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 33 :كاريكاتير
*** 

 
 آالف وحدة استيطانية جديدة بالضفة ثالثةتصادل على بناء  "إسرائيل" .1

صددءدق برسدديس الددوإلبرا  السددبراسييي عنيددءمين نتنيددءدوا ووإليددبر الدددفء  أف يدددوبر : سددايد عمددوبر  - القدددس
 آالف وحدة استيطءنية في الضفة ال برعية. 3ليعبرمءنا مسء  الثالثء ا عيى عنء  

 المستعمراتسييية عينهء "يدياوت أحبرنوت" أن الوحدات ستتوإل  عيى عدد من وذكبرت وسءسل إعالم إسبرا
 عءلضفة ال برعية.

وأشددءبرت إلددى أن ألفددي وحدددة سدديتم العددد  فددي عنءسهددء معءشددبرة ا فيمددء األلددف األ ددبر  سددتعنى عيددى مبراحددلا 
 دون تحديد موعد عاينه.

ل طدوة "تديتي مدن أجدل تيعيدة وقءل عيءن صءدبر عن مكتب ليعبرمءنا اطيات عييه األنءضدولا أن ددذا ا
 االحتيءجءت ليسكءن وضمءن استمبرابر حيءتهم عشكل طعياي وبروتيني".

وحددددة اسدددتيطءنية فدددي  2,500وكدددءن نتنيدددءدو وليعبرمدددءن قدددد صدددءدقء مسدددء  الثالثدددء  المءضدددي عيدددى عندددء  
 الضفة ال برعية.

 1/2/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولكالة و 
 

 إلى القدس سيواجه بقرارات فلسطينية مصيريةمريكية األنقل السفارة : رحذِّّ يُ عريقات  .2
حدددددذبر صدددددءسب عبريقدددددءت أمددددين سدددددبر اليجندددددة تنفيذيدددددة لمن مدددددة التحبريدددددبر  :فددددءد  أعدددددو سددددداد  –برام هللا 

ددذا ال طدوة  أنالقددس المحتيدةا مدكددا   إلدىالفيسطينيةا من جديدا من  طوبرة نقدل السدفءبرة األمبريكيدة 
ينددءت مددن أ  جهددة كءنددت حددول الموضددو . وسددعق أن أعيددن ذلدد  لددم تيددد عاددد ولددم تتيددق القيددءدة أيددة تطم

 الاعبرية.« دآبرتس»أحمد مجدالني عضو اليجنة التنفيذية ليمن مة لصحيفة 
جدددء ت تصدددبريحءت عبريقدددءت للذاعدددة الفيسدددطينية البرسدددمية حيدددن أضدددءف أنددده إذا مدددء تدددم نقدددل السدددفءبرة 

ات مصيبرية تعددأ عسدحب من مدة التحبريدبر القدس فإن القيءدة الفيسطينية ستكون أمءم قبرابر  إلىاألمبريكية 
االعتددبراف عإسددبراسيل وتوقيدد  صددكو  االنضددمءم لسددتة عشددبر من مددة دوليددة وتحديددد الاالقددة مدد  إسددبراسيل 
وفقء لقبرابرات المجيدس المبركدإل  سيءسديء واقتصدءديء وأمنيدءا ودعدوة سديطة االحدتالل لممءبرسدة صدالحيتهء 

 كءمية عيى األبرض المحتية.
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حتمءل مصءدقة الكنيسيت السبراسييية عيى قدءنون شدبرعنة العددبر االسدتيطءنيةا كمء تطبرق عبريقءت إلى ا
المحكمدددة الجنءسيدددة الدوليدددة ومطءلعتهدددء عدددإجبرا  تحقيدددق  إلدددىوقدددءل: إن الدددبرد الفيسدددطيني سددديكون عءلتوجددده 

قضءسي ضد المسدولين السبراسيييين حول ابرتكءعهم جبراسم حبرب تتايق في االستيطءن والقدس واألسبر  
 .2014السبراسييي عيى قطء  غإلة في عءم  والادوان

وأكد أن القيءدة تتحبر  حءليء نحو العحن في آليءت تنفيدذ قدبرابر مجيدس األمدن األ يدبر حدول االسدتيطءن 
وكددذل  تنفيددذ توصدديءت مدددتمبر عددءبريس الدددوليا مدد  التيكيددد عيددى أدميددة إإلالددة أسددعءب االنقسددءم وتحقيددق 

 المصءلحة ععبر تشكيل حكومة وحدة وطنية.
 1/1/2017دس الاربي، لندن، الق

 
 : التصايد االستيطاني يوضح خيارات حكومة االحتالل بدعم الانف والتوترالفلسطينية الحكومة .3

قءلدددت حكومدددة الوفدددءق الدددوطنيا إن التصدددايد االحتاللدددي الشدددءمل ضدددد شددداعنء وأبرضدددنءا  :وفدددء –برام هللا 
ييده إسدبراسيل و يدءبرات حكومتهدء و ءصة التصايد االستيطءني األ يبرا يوضد  مدد   طدوبرة مدء تقددم ع

 المتمثية عدعم الانف والتوتبر.
وقءل المتحدن البرسدمي عءسدم الحكومدة يوسدف المحمدودا فدي عيدءن اليدوم األبرعادء ا إن الحكومدة تحم دل 
دددل الجهدددءت الدوليدددة ذات الصددديةا المسددددولية عدددن  إسدددبراسيل كءمدددل المسددددولية عدددن تصدددايددءا كمدددء تحم 

 التحد  السءفبر لكءفة القوانين والشبراس  الدولية.صمتهء وعدم تحبركهء لوقف دذا 
وأضءف المتحدن أن الحمالت االستيطءنية المسدتمبرة والمتالحقدة التدي تنفدذدء حكومدة االحدتالل وكدءن 
آ بردء العالن عن إقءمة ثالثة آالف وحدة استيطءنية عيى أبرضنء الفيسدطينيةا ددي جدإل  مدن م طدط 

طءلددة عمددبر االحددتاللا األمددبر احتاللددي برديددب يهدددف إلددى إغددبراق أبراضددي  دولددة فيسددطين عءالسددتيطءن واع
 الذ  يإليد من حدة التوتبر في كءمل المنطقة.

 31/1/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 االستيطانيةأبو ردينة: مشاورات عاجلة لدراسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجهة الحملة  .4
بردينددةا الحميددة االسدددتيطءنية  أعددوسددة الفيسدددطينية نعيددل أدان النددءطق البرسددمي عءسددم البرسء: وفددء –برام هللا 

متحديدددة عدددذل  قدددبرابرات األمدددم المتحددددة والقدددءنون  السدددبراسيييةالشبرسدددة التدددي تقدددوم عهدددء حكومدددة االحدددتالل 
 الدولي.

الالإلمدة لمواجهدة الحميدة  الجدبرا اتوقءل أعو بردينة: إننء عدأنء مشءوبرات عءجية مدن أجدل دبراسدة ات دءذ 
 االستيطءنية.
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 السددبراسيييةعضددبروبرة لجددم ددذا السيءسددة التددي تنتهجهدء الحكومددة  الدابرة األميبركيدةءفا إننددء نطءلددب وأضد
 والتي من شينهء تدميبر عميية السالم.

 31/1/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

للتحقيل في جرائم  "الدولية لجناياتـ"اتلقينا تحذيرات أمريكية من التوجه ل: مصدر فلسطيني .5
 االستيطان

إن الدابرة األمبريكيدة الجديددة ددددت « القددس الابرعدي»مسدول فيسدطيني لدد قءل عيي الصءل :  -لندن 
السددديطة عوقدددف المسدددءعدات المءليدددة ليسددديطة ول مدددم المتحددددةا فدددي حدددءل نفدددذت تهديدددداتهء عءلتوجددده إلدددى 

 محكمة الجنءيءت.
 1/1/2017القدس الاربي، لندن، 

 
 2017وتقر موازنة  / مايو القادمأيار 13تخابات المحلية في تقرر إجراء االنالفلسطينية الحكومة  .6

يوم الثالثء ا في مدينة برام هللا ا جيسته األسعوعية التي عقددء قبربر مجيس الوإلبرا   الل :وفء–برام هللا 
 في كءفة أبرجء  الوطن.  13/5/2017عبرسءسة برامي الحمد هللاا إجبرا  انت ءعءت الهيسءت المحيية يوم 

ا عاد المنءقشءت التدي أجبراددء المجيدس 2017المواإلنة الاءمة لدولة فيسطين ليسنة المءلية وأقبر المجيس 
 ليمواإلنة الاءمة في جيسءته السءعقة.

مييدددءبر  4.48ا فقدددد عي دددت قيمدددة المواإلندددة المقتبرحدددة 2017وحسدددب مقتدددبرع مشدددبرو  قدددءنون المواإلندددة لسدددنة 
ون دوالبر لينفقددءت التطويبريددةا وتعيددد الفجددوة مييدد 350مييددءبر دوالبر لينفقددءت الجءبريددةا و 4.1دوالبرا منهددء 
مييددون دوالبرا وذلددد  مددن دون المتدددي برات  39مييدددون دوالبر عمادددل شدددهبر  يعيددد حدددوالي  465التمويييددة 

 مييون دوالبر. 300المتوقاة والعءل ة 
  31/1/2017، وكالة األنباء والمالومات الفلسطينية )وفا(

 
 والسلطة تنفي لألسير الفار بني عودة نيةالفلسطي اعتقال األجهزة األمنية أنباء عن .7

مصددءدبر  ءصددة لمبراسددل "المبركددإل ا أن طددولكبرما مددن 31/1/2017، المركــز الفلســطيني ل عــالمذكددبر 
الييية المءضيةا األسيبر الفءبر من ا قوات من أجهإلة أمن السيطةا اعتقيتقءلت إن الفيسطيني للعالم" 

مدادمددة منددإلل ا تعددي عدده فددي منطقددة الجءبروشددية عءمددء ع عقددب  32سددجون االحددتالل سددءمبر عنددي عددودة  
 ونقيته إلى مدينة طولكبرما حين يتوق  نقيه إلى سجن أبريحء.ا شمءل مدينة طولكبرم
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المتحدن البرسمي من برام هللاا أن  ميسء  عشءبراتا عن 31/1/2017الحياة الجديدة، رام هللا، وأضءفت 
األمنيةا واكد  ل جهإلةنفسه ألسيبر عني عودة اتسييم نفى عءسم المدسسة األمنية اليوا  عدنءن ضميبر  

 عدم اعتقءل األجهإلة األمنية له. أيضء
 

 مهمة كشف المتورطين باغتيال إسماعيل الشروف نترك لألجهزة األمنية اللبنانيةأشرف دبور:  .8
محءولدة اغتيدءل مستشدءبر سدفءبرة فيسدطين لدد  حدول  السدفيبر الفيسدطيني لدد  لعندءن أشدبرف دعدوبرتحددن 

: "نامددددل عيددددى حمءيددددة أمددددن م يمءتنددددء وعيددددى أمددددن الجددددوابر اليعنددددءني ا قددددءسال  ءعيل الشددددبروفلعنددددءن إسددددم
وعتوجيهءت وتاييمدءت مدن برسديس السديطة محمدود ععدءسا وعامدل فيسدطيني كءمدل مدن جميد  الفصدءسل 

 والهيسءت واألطبر الفيسطينية".
نددات  ءبرجيدة وأضءف دعوبر فدي تصدبري ا أمدسا "ددذا األمدبر ال ياجدب الدعاض الدذ  يبريدد أن ينفدذ أج

تمس عيمن الم يمءتا وعءلتءلي نحن نتوق  كل شي  ولكننء نامدل مدن أجدل شداعنء ومدن أجدل قضديتنء 
 والحفء  عيى أمن الم يمءت".

فدددي عهددددة األجهدددإلة األمنيدددة اليعنءنيدددة"ا مدكدددد ا الثقدددة عهدددذا األجهدددإلة " الشدددبروفاغتيدددءل  محءولدددة إن وقدددءل
 ة الجعءنة.ليكشف عن الفءعيين والمتوبرطين عهذا الاميي

وأضءف "ال نبريد أن نستعق األحدان ونشيبر عيصءع  االتهءم إلى أ  جهةا دنء  مدشدبرات تدم التادبرف 
عييهددءا ولكددن نتددبر  ل جهددإلة األمنيددة اليعنءنيددة التددي لنددء كددل الثقددة عهددء ليكشددف عددن المتددوبرطين فددي دددذا 

 الامل الجعءن".
 31/1/2017، المركز الفلسطيني ل عالم

 
 ة الحمد هللا بإجراء االنتخابات باطل ومرفوض: قرار حكومحماس .9

اعتعددبرت حبركددة حمددءس قددبرابر حكومددة د. برامددي الحمددد هللا عددإجبرا  االنت ءعددءت المحييددة عددءطال  ومبرفوضددء  
 كونه ياإلإل االنقسءم وي دم سيءسة حبركة فت .

صدال  فوإل  عبردوم في تصبري  صحفيا إن قبرابر إجبرا  االنت ءعدءت يديتي مفا حبركةالوقءل النءطق عءسم 
 عيى مقءس حكومة الحمد هللا وعيى حسءب مصءل  الشاب الفيسطيني ووحدة مدسسءته.

وأكددد أن القددبرابر تيكيددد عيددى أن الحكومددة تامددل لصددءل  حبركددة فددت  وال ت دددم مصددءل  الكددل الفيسددطيني 
وأضءف أن "دذا القبرابر ييتي عيى أنقءض عميية انت ءعيدة دمبرتهدء حبركدة فدت  وأفشديتهء  عيى حد سوا .

 مء تبراجات عن كل مء تم التوافق عييه ع صوص الاميية االنت ءعية وعميت عيى إفشءلهء".عند
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وتءع  النءطق عءسم حبركدة حمدءسا أن أ  انت ءعدءت قءدمدة يجدب أن تكدون جدإل ا  مدن المصدءلحةا فمدن 
غيدددبر المنطقدددي إجدددبرا  االنت ءعدددءت دون إنهدددء  االنقسدددءم وتحقيدددق الوحددددةا وددددذا ندددءع  مدددن تجبرعدددة مبريدددبرة 

 هء الجمي  م  حبركة فت  في االنت ءعءت المحيية األ يبرة. ءض
 31/1/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 إزاء تحديد موعد إجراء االنتخابات المحلية الفلسطينيةتباين مواقف الفصائل  .11

تعءيندددت مواقدددف الفصدددءسل الفيسدددطينيةا إإلا  إعدددالن حكومدددة "الوفددددءق : إيهدددءب الايسدددى -غدددإلة  ابرام هللا
سءسددة برام الحمددددهللاا تحديددد موعددد االنت ءعدددءت المحييددة فدددي الثءلددن عشددبر مدددن أيددءبر/ مدددءيو الددوطني"ا عبر 

 المقعل في الضفة ال برعية وقطء  غإلة.
مشيبر المصبر  المتحدن عءسم كتية "الت ييبر والصالع" العبرلمءنية" عينه  القيءد  عحبركة حمءس واعتعبر

ض م  التفءدمءت الوطنيدةا وددو قدبرابر عءطدل "قبرابر فتحءو  عءمتيءإل ياعبر عن بردية حإلعية ضيقة ويتنءق
وأكد عيى ضبروبرة أن تعتاد الحكومة عن ممءبرسة دذا الدوبر الحإلعي  قءنونيء ووطنيء "ا عحسب مء قءل.

واعتعدددبر أن ال دددبرف األمثدددل لجدددبرا   المقيدددت والدددذ  يتندددءقض مددد  المجمدددو  الدددوطني ويكدددبرس االنقسدددءم.
 .يتهء ونإلادتهءاالنت ءعءت دو عاد إنهء  االنقسءما لضمءن شفءف

برحعددت الجعهتددءن "الشدداعية" و"الديمقبراطيددة"ا وحبركددة "المعددءدبرة الوطنيددة" عتحديددد موعددد االنت ءعددءت كمددء و 
جبرا دءالمحيية   في وقت متإلامن عين الضفة وغإلة. واع

لد"قدس عبرس"ا عيى ضبروبرة إنجءإلدء عءلموعد  وشدد األمين الاءم لحبركة "المعءدبرة"ا مصطفى العبرغوثيا
 ءل: "إن إل ء  االنت ءعءت في تشبرين أول المءضيا كءن  طي ا ولم يكن منءسعء".وق المحدد.

االنت ءعدءت مدبرة واحددة  إجدبرا وأشءدت "الجعهة الشاعية" في عيءن لهء عءستجءعة حكومة التوافق لمطءلدب 
ودعدت الجعهدة  وعشكٍل متإلامن في كٍل من الضدفة والقطدء ا ودون تادديل لقدءنون االنت ءعدءت المحييدة.

االنت ءعددءت المحييددةا وعدددم وضدد  عبراقيددل تحددول دون  إجددبرا ي عيددءن لهددءا جميدد  القددو  إلددى تسددهيل فدد
 ذل .

من جهتها قءل طالل أعو  بريفة عضو اليجنة المبركإلية لد "الجعهدة الديمقبراطيدة" لدد "قددس عدبرس": "نحدن 
ء مندددذ أن مددد  تحديدددد موعدددد إجدددبرا  االنت ءعدددءت المحييدددةا فهدددي  طدددوة فدددي االتجدددءا الصدددحي  طءلعندددء عهددد

 أبرجيت االنت ءعءت".
واعتعبر النءطق عءسم "حبركة المجءددين الفيسطينيين"ا سءلم عطء هللا إجبرا  انت ءعءت العيديدة دون تنفيدذ 

وشددد عطدء هللا فدي عيدءن لدها عيدى ضدبروبرة تشدكيل  مء تم االتفءق عييده مدد براا تجدءوإل لبرادة التوافقيدة.
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عيبروت وموسكو ومء سعقهء قعل ذلد  حتدى يتسدنى لهدء  حكومة وحدة وطنية تعاء لمء جء ت عه حوابرات
 االنت ءعءت في كل الوطن. إجبرا 

 31/1/2017قدس برس، 
 

عادتها لمسارها الطبيايبمصر ال اً اجتماعقريبًا  ياقدس دحالنقيادي بفتح:  .11  ستنهاض الحركة وا 
ددء: يحيددى الياقددوعي -غددإلة  موسددا ء سدددياقدا  أكددد القيددءد  فددي حبركدددة فددت  ع ددإلة أسددءمة الفددبراا أن اجتمءع 

القيءد  المفصول من حبركة فت  النءسب محمد دحالنا فدي النصدف الثدءني مدن فعبرايدبر/ شدعءط الجدءبر  
 عءلاءصمة المصبرية القءدبرة لمدة ثالثة أيءم.

وقددءل الفددبرا فددي تصددبري  لددد"فيسطين": إن االجتمددء  سدديكون موسددا ءا ولدديس مدددتمبر ا عم برجددءت المدددتمبر 
أن اليجنة التحضيبرية ليمدتمبر ستوجه دعوات لكوادبر فت  من قطء  غإلة  وأشءبر إلى الاءم لحبركة فت .

 والضفة ال برعية والشتءتا لمنءقشة األوضء  الدا يية ليحبركة.
وأوضددد  أن الددددعوات لدددم تبرسدددل عاددددا وأن الاددددد النهدددءسي لدددم يحدددددا فيمدددء قددددبر عددددد المندددو  دعدددوتهم 

 شتءت.لالجتمء  عيكثبر من ألف كءدبر فتحءو  من غإلة والضفة وال
والهدف من االجتمء ا وفق الفبراا نقءش موس  ومامق وال بروج عتصدوبر فدي كيفيدة اسدتنهءض الحبركدة 
ء أن فت  اعتادت عدن األسدس التدي  عءدتهء لمسءبردء الطعياي فيمء يتايق ععبرنءمجهء السيءسيا موضح  واع

 انطيقت من أجيهء والتي حدددء الن ءم األسءسي والميثءق المتايق عءلحبركة.
ن كءنت ستوجه دعوات لش صيءت أ بر  من  ءبرج فت ا أوض  أن الددعوات ستقتصدبر عيدى وحول إ

 كوادبر حبركة فت ا ألن األمبر يتايق عوضاهء الدا يي.
وأكدددد الفدددبرا أن االجتمدددء  المندددو  عقدددداا جدددء  نتيجدددة طعيايدددة لحءلدددة القصدددء  التدددي تمدددت فدددي المددددتمبر 

 السءع  لحبركة فت  الذ  عقد في برام هللا.
 1/2/2017الين،  فلسطين أون

 
 حماس و"الجهاد" تطالبان السلطة بوقف التنسيل األمني .12

حمدددءس والجهدددءد السدددالمي أجهدددإلة أمدددن السددديطة مدددن  حدددذبرت حبركتدددء: ندددوبر الددددين ال يعدددءن - دددءنيونس
مواصددددية سيءسددددة "التنسدددديق األمنددددي" واالعتقددددءل السيءسددددي عحددددق كددددوادبر وعنءصددددبر وقيددددءدات الحددددبركتين 

 المحتية. والمقءومة في الضفة ال برعية
واستنكبرت الحبركتءن  الل المدتمبر الشاعي الذ  ن مته حبركة الجهءد السالمي مسدء  الثالثدء  نصدبرة 

 ليقدس ع ءنيونس جنوب قطء  غإلةا سيءسة "التنسيق األمني"ا وطءلعتء عوقف دذا السيءسة فوبرا.
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تس "لددن تبردعنددء.. وقددءل القيددءد  فددي حبركددة الجهددءد السددالمي  ءلددد الددعطش: إن تهديدددات ليعبرمددءن وغددءن
ا ولن يبر  منء الادو إال كل عيس وشدةا ولن يدبر  تهءوندء  فدي 2014وسنعدأ من حين انتهينء في عءم 
 الدفء  عن األبرض والابرض".

وانتقددد سيءسددة االعتقددءل السيءسددي عءلضددفةا وقددءل: "جهددءإل األمددن الوقددءسي لددن يفهددم الدددبرس فددي الضددفة 
يدددل مدددن أعندددء  المقءومدددة"ا مطءلعدددء  ال دددوة فدددي الضدددفة ال برعيدددة ال برعيدددةا ومدددء يدددإلال ياتقدددد أنددده عإمكءنددده الن

عقء  العندقية موجهة نحو االحتالل.  عءلاض عيى الجبراع والعقء  ثءعتين في مواقاهم واع
عددددوبراا أكدددد القيدددءد  فدددي حبركدددة "حمدددءس" إسدددمءعيل برضدددوان أن دعدددوة السددديطة وحكومدددة التوافدددق اليدددوم 

 الوطنيا وم ءلفة ليتوافق الوطني الفيسطيني. لالنت ءعءت المحيية عءطية و ءبرج الجمء 
وبرأ  برضددوان أن أ  انت ءعددءت يجددب أن تددتم عاددد المصددءلحة وتحقيددق الوحدددة الوطنيددةا وكددل مددء سددو  

 ذل  ياد انقالعء عيى االنت ءعءت ووثيقة الوفءق الوطني.
ومددةا داعيددء واسددتنكبر برضددوان سيءسددة االعتقددءل السيءسددي عحددق كددوادبر وقيددءدات "حمددءس" والجهددءد والمقء

 إلى وقف "التنسيق األمني" واالعتقءل السيءسي.
 31/1/2017، المركز الفلسطيني ل عالم

 
 في الضفة طالب السلطة برفع يدها الثقيلة عن المقاومةت "الجهاد" .13

شدددددت حبركدددة الجهدددءد السدددالميا عيدددى أن اعتقدددءالت أجهدددإلة أمدددن السدددديطة : أحمدددد المصدددبر  -غدددإلة 
ء  الحبركة والفصءسل األ بر ا ال ت دم إال مصيحة االحتالل السدبراسييي الفيسطينية ضد أنصءبر وأعض

وقددءل القيددءد  فددي الحبركددة  ضددبر حعيددبا إن اعتقددءالت أجهددإلة أمددن السدديطة تتددإلامن مدد  مجددءدبرة  وحدددا.
 اتبرف عي  من حقوقهم المسيوعة والم تصعة.ياطي الفيسطينيين دولةا أو يلن  هاالحتالل عالنية عين
الل م ءدبرة حءشدة ن متهء حبركة الجهءد السالمي في سءحة الجند  المجهدول كيمة حعيب جء ت  
دء لسيءسدة االعتقدءل 2017-1-31عمدينة غدإلةا الثالثدء   سدالميةا وذلد  برفض  ا عمشدءبركة قدو  وطنيدة واع

 السيءسي الذ  تمءبرسهء السيطة في الضفة ال برعية.
حمود ععءس لتحمل مسدوليءته الوطنية وأدان حعيب دذا االعتقءالت ودعء برسيس السيطة الفيسطينية م

عوقددف دددذا السيءسددة التددي تمءبرسددهء أجهإلتدده األمنيددةا مطءلعددء فددي ذات الوقددت عتنفيددذ قددبرابر فددوبر  عوقددف 
وشدددد عيددى ضددبروبرة برفدد  السدديطة "يددددء الثقييددة عددن  االعتقددءالت واالسددتدعء ات السيءسددية دون تمييددإل.
طنين "مء استيسددوا فدي الضدفة ال برعيدة إال فدي  دل المقءومة في الضفة ال برعية"ا مشيبرا إلى أن المستو 
 دذا اليد الثقيية ليسيطة عيى المقءومة وسالحهء".

 31/1/2017فلسطين أون الين، 
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 : جهات تساى إلفشال أي توافل فلسطيني لبناني بشأن المخيماتبلبنان حماسممثل  .14
مسدءٍ  مدن قعدل جهدءت أكد ممثل حبركة حمءس في لعنءن عيي عبركةا وجدود : أحمد المصبر  - عيبروت

م تيفددددةا لفشددددءل أ  توافددددق فيسددددطيني لعنددددءنيا مددددن شددددينه أن يبرسددددي حءلددددة األمددددن واالسددددتقبرابر دا ددددل 
وعدددين عبركدددة فدددي تصدددبريحءت لدددد"فيسطين"ا أن محءولدددة اغتيدددءل مستشدددءبر سدددفءبرة  الم يمدددءت الفيسدددطينية.

األمنيدة الفيسدطينية فيسطين لد  لعنءن إسمءعيل الشبروفا جبرت عاد يوم واحد فقدط مدن التقدء  اليجندة 
عمسدددول الم ددءعبرات اليعنءنيددة جنددوب لعنددءنا الاميددد بركددن  ضددبر حمددودا وتسددييمه  طددة أمنيددة  ءصددة 

 عم يم عين الحيوة عمدينة صيدا.
وأضءف: "محءولدة االغتيدءل تديتي عشدكل واضد  كدبرد عيدى اليقدء  الدذ  جدبر  لمحءولدة التنسديق األمندي 

ألمددن واسددتقبرابرا عم دديم عددين الحيددوة"ا مطءلع ددء فددي ذات السدديءق الفيسدطيني اليعنددءني فيمددء يتايددق عتبرتيددب ا
عضدددبروبرة التنعددده واليق دددة ليمحدددءوالت "ال عيثدددة" التدددي تسددداى لجدددبر الم يمدددءت القتتدددءل دا يدددي أو اقتتدددءل 

ونعَّددده إلدددى ضدددبروبرة تشدددديد وثدددءق التادددءون والتنسددديق األمندددي والسيءسدددي الفيسدددطيني  فيسدددطيني لعندددءني.
م قضية الالجسينا ودعم أواصبر السيم واالستقبرابر األمني في الدولة اليعنءنيةا اليعنءنيا والامل عمء ي د

 مشدد ا عيى أن الفيسطينيين جمياهم ضد أ  حءلة انفالت أمني عءلسءحة اليعنءنية من أ  جهة كءنت.
 1/2/2017فلسطين أون الين، 

 
 النظام الداخلي لتاديل قيادياً  30يضيف لاضويته تساة من قادة األمن ويكلف  "ثوري فتح" .15

أكد أمين سبر المجيس الثدوبر  لحبركدة التحبريدبر الدوطني الفيسدطيني "فدت " : ععد البرحمن القءسم -أبريحء 
عدءدة تفاييهدءا لديس مدن عدءب األولويدءت فقدطا  مءجد الفتيءنيا أن صديءنة األطدبر الحبركيدة عشدكل عدءم واع

 .عل من المهءم الداسمة ليمجيس الثوبر 
طنيدددة شددددد الفتيدددءنيا فدددي لقدددء  مددد  "وفدددء"ا عيدددى أن المصدددءلحة ال تاندددي وفيمدددء يتايدددق عءلمصدددءلحة الو 

المحءصصدددةا وليمصدددءلحة مدددد ل وحيدددد لنهدددء  االنقسدددءم وددددو تشدددكيل حكومدددة تيتدددإلم ععدددبرام  من مدددة 
التحبريبر الفيسطينيةا تنجإل عبرنءم  االنت ءعءت وتتولى إنهء  كءفة الميفدءت التدي  يفهدء االنقسدءما مشديبرا 

 عيت األمبر الواق  ومن ثم العحن عن إنهء  االنقسءم.إلى أنه ال يمكن تث
عضدوا مدن المجيدس الثدوبر  واليجندة  30من جهة أ بر ا قءل الفتيءني إنه تم ا تيدءبر لجندة مكوندة مدن 

المبركإليةا لدبراسة وتاديل الن ءم الدا يي لحبركة فدت  حتدى الددوبرة القءدمدةا عيدى أن تادبرض التادديالت 
 لثوبر  لقبرابردء.عيى اليجنة المبركإلية والمجيس ا

وأضددءف: "تددم تايددين مءجددد الحيددو برسيسددء ليمحكمددة الحبركيددةا عيددى أن تسددتكمل اليجنددة المبركإليددة تايددين 
وفيمء يتايق عتايين أعضء  جدد مدن األجهدإلة األمنيدة فدي المجيدس  أعضءسهء الحقء كمء ينص الن ءم".
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س حسدب الن دءما ليصدع  عددد مدن قدءدة األجهدإلة األمنيدة ليمجيد 9الثوبر ا قءل الفتيءني: "تمت إضدءفة 
 25عضوا آ برين الستكمءل تايين ال 16عضوا"ا وأكد حق المبركإلية عتنسيب  89األعضء  الحءليين 

 عضوا في المجيس حسب الن ءم.
 30/1/2017وكالة األنباء والمالومات الفلسطينية، وفا، 

 
 يناير كانون الثاني/ عملية فدائية ضد االحتالل خالل 20شهداء و تقرير: ثمانية .16

وثددق موقدد  "االنتفءضددة" عدددد الامييددءت الفداسيددة التددي نفددذت ضددد االحددتالل  ددالل شددهبر ينددءيبر : برام هللا
عمييدءت طادنا  5عمييدءت إطدالق ندءبرا  8عميية فداسية توإلعدت مدء عدين  20الحءليا حين وصيت لد 

دثددة حء 70عمييددءت برشددق سدديءبرت ليمسددتوطنين عءلحجددءبرةا فيمددء سددجل الموقدد   3عمييددءت ددددسا و 4
 ألقى فيهء الشعءن الإلجءجءت الحءبرقة والاعوات المتفجبرة.

وكءندت أشدد الامييددءت إيالمدء  عمييددة الدددس العطوليددة التدي نفددذدء الفدداسي مددن جعدل المكعددبر فدءد  قنعددبر 
 إصءعة عين جنود االحتالل وصفت جبراع عدد منهم عءل طيبرة. 15قتيى و 4والتي أوقات 

ءت الفداسيددة الفيسددطينية األ ددبر  عددن مقتددل سددعاة مسددتوطنين وحسددب الحصددءسيةا فقددد أسددفبرت الامييدد
صءعة   آ برين "حسب اعتبرافءت االحتالل". 43واع

 نقطة مواجهة. 390ا عيى أكثبر من 2017وتوإلعت المواجهءت  الل شهبر ينءيبر من عءم 
صءعة 2017شهدا  منذ مطي  الاءم الجءبر   8وسجيت انتفءضة القدس   آ برين. 247ا واع

 1/2/2017، فلسطين أون الين
 

 وفاة أمين عام الجبهة الاربية الفلسطينية جميل شحادة .17
تددوفيا مسددء  يددوم الثالثددء ا عضددو اليجنددة التنفيذيددة لمن مددة التحبريددبر الفيسددطينيةا أمددين عددءم  :برام هللا

 الجعهة الابرعية الفيسطينية المنءضل جميل حسن شحءدةا إثبر نوعة قيعية.
الاءبرضة لد"وفء"ا إن شحءدة تابرض صعءع الثالثء  لنوعة قيعيدةا  وقءل المسدول في الجعهة الابرعية إليءد

 ونقل عيى اثبردء لمستشفى برام هللا الحكوميا واعين مسء  الثالثء  عن وفءته.
برحمدة هللا تادءلى مسدء   إلدىونات الجعهة الابرعية الفيسطينيةا أمينهدء الادءم جميدل شدحءدةا الدذ  انتقدل 

 عءمء  قضءدء في  دمة شاعه ووطنه. 69 اليوم الثالثء ا عن عمبر ينءدإل الد 
 31/1/2017، )وفا( ،وكالة األنباء والمالومات الفلسطينية
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 ليبرمان: الصراع المسلح مع حماس قد يقع في أي لحظة .18
قددءل وإليددبر الدددفء  السددبراسييي أفي دددوبر ليعبرمددءنا إن صددبراعء مسددديحء : ععددد الددبردوف أبرنددءدوط - القدددس

 يق  في أ  لح ة. جديدا عين إسبراسيل وحمءسا قد 
وقءل ليعبرمءن  الل لقء  مد  بردسدء  المجدءلس العيديدة ليتجمادءت السدكءنية السدبراسييية المحءذيدة لقطدء  
ن صدبراعء مسديحء  غإلة:" إن الهدو  النسعي الذ  يتمت  عده السدبراسيييون فدي ددذا التجمادءتا مضدي لا واع

 آ بر م  حمءس قد يق  في أية لح ة". 
ءسل إعالم إسبراسيييةا عينهء الموق  اللكتبروني لصحيفة "جبروإلاليم عوست":" وأضءفا كمء نقيت عنه وس

 لم تت َل حمءس وعءقي التن يمءت في غإلة عن برغعتهء في تدميبر إسبراسيل والمس عنء". 
 ودذا دي المبرة البراعاة التي يإلوبر فيهء ليعبرمءن محيط قطء  غإلةا منذ تسيمه منصعه الاءم المءضي. 

األمبر الوحيد الذ  يمن  حمءس من المعءدبرة إلى حبرب م  إسبراسيلا دو حقيقة أنهم وقءل ليعبرمءن:" إن 
 يايمون أن ميإلان القو  ليس في صءلحهم وأنهم إذا مء تحبركوا ضدنء سيدفاون الثمن عءد ء جدا". 

 وأضءف:" لو ت يبر ميإلان القو  فإن حمءس لن تتبردد لح ة واحدة في مهءجمة إسبراسيل". 
 31/1/2017، ، أنقرةألنباءل األناضولكالة و 

 
  المستامرات مليار دوالر لتطوير شبكة المواصالت في 1.5الحكومة اإلسرائيلية ترصد  .19

فدي إطدءبر سدايهء لدبرعط جميد  العددبر االسدتيطءنية فدي األبراضدي الفيسدطينية : عبردوم جبرايسدي - النءصبرة
مييددءبر  1,31إلانيددة تاددءدل ا برصدددت حكومددة االحددتالل السددبراسييي برصدددت ميالمستتتعمراتالمحتيددة ععددءقي 

دوالبرا يددددتم صددددبرفهء عيددددى مددددد   مددددس سددددنواتا ل ددددبرض تطددددويبر شددددعكة المواصددددالت والشددددوابر  عددددين 
مسددتوطنءت الضددفة الفيسددطينية المحتيددة. ويشددمل الم طددط مددد سددك  حديددد تددبرتعط مدد  مدينددة تددل أعيددب 

عمبركإل المديندة.  القطءبر ال فيف عين كتل استيطءنية في منطقة القدس المحتيةا إلىومنطقتهءا إضءفة 
إلى ذل ا فإن الكنيسدت عددأ أمدس منءقشدة قدءنون نهدب األبراضديا إال أن التصدويت النهدءسي عييدها فدي 

 األسعو  المقعل.
 إ دبراجوقءل الميحق االقتصءد  "مءمون" في صحيفة "يدياوت أحبرنوت"ا إن حكومدة االحدتالل قدبربرت 

 الشدءبراتا وعادد األعديضالعيدت  إلدىامدب حيدإل التنفيدذا مد  د دول دونءلدد تبر  إلدىدذا المشبرو  الضد م 
القوية التي حصيت عييهء حكومة االحتالل من الدابرة األميبركية الجديدة عشين االستيطءن في الضفة 

أن الدابرة األميبركيدة لدم تصددبر ا  عيدءن بردا عيدى مشدءبري  االسدتيطءن التدي  إلدىالمحتية. ونشديبر دندءا 
 عيت في الضفة والقدس المحتية. 3,200أعينتهء حكومة االحتاللا وتشمل أكثبر من 

 1/2/2017، الغد، عّمان
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 "قانون التسوية"الكنيست يؤجل التصويت على  .21
دل الكنيسدت السدبراسييي حتدى عدايدة األسدعو  المقعدل التصدويت : أ ف ب - الحيدءة –القدس المحتيدة  أج 
ن األبراضي الفيسطينية الذ  يتي  لسبراسيل استمال  مسءت الهكتءبرات م« قءنون التسوية»عيى مشبرو  

المحتيدددة فدددي الضدددفة ال برعيدددة ويضدددفي الشدددبرعية عيدددى آالف المندددءإلل لمسدددتوطنين أقيمدددت عيدددى أبراض 
 فيسطينية  ءصة في الضفة.

المنءدضددة لالسددتيطءن إن القددءنون سدديتي  لسددبراسيل جاددل قبراعددة أبرعاددة « السددالم ا ن»وقءلددت من مددة 
قءنونيدة أو عشدواسية مسدءكن قءنونيدة عن دبر القدءنون آالف مسكن عنيت في مستوطنءت تاتعبرددء إسدبراسيل 

دكتدددءبر مدددن األبراضدددي الفيسدددطينية.  800السدددبراسييي. وأضدددءفت أن القدددءنون سددديتي  مصدددءدبرة أكثدددبر مدددن 
في حين دانته األسبرة الدولية « إعالن الحبرب»واعتعبرت من مة التحبريبر الفيسطينية دذا القءنون عمثءعة 

 والمدافاون عن القضية الفيسطينية.
 1/2/2017، الحياة، لندن

 
 2015الكنيست يرفع حظر دخول "األقصى" المفروض على نوابه منذ  .21

برفدد  الكنيسددت  العبرلمددءن  السددبراسيييا يددوم الثالثددء ا الح ددبر المفددبروض عيددى : سددايد عمددوبر  - القدددس
 .2015نواعه  السبراسيييين والابرب  عشين د ول المسجد األقصى المعءبر ا والمستمبر منذ 

القندددءة السدددبراسييية الثءنيدددةا أن لجندددة "األ القيدددءت" فدددي الكنيسدددت دعدددت أعضدددء  العبرلمدددءن إلدددى وذكدددبرت 
 التنسيق م  الشبرطة واالنصيء  لتاييمءتهء في دذا الصدد.

وأشددءبرت إلددى أن اليجنددة ات ددذت القددبرابر عاددد طيددب تقدددم عدده عضددو الكنيسددت اليمينددي المتطددبرف "يهددودا 
 غيي ".

 31/1/2017، ة، أنقر لألنباء األناضولكالة و 

 
  مصدر أمني إسرائيلي: حماس تمكنت من استاادة قدراتها الاسكرية  .22

حددذبر مصدددبر أمنددي إسددبراسيييا يددوم أمددس الثالثددء ا مددن أن حبركددة حمددءس تمكنددت مددن : دءشددم حمدددان
استاءدة قدبراتهء الاسكبرية التي كءنت لديهء قعدل الحدبرب الادوانيدة األ يدبرة عيدى قطدء  غدإلةا فدي صديف 

 والتي أطيق عييهء "الجبرف الصءمد".ا 2014الاءم 
ت قدبراتهء سدوا  مدن نءحيدة األنفدءق أم مدن نءحيدة القددبرات دوعحسب المصدبر األمني فإن حمءس استاء

 الصءبرو ية.



 
 
 
 

 

 15 ص             4187 الادد:        2/1/2017 ربااءاأل  التاريخ: 

                                    

وقدددءل المصددددبر نفسددده ليقندددءة التيفإليونيدددة الثءنيدددة إن "حبركدددة حمدددءس تامدددل عشدددكل مكثدددف عيدددى تحسدددين 
 تي تسود قطء  غإلة منذ الحبرب األ يبرة.قدبراتهءا وذل  عءالستفءدة من حءلة الهدو  ال

وجددء  أن جددإل ا كعيددبرا مددن تبرسدددءنة الصددوابريى الموجددودة لددد  حبركددة حمدددءس دددي مددن إنتددءج صدددنءعءت 
 األسيحة المحيية دا ل قطء  غإلة.

كمدددء جددددء  أن األجهددددإلة األمنيدددة فددددي إسددددبراسيل قيقدددة مددددن محءدثددددءت المصدددءلحة عددددين حمددددءس والسدددديطءت 
 ف  في أعقءعهءا عءعتعءبر أنهء ستحسن من وض  حمءس.المصبريةا والتي تم فت  ماعبر بر 

وفددي الوقددت نفسددها تشدديبر تقددديبرات األجهددإلة األمنيددة السددبراسييية إلددى أن حمددءس غيددبر متجهددة ا ن إلددى 
 .مواجهءت عسكبرية م  إسبراسيلا عيد أنهء تحذبر من أن الحبركة تستاد لمثل دذا المواجهءت

 1/2/2017، 48عرب 

 

 "إسرائيلـ"كنيست لالعتراض على قانون منع الدخول لالأعضاء  اندعو ي "عدالة" و"حقول المواطن" .23
توجدده مبركددإل "عدالددة" وجمايددة حقددوق المددواطن إلددى أعضددء  الكنيسددت لالعتددبراض عيددى : دءشددم حمدددان

تاددديل قددءنون الددد ول لسددبراسيل  عدددم مددن  تصددبري  د ددول وعقددء  لمددن يدددعو لمقءطاددة إسددبراسيل . الددذ  
عالد لكل من دو ليس مواطن ء إسبراسييي ء أو مقيم ء عشكل ثءعت فدي إسدبراسيلا سيتم عموجعه من  الد ول لي

 ويدعو عشكل عيني لمقءطاة إسبراسيل.
وجء  في برسءلة المحءميءن سوسن إلدبر من مبركإل "عدالة"ا وعوديدد فييدبر مدن "جمايدة حقدوق المدواطن" 

ة السددبراسيييةا وأن أن دددذا القددءنون يهدددف إلددى مندد  د ددول األجءنددب الددذين ياءبرضددون سيءسددة الحكومدد
المايءبر األسءسي الذ  سيتم امتحءنه دو مواقفهم السيءسيةا أ  أن الدواف  التي تقف وبرا  دذا القءنون 
دددي دوافدد  سيءسددية عحتددة. لددذل  يسددءدم دددذا القددءنون عءسددت دام أسددءليب غيددبر منطقيددة وغيددبر قءنونيددةا 

 عية السيءسية عشكل انتقءسي.تتمءشى م  الدواف  السيءسية ليفسة الحءكمة وم  مواقف األغي
 1/2/2017، 48عرب 

 
 في قضية الغواصات األلمانية رشاويشبهات بتلقي ضباط إسرائيليين القناة الثانية:  .24

ضددددءسية مدددد  برسدددديس حكومددددة إسددددبراسيل عنيددددءمين نتنيددددءدو وإلوجتددددها قالنءصددددبرة: عددددالوة عيددددى التحقيقددددءت ال
برشددددوة ضددددمن صددددفقة ال واصددددءت ا كشددددف أمددددس عددددن تددددوبرط ضددددعءط عتيقددددي برشددددءو المشددددتعهين عتيقددددي 

األلمءنيددددة. وت هددددبر شددددهءدات ووثددددءسق جديدددددة كشددددفتهء القنددددءة السددددبراسييية الثءنيددددة أن الشددددبركة األلمءنيددددة 
 «. نفقءت عميية»دفات معءلد مءلية لضعءط إسبراسيييين تحت عند « تيسنكبروب»



 
 
 
 

 

 16 ص             4187 الادد:        2/1/2017 ربااءاأل  التاريخ: 

                                    

سيدل مبرغييدت ووفق وثيقة دا يية برسميةا كشف عنهء عضو الكنيست عضو لجندة ال ءبرجيدة واألمدن أبر 
ا وعاددد عمييددة فحددص أجبرتدده شددبركة لمبراقعددة الحسددءعءت فددي 2014 الماسددكبر الصددهيوني  فإندده فددي عددءم 

لسدددبراسيييين  دددالل صدددفقة ال واصدددءت مددد   برشدددءو حدددوض عندددء  السدددفن األلمدددءنيا تعدددين أنددده تدددم دفددد  
 إسبراسيل. 

 1/2/2017القدس الاربي، لندن، 
 

 مليار دوالر 10لثانّية وحرب غّزة األخيرة بلغت ُتّقر بأّن خسائرها بحرب لبنان ا "إسرائيل" .25
في  طوٍة غيدبر  مسدعوقٍةا سدمحت البرقءعدة الاسدكبري ة السدبراسييي ة يدوم االثندين  إلديبر أندبراوس: - النءصبرة

وليادددددوان الدددذ  شددددن ه  2006عنشدددبر النتدددءس  البرسددددمي ة ليتكدددءليف االقتصددددءدي ة لحدددبرب لعندددءن الثءنيددددة عدددءم 
ا وعحسدددب الم اطيدددءتا فدددإن  حدددبرب لعندددءن كي فدددت 2014صددديف الادددءم  االحدددتالل ضدددد  قطدددء  غدددإل ة فدددي
دددء  45مييدددءبر شددديكلا أُ  مدددء ي ادددءدل  20االقتصدددءد السدددبراسييي  أكثدددبر مدددن  عءلمءسدددة مدددن ميإلانيدددة األمدددنا أم 

ددمءة إسددبراسييي ء عامييددة  مييددءبر  15ا فقددد وصدديت تكءليفهددء إلددى ”الجددبرف الصددءمد“الحددبرب عيددى غددإل ةا والم س 
 عءلمءسة من ميإلانية الدفء . 25ا عحسب الماطيءتا ي اءدل شيكلا ودذا المعيد

ا فيمدء  2.4عالوة عيى ذل ا فإن  حبرب لعنءن الثءنية كي فت إسبراسيل مء ي اءدل  عءلمءسة من النءت  القدومي 
مدن النددءت  القددومي  ليدولددة الاعبري ددة. وقددد قددءم م حيددل  1.3وصديت تكددءليف الادددوان األ يددبر ضددد  غددإل ة إلددى 

كبري ة فددي صددحيفة  يدددياوت أحبرونددوت  الاعبري ددةا ألدديكس فيشددمءنا عنشددبر دددذا الماطيددءتا الشدددون الاسدد
ليتدددليل عيددى أن  إسددبراسيل ت ددوض فددي السددنوات األ يددبرة حبروع ددء عتكيفددٍة عءلي ددٍة جددد اا وت حددبرإل نتددءس  غيددبر  

 مبرضي ٍة في المجءل الاسكبر   والسيءسي  عيى حدٍ  سوا ا كمء أك د.
 31/1/2017، رأي اليوم، لندن

 

 سفن ومخازن األمونيا اإلسرائيلية تهدد سكان حوض البحر المتوسطبلدية حيفا:  .26
ععبر برسيس عيديدة حيفدءا يوندء يدءدفا و عدبرا  كعدءبر فدي الكيميدء ا أمدسا عدن : ن يبر مجيي - تل أعيب

م ددءوفهم وقيقهددم الشددديد مددن األ طددءبر الكعيددبرة التددي تسددععهء سددفن وم ددءإلن غددءإل األمونيددء السددءما عيددى 
وض العحبر األعيض المتوسطا مشيبرين إلدى أن تيد  الم دءطبر قدد تفدوق أضدبرابر القنعيدة الذبريدة ح سكءن

 التي ألقيت عيى ديبروشيمء القبرن المءضي.
وأوض  ددال ا في مدتمبر صحءفي طءبرئا أن دذا ال طبر يهدد نحدو ثالثدة ماليدين إنسدءن مدن سدكءن 

عإيجدددءد حدددل يوقدددف ددددذا  الحكومدددة حدددوض العحدددبر األعددديض المتوسدددطا عيدددنهم مييدددون إسدددبراسييي. وطدددءلعوا
ال طددبر فددوبراا ونقددل م ددءإلن األمونيددء مددن ت ددوم مدددينتهم. وقددءل يددءدفا ودددو جنددبرال سددءعق فددي الجدديش 
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أعي ددوا أن  ددإلان األمونيددء القددءسم فددي  يددي   السددبراسيييا إن عشددبرة مددن كعددءبر عيمددء  الكيميددء  فددي الاددءلم
ذا مء حصل وانفجدبر فادال فدإن مييدون حيفءا لم ياد صءلحءا وأنه عءت قءعال لالنفجءبر في أ  لح  ة. واع

 المجءوبرة يكونون في  طبر. مواطن في إسبراسيل وبرعمء الدول
 1/2/2017الشرل األوسط، لندن، 

 
  : هدوء الضفة وهميٌّ اإلذاعة اإلسرائيلية .27

قءلت الذاعة "السبراسييية"ا إن االن فءض في عدد الهجمءت الفيسدطينية فدي األسدءعي  : القدس المحتية
 . 2015 يبرةا ال يدل عيى "ت يبر جودبر "ا في مسءبر األحدان التي عدأت نهءية عءم األ

ونقيددت الذاعددة  برسددمية  عددن مصدددبر عسددكبر  "إسددبراسييي"ا لددم تحدددد دويتددها قولدده: "إن األوضددء  لددم 
 تت يبر عشكل جودبر ا والهدو  النسعي قد يكون ودميءا فءألوضء  قءعية ليت ييبر في أ  لح ة". 

ذاته: "عدم االستقبرابر والتددوبر األمندي السدبري  يميدإلان األوضدء  فدي مندءطق الضدفة  وأضءف المصدبر
 ال برعية في الوقت البرادنا ومن دذا النءحية فإن األموبر قءعية ليتددوبر". 

ولفت في دذا الصددا إلى وجود ابرتفء  في عدد عمييدءت إطدالق الندءبر عيدى سديءبرات وقدوات عسدكبرية 
 ةا في األشهبر األ يبرة. "إسبراسييية" في الضفة ال برعي

وبرأ  المصددددبر "السدددبراسييي"ا أن سدددعب ابرتفدددء  عددددد عمييدددءت إطدددالق الندددءبرا "يبرجددد  إلدددى كونهدددء تمك دددن 
 المهءجم من الفبرابرا عيى عكس عمييءت الطان والددس". 

وقدددءل: "إحعدددءط ما دددم عمييدددءت الطادددن والدددددسا وانتهدددء  ددددذا الامييدددءت عقتدددل منفدددذ الامييدددة أو إلقدددء  
ا دفدد  المهددءجمين إلددى اليجددو  عدددال منهددءا إلددى عمييددءت إطددالق النددءبر التددي إلادت وتيبرتهددءا القدعض عييدده

وأضدءف: "نيمدل أن يددد  االنتشدءبر  وتنتهي في ما م الحدءالت عفدبرابر منفدذ الامييدة"ا عيدى حدد إلعمده.
 عيى محءوبر الطبرق والنشءط االست عءبر  إلى احتوا   ءدبرة إطالق النءبر". 

 31/1/2017، مالمركز الفلسطيني ل عال
 

 ساعة 48يطلب من المستوطنين إخالء "عامونة" في غضون اإلسرائيلي الجيش  .28
طيدددب الجددديش السدددبراسييي مدددن عشدددبرات المسدددتوطنين السدددبراسيييينا : ععدددد الدددبردوف أبرندددءدوط - القددددس

إ ال  العدبرة االستيطءنية "عءمونة" المقءمة عيى أبراض فيسطينية  ءصة في وسط الضفة ال برعيةا في 
 سءعة.  48غضون 

 31/1/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولكالة و 
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 الضفة في فلسطينياً  15 ياتقل االحتالل .29
 األمنية عءألجهإلة عنصبر عينهم فيسطينيء   15 ا"السبراسييي" االحتالل قوات يتوكءالت: اعتق -غإلة

 وقت في ا"إبردءعية جهءت" من وصولهء عدعو  أمواال   وصءدبرت ال برعيةا الضفة في الفيسطينية
 ل سبر  دولية عحمءية المتحدة األمم غإلة في والسالمية الوطنية ليقو  األسبر  لجنة فيه طءلعت

 .الانصبرية واالنتهءكءت الجبراسم ألعش  يتابرضون الذين االحتاللا سجون يف الفيسطينيين
 1/2/2017الشارقة،  الخليج،

 
 لاباس مناشدة لبث فلسطين تلفزيون مقر يقتحمون غزة في األخيرة الحرب شهداء أهالي .31

 في فيسطين تيفإليون معنى غإلةا قطء  عيى األ يبرة الحبرب شهدا  أسبر أدءلي من الاشبرات اقتحم
 عيى احتجءجء والجبرحىا الشهدا  أسبر برعءية مدسسة عإغالق قيءمهم من يوم عاد وذل  غإلةا دينةم

 مسءعدات تتيقى التي الشهدا  أدءلي كشوفءت ضمن برسميء عءعتمءددم الفيسطينية الحكومة قيءم عدم
 .شهبرية مءلية
 لعاض أعمءلهم مإلاولة من ومناودم الاءميينا غبرف التيفإليون معنى د ولهم عند الشهدا  أدءلي وأغيق
 .ععءس محمود ليبرسيس" معءشبرة الهوا  عيى منءشدة" ععن وطءلعوا الوقتا
 م  اتصءالت أجبرت التيفإليون إدابرة إن غإلةا مكءتب في الفيسطيني التيفإليون في الاءميين أحد وقءل
 منءشدة وجه حين الهوا ا عيى معءشبرة عءل بروج ددال  ألحد وسم  هللاا برام مدينة في البرسيسي المقبر
 التي الشهدا  أسبر كشوفءت في واعتمءددم ماءنءتهم لنهء  الاءجل التد ل عضبروبرة ععءس ليبرسيس
 معءشبرةا االحتجءج المنءشدة دذا توجيه عقب وانتهى. الفيسطينية السيطة من مءلية مسءعدات تتيقى
 . التيفإليون معنى المحتجون وغءدبر

 1/2/2017القدس الاربي، لندن، 
 

 ينايركانون الثاني/ اقتحموا األقصى خالل  إسرائيلياً  1,715 قدس برس: .31
برصدت وكءلة "قدس عبرس" : تحبريبر  يدون م يوما من فءطمة أعو سعيتءن -القدس المحتية 

إسبراسييي ء لعءحءت المسجد األقصى المعءبر  في مدينة القدس  1,715إنتبرنءشيونءل ل نعء ا اقتحءم 
 .2017نءيبر المحتيةا  الل شهبر كءنون ثءني/ ي

 31/1/2017، قدس برس
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 أمر اعتقال إداري بحل أسرى فلسطينيين خالل أسبوعين 35األسير:  نادي جماية .32
قءلت جماية نءد  األسيبر الفيسطينيا في عيءن : تحبريبر إيهءب الايسىا من محمد منى -برام هللا 

أسيبر اا عينهم صحفي  35 يوم الثالثء ا إن سيطءت االحتالل جد دت االعتقءل الدابر  لدا صحفي لهء
من كءنون ثءني/  31و 18ونءسب في المجيس التشبرياي الفيسطينيا وذل   الل الفتبرة الواقاة عين 

أمبر اعتقءل إدابر  جديد  يصدبر ألول مبرة   12. وأشءبرت إلى أن االحتالل أصدبر المنصبرمينءيبر 
 عحق أسبر  فيسطينيينا كءن قد اعتقيهم قعل عدة أيءم.

 31/1/2017، قدس برس
 

 2017مليار دوالر ميزانية السلطة الفلسطينية لاام  4.48 :رام هللا .33
أقبرت حكومة التوافق الفيسطينية في برام هللاا يوم : تحبريبر  يدون م يوما من يوسف فقيه -برام هللا 

 مييءبر دوالبر. 4.48عد  2017الثالثء ا المواإلنة الاءمة ليسيطة الفيسطينية لاءم 
يوم الثالثء ا أن النفقءت الجءبرية من المواإلنة الاءمة قد ا جيس الوإلبرا وأوض  عيءن صءدبر عن م

 مييون دوالبر لينفقءت التطويبرية. 350مييءبر دوالبرا و 4.1عي ت 
مييون دوالبرع عمادل شهبر   465وأشءبر العيءن الذ  تيقته "قدس عبرس"ا إلى أن الفجوة التموييية عي ت 

 مييون دوالبر. 300لمتي برات المتوقاة والعءل ة مييون دوالبرا وذل  عدون ا 39يعيد حوالي 
 31/1/2017، قدس برس

 

 وفد أمني من غزة يزور القاهرة .34
غءدبر وفد أمني فيسطيني من قطء  غإلة ععبر ماعبر برف  العبر  متوجهء إلى الاءصمة المصبرية 

المقءومة القءدبرةا وذل  عاد أيءم من إليءبرة أجبرادء إسمءعيل دنية نءسب برسيس المكتب السيءسي لحبركة 
 السالمية  حمءس  إلى مصبرا وصفت عءلنءجحة.

وقءل قيءد  في حمءس ليجإليبرة إن الوفد الذ  يتبرأسه وكيل وإلابرة الدا يية في غإلة توفيق أعو نايما 
سيجبر  لقء ات م  مسدولين أمنيين مصبريين لعحن الاديد من الميفءت عين الجءنعينا عينهء األوضء  

 م  القطء ا وميفءت أ بر  لم يفص  عنهء. األمنية عيى الحدود المصبرية
وأشءبر القيءد  إلى أن دذا الإليءبرة تيتي استكمءال  ليقء ات التي أجبرادء إسمءعيل دنية ووفد الحبركة 
األسعو  المءضيا ونءقشوا  اللهء آلية ضعط الحدود المصبرية م  قطء  غإلةا وآلية فت  ماعبر برف  

 العبر .
 1/2/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 إلى القدس "تل أبيب"النقل المحتمل للسفارة األمريكية من بنس ااهل األردني يبحث مع ال .35

عحن الاءدل األبردني المي  ععد هللا الثءنيا ومءي  عنسا نءسب البرسيس األمبريكيا النقل : وكءالت
إلى القدسا وذل   الل اجتمء  أول أمس الثنين في « تل أعيب»المحتمل ليسفءبرة األمبريكية من 

 قبر إقءمة نءسب البرسيس.م
وبرحب عنس عآبرا  المي  ع صوص الت ييبر المحتمل عشين موق  السفءبرة األمبريكيةا مشددا  عيى أن 
الواليءت المتحدة في المبراحل األولى لاميية صن  القبرابر ع صوص تي  المسيلةا حسعمء ذكبرا 

 المتحدن عءسم العيت األعيض شون سعءيسبر.
ععد هللاا عحثء أيضء  سعل تسبري  وتيبرة جهود التحءلف الاسكبر  الذ   وقءل سعءيسبرا إن عنسا والمي 

ا والدف  عحل سيءسي ل إلمة السوبريةا كمء «داعش»تقودا الواليءت المتحدة من أجل دإليمة تن يم 
 نءقشء أفضل السعل لتحقيق تقدم تجءا تسوية شءمية في فيسطين.

 لاءدل األبردنيا غدا ال ميس.ويتوق  أن يستقعل البرسيس األمبريكي دونءلد تبرامبا ا
 1/2/2017، الخليج، الشارقة

 
 تستنكر التوجه بنقل السفارة األمريكية إلى القدس "كتلة المستقبل"لبنان:  .36

القدسا  إلىاستنكبرت كتية المستقعل النيءعيةا التوجه عنقل السفءبرة األمبريكية من تل أعيب : عيبروت
 يءت المتحدة كوسيط في عميية السالم.مدكدة أن مثل دذا الجبرا  سيطي  عدوبر الوال

وأضءفتا  الل اجتمء  لهء عحضوبر برسيس الكتية فداد السنيوبرةا اليوم الثالثء ا "ودو إن حصل 
سيسهم في إحعءط حل الدولتينا ويإليد من دف  ماليين الفيسطينيين وسط استمبرابر االحتاللا وتفءقم 

 صاعة."االستيطءن وتاذبر الحيولا تجءا الييس وال يءبرات ال
واعتعبرت أن "القبرابرات والجبرا ات التي عءشبر عهء البرسيس األمبريكي دونءلد تبرامب عحق مواطني دول 
إسالمية وعبرعية من شينهء أن تحدن فوضى عءبرمة في الن ءم الاءلميا وتدد  دذا الجبرا ات إلى 

د مكءفحتهء والحد إحيء  وتصايد الحسءسيءت وال وادبر السيعية التي يقول البرسيس األمبريكي إنه يبري
 منهء وعيى وجه ال صوص التطبرف والبردءب."

 31/1/2017، وكالة األنباء والمالومات الفلسطينية )وفا(
 

 من االحتالل خال   2017فلسطين" من أجل  -تشكيل لجنة "تونس .37
" من أجل فيسطين 2017فيسطين  -أعين في تونسا اليوم الثالثء ا عن تشكيل "لجنة تونس: تونس

 ن االحتالل السبراسييي. ءلية م
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 ءلية من  2017جء  ذل  في عيءن صدبر عن اليجنة التونسية الفيسطينيةا تحت شاءبر "فيسطين 
 االحتالل والقدس عءصمة أعدية ليشاب الفيسطيني".

وأشءد العيءن "عءلبرواعط والابر  التي ال تنفصم عين الشاعين الفيسطيني والتونسيا التي ال تحتءج 
ولكن جسوبر المحعة والود والوعي عءلمصيبر  عايدينانحن شاب واحد في مكءنين لعبرادين وأدلة ف

 يقت حءلة استثنءسية من المشءعبر الصءدقة عين الشاعين وشكيت حءفإلا لدعم الاالقءت  المشتبر ا
 ولمعءدبرات ال تنقط  من تعءدل الدعم والسنءد".

والتونسيون  العطولياافء جديدة لنضءله وتءع  أن "الشاب الفيسطيني يد ل السنة الحءلية وقد برسم أدد
 مانيون قعل غيبردم عءلقيءم عدوبر دءم في إسنءد دذا األدداف ودعمهء".

 31/1/2017، وكالة األنباء والمالومات الفلسطينية )وفا(
 

 ن جزائري بتهمة التخابر مع تل أبيبسجن مدوِّ  .38
الت ءعبر »واصل االجتمءعي تهمة الجإلاسبر: وجهت النيءعة عمحكمة جإلاسبرية إلى نءشط عيى شعكة الت

المدون تواتي  ا ووضاته في السجن االحتيءطي في انت ءبر محءكمته قبريعء. وعن«م  قو  أجنعية
مبرإلوقا فيديو يتحدن فيه عن عاد م  النءطق عءسم وإلابرة ال ءبرجية السبراسييية حسن كاعيةا الذ  

القءت عينهمء في السبرا وتم إغالقه عءم الا ذكبر أن مكتعء إسبراسيييء عءلجإلاسبر كءن يسهبر عيى ديمومة
2000. 

ينءيبر  18كيم شبرق الاءصمة  منذ  250سنةا عسجن عجءية   30ويوجد تواتيا العءلد من الامبر 
 نفسه.   كءنون الثءني  المءضيا عاد أن تم اعتقءله وعبرضه عيى النيءعة في اليوم

في مدونته حديثء مصوبراا جبر  عينه وجء  في التحقيق الذ  أجبرته الشبرطة المحيية أن تواتي نشبر 
السكن والامبران ععد المجيد تعون  وعين الدعيومءسي السبراسيييا ع صوص اتهءمءت وجههء وإليبر

 «.البرعي  الابرعي»لسبراسيل عضيوعهء في أحدان 
وكءن تعون يتحدن قعل أسعوعين عن الحسءسية التي تعديهء السيطءت الجإلاسبرية من مسيلة ت ييبر 

البرعي  الابرعي تقف » عءلت ييبر الذ  عءشته دول مجءوبرة كتونس. وحينهء قءل الوإليبر إن الن ءما أسوة
ا ودءجم إعالمية جإلاسبرية تشت ل عفضءسية عبرعيةا عحجة أنهء تبروج ليبرعي  الابرعي. «وبرا ا إسبراسيل

« سكءيب»السبراسييي حسن كاعيةا عن طبريق  دمة  وعيى دذا األسءسا اتصل المدون عءلمسدول
في األحدان التي عءشتهء عيدان عبرعيةا ومء إذا كءنت الجإلاسبر « توبرط إسبراسيل»عن حقيقة ليسيله 

 ا كمء قءل الوإليبر تعون.«إسبراسيل مستهدفة من طبرف»
 1/2/2017، الشرل األوسط، لندن
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  سالمية السبعالحظر ال يشمل اليهود المولودين في الدول اإلب": بيأتل " بـ ةفارة األمريكيالس .39
قءلت سفءبرة الواليءت المتحدة في إسبراسيل إن قبرابر الح بر األمبريكي ال : القدس/ععد البردوف أبرنءدوط

 يشمل اليهود المولودين في الدول السالمية السع  حتى لو كءنوا يحميون جنسية مإلدوجة.
ا أوضحت أن وفي تصبري  مكتوب نشبرته عيى موقاهء اللكتبروني واطي  عييه مبراسل األنءضول

"المسءفبرين الحءسإلين عيى تيشيبرات سءبرية المفاول عيى جواإلات سفبردم السبراسييية يمكنهم السفبر إلى 
لدوا في أ  من الدول السع ".  الواليءت المتحدة حتى لو كءنوا مواطنين أو و 

يء الصومءلا السودانا سوبر  ليعيءا إيبراناوتضمن التصبري  أسمء  الدول المشمولة ودي الابراقا 
 واليمن.

كمء أشءبرت السفءبرة إلى أنهء تواصل إصدابر التيشيبرات ليمواطنين المولودين أو الحءصيين عيى 
 جنسيءت دذا الدول إذا كءنوا يحميون الجنسية السبراسييية.

صدابردء إلى من يتقدم عجواإل سفبر إسبراسيييا  وعينت أن أنهء "ستواصل التاءمل م  طيعءت التيشيبرات واع
 في أو يحمل جنسية مإلدوجة لحد  دذا الدول المقيدة". حتى لو كءن ولد

 1/2/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 بقاء "الوكالة" مهم جدًا باعتبارها شاهد على مأساة الشاب الفلسطيني: كرينبول .41
حسن جعبر: قءل مفوض عءم وكءلة غون وتش يل الالجسين الفيسطينيين عييبر كبرينعول إن -برام هللا 

بروا" ل دمة الالجسين الفيسطينيين مهم جدا عءعتعءبردء شءددا حيء عيى ميسءة الشاب عقء  "األون
 الفيسطيني.

واكد كبرينعول انه ال يمكن مقءيضة حقوق الشاب الفيسطيني في الاودة وتقبريبر المصيبر عءل دمءت 
 العاض. لالجسين الفيسطينيين منودء إلى أن دذا الحقوق ال تتاءبرض م  عاضهء األونبرواالتي تقدمهء 

ونفى وجود تقييصءت عيى ال دمءت المقدمة لالجسين مدكدا أن دنء  إليءدة تطبرأ عيى عدد الالجسين 
 لت طية دذا االحتيءجءت الضبروبرية. إضءفية أموالجيب  األونبروالذا تحءول 

من أمسا في مدينة غإلة وفدا  من اليجءن الشاعية لالجسين في  أولجء  ذل   الل لقء  كبرينعول 
 أوضء قطء  غإلةا وعدد منهم من المهتمين عقضية الالجسينا وضاهم  الله في صوبرة  م يمءت

 الالجسين في المنطقة واالجتمءعءت التي شءبر  عهء مد برا.
دول عيى التمديد  167كءن مهمءا ووافقت  األونبرواوقءل إن التصويت الذ  جبر  مد برا لتمديد عمل 

الن بر إلى  أدميةمنودء إلى  أ بر دول  5ى القبرابر وتحف ت عي إسبراسيلدول من عينهء  6وعءبرضته 
 .األونبرواالجإل  الممتيئ من الكيس حين الادد الكعيبر ليدول المديدة لعقء  
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وقءل محمود  يف عضو اليجنة المبركإلية ليجعهة الديمقبراطية في  تءم مشءبركته عءالجتمء  إن ممثيي 
عدوبرا وسايه  وأشءدوالالجسين في القطء  الالجسين والمهتمين وضاوا المفوض الاءم في صوبرة وض  ا

 وجهدا الداسم لتوفيبر ميإلانيءت جديدة لالجسين.
إلى  إضءفةفبرص عمل جديدة لي بريجين  ليجءدتفايل ن ءم التقءعد  إمكءنيةوتحدن المشءبركون عن 

ليمنءإلل  العمءبر إعءدةتطويبر ال دمءت المقدمة لالجسين مثل محطة تحيية ميءا الشبرب وعمييءت 
 لمنشآت.وا

 1/2/2017، األيام، رام هللا
 

 منظمة حقوقية تطالب باعتقال جنرال إسرائيلي يزور لندن .41
طءلعت "المن مة الابرعية لحقوق النسءن في عبريطءنيء" وحدة جبراسم الحبرب في الشبرطة : لندن

ي األبراضي العبريطءنية عءعتقءل الجنبرال السبراسييي "إلاءإلبر ستيبرن"ع لالشتعءا عه عءبرتكءب جبراسم حبرب ف
 الفيسطينية المحتية ولعنءن.

وأكدت المن مةا في عيءن لهء اليوم الثالثء ا أنهء تقدمت عميف ليشبرطة العبريطءنية يتضمن تفءصيل 
عن  دمة ستيبرن في أمءكن م تيفة مدعمة عإفءدات ألقءبرب ضحءيء قضوا عيى يد جيش االحتالل 

قءسدا برفياء في جيش االحتالل لم يسَ  في التحقيق  السبراسييي تجايه مسدوال عن دذا الجبراسم عءعتعءبرا
 في دذا الجبراسم.

و دم فيه قءسد ا لوحدات  1974وأضءفت المن مة: "إن ستيبرن تدبرج في الجيش السبراسييي منذ عءم 
ا حين تواجد في عيبروت  الل مجإلبرة صعبرا 1982متاددةا وشءبر  في الحبرب عيى لعنءن عءم 

ءت السبراسييية  الل االنتفءضة الثءنيةا وعين برسيسء ليكيية الحبرعية وشءتيالا كمء شءبر  في الاميي
ا وتقءعد من الجيش في 2004 ا وأ يبرا برسيسء لقسم القو  العشبرية في الجيش في عءم 2004د  1999 

 مستقعل". حإلب دنء ا ودو اليوم عضو كنيست عن 2008يوليو  يوليو  
وسيكون متحدثء في ندوة تاقد اليوم الثالثء  في وعينت المن مة أن "ستيبرن في إليءبرة إلى لندن 

العبرلمءن العبريطءني عدعوة من مدسسة دنبر  جءكسونا وعءستضءفة من عضو العبرلمءن العبريطءني 
جء  لوعبريستا كمء سييقي في اليوم ذاته محءضبرة في تجم  من الطالب في جءماة لندن عدعوة من 

 أصدقء  إسبراسيل في الجءماة".
 31/1/2017، ي ل عالمالمركز الفلسطين
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 مشاريع استيطانية على أبوابها تساةالقدس في مهب ريح "ترامب"..  .42
مء إن غءدبرت إدابرة البرسيس ألمبريكي عءبرا  أوعءمءا العيت األعيض حتى : القدس/ععد البردوف أبرنءدوط

ييء عدأت الحكومة السبراسييية عنفض ال عءبر عن مشءبري  استيطءنية ض مةا تبرسى مء يسمى إسبراسي
 عد"القدس الكعبر "ا وتجال إقءمة عءصمة ليدولة الفيسطينية في المدينة "مجبرد حيم". 

مشءبري  استيطءنية كعبر  في المدينةا غيبر أن  9وحءولت الحكومة السبراسييية عيى مد  سنوات تنفيذ 
 إدابرة أوعءمء تصدت لهءا وانتقدتهء في السبر والاين. 

األعيضا والتإلامه الصمت إإلا  مشءبري  االستيطءن في  غيبر أن وصول دونءلد تبرامب إلى العيت
األبراضي الفيسطينيةا عاد إحءطة نفسه عمستشءبرين مديدين لالستيطءنا أحيء آمءل اليمين السبراسييي 

 عتنفيذ دذا المشءبري . 
وقءلت من مة "عيبر عءميم"  التبرجمة عءلابرعية: مدينة الشاوب  الحقوقية السبراسيييةا في وبرقة موقفا 

صيت نس ة منهء لوكءلة األنءضول:" إحد  النتءس  المتوقاة ليمواقف الصءدبرة عن العيت األعيض و 
الفيسطيني دي ت فيف إلمءم القيود التي منات إلى حد -عإدابرة البرسيس تبرامب عشين الصبرا  السبراسييي

لوإلبرا  نتنيءدوا مء الدف  الجءم  لمشءبري  العنء  في القدس". وأضءفت:" عهذا البروحية فقد أعين برسيس ا
 أنه ياتإلم إإلالة القيود عيى دف  مشءبري  العنء  في المدينة". 

ليه المن مة السبراسييية المانية عشدون القدس من تقديبر عشين إدابرة إويتفق الفيسطينيون م  مء ذدعت 
وقءل صءسب عبريقءتا أمين سبر اليجنة التنفيذية لمن مة التحبريبر الفيسطينيةا في وبرقة  تبرامب. 

وقف وصيت نس ة منهء لوكءلة األنءضول:" البرسيس األمبريكي ددد عنقل سفءبرة عالدا إلى القدسا م
وعي ن أكثبر من مسدول عمن فيهم سفيبر أمبريكء في إسبراسيل ومعاون لاميية السالم وآ برين يديدون 

 ". 1967االستيطءن االستامءبر  السبراسيييا ويبرفضون معدأ الدولتين عيى حدود 
تبرامب عي ن المستوطن ديفيد فبريدمءن سفيبرا  ألمبريكء في إسبراسيلا ويصبر عيى نقل  وأشءبر إلى أن

السفءبرة األمبريكية إلى القدسا ويبرفض اعتعءبر االستيطءن االستامءبر  السبراسييي غيبر شبرعيا 
  ا وبرفضه المطيق لعيءن مدتمبر عءبريس. 2334عءلضءفة برفضه لقبرابر مجيس األمن  

والتي  1967األمبريكية المتاءقعة منذ عءم  الدابراتامب قد ت يبر مواقف وقءل:" إن إدابرة البرسيس تبر 
برفضت قبرابر إسبراسيل عضم القدس الشبرقيةا واعتعبرت االستيطءن غيبر شبرعي وم ءلف ليقءنون الدوليا 

 ". 1967وأكدت عيى  يءبر الدولتين عيى حدود 
وأضءفت:" إعالن  وات.مشءبري  قءلت إنهء توقفت لادة سن 9واستابرضت "عيبر عءميم" قءسمة من 

نتنيءدو يشيبر إلى إعطء  الضو  األ ضبر ليمضي قدمء في دذا الم ططءت التي من المبرج  أن 
يكون لهء تيثيبر مدمبر عيى إمكءنية إقءمة عءصمة فيسطينية مستقعال في القدس وعيى الحفء  عيى 
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المشءبري  سيشكل تهديدا التواصل الج برافي عين القدس والضفة ال برعية". وتءعات:" لذا فإن دف  دذا 
 وشملت المشاريع التي حددتها "عير عاميم" التالي:   طيبرا ليتوصل إلى حل الدولتين". 

جفاءت دمتوس "أ": ودي  طة لقءمة مستوطنة جديدة في دا ل القدس ستكون األولى منذ إقءمة -1
 .1997مستوطنة "دءبر حومءا" في الاءم 

نية ومن شين إقءمتهء إلى الشبرق من حي عيت صفءفء وحدة استيطء 2600تتضمن ال طة إقءمة 
 جنوعي القدس  واستكمءل حإلام عنء  إسبراسييي يمتد من "دءبر حومءا" إلى "جفاءت دمتوس" إلى 

 "غييو" جنوعي القدس الشبرقيةا عمء ياإللهء عن عيت لحم وجنوعي الضفة ال برعية. 
لفيسطيني عءلمستوطنءت السبراسييية وسيكون من شين عنء  دذا المستوطنة إحءطة حي عيت صفءفء ا

 من جمي  جهءتهء. 
 : يتضمن المشبرو  البرعط مء عين "ماءليه ادوميم"  شبرق القدس  وعين القدس من E1مشبرو   -2

 2185غبرفة فندقية عيى أبرض تمتد عيى مسءفة  2100وحدة استيطءنية و 3700 الل مء ال يقل عن 
 دونمء. 

يجءد تواصل ج برافي إسبراسيل من القدس الشبرقية إلى مستوطنة   إE1وسيكون من شين عنء  مشبرو   
"ماءليه ادوميم" ودو مء سيفصل عين شمءلي وجنوعي الضفة ال برعية وعإلل القدس عن الضفة ال برعية 

 من نءحية الشبرق. 
جفاءت دمتوس "د": من المإلم  تنفيذ دذا المشبرو  إلى جءنب جفاءت دمتوس"أ" من نءحية الشبرق -3

 غبرفة فندقية من الممكن تحوييهء إلى شقق سكنية.  1100 ويشمل عنء 
دءبر حومءا "غبرب": ودو م طط لتوسي  مستوطنة "دءبر حومءا"ا المقءمة عيى أبراضي جعل اعو -4

غنيم جنوعي القدسا عءتجءا الشمءل ال برعي لتبرتعط م  مستوطنة جفاءت دمتوس عمء يدد  إلى عإلل 
عن  2015. وقد أعينت الحكومة السبراسييية مطي  الاءم القدس الشبرقية عن جنوعي الضفة ال برعية

 وحدة استيطءنية. 1500نيتهء تقديم م طط يشمل 
وحدة استيطءنية  230كدمءت صهيون: دو مشبرو  عءدبرت إليه العيدية السبراسييية في القدس لقءمة -5

القدس الشبرقية  عءلقبرب من جدابر الفصل الذ  أقءمته إسبراسيل منذ سنوات عين حي برأس الاءمود في
 وعيدة أعو ديس في محءف ة القدس. 

 3ليه وإلابرة العنء  والسكءن السبراسييية عيى أبرض مسءحتهء إعءب السءدبرة: ودو مشبرو  عءدبرت -6
دونمءت في دا ل الحي السالمي في العيدة القديمة في القدس عءلقبرب من عءب السءدبرة. ويتضمن 

 ية وكنيس ومعءن عءمة. وحدة سكنية استيطءن 21المشبرو  إقءمة 
 



 
 
 
 

 

 26 ص             4187 الادد:        2/1/2017 ربااءاأل  التاريخ: 

                                    

وحدة سكنية استيطءنية توس  مستوطنة "برامءت شيومو"  500برامءت شيومو: ودو مشبرو  لقءمة -7
 عءتجءا الشمءل نءحية عيدة عيت حنينء  شمءلي القدس الشبرقية . 

وحدة سكنية استيطءنية ستوس  مستوطنة "غييو"  2100غييو جنوب غبرب: ودو مشبرو  لقءمة -8
 قدس ا عءتجءا مدينة عيت جءال  جنوعي الضفة ال برعية .  جنوعي ال

حي استيطءني ليمتدينين في عطءبروت  شمءلي القدس : ودو مشبرو  قءلت العيدية السبراسييية في -9
القدس أكثبر من مبرة إنهء تنو  دفاه لقءمة ا الف الوحدات السكنية االستيطءنية في المنطقة شمءلي 

وسيكون من شين تنفيذ دذا المشبرو  أن يشك ل "إسفين" إسبراسييي عين عيت حنينء  شمءلي القدس . 
 عيت حنينء وشافءط وعين القبر  الفيسطيني في شمءلي القدس. 

 1/2/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 االختالل في فهم االحتالل .43
 فءتنة الدجءني 

ن أوضء  كم مبر ة سمانء من يقول إن القضية الفيسطينية تبراجات ولم تاد قضية ال ابرب األولىا واع
المنطقة تجءوإلتهء. وكم مبرة قبرأنء لكت ءب عبرب يسءوون عين االحتالل السبراسييي وغيبرا من االحتالالت 
حول الاءلما أو نءشطين ياتعبرون أن إسبراسيل أبرحم ليفيسطينيين من حك ءم عبرب مستعدين م  

 شاوعهم.
ن كءنت دذا التاييقءت م حإلنة في مد  عجإلدء عن فهم  مانى االحتالل السبراسيييا فءأل طبر دو واع

ال  في الفهم الفيسطيني لالحتاللا إن كءن عيى المستو  البرسمي أو  عندمء يكون دذا اال تالل متيص 
الشاعيا كمء تعد   في أدا  القيءدة في عميية السالم وفي إدابرة السيطة الوطنيةا أو في المقءومة 

في عيدات الضفة ال برعيةا والتي ال تمس  عنية االحتالل الشاعيةا  صوصء  االحتجءجءت األسعوعية 
عمقدابر مء دي بردود فال عيى ممءبرسءته مثل االستيطءن أو مصءدبرة األبراضي أو مسءبر الجدابر 

 محءكمه. إلىالفءصلا لكنهء تنتهي الى التاءيش م  االحتاللا مثل اليجو  
عءلتءليا لمء كءن اتفءق عءبريس االقتصءد   لوال الفهم البرسمي القءصبر لالحتالل لمء كءن اتفءق أوسيوا

مء نحن عييه حين ال أفق سيءسيء . حتى األكثبر تفءدال  منء عءحتمءالت  إلىالم جح فا ولمء وصينء 
سنة عيى انطالق  27التوقف واععءدة الحسءعءت عاد أكثبر من  إلىالسالم والتاءيش مضطبرٌّ 
 المفءوضءت ومسيبرة أوسيو.
ة المسء  عءلمفءديم األسءسية لالحتالل السبراسييي. فهل يمكن التاءيش أو تستوجب دذا الوقفة إعءد

التطعي  م  كيءن دو مشبرو  كولونيءلي استيطءني إحاللي يامل عدأب عيى نفي ا  بر الفيسطيني 
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والحيول مكءنه عاد نهب أبرضه؟ عي  مانى إذا  ي مكن فهم تسءبر  التهويد واالستيطءنا  صوصء  في 
ا حتى  الل المفءوضءتا ثم الصبرابر عيى "يهودية إسبراسيل"ا وبرفض "حق الاودة" القدس المحتية

ليفيسطينيين؟ حتى أشد أنصءبر السالم السبراسيييين يقف صءمتء  أمءم مسيلة "حق الاودة" ألن الماءدلة 
 تصع  "أنء أو أنت" في مسءحة ج برافية ص يبرة دي فيسطين.

ل السبراسييي الذ  يمءبرس كل أشكءل الانصبريةا ويمءبرس ودل يمكن التاءيش أو التطعي  م  االحتال
التش  ي اليومي الذ  يطءول كل منءحي حيءة الفيسطينيينا فيجإل ئ األبرض عين  إلىسيءسءت تدد  

منءطق "أ" و "ب" و "ج"ا ويض  الحواجإل عينهءا  إلىالضفة وقطء  غإلة والقدسا ثم يقسم الضفة 
بر األبرض ويعني ويقي  د حبركة المواطنين عل يجال التن قُّل من منطقة الى أ بر  ميسءةا وي صءد 

دا ويمءبرس كل أشكءل  المستوطنءتا ويهدم العيوتا ويستيحق االقتصءدا وياتقلا ويسجنا وي عا 
التطهيبر الابرقيا ويامل لمحو الذاكبرة الفيسطينية وماهء الوعيين الابرعي والاءلمي عءلقضية. احتالل 

 شكل منهجي.يايد إنتءج النكعة يوميء  وفي 
كيف يمكن التاءيش أو التطعي  م  احتالل ددفه الوحيد إل ء  الفيسطيني؟ مجتماه عسكبر  مهجوس 
عءالحتاللا ما مه يامل في إدابرة االحتاللا يستو  في ذل  الاسكبر م  النتيجنسيءا فحتى أسءتذة 

امل كضعءط أو في الجءماءت يشت يون لدامة االحتالل ععبر عحوثهم  االستشبراق الاسكبر   أو عءل
ال دمة االحتيءط. فمء االحتاللا ودذا الحءلا سو  "صنءعة" يامل فيهء أكثبر من ثيثي المجتم  
السبراسيييا موإلعء  عيى السيءسة واألمن والدابرة المدنية والبرقءعة اليومية والمس  اللكتبروني 

 والعالم...
 إلىل تصيب المنطقة كيهء ويصل صدادء وال تقتصبر ابرتدادات االحتالل السبراسييي عيى فيسطينا ع

يَضت حبروب في الشبرق األوسط لمصيحة إسبراسيلا فيمء يستمبر االحتضءن الدولي لهذا  الاءلم.   
ن كءن عيى استحيء  أحيءنء . ومء وصول أمثءل البرسيس دونءلد تبرامب   إلىالمشبرو  االستامءبر ا واع

واتها سو  عاض من دذا االبرتدادات الحكما أو صاود التن يمءت المتطبرفةا مثل "داعش" وأ 
المبرتعطة عءالنحدابر األ القي النسءني عندمء يستعءع الحق والادالة وي سم  عءالستفبراد عفيسطين في 

 أكعبر عميية احتيءل في التءبريى الماءصبر... سبرقة وطن عيى مبرأ  من الاءلم ومسماه.
أميبركءا والن ءم الانصبر  في جنوب  االحتالل السبراسييي ال يشعهه سو  مء حدن ليهنود الحمبر في

أفبريقيء. لكنه ينفبرد في كونه آ بر االستامءبرات االستيطءنية في الاءلم. وفهمه عيى دذا األسءس مفتءع 
 أ  استبراتيجية سييمة لمواجهته. كل مء دو م ءيبر ي صع  ا تالال  في فهم االحتالل.

 1/2/2017، الحياة، لندن
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 يدةقواعد اللابة الفلسطينية الجد .44
ماتصم حمءدة   

ذام  تبرامب ت يبرت قواعد الياعة الفيسطينية السبراسييية.  كءنت الميفءت قد حءف ت عيى عنءوينهءا  واع
 ا في  ل القواعد الجديدةا أصعحت ذات محتو  جديد.فإنهء

فءلقدس لم تاد عءصمة لدولتينا عموجب "حل الدولتين" الذ  تعنته البرعءعية الدولية ونصت عييه 
ليهءا عءصمة لدولة واحدة إطة الطبريقا عل أصعحتا في  ل القبرابر عنقل السفءبرة األميبركية  طة  ءبر 

الوقءس  األ بر  التي تامل  إلىدي إسبراسيل: في  طوة أميبركية لفبرض أمبر واق  جديدا يضءف 
 سيطءت االحتالل عيى فبرضهءا استعءقء  لنتءس  مفءوضءت الحل الداسم.

نب واحدا وعمال  يابرقل الحل الداسم ويايق التسوية عين الجءنعينا عل من جء إجبرا واالستيطءن لم ياد 
أصع ا م  مجي  تبرامبا وفي  ل قبرابر أغيعية النواب األميبركيينا جمهوبريين وديموقبراطيينا عمال  
إسبراسيييء  سيءديء . وأصع  العنء  االستيطءني االستامءبر  السبراسييي في الضفةا كءلعنء  السبراسييي في 

يبا والعنء  األميبركي في واشنطن. وعءلتءلي لم ياد وقف االستيطءن شبرطء  الإلمء  أو واحدا  من تل أع
متطيعءت استسنءف المفءوضءت وتوفيبر األجوا  الالإلمة لنجءحهء. والمفءوضءت الثنءسية المعءشبرة لم تاد 

دو االعتبراف عال شبروطا عل دي مبرتعطة عشبرطين إسبراسيييين توافق عييهمء واشنطن تبرامبا األول 
الفيسطيني المسعق عيهودية الدولة السبراسييية عكل مء يانيه دذا االعتبراف من تسييم عتداعيءته 
السيءسية والقءنونية والج برافية والديموغبرافية. أمء الثءني فهو القعول عءلهيمنة السبراسييية األمنية عيى 

عكل مء يانيه دذا أيضء  من تداعيءت  كءمل األبراضي الممتدة من نهبر األبردن وحتى العحبر المتوسطا
عيى مجمل المشبرو  الوطني الفيسطيني وعيى مستقعل الوجود الفيسطيني في الضفة والقدسا ودا ل 

 ا وم  الاالقة م  الجوابر األبردني.48الد 
والدولة الفيسطينية لم تاد دي الدولة التي نصت عييهء  ءبرطة الطبريقا أ  التي يحقق فيهء الشاب 

ني أمءنيه الوطنيةا والدولة القءعية ليحيءةا عل دي "الدولة النءقصة" التي يفتبرض أن تيعي قعل الفيسطي
كل شي  المصءل  األمنية السبراسيييةا عكل مء تحميه ععءبرة "األمنية" من ماءني عسكبرية واقتصءدية 

ةا قد ندبر  أين وديموقبراطية وثقءفية وتبرعوية وسوادء. عءعتعءبر أن األمنا في إسبراسيلا ععءبرة مطءط
 تعدأا لكننء ال ندبر  أين تنتهي.

وقيءم الدولة الفيسطينية لم ياد قبرابرا  سيءديء  فيسطينيء ا وال من صالحيءت ديسة األمم المتحدةا التي 
عكل التجءوإلات المابروفة  عل 181عقبرابر منهء قءمت دولة إسبراسييية  ععبر تنفيذ شق واحد من القبرابر 

نية بردنء  عوصول الطبرفين الفيسطيني والسبراسييي الى "حل متوافق عييه"ا عءت قيءم الدولة الفيسطي
وعءلتءلي فءن لسبراسيلا عيى الدوام حق النقض  الفيتو  ضد حق الشاب الفيسطيني في تقبريبر مصيبرا 
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كمء نصت عيى ذل  قبرابرات الشبرعية الدولية. ولال الالجسين دي القضية الوحيدة التي لم يد ل 
ل ألنهءا مستعادة مسعقء  من المفءوضءتا وعيى قءعدة برفض اعتبراف إسبراسيل عييهءا أ  تادي

عمسدوليتهء التءبري ية أو السيءسية أو القءنونية أو األ القية عن دذا القضيةا وكونهء قضية عبرعية يتم 
 الابرعي. الطءبرحيهء في 

يبر شدونه عءلمنطق أ طبر مء في دذا الت ييبر في قواعد الياعةا أن الجءنب الفيسطيني مء إلال يد
السيءسي والمفءديم والماءييبر القديمة ذاتهءا ومء إلال يعحن لنفسه عن ذبراس  "تطمسنه" أن تبرامب لن 

القدس  إلىيقدم عيى تنفيذ وعودا ال ءصة عءلقضية الفيسطينيةا وعشكل  ءص نقل سفءبرة عالدا 
ب األميبركي عشقيه الجمهوبر  الشبرقية المحتية. ومءإلال يتجءدل الماءني ال طيبرة لموقف مجيس النوا

ا وي ض الطبرف عن تصبريحءت 2334والديموقبراطي في برفض وادانة قبرابر مجيس األمن الدولي 
نتنيءدو الذادعة عايدا  في التطبرف وعن قبرابرات حكومته عتشييد آالف الشقق السكنية االستيطءنية 

ضم القدس ومحيطهء استكمءل  إلى   التي ستقود E1والتمهيد لضم مستوطنءت "غالف القدس" 
تمإليق الضفة عءلمستوطنءت. عينمء المابركة محتدمة عين حكومة  إطءبرقسمين في  إلىوتشطيبر الضفة 

برام هللا في الضفة وسيطة حمءس في القطء  عن الجهة المسدولة عن أإلمة الكهبرعء ا وعن الجهة 
 التي استولت عيى األموال القطبرية لحل دذا األإلمة.

 31/1/2017، النهار، بيروت
 

 سياسة هدم البيوت والمشروع الصهيوني .45
 عوني صءدق
لم تكتف  سيطءت االحتالل "السبراسييي" عهدم عيوت الفيسطينيين في القدس والضفة ال برعية وغإلةا مبرة 
كاقوعة ألدل الشهدا  واألسبر ا ومبرة عحجة "العنء  عدون تبر يص"ا وثءلثة عءلحبربا عل امتد ومنذ فتبرة 

ى ددم عيوت الفيسطينيين الذين عقوا أو تم تهجيبردم دا ل األبراضي المحتية وعشكل غيبر مسعوق إل
. إن دذا يكشف عوضوع سيءسة ددم العيوت المتعاة عوصفهء الوجه ا  بر ليتطهيبر 1948الاءم 

واستمبر عاد قيءم "الدولة"ا مثيمء يكشف أيضء  األطمء  والطعياة  1948الابرقي الذ  اعتدأ  الل حبرب 
 قءم عييهء المشبرو  الصهيوني. التوساية التي

  قبرية فيسطينية وتهجيبر أديهء. لكن قعل ذل ا 450ا نتذكبر ددم أكثبر من  1948وعءلاودة إلى الاءم 
ال عد أن نشيبر إلى محطءت عيى الطبريق سعقت في استبراتيجية الحبركة الصهيونية. ففي "وعد عيفوبر" 

في السنوات الالحقةا فتحت أعواب الهجبرة جء  الوعد "عإقءمة وطن قومي لييهود في فيسطين"ا ثم 
اليذين قعيهمء عن غوبريون وبرفضهمء الابربا صءبرت حصة  1947و 1937اليهودية. وعين تقسيمي 
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تم احتالل ثالثة  1967من أبرض فيسطين. وعاد حبرب حإليبران  %54"الدولة اليهودية" المقتبرحة 
لم  242أن قبرابر مجيس األمن برقم  أضاءف مسءحة "إسبراسيل" عمء في ذل  كل الضفة ال برعية. وم 

يجإل "احتالل أبراضي ال يبر عءلقوة"ا إال أن النصبر الذ  حققه الجيش "السبراسييي" وض  اليد عيى 
من أبرض فيسطينا ليعدأ " يق الحقءسق" عييهء تمهيدا   %78األبراضي التي احتيت وبرفاتهء إلى 

فبرصء  أوس  لمصءدبرة مإليد من األبرض  لضمهء في أوقءت الحقةا حتى كءن "اتفءق أوسيو" الذ  أتءع
وعنء  المستوطنءت. وععبر قعول "حل الدولتين" ومفءوضءته إلادت األبراضي الفيسطينية المستولى عييهء 

 من مجمو  أبرض فيسطين.  %85وأصعحت 
دكذا تطوبرت األموبرا من مجبرد "وطن قومي" إلى "الوطن القومي في أبرض إسبراسيل"ا وفي األثنء  

العيوت في عدة محطءت أ هبرت أن القيءدات "السبراسييية" مبرحيت اغتصءعهء وقعيت  مبرت سيءسة ددم
في كل مبرحية مء كءنت تستطي  الحصول عييه والامل عيى توسي  ذل  عءلحبرب حينء  وعءلقوانين 
قءمة  والتشبرياءت التي تضاهء أحيءنء ا وعآليءت ددم العيوت وتهجيبر السكءن ومصءدبرة األبرض واع

كل األحيءن! لكن الهدف  ل ثءعتء . وعهدف التضييلا حءولت سيطءت االحتالل  المستوطنءت في
داسمء  أن ت هبر أن دذا السيءسة ليست سو  "إجبرا ات قءنونية" عينمء دي سيءسة ال برض منهء 
جعءبردم عيى الهجبرة أو قعول  التضييق عيى الفيسطينيين من العحبر إلى النهبر ومن ثم اقتالعهم واع

 فيهء إلى حين التبرحيل أو الهجبرة! "غيتودءت" يحشبرون
والمتتع  ل "الجبرا ات" القماية الانصبرية الصهيونيةا يجددء سيءسة ممنهجة وتصايدية عءستمبرابرا 
تفبرض عيى الفيسطينيين المواجهة وليس فقط التنديد أو منءشدة البرأ  الاءم الاءلمي لحمءيتهم. 

ت هبر ذل  عجال . ففي تقبريبرا عن  2016والتقءبريبر التي صدبرت عهذا ال صوص عن حصءد الاءلم 
ا يعين "مبركإل ععد هللا الحوبراني ليدبراسءت والتوثيق" أن سيطءت 2016عمييءت الهدم  الل الاءم 

منإلال  ومنشية في الضفة ال برعية والقدسا إضءفة إلى إصدابر إ طءبرات  1023االحتالل "ددمت نحو 
ا عينمء كشف عدنءن الحسيني محءف  القدسا أن منإلال  ومنشية في الفتبرة نفسهء" 657ددم ألكثبر من 

"ثين المنءإلل في المدينة المقدسة مهددة عءلهدم"ا مشيبرا  إلى أن سيءسءت االحتالل تهدف إلى تبرحيل 
حالل المستوطنين مكءنهم.  المقدسيين واع

وبرة من جهة أ بر ا أعبرإل تقبريبر ل "وكءلة التنسيق النسءني" التءع  ل مم المتحدة صدبر مد برا ا  ط
سيءسة الهدم التي تمءبرسهء سيطءت االحتاللا وأشءبر إلى أن ددم العيوت في الضفة ال برعية تضءعف 

  عيتء ا ونجم عن ذل  1089ا حين عي ت العيوت المهدومة  2015مقءبرنة عءلاءم  2016في الاءم 
   ش ص آ بر. كذل  أ هبرت تقءبريبر أوبروعيةا تانى7000  ش صء ا وتيثبرت حيءة  1593تشبريد  

عبرصد حقوق النسءنا أن مادل الهدم الشهبر  ليمنءإلل الممولة جإلسيء  من من مءت أوبروعية عيد 
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 2015 -2012  عيتء ا عإليءدة عي ت أكثبر من ثالثة أضاءف مادل الهدم الشهبر   الل الفتبرة من 165 
   منإلال  كل شهبر.50حين كءن  

ت هبر مسيلتين  طيبرتين: األولىا أن النكعة  إن الحقءسق المءثية ليايءن والوقءس  الموثقة عيى األبرضا
مستمبرة وأن سيءسة التطهيبر الابرقي دو جودبر كل السيءسءت و"الجبرا ات "السبراسييية" ودي لم تنته 
أو تتوقف عقيءم الكيءن ال ءصب. والثءنيةا أن التايق عيودءم "التسوية" والحيول الودمية ي دم ويسءعد 

ق كل أدداف المشبرو  الصهيوني الذ  قءم عييهء ومن أجيهء دذا تي  السيءسءت ويوفبر الوقت لتحقي
المشبرو  الكولونيءلي التوساي الانصبر . وفي محصية المسيلتين تتيكد حقيقة طمسهء السيءسءت 
واالتفءقءت والمواقف االستسالميةا ودي أن دذا الكيءن ال يتطي  وال يفكبر في التوصل إلى أية 

 في المد  القبريب وال العايدا وأن قءعدة التاءمل ماه يجب أن تكون "تسوية" أو تحقيق أ  "سالم" ال
 "مء أ ذ عءلقوة ال يستبرد ع يبر القوة"!

 31/1/2017، الخليج، الشارقة
 

 إسرائيل ُتستنزف نتيجة الحمالت الاسكرية الموسمية .46
ليكس فيشمءنأ  

"الجبرف  أثنء جيس لم ي –دكذا يتعين من التسبريعءت  –الحبرب عمل جد ا ولكن في "الكءعنيت" 
الذين يي ذون دذا الامل عجدية. جيست دنء  عصعة من  األش ءصالصءمد" مء يكفي من 

السيءسيينا لم يجتهد عاضهم كي يقوم عفبروضه العيتية ولكنهم يدعون عين ا  برين أ فوا عنهم 
لم يبردم  الحقيقةا وانش ل عاضهم في عحن صعيءني عن الانءوين البرسيسة كي ييذ  "برب العيت" الذ 

من متبر. دو أيضءا برسيس الوإلبرا ا لم ياتقد عءنه يتاءمل م  "كءعنيت" استبراتيجي وطني يمكنه أن 
الحبرب. كل دذا سيبرويه لنء مبراقب الدولةا و يبر أن دكذا. نقبرأا نيو  اليسءنا  لدابرةيعيوبر سيءسة 

 .أنوفهم أطبرافمء اعاد من  إلىويواصل السيءسيون عدم الن بر 
الاقول  أفضلقد أجبر  نقءشء عميقءا لمشءبركة  أيضءيه أن يكون "الكءعنيت" الحءلي من المشكو  ف

وض  تديبر فيه إسبراسيل ماءبر  عسكبرية طويية وعءد ة الثمن  إلىفي مسيلة كيف وصينء  األمنية
نتءس  متوسطة عهذا القدبرا سوا  في الجءنب الاسكبر  أم في الجءنب  إلىعهذا القدبر وتصل 
يفتبرض أن تقن  الجمهوبر عءننء م  ذل   إعالميةكون الإلمء في نهءية كل مابركة السيءسي؟ لمءذا ي

نجحنء. الادو ال يبرف  عيمء أعيضا وعنددء يشبرحون عين دذا حبرب "نقية" وان دذا عدو غيبر تقييد  
 يامل من تحت األبرض وغيبردء من قصص الجدة.
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كعيبر عيى الحءسط يقول عيى دذا  ال ينع ي لد"الكءعنيت" أن يبراا في كل مبرة يجتم  فيهء دو جدول
جنديء ومدنيءا الكيفة المعءشبرة وغيبر  166يومءا قتل فيهء  34النحو: حبرب لعنءن الثءنية استمبرت 

 20اكثبر من  – وعءألبرواع عءألمال  أضبرابرنفقءت عسكبرية معءشبرةا ضبربر لالقتصءد وكيفة  –المعءشبرة 
السنو . حمية  النتءجمن النمو في  2.4نوية وفي المسة من ميإلانية الدفء  الس 45مييءبر شيكلا من 
مييءبر  15قتيالا الكيفة المعءشبرة وغيبر المعءشبرة لالقتصءد دو  73يوم قتءلا  50الجبرف الصءمد: 

 في المسة من النءت  السنو . 1.3و في المسة من ميإلانية الدفء   25شيكلا دي 
حمية. قد يكون االقتصءد والجعهة  إلى مانءدء  يل مستمبرا قصوبر ننجبر  إليه من حمية األبرقءمدذا 

كءن  إذاالدا يية السبراسييية متينين عمء فيه الكفءية كي يصمدا أمءم دذا الماطيءتا ولكن السدال دو 
ذادذا ضبروبريء   لم يكن دنء  سعيل آ بر. واع

  المبركإل  ليجيش إبردءعينصف  –حسن نصبرهللاا الذ  دو الادو "النقي"  نصف عسكبر  
االنتصءبر عيى إسبراسيل لن يكون عءالحتالل عل من  الل التآكل  أنءل في المءضي السبراسيييا ق

ذااالجتمءعيا االقتصءد ا السيءسيا والمانو .  األمنية صي ة  –لم تجد المن ومة السيءسية  واع
 أكثبرليهء الادوا فءن المواجهة الاسكبرية التءلية ستكون إلكسبر داسبرة االستنإلاف دذاا والتي يجبرنء 

ثمنء وألمءا وال سيمء في الجعهة الدا يية. إذ لم ياد الحدين يدوبر فقط عن صوابريى غيبر دقيقة  عكثيبر
 إلىليمد  القصيبر والمتوسط عل عن كتية من الصوابريى عايدة المد ا عاضهء جد دقيقة. إضءفة 
ا يية ذل ا توجد اليوم لد  "حإلب هللا" و"حمءس" قدبرة عيى تنفيذ أعمءل عبرية مشوشة في الجعهة الد

 السبراسييية.
 يف الكواليسا سوا  في الجيش أم في القيءدة السيءسيةا يفهمون عين جوالت المواجهة الاسكبرية دذا 
ال يمكنهء أن تستمبر عيى مد  الإلمن. وعنددء فءن القيءدة السيءسية تتذمبر من تحت شنعهء من 

عءن السيءسيين ليسوا عيى مء يكفي الجنبراالت الذين ال يفكبرون  ءبرج الايعةا والقيءدة الاسكبرية تدعي 
 من الشجءعة وال يسمحون ليجيش عءن يست دم كءمل قوته. 

الواض  دو أن دولة تاتعبر نفسهءا وعن حقا قوة ع مى عسكبريةا ال يمكنهء أن تسم  لنفسهء عءن 
مقءتل من  ألف 30مقءتل من "حإلب هللا" ونحو  ألف 40تنجبر وتتآكل في جوالت من قعل نحو 

 ".أنقيء مهمء كءنوا " –"حمءس" 
وعييه فال يمكن ليجيش أن يابرض مإليدا من ال طط لجوالت حبرعية لادة أسءعي . فشدة النءبر التي 

مادودة. أغيى  أيءمتنتجهء يفتبرض أن تنهي كل مواجهة في غضون  أنتابرف إسبراسيل وينع ي لهء 
" األددافءمل القوة ضد "شهبرا كءمال من ممءبرسة ك األنفءقعكثيبرا من كل النواحيا التيعن أمءم 
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"العد  عءلص يبر" و"التدحبرج" م  الحبرب. دذا دو الدبرس  إال. كيه األولحبرجء في اليوم  األكثبر
 الحقيقي من "الجبرف الصءمد"ا وليس مء قءله عينيت لعيعي وعيعي لعوغي وديمجبرا.

 31/1/2017، "يدياوت"
 1/2/2017، األيام، رام هللا
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