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 .1هنية يلتقي مدير المخابرات المصرية ..والسيسي يعطي الضوء األخضر لدفع العالقات مع حماس

نشررر القــدس العربــي ،لنــدن ،2017/1/24 ،مررن غررز وع م ارسررا ا أشرررا ال ررور ،أن إسررماعيه هنيررة
نائ ررئ رئ رريت المسي ررئ السياس رري لحرس ررة حم ررات ،بح رري م رره مس ررتولين مصررريين ف رري ال رراهر ،مس رري به

العالقة بين حمات والنظام المصري .ووصه هنية إلى ال اهر مساء أوه من أمت األحد.

ولم يشأ أي من قاد الحرسة الرد عاى أي اسيفسا ار حوه الزيار ،والمواضيه اليري بحثر  ،وم موعرد

عررود هنيررة لغررز  ،بسرربئ لالظررروا األمنيررةل فرري منء ررة سرريناء ،سررال لررم يالحررظ قيررام وسررائه ا عررالم
الم ربة من الحرسرة بيغءيرة أ برار الزيرار ووصروه هنيرة إلرى مصرر .وحسرئ المعاومرا

الميروفر فر ن

هنية اسي به في مءار ال اهر بصالة سبار الزوار ،وسان بانيظاره أحد مستولي األمن المصري.

وع د أمت ل اء مه مدير الم اب ار العامة المصرية الاواء الد فوزي ،بحي الله مسي به العالقا

مرره مصررر رراله المرحاررة الم با رة ،إضررافة إلررى ماررا المصررالحة الدا ايررة مرره حرسررة فرري  ،فرري ظرره
اليءو ار األ ير  ،اليي يمثا

بمشارسة حرسة حمات في اجيماع الاجنة اليحضيرية لامجات الروءني

في بيرو  .وبحي الا اء ءائ حرسة حمات يس يه سفر سسان قءاع غز من معبر رف  ،والر مرن
اله إعاد فيحه بشسه دائم ،لاي فيا من حد الحصار ا سرائياي.

وأضاف

الشرق ،الدوحة ،2017/1/23 ،من ال دت المحياة ،أن مصادر حمساوية مءاعة سشف

هنية سيناقش سية مافا

أن

هامة مه رئيت ج از الم اب ار المصرية الاواء الد فوزي بال اهر .

وحسئ المصدر الحمساوي ،لالوفد الاي يضم موسى أبو مرزوق سيفي العديد من المافرا

السياسرية

واألمنيررة ال امررة م رره ج رراز الم رراب ار المص ررية ،وس رريسون مجما ررا ح رروه األوضرراع ف رري قءرراع غ ررز
المحاصر .وأوض  ،أن الا اء سيفي ماا المصالحة الدا ايرة المع رد مره حرسرة لفري ل وسربه اليحرر

المصري الجديد لع د جاسا

مجددا.
حوار وءني عاى أراضي ا واعاد يفعيه هاا الماا
ً

واسررر أن الا رراء سرريبحي أيضررا ماررا يشررسيه حسومررة اليوافررق الرروءني ،وأشررار إلررى أن الماررا الثالرري
ييمثه بأهم ال ضايا العال ة وهي معبر رف البري .ولف  ،إلى أن مارا إنشراء المنء رة اليجاريرة الحرر

ويوسيه اليباده اليجاري بين غز ومصرر ،سريسون اربره المافرا  ،موضرحاً أن المارا ال رامت سريرسز
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عايرره حمررات سثير ًررا ،وهررو يحسررين عالقي ررا السياسررية بالجانررئ المصررري عاررى ضرروء يءررور العالقررا
مررت اًر بررين الجررانبين .وأضرراا أنرره سررييم بحرري ماررا سررادت أسثررر أهميررة بالنسرربة لاجانررئ المصررري
وييعاررق بالوضرره األمنرري عاررى الحرردود ،حيرري سرريءالئ مصررر حرسررة لحمرراتل بيسثيررا يواجرردها عاررى

ءوه الشريء الحدودي الفاصه ومراقبيه جيداً.

واسررر وكالــة معــا اإلخباريــة ،2017/1/23 ،أن مصررادر أمنيررة مصررية قالر

إن الررئيت عبررد الفيررا

السيسي ،أعءى لالضروء األ ضررل لهج رز المعنيرة فري مصرر بردفه العالقرا

مره حرسرة حمرات إلرى

األمررام ،والحفرراظ عاررى لعالقررا

جيررد مرره الحرسررة ليح يررق ي روازن فرري العالقررا

الفصررائه الفاسررءينية ،ليح يررق ي رردم فرري المافررا

الفاس ررءينيل ،مفي ررا إل ررى أن العالق ررا

المسيوى األمني ،وعاى رأس ا اليرييبا

المص ررية مرره سافررة

الميعثررر وعاررى أرس ر ا ماررا المصررالحة ولررم الشررمه

ب ررين ال رراهر وحم ررات لي رردرج

نح ررو األفض ررهل ،اص ررة عا ررى

األمنية عاى الحدود بين مصر وال ءاع.

وجراء فري الخلــي  ،الشــارقة ،2017/1/24 ،مررن ال راهر ،أن مصررادر مءاعرة فرري ال راهر ،قالر

إنره يررم

اليوصه اله الا اء الاي جمه هنية مه مدير الم اب ار المصرية الد فوزي إلرى لليرة يضرمن فيحراً
دوري راً لمعبررر رف ر  ،إلررى جانررئ يع ررد لحمرراتل بعرردم دعررم العناصررر ا رهابيررة فرري سرريناء ،ومنرره يسرراه
عناص ررر ي رردد األم ررن ال ررومي المص ررري ،واليع رراون ف رري ي ررأمين الح رردود ،ومن رره اس رري دام غ ررز محء ررة

لا جما

ضد مصر.

 .2مجدالني يلتقي سفير روسيا :نقل السفارة األمريكية للقدس خرق للقانون الدولي
رام هللا :قاه عضرو الاجنرة الينفيايرة لمنظمرة اليحريرر ،األمرين العرام لجب رة النضراه الشرعبي ،د .أحمرد
مجدمني ،إن ن ه السفار األمريسية لا دت رق لا انون الدولي و روج عن امليزاما

الدولية .وشردد

مجدمني اله ل ائه في مسيبه بررام هللا ،يروم امثنرين  ،2017/1/23سرفير روسريا اميحاديرة لردى دولرة

فاسءين حيدر رشيد اغانين ،عاى أهمية الدور الروسي في منء ة الشرق األوسرء ويحديرداً بعرد الا راء

راء ،بمررا يعررزز مررن الشرراسة
الرراي اسيضرراف فيرره الفصررائه الفاسررءينية ،حيرري سرران الحروار صرريحاً وبنر ً
السياسية بن الجانبين.

القدس ،القدس2017/1/23 ،

 .3واصل أبو يوسف :مفاوضات ثنائية برعاية أمريكية لم تعد مقبولة
رام هللا  -سفا زبون :قاه مستوه فاسءيني لرلالشرق األوسءل إن العود إلى مفاوضا
برعاية أمريسية ،لرم يعرد م بولرة ،بعرد أعروام ءويارة أثبير
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نزي ررا .وأوض ر عضررو الاجنررة الينفيايررة لمنظمررة اليحريررر واصرره أبررو يوسررا أن المءارروئ ا ن هررو
ضررمانا

دوليررة ألي مفاوضررا  ،عاررى أن يسررون مرجعيي ررا ق ر ار ار الشرررعية الدوليررة ،وبس ر ا زمنرري

يضمن لاشعئ الفاسءيني سه ح وقه ،بما في ال إقامة الدولة وعاصمي ا شرقي ال دت ،وحه جميره
قضررايا الوضرره الن ررائي ،بمررا يضررمن سررال حررق الالجئررين .وأضرراا أبررو يوسررا :لمررن دون ال ر  ،لررن
نعود إلى دائر مفرغة من المفاوضا

الثنائية بالرعاية األمريسيةل.

الشرق األوسط ،لندن2017/1/24 ،

 .4شعث :لن ندخل عملية السالم من خالل الواليات المتحدة إذا قامت بنقل سفارتها للقدس
رام هللا :قاه مفوض العالقا

الدولية لحرسة في نبيه شعي إن ينفيا قررار ن ره السرفار األمريسيرة إلرى

ال رردت جريم ررة ض ررد ال ررانون ال رردولي وقر ررار مجا ررت األم ررن  ،2334متس ررداً ج ررود ال ي رراد الميواص رراة،
ووضع ا أدوا

من شأن ا حي األسر الدولية عاى رفرض قررار ن ره السرفار  ،بمرا في را حافراء الوميرا

الميحرد األمريسيرة .وقراه شررعي ،فري حرديي لبرنرراما لحراه السياسرةل الراي برري عبرر يافزيرون فاسررءين
وفضائية عود  ،يوم ا ثنين  :2017/1/23لنحرن لرن نرد ه عمايرة السرالم مرن راله الوميرا
األمريسية إاا قام

الميحرد

بن ه سفاري ا لا دتل ،وأضاا :للن نسم بيح يق يرامئ السالم من اله دعمه

سرائيه ولعماية امسييءانل.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/23 ،

" .5الخارجية الفلسطينية" :الوحدات االستيطانية عراقيل أمام إدارة ترامب
رام هللا – وفا :أدان

ال رردت عاررى بنرراء مئررا

ال رردت .سمررا أدانر

وزار ال ارجية الفاسءينية بأشد العبا ار مصادقة بادية امحياله ا سرائياي فري
الوحرردا

عمر الم امررة عاررى أ ارضرري ش ررقي
امسررييءانية الجديررد فرري المسرري ا

الرروزار ،فرري بيرران يرروم امثنررين  ،2017/1/23يص رريحا

أرسرران اليمررين الحرراسم فرري

لإسرائيهل ،وعاى رأس م رئيت الوزراء ا سرائياي بنيامين نينياهو ،الاي يجراهر ميفرا اًر بدعمره السبيرر
لالسييءان ويأييده لضم مسيعمر معاليه أدوميم وغيرها.
وقالر

الرروزار إن ررا يرررى أن الحسومرة ا سررائياية قررد برردأ

بوضره العراقيرره والع بررا

أمررام إدار الررئيت

األمريس رري دونال ررد ي ارم ررئ والج ررود الي رري س رريبال ا م ررن أج رره يح ي ررق الس ررالم ب ررين الج ررانبين الفاس ررءيني
وا س ررائياي .وقال ر

الرروزار إن ينفيررا ق ررار مجاررت األمررن رقررم  ،2334بررا

يضمن إعاد في بوابا
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 .6زملط :ال فرق بين "القدس الشرقية والغربية" قبل التوصل للحل النهائي
جنين :قاه مسيشار رئيت السراءة الفاسرءينية لاشرتون امسريراييجية حسرام زمارء إنره م فررق برالمعنى
السياس رري وال ررانوني ب ررين لال رردت الشر ررقيةل ولال رردت الغربي ررةل قب رره اليوص رره إل ررى الح رره الن ررائي ب ررين
الج ر ررانبين الفاس ر ررءيني وا سرر ررائياي .وأوضر ر ر زما ر ررء ،ر رراله محاض ر ررر سياس ر ررية أل اه ر ررا ي ر رروم امثن ر ررين

 ،2017/1/23فري الجامعررة العربيررة األمريسيررة فري جنررين ،أنرره مررن الضررور بمسرران أن يحظررى موضرروع
ال رردت ببعديرره ال ررانوني والسياسرري بشررر مفصرره ألبنرراء شررعبنا ولامجيمرره الرردولي ،صوصررا فرري هرراا

اليوقي

الاي يجري فيه الحديي عن ن ه السفار األمريسية إلى ال دت.

القدس ،القدس2017/1/23 ،

 .7سلطة النقد الفلسطينية تؤكد التزامها بقوانين مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
رام هللا – األناضرروه :أسررد

سرراءة الن ررد الفاسررءينية ،أمررت ا ثنررين ،اليزام ررا السامرره ب روانين مسافحررة

غسرره األمرواه ويمويرره ا رهررائ .وقرراه عرزام الشروا ،محررافظ سرراءة الن ررد الفاسررءينية ،فرري بيرران لرره ،إن

جميرره المصررارا العاماررة فرري فاسررءين والمر صررة مررن جانررئ سرراءة الن ررد مايزمررة باألسررت والمعررايير
المصرفية الدولية بشأن مسافحة غسه األمرواه ويمويره ا رهرائ .يرأيي الر بعرد يروم مرن نشرر وسرائه

إعالم إسرائياية ودولية إعالناً لاحسومة ا سرائياية يءمئن في ا البنو العاماة في الدولة الي وديرة لمرد
سنيين ،في يعامالي ا المصرفية مه البنو الفاسءينية.

القدس العربي ،لندن2017/1/24 ،

 .8غزة :الحكم على متخابر مع االحتالل بالسجن  17عاما
غررز  :حسم ر

المحسمررة العسررسرية العايررا اليابعررة ل يئررة ال ضرراء العسررسري بغررز ،امثنررين ،2017/1/23

بالسجن  17عاماً عاى المدان (ن،أ) بي مة الي ابر مه ج ا
وأوضح

أجنبية معاديرة (امحرياله ا سررائياي).

المحسمة العايا أن ا قبا

امسيئناا شرسال وفري الموضروع بيعرديه الع وبرة ليصرب 17عامراً

المحسمة الدائمة قد أصدر

عايه حسماً بالسرجن 12عامرا عارى المردان (ن،ا) فري 2014/3/26

ويأييد الحسم المسيأنا فيما عدا ال .

وسان

وسرران الحسررم قررد صرردر بالدرجررة األولررى .واسررر المحسمررة أن المرردان اريرربء مرره العرردو مررا بررين سررنيي

 2003و 2004فري معبرر رفر وحصره عاررى مبارم مررالي ثرم يوالر
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من شأن ا ا ضرار برجاه الم اومرة وعما رم .وأشرار إلرى أن الم ابره الراي حصره عايره المردان سران
عبار أمواه ويس يه سفره إلى مصر واسيمر في العمه حيى إل اء ال بض عايه.

فلسطين أون الين2017/1/23 ،

 .9مشير المصري :أي صفقة تبادل لألسرى ستشمل الكل الفلسطيني
السرربيه :أسررد مشررير المصررري ال يررادي فرري حرسررة لحمرراتل ،عاررى أن أي صررف ة يبرراده م باررة سرريفرض
شروء الم اومة عاى امحياله بما يضمن ا فرراج عرن األسررى الفاسرءينيين بغرض النظرر عرن مسران

إقررامي م .وفرري سامررة لرره ،بالم رجرران اليضررامني مرره األسرررى الفاسررءينيين أمررام م ررر الصررايئ األحمررر،
وحضر مراسه لالمرسز الفاسءيني لإلعالمل ،قاه المصري إن الشعئ الفاسءيني ينيظر بفارغ الصبر

مرن الم اومررة الفاسررءينية صررف ة يبرراده لهسرررى يعمره عاررى يبيرريض السررجون الصر يونية مررن األسرررى،
مشدداً أن األسرى قضية وءنية يجمه حول ا السه الفاسءيني.

وق رراه ال ي ررادي ف رري حم ررات ،إن حرسي رره ،م رره وح ررد ش ررعبنا الفاس ررءيني الي رري رسر ر ي ا قض ررية األس رررى،

رفض ر

مسرراومة امحررياله الص ر يوني فرري صررف ة وفرراء األح ررار ،مررن رراله ربررء قضررية األسرررى فرري

قءاع غز والضفة الغربية دون ال دت ودون أراضي المحياة عام  1948ودون األردن والجومن ،مبيناً
أن العدو راهن أسثر من مر عاى يفيي

أبناء شعبنا الفاسءيني في صف ة وفاء األحرار.

وأبرق باليحية إلى شيخ األقصى رائد صال  ،مبيناً أن يسعة ش ور قضاها الشيخ صال في سرجون

امحياله ،سان معظم ا في العزه امنفرادي ،مشيداً بصبر ويضحييه دا ه السجن.

السبيل ،عمان207/1/23 ،

 .11حماس تؤكد ضرورة االلتزام بتوصيات اللجنة التحضيرية ببيروت والبدء بتشكيل المجلس الوطني
غررز  -ءرراله النبيرره :دعر

فصررائه وقرروى فاسررءينية رراله نرردو سياسررية حرروه لإعرراد يفعيرره المجاررت

الوءنيل ع دي ا وزار ا عرالم فري غرز  ،يروم امثنرين ،رئريت السراءة محمرود عبرات إلرى ممارسرة دوره
المءاوئ يجاه متسسا

الشعئ الفاسءيني والعمه عاى يفعيا ا واي اا ال رار ب عاد بنائ ا وهيساي ا.

اليحضرريرية اليرري انع ررد

عمايررة ليشررسيه مجاررت وءنرري فاسررءيني جديررد

وأسد ال يادي في حرسة حمات إسماعيه رضوان ضرور امليزام باليوصيا
فرري بيرررو والبرردء بر جراءا

اليي صردر عرن الاجنرة

يشررمه السرره الفاسررءيني .وقرراه رض روان :لإن حرسررة لحمرراتل جرراهز لامشررارسة وامسرريمرار فرري دعررو

الاجنررة اليحضرريرية وانع ادهررا مررن أجرره يشررسيه مجاررت وءنرري جديررد يشررسه السرره الفاسررءيني ويءبيررق

ايفاق ال اهر واعالن الشاءئ والدوحةل.
التاريخ :الثالثاء 2017/1/24
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وأشررار إلررى أن حرسررة لحمرراتل اسرريجاب
وسانر

هنرا وج را

نظرر و رجر

لرردعو الاجنررة اليحضرريرية بعررد مشرراو ار دا ايررة وفصررائاية،
بضرررور يشرسيه مجارت وءنري جديرد واجرراء اني ابررا

يوصريا

شاماة ،وضرور يشسيه حسومة وحد وءنية ،وان اء امن سام ،ويح يق المصالحة.
أسد رضوان أن مدى امليزام بينفيا هاه اليوصيا

حالررة اسرريجابيه ليوصرريا

وال اهر والدوحة.

مريبء بمواف ة رئريت السراءة محمرود عبرات ،وفري

الاجنررة اليحضرريرية سيشررسه حسومررة الوحررد الوءنيررة وينفررا ايفرراق الشرراءئ
المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/23 ،

 .11فتح :المصالحة طريق إعادة تشكيل المجلس الوطني
غررز  -ءرراله النبيرره :دعر

فصررائه وقرروى فاسررءينية رراله نرردو سياسررية حرروه لإعرراد يفعيرره المجاررت

الوءنيل ع دي ا وزار ا عرالم فري غرز  ،يروم امثنرين ،رئريت السراءة محمرود عبرات إلرى ممارسرة دوره

المءاوئ يجاه متسسا

الشعئ الفاسءيني والعمه عاى يفعيا ا واي اا ال رار ب عاد بنائ ا وهيساي ا.

بدوره ،قاه ال يادي في حرسة في أسامة الفرا ،لإن متسسا

المجيمه الفاسءيني بحاجة إلى إصال ،

ولن األوان لسي نعيد بناءها ،ونحن بحاجة إلى جماة مرن ا صرالحا

أن ييم من اله المجات الوءني الفاسءينيل.

وعمايرة بدايرة ا صرال يجرئ

ونبرره إلررى أن يشررسيه مجاررت وءنرري م يرريم إم مررن رراله يح يررق المصررالحة الوءنيررة ويشررسيه حسومررة

وحررد وءنيررة .وأسررد الف ر ار أن عبررات هررو صرراحئ الصررالحية فرري اي رراا ال ررار ليفعيرره واعرراد يشررسيه
المتسسا

الفاسءينية ،في ظه ا جماع الفاسءيني ،اصة بعرد اجيمراع الاجنرة اليحضريرية لامجارت

الرروءني ،مشرردداً عاررى ضرررور البرردء بعمايررة ا صررال المجاررت الرروءني سونرره يني ررئ الاجنررة الينفيايررة
والمجاررت المرسررزي ،وسونرره صرراحئ الصررالحية فرري وضرره البرنرراما السياسرري العررام لمنظمررة اليحريررر

الفاسءينية.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/23 ،

تحمل عباس مسؤولية تعطيل المصالحة الوطنية
" .12الجهاد اإلسالمي" ّ
غرز – إي رائ عيسررى :حمار حرسرة لالج رراد ا سرالميل فرري فاسرءين ،رئريت السرراءة محمرود عبررات،
بيعءيرره سافررة اليفاهمررا

حرروه المصررالحة ،مسرريبعد فرري الوقر

اايرره أن يرريم يفعيرره لالمجاررت الرروءنيل

الفاسررءيني .جرراء ال ر عاررى لسرران النرراءق ا عالمرري باسررم الحرسررة داوود ش ر ائ ،رراله نرردو نظم ررا
امثنين ،المسيئ ا عالمي الحسومي بم ره بغز بعنوان :لإعاد يفعيه المجات الوءني الفاسءينيل.
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وقاه ش ائ :للن يسون هنا يفعيه لامجات الوءني الفاسءينيل ،معيب ار ما رج عن اجيمراع الاجنرة
اليحضرريرية لامجاررت فرري بيرررو مررت ار سرران بيرران مجاماررة أسررد عاررى يواف ررا
يضايه الرأي العام الفاسءينيل.

سرراب ة ،مءالبررا لبعرردم

وأضرراا :لالجميرره ميوافررق عاررى أهميررة ع ررد المجاررت الرروءني الفاسررءيني لسررن المشررساة عنررد األ أبررو
مازن (رئيت الساءة محمود عبات) وهو م يريد ،ويرفض ينفيا أي من اليواف ا

واسيعرض ش ائ ما يم اميفاق عايه منا بدء ل راءا
ينفيا أي من را .وأشرار إلرى أن وضره إجرراءا

الساب ةل.

المصرالحة عرام  2005فري ال راهر واليري لرم يريم

عمايرة ليفعيره المصرالحة هرو الءريرق الصرحي ميمرام

المصالحة وينفيا ما يم اميفاق عايه ساب ا ،وفق جدوه زمني محدد.

وأسد الناءق باسم حرسة لالج اد ا سالميل أن حرسيه جاهز لد وه منظمة اليحرير ولسن بعد يعرديه

برنامج ا ألنه لبرناما يفاوضي وليت يحريرل ،حسئ قوله.

قدس برس2017/1/23 ،

" .13الشعبية" :القرار األول بيد عباس بأن يستعيد فعال حالة اإلجماع وأن نقاطع اتفاقيات أوسلو
غررز  -ءرراله النبيرره :دعر

فصررائه وقرروى فاسررءينية رراله نرردو سياسررية حرروه لإعرراد يفعيرره المجاررت

الوءنيل ع دي ا وزار ا عرالم فري غرز  ،يروم امثنرين ،رئريت السراءة محمرود عبرات إلرى ممارسرة دوره
المءاوئ يجاه متسسا

الشعئ الفاسءيني والعمه عاى يفعيا ا واي اا ال رار ب عاد بنائ ا وهيساي ا.

ال يررادي فرري الجب ررة الشررعبية هرراني الثوابيررة ،رأى أن الحالررة الفاسررءينية بحاجررة ج رراء مجاررت وءنرري

ح ي ي ،واعاد يشسيه النظام الفاسءيني عاى أسات الشراسة واليوافق.

وق رراه الثوابي ررة رراله سامي رره :إن لالموق ررا الفاس ررءيني ييءا ررئ امني رراه م ررن حال ررة الح ررديي بالش ررعار

واليمنيررا

إلررى ال ءروا

المباشررر ،واليرري أبرزهررا ال ررار األوه وهررو فرري يررد محمررود عبررات بررأن يسرريعيد

فعالً حالة ا جماع الفاسءيني ،وأن ن اءه ايفاقيا

أوساول.

وبين الثوابية أن المجات الوءني بحاجة إلى إعاد امعيبار له ،اصة مه وجود سيره قويرة المجيمره
الفاسءيني سحرسيي حمات والج اد ،عاى أن ين رء فيه سه الفصائه ،وأن يسون هنا اسيعداد ٍ
عاه

يبرردأ مررن أبررو مررازن وم يني رري عنررد الفصررائهل .ودعررا ال يررادي إلررى إعرراد صررياغة مرسبررا

الجسررم الرراي

سيمثه السه الفاسرءيني ،لعاينرا أن نعمره الع ره لنعررا الشرسه الراي سري رج عايره المجارتل ،وءالرئ
ب عاد يشسيه منظمة اليحرير الفاسءينية ،ويصويئ البوصاة في ظه الظروا اليي يعصا بالشعئ

الفاسءيني ،لويجئ أن يسون عاى مسيوى ال ياد ليضه ارءة ءريق لاوصوه إلى هاا ال دال.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/23 ،
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 .14الفصائل الفلسطينية تبحث مع رئيس الوزراء اللبناني أوضاع المخيمات
بيرو  :بحي وفد من الفصرائه الفاسرءينية فري لبنران برئاسرة أمرين سرر حرسرة لفري ل وفصرائه منظمرة
اليحري ررر الفاس ررءينية فيح رري أب ررو الع ررردا  ،ي رروم امثن ررين ،م رره رئ رريت ال رروزراء الابن رراني س ررعد الحري ررري،
أوضاع الم يما  ،بحضور رئيت لجنة الحوار الابناني الفاسءيني حسن منيمنة.

وبعد الا اء ،قاه أبو العردا  :ليشرفنا با اء الرئيت الحريري وسان

هنا عد عناوين بحثناها ييعاق

بأوضرراع شررعبنا الفاسررءيني فرري الم يمررا  .وقرراه لسمررا قرردمنا الشررسر لابنرران ،رئيسررا وحسومررة وبرلمانررا،
عاررى اسيضررافيه ألعمرراه الاجنررة اليحضرريرية لامجاررت الرروءني الفاسررءيني واليرري يساا ر

بالنجررا عبررر

البي رران ال رراي ي رراله رئ رريت المجا ررت ال رروءني وبرعاي ررة لبناني ررة مر رن دول ررة الر ررئيت نبي رره ب ررري والحسوم ررة

الابنانيةل .ولفر
لوهرري ليسر

إلرى أن الا راء نراقش موضروع الم يمرا

واألوضراع الصرعبة اليري يعيشر ا أهانرا في را،

ءبعررا غائبررة عررن جرردوه أعمرراه دولررة الررئيت الحريررري الرراي يحرردي عن ررا بشررسه مفصرره

لناحية يحسين أوضاع الفاسءينيين في الم يما  ،عبر إقرار الح وق المدنية وا نسانية والوءنية ل م

واليي ييجسد بحق العود .ل

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية( ،وفا)2017/1/23 ،

 .15علي بركة :لقاء الفصائل بالحريري كان لقاء مثم ار وايجابيا
أسررد ممثرره حرسررة حمررات فرري لبنرران ،عارري برسررة ،أن الا رراء مرره ال ررئيت سررعد الحريررري سرران إيجابي راً
ومثم اًر ،مشي اًر إلى أنه جرى بحي العالقرا

الابنانيرة الفاسرءينية واألوضراع فري الم يمرا

وقراه برسررة إن الفصررائه الفاسررءينية شرردد

عاررى دعم ررا لوحررد لبنرران وأمنرره واسرري ارره ،وحرصر ا عاررى

في لبنان ،بسه جوانب ا السياسية وامقيصادية وامجيماعية وا نسانية واألمنية.

يعزيز العالقا
سمررا أسررد

الفاسرءينية

األ وية الابنانية الفاسءينية.

الفصررائه الفاسررءينية يمسررس ا بحررق العررود ورفض ر ا لمشرراريه اليرروءين والي جيررر ،مءالبررة

بيأمين العيش السريم لالجئين الفاسءينيين ،واقررار ح روق م ا نسرانية والمدنيرة و صوصرا ح ري العمره
واليما ريثما ييمسنون من العود إلى ديارهم في فاسءين.

مررن ج ي رره ،أش رراد ال ررئيت الحري ررري ب ررالج ود اليرري يب ررال ا الفص ررائه الفاسررءينية م رره الج ررا

الابناني ررة

المعنيررة مررن أجرره المحافظررة عاررى األمررن وامسرري رار فرري لبنرران والم يمررا  .وأبرردى ال ررئيت الحريررري

اسيعداده لباه الج ود لمعالجة ال ضايا اليي ي فا من معانا الالجئين الفاسءينيين.

موقع حركة حماس ،غزة2017/1/23 ،
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 .16الفصائل بلبنان تدعو لحل عادل للمتضررين في تجمع الشبريحا
دع ر

الفصررائه الفاسررءينية فرري مدينررة صررور بابنرران رئرريت مجاررت الن روائ الابنرراني نبيرره بررري ورئرريت

مجاررت الرروزراء سررعد الحريررري ،إلررى إيجرراد حرره عرراده ألصررحائ البيررو الم رردد با ازلررة مررن ءريررق
األويوسيراد في يجمه الشبريحا.

وناشد المجيمعون اله الا اء الاي حضره عضو ال ياد السياسية لحرسة حمات في لبنان ج اد ءره

بضرور إيجاد حه لما ي رئ من  50منزمً م دداً با زالة ،م درين في الوق

اايه أهميرة هراا المشرروع

من الناحية ا نمائية ل اا الباد الداعم لا ضية الفاسءينية.

وفرري هرراا السررياق ءالررئ المجيمعررون الحسومررة الابنانيررة بضرررور إق ررار الح رروق المدنيررة وامجيماعيررة

لالجئين الفاسءينيين في لبنان.

وأدان المجيمعون محاولة اليفجير في منء ة الحم ار في بيرو متسردين حرصر م عارى يعزيرز العالقرة

الابنانية الفاسءينية ومواج ي م لسه األعماه ا جرامية اليي يسي دا الساحيين الابنانية والفاسءينية.

موقع حركة حماس ،غزة2017/1/23 ،

 .17قيادي بحماس يدعو لوقفة جادة لنصرة األسرى في سجون االحتالل
دع ررا ال ي ررادي ف رري حرس ررة حم ررات ،عب ررد ال رررحمن ش ررديد ،إل ررى وقف ررة ج رراد لنص ررر األس رررى ف رري س ررجون
امحياله ،ودعم صمودهم أمام ق ار ار امحياله اليعسفية.

وأوضر شررديد فرري يصرري صررحفي امثنررين ،بررأن سررجون امحررياله يعرريش حالررة مررن اليرروير اليرروم بعررد

اني رراء الم اررة اليرري أعءاهررا األسرررى ا داريررون دار مصرراحة السررجون حيررى ين رري اعي رراه ال يررادي
األسير باجت ن اة الاي أمضى  18عاماً في سجون امحياله.

مفيوحررا لهسرررى ا داريررين سافررة البررالم عررددهم 550
رددا مررن السررجون سيش ر د إض ررًابا
وأضرراا بررأن عر ً
ً

إدار السجون في ينفيا مءالب م وان اء عزه األسير ن اة ،داعيراً إلرى اليحضرير

أسي اًر في حاه يعني
دعم وا ٍ
لمعرسة ٍ
سناد ألسرانا األبءاه الاين يدافعون عن سرامينا جميعاً.
وءالئ شرديد الج را

الرسرمية الفاسرءينية بممارسرة دورهرا الح ي ري فري حمايرة األسررى ويفعيره ماف رم

فعال م قوًم ،وعدم ير األسرى وحدهم في مواج ة السجان الص يوني.
في المحاسم الدولية ً
موقع حركة حماس ،غزة2017/1/23 ،
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" .18أسرى حماس" :العزل االنفرادي مرفوض وسنتصدى له
السرربيه :أسررد

ال يئررة ال ياديررة العايررا ألسرررى حمررات فرري سررجون امحررياله الص ر يوني رفض ر ا اليررام

لسياسررة العررزه امنف ررادي اليعسررفي ،متسررد أن ررا سييصرردى ل ررا بسرره إمسانياي ررا لولررن نيررر أي أسر ٍ
رير
ٍ
مجاهد ل مرةً سرائغةً أمرام وحشرية هراا السرجانل .وأوضرح ال يئرة فري بيران ل را وصره لالسربيهل نسر ة
عنرره امثنررين ،أن لإدار مصرراحة السررجون يواصرره جرائم ررا بحررق األسرررى ،ول رررهم األسررير المجاهررد

باجت ن اة (أبو فارت) من سجن عوفر ،أمت األحد 2017-1-22ل.
وشرردد

امحررياله ال معيررة واليعسررفية وا جراميررة ،وعاررى أرس ر ا سياسررة

ال يئررة عاررى رفض ر ا لسياسررا

العررزه امنفررادي قائارةً :سررنعمه سرره مررا ياررزم ي رراا هرراا اليسرراء ا ج ارمرري الرراي ي رردا ل يرره األسرررى
بءري ة بءيئة في قبور العزه امنفرادي.

السبيل ،عمان207/1/23 ،

ضد نتنياهو
 .19الكشف عن ملفين جديدين ّ
يه أبيئ :بعد أن يم النشر عن مافي ل1000ل ول2000ل الميورء ب ما رئيت الحسومة ا سرائياية
بنيا مين نينياهو ،يم السشا ،الاياة ،عن يح ي ا

في مافين جديدين يح

مسمى ل3000ل الاي يدور

حوه قضية الغواصا  ،اليي ح ق في ا قبه فير  ،ول4000ل الاي لم يسشا يفاصياه بعد .وأفاد
مراسانا بأنه حيى ا ن لم ييم اليح يق مه نينياهو في هاين المافين.

وفرري السررياق نفسرره ،هرراجم ض رباء سبررار فرري الشرررءة ا س ررائياية ،المحيءررين بنينيرراهو ،مرردعين أن ررم
يحاولون يشويه اسم وسير ءاقم المح ين ،الاين يح ون في قضاياه.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/24 ،

 .21اإلذاعة اإلسرائيلية :الشرطة توصي بتقديم نتنياهو للمحاكمة بقضايا فساد
ال رردت المحياررة :اسررر ا ااعررة ا سررائياية أمررت ،أن الشرررءة يعيررزم اليوصررية بي ررديم رئرريت الحسومررة
بنيامين نينياهو ،لامحاسمة في ما يعرا برلال ضية 1000ل ،اليي يشيبه في ا بأنه وزوجيه حصرال عارى

سريجار ومشررروبا

روحيررة بمئررا

لهر رآريتل أن الش رررءة ل رردي ا بيان ررا
اليح ي ا

لما الشرواسه مررن رجرره األعمرراه أرنررون ميايشررين .ون ار
سافي ررة لاش ررب ا

أظ ر أن جزءاً مرن الشرب ا

ض ررد نيني رراهو ،بينم ررا ق رراه مص رردر قض ررائي ،إن

صرحيحة ،لراا فر ن الي ردي ار يررج اليوصرية بي رديم نينيراهو

لامحاسمررة .وفيمررا ي ررل لال ضررية 2000ل اليرري ييعاررق بمحادثررا
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أحرونو ل ،نوني موزيت ،ف ن الح ائق واضحة ،ولسن ال الا هو في يفسريرها مرن الناحيرة ال انونيرة
وان سان

ينءوي عاى م الفا

جنائية.

االتحاد ،أبو ظبي2017/1/24 ،

 .21جالنت :قرار "الكابينيت" إرجاء ضم مستعمرة معاليه أدوميم إلى السيادة اإلسرائيلية "حكيم"
الناصررر  -أسررعد ياحمرري :اعيبررر وزيررر البنرراء وا سررسان يررولا جالن ر

لإلااعررة العامررة أمررت أن ق ررار

الحسومررة األمنيررة المصررغر لالسابيني ر ل إرجرراء ضررم مسرريعمر معاليرره أدومرريم إلررى السررياد ا س ررائياية

لحسرريمل بررداعي أنرره لم يجررئ مفاجررأ األصرردقاءل ،لسنرره أضرراا :لواض ر لنررا جميع راً أن معاليرره أدومرريم

سيسون جزءاً من إسرائيه في أي حه في المسي بهل.
إنرره يبررار إعررالن البي ر

إلررى ال ر  ،قرراه جالن ر

األبرريض بررأن مناقشررة الم ارحرره األوليررة لن رره السررفار

األميرسية من يه أبيئ إلى ال دت قد بدأ  ،معيب اًر األمر ءو م مة رغم أن ا رمزية.

الحياة ،لندن2017/1/24 ،

 .22ليفني تلغي زيارة لبلجيكا خشية االعتقال
هاشم حمدان :ألغ

وزير ال ارجية ا سرائياية ساب ا يسيبي ليفني ،زيار لباجيسا ،وال

اعي ال ا فور وصول ا إلى بروسسه بشب ة اريسائ جرائم حرئ.
يشار إلى أن ليفني ،اليي أشغا

في السرنوا

شية أن يريم

 2006وحيرى  2009منصرئ وزيرر ال ارجيرة ،فري ع رد

وميررة إي ررود أولمررر فرري رئاسررة الحسومررة ،سرران مررن الم رررر أن يصرره إلررى العاصررمة الباجيسيررة اليرروم،
ال ررار

ا ثنررين ،لحضررور مررتيمر غيررر رسررمي حرروه لمجاب ررة الالسرراميةل فرري أوروبررا ،والرردفه بعالقررا

األوروبية مه إسرائيه.

وعام أنه يم إلغاء الرحاة في أع ائ يصري المدعي العرام فري بروسسره ،األسربوع الماضري ،مفراده أن

ليفنرري سان ر

موضرروع شررسوى قرردم

إلررى المرردعي العررام الفرردرالي فرري العررام  ،2010وأن السرراءا

يعي ا ا أو يح ق مع ا فور وصول ا ،ب دا الي دم في اليح يق.
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 .23سرقة مواد عسكرية سرية من سيارة عقيد بجيش االحتالل
ال رردت المحياررة :اسررر صررحيفة ليس ررائيه هيررومل العبريررة أنرره وقع ر
عسسرية سرية سان

بحوز ضرابء فري الجريش لا سررائيايل .وأوضرح

عمايررة سررءو أ رررى عاررى م رواد

سري ومواد سرية من سيار ضابء رفيه بريبة ع يد في ال ياد الشمالية.

أنره سررق ج راز هرايا اروي

وفي أع ائ الحادي يم إقصراء الضرابء لمرد أسربوع مرن قائرد المنء رة الشرمالية لافيرا سو رابيل ،فيمرا

بدأ

الشرءة العسسرية اليح يق في الموضوع.

وأشررار إلررى سررقة مرواد سررية مررن سرريار الضررابء ،با ضررافة إلررى ج رراز ارروي سررري يسررمى ب ر لورد
الجباهل ،وهو ج از ال بالجيش ،يسي دمه الضابء لاحديي عن قضايا سرية.

وييعامه الجيش ب ءور بالغة مه سرقة ج از س اا ،بسبئ الضرر األمني السبير الاي قد يرنجم عرن

ال .

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/13 ،

 .24الجيش اإلسرائيلي يستبدل نظام "هنيبعل" بآخر أشد عنفا
ال دت المحياة :سشف

مصادر عسسرية إسرائياية الن ائ ،ظ ر ا ثنين ،عن اسريبداه الجريش ،راله

العررام الماضرري ،نظررام األسررر لهنيبعررهل بنظررام أشررد عنف راً ،فرري محاولررة حبرراء عمايررا

أسررر جديررد

لجنروده .ويسرم النظرام الجديرد ،الراي ب ري اسررمه ءري السيمران ،باسري داا المجموعرة ال اءفرة بشررسه
عنيا والسما ب ءالق النار إلرى دا ره الحردود ا سررائياية فري حراه وقعر

العمايرة دا ره لإسررائيهل،

وهو األمر الاي سان يحظره النظام السابق.
واسر إااعة الجيش ،اليي سشف

عن النظام ،أنه جرى يعميم بنوده عارى جنرود الجريش راله شر ر

يونيو من العام الماضي ،وبدأ سريان العمه به بداية العام الحالي.

وأشررار إلررى أن النظررام الجديررد ي رردد حيررا الجنرردي األسررير بشررسه أسبررر مررن السررابق ،عبررر سررماحه
باسي دام قو غير مع ولة حباء األسر بأي ثمن.

في حين ،ع ئ معد النظام ال ديم ليوسي بيادل عاى المسألة ب وله :لإن النظام ال ديم سران يرنل عارى
وجود قيود معينة في اسي دام ال و  ،إم أن النظام الجديد ي او من هساا قيود عبر اسري دام قرو غيرر

ميسافئة وغير مع ولةل.
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" .25العليا" تجمد "تفكيك الشراكة" في قسائم األراضي المجاورة لـ"عمونا"
هاشم حمدان :أصدر المحسمرة العايرا ،يروم ا ثنرين ،أمر ار يجمرد إمسانيرة يفسير الشرراسة عارى ال سرائم
ال ريبة من البتر امسييءانية لعمونال ،وال ردا عاى اليمات فاسءينيين من المنء ة ضد الم ءء.

ويعنرري هرراا ال ررار أن امحررياله م يسرريءيه البرردء ببنرراء المبرراني والبنررى اليحييررة اليرري ييرري ن رره البررتر

امسررييءانية ،اليرري قرررر المحسمررة العايررا أنرره يجررئ إ التهررا حيررى موعررد أقصرراه الثررامن مررن شررباء/

فبراير إلى األراضي المجاور .

وقرررر ال اضري سررايم جبرران أنرره سرريع د جاسررة ب رراا الشررأن لفرري أسرررع وقر

ممسررنل ،وأن الدولررة سرري دم

ردها عاى امليمات حيى موعد أقصاه  72ساعة قبه المداوم .

سما قرر جبران أن األمر يازم بامميناع عن ينفيا عماية يفسي الشرراسة فري ال سرائم  82و  29و ،30

وامميناع عن البناء في قسائم المايمسين ،بما في ال بناء البنى اليحيية أو إعداد األرض لابناء وأي
عماية أ رى من شأن ا يغيير الوضه ال ائم ،حيى إصدار قرار ل رل.

عرب 2017/1/23 ،48

 .26محكمة إسرائيلية تدين مردخاي فعنونو بانتهاك شروط اإلفراج عنه
ال دت ر أ ا ئ :دان

محسمة إسرائياية مرد راي فعنونرو الراي سشرا أسررار إسررائيه النوويرة ،ب ررق

شروء ا فراج عنه ،بعد أسثر من عشر سنوا
وعند األفراج عنه في  2004فرض

األ ير .

من روجه من السجن بعد قضائه فيه  18عاما.

عاى فعنونو قيود قال

النيابة انه اني

عددا من را فري السرنوا

وءب ا لالئحة امدعاء ف د الي ى فعنونو في  2013أميرسيين اثنين في ال دت بدون حصوله عاى أان.

ويم ر

يبرئررة فعنونررو مررن ي ميررين ،ييعاررق أحررداهما ب ج ارئرره م اباررة يافزيونيررة فرري عررام  2015مرره ال نررا

الثانية في اليافزيون ا سرائياي ادلى الل ا ئلمعاوما

سرية منع

الرقابة إااعي ال.

أدي ررن فعنون ررو ف رري  18م ررن س ررانون الثاني/ين رراير الماض رري ،إم ان رره ي ررم الس ررما بنش ررر ه رراه المعاوم ررا
امثنين .ويم يحديد  14من أاار/مارت الم به موعدا لجاسة اسيماع ييعاق بالحسم عايه.

القدس العربي ،لندن2017/1/24 ،

 .27منظمة يمينية يهودية تطالب الحكومة بهدم  75ألف بيت عربي
يه أبيرئ  -نظيرر مجاري :ظ رر ي ريرر ،أمرت ،يحمره يوقيره جمعيرة يمينيرة إسررائياية يعمره يحر
لريغافيمل ،وهدف ا رصد عمايا

التاريخ :الثالثاء 2017/1/24
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واألحياء السسنية العربية .وهي يسي دم مت ار وسائه حديثة مثه الءيا ار بال ءيار ،اليري يميار
ءائر من ا.

ويزعم الجمعية أن عردد البيرو العربيرة اليري بنير

20

برال يرر يل ،يزيرد عارى  75ألرا بير  ،ولريت 50

ألفرا سمررا يردعي الحسومررة .وأن عرررئ الن رئ يبنررون نحررو  3000مسرسن غيررر قررانوني ،سره سررنةل ،وي رروه
عميحاي يوغيا ،وهو مرسز النشاءا

الميدانية لجمعية لريغافيمل في الجنروئ :ليسريءيه الدولرة هردم

ثاي هاه المباني فورا ،ولسن ا م يفعه .هاا هو الحاه .الدولرة غيرر قرادر عارى العثرور عارى حره دائرم
لامشساة البدوية ،والى أن ي ررر الدولرة البحري عرن حره أو ي ررر ال يرام برأمر مرا فري هراا الشرأن ،نحرن
موجودون هنا لسي نساعدهال.

الشرق األوسط ،لندن2017/1/24 ،

" .28إسرائيل" تتخلص من الطالب "الفاشلين" أكاديميا بزجهم في تعزيز البؤر االستيطانية
يه أبيئ :يدعم وزار اليربية واليعاريم ا سررائياية ومرا يسرمى برالمجات ا قايمري لبنيرامينل -وهرو عبرار

عررن مجاررت المسرريعم ار فرري منء ررة رام هللا -البررتر امسررييءانية العش روائية ،واليرري يصررنف ا ال ررانون
ا س ررائياي اايرره عاررى أن ررا غيررر قانونيررة بءري ررة يسشررا عن ررا ألوه مررر ،وف ررا لمررا أورده أمررت موقرره

صررحيفة له ررآريتل .وأف رراد الموق رره أن وزار اليعارريم ا سر ررائياية ييع رراون م رره مررا يس ررمى لجمعي ررة ال ارع رري
العبريل في يجميه الءالئ الاين فشاوا في دراسي م ويسربوا ارج العمايرة اليعايميرة ويجمريع م لاعمره

ف رري البر رتر امس ررييءانية عا ررى ال ررياله الفاس ررءينية ،ودمج ررم ف رري منظوم ررا

ليعايمي ررةل ع رراد ي ررأهيا م

ويأهيه ما يسمى برلفييان اليالهل ،سما هو الحاه في البتر امسييءانية لالياة 387ل ال ريبة من الشارع

رقم واحد الاي يربء بين مسيعمر لمعاليه ادوميمل ال ريبة من ال دت.

ويعمرره جمعيررة لال ارعرري العبررريل دا رره هرراه البررتر بءرررق أ رررى مثرره لإرشررادل الءررالئ والفييرران وحررث م
عاى الب اء واليمرسز في هاه البتر بما يضمن يوسع ا.

القدس ،القدس2017/1/24 ،

 .29تدريبات إسرائيلية على حرب افتراضية تستهدف حزب هللا
ا يرريم جرريش امحررياله ا سررائياي يرردريبا
وحما ر

وشارس

اليرردريبا

عاررى حرررئ افي ارضررية ثالثررة فرري لبنرران يسرري دا حررزئ هللا،

اسررم لالس ر م األزرقل ،واشرريما

في اليدريبا

وحدا

التاريخ :الثالثاء 2017/1/24
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عسسريون إن هدا هاه اليدريبا

الحفاظ عارى جاهزيرة الجريش يحسربا لحررئ جديرد ضرد حرزئ هللا،

وانه ءبق في هاه المناو ار ما اسي ال من نيائا الحرئ عاى لبنان عام  2006ضد الحزئ.

ويجررري عرراد جرريش امحررياله منرراو ار عسررسرية م يافررة رراله العررام ،ي رردا مررن الل ررا إلررى الي يررت

لمواج ة اندمع حرئ في جب يي الشماه والجنوئ ،سما ييدرئ الجيش عارى سيفيرة إ رالء مسريوءنين
الحرئ ،سما ي ام مناو ار بحرية وأ رى جوية.

إسرائيايين اله ساعا

ويسررعى جرريش امحررياله مررن رراله سرره الر إلررى يحسررين قررد ار قوايرره لمواج ررة سرريناريوها

وي يبر جاهزية قوايه لايعامه مه أي هجما .

مفاجئررة،

الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/23 ،

 .03االحتالل يرفض الترخيص للفلسطينيين بالبناء في خربة غوين جنوب الضفة الغربية
رفضر

ا دار المدنيررة لالحررياله ا سررائياي ءابررا

الضفة الغربية يم يدا لينفيا أوامر ب دم ا.

يررر يل بيررو ومنشررآ

فرري ربررة غرروين جنرروئ

ويعرريش سررسان ال ربررة اليابعررة (لباررد السررموع) فرري مغرراور وس رروا قرررئ باررد الس رموع جنرروئ ال ايرره
ويعياشررون عاررى الز ارعررة ورعرري األغنررام ،أصرربحوا يواج ررون اعيررداءا

امحررياله ا س ررائياي ب رردم أي

منشررأ يبنون ررا بحجررة أن ررا غيررر مر صررة ،ومن ررا مسررجد لاصررال مررا أن أيررم األهررالي بنرراءه قبرره ثالثررة
سنوا

حيى أصدر ساءا

امحياله أم ار ب دمه.

وقرراه أبررو محمررد -الرراي يرفرره األاان بالمسررجد -لاجزيررر لمررا أن ي رردموه حيررى نضرره الحجررار فرري اليرروم
اليالي لبناء ل ر من جديد هاه أرضنا ووءننا وم ن رج من ا وسنمو فوق ال.

الجزيرة.نت2017/1/23 ،

 .03الضفة الغربية :االحتالل يواصل االعتقاالت ويستولي على محتويات منشأتين
ال دت المحياة  -سامه إبراهيم :اسيول
مرواد البنرراء ومحيويررا
وعاى معدا
واعي ا

قوا

ولليا

قروا

امحرياله ا سررائياي امرت ،عارى محيويرا

محرره ل ررر ليصرراي المرسبررا

باهظة اليساليا.

لميسانيسررال فرري قريررة حوسرران غرررئ بير

امحياله ا سرائياي ،فجر أمت 25 ،مواءناً من محافظرا

محره لبيره
لحررم،

الضرفة الغربيرة ،بيرن م فيرا

مررن م رريم العررروئ فرري محافظررة ال ايرره .وأوضر نررادي األسررير الفاسررءيني أن امحررياله اعي رره يسررعة
مواءنين من ال دت ،من م سية فيية قاصرين من باد العيسوية.

التاريخ :الثالثاء 2017/1/24
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ويواصه قوا

امحياله وأارع ا الم يافة ،اصة الباديرة فري ال ردت ،سياسراي ا امني اميرة مرن سرسان

حي جبه المسبر جنوئ شرق ال دت المحياة.
سال أ ءر ساءا

امحياله ا سرائياي ،المزارع مصءفى عيسرى بر الء أرضره البالغرة مسراحي ا
لحررم قرررئ البررتر امسررييءانية لسرريدي برروعزل،

 15دونمررا الواقعررة فرري منء ررة لواد الغررويءل جنرروئ بي ر

بحجة أن ا أراضي دولة ويحظر الد وه إلي ا والعمه في ا.

هاا ويصدى مصراون ب يافرا

اليسبيرر امحيجاجيرة أمرت لمجموعرا ٍ مرن المسريوءنين الي رود ،راله

اقيحررام م المسررجد األقصررى المبررار مررن بررائ المغاربررة ،بح ارسررة معررزز ومشرردد مررن ق روا

ال اصة ،في الوق
إلررى ال ر أفرراد

الاي نفا فيه المسيوءنون جوم

مشبوهة في المسجد المبار .

امحررياله

ي ررارير إس ررائياية عسررسرية صرربا أمررت ،بس ر وء ءررائر اسرريءالع فج ر اًر رراله عمايررة

عسسرية إسرائياية في م يم بالءة لالجئين شرقي مدينة نابات شماه الضفة الغربية المحياة.

عمان2017/1/24 ،
الرأيّ ،

 .03إضراب بالقرى العربية الدرزية رفضا ألوامر الهدم
محمد ويد :يعم ا ضرائ الشامه ،اليوم الثالثاء ،البادا

العربية اليي يوصا برلال رى الدرزيرةل والر

رفضررا ألوامررر ال رردم الفوريررة الصررادر بحررق العديررد مررن المنررازه وعرردم يوسرريه مسررءحا

النفرروا والبنرراء

اليعايمية.

حيي يشمه ا ضرائ جميه مرافق الحيا ما عدا المتسسا
وم و ٍ
ويم اي اا ال رار ب عالن إضرائ لي ٍ
احد في جميه ال رى رفضا لسياسة هدم البيو واليي يعيبرهرا

الرتسرراء يصررعيداً ءي ر اًر ضررد الم رواءنين العرررئ ،ودعررا الرتسرراء فرري بيرران ل ررم جميرره الم رواءنين إلررى

اليصدي ل اه السياسة وامليرزام با ضررائ العرام ،والمشرارسة فري المسرير الجماهيريرة اليري ينءارق مرن
عين الضيعة حيى مفيرق حزور.
وش د

قرية المغار عند منيصرا الايره ،اسرينفا ار فري أع رائ ورود معاومرا

منزه المواءن الد أصالن.

عرن نيرة السراءا

هردم

عرب 2017/1/23 ،48

 .00متظاهرون أمام الكنيست يطالبون تحرير جثمان الشهيد أبو القيعان
ضررياء حرراج يحيررى :يظرراهر المئررا
ا ثنررين ،فرري إءررار فعاليررا

التاريخ :الثالثاء 2017/1/24
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الش ر يد المربرري يع رروئ أبررو ال يعرران مررن أم الحي رران ،وردد الميظرراهرون الرراين رفع روا األعررالم السرروداء
وصور الش يد ،ال يافا

وأل رى عرردد مرن قيررادا

المندد بسياسة وممارسا

المجيمرره العربري سامررا

الحسومة يجاه المجيمه العربي.

أسردوا في ررا عاررى مءرالب م بوقررا هردم المنررازه العربيررة

ويحرير جثمان الش يد أبو ال يعان لموارايه الثرى في جناز مئ ة وم يبة.
وفي وق

محق ،قرر المحسمة ا سرائياية العايا ،مساء اليوم ا ثنين ،بأغابية قاضيين م ابه واحد،

قبوه امليمات الاي يءالئ بيحرير جثمان الش يد يع وئ أبرو ال يعران ،والراي ي ردم بره مرسرز لعدالرةل
ومرسز لالميزانل باسم زوج الش يد والنائئ ءائ أبو عرار.

عرب 2017/1/23 ،48

 .03حراس سجن عسقالن يهاجمون األسرى واصابة األسير نائل البرغوثي خالل نقله من سجنه
رام هللا :أسررد األسررير نائرره البرغرروثي ( 59عامررا) مررن باررد سرروبر قضرراء رام هللا أنرره يعرررض صررابا

ءفيفررة بعررد أن سر ء دا رره عربررة لالبوسررءةل وهررو مسبرره اليرردين وال رردمين ،والر أثنرراء عمايررة ن ارره مررن

سررجن ريمررون .ويسرربب

عمايررة الن رره ب صررابيه بجررر فرري يررده اليمنررى واصررابة قدمرره اليسرررى برراليواء

واريءام رأسه بحديد عربة البوسءة .وقاه لمحامي نادي األسير الاي ازره في سجن جابوع إنه ما زاه
يعاني من أوجاع شديد في ساقه اليسرى ،مه ال لم ي ضه ألية فحول ءبية.

القدس العربي ،لندن2017/1/24 ،

 .03االحتالل يقمع معتقلي "عسقالن" و 550أسي ار يهددون باإلضراب
غز  :لال ايال :هدد  550أسري اًر إداريراً فري سرجون امحرياله لا سررائيايل ،أمرت ،بالرد وه فري إضررائ

جماعي مفيو عن الءعام ،في حاه لم ييراجه سراءا

امحرياله لا سررائيايل عرن قررار عرزه زمريا م

األسررير برراجت ن اررة ،فرري حررين قرراه نررادي األسررير الفاسررءيني إن ق روا

امحررياله اقيحمر

ال مرره اليابعررة دار سررجون

قسررم األسرررى األمنيررين فرري سررجن لعسر النل الرراي يضررم  56أسرري اًر ون ارري م جميعراً،

وأوضر نررادي األسررير أن  12أسرري اًر ن اروا إلررى المعبررار ..فيمررا لررم يعرررا حيررى ا ن الوج ررة اليرري جرررى

ن ه األسرى الباقين إلي ا.

التاريخ :الثالثاء 2017/1/24
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 .03مركز الميزان لحقوق اإلنسان :ارتفاع وفيات المرضى الممنوعين من السفر بغزة
غز  :قاه مرسز ح وقي فاسءيني ،إن هنا اريفاعا في أعداد وفيا
السفر ليا ي العالج فري مسيشرفيا

المرضى الغزيين الممنروعين مرن

الضرفة الغربيرة ،وال ردت والردا ه المحيره .وأضراا مرسرز الميرزان

لح رروق ا نسرران ،فرري بيرران لرره ،أنرره ومنررا مءارره العررام الماضرري  ،2016ازداد أعررداد المرضررى الرراين
ق روا

رفض ر

حررانون (إيرررز)

امحررياله ءابرراي م لاحصرروه عاررى يص رري لامرررور عبررر حرراجز بي ر

لاوصوه إلى مسيشفياي م ليا ي العالج ،واليي يشسه مرضى السرءان من ا ما نسبيه .%60–50
وأشررار إلررى أن دائررر الينسرريق وامريبرراء فرري وزار الصررحة ي رردم

لس رراءا

رراله العررام  ،2015ب ر  21,873ءابررا

امح ررياله مسيص رردار ه رراه اليص رراري والحصررروه عا ررى المواف ررا

 16,988ءابا بنسبة  ،%77.66بينما رفض

الفحررل .ولف ر

إلررى أن دائررر الينسرريق ي رردم

 1,244ءابا ،والءابا

الالزم ررة ،فواف ر ر

األ رى ظار

بردون ردود ويحر

رراله العررام الماضرري  ،2016بر ر  26,277ءاب راً ،ويم ر

المواف ررة عاررى  16,289ءاب راً ،بمعررده باررم  ،%61بينمررا رفررض  1,725ءاب راً ،والءابررا
يح

الفحل.

واسر أنه اله ش ر ديسمبر /سانون أوه من العام المنصرم  ،2016يراجع

عاي ررا بشررسه سبيررر إا باغر

عارررى

األ رررى ظا ر

نسربة الءابرا

الموافرق

نسرربي ا  .%40ووثررق المرسررز الح رروقي وفررا الءفرره المرريض أحمررد حسررن

جميرره شرربير ( 17عام راً) ،مررن سررسان حرري النصررر وسررء مدينررة غررز  ،بيرراريخ  14ينرراير الجرراري نييجررة

منعه من قوا

امحياله من السفر ليا ي العالج.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/23 ،

ضم شرق القدس
 .03التفكجي :االحتالل ماض في مخطط  2020لترسيخ ّ
ال دت المحياة :أوض بير امسييءان واألراضي ايه اليفسجي في م ابايه مه لالمرسرز الفاسرءيني
لإلعالمل ،أن إعالن امحياله عن المصادقة عارى بنراء مئرا

المحياررة األحررد ( ،)1-23يررأيي ضررمن برنرراما وم ءءررا
واليعر ررديه مر ررن الج ر ررا

الوحردا

امسرييءانية فري شررق ال ردت

موضرروعة مسررب اً وينيظررر عمايررا

ا ق ررار

لا س ر ررائيايةل الم يصر ررة وفر ررق الم ر رزاج والوضر رره السياسر رري الر رردولي وا قايمر رري

والرردا اي .وأضرراا اليفسجرري لر رلالمرسررزل ،أن الم ءءررا

سافررة ،يررأيي ضررمن المسرروغا

امسرريراييجية

اليي ي دا إلى بناء  56ألا وحد اسييءانية في المدينة بدوائر ثالي ضمن م ءء  .2020وأوض
اليسفج رري أن يار ر المص ررادقا

وال ر ر ار ار الصر ر يونية ،يرم رري إل ررى يوس رريه المس رريوءنا

ال ائم ررة وف ررق

حيويي ا وانسجام ا مه األهداا الرامية إلى يرسيخ ضم شرق ال دت المحياة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/23 ،
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 .03إصابة صياد فلسطيني برصاص البحرية اإلسرائيلية
غز  -أ ا ئ :أعان الناءق باسم وزار الصحة في قءاع غز أشرا ال در لإصابة صياد فاسرءيني

بجرو ميوسءة بعد أن هاجم
وقالر

الزوارق ا سرائياية مرسبه في بحر شماه قءاع غز ل.

ن ابررة صرريادي السررم أن لزوارق امحررياله البحريررة أءا ر

الرصررال صرروئ الصررياد أو ارنررت

الساءان ( 20سنة) عاى ظ ر مرسبه شماه قءاع غز ما أدى صابيه بمنء ة الرأتل.

الحياة ،لندن2017/1/24 ،

 .03طائرات االحتالل ترش مزروعات المواطنين بالمبيدات السامة في خان يونس
ان يونت  -محمد الجمه :قاه ش ود عين إن ءائ ار إسرائياية فيفة رش

ءرروه ررء اليحديررد ،ثررم رج ر
مبيدا

ءررائر واحررد عاررى األقرره وحا ر

المبيردا

دا ره وعارى

فرروق أ ارضرري قءرراع غررز  ،ورش ر

سامة فوق مزارع المواءنين في باديي ال رار وعبسان ،شرق محافظة ان يونت.
يسبب

وأسد الش ود أن المبيدا

في مو وياا مزروعا

يميد عاى مساحة عش ار الدونما  ،مرن

بين ا محاصيه بازيال ويوابه ضراء ،إضافة إلى محصولي ال م والشعير.

األيام ،رام هللا2017/1/24 ،

 .33اعتقال الناشط عبد هللا أبو رحمة من داخل قاعة محكمة عوفر العسكرية
رام هللا :قام

ساءا

امحياله ،عبر ما يسمى الشرءة العسسرية ا سرائياية ،اليوم ،باعي اه الناشء

عبد هللا أبو رحمة من قاعة محسمة عوفر العسسرية ،أثناء حضوره محاسمرة نشرءاء الم اومرة الشرعبية

الاين اعي اوا اله فعالية إعاد بناء قرية بائ الشمت ،يروم الجمعرة الماضري ،حيري يحوياره لايح يرق
بسبئ مشارسيه في فعاليا

الم اومة الشعبية.

األيام ،رام هللا2017/1/24 ،

 .33االحتالل يواصل سياساته االنتقامية من سكان "جبل المكبر" في القدس
ال رردت :يواصرره متسسررة امحررياله وأارع ررا الم يافررة ،اصررة الباديررة فرري ال رردت ،سياسرراي ا امني اميررة
من سسان حي جبه المسبر جنوئ شرق ال دت المحياة.

وقد بردأ محاصرر الحري بردوريا عسرسرية وأ ررى شررءية ويحريرر م الفرا
ٍ
هدم لعدد سبير من منازه المواءنين.
حمال ضرائبية ،ويوزيه إ ءا ار
التاريخ :الثالثاء 2017/1/24
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ون ه مراسانا عن ش ود عيان من المنء رة أن دوريرا
منا ساعا

الصبا لبحجا وارائه واهيةل.

ووفق إحصائيا

رسمية ف ن ساءا

امحياله هدم

امحرياله يشرن حمارة م الفرا

ماليرة لاسرائ ين

عام  2016نحو ألرا و 23منشرأ فري ال ردت

والضفة المحيايين ،وأ ءر ب دم  100ألا غيرها في أرجاء فاسءين المحياة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/23 ،

 .33االحتالل يقضي بإبعاد مقدسيين عن منازلهم وتغريمهم ماليا
ال ردت :قضر

محسمررة امحررياله لالصررا ل غربرري ال رردت ،اليرروم امثنررين ،بررالحبت المنزلرري لمررد عشررر

أيام عاى الشائ منار قنبر من حي جبه المسبر جنوئ شرق ال دت المحياة ،وبمنعه من السفر لمد

 180يومررا ،وبرردفه سفالررة ماليررة قيمي ررا ألررا شرريسه ،واليوقيرره عاررى سفالررة ءرررا ثالرري ب يمررة  10لما
ٍ
سشروء لإلفراج عنه من سجون امحياله.
شيسه،
وسان منار قنبر قد اعي ه في نفت يوم اسيش اد ش ي ه فادي في مسي ه الش ر الجاري.

وفرري السررياق ،قض ر

محسمررة امحررياله اليرروم ب ر الء سرربيه عضررو لجنررة الميابعررة فرري قريررة العيسرروية

محمررد أبررو الحمررل ،بشرررء ا بعرراد عررن ال ريررة لمررد أسرربوع ،ودفرره سفالررة ماليررة قيمي ررا  1,500شرريسه،
واليوقيه عاى سفالة ءرا ثالي ب يمة مسة لما شيسه.

إلررى ال ر  ،قض ر
سررنوا

محسمررة امحررياله المرسزيررة فرري ال رردت اليرروم بسررجن الشررائ ءررارق درويررش لمررد 6

وعشررر أش ر ر ،والشررائ يوسررا عايرران لمررد  5سررنوا

رمررة ماليررة ب يمررة 5
ويسررعة أش ر ر ،وغ ا

لما شيسه ،والشائ لتي أبو الحمل لمد عامين و 2,500شيسه غرامة مالية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/23 ،

 .43وزير فلسطيني 400 :ألف عاطل عن العمل في الضفة والقطاع
(وام) :قاه وزير العمه الفاسءيني مأمون أبو شر ال إن فاسرءين يعراني معردم

بءالرة وف رر مي ازيرد ،

حيي يوجد نحو  400ألا عاءه عن العمه معظم م من ال ريجين والشبائ و 320ألا أسرر يعريش
يح

ء الف ر ما يفضي إلى يبعا
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وحق الفلسطينيين في السيادة عليها
 .44السعودية تشدد على مركزية "القدس"
ّ
الرياض :أسد مجات الوزراء السعودي ،ما جاء في البيان الصادر عن امجيماع امسيثنائي لمجات
وزراء ارجية الدوه األعضاء بمنظمة اليعاون ا سالمي في يام اجيماعايه بالعاصمة الماليزية

سواملمبور ،ب صول مرسزية مدينة ال دت الشريا ،ورفض جميه المحاوم  ،اليي من شأن ا
ي ويض حق الفاسءينيين في السياد الساماة عاى مدينة ال دت عاصمة لدولة فاسءين .وشدد مجات

الوزراء في جاسيه اليي يرأس ا ادم الحرمين الشريفين الما سامان بن عبد العزيز له سعود ،في

الرياض يوم ا ثنين  ،2017/1/23عاى إدانيه المءا ة لجميه األنشءة امسييءانية غير الشرعية،
اليي ي وم ب ا إسرائيه في األراضي الفاسءينية المحياة.

الشرق األوسط ،لندن2017/1/24 ،

 .45تركيا تدين مصادقة "إسرائيل" على بناء وحدات استيطانية جديدة
وزار ال ارجية اليرسية ،يوم ا ثنين  ،2017/1/23مصادقة لإسرائيهل عاى بناء 560

أن ر  :أدان

وحد اسييءانية جديد في شرقي ال دت المحياة .وأوضح

ال ارجية اليرسية في بيان نشريه وسالة

لاألناضوه لهنباء اليرسية ،أن لال رار ا سرائياي الجديد يساهم في ي ويض حه الدوليين ،الاي يعيبر
السبيه الوحيد ليح يق السالم في المنء ة .وأضاف

أن لاسيمرار إسرائيه في سياساي ا امسييءانية،

ويجاها ا ال وانين والدسايير الدولية ،يعد مظ اًر من مظاهر ي ميش المجيمه الدولي وق ار ار

األمن الدوليل.

مجات

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/23 ،

 .46حملة شعبية لمقاطعة بضائع االحتالل في الدول العربية واإلسالمية
غز  :دع

الحماة العالمية لسسر الحصار عن غز  ،إلى أوسه مشارسة في حماة م اءعة منيجا

امحياله ا سرائياي في الدوه العربية وا سالمية ،وال

البضائه الص يونيةل .وأوضح

من اله إءالق ا حماة بعنوان لقاءعوا

في بيان ل ا ،يوم امثنين  ،2017/1//23أن الحماة ي دا لايوعية

من م اءر دعم امحياله في محاربة الشعئ الفاسءيني من

اله شراء منيجايه ،ومحاربة

اقيصاده ،ودعم امقيصاد العربي من اله وقا اسييراد المواد اليي يدعم اقيصاد امحيالهل.

وأشار الحماة إلى أن ا يسعى إلى زياد دعم الشعوئ العربية وا سالمية لاشعئ الفاسءيني الاي
يعاني الويال

في ظه امحياله من قيه ويشريد ،وحصار في قءاع غز منا عشر سنوا  ،ما

يسبئ بيدهور الوضه ا نساني ألهالي ال ءاع.
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ويشمه حماة الم اءعة ،زيا ار

ميدانية لامحاه اليجارية والشرسا

وا سالمية ،ودعوي م لعدم اسييراد بضائه من امحياله والوميا

سياسة امحياله ا سرائياي ضد الشعئ الفاسءينيل.
بدورها ،بين

في م ياا الدوه العربية
الميحد األمريسية لاليي يدعم

الناء ة باسم الاجنة ا عالمية الدسيور مناه العواود  ،أن الحماة الجديد ي دا إلى

حصار ان ًا عاى أهالي قءاع غز  ،ويريسئ المجازر ويعي ه
ًا
محاصر امحياله الاي يفرض
المواءنين في م ياا المدن المحياة.
فلسطين أون الين2017/1/23 ،

 .47نائب وزير الخارجية السوري :حماس خانتنا وليس لها مبرر لمعاداة دمشق أو القاهرة
أسامة الد :قاه نائئ وزير ال ارجية السوري فيصه م داد ،في حوار مه لالوءنل ،إن ال يادا
العربية ان

شعوب ا ،و ان

سوريا ،بينما حافاتنا لم ي ونونا قء ،وحمات لم يسن حايفينا ،وفى

الءريق إلى ال دت سندعم سه من يناضه معنا في هاا اميجاه ،ونعي د أن سه المشسال

والبالء

الاى يحه بمصر ،ويحه بسورية ،ويحه بسه العرئ ،سواء السودان أو العراق سببه إسرائيه ،سنا
نعي د أن حمات حرسة م اومة وءنية فاسءينية ،ألن ا يدعى مواج ة إسرائيه ،وأننا يجئ عاينا

دعم ا من منءاق السياسة ،لسن الح ي ة أن حمات ان

أهداف ا ،وأنا هنا أيحدي عن قيادا

الحرسة ،وليت عن الشعئ الفاسءيني وجماهير حمات ،فال يادا

فضا

أن ياهئ إلى دولة مثه

قءر عاى حسائ عالقي ا مه أءراا الم اومة األ رى ضد إسرائيه ،وم أرى أي مبرر لحمات عاى

ا ءالق في معادا سوريا أو مصر ،وم دعم ا لإل وان المسامين ،وم يحق لحمات أن يني د مصر
م ما فعا

مع ا مصر ،ألن سه العرئ بالوا ج وداً هائاة براز دور الم اومة الفاسءينية ،والستاه

ا ن هو هه يمارت حمات أي دور في الم اومة ا ن؟ نحن ن ياا مه من ي وه إن حمات ما

زال

ي اوم في هاا المحور.

الوطن ،القاهرة2017/1/23 ،

حولت  221مليون دوالر للسلطة الفلسطينية في ساعاتها األخيرة
 .48القناة السابعة :إدارة أوباما ّ
يرجمة اصة :قال ال نا السابعة العبرية ،إن وسام أنباء م يافة ن ا عن ج ا أمريسية رسمية
بأن ا دار األمريسية الساب ة حول

األ ير ل ا في البي

األبيض.
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وأضاف

ال نا العبرية ،أنه لم يتسد أو ينفي مصادر رسمية في البي

األبيض ال بر حيى ا ن.

فلسطين اآلن2017/1/24 ،

 .49القناة العاشرة :ترامب يتراجع عن وعده بنقل السفارة األمريكية إلى القدس
رام هللا :اسر ال نا العاشر ا سرائياية ،مساء يوم ا ثنين  ،2017/1/23أن الرئيت األمريسي دونالد
يرامئ عده عن قرار ن ه السفار إلى ال دت بالوق

الحالي .وحسئ ال نا العاشر ف ن حديي يرامئ

جاء مه نينياهو والاي قاه له أنه يرغئ بدفه عماية السالم ،بين ا سرائيايين والفاسءينيين .وحسئ
المصدر ،ف ن يرامئ وعد نينياهو بأن ييم مناقشة ن ه السفار من يه أبيئ إلى ال دت في الوق

المناسئ.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/23 ،

 .51برلين :بناء  566وحدة استيطانية بالقدس انتهاك للقانون الدولي
برلين :أعان

وزار ال ارجية األلمانية أن ا ييابه ب اق قرار بادية ال دت امحياللية الميعاق ببناء 566

وحد اسييءانية جديد  ،معيبر ال رار أنه لاني ا ٌ لا انون الدوليل .وأضاا بيان لا ارجية ،امثنين،
لأن ا ييابه وب اق اليءو ار ال اصة ب رار بادية ال دتل ،مشير إلى أن بناء مسيوءنا جديد في
ال ارجية في بيان ا عاى أن قرار بادية ال دت ليشسه

اسا لا انون الدولي .وشدد
ال دت يشسه اني ً
ءر عاى مفاوضا السالم بين الفاسءينيين وا سرائيايين اليي يسيند إلى حه الدوليينل.
ًا

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/24 ،

 .51الحملة األوروبية تطلق فعاليات رافضة الستمرار الحصار
غز  :أعان

الحماة األوروبية لرفه الحصار عن غز عن انءالق امسيعدادا

والمدن األوروبية السبرى لابدء بفعاليا

عاى قءاع غز عامه الثاني عشر.

في عدد من العواصم

ميزامنة يجوئ ال ار األوروبية مه د وه الحصار ا سرائياي

وأوض د .س يه أبو شمالة ،رئيت اليجمه الفاسءيني في ألمانيا ،إحدى المتسسا

المشارسة ،في

فضا لاع ائ
بيان له نشر اليوم امثنين  ،2017-1-23أن الفعاليا يأيي في الساحة األوروبية ر ً
الجماعي المسيمر عاى الفاسءينيين في ال ءاع المحاصر ،ويحديًّا لاسياسا ا سرائياية ال ادفة
ل نق ال ءاع واليي يسبب
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من جانبه ،أشار محمد أبو ال يجا عضو الحماة األوروبية في السويد ،أن الحماة مسيمر في
يواصا ا مه شرسائ ا عبر ال ار األوروبية والمنظما

األهاية الداعمة لاحق الفاسءيني وأحرار العالم

يصاه صو الفاسءينيين المحاصرين لصناع ال رار.

والى جانئ الفعاليا

الشعبية ،يسيعد الحماة األوروبية

قامة نشاءا

ن بوية في مراسز صنه

ال رار في ال ار األوروبية في بروسسه ،لندن ،وجنيا؛ مءالع البرلمانيين األوروبيين عاى يءو ار

األوضاع في قءاع غز  ،ومءالبي م بالوقوا أمام مستولياي م ،ودعوي م لاعمه الجاد عاى إن اء

الحصار ا سرائياي المسيمر عاى قءاع غز .

فلسطين أون الين2017/1/23 ،

 .52باريس تندد باستئناف االستيطان اإلسرائيلي في شرقي القدس
باريت -أ ا ئ :ندد

فرنسا امثنين بمواف ة إسرائيه عاى بناء مئا

المساسن في ال دت الشرقية

المحياة متسد أن امسييءان يشسه لي ديدا ءي ار لاحه ال ائم عاى دوليينل إسرائياية وفاسءينية.

وقاه الناءق باسم ال ارجية الفرنسية رومان ناداه إن لامسييءان يشسه ي ديدا ءي ار لحه الدوليين

الاي اسر المجموعة الدولية بيمسس ا به اله متيمر باريت الدولي في  15سانون الثاني/ينايرل.

وأضاا أن لال رار رقم  2334الصادر عن مجات األمن الدولي في  23سانون األوه/ديسمبر 2016

اسر بعدم شرعية امسييءان بنظر ال انون الدولي وءالئ بوقفه الفوري والسامهل.

عمان2017/1/23 ،
الغدّ ،

ضد ترامب
ضد ناشطة فلسطينية شاركت بتنظيم احتجاجات ّ
 .53نيويورك :حملة ّ
لندن -أحمد حسن :دشن نشءاء عاى مواقه اليواصه حماة سبير لايضامن مه الناشءة األمريسية
اا

األصوه الفاسءينية ،ليندا صرصور ،بعد يعرض ا ل جوم من مواقه أمريسية محافظة،

لمشارسي ا بينظيم مظاه ار ضد الرئيت األمريسي دونالد يرامئ في العاصمة األمريسية واشنءن.
وسان

أن ا أل

صرصور شارس

ءابا ،وصعد

بينظيم أسبر حشد نسائي في أمريسا في اليوم اليالي لينصيئ يرامئ ،سما
عاى المنصة إلى جانئ نجمة هوليود سسارلي

جوهانسون ،والممثاة

سارمن بيريز ،وغاوريا سياينم ،وأليشا سي ،ومادونا ،فضال عن الم رج مايسه مور.
وبدأ

المواقه األمريسية المحافظة المتيد ليرامئ بالين يئ في حيا صرصور الش صية ،ويم

اي ام ا بأن ا ضد السامية ،ويريبء بمنظما
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و اله األعوام الماضية ،دافع

صرصور عن ح وق المسامين في أمريسا بشسه عام ،وومية

نيويور اليي يعيش في ا بشه ال ،سما انيزع

قرار ،في مارت /لاار  ،2015من مجات مدينة

نيويور معيماد عيدي األضحى عءاة رسمية في المدارت العامة دا ه الومية.
وفي ءاب ا في المظاه ار

ضد يرامئ ،أسد

ليندا أن ا لف ور بسوني مسامة أمريسية ..ف ور

بسوني فاسءينية أمريسية ..ف ور بسوني من بروساين في نيويور ل.
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 .54التشابه والخالف بين ترامب وهتلر
ي وه السايئ ا سرائياي جدعون ليفي :في حاه يرجمة

د .فايز أبو شمالة

ءائ يرامئ إلى الاغة األلمانية ف ننا

سنحصه عاى هيار ،ووصا الرئيت المسسيسي ءائ يرامئ بأنه لحادل ،وأضاا :ب اه الاغة

يمسن هيار من يولي الحسم ،ويحدي موقه لاا دياي بيس ل األمريسي عن أوجه الشبه بين دونالد

يرامئ ،والرئيت النازي أدولا هيار ،م سيما فيما ي ل عالقي ما بأيباع ما ،والينازم

السياسية

اليي قدم ا سه من ما في سبيه الوصوه إلى الساءة.
وااا سان

المشاب ة بين الرجاين سبير في األساوئ ،وفي ءري ة سسئ األنصار والمتيدين ،وفي

جدا من حيي الرتية
سرعة الوصوه إلى الحسم بالءرق الديم راءية ،إم أن الفارق بين الرجاين سبير ً
لمصدر الشر والعدوان عاى وجه األرض ،ففي الوق الاي وقا فيه هيار موقفًا سارًها لاي ود ،بعد
أن اسيشا أن ما من فعه مغاير له الق ،وما من جريمة بحق المجيمه إم ولاي ود يد في ا ،سما
جاء في سيابه المش ور لسفاحيل ،حيي قاه :لإنني لم أقيه سه ي ود العالم ،ل د يرس

ليعرفوا لمااا سن

أقيا م!ل ,وأضاا :لإن الي ود هم أسياد السالم وأسياد السائل.

البعض من م

سايا مه فاسفة يرامئ الاي يرى با سالم مصدر
إن ما سبق من حديي ل يار عن الي ود ييناقض ً
الشر ،حيى أنه دعا إلى وقا د وه المسامين الوميا الميحد األمريسية ،ويزعم أن المسامين عاى
حد يعبيره يسرهون األمريسيين ،وهاا يشسه ء ار عاى الوميا

الميحد األمريسية ،ودعا يرامئ إلى

فرض الرقابة عاى المساجد ،وقد وصا المسامين با رهائ األصولي ،وحرل عاى حشد مشاعر
المواءنين األمريسيين المعادية لامسامين ،وحسئ ما نشره موقه روسيا اليوم ف ن الرئيت األمريسي

الجديد يعيزم اليصديق عاى مشروع قانون بالسونغرت ليصنيا جماعة ا

إرهابية ،سما حدي مه حزئ هللا في لبنان.
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وعاى الن يض من موقا يرامئ من ا سالم والمسامين سان موقا هيار من ا سالم ،حيي اميد
حضار المسامين ،وقاه :لإن م لم يفرضوا حضاري م عاى ا

الحضا ار  ،فسان

رين به أضافوها إلى غيرها من

دليال عاى يحضر أها ا ،وشجه هيار عاى ءبه المءبوعا
الحضار ا سالمية ً

اليي يعرا النات با سالم ووزع ا عاى جيشه ،وأعءى الم اياين األلمان من المسامين الحق
بالصال في أي مسان وفي أي وق

م ما سان

الظروا ،فسانوا يصاون جماعة في ساحة برلين،

وهيار ينيظر حيى يسماوا صالي م ليا ي بعدها ءابايه.

ويوم زحا جيوش ألمانيا إلى موسسو ،أمر هيار مسيشاريه با ييار أقوى وأجمه وأف م عبار يبدأ ب ا
ءابه ال ائه لاعالم ،سواء سان

من السيئ السماوية ،أو من سالم الفالسفة ،أو من قصيد الشعراء،

فدل م أديئ عراقي م يم في ألمانيا عاى قوله يعالى( :اقيرب

الساعة وانشق ال مر).

فأعجئ (أدولا هيار) ب اه ا ية وبدأ ب ا ساميه ويوج ب ا ءابه ،وقد ورد في سيابه لسفاحيل
عبا ار

ال رلن السريم من ا (حيى ياا الجمه في سم ال ياء) في وصفه لاي ود وعدم إمسانية
صداقيه لافاسءينيين واضحة ومعروفة ،وقد اسي به في برلين الحاج

إصالح م وهدايي م ،وسان

أمين الحسيني ،وأمده بالسال لم اياة امحياله البريءاني والعدوان الي ودي.

في م ابه يحالا هيار مه المسامين ،يعيز يرامئ بالي ود ،ووعدهم بن ه السفار األمريسية من يه

أبيئ إلى ال دت ،ووعدهم بيمزيق اميفاق النووي ا يراني ،وفرض الع وبا

المشدد عاى ء ران،

مه زياد الضغء الدولي عاى الفاسءينيين وليت عاى إسرائيه مسيئناا المفاوضا

السامية ،به

ويفسر يرامئ في دعو إسرائيه لالنضمام لحاا شماه األءاسي – النايو.

إن أوجه اليشابه وال الا بين الرجاين قائمة ،ولسن هه سيشبه ن اية يرامئ ن اية هيار؟ األمر منوء
بالممارسة ،والفعه عاى األرض ،وهاا ما سيوث ه سيئ الياريخ في السنوا

ال ادمة.

فلسطين أون الين2017/1/23 ،

 .55فلسطين والسياسة األميركية :انحياز واحتواء
لم ينيظر الرئيت األميرسي المني ئ دونالد يرامئ الد وه الفعاي إلى البي
مواقا منحاز بصور سافر

عدنان أبو عامر

األبيض ،فسارع عالن

سرائيه ،ينافت في ا أسثر الرتساء انحيا اًز ل ا ،مما يعني أننا أمام

ممارسة أسبر لاضغوء عاى الفاسءينيين.

ويمسن من اله سءور قاياة ي ديم حصر سريه ألهم مواقفه ال اصة بال ضية الفاسءينية ،حيي

انشغا

مراسز الدراسا
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السفار األميرسية إلى ال دت ،فضال عن رفضه فسر فرض حه لا ضية الفاسءينية من اله األمم
الميحد  ،ألن الحه يجئ أن يسون من اله مفاوضا

ضد أي حه ييبناه مجات األمن الدولي.

األءراا ،وسوا يسي دم حق الن ض الفييو

سما أسد يرامئ في غير مر إص ارره عاى ضمان يفوق إسرائيه النوعي عسسرياً ،ويزويدها
بالصواريخ ،ويسنولوجيا السشا عن األنفاق وي ريئ السال  ،ومنه ال جما

المساحة ،وقد م يسون

هنا حاجة ليأسيد مواقا يرامئ المعادية لام اومة الفاسءينية ،مسيما المساحة من ا ،وسبق له اي ام

الحرسا

الفاسءينية بيربية األءفاه الفاسءينيين عاى العنا وسراهية الي ود ،واشيراءه قبوه

ال فاسءينيين بي ودية الدولة ا سرائياية؛ وأبدى يشسسه في النزعة السامية لدى الءرا الفاسءيني،
زاعماً أن نزعة ا سرائيايين لاسالم هي األوض .
االنحياز إلسرائيل

إن مراجعة ياري ية لاساو األميرسي يجاه ال ضية الفاسءينية ،يمن سمة ثابية له ،ييمثه باليصائ
امسيراييجي األميرسي لصال

هاا من ميابعة السياسة األميرسية ءواه الع ود

إسرائيه ،وييض

الماضية ،حيي س ر الحسومة األميرسية الل ا جميه ءاقاي ا لدعم إسرائيه ،وينظيم وضع ا في

المنء ة عن ءريق يءبيه عالقاي ا بجميه الدوه العربية المجاور ل ا.
ورغم أن واشنءن دأب

ييحدي ءواه السنوا

األ ير عن رغبي ا بالوصوه ليسوية دائمة لاصراع

العربي ا سرائياي ،لم ي م بأي نشاء جاد فعاي ليح يق ال  ،لعا ا سان

يدر أن عاى إسرائيه

يح يق المزيد من اليوسه قبه أن يحين أوان مثه هاه اليسوية.

وقد شسه انحياز الوميا

الميحد إلى إسرائيه عامالً رئيساً من عوامه عدائ ا لحرسا

الوءني الفاسءينية ،مما جعا ا يضرئ بحيادها الظاهري عرض الحائء ،وأحجم

اليحرر

عن يءبيق

سياسة األمم الميحد في اليوصه إلى حه سياسي لاصراع الياري ي ،مما أف دها اليوازن ،ولو الشساي

في بعض األحيان.

وفي حين لم ييجاوز المساعدا
ومصر ،عش ار

المالية األميرسية السنوية لعدد من الدوه العربية ،ساألردن ولبنان

الماليين من الدوم ار  ،ف د سان

مساعداي ا سرائيه يصه إلى مئا

الماليين،

مما يعءي فسر عن البون الشاسه بين ما قدميه سرائيه ،وما قدميه لادوه العربية اليي ءاب

مساعدا  ،ناهي عن اسي دام ا مساعدي ا المالية الميواضعة ل اه الدوه في الضغء عاي ا ،وهو

ما لم يحدي بالنسبة سرائيه.
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العود إلى المسيبة الفاسءينية والعربية ي دم لا ارئ جرعا
األميرسية يجاه ال ضية الفاسءينية ،حيي اني ج

دسمة من قراءا

يحاياية ياري ية لاسياسة

واشنءن سياسة جديد في ال ضية الفاسءينية

ي وم ،بدم من ءائ امنسحائ غير المشروء ،عاى إجراء م ايضة امنسحائ ا سرائياي بامعيراا

العربي ب سرائيه ،مسيما أن ا لم يصر عاى أن يسون امنسحائ سامال إلى حدود ما قبه 5

يونيو/حزيران عمال بالمعنى الظاهري لا رار  242الاي وقف

وراء إصداره ،ولم يعد أميرسا ييحدي

عن اليزام ا بصيانة أمن الفري ين معا ،وم عن ضمان ا لسالمي ما ا قايمية ،به ييحدي عن اليزام ا

بصيانة أمن إسرائيه ،وسالمي ا.

قد م ييسه الم ام في هاه السءور ال اياة لاحديي عن سرد ياري ي لاسياسة األميرسية يجاه ال ضية

الفاسءينية ،عبر مراحا ا الم يافة ،والدوافه ال فية والمعانة ،واليح ق من جدية ا دا ار
ب يجاد حه لا ضية الفاسءينية ،وهو ما قد يازمه ف م المتث ار

السياسة ال ارجية األميرسية يجاه ال ضية الفاسءينية.

األميرسية

الدا اية اليي يس م في صياغة

احتواء الصراع
المالحظ منا بدء ال ضية الفاسءينية عام  ،1948أن ثواب
حوه:

رغبة الوميا

السياسة األميرسية يجاه ا يمحور

الميحد األميرسية في احيواء قضية الصراع العربي وا سرائياي ،وجوهره ال ضية

الفاسءينية ،يمشياً مه سياسة امحيواء اليي ءوري ا لايعامه مه الصراعا

ا قايمية والسونية،

وي دا هاه السياسة إلى الحفاظ عاى المصال األميرسية في الشرق األوسء ،وعدم يعريض ا ألي

أ ءار مباشر أو غير مباشر .
أيى موقا الوميا

الميحد األميرسية من ال ضية الفاسءينية ،انعساسا لمواقا هاه ا دار أو يا

من إسرائيه بشسه عام ،ومدى يحالف ا مع ا ،ويتسد سه الوقائه الياري ية والسياسية ،أنه ساما يعمق
يحالا إسرائيه مه الوميا

الميحد  ،ويوءد

امهيمام األميرسي بال ضية الفاسءينية ،ويحول

األميرسية ل ضية الصراع العربي ا سرائياي.
من الواض أنه اله السنوا
يح

مساني ا سحايا اسيراييجي لاوميا

الميحد  ،يراجه

إلى مجرد بند مبرم وغامض في مشاريه اليسوية

السبعين الماضية ،ب ي الشعئ الفاسءيني وح وقه الثابية ،أسرى

رحمة يزايد الدور ا سرائياي في امسيراييجية األميرسية الشرق أوسءية من ج ة ،والصراع

الدائر بين ا دار األميرسية ومجموعا
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وسان

النييجة دائماً اليراجه المسيمر بمواقا الوميا

وينسرها ل ار ار

الميحد األميرسية من ال ضية الفاسءينية،

األمم الميحد الميعا ة ب ا ،به والسعي

بالينسر ل ا ،واسي دام مجات األمن بشسه

ال ار ار  ،ومساعد إسرائيه

لغاء يا

ال ساراع لاسياسة األميرسية لادفاع عن إسرائيه

وسياسي ا الرافضة لسه ال وانين والشرائه الدولية.
من هنا ينءاق المواقا والسياسيا

األميرسية يجاه ال ضية الفاسءينية ،وهي السياسة الداعمة

والمتيد لاموقا ا سرائياي يجاه هاه ال ضية منا نشأي ا عام  1948حيى الوق
ال ضية اليي مزال
وقد اسي دم

الحاضر ،وهي

يراو مسان ا ،رغم صدور العديد من ال ار ار الدولية ال اصة بيا ال ضية.

الوميا

الميحد حق امعيراض الفييو  80مر منا يأسيت األمم الميحد عام ،1945

ق ار ار

إسرائيه في

ضد مشروعا

قدم

لمجات األمن 42 ،من ا سان

المنء ة العربية ،من بين ا  31ضد ق ار ار

ضد إدانة ممارسا

ي دم ال ضية الفاسءينية ،وهو ما يفسر الغضئ

ا سرائياي من عدم اسي دام واشنءن لحق الن ض ضد قرار مجات األمن الدولي  2334ال ال

ب دانة امسييءان ا سرائياي في األراضي المحياة ،الصادر في ديسمبر .2016
جماعات الضغط
يساد يجمه سه من ق أر وسيئ عن السياسة األميرسية نحو ال ضية الفاسءينية ،أنه يمسن اليأسيد أن

الدور األميرسي ،سان وما زاه ،أحد أهم جوانئ اليأثير في ال ضية الفاسءينية منا بداياي ا؛ حيي

اريبء

الوميا

ال و العالمية األبرز في أوائه ال رن العشرين ،إلى أن احيسر

نشأي ا أساساً بمصال

الميحد األميرسية دور الالعئ الدولي األسثر يأثي اًر بمسارها منا ن اية الحرئ العالمية الثانية

حيى اليوم.

ولال حظي

من الدراسا

دراسة سياسة الوميا

عاى مدار ع ود ،وقد أشار في معظم ا إلى أن الوميا

جاد وصادقة في المباد ار
المباد ار

وأن الوميا

الميحد  ،يجاه ال ضية الفاسءينية ،باهيمام ميزايد في عدد سبير

اليي قدمي ا لحه ال ضية الفاسءينية ،إا يبين أن ال دا وراء يا

سان ف ء إدار الصراع ،وسسئ الوق

لصال إسرائيه ،لفرض ح ائق يسيفيد األ ير من ا،

الميحد لم يسن وسيءاً نزي اً في سه جوم

ويمسن ال وه إن محددا

الميحد  ،ربما لم يسن يوماً

المفاوضا

بين الفاسءينيين وا سرائيايين.

السياسة ال ارجية األميرسية يجاه ال ضية الفاسءينية ،دا اية و ارجية،

يشمه األولى الرأي العام وجماعا

الضغء ،و صوصاً جماعا

الضغء الص يونية؛ فيما ييضمن

الثانية عامه النفء ،واسرائيه ودورها س اعد اسيراييجية في المنء ة ،ولال
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فصه امسيراييجييين األميرسية وا سرائياية عن بعض ما البعض ،ألن عناصر الي ءيء امسيراييجي
لسال الءرفين ميرابءة إلى حد الوحد .
مه العام أن هنا

قناعة في واشنءن مفادها أن الصحفيين والدباوماسيين عاى ٍ
حد سواء ،الاين

يعودون من الشرق األوسء ،يش دون أن دعمنا األعمى سرائيه سبئ رئيسي لموجة العداء اليي

يجيا العالم ا سالمي يجاه الوميا

الميحد .

مصدر
ًا
وليت هنا أدنى ش أن الدعم المالي والعسسري الاي ي دمه الوميا الميحد سرائيه سان
هاما لالسيياء العربي وا سالمي يجاه الوميا الميحد األميرسية ،ورغم األعماه الوحشية والمجازر
ًّ

ا سرائياية الواضحة يجاه الفاسءينيين ،ف د يعاما
الفاسءينية بيجاهه يام.

ويمسن ال وه إن الحرل الاي أبديه الوميا

ا دا ار

دائما مه ال ضية
األميرسية الميعاقبة ً

الميحد لحه ال ضية الفاسءينية نابه من ال وا عاى

مصالح ا ،نييجة دراس ا أن سياسي ا ال ارجية يجاه إسرائيه سبب

ل ا إحراجاً ،به شجع

من

أسمي م با رهابيين عاى م اجمي ا ،وباليالي ف ن هاا اليوجه سان يسييسياً ،وظفيه واشنءن مسيمالة
الدوه العربية لاد وه في الحاا الاي أقاميه لمحاربة ا رهائ ،وما لبث

وعاد

أن راجع

مواقف ا،

لايوافق مه المواقا ا سرائياية ،إن يسنى ل ا يشسيه ال الحاا.

أ ي اًر ،رغم أن يرامئ أعان في عد مناسبا

رفضه مسيمرار امسييءان في األراضي المحياة سنة

 ،1967لسنه لم يحدد أي إجراء عماي لمنه هاا امسيمرار ،وم يشير إلى المسيوءنا
وما مصيرها ،ولم يحدد إاا سان

ال ائمة فعالً،

ال دت يد ه ضمن امعيراض عاى امسييءان أم م ،بعد أن وعد

يرامئ بن ه السفار األميرسية لما أسماه عاصمة إسرائيه الياري ية.

لسن األسثر يرجيحاً أن المسافة السياسية الفاصاة بين يرامئ والموقا ا سرائياي قصير لاغاية ،وقد
يسون قضية امسييءان األسثر بعداً في هاه المسافة ،ما يعني أن لجوءه لاضغء الفعاي عاى

إسرائيه ،سواء لوقا امسييءان ،أم إلغاء ضم ال دت ،أم يعيين الحدود ،أم اليعامه مه الفاسءينيين،
أمر مسيبعد ،وربما ياجأ يرامئ لايضييق عاى المساعدا

الينازم .
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 .56حول مقترحات ناصر القدوة لمواجهة نقل السفارة
هاني المصري
قدم ناصر ال دو  ،عضو الاجنة المرسزية لحرسة لفي ل ،رتييه لمغزى وأبعاد احيماه إقدام إدار دونالد
يرامئ عاى ن ه السفار األميرسية من ليه أبيئل إلى ال دت ،ويضمن

م يرحا

جدير بامهيمام

يمسن البناء عاي ا ،وباور ءة شاماة من شأن اعيمادها من ال ياد الفاسءينية أن يساهم في ي ايه
عماية الن ه ،ومنه دوه أ رى من ا قدام عاى ن ه

احيمالية ن ه السفار  ،أو إحباء ا إن يم

سفاراي ا ،أو عاى األقه إيجاد جب ة فاسءينية واسعة قادر عاى اليعامه مه الوضه الجديد بفعالية.

وقاه ال دو حوه احيمالية ن ه السفار  :لم يمسن الجزم بال  ،لسن يجئ امسيعداد اليام لايعامه مه

سه امحيمام

عن ءريق وضه موقا فاسءيني يفصياي وسيابيه عاى الورق ،وعرضه عاى

الفاسءينيين والعرئ والعالم ساه ،بحيي ييضمن يوضي

مغزى و ءور ن ه السفار  ،وأضاا:

لنحياج إلى عمه مشير مه الدوه العربية ،صوصاً مه مصر واألردن ،وب ية اليجمعا
ويضمن

هاه الم يرحا :

األ رىل.

أومً :ضرور معرفة يفاصيه ن ه السفار من دون قبوه امسي باه حوه ما ي اه عن ن ه السفير
واب اء السفار أو ن ا ا إلى ال دت الغربية ،وف م ما هو مصير ال نصاية الموجود في ال دت منا

 140سنة ،اليي ي يم بشتون الضفة الغربية وقءاع غز والفاسءينيين.
ثانياً :ن ه السفار اني ا ٌ
الصاة ،اليي شارس الوميا
ِّ

لمحسمة العده الدولية.

ءير لا انون الدولي وايفاقية جنيا الرابعة وق ار ار

الميحد في صناعي ا ول رها قرار ( ،)2334واني ا ٌ لافيوى ال انونية

ثالثاً :يشسه هاه ال ءو ي اياً عن ايفاقيا

أوساو ،وي اياً عن ضمانا

قبيه متيمر مدريد.

مجات األمن اا

دولية ،الوميا

الميحد ءرا في ا ،بما في ال ايفاق

ساب ة ،بما في ال رسالة الضمانا

الموج ة إلى الجانئ الفاسءيني

رابعاً :يشسه اعيداء صار اً عاى ح وق المسامين والمسيحيين ،والح وق الوءنية الفاسءينية ،وسيمت
بالوصاية ال اشمية عاى الم دسا

في ال دت.

امساً :يشسه سياسياً إلغاء لاعماية اليفاوضية اليي بدأ

منا يوقيه ايفاق أوساو ،وباليالي إلغاء

الحه السياسي ،وربما إلغاء حه الدوليين من اله المفاوضا .

أما بالنسبة إلى النيائا الميريبة عاى ن ه السفار  ،ف ي أومً ضرئ النظم الدولية وال انون الدولي
والمصال الدولية الميعدد في ال دت ،وثانياً ،ضرئ إمسانية يح يق السالم عبر اليسوية السياسية،
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وثالثاً ،إ راج الوميا

الميحد من موقه الوسيء ،ووضع ا في موقه الدولة ال ارجة والمعادية لاعرئ

والمسامين والم دد لهمن والسام الدوليين.

وجواباً عن ستاه ما العمه إزاء هاه ال ءو إن حصا  ،قاه ال دو :

أومً :جعه سه ما سبق واضحاً لاجميه.

ثانياً :قءه العالقة الفاسءينية مه سادر السفار األميرسية المن ولة إلى ال دت ،وييريئ عاى هاه
ال ءو إغالق مسيئ اليمثيه الفاسءيني في واشنءن ،وهاا السالم م أل يه ببساءة ،فأنا أعرا أهمية

الوميا

الميحد  ،ولسن إاا أقدم

عاى هاه ال ءو فال مفر من اليعامه مع ا عاى هاا األسات.

ثالثاً :إعالن عدم امسيعداد لايعاون مه الوميا

الميحد سوسيء ،م بشسه مباشر ،وم ضمن

الرباعية الدولية ،مه يأسيد امسيعداد الدائم لاحديي مه الوميا
ءوا

معاسسة.

الميحد واليعاون مع ا عند اي اا

رابعاً :ي ديم شسوى إلى مجات األمن الدولي ضد عضو دائم من أعضائه مني اسه المباشر ل ار ار

المجات ،ودعويه لانظر في اي اا قرار لايراجه عن ن ه السفار  ،وهاا حصه ساب اً مه دوه أ رى.
وهنا ،ي وه الماد  27من ميثاق األمم الميحد  :لإن ال ار ار

الدولية اليي يي ا يح

البند السادت

في مجات األمن يءائ من عضو المجات الاي هو ءرا في النزاع المنظور فيه امميناع عن

اليصوي ل .وهاا يعني أن احيماه النجا

في مجات األمن ييجاوز  %60إاا اشيغه الجانئ

الفاسءيني عاى هاا األمر بشسه جيد .أما اليحر ال انوني ،مثه الاجوء إلى محسمة العده الدولية،
فحيى إاا لم ننج فيه ،مه أن األسات ال انوني لاشسوى شديد الوضو  ،ف و أمر م م لوضه حواجز

ولجعه ا

رين ييعظون ويعرفون مااا ينيظرهم إاا أقدموا عاى مثه هاه ال ءو .

امساً :اليحر مه األش اء واألصدقاء لابحي في لليا

جماعية في اليجمعا

جديد لاعماية السياسية ،ومي اا مواقا

الدولية الم يافة ،وفي الدوه عاى انفراد مي اا ءوا

سادساً :امسيعداد لما هو أسوأ ومحيماه اي اا ءوا

ولو سان

صغير.

سيبدو منء ية نظ اًر ليغير الموقا األميرسي،

أو عاى األقه لج ة أن الحسومة ا سرائياية سيرى في هاا اليغير فرصة ياري ية لضم مسيعم ار أو

مناءق بساما ا.

سابعاً :امسيمرار في اعيبار أن المعرسة األساسية ضد امسيعمار امسييءاني ويعبئة سه ال وى
والءاقا

الفاسءينية ضد هاا ال ءر.

ثامناً :اسي دام ال نوا

ال انونية المياحة فيما ي ل مءالبة الدوه بأن يايزم وينفا اليزاماي ا اليعاقدية

بايفاقية جنيا وغيرها إزاء المسيعم ار والعاماين وال يئا
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ما يميز م يرحا
الوميا

ال دو أن ا عماية ومحدد ومرسز عاى معاقبة من سيي ا ءو ن ه السفار  ،وهي

الميحد  ،وهاا يجعا ا ي ياا عن اجي ادا

ج نمل ،وسحئ امعيراا ب سرائيه ،وينفيا ق ار ار

أ رى رسز عاى الحديي عن في لأبوائ

المجات المرسزي ،وسحئ البادان العربية لسفاراي ا

من واشنءن ،ويجميد عضوية إسرائيه في األمم الميحد  ،وهي ءوا
محدد وليس

واقعية ،أو اي ا

في ق ار ار

م مة ،ولسن ا إما أن ا غير

ساب ة عاى مسيوى المجات المرسزي ولم ينفا ،وهاا

يمسن يفسيره سنوع من الي رئ من الرد المءاوئ عاى ءو ن ه السفار .

م يمسن ا يصار ال ءر بن ه السفار  ،فما يمسن أن يجري من دون ا م ي ه ءور  ،سما محظنا

من اله إعالن الحسومة ا سرائياية رفه جميه ال يود عاى اليوسه امسييءاني ،وسأن هنا قيوداً
ياسر؛ ما يعني أننا أمام سيناريوهين أسوأ من بعض ما :ضم لقانونيل مه ن ه السفار  ،أو زاحا

لهراضي ،أو دعم إسرائيه بالسامه من دون ن ه السفار من اله دعم يفاوض ثنائي دون يد ه
عءاء شرعية لهمر الواقه امحياللي العنصري الاي أقاميه إسرائيه وفرض حه يصفوي لا ضية

الفاسءينية.

يجئ وضه م يرحا

ال دو عاى قاعد البحي عاى ءاولة الحوار الوءني الشامه لباوريه ويءويره،

ومن ثم ي ديمه إلى ال ياد الفاسءينية معيماده .واضافة إلى ما ي دم به ال دو هنا أهمية عظمى
لباور رتية شاماة ينبثق عن ا مسار سياسي جديد ،يسون في أساسه الرهان عاى الشعئ الفاسءيني،

بحيي يسينفر دا ه الوءن و ارجه بأوسه يحرسا
ومواج ة ءو ن ه السفار وغيرها من ال ءوا
مسيعم ار

شعبية ضد امحياله وامسيعمار امسييءاني،

ا سرائياية اليي من المحيمه اي ااها ،مثه ضم

أو مناءق سرائيه ،ومن المحيمه يأييد إدار يرامئ ل ا ،ألن ا قدام عاى هاه ال ءو

وأمثال ا يغير قواعد الاعبة برمي ا ،ما يجعه الفاسءينيين بحاجة إلى الرد بمسيوى الم اءر واليحديا

وما ييءاب ه ال من يغيير المسار والسياسا

وال ءء واألش ال ،فان ينفه اعيماد نفت السياسا

أو يعديا ا قايالً ،وم نفت الالعبين الاين اسينزفوا في الاعبة ال ديمة ،فالمواج ة هي اليي سيسيءر
عاى المش د ال ادم.

إن الممسن يح ي ه في هاه الظروا هو الحفاظ عاى ال ضية حية وعاى الدور الفاسءيني فاعالً،
ويعزيز عوامه الصمود واليواجد البشري عاى أرض فاسءين ،واعاد امعيبار ل يار الم اومة،
والم اءعة ،إلى جانئ العمه السياسي والدباوماسي وال انوني عاى ءريق يغيير موازين ال وى؛ حيى

يسم بدحر امحياله ويح يق الح وق الوءنية الفاسءينية.

يأسيساً عاى ما سبق ،يسيسئ العمه ن اء امن سام واسيعاد الوحد أهمية فائ ة ،ولسن من اله

وضعه في سياق إعاد امعيبار لا ضية الفاسءينية بوصف ا قضية يحرر وءني ،واعاد بناء
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منظمة اليحرير عاى أست وءنية وديم راءية يواف ية ومشارسة سياسية ساماة ،إضافة إلى

متسسا

يحديد عالقة الساءة بالمشروع الوءني والمنظمة ،بحيي ييم يغيير شسا ا ووظائف ا واليزاماي ا بما
ي دم يح يق الح وق الوءنية.

األيام ،رام هللا2017/1/24 ،

 .57ترامب ونقل السفارة إلى القدس
اني

الحفال

وأعيد

ناحوم برنياع

الفسايين ال شيبة بعناية واحيرام إلى دور األزياء .وعاد الميظاهرون إلى

بيوي م ،وأفراد الشرءة أيضا .اليوم هو يوم العمه األوه ليرامئ في البي

األبيض .هاا هو الوق

ألن يرفه إلى البحي أحد الوعود امحيفالية له ر الوعد بن ه السفار األمريسية إلى ال دت .بعض من

أسالفه وعدوا ولم يفوا بوعدهم .أما يرامئ فوعد بأن يفي.

إن رفض ا دار األمريسية امعيراا بال دت سعاصمة إسرائيه هو فعه س يا يعود إلى قرابة 70

سنة .مصدره في قرار الي سيم من العام  ،1947الاي رأى ال دت مدينة دولية .جاء
امسي اله فشءب

حدود الي سيم وسمح

لدافيد بن غوريون بن ه متسسا

حرئ

الدولة إلى غربي ال دت،

سما يجدر بالعاصمة .هار العالم ولسنه يسيا؛ الزعماء الاين زاروا البالد ،بمن في م رتساء الوميا

الميحد ورتساء الدوه العربية ،صعدوا إلى ال دت .أما بالنسبة لالعيراا بسياد إسرائيه في ال دت

فام يعيرفوا.
حسوما

إسرائيه يشار في الانئ .ف د يحدث

عاليا عن أهمية ال دت ،ولسن ا امينع

يح ق حيى الن اية مساني ا سعاصمة .يع د الموضوع في  1967بعد أن ضم

عن أن

إسرائيه شرقي

المدينة.

وباور أغابية ساح ة من دوه العالم موقفا مرسبا :سياد إسرائيه في غربي المدينة اعيرا ب ا بحسم

األمر الواقه ،عمايا (دي فاسيو) ولسن لم يعيرا ب ا شرعيا (دي يوره) ،فعال؛ سياد إسرائيه في
شرقي ال دت لم يعيرا ب ا م عمايا وم فعايا .سفير الوميا

المدينة ،ولسنه حظر عايه زيار شرقي المدينة.

عندما سان مناحيم بيغن رئيسا لاوزراء قرر أنه حان الوق

الشيخ ج ار  ،في شرقي المدينة .وبعد ال

الميحد أجرى ل اءايه في غربي

ليجسيد السياد  .ف د أمر ببناء مسيبه في

اعر ،ون ه المسيئ إلى وزير الشرءة وهاا يسي دمه

وزير األمن الدا اي حيى اليوم.
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رتساء وزراء ،من اليسار ومن اليمين ،امينعوا عن الضغء عاى األمريسيين لالعيراا بال دت.
وعشية ن اية ومييه سأل

دان شبيرو ،السفير األمريسي ،إاا سان نينياهو ءر ن ه السفار إلى

ال دت في محادثايه مه إدار أوباما« .وم حيى مر واحد » ،أجائ .نينياهو ،مثه أسالفه لم يرغئ
في أن يأ ا المستولية عن إحراق السفا ار في العالم ا سالمي.

إلى أن اني ئ يرامئ .سه رئيت يسعى في بداية ءري ه إلى ال يام باألعماه بشسه م ياا عن

سافه ،ولسن يرامئ يسعى إلى أسثر .ف و ييءاه إلى إحداي ثور  .فح ي ة أن أسالفه امينعوا عن
امعيراا بال دت يدفعه ألن يفعه العست.

الستاه الاي لم يفسر فيه هو بأي قدت سيعيرا .إاا اعيرا بسياد إسرائيه في ال دت سا ا ،بما في

ال الحرم ،ف نه سيثير عاى أمريسا سه العالم ا سالمي؛ وااا اعيرا بغربي ال دت ف ء ر ف نه سيثير
عايه اليمين امفنجياي وحسومة إسرائيه.

وعاى الرغم من ال ف د برز هنا فرصة .م يوجد وق

أفضه من األسبوع األوه لومية رئيت جديد

حداي يغيير .فالعالم ،بما في ال العالم ا سالمي ،مسيعد ألن يميل في هاا األسبوع أسثر مما

يمسنه أن يميل بعد ش ر أو سنة .وهو الحسم بالنسبة لمتيدي إسرائيه .يمسن ليرامئ أن يعان عن
ن ه السفار إلى غربي ال دت ويير مسألة شرقي ال دت إلى المسي به .هاا إشسالي من ناحية

ال انون الدولي ،ولسن المشساة يي زم م ارنة بالمشاسه ال انونية األسثر ءور واليي برز منا اني ائ

يرامئ.

السفار األمريسية م يبنى في يوم واحد .سيحياج األمر عشر سنوا

يمسن لاسفير الجديد أن يسي دم الش ة اليي يح

عاى األقه .وفي هاه األثناء

يصرفه في الجنا الجنوبي من فندق «قاعة داود»،

وأن يرفه فوق ا عاما سبي ار وان يسمي ا «منزه السفير» .هاا أيضا جيد سبداية.
مشسو أن ييرسنا إدار يرامئ في سياق الءريق بارييا  .فاليصريحا
بأنه م يعيزم اليغير :اا

الي جما  ،اا

امسي رار في العالم .لبريءانيا سان البريسزي

األساايئ ،اا

األولية ليرامئ سرئيت يفيد

اليصريحا

امنعزالية اليي ي دد

وألمريسا ثمة يرامبسزي  .في هاه المرحاة ليت ال ءر

من يرامئ في ما يفعاه ،به بالرو اليي يجاب ا معه ،في ما يجسده .ءابه يسوغ ميوم مناهضة

لاديم راءية ،عنصرية ،فاشية ،في أوروبا وهنا أيضا .هاا ءير.
ولسن السفار يمسنه أن ين ا ا.
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