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 ؤوي أي عنصر يهدد األمن القومي المصرينأبو مرزوق: طوينا صفحة الخالفات مع مصر وال  .1

أكااد ع ااو المكلااا السياسااح لحركااى حماااس موساا  أبااو ماار وف أن الحركااى   ااو  صاا حى : القاااهر 
 الخالف مع مصر وال لؤوي أي عنصر يهدد األمن القومح المصري .

و مر وف فح حوار مع بواباى األهاراا البرباح نشارلها األرببااق:  نقايا عالقلناا ماع أي دولاى مان وقال أب
بوابلهااا الرئيساايىو وموقااف حماااس ماان الشاالن الااداخيح المصااري كيااد يلمواال فااح عاادا اللاادخلو وهاا ا مااا 
أكاادناف فااح كاال ايسااا  الحااوار الساايما الايسااا  األخياار . هنالااد أاااواق وعالقااا  اديااد  مااع مصاار 

 ف ل ما يكون .كل
و كاار أبااو ماار وف أن الق اااق المصااري  لااا يوباا  أي لهمااى مواهااى لحركااى حماااسو ولااا لبااد هناااد 

 ق ايا عالقى من ه ا النوع بيننا وبين األشقاق فح مصر .
ولااابع:  نحاان مااع عمقنااا البربااحو و يبنااا ماان المسااؤولين فااح مصاار فاالح مبباار رفااح ألن مصاار بوابلنااا 

لباماال مبنااا بالل امااا  أخويااى. ال ناريااد الع اااق االحاالالل ماان مسااؤوليلد لااااف األساساايى عياا  البااالاو وال
 ق اع غ  و وال نريد اللقاق عاق الق اع عي  مصر.
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ول   فح  ا  السياف:  ليس من مصيحلنا اإل رار باألمن القومح المصريو ونحان مل اررون مماا 
  األمنيى فح مصر لم يوبين فح ياري فح سيناق أكور من مصر و مؤكدًا:  لسيمنا كشوفًا من الاها

ق اع غ   وعددها قييلو ولسييمها أمر غيار واردو كماا ساييلقح مساؤولون أمنياون مان ق ااع غا   ماع 
 نظرائها المصريين للو يح كل حالى من ه ف األسماق عي  حد  .

او  ها ا وعن األو اع الداخييىو قال أبو مر وف:  لمر الق يى ال يس ينيى فح أ مى كبير و وعيينا لاا
االنقساا بالوحد  الو نيىو وحماس لسب  باديى إلنهاق االنقسااو وهح األكور الياابيى ولقاديا الخاا  

لكناااد قاااال الن  أحاااد مبوقاااا  الوحاااد  الو نياااى  عيااا  البااااا ومصااايحى األماااى عيااا  المصااايحى الح بياااى .
 الموقف األمريكح الرافض لواود حماس فح أي حكومى فيس ينيى .

يو أو ح أننا  لبامينا فح أ ما  المن قاى  اد مصايحلنا الح بياى ومان  لاد األ ماى وفح الشلن السور 
 السوريىو حيث خرانا من سوريا دون أن نلدخل فح شلنها الداخيح وف ينا الحياد .

 25/1/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 االستيطانية سيكون له تداعيات خطيرة الوحدات: اإلعالن عن آالف عباس .2

عن آالف الوحدا  االسلي انيى  اإلعالنمحمود عباس الن  يى يس ينال السي ىقال رئيس  :راا هللا
 خالل عباسووأ اف  سيكون لد لداعيا  هامى وخ ير . اإلسرائيييىالاديد  من قبل الحكومى 

و بمقر الرئاسى 25/1/2017أعمالد األربباق الايسى االفللاحيى ليمايس الووري لحركى فلحو ال ي بدأ 
 األشقاقناري مشاورا  موسبى مع ببض  راا هللاو بح ور أع اق اليانى المرك يى لحركى فلح:  فح

وبشلن مؤلمر باريس  . للحريد ه ا الميف الخ ير دولياو وسنلخ  خ وا  لمنبد واألصدقاقالبرا 
 يلقح الرئيس ال رنسح فرانسوا هوالند فحيس شار الل  أندكان هامًاو وأ دأنعباس ليسالا أو ح 

 . ال ي لب  مبظا  يبالنا من أال لوبي  اآلليىو وشكرف عي  عقد المؤلمر  7/2/2017
 25/1/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( 

 
 أمريكيتشجيع ب الدولتين ودفع المنطقة إلى يد المتطرفين تدمير حل   علىيعمل نتنياهو عريقات:  .3

بناق الم يد من المساكن االسلي انيى فح   السرائيل إعالن الل ا البي  األبيض بالصم  ب.(: ا.ف.أ)
عبر أمين سر اليانى حيث  ال  ى الغربيى المحليىو ما أصاا السي ى ال يس ينيى بالا صدمى .

 األبيضاللن ي يى لمنظمى اللحرير ال يس ينيى صائا عريقا  عن صدملد من رد  النا ف باسا البي  
حل  بلبييف . وأ اف أن  نلنياهو يبمل اآلنو مع لشايع ه ف  فح شلن المسلو نا و فهو لا يدل
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يد المل رفين وس د الدماق  الل اإلدار و عي  لدمير حل الدوللين ودفع ه ف المن قى أكور فلكور 
 واإلرهاا .

 26/1/2017الحياة، لندن 
 
 يصمت األمريكالمعتمدًا على  2334المجتمع الدولي وقرار  يتحدى: نتنياهو تيسير خالد .4

ليسير خالد بقرار  ال يس ينيى ندد ع و اليانى اللن ي يى لمنظمى اللحرير: ناديى سبد الدين - انعم  
وحد  اسلي انيى اديد  فح  2,500رئيس الو راق اإلسرائييح بنيامين نلنياهوو فح لصريح أمسو القامى 

عي  صم  اإلدار   ن  نلنياهوو مبلمداً القال خالد و  ال  ى الغربيىو غالبيلها بالقدس المحليى.
األمريكيى الاديد  ودعمهاو يلحدى المالمع الدولح وقرار مايس األمنو عبر الشروع بمواى 
اسلي انيى اديد  فح ال  ى الغربيى المحليىو عي  حساا حقوف الشبا ال يس ينح . ودعا الل   نقل 

الحلالل لاهى لمايس األمن الدولح وحود عي  لحمل مسؤوليالد وال غ  عي  ا االسلي انميف 
 االملوال ليقانون الدولح وقرارا  مايس األمن .

 26/1/2017الغد، عم ان 
 
 قانونية وسياسية نوعية ردًا على التصعيد االستيطاني خطواتالخارجية الفلسطينية:  .5

عالق مشهراويو عبد الرحيا حسين: كش   الخارايى ال يس ينيىو أمسو أنها بصدد لبنح  -راا هللا 
ونيى وسياسيى نوعيى و ردًا عي  اللصبيد االسلي انح اإلسرائييح فح ال  ى الغربيى  خ وا  قان

وشرقح القدس. و كر  الو ار و فح بيان لهاو أن  اسلمرار السرائيل فح لوغيها االسلي انح بدون 
مساقلى أو محاسبىو سيؤدي الل  الحداث لحول دراماليكح فيما يلبيف بحل الدوللين ما سي رض عي  

ال يس ينح لبنح خ وا  قانونيى وسياسيى نوعيى ليدفاع عن حقنا . وأ اف  أن ردود ال بل  الاانا
دانا   ووصف ليقرارا  اإلسرائيييى بشلن اللوسع االسلي انح  الدوليى  الملوا بى من اسلهاان وا 

 وم موند. 2334بلنها  عقبى  لا لبد كافيىو وال لرلقح لمسلوى الحدث خاصى فح  وق القرار 
 26/1/2017تحاد أبو ظبي اال 

 
 األحمد: إشارات مطمئنة لتراجع ترامب عن نقل السفارة األمريكية للقدس .6

قال ع و اليانى المرك يى لحركى فلح ع اا األحمد الن  هناد الشارا  : ناديى سبد الدين - انعم  
ل  القدس م مئنى للرااع الرئيس األمريكح دونالد لراما عن قرار نقل س ار  الواليا  الملحد  ال

  المحليى و مؤكدًا  اهو يى القياد  ال يس ينيى لموااهى لن ي ف فبييًا .
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وأشار الل  أن الرئيس لراما  لا يبين عن قرار  النقل  فح مراسا اللنصيا الرئاسيىو خالفًا لما صدر 
يكيىو سابقًاو ف اًل عن اللصريحا  الصادر  عن النا ف بيسان البي  األبيض ومسؤولح اإلدار  األمر 

واعلبر أن   لد يبد شكاًل من أشكال  واللح ل يد بلن ه ا المو وع قيد البحث فح المراحل األول  .
 أمريكيينالللايلو ال ي ال ا اسلمر لباعًا فإند قد يصل الل  ص ى اإللغاقو أسو  بما حدث مع رؤساق 

و حيث الدا ابيىاالنلخسابقينو حينما كان يشغل مو وع نقل الس ار  صدار  عناوين حماللها 
 ال يس ينح ومن لألصوا و ولكنها ما ييبوون بلااو ف عند اسلالا مهامها الرئاسيى .

 26/1/2017الغد، عم ان 
 
 معاليه أدوميم عمرةمست اإلسرائيلية من ضم   الحكومةلمنع  يدعو المالكي .7

ميع الاهود لمنع  ب ل الادعا و ير الخارايى ال يس ينح رياض المالكح : ناديى سبد الدين - انعم  
و الا المالكحو وفف  الحكومى اإلسرائيييى من لن ي  قرارالها الخاصى ب ا مسلو نى مباليد أدوميا .

بيان ليخارايى ال يس ينيىو أمسو  بلوفير سبل الدعا السياسح ل يس ين من أال لحقيف النمو 
األوروبح  لاللحادألمن وحث م و ى البالقا  الخارايى وا واال دهار واالسلقرار فح المن قى .

عي  هامش المنلدى اإلقييمح الوانح لاللحاد من أال الملوس و خالل لقائهما  وفيدريكا موغرينح
  .2334والمنبقد فح برشيونىو عي   رور   ل بيف لوصيا  مؤلمر باريس وقرار مايس األمن 
 26/1/2017الغد، عم ان 

 
 مب العدل أو االحتاللاعشراوي: خياران أمام تر  .8

قال  ع و اليانى اللن ي يى لمنظمى اللحرير ال يس ينيى حنان عشراوي الن لحظى الحقيقى : نيو ويد
وفيس ين مع قدوا الرئيس األمريكح الاديد دونالد لراما وما يحميد من   السرائيل فح  لدنو سريباً 

  آراق بشلن الصراع البربح اإلسرائييح.
ح عددها األخيرو  كر  عشراوي أن الليار المحرد ف ح مقال نشرلد مايى نيو ويد األمريكيى ف

لألحداث ين ر بإلقاق المن قى برملها فح مهاوي البنف واليلسو مشير  الل  أن خ وا  مول نقل 
وأو ح  أن لراما  الل  القدس من شلنها أن ل اقا خ ور  األو اع.  السرائيل الس ار  األمريكيى فح 

ا  فح األرا ح ال يس ينيى المحليىو ودع  الل  بمر لمسلدولى االحلالل عي  بناق م يد من ا حض  
من أولئد ال ين يسبون الل  لكريس الظيا  لدخل ما سملها  قوى األمل واإلنسانيى الشااعى  بدالً 

 واالحلالل.
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وقال  الن عي  الواليا  الملحد  والبالا لحديد مواق ها من المسللى ال يس ينيىو م ي ى أن بإمكانها 
الل  قرارا  األما الملحد  والقانون الدولح فح ه ا الصددو  حو حل ِّ الدوللين اسلناداً ن اللحرد فوراً 

 ووكخيار بديل لاللل اا بهاو بما فح  لد ما يلبيف منها بالقدس.  السرائيل وممارسى ال غ  عي  
اللها عا مى عي  مواصيى احل  السرائيل بإمكان الواليا  الملحد  والبالا اإلقرار بلن  ول يف عشراوي

 الل  األبدو وفح ه ف الحالى ينبغح ال غ  عييها لمنح حقوف ملساويى لكل من يبيشون فح ظل  
وخلم  بالقول الن ه ف  االحلاللو بما فح  لد حف الموا نى بغض النظر عن دينها أو عرقها.

 لن اهى المالمع الدولح والل امد بالسيا والبدل. الخيارا  لمول اخلباراً 
 25/1/2017حة الجزيرة نت، الدو 

 
 : االنتخابات المقبلة قبل رمضان القادمالفلسطيني وزير الحكم المحلي .9

و الللكيد عي  نيى الو ار  25/1/2017األربباق  البير : ادد و ير الحكا المحيح د. حسين األعرجو يوا
ف لنظيا االنلخابا  المحييى قبيل شهر رم ان المقبلو وهو ما كان  كرف خالل لقاق نظمد صندو 

قراضل وير  وأو ح األعرجو خالل ورشى عمل فح البير و نظملها الو ار   البيديا  قبل نحو شهر. وا 
لبحث مسود  اإل ار الو نح ليلنميى االقلصاديى المحييىو أن أن مايس الو راق سيحدد غالبا فح 

 ايسلد األسبوع المقبل موعدها.
لنا ف باسمها فريد  با هللاو أنها لا للسيا من اهلهاو أكد  لانى االنلخابا  المحييى عي  لسان ا

وقال  با هللا: نحن نسمع مواعيد لالنلخابا  فح  االنلخابا . الاراقببد شيئا رسميا بخصو  
 اإلعالا حل  اآلنو لكننا لا نلسيا ببد أي شحق رسمح.

 25/1/2017األيام، رام هللا 
 
 ير محررأس إبراهيم دحبور: يجب محاسبة المعتدي على زوجةالنائب  .11

راا هللا: دعا النائا فح المايس اللشريبح عن محافظى انين البراهيا دحبور الاها  المخلصى 
حبايبىو و رور  النصاف البائيى  ب رور  محاسبى من لسبا بإاهاض  واى األسير المحرر ناصر

ق و را االعلبار لها من أعي  المسلويا  والبمل عي  النهاق ه ف المظاهر من اعلدا المل رر  ورد  
وأكد دحبور أن ه ا االعلداق مسلنكر  وسحل ومصادر  لكرامى اإلنسان وانلهاد لحرمى بيلد واسدف.

ومدان وال يل ف مع دور أاه   األمن اللح يقع عي  عالقها حمايى الموا ن ورعايلد بداًل من االعلداق 
هانلد وانلهاد حرمالد وأعرا د.   عييد وا 

 26/1/2017القدس العربي، لندن 
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 محكمة بغزة تقضي بسجن ثمانية من ضباط األجهزة األمنية للسلطة .11

و بسان ومانيى 25/1/2017  األنا ول : ق   محكمى عسكريى فح ق اع غ  و يوا األربباق -غ   
وقال  و ار  الداخييى بالق اعو  كوادر عسكريى بالسي ى ال يس ينيى بلهمى  النيل من الوحد  الووريى .

ا ول  نسخى مندو الن  المحكمى البسكريى البييا بهيئى الق اق البسكريى بغ  و فح بيان وصل  األن
 حكم  اليواو عي  ومانيى مادانين بالنيل من الوحد  الووريىو بلحكاا مل اولى من بينها )المؤبد( .
 و وبحسا بيان الو ار و فإن المدانين  قدموا مبيوما  فبييى عن فصائل المقاومى وهيكييالها ولحركالها

 دون لحديد الاهى اللح ليق  المبيوما  أو اإلدالق بم يد من الل اصيل.
واميع الملهمين فح ه ف الق يى ها عناصر فح األاه   األمنيى اللاببى ليسي ى الو نيى ال يس ينيىو 

 .2007 / يونيواللح كان  لبمل فح ق اع غ   قبل سي ر  حركى حماس عييد فح ح يران
 25/1/2017األيام، رام هللا 

 
صابةاستشهاد فلسطيني  .12  آخر بدعوى محاولة تنفيذ هجومين منفصلين في الضفة وا 

ــام، رام هللا،  كاار   و ار  الصااحى أعيناا  عاان اسلشااهاد الشاااا حسااين سااالا أبااو و أن 25/1/2017األي
النااار عييااد ماان قباال قااوا   ال ااالفعامااا(و ماان سااكان مخاايا  قينااديا  انااوا راا هللاو عقااا  24غااوش )
 ل اإلسرائييح قرا قريى مخماس شرف راا هللا.االحلال

 و أن قااوا  االحاالالل قاماا  باااللح ظ عياا  اإللكلرونيااىو كاار  مصااادر محييااى فااح المخاايا لااا  األياااا 
اومان الشهيدو الفلى الل  أن اسلشهادف اااق باالل امن ماع الا كرى السانويى األولا  السلشاهاد ابان عماد 

 الوارالنار عيا  الشاهيدو لاا  ال الفو أن السرائيييىصادر وادع  م. عاما( 17حسين محمد أبو غوش )
 فح ص وفها. الصابا محاوللد لن ي  عميى دهس بسيار  لبدد من الانودو الفلى الل  عدا وقوع 

و كر النا ف بيسان ايش االحلاللو فح بيانو  أن فيس ينيا حااول ارلكااا اعلاداق دهاس فاح مح اى 
حيااث اصاا دا بساايارلد بالمح ااىو اللااح كااان يقااف باصااا  عنااد ماادخل مساالو نى )كوخاااف يبقااوا(و 

و عااا  أن ال يساا ينح كااان يمسااد سااكيناو ولااا يخاارج ماان   .الصااابا داخيهااا ماادنيون وانااودو ولااا لقااع 
  السيار و لبرض إل الف نار من قبل قو  عسكريى وقلل .

 صاااياوأ واسلشااهدًا فيساا ينيو ماان راا هللا عااان أ ف او أن 25/1/2017رأي اليــوم، لنـــدن، وأ اااف  
عنادما حااوال لن يا  هااومين من صايين فاح ال ا ى  األرببااق اإلسارائييحآخر برصا  ايش االحالالل 

ال يسا ينح ومصاادر أمنياى أن الشاهيد  األحمار كر الهالل و  الغربيى المحليىو بحسا ايش االحلالل.
 عاما( من مخيا قينديا لالائين القريا. 24غوش ) أبوهو حسين سييمان 
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ساارائيييىينيى وحسااا مصااادر فيساا  النااار  ال القاادباااراخ خ ياار  عقااا  أصاايافااان فيساا ينح آخاار  وا 
المصااادر نقااال عاان الاانااا  وأو ااح  بالااااف ساايار  عسااكريى قريااا قريااى عااابود شاامال غاارا راا هللا.

 أن المصاا فح حال حراى. اإلسرائييح
 
 قاء بيروتللمصالحة ولم نسمع بإجراءات عملية منذ ل جديدةرضوان: ال ترتيبات إسماعيل  .13

أشرف الهور: لواصي  الخالفا  بين الحكومى ال يس ينيى وحركى حماسو حول الدار   - غ  
المؤسسا  الحكوميى فح ق اع غ  و فح ظل لبور الاهود وااللصاال  اللح ب ل  من  االماع 

 .ال صائل ال يس ينيى األخير فح كل من بيرو  وموسكوو للشكيل حكومى وحد  و نيى
اف قال الدكلور السماعيل ر وانو القيادي فح حركى حماس لا  القدس البربح و الند ال وفح ه ا السي

يواد أي اديد بشلن ميف المصالحى الداخييى. وأ اف أند من  انلهاق االماعا  بيرو  وموسكو 
 لا لسمع حركى حماس أو لرى أي الاراقا  عمييىو لل بيف ما ارى االل اف عييد و مشيرا الل  أن 

اس ال ي يمليد وحدف حل كل المي ا  لا يبيف باإليااا وال بغير  لد عي  ليد اليقاقا و الرئيس عب
اللح دع  إلنهاق االنقساا ولشكيل حكومى وحد و ولشكيل مايس و نح اديد باالنلخاا واللوافف 
فح األماكن اللح ال ياري بها انلخابا . وأكد أن حماس ليس  مسؤولى عن أي لب يل فح ميف 

 .و مرابا السبا لحركى فلح والرئيس عباسالمصالحى
وأ اف ر وان الن حركى حماس قدم  الكوير من أال اللماا ودفع المصالحىو بدقا بالخروج من 
الحكومىو ولشكيل حكومى لوافف و نحو وصوال ليقاقا  الدوحى وح ور االماعا  اليانى 

 .اللح يريى ليمايس الو نح
 26/1/2017القدس العربي، لندن 

 
 التعاون المشترك في لبنان علىتتفقان  "الجهاد"وحماس  .14

ال ق  حركلا حماس والاهاد اإلسالمح عي  ل بيل اللواصل واللنسيف بين قياد  الحركلين فح : بيرو 
لبنان واللباون لل بيل البمل ال يس ينح المشلرد فح لبنان بما يح ظ األمن واالسالقرار فاح المخيماا  

 ألخويى مع الشبا اليبنانح.ال يس ينيى ويب   البالقا  ا
قااد فااح مكلااا حركااى حماااس ببياارو  وح اارف قيااادا  ماان حماااس  ااااق  لااد خااالل االماااع لنساايقح عا
برئاسى ممول الحركى فح لبنان عيح بركىو وقيادا  من الاهاد اإلسالمح برئاسى ممويها فح لبنان أباو 

 عماد الرفاعح.
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ن سايبق  عامال اسالقرار فاح ها ا البيادو وسالبق  وشدد  الحركلان عي  أن الواود ال يس ينح فح لبناا
 المخيما  ال يس ينيى فح لبنان مح ا  ن اليى عي   ريف البود  الل  فيس ين.

 25/1/2017فلسطين أون الين، 
 
 بمخيم جنين االحتاللمقاومون يشتبكون مع  .15

لح اقلحما  اشلبد مقاومون فيس ينيونو فار اليوا الخميسو مع قوا  االحلالل الصهيونح ال: انين
 مخيا انين شمال ال  ى الغربيىو بلعداد كبير و فيما لا لؤكد أنباق عن الصابا  بين انود االحلالل.
وقالا  مصاادر محيياى لمراسايناو الن البشاارا  مان اناود االحالالل داهماوا المخاايا بباد الوالواى مان فااار 

ث سامع دوي ال االف اليوا حيث لصدى لها مسيحون فح شاوارع المخايا وأ يقاوا عيايها الرصاا  حيا
 نار ملبادل عي  فلرا .

كما هاااا ال لياى الاناود بااألكواع  البباوا  المحيياى الصانع و وللالا  أصاوا  االن ااارا  فيماا أ يقا  
 قوا  االحلالل النار بشكل كويف بالااف منا ل الموا نين.

صااهيونح أصاايا وأكااد  مصااادر محييااى فااح المخاايا لمراسااينا أن المااوا نين وااادوا آوااار دماااق لاناادي 
 خالل االشلباكا  ببد انسحاا الانود.

 26/1/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 للسر ومي كيلة وفايز أبو عيطة نائبين له "ثوري فتح" ينتخب ماجد الفتياني أميناً  .16

و مساااق يااوا أعمالهاااانلخااا المايااس الوااوري لحركااى  فاالح و فااح ايساالد االفللاحيااى اللااح باادأ   :راا هللا
و بمقار الرئاساى فاح مديناى راا هللاو بح اور الارئيس محماود عبااسو وأع ااق الياناى المرك ياى بباقاألر 

 لحركى  فلح و مااد ال ليانح أمينا ليسرو ومح كييىو وفاي  أبو عي ى نائبين ألمين السر.
 25/1/2017(، وفا) ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 الضفة تجاوزت الخطوط الحمراءبعلى المواطنين  األمنية لألجهزة األخيرةاالعتداءات حماس:  .17

عي  الموا نين  راا هللا: قال النا ف باسا حماس حساا بدران الن االعلداقا  األخير  لألاه   األمنيى
فح ال  ى الغربيى لااو   الخ و  الحمراقو مشيًرا الل  ما ارى ل واى األسير المحرر ناصر 

وشدد عي  أن مول ليد الخ وا  واللااو ا  الخ ير  من قبل  .نينهاحبايبى ما أدى الل  فقدانها ا
أاه   السي ى ل ع عالما  اسل هاا عي  مدى اديى السي ى فح النهاق حالى االنقسااو ودعا الاهود 
المب ولى حالًيا لااف المصالحى. وشكد فح مصداقيى السي ى لااف لااوبها مع دعوا  لقاقا  
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يى. مشيًرا الل  أن الموا ن ال يس ينح فح ال  ى يبايش اعلداقا  السي ى المصالحى فح ال لر  الما 
 .أكور من مالمسلد النبكاسا  األاواق اإلياابيى ليلوافف الو نح

وأشار بدران الل  أن ساون األاه   األمنيى فح ال  ى ما  ال  لبج  ببشرا  المبلقيين السياسيينو 
اف ال يبى الاامبيينو فح حين أكد  شهادا  عد  عود  منوًها الل  لكويف األاه   األمنيى السلهد

 .اللب يا داخل أروقى اللحقيف وهو ما يشكل لهديًدا حقيقًيا ليبالقا  الو نيى بين ال صائل
 26/1/2017القدس العربي، لندن، 

 
 الخليلبالعثور على ورشة لتصنيع األسلحة بتهمة المقاومة واالحتالل يدعي  فلسطينياً  17اعتقال  .18

و الن قوالاد اعلقيا  األرببااققال ايش االحلالل فح بيان صادر عناد صاباخ خيدون مظيوا:  –ا هللا را
فيساااا ينًيا مماااان وصاااا ها بااااا  الم يااااوبين   بلهمااااى ممارسااااى أنشاااا ى للبي ااااف بالمقاومااااى  ااااد الانااااود  17

اد وأفاااد بيااان الااايشو باالن قااوا  االحاالالل عواار  اليييااى الما اايى عياا  منشااورا  ومااو  والمساالو نين..
دعائياااى للباااع لحركاااى  حمااااس  فاااح أحاااد الم اااابع ال يسااا ينيى بمديناااى الخييااالو وقااااا بمصاااادر  أاهااا   

وادعاا  ااايش االحاالالل البوااور عياا  ورشااى للصاانيع األساايحى فااح بيااد   حواساايا ومباادا  لي باعااى.
 صوريف )شمالح الخييل(  قبل أن يقوا بمصادر  مبدالها وا غالقها.

 25/1/2017قدس برس، 
 
 "إسرائيل" للتفاوض حول اتفاق سالم بيهوديةيشترط االعتراف  نتنياهو .19

وكاال : قال رئيس الو راق اإلسرائييح بنيامين نلنياهو خالل ايسى ليكنيس  و القدس البربح -لندن 
عقد  أمس حسا ما نقيلد اإل اعى اإلسرائيييىو الن  هناد مبدأين أساسيين ليل اوض مع ال يس ينيين 

ما اعلراف فيس ينح بدولى السرائيل كدولى ليشبا اليهوديو وسي ر  أمنيى حول ال اف سالاو وه
السرائيييى كاميى عي  كافى المنا ف ما بين نهر األردن والبحر الملوس  . وأ اف أن  ه ين المبدأين 

وكرر نلنياهو ال عا أن  النشا  االسلي انح ليس هو لا الصراع . "ال يمكن إلسرائيل اللنا ل عنهما
 ."س ينيينو كما أن الصراع ليس السبا الرئيسح لبدا االسلقرار فح من قى الشرف األوس مع ال ي

 26/1/2017القدس العربي، لندن، 
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 األمر نهاية في سيفعلها ولكنه السفارة بنقل سيتمهل ترامبهانغبي:  .21

: الياوا الباماىو اإلسارائيييى لإل اعاى اإلسارائييحو اإلقييماح اللباون و ير هانغبحو لساحح أبيا: قال لل
نماا ملسارعو بقارار القادس اللا  األمريكياى السا ار  نقل يلا لا ال ا أل اال لن  و ويياى داخيياى دراساى بباد وا 
 الدار  قارار سيكون المداوال و ه ف خلاا فح اند فح شد من ما:  اسلدرد ولكند  .الملحد  الواليا  فح

  .سابقالها رارلق مخال ا الس ار  بشلن لراما دونالد األمريكح الرئيس
 25/1/2017القدس، القدس 

 
 " ضم  وفرض سيادتها على مزيد من أراضي الضفةإسرائيلألكين: يجب على " .21

شااادد مساااؤولون السااارائيييون فاااح ماااؤلمريرن صاااح يين عيااا   ااارور  أن للوساااع السااارائيل فاااح االسااالي ان 
الساارائيل بخصااو  و  ااا  م يااد ماان األرا ااح بال اا ى الغربيااىو وأكاادوا أن ال شااحق يمكاان أن لقدمااد 

 السالا أكور مما عر لد سابقاو بينما يبق  خيار الحرا هو الحاساو وفف بب ها.
ونقل أساف غوالن مراسل موقع  أن آر اح  عن و يار شاؤون القادس  ئياف ألكاين فاح ماؤلمر عقدلاد 

 مان %40اليالن أند من  لوقيع ال اف أوسيو فإن ال يس ينيين يسي رون عي  ق اع غا   و-اامبى بار
 ال  ىو مما يل يا من السرائيل المبادر  ل رض سيادلها عي  ما لبق  من المنا ف باللدريج.

وأ اف أن الم ياوا مان الحكوماى الياوا لاوفير الامااع السارائييح يؤياد فارض الساياد و موال ماا قااا باد 
  رئيس الو راق الراحل منااحيا بايغن حاين أعيان فارض الساياد  اإلسارائيييى عيا  الااوالنو وحصال عيا

 لواقيع مييون يهودي عي  عري ى ل البد ب لدو عي  حد قولد.
مااان اإلسااارائيييين يلكيماااون عااان فااارض الساااياد   %75مااان اهلهااااو قالااا  مسااااعد  و يااار الخاراياااى الن 

واسلبدال كيمى االحلالل با ال او وأشار  لسي ح حولوبييح الل  أند ال واود اليوا لا حل الدوللين وأن 
ل يس ينيين ليسوا مبنيين بإقامى دولى لها بقدر ما يرغبون بنا ع الشارعيى عان ه ف النظريى مال  ألن ا

 السرائيل.
 25/1/2017الجزيرة نت، الدوحة 

 
 مكونة من خمس خطوات أساسية استراتيجيةخطة تقدم  كيداش .22

نقاال شاايومو لسااي نا المراساال السياسااح لصااحي ى  الساارائيل اليااوا  المقربااى ماان رئاايس الحكومااى بنيااامين 
كيد ماان حاا ا البياا  اليهااودي قاادم  خااالل مااؤلمر مبهااد أبحاااث او أن و ياار  الباادل آييياا  شاانلنياااه
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و نياى  مكوناى مان خماس  اسالراليايىاألمان القاومح اللاابع لاامباى لال أبياا أماس ماا اعلبرلهاا  خ اى 
 خ وا  أساسيى.

ر  عيا  وللمول أول  لياد الخ اوا  فاح الصاالخ األ ارار السياسايى اللاح وقبا  خاالل السانوا  األخيا
الساحى الدوليىو ووانيلها م البى المالمع الدولح باالعلراف بحدود السرائيل فح ابهى الااوالن واعلباار 
القااادس عاصااامى إلسااارائيلو ووالولهاااا لصاااوي  الياناااى القانونياااى ليكنيسااا  عيااا   اااا مسااالو نى مبالياااد 

 أدوميا.
انون اإلسااااارائييح عيااااا  وأشاااااار  شااااااكيد اللااااا  أن الخ اااااولين الرابباااااى والخامساااااى للماااااوالن ب ااااارض القااااا

ياااااد رابااا  اغرافاااح يوصااايها بالقااادسو ال اااافى اللااا  لقوياااى االسااالي ان  مسااالو نا  غاااوش علصااايون وا 
 بمنا ف اديد  من ال  ى.

 25/1/2017الجزيرة نت، الدوحة 
 
 بأحداث "أم الحيران"  التحقيق"الكنيست" يرفض  .23

احين ي البااان بلشااكيل لانااى لحقيااف رفااض  الكنيساا   اإلساارائييحو يااوا األربباااقو اقلاار : القاادس المحليااى
 برلمانيى فح أحداث  أا الحيران  فح النقا المحلل.

 ااق  لد خالل ايسى صاخبى لخييلها هلافا  من اانا ببض النواا.
وأببد خاللها النائباان البربياان عيسااوي فاريج مان كلياى ميارلسو ومسابود غناايا مان القائماى المشالركى 

 عن القاعى.
الداخيح ايباد أردان فح مبرض ردف عي  االقلراحينو الن الشر ى ال ل ال لبلقاد الن وقال و ير األمن 

 حادث الدهس فح أا الحيران كان  اعلداق الرهابيا .
غير أن أردان  كر أن هناد عددا من األسئيى ال ل ال م لوحىو مبربا عن أميد فاح أن اللحقياف الا ي 

 و ار  البدل سيللح باألاوبى له ف األسئيى. ياريد اها  األمن الباا  الشاباد  باللباون مع
 25/1/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 عن هدم منازل الفلسطينيين في الداخل المسؤولعودة: نتنياهو هو  .24

 اإلساارائيييىحماال رئاايس القائمااى المشاالركى فااح الكنيساا  أيماان عااود و اليييااىو رئاايس الحكومااى راا هللا: 
 المباشر  عن هدا منا ل ال يس ينيين فح الداخل.بنيامين نلنياهو المسؤوليى 
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وقال عود  فح حديث لبرنامج حال السياسى ال ي يبث عبر لي  يون فيس ين وف ائيى عود و نلنياهو 
هو من يقود مشروع هدا المنا ل ال يس ينيىو وهو المسؤول عن  لدو مشيرًا اللا  لصاريحالد:  سانهدا 

  .السرائيلرا فح فح عاموناو ولكن سنهدا أي ا لدى الب
وأكااد أن نلنياااهو يخااوض حميااى لحااريض  ااد القياااد  والشاابا ال يساا ينحو فااح محاولااى لناا ع الشاارعيى 
السياسيى عن الق يى ال يسا ينيىو مشايرًا اللا  ماا قالاد فاح ماؤلمر هرلساييا بالن  الخ ار الحقيقاح عيا  

 الحرائف فح الداخل. بإشبال و والهامد ال يس ينيين السرائيلدولى 
االحااالاللو وقيااااا الدولاااى ال يسااا ينيى المسااالقيى  النهااااقعاااود : أناااا ماااا  لااا  أعاااول عيااا  مو اااوع وقاااال 

الراباع  أرا احدولاى فيسا ينيى عيا   إلقاماى المكانياى  قلال أي السارائيلوعاصملها القدسو رغا محاولاى  
 .1967من ح يران عاا 

 25/1/2017( وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 
 متشابهون مب وميري ريغفاالنازية وتر  عيساوي فريج: .25

الناصر : أوار  أقوال عيساوي فريج فح ح ا  ميرلس  اإلسرائييح  اى واسبىو قارن فيها بين 
ألمانيا النا يى وبين السرائيل بقياد  بنيامين نلنياهو وو ير  الوقافى ميري ريغف والواليا  الملحد  بقياد  

 .دونالد لراما
لمانيا أاوي فريج قد قارن خالل نقاش حول  يوا الكاروى البالمح و بين وكان ع و الكنيس  عيس

 .النا يى ولصريحا  الرئيس األمريكح دونالد لراما والو ير  ميري ريغف
 26/1/2017القدس العربي، لندن 

 
 حزب "البيت اليهودي": في حالة استقالة نتنياهو سنذهب إلى انتخابات .26

ي و النااد ساااي ها اللاا  انلخابااا  اديااد  فاااح حالااى اساالقالى رئااايس قااال حااا ا  البياا  اليهااود يااا:لاال أب
 .اإلسرائيييىالو راق بنيامين نلنياهوو حسا لقرير ليقنا  الباشر  

 25/1/2017( وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 
 بحماية دولية ووقف سياسة االضطهاد يطالبون 48قادة فلسطينيي  .27

 (48لقاااد  السياساايون ليماااوا نين الباارا فااح الساارائيل )فيسااا ينيح االمااع ا: نظياار ماياااح - لاال أبيااا
 دولى فح االلحاد األوروبحو وأ يبوها عي  صنوف المبانا  اللح 28أمسو فح لل أبياو مع س راق 
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يلبرض لها موا نوهاو بسبا سياسى حكومى بنيامين نلنياهو اللح بال  لهادد وااودهاو وسا  صام  
 دولح مسلهان.

 من رئيس لانى الملاببىو النائا السابف محمد بركىو ونواا  القائمى المشلركى  فح وقد  ا الوفد كال
وعايااد  لومااا سااييمانو وعبااد  الكنيساا  )البرلمااان اإلساارائييح(و د. امااال  حالقااىو ود. يوسااف ابااارينو

الحكااايا حااااج يحيااا و وأساااامى السااابدي. و رحاااوا أمااااا السااا راق شاااكوى الماااوا نين البااارا مااان سياساااى 
 عنصريى.  البنصري وهدا البيو  وسن قوانين اللميي 

وقال بركىو الن حكوما  السرائيل الملباقباىو مارسا  سياساى لمييا  عنصاري خ يار و منا  قيااا الدولاىو 
السياساااىو فلااادوس الحقاااوف ولغلاااال  لكااان حكوماااا  نلنيااااهو األخيااار و لحااادث لصااابيدا خ يااارا فاااح هااا ف

موا نين ولرحيها عن بيولها. وقاال  حالقاى:  نحان الموا نين باسلسهال ال غ  عي  ال نادو ولشرد ال
 دوليى . أقييى فح خ ر وبحااى لحمايى

وقدا أع اق الوفد البربح ووائف عد و دون  فيها مشكال  الموا نين البرا مع الساي ى اإلسارائيييىو 
اللمييااا   اااد الماااوا نين  قانوناااا ادياااداو لساالهدف اميبهااااو لكاااريس سياسااى 25أشاااروا فيهاااا اللااا  نحااو 

البراو وكب  حرياالها ولهدياد مؤسساالها السياسايى والمدنياى. وأكادوا أن السارائيل عمومااو للراااع عان 
بااالموا نين البااراو لحاااول ساايبها مااا لبقاا  ماان حقااوف  القاايا الديمقرا يااى والييبراليااىو لكنهااا فيمااا يلبيااف

مانياى لكاح لقيا  ديمقرا يىو وعي  سبيل الموالو حرص  عي  رفع نسبى الحساا فاح االنلخاباا  البرل
 عدد النواا البرا.

 26/1/2017الشرق األوسط، لندن 
 
 المستوطنين إلرضاء المتحدة الواليات في الرئاسي االنتقال يستغل "السالم اآلن": نتنياهو .28

 دونالاااد حمريكااااأل الااارئيس لبهااادا  مااان االسااال اد  اللااا  السااارائيل ساااارع  ا: ف أ - المحلياااى القااادس
 قادماً  الم اح اللا  السااعين مخااوف لويار كبيار  اسالي انيى مشااريع عان اإلعاالن عبار بادعمها لراما
 .الدوللين حل  ريف عي 
 ماان أكواار بناااق عياا  الساارائيل وافقاا  الما ااحو األساابوع الملحااد  ليواليااا  رئيساااً  لرامااا لنصاايا ومناا 

 فاح رغبلهاا يبكاس ماا فاح المحلياىو الشارقيى والقادس الغربيى ال  ى فح اسلي انيى سكنيى وحد  3,000
 .االسلي ان عار   اللح أوباما باراد الدار  من سنوا  ومانح ببد ال رصى ه ف اغلناا
 الواليااا  فااح الرئاسااح االنلقااال يساالغل نلنياااهو  أن لالساالي ان المناه ااى  اآلن السااالا  حركااى وأكااد 
 ماع ىسياساي نقاا  ولحقياف اإلسارائييحو الامهاور مان صاغير  أقيياى وهاا المسلو نينو إلر اق الملحد 
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 أساسااااً  شاااكل الااا ي و الااادوللين حااال لهااادد  اإلسااارائيييى الحكوماااى أن الحركاااى واعلبااار  . اليميناااح اللياااار
 .سنوا  مدى عي  ليم او ا 

 26/1/2017الحياة، لندن، 
 
 أنه لم يشك ل خطرًا على حياة أحد من رغمبالالفتى زيداني الجيش اإلسرائيلي قتل "بتسيلم":  .29

  اإلسرائييح لحقوف اإلنسان فح األرا اح المحلياى  بلساييا و أن القاوا  كشف لحقيف لمرك  المبيوما
عاماا(و وأصااب  آخارو رغاا أنهماا لاا  17اإلسرائيييى قلي  ال ل  أحمد حاا ا ع اا  يادانح  الريمااوي  )

 يشك ال خ رًا عي  حيا  أحد.
و وأصاابوا )ن.ر.(و رغاا دانحيا  ولبي ن من اللحقيفو ال ي نشر  نلائاد يوا األربباقو أن الانود قلياوا 

أنهمااا لااا يشااك ال خ اارًا عياا  حيااا  أحاادو وعناادما أ يااف الرصااا  عييهماااو كانااا فقاا  عياا  بابااد حااوالح 
وأكد اللحقيف أن ال الف النار عي  االونين لا يكن لد أي مبرر  ملراو من الانود وهربا منها. 10-20

 ولا بشكل غير قانونح.
 24/1/2017، بتسيلم، نسان في األراضي المحتلةمركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإل 

 
 جديدة جند ناقلة يختبر اإلسرائيلي الجيش .31

و فياديو لااا ناقيى الاناد الاديااد   اللااح األربباااقنشاار  صاحي ى  يااديبو  أحروناو   الببريااى ياوا : الخييال
 .2014 ورها ايش االحلالل بناًق عي  لوصيا  لقرير اسلخال  الببر من حرا غ   عاا 

ال  الصحي ى: الن الناقيى الاديد  لسير عي  عاال  وليس ان يار كساابقالها ولحلاوي عيا  مقاعاد وق
مريحىو سير سهلو شاشا  لمسو غرف مكي ىو ول بيل لمادفع وقيال عان  رياف عصاا الالحكاو نظااا 

.360عرض ليمقاليين لما يحدث فح الخارج عن  ريف كاميرا    ار
 يل يلا اللحكا بد من داخل غرفى المقاليين.كما أنها لحمل رشاشح  ماج  ورشاش وق

كااا فااح الساااعى فااح الشااارع. وهااح قااادر   90كااا فااح الساااعى داخاال مياادان لاادريبح و 50ولبيااس ساارعلها 
 مقالال من بينها القائد وم بل النار والسائف. 12عي  حمل 

افيى اللاا  والناقيااى مصاا حى ومحميااى ماان عااد  صااواريو  ااد الاادروع ولااديها منظومااى حمايااى ملقدمااى ال اا
 أنها قيد الل وير.

 25/1/2017فلسطين أون الين 
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 والصين تتعزز "إسرائيل": العالقات بين "معاريف  .31
قالااا  الكالباااى فاااح صاااحي ى  مبااااريف  الياااريس ايورلااا  الن لناااامح البالقاااا  الدبيوماسااايى باااين السااارائيل 

 ر  لدريايى.عاما ابل األخير  ل يد ن و ها فح االقلصاد اإلسرائييح بصو  25والصين من  
ونقياا  عاان النااا ف باسااا و ار  الخارايااى اإلساارائيييى عمانويئياال نخشااون للكياادف أن البالقااا  بااين لاال 
أبيا وبكين للنام  فاح عاد  اواناا: السياسايىو واالقلصااديىو والوقافياىو والساياحيىو حلا  أن الصاين 

بادخول الساانى الادياد  وفااف اخلاار  السارائيل للكااون مان باين خمااس دول فاح الباالا إلحياااق احل االلهاا 
 الشهر الااري. 28اللقويا الصينح فح 

 26/1/2017الجزيرة نت، الدوحة 
 
 الخليل جنوب قرى ثماني هدم تقرر "إسرائيل" .32

 البيياااا المحكماااى منحااا  والقاااانونحو السياساااح الصاااراع مااان  ويياااى سااانوا  بباااد:  باااون ك ااااخ - هللا راا
 8 فح البائال  لمئا  منا ل بهدا مردخايو يواف نيىوالمد اإلدار  لرئيس صالحيا  اإلسرائيييىو

 باعلبارهااا لوساايبها الساارائيل لساالهدف اللااح المن قااى فااح الغربيااىو بال اا ى الخيياالو مدينااى انااوا قاارى
 .عسكري لدريا منا ف
 المبروفاى  918  المن قاى فاح قانونياىو غيار بصاور  لاا القارى ها ف فح المنا ل بناق الن المحكمى وقال 
 بالصااالحيى  المدنيااى اإلدار  مراقبااح  اإلساارائيييى البييااا المحكمااى وفو اا  لاادريبا و من قااى أنهااا عياا 

 .اللدريبا  من قى مع لداخيها عي  بناق أوالو هدمها ياا المنا ل أي للحديد
 القارى كال لهادا ال اوري اللمهياد يبناح  لاد الن ليكارو شايومو المن قاىو أهاالح عن الدفاع محامح وقال

 .المسلو نين من أصال بلنها  المدنيى اإلدار  مراقبح  ملهما المن قىو فح ال يس ينيى
 مديناى اللا  بالهادا المهادد  القارى ساكان نقال يااري أن ي لارض اإلسرائيييىو  هآرلس  صحي ى وبحسا

 .ي ا فح دائمى مساكن القرى سكان لغالبيى يواد الند المحكمى أماا الدولى وقال  .القريبى ي ا
 26/1/2017 ندن،ل األوسط، الشرق

 
 "أبيب تل" من القادم بالقطار البراق حائط ربط مشروع بتنفيذ البدء .33

 بلن يا  شارع  نلنيااهو حكوماى بالن األربباقو اليوا الببريى  أحرونو  يديبو   صحي ى القدس: أفاد 
  .أبيا لل  من القادا الق ار بخ ( األقص  ليمساد الغربح الادار) البراف حائ  رب  مشروع

 خاا  ماارور لمكااان خيااارا  عاان لبحااث لاا ال ال اإلساارائييح االحاالالل حكومااى أن الصااحي ى  ااح وأو 
 .البراف حائ  الل  وصوال ملراو 50 ببمف أسوارها لح  أو القديمى القدس لح  الق ار
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 اساا عييهاا ي ياف البارافو حاائ  مان باالقرا األرض لحا  ق اار مح اى بإقاماى المخ ا  ه ا ويق ح
  .المبك  حائ  مح ى 

 كييااوملرينو ب ااول ن ااف ح اار يلبااين المخ اا و هاا ا لن ياا  أااال وماان أنااد اللاا  الصااحي ى النظاار ول لاا 
 يوصال لن اف اسالمرارا ويكاون القديماىو البياد  حاول وييلاف األرض سا ح لحا  األملاار عشارا  ببمف
 .المدينى مرك  الل  حاليا

 لهويااد عياا  وا ااح الصاارار المخ اا و والمقدسااا  القاادس لنصاار  المساايحيى اإلسااالميى الهيئااى واعلباار 
 .المقدس المسيحح اإلسالمح البربح واقبها عن غريبد وابيها ومبالمها القدس

 25/1/2017( وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
 مستوطن يقتحمون األقصى وينفذون جوالت استفزازية مئةأكثر من  .34

يهودياااىو الياااوا األرببااااق )ال لااار  عنصااار مااان عصاااابا  المسااالو نين ال 100اقااالحا أكوااار مااان : القااادس
 الصباحيى(و المساد األقص  المبارد من باا المغاربىو عبر ماموعا  صغير  ومللاليى.

ولولاا  ماموعااى ماان عناصاار الوحاادا  الخاصااى واللاادخل السااريع بقااوا  االحاالالل اإلساارائييح حمايااى 
ا يى والمشاااابوهى بلراائااااد وحراسااااى المساااالو نين خااااالل اقلحااااامها ليمساااااد المبااااارد واااااواللها االساااال   

 ال اهر و فح حين لصدى مصيون له ف االقلحاما  بهلافا  اللكبير االحلااايى.
وكانااا  دائااار  أوقااااف القااادس اسااالنكر و فاااح بياااان لهاااا مسااااق أماااسو لصااابيد االحااالالل إلاراقالاااد فاااح 

المسااد المساد المباردو وسماحد لبصابا  المسلو نين بإقامى  قوس وشابائر ليمودياى وغيرهاا فاح 
 المبارد.

 25/1/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( 
 
  القدس في اإلقامة حق من فلسطينيين عشرة يجر د االحتالل .35

 فيس ينيين موا نين عشر  لاريد قرارها عن األربباقو اليوا االحلاللو سي ا  المحليى: أعين  القدس
 .المحليى القدس فح اإلقامى حف من

 قنبار فاادي الشاهيد أقربااق مان عشار  حاول يادور الحديث فإن عبريى  العالا وسائل لداوللد ما وبحسا
 ماان الوااامن بلاااريو القاادسو شاارف انااوبح الساارائيييينو أرببااى مقلاال اللاا  أد   اللااح الاادهس عمييااى من اا 
 .الااري يناير/ وانح كانون
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 ردع  اللاا  الخ ااو  هاا ف راقو  ماان يهاادف درعااح أرييااد الداخييااى و ياار أن الببااريو  0404  موقااع و كاار
  .اإلسرائيييين  د ببمييا  القياا عن ال يس ينيين

 25/1/2017 لإلعالم الفلسطيني المركز
 
ل يند د صبري الشيخ .36   الفلسطينية باألراضي االستيطاني بالتغو 

 االساااالي انح باااااللغول البييااااا اإلسااااالميى الهيئااااى رئاااايس صاااابري عكرمااااى الشاااايو المحليااااى: نااااد د القاااادس
 .الاديد األمريكح الرئيس انلخاا من  ونحالصهي
 بشاكل  اد قاد االسالي ان أن األخير  ال لر  فح لوحظ  لإلعالا ال يس ينح المرك  لا صبري الشيو وقال

 ماان مباشاار غياار دعًمااا لساالمد االحاالالل سااي ا  أن عياا  مؤشاار هاا ا أن اللاا  مشاايًرا وفا ااحو وا ااح
 المسالو نينو مااالس رؤساق اسل اف قد الاديد مريكحاأل الرئيس بلن مسلشهًدا األمريكيىو السياسى

 .لنصيبد ح ل فح اشلركوا وقد
 حال عان يقاال ماا فاإن وباللاالح  المسالو نا و إلحادى لبارع بالن الادياد الارئيس باد قااا ما الل  وأشار

 الساي ى داعًياا و فيسا ينيى دولاى القامى دون يحول االسلي انح السر ان انلشار ألن لبخر  قد الدوللين
 .الصهيونح الاانا مع سابًقا أبرم  اللح االل اقا  فح النظر لبيد أن الل  ال يس ينيى

 25/1/2017 لإلعالم الفلسطيني المركز
 
 القدس في المكم ل للطب كلية.. ري ان .37

اال ال ااا فااح ملخصصااى كييااى ي لاالح أن الاااوالنح حااا ا ال يساا ينح ال بيااا ارلاالى  دراااى لماانح المكم 
 والحقاااد والبنصاااريى المشاااقى مااان  اااروبا فيهاااا  اف  ويياااى رحياااى بباااد المحلياااىو القااادس بمديناااى الااادبيوا

 .اإلسرائييح
 واااد ببادما رئيسيىو لخصصا  أرببى عي  لحلوي اللح المكمل لي ا ري ان كييى النشاق فكر  وااق 
 أبيااااا لاااال اامبااااى فااااح والصااااينح ال بيبااااح ال ااااا دراساااالد أوناااااق كوياااار  صاااابوبا  المقدسااااح ال بيااااا

 لااهاد الخ اؤهاا اإلسارائيييين ال يباى عيا  اسلبصا  اللح الحقد نظرا  وأبر ها و1994 عاا اإلسرائيييى
 .حينها اللخص   لد فح الوحيد ال يس ينح كوند

 حصاولها بباد الرساميى الاهاا  كافاى بهاا لبلارف واللاح القدس شرقح فح الوحيد  الكييى  ري ان  ولبلبر
 . المبنيى الاها  من اللراخي  عي 

 25/1/2017 الدوحة ت،ن الجزيرة
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 بالقدس ومخزنا تجاريتين منشأتين يهدم االحتالل .38
 مخ نا األربباق اليوا صباخ اإلسرائييح االحلالل لبيديى اللاببى الارافا  أصالن: هدم  هبى -القدس
 عميياا  عدد رافبى المحليىو القدس فح وشب ا  سيوان بيدلح فح لااريلين ومنشللين سيارا  وموقف
 .38 الل  الحالح الباا م يع من  المدينى فح الهدا
 هاادم  حيااث األقصاا و المساااد انااوبح ساايوان ببيااد  البباساايى حااح فااح الهاادا عمييااا  الحاادى ولماا 
 اسالنادياو واادارا مربباا ملارا 24 بمسااحى سايارا  وموقاف مخ ناا مبكار  سااعا  فاح االحلالل ارافا 
 .عمرو امال ال يس ينح لبائيى ميكيلها لبود

 25/1/2017 الدوحة ت،ن الجزيرة
 
  النقب في دونم مليون سلب نتنياهو استراتيجية: جب ارين يوسف .39

و البروفيساور قال :أندراوس  هير من -الناصر   وهاو ال حااو أا   مديناى مان اباارينو يوساف ال يسا ينح 
 لنقااوا فاح الحياران أا ساق   ال ا الن اد قاال و(اللخنياون) حي اا فح الل بيقي ى الهندسى مبهد رئيس نائا

  لادو لببيارف. اللا  حاد   عيا  دونًمااو وميياون بهاا مبلارف غيار النقاا فح عربيى بيد  46 مبها فسيسق 
ااا النقاااا ابااارين البروفيسااور كشااف  اللااح الايياالو فااح الاديااد  والل ااوير اللخ ااي  اريمااى أسااماها عم 
 فاح المديناى ها ف رسلاصااد وبحسابدو. الاييال فاح البارا للركيا  مديناى إلقاماى الاديد باللخ ي  للمول
 دونًماااا 3,000 وحاااوالح 1975 عااااا صاااودر  دونًماااا 2,769 مااانها دونًماااا 5,769 حاااوالح الم ااااف نهاياااى
 .عربي ى   ميكي ى   من اديد من مصادرلها سيلا

 الايياال فاح ماهاار   قرياى وهاح ال ن اورو أرا اح عيا  المديناى القاماى أفشاينا أنر  بباد الن اد قاائالً  وأ ااف
 وبشااكل   اإلسارائييي ىو الحكومااى لاللح والبناااقو ليلخ اي  الق ااري الماياس خااالل مان النكبااىو منا  الغرباح  
ى   عربي ى   بميكيى   غالبيلها أراض عي  ”مدينى شبد“ يسم  ما القامى اال من ولخ   ملسارع    .خاص 

 25/1/2017 لندن اليوم، رأي
 
 مصر مع التقارب بعرقلة أطرافاً  يتهم الفلسطينيين المقاولين اتحاد رئيس نائب .41

 فيس ينيى أ رافاً  كحيلو أسامى ال يس ينيين المقاولين الحاد رئيس نائا وكاال : الها و الخييج  -غ  
 سياساااياً  مسااال يد  كونهاااا ومصااارو غااا   ق ااااع باااين االقلصاااادي واالن لااااخ اللقاااارا ببرقياااى  يسااامها لاااا 

 .أعواا ر عش من  الق اع عي  الم روا  اإلسرائييح  الحصار اسلمرار من واقلصادياً 
 أن وا ااحاً  بااا : أمااس غاا  و فااح محييااى اقلصاااديى صااحي ى عنااد نقيلهااا لصااريحا  فااح كحياال وقااال
 ماع مشالركى مصاالح لهاا واللاح الملن ا  و ال يس ينيى والشخصيا  األ راف ببض من محاوال  هناد
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عاقى فلح ببدا االحلالل  بقاق من اسل ادلها اسلمرار عي  حرصاً  مصر مع اقلصاديى عالقا  القامى وا 
 .الحصار

 المباابرو وفالح الحصاار رفاع أاال من وسبنا فح ما كل وسن بل عييدو نسك  لن األمر ه ا أن وأكد
 . بالق اع االقلصاديى األ ما  ل اقا ظل فح الناس عن واللخ يف

 26/1/2017 الشارقة الخليج،
 
 يب على استمرار األنشطة االستيطانية بالقدسبمصر تدين مصادقة تل أ .41

أدان  و ار  الخارايى أمسو مصادقى  اا القدس المحليى اا وكاال  األنباق: الشرقاويهر  اا غاد  القا
 مسلو نا  بمدينى القدس المحليى. فحوحد  اسلي انيى  566السي ا  اإلسرائيييى عي  بناق 

من فر  ولسارع وليرلها يقيل  االسلي انيىأصدرلد الخارايى أن اسلمرار األنش ى  ال يوأكد البيان 
حياق الم او ا  بين الاانبين  حل الدوللينو ويقوض الاهود الراميى السلئناف عمييى السالاو وا 

واإلسرائييحو بهدف اللوصل الل  لسويى عادلى وشاميى ليق يى ال يس ينيى لسلند الل   ال يس ينح
حف الشبا المرابيا  الدوليى ومقررا  الشرعيى الدوليى. وأ اف البيان أن القرار ي لئ  عي  

وعاصملها القدس الشرقيىو  1967القامى دوللد المسلقيى عي  حدود الرابع من يونيو  فح ال يس ينح
كوند ي رض أمرا واقبا يخالف مبادئ وقرارا  الشرعيى الدوليىو مشددا عي   رور  اللوقف عن 

 سرائييحاإللاهودف من أال لشايع ال رفين  الدولحالااناو ولكويف المالمع  أحاديى األعمال
 عي  اسلئناف الم او ا . وال يس ينح

 26/1/2017 ،األهرام، القاهرة
 
 باحث بمركز األهرام: العالقات بين القاهرة وحماس ضرورة لمواجهة ما يحدث بسيناء .42

سامح راشدو الباحث بمرك  األهراا ليدراسا  السياسيى أن اللقارا  رأى د.المصري: ما ن  -القاهر  
مؤخرا هدفد بالدراى األول   ب  الحدود بين غ   ومصر واللباون األمنح بشان  بين القاهر  وحماس

بسيناق فح ظل األحداث اإلرهابيى اللح لشهدهاو خاصى أن حماس أبد  اسلبدادا فح ه ا  األحداث
 األمر وهو ما ساعد عيح ه ا اللقارا.

هر  وحماس واللنسيف وأ اف  راشد  فح لصريحا  خاصى لا رصد :  أرى أن البالقا  بين القا
حل  لو ساق  البالقا  بينهما فهح فح وسائل اإلعالا فق  ألن ال رفين  ينق عو الا  بينهمااألمنح 

يدركان أهميى اللنسيف بينهما ألسباا عديد  أبر ها اللنسيف األمنح ودور مصر فح الق يى 
 ال يس ينيى .
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ن ليبالقا  سواق ب يار  السماعيل هنيىو نائا ولابع  راشد  لصريحالد قائيى:  ما يراف الببض من لحسي
 أرافرئيس حركى حماس ورئيس حكوملها السابفو ليقاهر  مؤخرا أو  يار  وفود حماس ليقاهر  أنا ال 

ك لد ألن اللنسيف بين ال رفين لا ينق ع ف ال عن القاهر  رغا اليمانها بلن المقاومى المسيحى ليس  
أنها للبامل مع فصائل المقاومى بسياسى األمر الواقع سواق بلنها  ال ريف لحل الق يى ال يس ينيى الال

  رف فح المبادلى ال يس ينيى أو لسي رلها عي  غ   ولللح البالقا  مع حماس فح ه ا السياف . 
األرا ح  كسي ى لحكاوأكد الباحث باألهراا أن مصر ال لؤمن سوى بالسي ى ال يس ينيى 

ل وليس لها سي ى حقيقيى خاصى فح ظل اعلراف البالا بالسي ى ال يس ينيىو وأن حماس مارد فصي
ال يس ينيى ف ال عن أن السي ى ال يس ينيى ورئيسها أبو ما ن يؤمن بن س لواد الحكومى المصريى 
بلن الحل بالل اوض وليس المقاومىو نافيا أن يكون هناد لل ا فح البالقا  بين السي ى ومصر سواق 

 آخر.بسبا دحالن أو ألي سبا 

 25/1/2017 ،شبكة رصد اإلخبارية
 
 األردني الحويطي األسيراالحتالل يفرج عن  .43

أفرا  قوا  االحلالل اإلسرائييح أمس عن األسير األردنح وائر الحوي حو  :غاد  الشيو -عم ان 
بحسا النا ف اإلعالمح باسا اليانى الو نيى لشؤون األسرى والم قودين األردنيين فح المبلقال  

و خالل  هابد الل  ال  ى 2015فادي فرخ. وكان  قوا  االحلالل اعلقي  الحوي ح الباا  ونيىالصهي
وأكد فرخو لا الغد و أن  الغربيى فح  يار  ألقاربدو وببد اللحقيف مبد حكم  عييد بالسان عامين.

بود الل  أند وخالل أياا القيييى المقبيى سي الل الحوي ح ق   فلر  االعلقال فح سان النقاو مشيرا 
 األردن.

أسيرا فح المبلقال  الصهيونيىو وفف فرخ ال ي بين أن  ميف  23وباإلفراج عن الحوي حو يلبق  
  يار   وي األسرى ألبنائها المبلقيين ما ي ال مبيقا .

 26/1/2017 ،الغد، عم ان
 
 ية إلى القدسمريكمن عواقب نقل السفارة األ يحذرالنواب : مجلس عم ان .44

يى الل  القدسو مؤكدًا مريكح ر مايس النواا من البواقا الملرلبى عي  نقل الس ار  األ :بلرا - عمان
 أن  لد سيؤاج مشاعر الشبوا البربيى واإلسالميى كافى.

يى مريكوفيما أكدو فح بيان صح ح اليوا األربباقو رف د الم يف له ا اللوادو  الا اإلدار  األ
نحيا ًا صارخًا لسي ا  ار  الل  القدسو كون  لد يبد بوقف أي الاراقا  قد ل  ح الل  نقل الس ا
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االحلالل اإلسرائييحو ويشكل لبديا فا حا عي  حقوف الشبا ال يس ينحو مويما يمس مشاعر كل 
 عربح ومسيا فح المن قى بشكل خا و والبالا أامع بشكل عاا.

 25/1/2017 ،الغد، عم ان
 
 لصالح العدو اإلسرائيلي تجسسلبنان: ضبط شبكة  .45

فح »مكلا الشؤون اإلعالميى أند  -أعين  المديريى البامى لألمن الباا اليبنانح   :الحيا   –بيرو  
ال ار ملاببلها عمييا  مكافحى اللاسس لمصيحى البدو اإلسرائييحو ول كيد الشبكا  اللاببى لد فح 

لبامى المخلصىو أوق   الداخل اليبنانحو وبنلياى الملاببى الدقيقى والمكو ىو وبناق إلشار  النيابى ا
(و ال يس ينح الالائ فح 1982مواليد  -( و )ج.خ1977مواليد  -المديريى كاًل من اليبنانيين )ج.ش

( بارا 1993مواليد  - B.S( و )1991مواليد  - S.D(و النيباليلين )1992مواليد  -لبنان )ا.ا 
لموقوفون خالل اللحقيف مبها بما اللخابر مع س ارا  لاببى ليبدو اإلسرائييح فح الخارج. واعلرف ا

نسا الليهاو وبلنها أاروا الصاال  هال يى بلرقاا لاببى لس ارا  البدو اإلسرائييح فح كل من لركياو 
 األردنو بري انيا والنيبال بهدف البمل لمصيحلد ول ويدف مبيوما .

  فح الخدمى المن ليى وأظهر  اللحقيقا  أن النيباليلين الم كورلين ناش لان فح ماال لانيد عامال
من الااليى النيباليى فح لبنان لمصيحى البدو اإلسرائييحو من خالل ل ويدهن رقا الس ار  اإلسرائيييى 
فح النيبال ليلواصل مبها بهدف امع مبيوما  عن ك الئهن لمصيحى اها  مخابرا  البدو 

اللبامل مع البدو اإلسرائييحو الق اق المخل  بارا  الل وأحيل الموقوفون «. اإلسرائييح )الموساد(
 «.والبمل اار للوقيف بقيى األشخا  الملور ين

 26/1/2017 ،الحياة، لندن
 
 ية للقدسمريكالعراقية موقف إذا نقلت السفارة األ للحكومةالعبادي: سيكون  .46

ند أعين رئيس الو راق البراقح حيدر البباديو أند سيكون ليحكومى البراقيى موقف يبين فح حي: بغداد
 ليقدس. يىمريكاألفح حال نقل الس ار  

 اإلدار لمايس الو راق:  بحسا ما ا يبنا عييد فإن  األسبوعحوقال الببادي خالل المؤلمر الصح ح 
القانون الدولح ال ياي   لدو وفح حال  أنسلؤخر  لد ألنها لبيا  أنهالا لقرر ببدو واعلقد  يىمريكاأل

 ا سيبين حينها .لا  لد فإن ليحكومى البراقيى موق 
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 أنعدا الخا  خ و  كه ف بسبا ما يمكن  الل والرئيس دونالد لراماو  يىمريكاأل اإلدار ودعا الببادي 
 لخي د من أ مى فح المن قى.

 25/1/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 بالمجتمع الدولي "إسرائيل" "استهانة" جامعة الدول العربية تند د بـ .47

السرائيل بالمالمع الدولح عقا العالنها بناق « اسلهانى»با أمسندد  اامبى الدول البربيى : ف اا
 مساكن اسلي انيى اديد  فح األرا ح ال يس ينيى المحليى.

يؤكد نهج ليد الحكومى فح  الباا لياامبى البربيى احمد أبو الغي  أن ه ا القرار  األمينواعلبر 
اهاضاالسلهانى باإلراد  الدوليى ولحديهاو   . أيى مساع لاب ل عي   ريف لحقيف حل الدوللين وا 

الدوليى الوا حى  اإلراد ربما اسلشبر  االسلقواق  د  السرائيلحكومى االسلي ان فح »أن  وأ اف
ج ولداعيالد المحلميى عي  فر  مخا ر ه ا النه»و مح را من «مع ببض الل ورا  الدوليى األخير 

 . لحقيف السالا واالسلقرار فح الشرف األوس  والبالا
 26/1/2017 ،المستقبل، بيروت

 
 "يهود حاشاكم"تونس: عاصفة انتقادات لنائبة عن الحزب الحاكم استخدمت عبارة  .48

د لونس ا حسن سيمان: لبر   نائبى عن الح ا الحاكا فح لونس لباص ى من االنلقادا  بب
و « لى لسان»اسلخدامها لببار  مسيئى لألقييى اليهوديى فح البالدو قبل أن لبل ر الحقا مؤكد  أنها 

لبدد من النوااو فيما « الوقافى الملوا بى»حيث  الا الببض بمحاسبى النائبى الم كور و مسلنكرا 
لالوعح ا»لبا ف آخرون مبهاو مؤكدين أنها أخ ل  كنائبى لكنها ردد  كيمى مواود  فح 

أسماق أبو الهناق عبار   يهود حاشاكا  خالل « نداق لونس»واسلخدم  النائبى عن ح ا «. اللونسح
مداخيلها فح الايسى البامى المخصصى لمناقشى مشروع القانون الملبيف باللسايل البقاري اإلاباري 

 لألرا ح اللح يميكها اليهود فح لونس.
واللح لللح « شحا يهود»أو « يهود حاشاد»بارا  من قبيل ويردد اللونسيون فح حيالها اليوميى ع

عاد  بشكل  بيبح فح سياف الحديثو الال أن الببض يبلبر أنها مسيئى لألقييى اليهوديى اللح يبيس 
عدد أفرادها حوالح عشر  آالف شخ و الال أنها ال لوااد أيى  غو  فح المالمع اللونسح 

 لوقافا .المبروف باالن لاخ واللبايش مع اميع ا
 26/1/2017 ،القدس العربي، لندن
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 من الحكم المؤبد في كردستان لقتله سائقًا تعرف على هويته إسرائيليحملة تبرعات إلنقاذ  .49

: سمح  الرقابى البسكريى فح السرائيل أمس بنشر نبل اعلقال شاا يهودي السرائييح من  الناصر 
ناد لمحاربى داعش. ويشلبد باندي فح فح دولى عربيى ببدما وصل الل  ه 2015يونيو/ ح يران 

االحليا  يدع  آدا َحسين بقلل سائف لاكسح فح كردسلان وفف لسريبا  محييى ببدما لبرف عي  
و وه ف مخال ى لصل البقوبى عييها هناد الل  «داعش»هويلد اإلسرائيييى وهدد بلسييمد للنظيا الدولى 

 عاما. 25اإلعداا أو السان 

ألف دوالر لدفع لياهى اللح لبلقيد فح ال ار ال اف ص قى  120إلسرائييح لانيد ولحاول عائيى الشاا ا
 يليح لها لسريح ابنها ولحافظ و ار  الخارايى اإلسرائيييى عي  الصال مع عائيى الشاا.
 26/1/2017 ،القدس العربي لندن

 
 متهمة بالقتل المنهجي غير القانوني "إسرائيل"البرلماني:  مجلس أوروبا .51

صادف االالماع البرلمانح لمايس أوروباو وهو هيئى لنش  من أال اللباون بين دول : مدانهاشا ح
 القار و يوا أمس الوالواقو عي  لقرير يلها السرائيل با'القلل المنهاح وغير القانونح' فح ق ا غ  .

رو مع اللقري 47وفح اللصوي  ال ي ارى فح مدينى سلراسبورغ ال رنسيى صول  غالبيى للللف من 
 و واملنع اونان عن اللصوي .12واعلرض 

وبحسا اللقرير فإن السرائيل ملهمى بالو ع اإلنسانح ال ي آل الليد ق اع غ  و بما فح  لد 'الحاال  
اللح قلل فيها أفراد بشكل ملبمد دون أن يشكيوا أي خ ر فوري عي  حيا  بشرو وهح حاال  لبلبر 

 قانونح'.أسيوا عمل صادا فح القلل المنهاح وغير ال
ودعا اللقرير دول االلحاد األوروبح الل  'دعا المكانيى الاراق لحقيف رسمح من قبل المحكمى الانائيى 

 الدوليىو فح حال أظهر  النلائج أن هناد أدلى مبقولى عي   لد'.
وعيا أن رئيس وفد الكنيس  الل  االالماعو ع و الكنيس  عيي ا الفح من ح ا 'يش عليد'و 

يح أأللوف من ح ا 'كوالنو'و ح را االالماع. وعمل االونان فح األياا األخير و وع و الكنيس  الي
باللباون مع و ار  الخارايىو عي  القناع الوفود المخلي ى بمبار ى النلائج اللح لوصي  الليها الوويقىو 

 ولكن دون لحقيف أي نااخ.
ان وصول الب ائع وااق فح اللقرير أند ياا ال الى الحصار الم روض عي  ق اع غ  و و م

ال بيى والحيويى الل  سكان الق اعو والسماخ لي يس ينيين بالبحث عن عمل فح السرائيلو وا عداد خ ى 
 ملبدد  السنوا  إلقامى دولى فيس ينيى.
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و الارف الصامدو فقد 2014كما ااق أند 'من  الحميى البسكريى اإلسرائيييى عي  ق اع غ   فح الباا 
 100نحو  أفرادها الل عائيىو يصل لبداد  17650ل اديو ولا اقلالع ساق الو ع اإلنسانح بشك

 لفو من بيولها'.أ
وكان  ع و الكنيس  الفح قد ألق  كيمى فح االالماع دع  فيها الل  رفض اللقريرو واعلبر  أند 

 'يشوف الواقع بشكل انلقائح'و وادع  أند يسلند الل  'شائبا ' وليس 'حقائف'.
 25/1/2017 ،48عرب 

 
 للسلطة الفلسطينيةمساعدات أقرتها إدارة أوباما  تراجعية مريكارة الخارجية األوز  .51

باراد أوباما فح  الدار يى بمراابى قرار الخ لد مريكلقوا و ار  الخارايى األ: أ ف ا -واشن ن 
مييون دوالر لي يس ينيين إلعاد  بناق ق اع غ   المدمر نلياى الحروا  220الساعا  األخير  بمنح 

سرائيييى. وقال مسؤولون الند لا لحويل قسا من ه ف األموالو لكن الدار  الرئيس دونالد لراما لريد اإل
 النظر فح ه ا القرار لمبرفى الن كان يمكن لصحيحد.

وقال النا ف باسا و ار  الخارايى مارد لونرو ال ي بقح موقلًا خالل المرحيى االنلقاليى فح منصبدو 
يى مريكون كيري أع   قبل مغادر  الو ار  لبييما  لوكالى المبونى األن و ير الخارايى السابف اال

الو ار  لقوا حاليًا بمراابى  وأ اف أن  مييون دوالر لبرامج العاد  اإلعمار فح غ  . 220,3بلحويل 
الن قا  األخير  اللح أقرلها اإلدار  السابقىو وسلاري ببض اللصحيحا  ال ا ل ا األمر ليللكد من أنها 

  .مع أولويا  الدار  لراما ا بنس لل ف
 26/1/2017 ،الحياة، لندن

 
 على بناء وحدات استيطانية "إسرائيل"مجلس األمن لم يتخذ أي إجراء حيال مصادقة  .52

)أ ف ا(: لا يلبن مايس األمن الدولح أي لدبير فح االماع مغيف عقد األربباق  -األما الملحد 
 شروع اسلي انح فح ال  ى الغربيى المحليى.لمناقشى مصادقى السرائيل الوالواق عي  م

فح مايس األمن الل  المببوث األممح ليشرف األوس  نيكوالي  15واسلمع أع اق الدول الا
وحد  اسلي انيى اديد  فح ال  ى الغربيى  2500مالدينوفو ببد مصادقى السرائيل عي  بناق أكور من 
 كانون األول/ ديسمبر يدين االسلي ان.المحليىو منلهكى قرارا لبناف مايس األمن فح أواخر 

ولا لقلرخ أي دولى ع و فح مايس األمن أي لدبير خالل االماع األربباق ال ي عقد ب يا من 
 بولي ياو ولا يلحدث خالل ممول الواليا  الملحد و وفف دبيوماسيين.
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ياا “الحالح وقال س ير السويد أولوف سكوغ ال ي يرأس المايس خالل شهر كانون الوانح/ يناير 
 ”.لمايس األمن ياا أن يدان 2234أي عمل ينلهد القانون الدولح والقرار “وأ اف  ”.الدانى  لد

 25/1/2017 ،رأي اليوم، لندن
 
 البيت األبيض يلتزم الصمت و اإلسرائيلية  عمراتالمستفي شأن تنديد دولي  .53

ملحد  وااللحاد األوروبح ندد  األما ال: أ ف ا -واشن نو نيويوردو بروكسيلو عمانو القاهر  
بإعالن السرائيل بناق الم يد من المساكن االسلي انيى فح ال  ى الغربيى المحليىو فيما الل ا البي  

 «.صدمى»األبيض بالصم و ما أصاا السي ى ال يس ينيى بالا 
اإلفصاخ عما ال ا كان الرئيس دونالد  الوالواقورفض النا ف باسا البي  األبيض شون سبايسر 

السرائيل ال ل ال »وحد  سكنيى فح ال  ى الغربيىو لكند قال أن  2500راما يؤيد قرار السرائيل بناق ل
يريد اللقرا فح شكل أكبر من السرائيل »وأ اف أن لراما «. حيي ًا مهمًا ادًا ليواليا  الملحد 

 «.قرئيس الو را الل ل مان حصولها عي  االحلراا اللاا فح الشرف األوس  )...( وسنلحدث 
ولواصي  ردود ال بل الدوليى المندد  بقرار لل أبياو وقال النا ف باسا األما الملحد  سلي ان 

و ونقل عن «أي قرار أحادي قد يشكل عقبى لهدف قياا دوللين يقيف األمين الباا بشد »دوااريد أن 
  «.ال بديل لحل الدوللين»األمين الباا )ان ونيو غوليريس( أند 

 «.لا يلغير»موقف األما الملحد  من االسلي ان فح ال  ى الغربيى والقدس الشرقيى وأكد النا ف أن 
عي  الاانبين أن ياريا م او ا  بنوايا »ولابع: «. نبلبر  لد  من فئى األعمال األحاديى»وقال 

 «.حسنى للحقيف هدف الدوللين السرائيل وفيس ينو دوللين لشببين
حاد األوروبح فح بيان أن بناق السرائيل الم يد من المساكن و كر  الدار  السياسى الخارايى باالل

يقوض »االسلي انيى فح ال  ى يقوض فح شكل خ ير احلماال  السالا مع ال يس ينيينو وكما 
مما يؤسف لد أن السرائيل »وأ اف  «.عي  نحو خ ير االحلماال  لحل عميح يقوا عي  دوللين

القيف الدولح الادي المسلمر واالعلرا ا  اللح أوير  لم ح قدمًا فح ه ف السياسى عي  الرغا من 
 «.فح شكل ملواصل عي  اميع المسلويا 

وشكك  ألمانيا برغبى السرائيل فح لحقيف حل الدوللينو وأبدى النا ف باسا الخارايى األلمانيى مارلن 
 من اسلمرار االسلي ان اإلسرائييح.« قيقد البميف»شافر عن 

 26/1/2017 ،الحياة، لندن
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  ةمليون دوالر دعما لالجئين الفلسطينيين في سوري نصفكوريا الجنوبية تقدم  .54
ألف دوالرو لصالح صندوف  500أعين  حكومى امهوريى كوريا الانوبي ىو مساهملها بمبيس : القدس

الوكالى األمميىو فح ل وير المراك  الصحيى والمدارسو ولوفير أماكن  لدعا اهودوكالى  األونروا و 
 صحي ى لالائين ال يس ينيين فح سوريا. وأنما  حيا  آمنى

فح بيان لهاو اليوا األربباقو أند من المقرر أن يسل يد من المساهمى الكوري ىو  األونرواوأو ح  
 ألف شخ  من ال كور واإلناثو فح مدارس  األونروا  الباميى فح سوريى. 45قرابى 

سوريى فح ل وير مراك  صحيى ومدارس آمنى  وسيخص  ه ا اللبرعو لرفد اهود  األونروا  فح
وصديقى لي  ل ومراعيى لينوع االالماعيى ولحسين اللوقيف الصحح أل  ال الائح فيس ينو الل  

 اانا  مان لقديا الرشادا  حول أسيوا الحيا  الصحيى لي ليا  من الائح فيس ين.
لشوي:  الن اللبرع لالائين  بدورفو قال رئيس مكلا مموييى امهوريى كوريا فح فيس ين يونس ساا

نما هو وااا النسانحو ل لد فإن الحكومى الكوريى سلحاول  ياد  نوعيى  فيس ين لا يبد اخليارياو وا 
 وكميى اللبرعا  لالائين .

 25/1/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 يليين األسرىالجنود اإلسرائ مدير الصليب األحمر يؤكد بذل الجهود لمعرفة مصير .55

ل اعي  ق يى الانود اإلسرائيييين األسرى لدى حركى حماس خالل «: القدس البربح»غ   ا 
الما يىو ال  عقد مدير اليانى الدوليى ليصييا األحمر االماعا مع الحدى عوائل  24الساعا  الا

 الانودو ببد لوايهها انلقادا  لحكوملد.
س اليانى الدوليى الصييا األحمرو بيلر موريرو اللق  اليييى و كر  اإل اعى اإلسرائيييى البامى أن رئي

قبل الما يى مع عائيى الاندي اإلسرائييح أورون شاؤولو ال ي لقول السرائيل الند قلل خالل الحدى 
. وأكد المسؤول الدولح الل اا اليانى بب ل 2014المبارد خالل الحرا األخير  عي  غ   صيف عاا 

 ويد عائيى الاندي بمبيوما  عن مصيرف.كل اهد مسل اع من أال ل  
 26/1/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 وحدة استيطانية وتعتبره خرقا للقوانين 2,500بناء  "إسرائيل"بريطانيا تدين إعالن  .56

وحد  اسلي انيى اديد و  2500بناق  السرائيل العالنو األربباقأدان  الحكومى البري انيى اليوا : لندن
  غير شرعح ويخرف القوانين الدوليى . مبلبر  القرار بلند
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فريقيا لوباياس اللوود فح بيان صح ح حسا  األوس وقال و ير الدولى البري انح لشؤون الشرف  وا 
 ياد  نشا ها االسلي انح.. بناق المسلو نا  ال  السرائيلوكالى األنباق الكويليى  كونا :  ندين قرار 

 يخدا السالا وياا أن يلوقف .
 انيا كان  وال ل ال وا حى بشلن عدا شرعيى ه ف المسلو نا  ولناق ها مع القوانين وأكد أن بري

الدوليىو قائال:  الحكومى البري انيى لادد دعمها لمشروع حل الدوللين ال ي ي من امن السرائيل انبا 
 انا مع دولى فيس ينيى قابيى ليحيا  . الل 

 25/1/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 قلق يهودي عالمي من حركة المقاطعة .57

ح ر كوير من قاد  اليهود حول البالا من خ ر حركى المقا بى وما يسم  با مباد  الساميى و وس  
لقارير عن لصاعد األعمال المباديى لييهود فح أوروبا والواليا  الملحد و وفف ما  كرف موقع  أن آر 

 اح  اإلسرائييح اإلخباري.
سل الموقع غدعون دوكوف الن و ار  الخارايى فح سويسرا رف    يبا من منظمى  أن ويقول مرا

اح أو مونيلر  اإلسرائيييى لمبرفى مصادر لمويل ببض المنظما  المباديى إلسرائيلو مبلبر  أن 
 ليبيى ه ا ال يا لابرض سياسلها الخارايى ليخ ر.

دانى سومبيرغ الن مؤلمرا شهدف البرلمان وقال  المراسيى السياسيى لصحي ى مباريف اإلسرائيييى 
األوروبح أول أمس االونين  د حركى المقا بى كشف عن مب يا  مقيقىو عي  حد لببيرهاو أهمها 

 من ارائا الكراهيى فح الواليا  الملحد  لواد  د اليهود. %50أن أكور من 
ما سماف  مبادا  الساميى  كما قال رئيس الااليى اليهوديى فح روسيا ألكسندر  ييلسمان الن حوادث 

للصاعد هناد بشكل مقيفو مشيرا الل  أن مهاامى اليهود للا بصور  يوميىو وأن البشرا  منها 
احلااوا الل  عالج  بحو وأنها بالوا يشاهدون صيبانا مبقوفى فح أماكن حساسى لييهودو عي  حد 

 قولد.
أوروباو حيث قال رئيس الااليى  وهناد قيف يهودي أي ا من ل ايد شببيى األح اا اليمينيى فح

اليهوديى فح فرنسا باسكال ماركوفيلشو الند رغا  ياد  اللصريحا  والقرارا  ال رنسيى  د  مبادا  
 الساميى  وحركى  بح دي أس  فإن األفبال قيييىو بحسا قولد.
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وعبر عن ه ف المخاوف بو وخ ع و الكنيس  اإلسرائييح خيييد بار ال ي شارد فح مؤلمر 
البرلمان األوروبح الم كور بح ور ق اعا  كبير  من الااليا  اليهوديى حول البالاو حيث قال الن 

 حركى المقا بى البالميى لهدف لمحو السرائيل عن الكر  األر يى.
 25/1/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 إسقاط الشراكة عبر الهادئ شعبوي .58

ح اللااري السنوي مع كوريا الانوبيى مريكألو بيس البا  ا2011حسين عبدالحسين: عاا  -واشن ن 
و دخل حي  اللن ي  ال اف اللاار  الحر  بين 2012مييون دوالر. وفح آ ار )مارس(  199بييونًا و 13

مييون دوالرو  616بييونًا و 16ح الل  مريكالواليا  الملحد  وكوريا الانوبيىو فارل ع البا  اللااري األ
 26ح مع سيول بيس أمريكيى عي  عا  لااري مريكالبيانا  اللااريى األونهايى الباا الما حو أق ي  

مييون دوالرو أي ب ياد  مئى فح المئى عم ا كان عييد قبل البراا االل اف بين البيدين.  468بييون و
مبار و اللاار  الحر  بين الواليا  الملحد  ودول البالا يقدمون االل اف مع كوريا الانوبيى موااًل 

يينو بل هح مريكاوئ ه ا النوع من االل اقا و اللح يندر أن لحقف أي فوائض لااريى لألعي  مس
ل لح سوقها ال خمى أماا ب ائع أانبيى أرخ  من صناعلها المحييىو ما يق ح عي  الق اعا  

 المحييىو ويق ل مصانبهاو ويشر د عمالها.
ونالد لراما لسيقا مواى مبادا  اللاار  المرشحان الرئاسيان الديموقرا ح بيرنح ساندر  والامهوري د

الحر  داخل الواليا  الملحد و وأابرا المرشحى هيالري كيينلونو اللح خا   اوال  م او ا  من 
أوناق عميها و ير  ليخارايىو عي  اللخيح عن ه ا « الشراكى عبر الهادئ»أال اللوصل الل  ال اف 

لون و واها الرئيس السابف بيلو باالنلقاد لللييدهما االل اف وا عالن مبار لها لد. وخ   لراما كيين
ا مع اارليها كندا والمكسيدو بدأ أمريكو ال ي يامع «نافلا»اللاار  الحر و فال اف اللاار  الحر  

الل اوض عييد فح عهد الرئيس الامهوري اورج بوش األاو لكن ار  المصادقى عييد أوناق رئاسى 
و بدأ  م او الها فح عهد الرئيس الامهوري «شراكى عبر الهادئال»كيينلون الديموقرا ح. ك لد 

اورج بوش االبنو واسلكميها الرئيس الديموقرا ح باراد أوباماو قبل أن يسلحصل عي  موافقى مبدئيى 
 من الكونغرسو ال ي لسي ر عييد غالبيى امهوريى.

ر  اقلصاديًاو فاالل اف لا يدخل عي  أن للوير العالن لراما االنسحاا من االل اف ال يغير أمورًا كوي
حي  اللن ي  فبييًا. ول امن العالن لراما مع لصريحا  لد ولمساعديد أعينوا فيها نيلها لبديل 

بنود « نافلا»ا مع دول البالا. وال لواد فح أمريكو وباقح ال اقا  اللاار  الحر  اللح لامع «نافلا»
و فح وق  أعين  فيد كندا اسلبدادها الخوض فح لسمح بلبدييهاو بل هح لسمح فق  بإلغاق االل اف
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أي نوع لبديل. أما المكسيدو فهح  الب  باقلراحا  وا حى حل  لبين موق ها من أي لبديل 
 محلمل لالل اف.

ويردد لراما أند ال يبارض اللاار  الحر  من حيث المبدأو وال االل اقا  اللح لصادف عي  ه ا النوع 
يى السابقىو وعي  مريكاإلدارا  األ« لقاعس»لكن لراما يبلرض عي  من الشراكا  االقلصاديىو 

ا وصادرالهاو ما أمريكموافقلها عي  ال اقا  لللح عاد  فح مصيحى ال رف اآلخر و د مصالح 
يى سبف أمريكيؤدي الل  فلح أسواقهاو وا  باف صناعلهاو ورفع الب الى فيها. وعي  رغا أن دراسا  

 1979يون من  الباا مريكح المئى فق  من كل الوظائف اللح خسرها األأن أشار  الل  أن ومانيى ف
يون بسبا المكننى ول ور اللقنيا  مريكفح المئى من الوظائف خسرها األ 92سببها اللاار و وأن 

 الصناعيىو الال أن لراما ياد فح حربد عي  اللاار  أمرًا مربحًا شببيًا وسياسيًا.
و وهح «يىمريكغرفى اللاار  األ»و ومنها علا  الامهوريين مول «دئالشراكى عبر الها»وحاول مؤيدو 

فح  40منظمى خاصىو الل  اإلشار  الل  أن االل اف يؤدي الل  النشاق من قى اقلصاديى يبيس حامها 
فح المئى من  ٩٦ا لشكل أمريكالمئى من االقلصاد البالمحو الال أن مبار ح االل اف اعلبروا أن 

دول اإلونح عشر الموقبى لدو ما يبنح أنها الخاسر األكبرو وأن حاا الامالح اقلصادا  ال
 االقلصادا  الصغير و مول مالي يا وسنغافور و هح ال ائ  األكبر.

ولبرض لراما لحميى انلقادا  واسبىو من الامهوريين والديموقرا يينو الهملد بلقويض مصيحى 
رغا فح اسلبدال االل اقا  اللااريى القائمى ح رد بلند يمريكيىو الال أن الرئيس األمريكالصادرا  األ

يى. ويبدو أن المحرد األول لرؤيى لراما االقلصاديى هو مريكبلخرى أكور النصافًا ليصناعا  األ
حو مع ما يبنح  لد من اسلهداف الصينو مريكمحاوللد رأا الصدع الكبير فح المي ان اللااري األ

بييون  35ح مع الصين مريكمبدل البا  الشهري األأكبر شريد لااري ليواليا  الملحد . ويبيس 
ح شهريًا. وببد الصينو يسلهدف مريكبييون دوالر يلراوخ حولها البا  األ 50دوالرو من أصل 

ا من عا  لااري أصغر مبهاو منها المكسيد بواقع خمسى أمريكلراما سيسيى من الدول لبانح 
 باليين شهريًا.

ح مع ألمانيا بيس خمسى باليين مريكلدول األوروبيىو فالبا  األلكن لراما ال يبدو أند يسلهدف ا
 بييون مع ال رنسيين. 1.5دوالر شهريًا عي  مدى الباا الما حو فيما بيس 

هل يم ح لراما فح لم يف ال اقا  الشراكى اللااريى؟ حل  اآلنو لبدو مبظا خ وا  لراما 
ا وعد فح األياا األول  من رئاسلدو ال يغير و كم«الشراكى عبر الهادئ»اسلبرا يى شكييىو فإلغاق 

و وهو ما «ملالعبى بالبميى»كويرًا. لكن الوعد ال ي لا ييل ا بد لراما حل  اآلن هو العالن الصين 
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من شلند الشبال حرا اقلصاديى بين الابارين االقلصاديين. وسلظهر األياا المقبيى مدى الل اا 
 اللاار  الدوليى وال اقالها. يين حولمريكالرئيس بوعودف الشببويى لأل

 26/1/2017الحياة، لندن، 
 
 منظمة الشفافية الدولية تحذ ر: قادة شعبويون يفاقمون آفة الفساد .59

رويلر و أ ف ا: ح ر  منظمى الش افيى الدوليى من أن ساسى شببويين َيبِّدون بلغيير  –برلين 
 الو ع القائا وبإنهاق ال سادو قد ي اقمون ه ف اآلفى.

 176يل م ن لقويمًا شمل ه ف السنى « لقريرًا حول ال ساد»در المنظمى )مقرها برلين( سنويًا ولاص
فسادًا الل  البيد األكور فسادًا. ويبلمد اللصنيف عي   األقلبيدًاو عي  سي ا من مئى دراىو من البيد 

منلدى االقلصادي هيئى دوليىو بينها البند الدولح والبند األفريقح ليلنميى وال 12مب يا  امبلها 
البالمح. ولحلل دول أوروبا الشماليى المرالا األربع األول و ال  للصد رف الدنماردو ملقدمًى فنيندا 
)الوالوى( والسويد )الراببى( والنروج )السادسى(. ولشا ر نيو ييندا فح المرلبى األول  الدنماردو عيمًا 

البشر األول  أي ًاو سويسرا )الخامسى(  أنها كان  الراببى الباا الما ح. وااق  فح المرالا
وسنغافور  )الساببى(و وا هولندا وكندا وألمانيا ولوكسمبورغ والمميكى الملحد . وفح آخر الالئحى لللح 

(. ويحلل 173( وسوريى )175( وانوا السودان )176البيدان اللح لشهد ن اعا و مول الصومال )
   اللوالح.الصومال المرك  األخير ليسنى الباشر  عي

و 50دولىو أقل من  176من  69وأظهر اللقرير ل شيًا لي ساد فح الق اع الباا حول البالاو ال  ساي   
. كما أن عدد الدول اللح لرااب  مراك ها أكور من ليد اللح ساي  100فح مؤشر من ص ر الل  

 لحسنًا.
الل او  االالماعح يب    أحدهما كش   أن ال ساد فح النظاا البالمح و  2016»وَوَرَد فح اللقرير أن 

يؤم نان لربى خصبى لصبود ليارا  شببويى. لكن الشببويى »و كما «اسلياق شببح الل اآلخر ويؤديان 
ح دونالد لراما والمرشحى ال رنسيى مريكوأ اف أن  عماق شببويينو مول الرئيس األ«. عالج خا ئ

أن  الل ولهميش ال بقى الباميىو الفلًا « ال اسد النخبى »ليرئاسيى مارين لوبنو دأبوا عي  الرب  بين 
 األح اا المناه ى لمؤسسا  الدولىو ل شل فح شكل عاا فح مكافحى ال ساد بمارد لسي مها الحكا.

لا لسل ع لحقيف نلائج »و ال  2016وأفاد اللقرير بلرااع غالبيى الدول البربيى فح مكافحى ال ساد عاا 
«. ناق أنظمى ديموقرا يى فاعيى لب ح مساحى ليمساقلى والمحاسبىحقيقيى لبكس الراد  الشبوا فح ب

و و)لكن( بقح كل من اإلمارا  50فح المئى من ه ف الدول حقق  أقل من دراى  90»وأ اف: 
دول فسادًا  10من أكور  6ولابع أن «. البربيى )الملحد ( وق رو عي  رغا لراابهماو فوف المبدل
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بسبا انبداا االسلقرار »لبراف والصومال والسودان واليمن وليبياو فح البالا عربيىو وهح سوريى وا
 «.السياسح ون اعا  داخييى وحروا ولحديا  اإلرهاا

ا قاد  شببويين يمييون »ونب د فين هاينريشو مدير البحوث فح المنظمىو الل  أن  الدول اللح لنص 
فح حصانى من »ال  يصبحون  ال ي ل بد المنظمىو« االسلبدادو للرااع فبييًا فح اللصنيف الل 

«. ي اقمون األمورو عبر لقويض الديموقرا يى وحريى الصحافى»و و «ال بن فح شلن سيود فاسد
اللرااع عن لشريع مها لمكافحى ال سادو ولااهل ل ارا »وأ اف أن لراما كان يلحدث عن 

د  عندما نرى أند عي ن المصالح المحلملو ما سي اقا ال ساد بدل أن يكبحد. خ والد األول  ليس  واع
 «.صهرف )ااريد كوشنر( مسلشارًا بار ًا فح الرئاسىو ه ا ليس الشار  ايد 

مسلبدونو نشهد غالبًا لرااع  أوفح دول  يحكمها شببويون »وقال رئيس المنظمى خوسيد أوغا : 
 الديموقرا يا  ونما ج مقيقى من مالحقى المالمع المدنح والحد  من حريى الصحافى وا  باف
اسلقالليى الق اق. بدل مبالاى الرأسماليى اللح لبانح من خيلو يقيا هؤالق القاد  أنظمى أسوأ من 

 «.ال ساد
 26/1/2017الحياة، لندن، 
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صالحمحسن د.   
ر اللحرد ال ي لداع  الليد ماموعى من الشخصيا  والمؤسسا  ال يس ينيى فح الخارج لبقد  المؤلم

 الشببح ل يس ينيح الخارج  لحرٌد يسلحف اللقدير واللشايع.
الن ل بيل البمل الشببح ال يس ينح بكافى أ رف النقابيى والمهنيى والنسائيى والشبابيى... أصبح  رور  

ال ي لرعاف -ميحىو خصوصًا فح الخارجو فح  وق حالى اللدهور المريع فح عمل ه ف المؤسسا  
من ناحيى  وألند من ناحيى وانيى أمٌر لا يبد يحلمل انلظار المصالحا   -نيىمنظمى اللحرير ال يس ي

 واللرليبا  ال صائييى اللح  ال عييها األمد.
ل  اقا  الشبا ال يس ينحو بانلظار اللسويا   وألن البمل الشببح ال ينبغح أن يرب  ن سد وياب  ِّ

 د لي غ  عييها من أال المسارعى فح السياسيى بين القيادا  ال يس ينيىو بل ياا أن ي داد نشا
 العاد  لرليا البي  ال يس ينح.
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 أوسلو وتهميش فلسطينيي الخارج
و انلقل مرك  1993ال اقيا  أوسيو عاا  -اللح هح قياد  حركى فلح-من  أن وق ب  قياد  المنظمى 

داعيا  دفع البمل السياسح ال يس ينح من الخارج الل  الداخل...و وأخ   لظهر ماموعى من الل
 سنى الما يىو من أبر ها: 24الشبا ال يس ينح أومانا كبير  لها  وال الا

لرااع اهلماا القياد  ال يس ينيى ب يس ينيح الخارج وق اياهاو ولكويف همومها بال  ى الغربيى  -1
 وق اع غ   والسبح للحويل الحكا ال الح والسي ى ال يس ينيى هناد الل  دولى فيس ينيى.

ا السي ى ال يس ينيى وأاه لها ومؤسسالها عي  حساا منظمى اللحرير ال يس ينيى  مع ل خ   -2
 مور ولرااع خ ير فح بان  ومؤسسا  المنظمى اللح أمس  عمييًا أقرا الل  دائر  من دوائر 
السي ى...و مما أفقد فيس ينيح الخارج الل  حد   كبير الحا نى السياسيى والمؤسسيى اللح لحل ن 

 ولرع  ق اياها.همومها 
لا  البقاق الكوير من الهياكل المؤسسيى والشببيى والنقابيى اللاببى ليمنظمىو مع الفراغها من محلواها  -3

وحيويلها وقدرلها عي  البملو والل اعل مع ق ايا وهموا أع ائها. وفح الوق  ن سدو كان  للا 
باسا  -من داخيها أو من خاراها- محاربى أي نشا  نقابح أو مبادرا  شببيى لل بيل ه ف المؤسسا 

 الشرعيى ال يس ينيى ..  وهو ما أدى إل باف ولب يل ه ف المؤسسا و و را البمل الشببح 
 ال يس ينح فح الخارج.

انبكس ه ا الواقع بشكل سيبح كبير عي  فيس ينيح الخارج ال ين لرااع دورها وَ مار نلياى  -4
 الشببح ومؤسسالد.الغياا الرسمح ال يس ينح ولب يل البمل 

وه ا َأ رَّ بشكل كبير باللامبا  ال يس ينيى فح الخارج  فيما يلبيف بحمايلها والدفاع عن حقوقها 
المدنيى ولوفير حيا  كريمى لها من ناحيى أول   كما أ ر وأ بف دور فيس ينيح الخارج فح 

احيى والوىو انبكس سيبًا عي  الشراكى السياسيى فح القرار الو نح ال يس ينح من ناحيى وانيى. ومن ن
ما يلبيف بحف البود  وحقوف الالائين ال يس ينيين ومخا ر اللسويا  السياسيى اللح لسلهدف اللغاق 

 ه ف الحقوفو ولن ي  برامج اللو ين وغيرها.
أ بف القدر  عي  البرا  ك اقا   -من ناحيى راببى-وفوف  لدو فإن لب  ل البمل الشببح والنقابح 

 وأايال قياديى شابىو للابع مسير  البمل الو نح ال يس ينح. فيس ينيى
وهك او أصبحنا ناد أن سنا أماا مشهد  سريالح  فيس ينح  فممويو ال الا والشباا فح المايس 

ال ي لا -الو نح ال يس ينح ل يد أعمارها عي  سلين عامًا  ومبدل أعمار أع اق المايس الو نح 
 ي يد عي  السببين عامًا. -اً ينبقد من  أكور من عشرين عام
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 مؤشرات إحصائية
بناق عي  لقديرا  الاها  المرك ي لإلحصاق ال يس ينح )فح راا هللا(و فقد بيس ماموع الشبا 

ألف فيس ينحو و لد فح نهايى سنى  700مييونًا و 12ال يس ينح فح البالا )فح الداخل والخارج( نحو 
أل ًا منها خارج فيس ينو أي نحو نصف  290اليين و(  يبيش نحو سلى م2017)م يع سنى  2016

 لحديدًا(. %49.5الشبا ال يس ينح )
(. ومبظا هؤالق يبيشون %89أل ًا منها فح البالد البربيى )نحو  590ويبيش نحو خمسى ماليين و

فح  دول ال وف  المحي ى ب يس ينو وخصوصًا فح األردن )نحو أرببى ماليين يحمل مبظمها 
ردنيى(و بينما يبيس عدد الالائين ال يس ينيين المسايين لدى األونروا فح سوريا أكور من الانسيى األ

 ألف. 500ألف وفح لبنان أكور من  600
غير أن المبانا  الهائيى اللح لبرض لها ال يس ينيون بسوريا فح السنوا  القيييى الما يى أابر  

أل ًا لين وخ داخيها. أما فح لبنان  280ر نحو أل ًا عي  الخروج من سورياو بينما ا   120أكور من 
ألفو حيث ا  ر الكويرون ليهار  مع  300فإن البدد الحقيقح لي يس ينيين المقيمين ال يلااو  

 احل اظها بهويالها وسااللها لدى األونروا.
 و ال ي ال أكور من والوى أرباع فيس ينيح1948وعي  أي حالو فببد نحو سببين عامًا من كاروى 

 الخارج يبيشون فح دول ال وفو قريبًا من الحدود مع فيس ين.
مرلب ون  -فح كل مكان-وبغض النظر عن اللقديرا  ألعداد ال يس ينيين فح الخارجو فإنها 

بلر هاو ويل يبون ليبود  الليها ويرف ون اللنا ل عن حقوقها فيها. ويميكون المكانا  هائيى وخبرا  
من األحيان من ينظمها ويسلومرهاو وي يقها بالشكل األف ل فح رائبى ال لاد لألسف فح كوير 
 مااال  البمل الو نح المخلي ى.

وه ا األمر كما ين بف عي  فيس ينيح بيدان ال وفو فإند ين بف عي  فيس ينيح الخييج وأوروبا 
 ا الشماليى والانوبيى وأسلراليا... وغيرها.أمريكو 

اعد مخا ر ل ييع حقوف الالائين ال يس ينيين الور عقد وفح السنوا  البشرين الما يىو ومع لص
ال اف أوسيو  أخ   للشكل ولنش  فح الخارج امبيا  ومؤسسا  وهيئا  شببيى ليدفاع عن حف 

 البود و ولنشر الوعح والوقافى حول ه ا الحفو وس  غياا الف   من منظمى اللحرير ومؤسسالها.
يبقد دورلد السنويى السادسى عشر  ه ا الباا( أحَد مظاهر وقد مو ل مؤلمرا فيس ينيح أوروبا )ال ي س

ألف فيس ينح  مما يابيد أحد أكبر  15النااخ فح حركى البود و حيث يالمع فح ه ا المؤلمر نحو 
 اللامبا  الشببيى ال يس ينيى فح البالا.
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ل  اانا ه ا المؤلمرو هناد مؤسسا  عديد  ناش ى مول مرك  البود  ال يس ينحو وا الئلالف وا 
 ال يس ينح البالمح لحف البود و وماموعى  عائدون و ولامع الشلا  ال يس ينح فح أوروبا وغيرها.

وفح ماال الحراد لل بيل دور فيس ينيح الخارجو عاقد خالل السنوا  الما يى عدد من ال باليا  
ال يس ينح من أال  ناح  فح ا ا اهلماا الكوير من الرمو  والقوى الو نيى  مول  اليقاق اللشاوري

عاد  بناق منظمى اللحرير ال يس ينيى و ال ي عاقد ببيرو  فح    2007مايو/أيار  13-12حف البود  وا 
بمشاركى نحو  2008نوفمبر/لشرين الوانح  24-23و الميلق  البربح الدولح لحف البود   بدمشف فح 

 بيدًا. 54خمسى آالف شخصيى من 
دًا آنيًا مؤقلًا لا يلحول الل  برنامج عمل مسلمرو وال لمكَّن من غير أن ه ف المؤلمرا  موَّي  حش

مكانا  فيس ينيح الخارج.  ال الف ممنهج ل اقا  وا 
 

 المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج
لح  شبار  المشروع  2017فبراير/شبا   26-25ينبقد المؤلمر الشببح ل يس ينيح الخارج فح 

 نبول بلركيا  حيث يبدو أن الظروف واللبقيدا  اللح لبانح الو نح...  ريف عودلنا  فح مدينى الس
منها من قلنا ال لليح لد أسس انبقاد نااح ومشاركى واسبى فح أي بيد عربح. ويلوقع منظمو 

 المؤلمر مشاركى فيس ينيى واسبى من مبظا بيدان البالا.
ير أر د وعودلد وبحسا منظمح المؤلمرو فإند يهدف الل  للكيد حف الشبا ال يس ينح فح لحر 

الليها وفح لقرير مصيرفو كما يهدف الل  للكيد دور فيس ينيح الشلا  فح البمل الو نح والمشاركى 
 السياسيى وصناعى القرار ال يس ينح.

ويسب  المؤلمر ك لد الل  ل وير قدرا  الشبا ال يس ينح فح الخارج وآليا  عميد بما يب   وعيد 
فى فح أماكن واودفو وعالج مشاكيد وهمومد وق اياف. كما وصمودف وفاعييلدو ولحصيل حقوقد كا

 أند يهلا بل بيل أدوار الشباا والمرأ  وال  لو وكافى مؤسسا  البمل النقابح.
 

 ثمة تحدياٌت خمسة يواجهها المؤتمر الشعبي للحكم على نجاحه الحقًا:
ال الف لي باليا  لحدي االسلمرار: ال  ينبغح له ا المؤلمر أن يكون نق ى بدايى ومنصى  -1

وال اقا   لللصاعد ولكبر مع مرور ال منو ال أن يكون مارد احل اليى لن  ئ ببود  المشاركين الل  
 منا لها.

لحدي االسليباا: ياا أن يكون ه ا المؤلمر لببيرًا حقيقيًا عن الشبا ال يس ينح ومخليف  -2
س ولكل   آراؤف ولواهالد السياسيى  فإن شرائحد ومكونالد. ومع الدراكنا أن شببنا ال يس ينح شبا ماسيَّ 
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ا  ال صائييى  وأن يلبامل مع حاال  االخلالف  ه ا المؤلمر ياا أن يلااو  االسلق اا والمحاص 
بداعو يامبها الها  الو نح ولسمو عن المكايدا  الح بيى وال صائييى.  كحاال  لنوع ولكامل وا 

يس ينح فح الخارج يبيش فح بيئا  مخلي ىو وأنظمى لحدي اإلبداع واللكي ف: ال  الن الشبا ال  -3
سياسيى ملنوعىو وأسقف حريا  مل اولىو وبإمكانا  ماديى واقلصاديى ملباينى... كل  ه ا يحلاج حالى 
البداع  مرنى لمك ِّن ال يس ينيين من البمل بلنسا الوسائل وال رف فح ه ف البيئا و دون أن ل بف 

َمماهاو ودون أن ل يع بوصيل  ها عن اهى فيس ين.هِّ
لحدي اللبامل مع  سدنى أوسيو : سلقوا اها  باللشويش عي  المؤلمر وسلسب  للشويهدو ألند  -4

لا يان    بإشرافها ولح  وصايلها  وسلرفع عقيرلها بلن المؤلمر خارج عن األ ر  الشرعيى  
 ل نقيصى.و الرسميى  لمنظمى اللحرير... وأند  خرف  ليوحد  الو نيى... وسللهمد بك

وباخلصار فإن  سدنى أوسيو  ال ين  قليوا  البمل الشببح ال يس ينح فح الخارج وأ ب وا مؤسسالدو 
ورفبوا أيديها عن حمايى الشبا ورعايلد ول بيل دورف... ال يريدون أن يبميوا وال يريدون لغيرها أن 

 يبمل!!
مها ال باف ولهميش دور فيس ينيح وها يريدون لسديد الل امالها لااف أوسيو اللح كان أبر  مبال

الخارجو ولكن مع اإلبقاق عي  حقها  الرسمح والحصري  فح اللحدث  باسمها وغصبًا عنها !! 
 وسيسلخدمون اإلرهاا ال كري ووسائل الدعايى الواسبى اللح لديها.

ن البمل وفح مقابل  لدو عي  أع اق المؤلمر أن يلمي وا بالحيا والصبر واإلصرار... وأن يؤكدوا أ
 وخدمى الشبا هو المبيار ال ي لو ن بد األمور.

لحدي اللبامل مع  امبيا  دفن المول  : هناد مؤسسا  وامبيا  شببيى فيس ينيى كوير   -5
كان  ناش ى فح سلينيا  وسببينيا  القرن الما حو وا ما لبو  أن  ب   ومال  أو وا ب  فح 

س ينح واحد سب  الحلكارهاو وأغيف الباا فح واد غرف اإلنباشو وسي ر عييها غالبًا الااف في
 المشاركى الحقيقيى ال اعيى والواسبى  ليكل ال يس ينح .

لوا البمل الشببح الل   دكاكين  خاصى بها أو  امبيا  دفن مول   ألنها أصبح   هؤالق ال ين حوَّ
صحون فال  من سبالهاو سببًا فح قلل البمل النقابح ولب يل البمل واإلبداع ال يس ينح... هؤالق سي

وسيدعون بالويل والوبور وعظائا األمور عي  أولئد ال ين لارؤوا عي  أن  يصحوا  ويبادروا 
 ليبمل... فإ ا ما أفشل هؤالق أي البمل صاعد... عادوا الل  سبالها وغيبوبلها من اديد!!

ا هؤالق عي  مواقبهاو وال ومر  أخرى  فإن عي  القائمين عي  المؤلمر الللكيد أنها لا يللوا لينافسو 
نما ااؤوا ليب لوا أن سها وأموالها وأوقالها خدمى لق يلها وشببها.  عي   نومها و وا 

*** 
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الشبا ال يس ينح فح الخارج هو اناخ ال ائر ال يس ينح الوانح الل  اانا اناخ الداخلو وال يمكن 
أن يكون ملكاماًل ونااحًا من دون له ا ال ائر أن يحي ِّف الال بهما  وال يمكن لبمل و نح فيس ينح 

 أي منهما.
وأخيرًاو فإن الرسالى اللح ياا أن يؤكدها المؤلمر هح أند لا يل  بدياًل لمنظمى اللحرير ال يس ينيى 
وال لمؤسسالهاو وأند ال يحمل أاند  فصائييى  يقىو وأند مبنحٌّ بشكل الياابح فح البحث عن 

 لشبا ال يس ينح فح الخارج. المشلرد  ال يس ينحو وا  الف  اقا  ا
وهو فح الوق  ن سد  يبب ِّر عن الراد  فيس ينيى صادقى بلند لا يبد ومى ماال ليلب يلو فح ظل  
ل فيها الصهاينى وحي اؤها عي  الشبا ال يس ينحو ولاصاَدر أر د ومقدسالدو بينما  أاواق يلغوَّ

وعي  أولئد ال ين ال يبميون وال لسلمر المحاوال  لش ا حقد فح الحريى والبود  واالسلقالل. 
 يرغبون فح البمل أن ي سحوا الماال لآلخرين.

 25/1/2017، الدوحة نتالجزيرة 
 
 أبعد من هدم أم الحيران الفلسطينية .61

 عادل شديد
لصاعد و فح األسابيع الما يىو عمييا  هدا قوا  االحلالل اإلسرائييح الاماعح مبانح ومساكن 

ساكنيها األصييين من أبناق الشبا ال يس ينحو فح اميع منا ف فيس ين فيس ينيى عديد و ولهاير 
اللاريخيىو فح األغوار ومخيا قينديا فح ال  ى الغربيىو فح مدينى قينسو  فح المويثو وفح قريى أا 

و  من مخ   ممنهجو لسب  فيد 1948الحيران فح النقاو وهما داخل األرا ح المحليى فح 
  السي ر  عي  الحد األقص  من األرا حو وحشر الشبا ال يس ينح فح الحكومى اإلسرائيييى الل

كانلونا  ملناور و وغير ملراب ى و محا ى بمسلو نا  يهوديى كوير و لمنع قياا أي كيان فيس ينح 
 ملراب . 

من ال فيس ينيًا فح مدينى  11هدم  قوا  كبير  من ايش االحلاللو قبل أسابيعو بمرافقى ارافا و 
و و لد بالحاى ن سها وب ريبى البناق غير المرخ و مع البيا 1948فح المويثو فح أرا ح قينسو  

بلن السي ا  اإلسرائيييى لرفض منح اللراخي  ليبناقو كما لرفض القرار مخ  ا  هياكل المدن 
والبيدا  البربيىو و لد لمصادر  م يد من األرا حو والل ييف عي  حيا  ال يس ينيين هنادو حيث 

  رئيس حكومى االحلالل بنيامين نلياهوو عندما قال الن قوالد ن     ما أسماف القانونو بهدا لباه
المبانح  غير المرخصى  فح مدينى قينسو و مع البيا بلن رئيس ما لسم  الوحد  الق ريى إلن ا  قوانين 

لمسؤول عن الع اق اللخ ي  والبناق فح و ار  الماليى اإلسرائيييىو المحامح المسلو ن آفح كوهينو وا
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فح بؤر  اسلي انيى  1984اللبييما  بهدا المنا ل البربيىو يقيا فح مبن  غير مرخ  السرائييياو من  
فح محافظى نابيس. وكشف رئيس الحكومى ب لد عن نظرلد البدائيىو والبنصريىو وكراهيلد الشديد  

اهى نظرفو وواهى نظر اليمين و باعلبارهاو حسا و 1948ليموا نين ال يس ينيين داخل أرا ح الباا 
 اإلسرائييحو خ رًا أمنيًا وديمغرافيًا عي  مسلقبل دوللد اليهوديى.

اندي وشر ح  1200ببد أياا مما حدث فح قينسو و لبود ارافا  االحلاللو وبحراسى أكور من 
ليحدود السرائييحو للبدأ عمييى هدا اماعح لقريى أا الحيران شمالح النقا ال يس ينحو  والمحا يى 
عاما  60الانوبيى لمحافظى الخييل فح ال  ى الغربيىو حيث حرم  السي ا  اإلسرائيييى من  حوال  

القريىو وسكانها األلف موا نو من البنيى اللحليى األساسيىو سواق كان  مدارس أو رياض أ  ال أو 
يييًاو وأنها مقامٌى عي  كهرباق وماقو وشبكا  ال رف والمااريو ب عا أن القريى غير مبلرف بها السرائ

منا ف أوريىو مع البيا بلن سي ا  الايشو الب ان فرض الحكا البسكري عي  الاماهير البربيى فح 
الداخلو فح الخمسينيا و كان  قد نقي  سكانها الليها. ولا لكلف القوا  اإلسرائيييى بهدا المنا ل فح 

ااهوا بصدورها الباريى الارافا  االحلالليىو القريىو بل أ يق  النار عي  الموا نين الب  ل ال ين و 
مما أدى الل  اسلشهاد المربحو يبقوا أبو القيبانو ولي يف لهمى دهس اندي احلاللح ببد أن أصيا 
بالرصا و وفقد السي ر  عي  مركبلدو ومن وا الهامد باالنلماق للنظيا داعشو ورب  الدهس 

اإلاماع الدولح عي  محاربى ظاهر  اإلرهاا  ببمييلح دهس فح فرنسا وألمانياو مسلغيين ب لد
البالمحو وأصيا موا نون فيس ينيون آخرونو وأع اق عرا فح الكنيس و بالرصا  والغا  
المدمع وغا  ال ي لو للكشف الحكومى اإلسرائيييى ب لد عن أن الدا ال يس ينح رخي و وأن 

ا ل أكورو يكون ب اًل أماا المالمع اإلسرائييح ال ي يقلل أكور من الاماهير البربيىو ويهدا من
اليهودي البنصري ال ي لا يبد يسل يع اسليباا واود أكور من مييون ونصف المييون من 
الاماهير البربيى ال يس ينيى داخل السرائيلو مما يؤكد أن السرائيل لخوض حربًا مع الاماهير 

ا ال يس ينح. وهدا عشرا  من البربيىو واللح أصبح  أقييًى فح و نها األصيحو ب بل نكبى الشب
منا ل القريىو ولرد أصحابهاو من نساق وشيوخ وأ  ال ومر  و عي  ركاا منا لها المهد مىو وها 
ي لرشون أرض صحراق النقاو فيما الهواق بارد ادا لياًلو وحار نهارًاو يبيد الل  ال اكر  ال يس ينيى 

و  اول و فح حيندو أكور مئا  1948ح الباا الحيى ما لبر ض لد شببنا من نكبى ولهاير واقلالع ف
البيدا  والقرىو ولهاير مئا  األلوف من أبناق الشبا ال يس ينحو وبناق أكور من ألف مسلو نى 
عي  أنقا هاو ولو ين مئا  اآلالف من اليهود فيهاو عي  قاعد  الهدا واللهاير ليبراو والبناق 

 واإلحالل لييهود المسلو نين.
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ابار أهيها عي  االنلقال الل  البيش فح قرى أخرىو لهدف السرائيل  من هدا قريى أا الحيرانو وا 
للحقيف أهداف  مرلب ى و بشكل وويفو مع اوهر المشروع الصهيونح الملاد دو والملمول بالسي ر  
عي  الحد األقص  من األرا ح ال يس ينيىو وحشر الموا نين ال يس ينيين فح لامبا  وكانلونا  

ما يحدث اآلن فح أا الحيرانو فح لاميع البدو ال يس ينيين فح عد  قرى فح النقاو ملناور . و 
بغرض بناق مسلو نا  يهوديى اديد و يللح  من مشروع لهويد النقا ال ي لبمل السرائيل عي  
ر وفف  لن ي فو حيث سيلا بناق مسلو نى عي  أنقاض قريى أا الحيرانو ولسميلها حيرانو ومن المقر 

سرائييح أن لسلوعا مسلو نين يهودًا اددًاو ال افى الل  السكان آالف الانود وال با  المخ   اإل
اإلسرائيييين فيهاو ببد نقل مبظا قواعد الايش اإلسرائييح ومبسكرالد من مواقبها الحاليى الل  النقاو 

ران ال افى الل  األغراض المنوي لحقيقها السرائيييا من هدا قريى أا الحيرانو وبناق مسلو نى حي
اليهوديى عي  أنقا هاو وهو ما كش لد مصادر السرائيييىو عن قرار برب  المسلو نى الداريًا وخدماليًا 
مع مسلو نا  محافظى الخييلو فح انوا ال  ى الغربيى. وب لد لكون السرائيل قد ألغ  وأخ   

فح الحدودو و ومنب  نشوق لامع بشري فيس ينح عي   ر 1967حدود الرابع من يونيو/ ح يران ليباا 
محكمًى ب لد سي رلها البسكريى عي  الشبا ال يس ينح بلشليلدو ونسف أيى فرصى إلقامى كيان 

 فيس ينح ملواصل وملراب  مسلقباًل. 
عمييا   من حيث لوقي  عمييا  الهدا اللح ل اول منا ف فيس ين اللاريخيىو وما ينلج عنها من

مى السرائيلو واليمين المسي ر عييهاو لسلغل لهاير واقلالع ليشبا ال يس ينحو وا ح أن حكو 
وصول الرئيس الاديدو دونالد لراماو الل  البي  األبيضو فح ظل  اقا من المسلشارين والمساعدين 
اليمينيين لدو وال ين ينافسون غال  اليمين اإلسرائييح بالل ر فو واللشنج ال اق كل ما هو السالمح 

ليالق عي  األرا ح ال يس ينيىو وبناق م يد من وعربحو ومواق ها الوا حى المؤيد  لالس
المسلو نا و حيث ال يكلرث لراما بحل الدوللين أساسًا لحل الصراع اإلسرائييح ال يس ينحو ال افى 
الل  لبييند المسلو ن اليهوديو دي يد فريدمانو س يرا ليواليا  الملحد  فح السرائيل والمبروف بمواق د 

حقيف اللح يلبر ض لها بنيامين نلنياهوو من  أسابيعو لبب  دورا مهمًا فح اليمينيى. كما أن عمييا  الل
وار  ما يسم  الخ ر األمنح  اللوقي و حيث يريد نلنياهو البباد اإلعالا عن ق يى اللحقيف مبدو وا 
والديمغرافح ال يس ينحو ألن نلنياهو يريد أن يسال اللاريو أند أكور رؤساق حكوما  السرائيل يمينيًىو 

ا ًاو واهلمامًا فح خدمى المشروع الصهيونحو خصوصًا أن عمييا  الهدا لللح ببد أسابيع من ونش
قرار المحكمى البييا اإلسرائيييى هدا وحدا  اسلي انيى أقيم  عي  أراض فيس ينيى خاصى فح 
 مسلو نى عمونا قرا راا هللاو فح رسالى وا حى من نلنياهو أندو فح مقابل الخالق وحد  اسلي انيى
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سلها حكوملد وارافالد مئا  المبانح والمساكن ال يس ينيىو ولبنح آالف الوحدا  االسلي انيى فح 
 مكانهاو ولو  ن آالف المسلو نين اليهود الادد فيها.

لؤكد السياسا  اإلسرائيييى الملصاعد  االسلهداف اللاا والشامل ليكل ال يس ينحو اإلنسان والمكانو 
يس ينح فح فيس ين اللاريخيى أي خيار سوى قيا ال اولىو وخصوصًا ولا للرد أماا الشبا ال 

البالقى األمنيى واالقلصاديى مع السرائيلو وا عاد  بناق الحركى الو نيى ال يس ينيى لموااهى ه ا الخ ر 
الواودي الكبير ال ي يهد د المسلقبل ال يس ينح برملدو وال ي أصبح فح حااى الل  اسلراليايى اديد  

يشارد بصياغلها الكل ال يس ينحو فح الو ن والشلا . ومن  منها العاد  لبريف السرائيل  ومخلي ىو
كيانًا اسلبماريًا اسلي انيًا الحالليًاو يهدف الل  السي ر  عي  كل الاغرافيا ال يس ينيىو ول لي  الشبا 

ل أن ل من ال يس ينحو بلحوييد الل  اماعا  و وائف  بي ىو ال حول وال قو  لهاو ليلسن  إلسرائي
بقاق الحكاا سي رلها عييها مسلقباًل. ل لدو ومن أال لحقيف الحقوف الو نيى ال يس ينيىو ال يمكن 

 اللبايش مع المشروع الصهيونحو الال بالبمل عي  موااهلد ول كيكد.

 26/1/2017، لندن الجديد يالعرب
 
 صراع على بقايا أوسلو .62

 نبيل عمرو
صراع فيس ينح فيس ينحو كان  أبر  مؤشرالد  لد اليقاق ليس صراعا فيس ينيا السرائييياو بل 

فح بيرو . كان  الموسع ال ي  ا اميع فصائل منظمى اللحرير ال يس ينيى الباميى والمسلنك ى
البنوان هو اليانى اللح يريى ليمايس الو نحو وااق  الخالصى فح الااف آخرو حين قرر 

ليشروع ال وري فح مشاورا  للشكيل  حمود عباسوالمالمبون اللواد الل  رئيس السي ى الو نيى م
حكومى وحد  و نيىو يشارد فيها الاميعو مع أن الاميع قالوا فح أوسيو وما ناا عنها أكور مما قال 

 مالد فح الخمر.
الرئيس محمود عباس لن يصغح له ا الم ياو فبندف حكومى لحمل اسا حكومى اللواففو وعند 

وباللالح فإن ما  الا  مباشر فح اللشاور حول األسماق والحقائاو لشكييها قبي  حركى حماس بدور
بد المالمبون فح بيرو  لا يكن ادًيداو ولن يكون مؤورا فح الو ع الداخيح ال يس ينحو ال ي ال 

الكابوس الم دوج ال ي ياوا عي  صدرها وهو  يبانح من قسمى الو ارا و بقدر ما يبانح من
 االحلالل واالنقساا.

بيرو  ال ي لالف االماع مماول فح موسكو وما ناا عند من بيانا و قدا برهاًنا سا ًبا بل  االماع
اللداخل بين النظاا القديا  ومدوًياو عن أ مى النظاا السياسح ال يس ينحو واوهر ه ف األ مىو هو  لد
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  عييد السي ى ال ي هو نظاا منظمى اللحريرو وبين النظاا الاديد ال ي أسسلد ال اقيا  أوسيوو وبني
القديا بكل مكونالدو مع بقاق الشرعيى البييا فح يد  الو نيى اللح ابليب  مو وعًيا وفبيًيا النظاا

 النظاا القديا ال ي  بف حل  صار  هياكيد ولسميالد مارد عناوين رم يى.
و الواقع الراهن فح الحالى ال يس ينيىو يبيش حالى صراع بين صيغلين ال ماال النساامهما أ

 اندمااهما فح اسا اديد.
كان  صيغى أوسيو قد أسس  له ا النظاا الاديد من خالل النلاج مؤسسا  حديوىو أساسها برلمان 

من الحكا ال الح  حديث ي ر  حكومى ويصدر لشريبا  لها حيا  ال يس ينيين فح مرحيى االنلقال
لق اعو لا لناح القياد  المحدود الل  الدولىو وحين ار  االنلخابا  اللشريبيى فح ال  ى وا

داخل الو ن وبين النظاا القديا  ال يس ينيى فح اليااد صيغى لكامل بين النظاا الاديد ال ي لكرس
ال ي يمليد شرعيى قياد  ولمويل ال يس ينيين فح كل مكان يوادون فيدو وبدل أن لكون منظمى 

لمرحيى ب اعييى نحو الدولىو انبدا ومصدر قو  يؤمن ق ع ا اللحريرو أي النظاا القدياو ظهيرا لياديد
اللوا ن بين الصيغلين وانقيا المي انو بحيث صار النظاا الاديد ال ي أقيا عي  ا ق من الشبا 

ألف مر  من منظمى اللحرير اللح ي لرض أنها القائد األعي  لينظاا الاديد وأهيد  ال يس ينحو أقوى
 ولكل ال يس ينيين.

ا   فلح بسبا عدا واود منافس ادي لها فح ليد االنلخابا و حين ار  االنلخابا  األول  ف
الم يوبى ولا لحصل  وأخ ق  ال صائل اللح شارك  فح البمييى االنلخابيى فح لااو  نسبى الحسا

ولو عي  مقبد واحدو وبدل أن لكون ه ف النلياى حاف ا لل وير صيى ال صائل بالامهورو ول وير 
يئس  ال صائل من اسلباد  أو لكوين عمف  )منظمى اللحرير(وول بيل مؤسسا  الشرعيى األعي  

فح اقلساا المواقع القياديى « الكولا»اماهيري لهاو لليو  بمنظمى اللحرير ونظامها ال ي يبلمد 
 اللح ال حصى لي صائل فيها. واألن افو ببيدا عن اللاربى االنلخابيى

الشارع ال يس ينح لح  لاا ا القولين ببد لهميش منظمى اللحرير وفصائيها حد اللالشحو وقع 
كاميىو وبينهما لناق ا   األساسيلين فلح وحماسو وكيلاهما ليس  فصياًلو بل كل يبلبر ن سد حركى

. واللناقض بين الحركلين عقائدي ووقافح وبراماحو لابل الحادهما أو انساامهما أمرا مسلحيالً 
ي ىو لالسلقواق بها ولبظيا رصيد السي ر  الس فلدى  لد الل  شكل خ ير من أشكال الصراع عي 

 لكل منها.
أما ال صائل األخرى اللح لسلظل بشرعيى النظاا القدياو فقد وقب  لح   ائيى اللقاسا بين الحركلين 

الل اميى ألصحاا  الكبيرلين لح  عناوين ملبدد و الال أنها اميًبا وفح نهايى األمر لشكل لببيى
 الن و .
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ملداخل والملناقض والميلبسو وقف الاميع أخيرا أماا حائ  البا  عن اليااد ونلياى له ا الو ع ال
ببد لمنع لسنوا   وييىو  صيغى لحافظ عي  النظاا الاديد ال ي أسسلد أوسيو واللحق  بد حماس

وعا  آخر عن الحياق النظاا القدياو أي نظاا منظمى اللحريرو والخالصى دوامى يدور فيها الاميع 
االماعح بيرو  وموسكو الي ين شارد فيهما الاميع  ىو ولقد ظهر  لد اييا فحداخل حيقى م رغ

 دون أن يخراوا بلي نلياى.
فح لقاق  ا شيوخ القبائل ال يس ينيى مع و ير الخارايى الروسح الفروفو ح ر الرال ال ي يامع 

ساا ولشل و عييد من انق ال يس ينيون عييد كصديفو من اسلمرار الحالى ال يس ينيى عي  ما هح
وح ظا لماق الواد لا ياد المالمبون فح موسكوو الال وعد الو ير الروسح بلنها سيباشرون مشاورا  

عييد من انقساا ولشل و وح ظا لماق الواد لا ياد المالمبون  لشكيل حكومى وحد  و نيىو واإلعداد
 وحد  و نيىو واإلعدادفح موسكوو الال وعد الو ير الروسح بلنها سيباشرون مشاورا  لشكيل حكومى 

 النلخابا  عامىو وحين عاد كل منها الل  بيلد نسوا كل ما كان.
 26/1/2017الشرق األوسط، لندن 

 
 أرسل لمكافحة األنفاق بدون خطة عملياتية الجيشتقرير مراقب الدولة:  .63

 عاموس هرئيل 
نهائح نشر أو عدا نشر المقبل سلقرر اليانى اللاببى ليانى رقابى الدولى بشكل  األحدفق  فح يوا 

فح ق اع غ  . ولكن يبدو اآلن أند لواد  األخير لقرير مراقا الدولى حول أداق الكابن  فح الحرا 
و عي  خي يى ليميح لا السماعد من محي  رئيس الحكومى أشهرأغيبيى لوافف عي  النشر. قبل ب بى 

. فح األمرا رئيس الحكومى فح ه ا نلنياهوو فان مراقا الدولى يسلبد لمبركى اسلن اف يقوا بها مكل
اللصريحا  الملشدد   الل الوق  الحالحو انلظاا عائال  وكي  قلل أبناقها فح الحراو ال افى 

عي   أخرىليمبار ىو أنشل  ال خا ليم البى بالنشر. ويمكن القول الند لن يلا فرض رقابى اوهريى 
 اللقرير.

 األن افاللقرير األخير  اللح للحدث عن لهديد  أا اق الل يسلبد مراقا الدولى لنشر الوويقىو ال افى 
كما يبدو. وسيلا منع نشر ببض  أسابيعوالوى  الل  أسبوعينالقانون الدولح فح الحرا خالل  ومبادئ

األا اق من اللقرير حول األن افو لكن  لد سيكون ا ًق من االعلبارا  المهنيى حول أمن المبيوما  
 رئيس الحكومى. الحراجو وليس نلياى  غ  سياسح لمنع البسكريى األسرارلمنع لسرا 

( لصحي ى األول لد اللسريبا  اللح لم  أمس ) أعقااوفح  – اإلعالامبظا اهلماا وسائل 
هو موار خالف  –عمييى الارف الصامد  أوناق يديبو   حول اقلباسا  منلقا  من ايسا  الكابن  



 
 

 
 

 

 45 ص             4181 العدد:        1/26/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

قا الدولى ال ي لا يقلنع فح لشرين الوانح الما حو اآلن بين نلنياهو والو ير ن لالح بيني . مرا
مع رئيس الحكومى ومساعديدو لبن  روايى بيني  كاميى: سواق  عمد أن  أاراهابالايسا  الوالث اللح 

 عا أن بيني  هو ال ي شاع نلنياهو  وأي اً لهديد األن اف لا يلا  رحد بشكل كامل فح الكابن و 
 بنح غانلس عي  الخروج لمهاامى أن اف حماس. األركانس هيئى وو ير الدفاع موشيد يبيون ورئي

يسال بيني  عي  ه ف الخي يى مكاسا سياسيى شرعيى. فحسا مؤيديد فح اليمينو االقلباسا  من 
فح اللقرير( لؤكد عي  ادعائد ال ي ياسمع كليميح فح الوق  الحالحو  أغيبيلهاالكابن  )اللح لا ل كر 

 بشكل أف ل من نلنياهو. السرائيلأمن موا نح  بلند يسل يع الح اظ عي 
يواد فرف بين الماسا  الايد  حول الخ ر البسكري المحلملو كما بين بيني  فح مرحيى سابقىو 

 اسلراليايى. أببادالمسؤولى عن عمييى مبقد  لها  اإلدار وبين 
ما لحقف ردع  اال البمل ال ي لم  المصادقى عييد فح النهايى أ ر باألن افو لكن ليس وا حا 

أهميى هو أن حماس أعاد  لرميا األن اف الهاوميى ببد الحرا  واألكورحماسو مويما وعد بيني . 
 بسنى.

حقيقى أن النقاش  الل و يل رف األخرىالن ما لسرا من اللقرير النهائح لمراقا الدولىو واسلنلااالد 
يلبيف بق اع غ  و لا فح شهر آ ار االسلرالياح الوحيد ال ي لا فح المسلوى السياسح الرفيع فيما 

خ لد البميياليى بخصو   اإلسرائييح. ولكن قبل  لد بشهرو فح شهر شبا و أنه  الايش 2014
و قاا الايش فح و ع الخ ى اللن ي يى دون مبرفى ما ال ي يريد أخرىالحرا فح الق اع. بكيما  

لبديل الخ ى فيما ببد بناق عي  ب أي اً المسلوى السياسح لحقيقد من الحرا  د حماسو ولا يقا 
 حدو  بال ب  خالفا لما هو ملوقع. األمورالنقاش فح الكابن . 

مقيف؟ انلظرواو المو وع أكور صبوبى. فحسا مراقا الدولى الايش لا يقا بو ع  األمرهل ه ا 
و خ ى عميياليى لبالج األن اف الهاوميى. وفح ه ا المو وع يواد شبيرا مالحظى شخصيى لنلنياه

ويبيون وغانلس. وهنا أي ًا ال يوافف المراقا عي  ادعاق نلنياهوو ال ي لا  رحد فح الايسا  مع 
فح الصيف الما حو وكلن حكا  الدفاع  اإلعالاشبيراو وفح الايسا  بين رئيس الحكومى ووسائل 

للح لبين االسلباقح و البمييى المحدود  اللح أعدها الايش لبالج ببض األن اف قرا خ  اللماس وا
 أنها غير شاميى بما يك ح مع بدايى الحراو مول حكا البالج الا ري للهديد األن اف.

لبناق القو . وألند لا لكن ليايش خ ى كه ف لبالج األن افو لا لكن  األساسالخ ى البميياليى هح 
وحدا  الخاصى ال العدادلديد الوسائل أي ًا أو نظريى الحراو ولا لاري اللدريبا  المناسبى ولا يلا 

 األولباألن اف. ويؤكد المراقا عي  اسلنلااا  لحقيف  هآرلس  حول األن اف ال ي ارى فح كانون 
2014. 
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الحرا بدون اسلبدادو وهو يدرد  لد.  الل وصل  اإلسرائييح: الايش األخيرعمييا ه ا هو الس ر 
واللحقيقا  اللح قاا بها  واللحقيف الداخيح ال ي أاراف الانرال يوسح بكار حول مو وع األن اف

 اسلنلااا  مشابهى. الل غانلس ومن ااق ببدف غادي آي نكو و لوصل 
و كانوا يدركون عدا األركانالمويث رفيع المسلوىو رئيس الحكومى وو ير الدفاع ورئيس  أع اقلكن 

لمو  عي  البمل  د األن اف لح  للوير الصور  15االسلبداديى. وعندما صادف الكابن  فح 
الكابن  أي مبرفى  ألع اقلاويى ليمخربين ال ين يخراون من الن ف قرا كيبولس صوفاو لا يكن ا

 عن مسلوى اسلبداد الايش.
هؤالق الو راق أي ًا لا يب لوا الاهود الكبير  من اال المبرفى واللحقيف. واوال  بيني  الميدانيى فح 

لك ح لسماعد عن االسلبداديى ليحرا  الايشو اللح أغ ب  يبيون ألنها لم  بدون مصادقىو كان 
فح كليبى ا بالحو لكند لا يبرف من خاللها الصبوبا  اللح لنلظر الايش. و مالؤف فح الكابن  

 عرفوا أقل من  لد.
مشكود فيد أن اسلنلااا  لانى عميدرور شخنوبرو اللح يل اخر نلنياهو بها وبيني  يبلمد عييهاو 

اللاببى ليكنيس و ع و  واألمنى. ع و لانى الخارايى سلك ح من اال اللغيا عي  المشكي
الكنيس  عوفر شييح )يواد مسلقبل( هو الوحيد فح االئلالف ال ي لارأ ببد الحرا عي  اللحدث 

أن الكابن  لا يسلخي  الدروس. فنلنياهو اهلا بص قى الغواصا  مع  الل . وقد أشار اإلخ اقا عن 
الكابن  بوق   ويل. وفق  فح أييول الما حو عندما  الشرادبل انغيال ميركل ق األلمانيىالمسلشار  

مناور  لموااهى اللغييرا  الكبير  فح الابهى الشماليىو ع وين فح الكابن و  اإلسرائييحالايش  أارى
ليبرمان وغالن و اهلما ب يار  موقع المناور . وهناد س ر أخير آخر للقرير مراقا الدولى واللقارير 

وال ي ال يلا الحديث عند بو وخ: اللح يرا  الخا ئى ليايش والرقابى الا ئيى  ىاألخر الوانويى 
ليمسلوى السياسح وعدا مبرفى الكابن  والخروج المللخر ليحرا  د األن اف )الوحدا  لا لكن مدربى 

مناساو لكان من المحلمل أن يكون عدد  اإلعدادكان ومن لكل  لد. ولو كان  –بما يك ح( 
أف ل. ومن يبرف  لد بشكل ايد  واإلناا ا لانود فح عمييى الارف الصامد أقل ال حايا من ا

صراع اماهيري فح ه ا  الل ها اآلباق الوكال و وه ا هو السبا ال ي ابل عائال  الانود يخراون 
 من اال  مان نشر اللقرير. األسبوع

 هآرتس
 26/1/2017الحياة الجديدة، رام هللا 
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