي أو ليلسر تخالفها الرأي بقولها « واشنطن بوست»السياسية والحز ية، إال أن الكاتبة في صحيفة 

ظا رة »ورأت أن «. دواف  صناعة األخبار المفبركة ليست حز ية في ال الب، إنما مادية»إن 
الذي له دور « فايسبوك»كاذبة عادة ما تحقا عائدًا ماديًا للمشت لين بها خصوصًا موق  األخبار ال

عندما تنشر شخصية عامة خبرًا زائفًا، فإن ذلك يضفي »وتضيف: «. كبير في انتشار  ذو الظا رة
مصداقية على المصدر في عين الجمهور، ور ما يضيف إلى أر اح المزيف بضنة آالف من 

 «.الدوالرات
الل قيامها بتتب  مسار انتشار األخبار المفبركة في وسائع التواصع االجتماعي ومنابر اإلعالم خ

حادثة بطلها مواطن أميركي  و إريك تاكر مجسس شركة تسويا في « نيويورك تايمز»روت صحيفة 
رف   ، ولكنه تمكن من«تويتر»متابنًا في  40مدينة أوستن في والية تكساس، الذي لم يكن لديه سوج 
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 ذا الندد عشرات المّرات خالل ساعات بند نشرو خبرًا مفبركًا يزعم أن متظا رين ضد دونالد ترامب، 
ممن دفنت لهم األموال ليقوموا بذلك، يركبون ا ن في باصات ويتوجهون للتظا ر في أوستن. وقد 

الخبر كثيرون، وّثا خبرو بصورة مفبركة، ونجح في إشنال مواق  التواصع االجتماعي، وكرر نشر 
في عالم افتراضي متصع، تتفوق السرعة على الدقة، ما »بينهم ترامب نفسه. وعلقت الصحيفة أنه 

يجنع للزيف أسبقية على الحقيقة، بحي  يمكن لفرد عادي أن يب  خبرًا مفبركًا، ويجنع منه حدثًا 
 «.ونشرات األخبارتتجه األنظار إليه، ليصير الننوان األول في الصحف والمواق  اإلخبارية 

 
 حرب األخبار المفبركة

يكشف انتشار األخبار الكاذبة ودخول دول وأجهزة استخبارات دولية على خط توزينها ونشر ا عبر 
وسائع التواصع االجتماعي ومجسسات إعالمية متنددة مرحلة من تطور الصراعات اإلقليمية والدولية 

ماضي، بحي  تنطلا في سياق الحرب السيبرانية واتخاذ ا منحى مختلفًا عما كانت عليه في ال
والنالم االفتراضي في شكع يخرج عن السيطرة. وأصبح خطر  ذا النوع من الميديا عبر اإلنترنت 
يهدد النالم، فهناك مقال يحتوي على منلومات ملفقة وكاذبة أدج إلى سجال شرس بين إسرائيع 

تهديدًا « تويتر»تاني خواجة محمد آصف عبر وباكستان وصع إلى حد توجيه وزير الدفاع الباكس
نوويًا للدولة النبرية. وفي السياق نفسه، ي تي تدخع روسيا الشرس في الحملة االنتخابية األميركية 
ومساعدتها المرشح ترامب على الفوز بالرئاسة و زيمة  يالري كلينتون، علمًا أن موسكو وترامب 

واشنطن »ألميركية كاتلين ديوي في مقال نشرته صحيفة نفسه نفيا حصول ذلك. وتوضح الصحافية ا
لتحقيا مكاسب سياسية ومادية. وتشدد « فايسبوك»كيف تستخدم مواق  األخبار الزائفة « بوست

فايسبوك بحاجة إلى محرر تنفيذي قادر على التمييز بين »الكاتبة مارغريت سوليفان على أن 
 «.ند إلى أدلة و را ين وقرائن حقيقيةأكاذيب ال أساس لها وريبورتاج استقصائي يست

يند التصدي لألخبار الزائفة مهمة في غاية الصنوبة ألن التدقيا في مواق  التواصع يبقى برأي 
الكثير من مستهلكي األخبار الو مية  م في غالبيتهم ممن »الخبراء أمرًا غير فّنال. وترج دونا  أن 
ونه منبرًا للدعاية الحز ية والسياسية وما تنتجه من قصص باتوا يرتابون في اإلعالم التقليدي وينتبر 

 «.مخادعة وخادعة تسنى لتشكيع رجيتهم حول أحدا  وقضايا منينة
اتهامات حادة بالفشع في مواجهة نشر األخبار الكاذبة ومن  انتشار « غوغع»و « فايسبوك»ويواجه 

من المسجولية في انتشار األخبار  جانباً »أن « نيويورك تايمز»المنلومات الملفقة. وذكرت صحيفة 
ألنها جنلت من الممكن « غوغع»و « فايسبوك»الكاذبة يق  على عاتا شركات اإلنترنت مثع 

، و و ما رفضه الرئيس «ت شارأك األخبار الكاذبة مباشرة م  ماليين المستخدمين وتراخت في ذلك
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، علمًا أنه تراج  الحقًا في شكع «نونةفكرة مج»مارك زوكر يرم منتبرًا ذلك « فايسبوك»التنفيذي لت 
ضمني عن رأيه  ذا بإعالنه أن شركته تنمع على حع مشكلة المنلومات الخاطئة، واصفًا المهمة 

يرج البروفسور ميلكو بتروف مدرس مادة النيوميديا «. مشكلة منقدة سواء فنيًا أو فكرياً » ذو ب نها 
الجهود المبذولة لدحض  ذو »صوفيا البل ارية أن  والنالقات النامة في كلية الصحافة في جامنة

المنلومات غالبًا ما تجدي إلى نتائ  عكسية وتجنع األشخاص الذين يصدقون  ذا النوع من األخبار 
 «.يتشبثون بها أكثر

 23/1/2017، ، لندنالحياة
 
سرائيل في الفضاء االفتراضيّ حماسمواجهة جديدة بين " .41  " وا 

 عدنان أبو عامر
سرائيع، اعترف الجي   في الوقت الذي تشهد األوضاع األمنّية في غزة  دوءًا حذرًا بين نحماسن وا 

كانون الثاني/يناير ب ّن نحماسن نجحت في التنّصت على اّتصاالت ضّباطه  11اإلسرائيلّي في 
وجنودو، وسيطرت على  واتف النشرات منهم، وفتحت حسابات مزّيفة على موق  نفيسبوكن، 

على منلومات حّساسة. وجاء في اعتراف الجي  اإلسرائيلّي أّن أعضاء نحماسن وحصلت عبر ا 
وضنوا فيروسات سيطرت على  واتف عشرات الجنود، وأّن الحسابات الو مّية على نفيسبوكن مليئة 

 بصور فتيات جميالت، وأّن أعضاء نحماسن اّتصلوا عبر ا بالجنود، وأجروا محادثات مطّولة منهم.
كانون ثاني/يناير أن التنرف على عناصر حماس الذين  11ائيلية الناشرة كشفت يوم القناة اإلسر 

اتصلوا بالجنود والضباا اإلسرائيليين تم أوائع يناير الجاري، عقب عملية استخبارية نفذ ا الجي  
اإلسرائيلي وجهاز األمن اإلسرائيلي النام الشاباك، لندة أشهر، برصد حسابات وأرقام مجهولة 

دفت الجنود، لإليقاع بهم، والحصول على منلومات مهمة عنهم، وعن وحداتهم النسكرية، استه
وبند طول فحص وتدقيا تبين أن  النقالة،واستخدام برمجيات وفيروسات للتجسس على  واتفهم 

 الفتيات المتصالت بجنودو  ن في األساس عناصر متنكرة من حماس.
خالد صافي  االجتماعيالمتخّصص بشبكات الّتواصع  وفي  ذا السياق، قال المهندس الفلسطينيّ 

لتنالمونيتورن: نإّن عناصر حماس وضنت تطبيقات تجّسس على  واتف الجنود والضّباا اإلسرائيلّيين 
تسّمى حصان طروادة، قادرة على السيطرة عليها، والتحّكم بها عن بند، واالّطالع على المكالمات 

 يع كاميراتها داخع المواق  النسكرّية على حدود غّزة، لكّن ال أحد والرسائع الواردة والصادرة، وتش
ينلم خطورة المنلومات التي حصلت عليها حماس من الجنود، م  أّن المخابرات اإلسرائيلّية لديها 

 تقنّيات متقّدمة جّدًا قادرة على فنع األمر ذاته م  المقاومة الفلسطينّيةن.
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كانون/ثاني يناير ملفًا يتضمن توثيقا لهذا االختراق األخير  13م ونشر موق  الجي  اإلسرائيلّي يو 
الذي قامت به نحماسن لجنودو وضّباطه، وتضمن الملف تنليمات أمنية للجنود للتشّدد في استخدام 

 الهواتف الذكّية، خشية وقوعهم في مّرات مقبلة بشراك نحماسن االستخباراتّية.
كانون الثاني/يناير حديثًا لجندّي استدرجته نحماسن، لم تذكر  12في  و ّثت القناة اإلسرائيلّية الثانية

اسمه، وقال: نإّن فتاة حسناء اّتصلت بي، وخضنا محادثات طويلة. وبند أن تنّززت عالقتنا، و دأت 
أثا بها، طلبت مني تنزيع تطبيا خاص بالمحادثة السرّية، فقمت بتحميع التطبيا على  اتفي، لكّنه 

م أحذفه من  اتفي، وعدنا للحدي  عبر ماسنجر فيسبوك، لكّني اكتشفت بند فترة أّني لم ينمع، ول
 وقنت في الف ، وأّني كنت أتحّد  م  أحد عناصر حماسن.

من جهته، قال أستاذ الدراسات األمنّية في كلّية النودة ب ّزة إسالم شهوان لتنالمونيتورن: نإّن اعتراف 
اختراق حماس للجنود حقيقّي ويطرح أسئلة حول سبب اعتراف  إسرائيع يحتمع تفسيرين: إّما أنّ 

إسرائيع بذلك ومنح حماس  ذا اإلنجاز، أو أّن حدي  إسرائيع ي تي لتضخيم قدرات حماس األمنّية 
ظهار ا أمام اإلسرائيلّيين أّنها تشّكع خطرًا على الدولة، مّما قد يمّهد لتوجيه ضر ة  والنسكرّية وا 

م  أّن مواق  حماس النسكرّية منتشرة على طول حدود غّزة، و إمكانها مراقبة استباقّية للحركة، 
 الوض  األمنّي في إسرائيع، من دون اختراقات أمنّية من  ذا النوعن.

وكان الفتًا أّن االعتراف جاء من إسرائيع، الطرف الوحيد الذي أعلن روايته عّما حصع، فيما التزمت 
، م  أّن األمر قد ينتبر إنجازًا أمنّيًا لها في مواجهة إسرائيع، نحماسن الصمت، ولم تصدر بياناً 

ويزيد من شنبّيتها بين الفلسطينّيين. ولقد أجرج نالمونيتورن اّتصاالت م  الناطقين باسم نحماسن، 
ألخذ تنقيب منهم، لكنهم رفضوا الحدي ، ألن حماس قررت عدم التنليا على األمر، من دون ذكر 

 األسباب.
كانون الثاني/يناير م  اختراقات نحماسن للجنود  12رّواد شبكات الّتواصع اإلجتماعّي في  وتفاعع

اإلسرائيلّيين، وأطلقوا  اشتام # كر_حماس، وترّكزت الت ريدات على السخرية من الجي  اإلسرائيلّي 
ة وتدّني مستواو وضنف قدراته االستخباراتّية، و ناك من أنصار نحماسن من استبند الرواي

اإلسرائيلّية، ألّن نحماسن ال تستخدم أساليب رخيصة كانتحال صور فتيات، بما يخالف قيمها 
 الدينّية.

و دورو، قال لتنالمونيتورن األسير الفلسطينّي المحّرر محمود مرداوي، و و من كوادر نحماسن، التي 
إلسرائيلّية: نإّن أسباب ، ومتاب  جّيد للشجون ا2011أطلقت إسرائيع سراحها بصفقة التبادل في عام 

اعتراف إسرائيع بمحاولة حماس استدراج ضّباطها، تكمن في تسليطها الضوء على مخاطر 
التكنولوجيا وتضخيم أضرار ا على أمن إسرائيع، وتخويف جنود ا من التسا ع باستخدام الجّواالت 
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بهدف اختراق الجّواالت الذكّية، وعدم الّتواصع م  عناصر غير منروفة قد تنتحع شخصّيات و مّية 
والحصول على منلومات حّساسة خطيرة عن الجي ، وعدم تخزين منلومات و يانات كصور مواق  

 عسكرّية أو أسرار حّساسة قد تجّدي إلى وقوع أضرار بال ة لو وصلت إلى جهات مناديةن.
اء االفتراضّي بات جبهة لكّن مسجواًل أمنّيًا فلسطينّيًا، رفض كشف  وّيته، قال لتنالمونيتورن: نالفض

قتالّية بين الفلسطينّيين واإلسرائيلّيين، ويستخدم الفلسطينّيون فيها طرقًا ثال : األولى دخول 
مجموعات شبكات تواصع متخّصصة بقضايا عسكرّية وتوافر مصدر منلومات أمنّية، والثانية التوّجه 

واصع م  سّيدة للحصول على منلومات مباشرة إلى الجنود اإلسرائيلّيين بإظهار رغبة شاب في الت
منهم، والثالثة سيطرة المقاومة على  اتف الجندّي يمّكنها من رجية مكان وجودو والتنّصت على 

 مكالماته، وتنّقب الرسائع التي يتلّقا ا ويرسلهان.
حظي موضوع اختراقات نحماسن للجنود والضّباا بحّيز كبير في نقاشات اإلسرائيلّيين، ففي حين 

كانون الثاني/يناير أّن عناصر نحماسن  13علن أفيخاي أدرعي المتحّد  النسكرّي اإلسرائيلّي في أ 
شخصّية فتاة من  16استخدمت تكنولوجيا متطّورة وتحّدثت بل ة عبرّية عالية المستوج، وانتحلت 

يوسي ميلمان في شّتى أنحاء النالم، أثنى منّلا الشجون االستخباراتّية اإلسرائيلّي بصحيفة نمناريفن 
كانون الثاني/يناير على ضّباا استخبارات نحماسن ألّنهم أظهروا  12مقاله بذات الصحيفة يوم 

، مشيرًا إلى أّن نحماسن تمتلك وحدة حرب إلكترونّية االجتماعيإبداعًا في اختراق مواق  الّتواصع 
 لديها قدرات ال يستهان بها.

كانون  13في صحيفة نمكور ريشونن عمير ر ابورت بت كما أّكد الخبير النسكرّي اإلسرائيليّ 
الثاني/يناير أّن نحماسن ال توقف عملّياتها التجسسّية على إسرائيع عبر الفضاء اإللكترونّي، والجي  

 اإلسرائيلّي ينرف حجم الجهد الذي تبذله نحماسن في  ذا المجال االستخباراتّي.
 ن اإلسرائيلّي والفلسطينّي عالء الريماوي من جهته، قال مدير مركز القدس لدراسات الش

لتنالمونيتورن: نإّن خشية إسرائيع من االختراقات األمنّية لحماس تتجاوز حصولها على منلومات 
عسكرّية، فقلا إسرائيع ينود إلى أّن حماس قد تنتقع بهذو االختراقات إلى مرحلة التجنيد السايبري 

 يب بنض المنّدات إلى غّزة عبر المنابر اإلسرائيلّيةن.للجنود والضّباا لكي يساعدو ا في تهر 
سرائيع، لكّنها من دون قذائف ورصاص،  وأخيرًا،  ذو جولة جديدة من المواجهة تخوضها نحماسن وا 
ّنما منركة تجري في الفضاء االفتراضّي، يقود ا عشرات المقاتلين من الجانبين خلف شاشات  وا 

ون إلى بنضهما ضر ات قاسية، ورغم أّن الدماء ال تسيع فيها، الحواسيب والهواتف الذكّية، يوّجه
 لكّن ما يتسّرب منها من منلومات أمنّية وعسكرّية قد تلحا الضرر الكبير ب حد ما أو بكليهما.

 19/1/2017المونيتور، 
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 عباس أحضان إلىبين مقاومة القدس ومساومات الفصائل الفلسطينية.. هرولة الفصائل  .41

سمعبد الستار قا  
تمر المقاومة الفلسطينية في حالة ركود على مدج سنوات خاصة في الضفة ال ر ية ولوال أن الكيان 
الصهيوني يدير عجلة الحروب لتقلصت ا تمامات الناس بالمقاومة إلى حد خطير. أخذت المقاومة 

وارتف  ، 1988الفلسطينية تنحسر منذ اعتراف المجلس الوطني الفلسطيني بالكيان الصهيوني عام 
ألن منظمة التحرير تنهدت  67منسوب االنحسار بند قدوم السلطة الفلسطينية إلى األرض المحتلة/

بمقاومة ما يسمى باإلر اب ومالحقته، والذي  و المقاومة الفلسطينية. ومنذ تشكيع السلطة 
ئيليين. لكن  ذا الفلسطينية والمقاومون ينانون المالحقة من قبع إخوتهم الفلسطينيين وأعدائهم اإلسرا

نما بقيت بنض شرارات المقاومة تنفلت بين الحين وا خر، وكان  الركود لم يكن يومًا مطبقًا، وا 
مجشرًا إلى أن روح المقاومة الفلسطينية واالحتجاجات  2015الحراك األخير الذي بدأ في تشرين أول/

نما بقي الخير موجودًا وينتهز الفرصة المناس  بة للتنبير عن نفسه.لم تنطفئ تمامًا، وا 
قام فلسطينيون وفلسطينيات بنمليات د س وطنن كثيرة، ولم تكن في أغلبها موفقة بمننى أن 
الخسائر األكبر كانت تق  بالفلسطينيين وليس باإلسرائيليين. لكن لم تكن تخع تلك النمليات من 

ن الخوف والرعب لدج نجاح. منها ما أوق  بالصهاينة خسائر مهمة، و ي في مجملها صننت جوًا م
الصهاينة بخاصة في منطقتي القدس والخليع حي  تكثفت النمليات. ومجخرًا جاءت عملية الد س 

ضد جنود صهاينة فقتع  2017/كانون ثاني/ 8التي نفذ ا الشهيد فادي قنبر   من القدس بتاري  
منها. وقد كان أر نة جنود وأصاب حوالي خمسة عشر منهم بنضهم حالته خطرة جدًا أو ميجوس 

 للنملية وقنها الشديد على الصهاينة، ووقنها المريح على الفلسطينيين.
في الوقت الذي ينتشي فيه الشنب الفلسطيني باستنادة جزء من الكرامة تتجا ع قيادات فلسطينية 
شرعية وغير شرعية عملية الد س وتتلهى باجتماع ما سمي باللجنة التحضيرية الخاصة بترتيب 

للمجلس الوطني الفلسطيني. علمًا أن الشنب الفلسطيني بصورة عامة ال ينظر باحترام إلى  اجتماع
مثع  ذو االجتماعات بخاصة إذا كانت فصائلية بسبب تد ور الثقة بالفصائع وبمجمع القيادات 
الفلسطينية. ويبدو أن االجتماع قد تداعت له مختلف الفصائع مخافة خسران شيء يمكن أن تحصع 

في نهاية االجتماع وليس حرصًا على إعادة بناء المجتم  الفلسطيني وا عادة الهيبة للقضية عليه 
الفلسطينية. وأكبر دليع على ذلك  و عدم اتخاذ خطوات استباقية من قبع السلطة ومنظمة التحرير 

النوايا  إلعادة الحياة إلى ثقة متبادلة بين الناس والقادة. كان من المفروض أن يثبت القياديون حسن
بخطوات تجكد أن الوحدة الوطنية  ي الهدف مثع إجراء تنديالت على حكومة السلطة تلتزم 
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بالمصالح الفلسطينية وليس الفئوية، أو تحديد تاري  منين إلجراء انتخابات سياسية في الضفة وغزة 
لى وفا ما ينص عليه القانون األساسي للسلطة، أو تقديم بنض الفاسدين اللصوص علنًا إ

محاكمات، أو السماح للمجلس التشريني المنتهية واليته باالننقاد واتخاذ قرارات للفصع بين 
 السلطات. حتى

في الوقت الذي تفاءل فيه بنض الناس باننقاد االجتماع، لم تكتر  الفصائع بنمع استطالع حتى 
ي تش لهم. كان يجب لو كان  زيال لتقف عند ما تراو الجما ير، وتتنرف على ا الم والهموم الت

على الفصائع أن تحترم الناس، ال ألن تحزم شنطها وتنطلا إلى بيروت دون أن تكون في جنبتها 
مشاري  واقتراح ومقار ات إلخراج الشنب من أزماته. حتى أن  ذو الفصائع قد مننها لهاثها عن 

كان يتركز على  االتفاق على جدول أعمال لكي يكون االجتماع مرتبا ومنظما. ظا ر أن  مها
اجتماع م  أ ع أوسلو الذين سببوا للشنب لكع  ذو األحزان والورطات. وفي  ذا لم تختلف الفصائع 
المنضوية تحت إطار منظمة التحرير عن الفصائع التي تبح  عن موق  لها في المنظمة. فصائع 

فصائع األخرج المنظمة تريد أن تحافظ على حصتها من أموال المنظمة مهما كانت ضئيلة، وال
 تبح  عن نصيب لها من كنك النيد.

على الرغم من أن بنض الفصائع تتحد  سرا وأحيانا بالنلن عن عدم شرعية محمود عباس كرئيس 
للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، إال أنها  رولت وبسرعة إلى االجتماع متناسية كع مبادئ 

مكن أن يخلفها انتهاك القوانين والضوابط والتنليمات. الشرعية، ور ما  ي ال تنلم عن األزمات التي ي
والملفت للنظر أن الثقافة الوطنية التي سادت في االجتماع انطلقت من تنبير صهيوني خطير و و 
شطري الوطن. لقد ورد التنبير مرارا وتكرارا على ألسنة المتحدثين سواء كانوا من أ ع أوسلو أو 

يدرون عن مدج خطورة التنبير. يستنمع التنبير لينني الضفة  الالال ثين وراء أوسلو و م ر ما 
ومنطقة الحمة خارج ج رافيا الوطن و و فلسطين االنتدابية  48ال ر ية وغزة ويبقي األرض المحتلة/

التي صننها اإلنكليز والفرنساويون. والهدف من التنبير  و زرع فكرة لدج أجيال النرب 
ضفة ال ر ية وغزة ومن ثم تشويه الوعي الوطني والقومي لدج والفلسطينيين أن فلسطين  ي ال

الشباب والشابات واألطفال. إنهم يريدون نزع الج رافيا الفلسطينية من الرجوس لكي تبقى إسرائيع 
حقيقة ج رافية تفرض نفسها وب ض النظر عن الحقوق الوطنية الثابتة. أبناجنا يموتون ويستشهدون 

الذين يظنون أنهم قيادات يسا مون في تدمير الوعي بفلسطين. و ذا على أرض فلسطين، و جالء 
 التنبير يسندو تنبير آخر و و األراضي الفلسطينية ليننوا به أيضا الضفة ال ر ية وغزة.
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ومن ناحية أخرج، تجا ع المجتمنون إلى حد كبير حا النودة والذي يمثع أول الثابتين الفلسطينيين 
ر المصير. لقد تلهى المجتمنون كثيرًا في المصالحة بين حركتي حماس و ما حا النودة وحا تقري

 وفتح وبمس لة إقامة الدولة الفلسطينية.
من التصريحات التي سمننا ا من قبع بنض الحضور ال يبدو أن  ناك اختراق في الحالة 

عن حلول.  أن تكون  ناك نوايا جادة في البح  أمامنا ودون الفلسطينية. المشاكع ما زالت ماثلة 
إال إذا كان  فلسطينولهذا أوجه كلمة واضحة للحكومة اللبنانية طالبا منها أال تستضيف مجتمرات 

حا النودة المطلب األول على جدول األعمال، وتكون ثقافة تنميا الوعي الوطني والقومي أولوية 
 في التخطيط المستقبلي.

لزمنية لتنفيذ البنود التي أعلنوا عنها في على كع حال، لقد وعدوا باجتماع قريب يض  الجداول ا
 بيانهم الختامي، والشنب ينتظر.

 22/1/2017، رأي اليوم، لندن
 
 في وجه القرار؟ الوقوفهل يستطيع األردن  .42

 فهد الخيطان
ال يس  األردن أن يفنع الكثير لمن  إدارة ترامب من نقع السفارة األميركية إلى القدس المحتلة. وال 

لين األردنيين، على كع المستويات، يشنرون بالقلا وال ضب من مجرد طرح الفكرة، شك أن المسجو 
 ويدركون النواقب المترتبة على خطوة كارثية كهذو.

لكن الرئيس األميركي الجديد دونالد ترامب، ليس ككع الرجساء السابقين. حتى بند توليه رسميا 
لخطابه يوم التنصيب، سيدرك على الفور أننا مقاليد الحكم، لم ي ير أسلوبه ومواقفه. ومن استم  

أمام رئيس متهور، ال يقيم وزنا للتحالفات والصداقات، ويرج مصالح بالدو من منظار ضيا 
 وانتهازي.

و و رئيس ال يتورع عن ت زيم النالقة م  أي دولة تختلف م  سياسته أو تنارض مواقفه. في 
السالم بالقوةن. وال ننرف كيف سيترجم ترامب  ذا السياسة الخارجية، اعتمدت إدارته مبدأ نفرض 

 المبدأ ناإلمبريالين في منطقتنا.
لكن أصبح واضحا للجمي  أنه وبموازاة شنار نأميركا أوالن، يرف  شنارنإسرائيع أوالن كننوان لسياسته 

ن حيال الشرق األوسط. فقط إسرائيع وحد ا التي ينوي ترامب تقديم كع ما تحتاجه من دعم من دو 
مقابع، بينما يشترا على دول المنطقة األخرج دف  كلفة أي دور يمكن لواشنطن أن تلنبه في 

 المنطقة.
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األردن سيكون في موقف محرج ال يحسد عليه. الواليات المتحدة  ي الحليف األول له، والداعم 
مليون  600ر واألساس لموازنته التي تناني م زقا كبيرا. سنويا، يتلقى األردن ما ال يقع عن مليا

دوالر كمساعدات اقتصادية وعسكرية. وليس مستبندا أبدا أن تتخذ إدارة ترامب موقفا عدائيا من 
األردن في حال تجاوز رد فنله على القرار المحتمع بنقع السفارة الحدود المقبولة، على الرغم من 

 التحالف الوثيا بين البلدين.
نه م  واشنطن في مجال محار ة اإلر اب، ألن مصلحة كما ال يمكن لألردن أن يفكر بتقليص تناو 

 األردن في القضاء على الجماعات اإلر ابية تفوق مصلحة أميركا.
وصحيح أن إسرائيع غير مننية أبدا بتنريض استقرار األردن للخطر، لكن اليمين الصهيوني 

، لتنزيز المنتشي بوصول ترامب إلى البيت األبيض، سيستثمر في أي خالف أردني أميركي
طروحاته فيما يتصع بتصفية القضية الفلسطينية، ودف  اإلدارة األميركية إلى الض ط على األردن 

 لقبول تسوية تتنارض ومصالحه الوطنية النليا.
ليس ثمة أحد في النالم النر ي اليوم مستند الرتكاب أي خط  م  إدارة ترامب. مصر تنول كثيرا 

الجماعات اإلر ابية واإلخوان المسلمين. دول الخلي  مستندة  على دعم واشنطن في مواجهتها م 
للت اضي عن مواقف ترامب المنادية، مقابع التزام منه بالتصنيد ضد إيران، بوصفها نالندو األولن 

 لها.
وبالمننى القانوني، فإن الدور األردني في القدس يقتصر على الوصاية على المقدسات اإلسالمية 

ها، وال يمكن توسي  نطاقه أكثر من ذلك، م  إدراك أكيد ب ن الخطوة األميركية والمسيحية، وحمايت
 بنقع السفارة، ستنني في نهاية المطاف، إضنافا لهذا الدور ليبلو مستوج رمزيا.

أفضع ما يمكن فنله إلفرام الخطوة من قيمتها السياسية،  و بالنمع م  مختلف القوج الفلسطينية 
ية شاملة، تفوت على اإلسرائيليين استثمار نقع السفارة لفرض واق  جديد للوصول إلى مصالحة وطن

 في القدس وعموم األراضي الفلسطينية المحتلة.
الرد النر ي المطلوب لمواجهة القرار األميركي غير متوافر على ما يبدو. وال أعتقد أن أحدا يفكر 

 بتحميع األردن أكثر من طاقته.
 23/1/2017، الغد، عّمان
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 القاضية في الملف الفلسطيني والضربةخطاب ترامب  .43
 عالء الريماوي 

إلى أ مية  اإلشارةالنبري وبنض المحللين في الكيان من الرئيس األمريكي ترامب  اإلعالمتوق  
النالقة م  دولتهم، وترسي  مبادئ الحرب على اإلر اب في خطاب التنصيب. تنرض الرئيس 

في إشارة ليست مهمة، وال يمكن التنويع على أسبابها، وال االستبشار الجديد للثانية، وأغفع األولى 
 بنتائ  لها على صنيد الملف الفلسطيني.

، وقدرة اللو ي اليهودي على الت ثير في حركة السياسة األمريكية اإلسرائيليما يقوم به الكيان 
كيان في منطقة استراتيجية واالقتصاد وفر لدج راسم السياسة في الواليات المتحدة قناعة ب  مية ال

 ألي حركة استنمار على األرض.
في المقابع راكم النرب فشال ذرينا في فهم مفاصع السياسة األمريكية، وكيفية الت ثير فيها؛ فظع 
النر ي تابًنا بوزن خادم للسياسة األمريكية، م موًرا بوزن عبد لألسف )أنا  نا أشير إلى األنظمة 

تلفة ذات النالقة م  الواليات المتحدة(، األمر الذي اننكس استراتيجيا على النر ية واألحزاب المخ
الملف الفلسطيني وآلية ردع االحتالل،  ذا الواق  وفر مساحة ض ط يريد ا االحتالل، فحصع عبر 
استخدامها على موازنات عسكرية  ي األكبر في الدعم الخارجي األمريكي، باإلضافة إلى دعم 

غير مباشر يند األ م لالقتصاد اإلسرائيلي على صنيد الثقة الدولية، والضمانات اقتصادي مباشر و 
 في مجسسة المال النالمية.

الفشع النر ي، وثابت السياسة األمريكية في  ذو المرحلة، باإلضافة إلى رئيس م امر كترامب 
ي، والملفات يصنب البناء منطقيا على توجهات السياسة األمريكية في ظله في الملف الفلسطين

الشرق المفتوحة، إال أن المشهد من خالل المنطيات النامة عن فريا عمع الرجع وتصريحاته التي 
 جمنت بين المتناقضات والثوابت، يشير إلى أننا أمام توق  ا تي على صنيد الملف الفلسطيني:

 د يزيد.أوال: استمرار دعم الكيان اقتصاديا وأمنيا في المستوج الذي قدمه أوباما وق
ثانيا: سيكون الدعم السياسي كبيرا أيضا، خاصة في المحافع الدولية من خالل استخدام الفيتو في 

 مجلس األمن، كما ستنمع ماكنته على تطوي  أوروبا في ملفات المقاطنة وغير ا.
في  ثالثا: سي خذ الكيان حيوية في قضايا االستيطان زيادة عما كان، كما سيمهد الحال لحركة تهويد

 مدينة القدس ستكون األكبر منذ سنوات.
رابنا: سيتراج  الملف الفلسطيني في سنوات حكم ترامب )داخع أروقة السياسة األمريكية( بشكع 

 كبير لصالح ملفات الشرق، وأن سيحد  محاوالت ضاغطة على الفلسطينيين في المرحلة القادمة.
 على حالها، بع ستكون أكبر.خامسا: الحالة الداعمة حصار غزة والمقاومة ستظع 
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ترامب بال شك لن يكون النشاز األكثر مشا دة في السياسة األمريكية تجاو القضية الفلسطينية؛ كون 
، لكن ما نوقنه ب ن الحالة القادمة بال ة الصهيونياألخيرة الظهير الفاعع والداعم األ م لالحتالل 

 التنقيد وفيها  واجس يجب االستنداد لها.
الفلسطينية في المقابع في حاالتها األصنب في ظع االنقسام، وفي ظع ضنف بنية المجسسة الحالة 

 الفلسطينية، وفي ظع عدم جدية بناء خيارات تصحح مسارات الخطيئة المقترفة اليوم.
الواق  الفلسطيني يحتاج إلى ت ييرات جو رية، ال يدير ا السقف القيادي الحالي، بع يحتاج الى ت يير 

لبنية، والرجية، والمنه ، و ذا يتطلب من النخب الشابة، والمجسسات والهيئات الحية والكادر يشمع ا
واالرتباك السياسي. ترامب ال يمتلك  اإلر اكالتنظيمي في الفصائع الفلسطينية، االنتفاض على حالة 

ثير والمس الضر ة القاضية، وخطابه ليس القدر الفلسطيني حتى يتم اال تمام به، لكن عوامع الت 
 بالمستقبع السياسي منها الواليات المتحدة وحكامها وال رب وتحالفاته، و جس النرب وخيبة أنظمتهم.

لكن حالنا وواقننا  و الذي سيخط المستقبع الذي سنكون عليه قبع ترامب وبندو، ما يلزمنا النودة 
 إلى عمع يليا بتضحيات شنب منجزو.

 22/1/2017، ، عّمانالسبيل
 
 لالستفادة من ترامب في الطابور سيقفون العرب  الحكام .44

 سمدار بيري 
حاكم في النالم النر ي،  22لو كنت في مكان مستشار كبير للشجون االستراتيجية لدج واحد من الت 

وليس مهما حقا من  و الحاكم، لكنت كتبت توصية مزدوجة: اخرج عن طورك كي ترحب بترامب 
 أبوالسيسي،  ا ن ذا ما يفنله «. نتوق  توثيا التناون بيننا ناإن»كياسة وابل ه  األكثربالكلمات 

لى جانب ذلك كنت س وصي، الحاكم   أنمازن، سلمان ملك السنودية وحكام إمارات الخلي . وا 
 يستند أليام سيئة.

فبند كع شيء، من زاوية نظر حكام الحارة، ال يوجد الكثير مما يمكن عمله: ترامب  و الرئيس الت 
ذاالرجع جاء ليبقى، و و ينثر عن قصد عالمات استفهام.  ،  ذا45 كان ثمة شيء تمكن ترامب  وا 

يشتنع السالم بين  األوسطمن تنلمه حتى االن، فهو أنه ال يوجد حتى وال حاكم واحد في الشرق 
ض. إسرائيع والنالم النر ي في عظامه حقا. ال في القدس، ال في رام هللا، ال في القا رة وال في الريا

.  و 36المبنو  الخاص الذي عينه ترامب لنفسه لشجون حارتنا  و صهرو، غارد كوشنير، ابن الت 
خطط أو استند لدس اليدين والقدمين في مستنق   إعدادأيضا عديم التجر ة. ال يبدو أنه تمكن من 

 النزاعات في المنطقة.
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تنصيب الضحع، لم يجتهد ترامب حتى اليوم، في جملة المقاالت لوسائع اإلعالم وكذا في خطاب ال
. من يريد األولأمريكا في المكان »ينطلا لبي  شنار  أعمالفي أن يثبت ب ن لديه رجيا. فهو رجع 

أن يتقدم باقتراحات في مواضي  ال ترتبط بالشجون الداخلية، فلي خذ رقما، ويقف في الطابور ويكون 
 مستندا ألن يسحب المحفظة.

مناطا فاصلة بين الحكم  إقامةرامب إذا كان رحع األسد ام بقي. و و يقترح في سوريا مثال، ال يهم ت
حاطتهاومنارضيه.  ، مثلما اقترح عمله على طول الخطوا م  المكسيك. األمن ب سيجة وا 
ماراتوالسنوديون  النفط في الخلي  سيكونون مسجولين عن التمويع.  كذا ينملون في عالم  وا 

 ت ادف . كما أنه لن يسمح لالجئين من سوريا بالدخول إلى أمريكا. التجارية، خذ ت أعط   األعمال
انتبهوا، أيها المستشارون للحكام النرب ب نه في مراسم التنصيب في واشنطن حضر حاخام يهودي 
ورجال دين مسيحيان. لم يحلم المنظمون حتى ب ن يجلبوا مندوبا لدين النبي محمد. فالرئيس المنتخب 

لمسلمين فقط حين أقسم على مطاردة اإلر اب والقضاء عليه. فكيف ينتزم إدارة يمقتهم. وقد ذكر ا
الجديد للجي  األمريكي سيتناون م  بوتين ويدعه يقوم بالنمع.  ذو من  األعلىالمطاردة؟ القائد 

سيئة بالت كيد لتنظيم داع . وماذا ينتزم ترامب عمله باالتفاق النووي م   أياماالمتوق  أن تكون 
؟ سجال جيد. حسب مستوج الض ط في طهران والتهديدات التي تخرج من  ناك، ترامب لن إيران

 يتحرك واالتفاق لن يتحرك.
نوايا ترامب لنقع السفارة األمريكية إلى  إعالنكيف سيفسر المستشار للشجون االستراتيجية في حارتنا 

رامب، حذروا من االنفجار. وكما يبدو القدس؟ لقد سبا أن بنثوا بالمبنوثين، نقلوا الرسائع إلى قيادة ت
النالم النر ي  أرجاءحاليا، توجد نية، وال يوجد موعد محدد. إذا حصع  ذا حقا، فالميادين في  األمر

. وستكون  ذو  ي اللحظة الشتنال الشوارع وتنفيس االحباطات. ميدان التحرير سي رق ستمتلئ
 لن ينجحوا في وقف الجموع ال اضبة.بالمتظا رين، الفلسطينيون سينر دون وفي األردن 

الملوك والرجساء من النالم النر ي:  و يفنع  أيهاترامب يستخف بالجمي  ولن يلتفت ألحدا. انتبهوا، 
والماليين، وفقط بند ذلك الحكم. و و ينرف منذ ا ن ب نه تجري  األعمال ذا بالترتيب المناكس ت 

 الدخول إلى القصر يتنلمون كيف يجرفون المال.األمور عندكم من االتجاو الثاني: فقط بند 
واالبن،  األبصورة واحدة تروي قصة المسافة الشاسنة: خمسة رجساء سابقون ت جيمي كارتر، بو  

كلينتون وأوباما ت امتثلوا لحضور مراسم التنصيب في البيت األبيض. لم تنجح أي من الدول النر ية 
 في أن تأري صورة كهذو.

 22/1/2017يديعوت 
 23/1/2017القدس العربي، لندن، 
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