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" .1إسرائيل" تصادق على بناء  2,500وحدة استيطانية في الضفة

نشررر القــدس العربــي ،لنــدن ،2017/1/25 ،أن اإلذاعررا اإلس رراةيايا الةاباررا بالارررا العربيررا «صررو

إسراةيل» أعاةت مصادقا رةيس الوزراء اإلسراةياي بةيامين نتةياهو ووزير جيشه افيردور ليبرمان عاى
بةاء  2,500وحدة استيطانيا جديدة في الضفا الرربيا المحتاا .وحسر
ه ر ا الوحرردا

مرا أورد

اإلذاعرا فرعن مع رم

سررتاال فرري اليتررل ااسررتيطانيا اليبررر  ،وأن ح روالي  100مةهررا فرري مسررتوبةا بيررت إيررل

شمال شرق رال هللا.

وذكررر الخلــيج ،الشــارقة ،2017/1/25 ،عررن وكرراا  ،أن متحررد ا باسررم و ازرة الردفاع اإلسرراةيايا قررال

«قرررر الرروزير افيررردور ليبرمرران ورةرريس الرروزراء بةيررامين نتةيرراهو الموافاررا عاررى بةرراء  2,500وحرردة فرري
يهررودا والسررامرة مااسررم ااسررتيطاني لاضررفا الرربيرراي لتابيررا احتياجررا

الس ر ن والحيرراة اليوميررا» .مررن

جانبه ،أكد نتةياهو تعاياا عاى ه ا األنبراء فري ترريردة عارى حسرابه الرسرمي عارى موقر ترويتر «نبةري
وسةواصل البةاء».

وقررال وزيررر الحررر «اإلس رراةياي» ليبرمرران« :عرردنا إلررى حياتةررا الطبيعيررا» .ووفاررا لاموق ر اإلليترونرري

المار من المستوبةين يةوي ليبرمان برح مخطط إقاما مةطاا صةاعيا فاسطيةيا قر بادة ترقوميا
غر الخايل عاى مجاس اليابيةت لامصادقا عايها.
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شهريا
 .2بحر :عباس يواصل حصار غزة ويجني منها  100مليون دوالر
ًّ
غرزة  -جمررال غير  :أكررد الةاةر

األول لررةيس المجاررس التشرريعي د .أحمررد بحررر ،أن رةرريس السرراطا

الفاسطيةيا محمود عباس ،يواصل حصار غزة ،بالرغم من أنه يجةي مةها  100مايون دوار شهريا.

وشرردد بحررر ،فرري كامررا لرره ،خ ر ل لارراء سياسرري ن مترره حركررا األح ررار فرري مارهررا غررر مديةررا غ رزة،

الث اء  ،2017-1-24بعةوان "بعد أكثر مرن  10سرةوا

عارى الحصرار -مشرروع المااومرا ..وأزمرا

غزة المفتعاا" ،عاى "جاهزيا حركا حماس لتسايم كافا الرو از ار لح ومرا الحمرد هللا فرورا ،ليرن األخيررة
غير جاهزة ل لك بةاء عاى قرار سياسي من عباس".

وبررين بحررر ،أن كافررا الم رمام ار واألزمررا

المفتعاررا لحصررار غ رزة وخة ر مااومتهررا وإضررعافها لررن تفا ر

بفصررل صرربر وإرادة وصررمود شررعبةا والتفافرره حررول المااومررا ،ممكرردا أن المااومررا مسررتمرة حتررى تحريررر
األراضي الفاسطيةيا كاماا من دنس ااحت ل.

وجدد تأكيدا أن شعبةا الفاسطيةي لن يتخاى عن مااومته ،فالمااوما ح مشروع كفاته كافرا األعر ار
والموا ي والشراة الدوليا والسماويا.

وأوض أن أزما

وعر رردل اعت ر ر ار

الاطاع مفتعاا وبدأ

بعد فوز حركا حماس في اانتخابا

التشريعيا عال ،2006

الرباعير ررا الدولير ررا بةتاةجهر ررا" ،رغر ررم أن الجمي ر ر أشر رراد بةزاهتهر ررا" ،داعير ررا األمر ررا العربير ررا

واإلس ميا لاوقو

إلى جان

الاطاع وعدل تركه يررق في ال

ل.

رير إلرى أنهرا سرتيون أقرو
وأكد بحر أن شعبةا الفاسطيةي عاى موعد م صفاا وفاء األحرار " ،"2مش ا

من الصفاا األولى بفضل المااوما وتمس ها بشروبها.

فلسطين أون الين2016/1/24 ،

 .3عزام األحمد :القيادة الفلسطينية ستواجه نقل السفارة األمريكية إلى القدس بـ 21خطوة
رال هللا -قيس أبو سمرة ،األناضول :قال عزال األحمد ،عضو الاجةا المركزيا لحركا التحرير الوبةي
الفاسطيةي مفت ي ،يول الث اء ،إن الايادة الفاسطيةيا ستواجه الةال المحتمل لاسفارة األمري يا من تل

أبي

إلى مديةا الادس الفاسطيةيا المحتاا بر 21بةدا.

وفرري تصرريحا

سح

ااعت ار

عبررر إذاعررا "صررو فاسررطين" الرسررميا ،أضررا

بدولا إسراةيل ،ومطالبتها بااعت ار

األحمررد أن أولررى تاررك الخطروا

بدولا فاسطين وعاصمتها الادس ،بحي

هررو
تصب

دولررا تعتررر بدولررا ،ولرريس مة مررا مالسرراطا الفاسررطيةياي تعتررر بدولررا ،إضررافا إلررى تعزيررز الوض ر

الداخاي الفاسطيةي ،وتصعيد المااوما الشعبيا الساميا.
ولم يوض األحمد كامل الخطوا
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وشرردد الايررادي فرري حركررا "فررت " ،عاررى أن "الايررادة جرراهزة لتةفي ر ه ر ا الخط روا  ،وليررن مررن الضررروري
تعزيز الوض الداخاي الفاسطيةي أوا".

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/1/24 ،

 .4أبو ردينة :قرار المصادقة على بناء  2,500وحدة استيطانية ستكون له عواقب
رال هللا – وفا :قال الةاب

الرسمي باسم الرةاسا نبيل أبو رديةا ،إن قرار المصادقا عارى بةراء 2,500

وح رردة اس ررتيطانيا جدي رردة ف رري الض ررفا ،تح ررد واس ررتخفا
وستيون له عواق .
وأضررا

أبررو رديةررا فرري تصرريحا

،

ب ررالمجتم ال رردولي ،وعم ررل م رردان ومرف ررو

مسرراء اليررول الث رراء ،أن الاررار سرريعي أيررا محاولررا إلعررادة األمررن

وااس رتارار ،وسرريعزز التطررر واإلرهررا  ،وسيض ر العراقيررل أمررال أي جهررد يب ر ل مررن أيررا جهررا لخا ر

مسيرة ساميا تمدي إلى األمن والس ل.

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

 .5الحكومة الفلسطينية :تصريحات حماس حول جاهزيتها لتسليم الو ازرات مناقضة للواقع
رال هللا :اس ررتةير ح وم ررا الوف رراق ال رروبةي ،اس ررتمرار بعر ر
التصريحا

األبرر ار

التضايايا ،التي تحراول مرن خ لهرا التةصرل مرن المسرموليا وإخفراء الحاراة  ،فيمرا يتصرل

بمعاداة ح وما الوفاق الوبةي واإلصرار عاى تأبيد ااناسال ورف
وقر ررال المتحر رردث الرسر ررمي باسر ررم الح ومر ررا يوس ر ر

التصرريحا

ف رري حرك ررا "حم رراس" ،ب ررعب ق
المصالحا الوبةيا.

المحمر ررود ،فر رري بير رران صر ررحفي الير ررول الث ر رراء ،إن

األخيررة ،حررول أن "حمرراس جرراهزة لتسررايم كافررا و از ار غرزة إلررى ح ومررا الوفرراق الرروبةي"،

مةاقضا لاواق وتعتر صراحا بأن "حماس" ما زالت تحتفظ بالو از ار والح م ،األمر ال ي يدل عارى

مد تمس ها بااناسال ورفضها المصالحا والوحدة الوبةيا.

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

 .6الحكومة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف التصعيد االستيطاني اإلسرائيلي
رال هللا :بالبت ح وما الوفاق الوبةي ،المجتمر الردولي بالتردخل الفروري لوقر
اإلسراةياي.

وقررال المتحرردث الرسررمي باسررم الح ومررا يوس ر

التصرعيد ااسرتيطاني

المحمررود ،مسرراء اليررول الث رراء ،إن إس رراةيل تتحمررل

مسموليا التصعيد ااستيطاني وسياسا الام التي تةتهجها بح أبةاء شعبةا وأرضةا ،كما أن المجتم
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الدولي يتحمل المسموليا بسرب

عردل اإلسرراع فري تةفير ق ار ارتره ذا

الصراا وفري ماردمتها قررار مجارس

األمن األخير بخصوص ااستيطان.

وشدد المتحردث الرسرمي عارى أن صرمت المجتمر الردولي يشرج إسرراةيل عارى مزيرد مرن التمرادي فري
تصعيدها ،األمر ال ي يدف المةطاا إلى مزيد من التوتر وياضي عاى مبدأ حل الدولتين.

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

 .7عشراوي :التصعيد االستيطاني جريمة حرب واستخفاف بالمجتمع الدولي
رال هللا – وفا :قالت عضو الاجةا التةفي يا لمة ما التحريرر الفاسرطيةيا حةران عشرراوي ،إن "التصرعيد
المتعمررد والمجح ر

بح ر الشررع

الفاسررطيةي ببةرراء مشرراري إس رراةيايا اسررتيطانيا غيررر مشررروعا وغي رر

قانونيا ،يش ل جريما حر وانتهاكا صارخا لاارانون وااتفاقيرا

الدوليرا ،ا سريما قررار مجارس األمرن

الدولي  ،2334كما أنه يش ل استخفافا بالمجتم الدولي وانتهاكا لااوانين واألع ار
ونرردد

الدوليا".

عش رراوي ،فرري بيرران صررحفي ،مسرراء اليررول الث رراء ،بموافاررا رةرريس الرروزراء اإلس رراةياي بةيررامين

نتةيرراهو ووزيررر الجرري

أفيررردور ليبرمرران عاررى بةرراء  2,500وحرردة اسررتيطانيا غيررر قانونيررا فرري الضررفا

الرربيا المحتاا.

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

 .8صالح رأفت :ال فائدة من العودة للمفاوضات الثنائية في ظل التغول االستيطاني
رال هللا – وفررا :عررد عضررو الاجةررا التةفي يررا لمة مررا التحريررر الفاسررطيةيا صررال أرفررت ،قر ار ار ح ومررا
ااحت ل الخاصا ببةاء المزيد من المستوبةا  ،التي كان آخرها بةاء  2,500وحدة استيطانيا ،بمثابا

تدمير لحل إقاما دولا فاسطيةيا مستااا عارى حردود ال اربر مرن حزيرران عرال  1967وعاصرمتها الاردس
الشرقيا.

وأشار رأفت ،في حدي

لبرنامج "ما

اليرول" الر ي يبر

عبرر تافزيرون فاسرطين ،مسراء اليرول الث راء،

إلررى أن ح ومررا ااحررت ل تعتاررد أن الفرصررا متاحررا لهررا لتيثي ر
الشرقيا والضفا الرربيا في ظل اإلدارة األميركيا الجديدة.

ااسررتيطان وتي رريس احررت ل الارردس

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

التاريخ :األربعاء 2017/1/25

العدد4180 :

ص

7

 .9مصطفى البرغوثي :مصادقة حكومة االحتالل على  2,500وحدة استيطانية جديدة إعالن حرب
رال هللا :ق ررال مص ررطفى البرغ ررو ي ،األم ررين الع ررال لحرك ررا المب ررادرة الوبةي ررا الفاس ررطيةيا ،إن مص ررادقا
نتةياهو وليبرمان عارى بةراء  2,500وحردة اسرتيطانيا جديردة فري الضرفا الرربيرا هرو إعر ن حرر عارى

الس ل وفيرة الدولا الفاسطيةيا المستااا.
وأضررا

البرغررو ي ،أن ح ومررا نتةيرراهو المتطرفررا لررن ترترردع إا بفررر

معتبر ار أن الرررد عاررى نتةيرراهو ي ررون باإلحالررا الفوريررا لمار

مح ما الجةايا

عاوبررا

عايهررا وماابعتهررا،

ااسررتيطان وجرراةم الحررر اإلسرراةيايا إلررى

الدوليا كما قرر الاجةا المسمولا عن ه ا األمر.

ودعا البرغو ي ،إلى تةفي كافا قر ار ار المجارس المركرزي دون اسرتثةاء وتبةري حركرا الماابعرا وفرر

العاوبررا

عاررى ن ررال الفصررل والتمييررز العةصررري الر ي تفرضرره إسرراةيل وتحرردي إسرراةيل ومررن يرردعمها

في جمي المحافل والممسسا

الدوليا.

وكالة معاً اإلخبارية2017/1/24 ،

 .11مسؤول فلسطيني :تلقينا تطمينات بشأن نقل السفارة األميركية إلى القدس
رال هللا :كفاح زبون  تل أبي  :كش

مصدر فاسطيةي مسمول لر«الشرق األوسط» ،عن تااي الايادة

الفاسطيةيا رساةل مطمئةا ،حول تجميد الرةيس األميركي ،دونالد ترم  ،خطرا نارل السرفارة األميركيرا

من تل أبي

إلى الادس ،في مسعى مةه لدف عمايا سياسيا جديدة في المةطاا.

وأكد المصدر أن مسألا نال السفارة لرم تعرد قاةمرا فري هر ا المرحارا ،بحسر

معاومرا

رسرميا جديردة.

ولم يشر المصدر إلى الجها التي أبارت الساطا تاك الرسرالا ،ليةره أكرد أن مرا ارتياحرا كبير ار فري رال

هللا اآلن ،بسب

التخاص من الضرط ال ي كان يسببه األمر.

وسألت «الشرق األوسط» الدكتور أحمد مجداني ،وهو عضرو فري الاجةرا التةفي يرا لمة مرا التحريرر،
ومساعد كبير لارةيس عباس ،حول ما يجري ،فرد قاة إن الممش ار األوليا لديهم تمكد تراج ترم

عن وعدا.

وأكررد مجررداني أن ت ارج ر ترم ر

كانت ستةس

تررر ارتياحررا كبي ر ار فرري رال هللا ،بسررب

العمايا السياسيا برمتها ،وتةهي أي أساس لاع قا

تجرراوز مرحاررا شررديدة التعايررد

م اإلسراةيايين واألميركيين.

وجرردد رةرريس السرراطا الفاسررطيةيا محمررود عبرراس أمررس ،خر ل اسررتاباله الاةصررل األميركرري العررال ديفيررد

باول« ،االتزال اليامل برسالا الس ل».

التاريخ :األربعاء 2017/1/25
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وأبار باررول بأنرره يتطار لاعمررل مر اإلدارة الجديرردة« ،مررن أجررل تعزيررز الع قررا
واإلرها ».

س ل عادل ،ومةطاا آمةا ومستارة خاليا من العة

الثةاةيررا لاوصررول إلررى

الشرق األوسط ،لندن2017/1/25 ،

 .11السلطة الفلسطينية تطلع مجلس األمن على انتهاكات االحتالل
مةصررور ،الم ارق ر

الررداةم لدولررا فاسررطين لررد األمررم

نيويررور – معررا :بع ر

السررفير الرردكتور ريررا

مالسررويدي ورةرريس الجمعيررا العامررا لألمررم المتحرردة حررول اانتهاكررا

الجسرريما والمسررتمرة الترري ترتيبهررا

المتح رردة ،ب ررث ث رس رراةل متطابا ررا إل ررى ك ررل م ررن األم ررين الع ررال لألم ررم المتح رردة ورة رريس مجا ررس األم ررن
إس رراةيل ،السرراطا الااةمررا بررااحت ل ،فرري األر

الفاسررطيةيا المحتاررا ،بمررا فيهررا الارردس الش ررقيا ،فرري

ازدراء صررار لااررانون الرردولي وتحررد لامجتمر الرردولي ومررا لر لك مررن عواقر
وآفاق الس ل.

وخيمررا عاررى حررل الرردولتين

وكالة معاً اإلخبارية2017/1/25 ،

" .12الحياة" :هنية أكد رغبة حماس بالتعاون مع طروحات مصر ملحاً على ضرورة فتح معبر رفح
الارراهرة  -محمررد الشرراذلي :بح ر

ناة ر

مسمولين أمةيين مصريين في مافا

السياسرري لحركررا حمرراس إسررماعيل هةيررا م ر

رةرريس الم ت ر

المصالحا الفاسطيةيا وفت معبر رفر البرري برين مصرر وقطراع

غزة لحركا األفراد وإدخال بضاة ومواد عبر الاةوا

الرسميا.

وأوضررحت مصررادر فاسررطيةيا فرري الارراهرة لر ر «الحيرراة» أن رةرريس ااسررتخبا ار المص رريا خالررد فرروزي

اجتم م هةيرا أول مرن أمرس ألكثرر مرن ر ث سراعا  ،ونارل هةيرا لاروزير فروزي بابرا بفرت المعبرر
يوميرا ولمردة تترراوح برين  3و 4سراعا  ،مبررديا اسرتعداد الحركررا ل نخررات فري مررمتمر جديرد لامصررالحا
برعايا مصريا واالتزال بةتاةجه.

وعاررم أن مسررمولي ااسررتخبا ار قرردموا لهةيررا ر ث قرواةم تضررم أسررماء فاسررطيةيين مايمررين فرري الاطرراع

تتهمهم الااهرة بالتعاون مر اإلرهرابيين فري سريةاء وتهرير

أسراحا وتارديم مسراعدا

لوجيسرتيا لربع

الجماعا  ،خصوصا تة يم «أنصار بيت المادس» المرتبط بتة يم «داع » ،فيما أنير هةيرا وجرود
األسماء التري تضرمها الارواةم فري قطراع غرزة .وأضرافت المصرادر أن هةيرا أبار المسرمولين المصرريين

رغبته في التعاون م كل الطروحرا
أن الاراهرة جرردد

اإلرها

المصرريا ،ماحرا عارى ضررورة فرت المعبرر فري شر ل يرومي ،إا

موقفهرا بصررعوبا تطبير ذلررك بسررب

في سيةاء.

التاريخ :األربعاء 2017/1/25
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ويتوق أن يرادر هةيا وعاةاته الااهرة إلى غزة اليول ماألربعاءي أو غردا بعردما كران وصرل إلرى الاراهرة
األحد آتيا من الدوحا ولحات به أسرته اإل ةين.

وأوضررحت مصررادر قريبررا مررن نشررات هةيررا ف رري الارراهرة أن المسررمولين األمةيررين ال ر ين التارراهم بابر روا
واضحا وقابعا عن الجها المسمولا في الاطاع التي اختطفت ضرابطا و 3أمةراء فري أعارا

إجابا

ورة  25كانون الثاني ميةايري  ،2011إذ إن الااهرة تث في أدلتهرا بخطر

وا تعر مصيرهم حتى اآلن.

كما دعت الااهرة هةيا إلى إب غها بموق

«حماس» من بروحا

المسررمولين المص رريين أخي ر ار فرري مررا يتعا ر بررعجراء اانتخابررا
بالساطا الفاسطيةيا كمفاو

ترت

وحيد م الجان

قدمتها فصاةل عدة تواصرات مر

وتش ر يل ح ومررا وفرراق وبةرري والابررول

اإلس ارةياي ،وتاديم ضمانا

له وترعاا الااهرة قريبا ،وقط الخيوت عاى أب ار

هرماء وتررحياهم إلرى غرزة

إلنجاح مرمتمر مصرالحا

خارجيا وتأكيد الموافاا عاى نتاةج الممتمر.
الحياة ،لندن2017/1/25 ،

 .13الزهار :هناك تحسن في العالقة مع مصر وجرى التوصل التفاق لضبط الحدود
قالررت وكالررا الـــرأي الفلســـطينية لإلعـــالم ،غـــزة ،2017/1/24 ،أن عضررو الم ت ر
حمرراس ،محمررود الزهررار ،قررال "إن هةررا لارراءا
لبح

العديد من المافا

تجررر بررين قيررادا

السياسرري لحركررا

حركررا حمرراس واإلدارة المص رريا

المتعااا بالاطاع غزة ،والع قا بين الطرفين".

وأوض ر الزهررار فرري لارراء ح رواري مسرراء اليررول الث رراء ،أن هةررا تحسررةا فرري الع قررا م ر مصررر ،وأنرره

جر التوصل اتفاق لضبط الحدود ،في حين أنهم لم يوافاوا عاى بع
وأضرا

أن هةررا لاراءا

تجمر قيرادا

البةود والشروت األخر .

بالحركررا متواجردة حاليررا فري مصررر متمثارا ب ر "إسرماعيل هةيررا

وموسى أبو مرزوق وروحي مشتهى" ،م اإلدارة المصريا ،متمةيا أن تسفر عن نتاةج إيجابيا.

وأشررار الزهررار إلررى أن األزمررا بخصرروص معبررر رفر هرري أزمررا مصررطةعا بامتيرراز ،مضرريفا أن حمرراس
وغزة قادرة عاى أن تصل بع قاتها م مصر إلى ناطا التبادل التجاري بايما  7مايار دوار.

وجدد تأكيدا عاى دعم حركته لمبادرة الجهاد اإلس مي التي برحها أميةها العال رمضان شا  ،مشي ار

إلى أن الساطا لم ترد عايها حتى اآلن.
وفري مار

أسررر ااحرت ل بررزة ،شردد الزهرار عاررى أن حمراس لررن تابرل أي وسرابا

قبل إب ق سراح أسر صفاا وفاء األحرار المعتااين لد ااحت ل.
وأضرا

فرري هر ا المار

المركــز الفلسـطيني لإلعــالم ،2017/1/24 ،عررن م ارسراه مررن غرزة بر ل الةبيره ،أن الزهررار،

قال في الاااء الحواري ،إن هةا تحسةا في ع قتةا م مصر.
التاريخ :األربعاء 2017/1/25
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وفري موضروع نارل السرفارة األمري يرا إلرى الاردس ،أكرد الزهرار أن الررةيس األمري ري ترمر
األمري رري واألوروبرري .وأضررا
يفهم ترم

يمثرل الررةهج

"تاررديري أن الضررجا اإلع ميررا الترري حررد ت مررمخ ار هرري ضررروريا ليرري

أن كل شيء ياال ا يم ن تطبياه حتى صرحوا أنه تم تأجيل الموضوع" ،وف قوله.

وتطرق الزهار خ ل حديثره فري الااراء إلرى عردد مرن الاضرايا التري برحهرا عايره مة مرو الااراء ،حير

تحدث عن التةسي األمةي قاة "التةسي األمةي بين الساطا وااحت ل جريمرا ضرد مصراحا الروبن
والتاريخ ومة ما التحرير وتضحيا

شعبةا الفاسطيةي".

وأك ررد الزه ررار أن المجا ررس التشر رريعي ه ررو الش رررعيا الوحي رردة ف رري الفتر ررة الحالي ررا ،مض رريفا "اانتخاب ررا

السياسرريا ذا

الم يررالين ا تةف ر " ،مشررددا أن هررد

وحدة وبةيا إخراج حماس من المشهد.

وقال "أبو مازن لن يعاد أي انتخابا  ،وإذا عاد

أن المطاو لتحاي المصالحا هو تطبي ااتفاقيا

أبررو مررازن مررن عاررد أي انتخابررا

وعاررد ح ومررا

وفاز فت سةضر لها تع يم س ل" ،مشري ار إلرى
التي وقعت ساباا والابول بةتاةجها.

أما بخصوص المجاس الوبةي الفاسطيةي ،وتش يل اإلبار الايادي ،وعاد عدة اجتماعا

ممخ ار أكد

أنها لعبا مرن السراطا لتعزيرز شررعيتها أمرال عردة دول أهمهرا مصرر ،قراة "هري لعبرا سياسريا مفهومرا
تادمةا لها بموازنا

وهم سيفشاون ذلك".

 .14األحمد :لن نقبل أن تكون حماس داخل أطر منظمة التحرير قبل إنهاء االنقسام
رال هللا :قررال عضررو الاجةررا المركزيرا لحركررا "فررت " عرزال األحمررد ،إن المصررالحا معااررا كمررا تركررت فرري
شهر حزيران /يونيو المةصرل ،في الاااءا

الثةاةيا بين حركتي "فت " و"حماس".

وشرردد األحمررد خ ر ل لارراء م ر برنررامج "مررن الصررميم" ،ال ر ي يب ر

عبررر أ يررر إذاعررا "صررو فاسررطين"،

عاى أن ااحت ل اإلسراةياي الجا م عاى صدور شعبةا ،لن يةتهي في ظل استمرار ااناسال.

وأشار إلى أن ااحت ل من خار األرضريا الخصربا ل ناسرال ،مرن خر ل مشرروع إعرادة اانتشرار فري

غزة ،ممكدا أن ااحت ل في غزة ما زال قاةما كما في الضفا ،ولن يزول إا بانتهاء ااناسال.

وحررول انعارراد مجاررس وبةرري جديررد ،قررال األحمررد :ا يم ررن عاررد مجاررس وبةرري جديررد ،إا إذا انتهررى

ااناسال وكمادما ل لك تش ل ح وما وحدة وبةيا.
وبين أن هةا عابا

أمال تش يل ح وما الوحدة الوبةيا يج

أن تزول ،حركا فت بدأ

تحركاتها،

اتصات بوزير الخارجيا الاطري ووضعته في الصورة لابدء بالتحر من أجل إزالا ه ا العابا .
وأضا  :أن إنهاء ااناسال يعةي حل كل المشاكل التي تا

أن تيون "حماس" داخل أبر المة ما قبل إنهاةه.
التاريخ :األربعاء 2017/1/25
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وبشأن لااءا

الفصاةل في موس و ،أكد األحمد أن موس و لم توجه الردعوة لافصراةل مرن أجرل بحر

موضرروع المصررالحا الفاسررطيةيا ،ألنهررا ا تترردخل فرري تفاصرريل هر ا الموضرروع ،وتعةررى بالدرجررا ااولررى

بالجان

السياسي.

وحررول بار

ولديهم موق

دعرروة حركررا الجهرراد لحضررور الاارراءا  ،قررال األحمررد :ألن الجهرراد خررارج مة مررا التحريررر
مختا

عن موقفهرا ،وهرو الفصريل الوحيرد الر ي رفر

نريرد أن ناررر الجهرراد مررن الموقر

المشراركا فري اانتخابرا  ،لر لك

السياسرري ،حتررى يسرتطي الررروس الرردفاع عررن موقفةررا أمررال المجتمر

الدولي ،خاصا الرباعيا الدوليا.

وفي ردا عاى من يدعون أن إنهاء ااناسال بيد الرةيس محمود عباس ،قال األحمد" :ه ا الي ل غير
صحي  ،إنهاء ااناسال بيد من قال بااناسال".

وأضا  :لن نباى أسر لألبد حتى تاول "حماس" نعم وتتعط  ،إذا مضى الوقت دون عاد وتشر يل
مجاررس وبةرري جديررد ،عايةررا الحفرراة عاررى شرررعيا المة مررا لرريس السياسرريا فاررط ،بررل عايةررا أن نعررالج

الوض قبل أن يحدث فراغ قانوني ،وأن ا نطيل اانت ار.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2017/1/24 ،

 .15حماس :نقل سفارة واشنطن للقدس سيدشن مرحلة جديدة من الصراع
أكد

حركا حماس ،رفضرها اليامرل لةوايرا اإلدارة األمري يرا لةارل سرفارتها إلرى مديةرا الاردس المحتارا،

مشددة عاى أن الحركا وشعبةا الفاسرطيةي وأحررار األمرا ا تارر وا تعترر ل حرت ل بشربر واحرد مرن

أر

فاسررطين .وقالررت فرري بيرران صررحفي الث رراء ،إن ناررل السررفارة إلررى الارردس المحتاررا إذا مررا حرردث

سيدشن مرحاا جديدة من الصراع م ااحت ل ويخا واقعا تتحمل اإلدارة األمري يا المسموليا عةه.

وأوضررحت أن ه ر ا الخطرروة تحمثررل انحيررا از تامررا لاييرران الصررهيوني بمررا حيفاررد اإلدارة األمري يررا أي دور
سياسي متعا بالصراع م ااحت ل في المةطاا ،ويمكد ما ذهبةا إليه دوما بانعردال الة ازهرا األمري يرا
ومحاولا لإلجهاز عاى ما تباى من حاوق شعبةا الفاسطيةي وقضيته.

ولفتررت الحركررا إلررى أن هر ا الخطرروة تحشر ل انا بررا صرريحا وعمايررا عاررى كررل الار ار ار األمميررا والدوليررا
المتعااررا بالارردس وحارروق الشررع الفاسررطيةي فرري أرضرره ووبةرره ،مةوهررا بررأن ذلررك يش ر ل ترردخ سرراف ار
لصال الييان الصهيوني بما يجعل الوايا

المتحدة شري ا حايايا في جراةم ااحت ل.

وأشار بأن اإلدارة األمري يا به ا الخطوة تخا مةاخا

متفجررة وتصر

الزيرت عارى الةرار المشرتعاا

وا تخدل سو الةهج الصهيوني العةصري المتطر وتيرس مةهج ااحت ل ،محماا اإلدارة األمري يا
مسموليا كل ردود الفعل المترتبا عاى ه ا الخطوة الحمااء.
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ودعت الحركا شعبةا الفاسطيةي ب رل قرواا إلرى التوحرد لمواجهرا هر ا السياسرا األمري يرا ،كمرا وبالبرت
األما العربيا واإلس ميا بالتوحد حول ه ا الاضيا والتحر العاجل لمة أي إجراء من ه ا الةوع.

موقع حركة حماس ،غزة2017/1/24 ،

 .16حركة األحرار :قطاع غزة يعيش أزمات مفتعلة بدأت بعد فوز حماس باالنتخابات سنة 2006
غرزة  -جمرال غير  :أكرد أمررين عرال حركرا األحررار الفاسرطيةيا خالررد أبرو هر ل ،أن قطراع غرزة يعرري

أزما

مفتعاا بدأ

التشريعيا عال .2006

ت هر بعد فوز حماس باانتخابا

وشرردد فرري كامررا لرره ،خر ل لارراء سياسرري ن مترره حركررا األح ررار فرري مارهررا غررر مديةررا غ رزة ،الث رراء

 ،2017-1-24بعةروان "بعررد أكثررر مررن  10سررةوا

المفتعاا" وأوض أن ذلك يهد

غرزة

عاررى الحصررار -مشررروع المااومررا ..وأزمررا

لاةيل من صرمود الررزيين بعرد انتخرابهم حركرا حمراس والتفرافهم حرول

المااوم ررا ،ممك رردا أن الرر رزيين ل ررن يتخار روا ع ررن المااوم ررا حت ررى تحري ررر كام ررل فاس ررطين رغ ررم األزم ررا
أزمررا

والمرمام ار  .واسررتعر

قطرراع غ رزة وفرري مارردمتها أزمررا اليهربرراء وإغ ر ق المعررابر وعرردل تزويررد

الرزيين باحتياجاتهم ،إضافا إلى ناص الوقود وعدل توفير ميزانيا
ودعررا أبررو هر ل ،كافررا المسررمولين لاوقررو

إلررى جانر

تشريايا لااطاع ،وش األدويا.

أهررالي قطرراع غرزة وإنهرراء األزمررا

الترري يعرراني

مةهررا شررعبةا الفاسررطيةي ،وعرردل حررر البوصرراا عررن مسررارها الصررحي فرري مواجهررا ااحررت ل وتحريررر
األسر والمادسا

واألراضي الفاسطيةيا كاماا.

فلسطين أون الين2017/1/24 ،

 .17مدفعية االحتالل تقصف موقعا للقسام وسط قطاع غزة
غ رزة :قصررفت آليررا

ااحررت ل الصررهيوني ،مسرراء يررول الث رراء ،موقعررا تابعررا ليتاة ر

الاسررال با ر يفتين

مرردفعيتين شرررق مخرريم المرررازي وسررط قطرراع غ رزة ،فيمررا زعررم ااحررت ل أن عمايررا الاص ر
عاى إب ق الةار تجاا دوريا قر السياج الفاصل.
وقررال م ارسرراةا إن إبر ق نررار كثير

مررن األسرراحا الثاياررا سررم فرري األجرزاء الشررقيا مررن المخرريم ،تبعرره

صو انفجارين قويين ،تبين احاا أنهما قص

وأضا

أن الاص

خا

مدفعي استهد

ار ماديا دون الحدي
أضر ا

ناطا رصد تابعا ليتاة

عن إصابا .

وكانت صحيفا "يديعو احرنو " زعمت أن دوريا تابعا لجي

داخل قطاع غزة قر السياج الفاصل ،دون إصابا .
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وصرح المتحدث باسم جي
إب ق الةار ال ي استهد

ااحت ل أن المدفعيا أباات ق اةفها عاى موقر تراب لحمراسد ًّ
ردا عارى
الدوريا الصهيونيا.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/24 ،

تعرض قوة عسكرية إسرائيلية إلطالق نار قرب رام هللا
 .18مصدر عبريّ :
رال هللا  -خادون م اول :ذكر مصادر عبريرا ،أن قروا الجري اإلسرراةياي اعتاارت فاسرطيةيين بعرد

عمايررا إبر ق نررار قررر مسررتوبةا "عرروفرا" الماامررا عاررى أ ارضرري شررمالي شرررق رال هللا مشررمال الارردس

المحتاراي .وأفرراد موقر " "0404العبررري ،برأن قرروة إسرراةيايا تعرضررت ،اليرول الث رراء ،إلبر ق نررار قررر
مستوبةا "عوفرا" ،دون أن يبا عن وقوع إصابا

بشريا.

فاسطيةيين من
وأضا الموق المار من جي ااحت ل ،أن الجةود اإلسراةيايين تم ةوا من اعتاال
ْ
بارردة سرراواد مش ررقي رال هللاي تشررتبه بهمررا فرري تةفي ر عمايررا إب ر ق الةررار مررن خ ر ل مركبتهمررا .وأشررار

الموق إلى أن الاوا

الفاسطيةيين المعتاَاين.
اإلسراةيايا ،قامت بمصادرة س ح يدوي كان بحوزة
َ
قدس برس2017/1/24 ،

 .19ليبرمان :ال توجد سلطة فلسطينية ..والحرب القادمة ستكون أشد قوة
ذكر األيام ،رام هللا ،2017/1/25 ،أن وزيرر الجري

اإلسرراةياي أفيرردور ليبرمران أر أن لريس هةرا

ساطا فاسطيةيا ،ماوحا باستخدال الاوة الياماا فري الحرر الاادمرا حترى رفر ال اريرا البيضراء عارى حرد

تعبيرا.

وقال ليبرمان فري مشراركته فري المرمتمر السرةوي لمعهرد د ارسرا

األمرن الارومي اإلسرراةياي المةعارد فري

ت ررل أبير ر " :ا توج ررد س رراطا فاس ررطيةيا ،هة ررا حم رراس ف رري غررزة وف ررت ف رري الض ررفا الرربي ررا" وأض ررا :

"المحاوا

المستمرة مة العال  1993تةاس

تعريف ايةشتاين عرن الربراء ،ا يم رن إلسرراةيل أن تاردل

ألبو مازن أكثر مما تم تاديمه له في أنا بوليس".

واعتبرر ليبرمرران أن "لرريس هةررا إم انيررا لاسر ل" وقرال" :إن السر ل لرريس مصررطاحا ذا صرراا هةررا ،ولر ا

فرران الطري ر إلررى ترتي ر

البرغماتيا".

م ر الفاسررطيةيين هررو لرريس ةاةيررا ،وإنمررا ترتي ر

وأضررا " :المبرردأ الترروجيهي يجر

أن ي ررون :تبررادل أ ار

وسر ان ،اليتررل ااسررتيطانيا يجر

تحت السيادة اإلسراةيايا ،لن يتم نال شخص واحد ،وه ا الترتي
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من جها انيا فاد قال ليبرمان" :فري الحرر الاادمرا لرن نر ه

باروة جزةيرا ،سةسرتخدل كرل الاروة حترى

يرف الطر اآلخر الرايا البيضاء" وقال" :مطابةا إلى الطر اآلخر هو :دعونا وحدنا".

وأضررافت وكالــة مع ـاً اإلخباريــة ،2017/1/24 ،أن ليبرمرران توعررد فرري تص رري ادلررى برره يررول الث رراء،
بخو أي مواجها قادما ب امل الاوة وأشدها دون توق .
وقررال ليبرمرران ،وفاررا لمررا ناارره موق ر "معرراريف" اإلليترونرري" :فرري المواجهررا الاادمررا سةس رتخدل اقصررى

درج ررا

الا رروة وا م رران لمواجه ررا بةصر ر

أو ربر ر الا رروة هة ررا مواجه ررا كاما ررا فا ررط ول ررن نتوقر ر

التي أصدرتها لاجي ".

ف رري

مةتص

الطري ه ا هي التوجيها

وأضا

"سةستخدل خ ل المواجها الاادما كامل قوتةا حتى يرف الطر الثاني الرايا البيضاء ،يج

أن تيون حربا بأقصى قوة مم ةه".

ودعا ليبرمان الاو الع مى إلى عدل التدخل في الصرراع مر الفاسرطيةيين واقتررح عايهرا عردل التردخل

أو لمررس الصرراع اإلسرراةياي الفاسررطيةي ،وقررال "مررن يريررد مسرراعدتةا عايرره فاررط أن يةسررى الترردخل ال ازةررد

عن الحاجا لااو الع مرى ،ألنهرم فري هر ا الةاطرا ا يمايرون الفهرم المطارو حرول مررز ومضرمون

الصراع وهم فاط يأتون ويفرضون أنفسهم دون أن يطا

مةهم أحرد ذلرك ،وقرد قارت لهرم قولروا لري عرن

حالررا نجرراح واحرردة حااتموهررا عاررى مسررتو العررالم وبعررد أن تحاا روا مثررل ه ر ا الةجرراح أخبرونرري" قررال

ليبرمان.

ااحت ل تصريحاته بالهجول عاى س ان المثا

واختتم وزير جي

باوله "لم تعد هةا حاجا كي نواصل تمويل المثا

دعما وتأييدا لحماس وحز هللا ،ا يوجد أي سب

الفاسرطيةي داخرل الخرط األخضرر

واعتارد أن كرل مرن يخررج لات راهر خر ل الحرر

يجعاه موابةا إسراةيايا".

 .21بينيت :تقرير الحرب على غزة سيكون "هزة أرضية أمنية"
الارردس  -عبررد الرررؤو

أرنرراؤوت :قررال نفتررالي بةيررت ،وزيررر التعارريم اإلس رراةياي ،إن نشررر تاريررر م ارق ر

الدولا اإلسراةياي حول الحر اإلسراةيايا األخيرة عاى قطاع غزة ،سي ون "بمثابا هزة أرضيا أمةيا".

وم ذلك فاد قرال بةيرت ،زعريم حرز "البيرت اليهرودي" اليميةري ،فري كامرا فري المرمتمر السرةوي لمعهرد

دراسا

األمن الاومي مخاصي ،في تل أبي

شابيرا ،المراق

العال لادولا.

مساء أمس ،إنه يرح

بةشر التارير ال ي كتبه يوسي

وناات وساةل إع ل إسراةيايا ،بما فيها "هآرتس" ،عن بةيت قولره" ،إن جمرود التفييرر فري أوسرات قرادة

إسراةيل هو السب

الج ري لإلخفاقا
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وقررال ":يتعررين عاررى الممسسررا األمةيررا اإلس رراةيايا أن تريررر الة ررة تجرراا تحاي ر انتصررا ار عسرر ريا
واضحا ونهاةيا".

وأضا  ،إن أمن الموابةين اإلسراةيايين "يعتمد عاى قدرة إسراةيل عاى تحاي مثل ه ا الةصر".

رةريس الروزراء عارى عارد اجتمراع لامجارس الرو ازري المصررر لاشرمون األمةيرا

وتاب بةيت ":إنةري أحر

والسياسيا ماليابيةتي لمةاقشا الدروس المستفادة من العمايا واإلص حا

ال زما".

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/1/24 ،

 .21يعلون :لم نخض حرب  2014استنادا إلى الشعبوية واستطالعات الرأي مثل بعض السياسيين
الارردس  -عبررد الرررؤو

أرنرراؤوت :قررال موشرريه يعاررون ،فرري كامررا فرري المررمتمر السررةوي لمعهررد د ارسررا

األمررن الاررومي مخرراصي ،فرري تررل أبي ر
واستط عا

واعتبر بحس

الرأي مثل بع

مسرراء أمررس ":لررم نخ ر

حررر  2014اسررتةادا إلررى الشررعبويا

السياسيين مفي إشارة إلى بةيتي ،لاد تصرفةا بمسموليا".

ما ناات عةه صحيفا "الجروزاليم بوست" اإلسراةيايا ،إن الحر كانت "ناجحا".

وقال يعاون ":أوقفةا تهديد حماس ،فجرنا األنفاق ،حااةا أهردافةا وفرضرةا وقر
ومة ذلك الحين يسود الهدوء المةطاا الجةوبيا حي

إبر ق الةرار بشرروبةا

ا توجد صواريخ".

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/1/24 ،

أن االنتصار في الحروب وحسمها بسرع ٍة انتهى عام 67
 .22يدلين :على اإلس ارئيليين الفهم ّ

الةاصرة  -زهير أندراوس :أر رةريس مركرز أبحراث األمرن الارومي ،التراب لجامعرا ترل أبير  ،الجةررال
المتااعررد عرراموس يرردلين ،أر أن مش ر اا إس رراةيل تم ررن فرري أنهررا تتواجررد بررين تطاعررا
ح

متبايةررا جرردا

المستو وصعبا التحاي والمةال ،وتاب قاة في كامته التي ألااها بافتتاح الممتمر
وبموحا عاليا ح
أن يةتصررر الجرري اإلس رراةياي عاررى أي عرردو
السررةوي لامركررز أن الجمهررور اإلس رراةياي مررا زال يتوق ر ْ
ررا أيررال ،وأن اانتصررار سرري ون حاسررما ،فيمررا سرريرف العرردو

خ ر ل ر ث سرراعا ْأو عاررى األكثررر
العاررم األبرري  ،فيمررا سررياول العررالم برمترره بالتصررفي لاجرري

رةيس شعبا ااستخبا ار العس ريا في الجي
ب امررا

اإلسرراةياي ،قررال يرردلين ،الر ي شرررل سرراباا

اإلسراةياي مأماني.

أخررر  ،أكررد يرردلين عاررى أن مررا كرران وابررت مسرراما فرري العايرردة العس ر ريا اإلس رراةيايا ،حمشررددا

أن وضعت حر األيال السرتا عرال  1967أوزارهرا.
عاى أن الةصر الحاسم والسري انتهى مباشرة بعد ْ
أن نفهرم أن أعرداءنا
وساق قاة في الممتمر إنه لم تعد هةا حرو كه ا ،ويج عايةرا فري إسرراةيل ْ
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تعامروا كررل ناررات تفوقةررا وضررعفةا ،ونتيجررا ذلررك سررتيون الحرررو أبررول ممررا نريررد ،ولررن تيررون حاسررما،
عاى حد تعبيرا.

رأي اليوم ،لندن2017/1/24 ،

" .23ميرتس" :ضم المستوطنات يعني تحول "إسرائيل" لنظام األبرتايد
نااررت صررحيفا معرراريف اإلس رراةيايا تح ر ي ار أبااترره زعيمررا حررز مي ررتس المعررار
توجرره الح ومررا اإلس رراةيايا برةاسررا بةيررامين نتةيرراهو بررعع ن ضررم المسررتوبةا

زهافررا غررالئون مررن

اإلسرراةيايا فرري الضررفا

الرربيا والادس ،واصفا إياها بأنها ح وما في خدما داعمي ن ال الفصل العةصري مأبرتايدي.
وأضافت غالئون أن اعتزال ضرم مسرتوبةا معاليره أدومريم إلرى الاردس سريتبعه ضرم مسرتوبةا

عتصيون وأريئيل وكريا
بسرب

غرو

أرب  ،وفي الةهايا سيسفر األمر عرن دولرا ةاةيرا الاوميرا ،وسرتدف إسرراةيل

هر ا الضرم أ مانرا اقتصراديا واسرتراتيجيا ،ألن ح ومرا نتةيراهو دأبرت فري السرةوا

تهويد شرقي الادس.

وختمت زعيمرا حرز ميررتس برأن أي قررار بضرم معاليره أدومريم سريجا

فه رري ليس ررت وحررردها ف رري العر رالم ،ألن ذلر ررك يجر ر

األخيررة عارى

عارى إسرراةيل تبعرا

أن ي ر ررون ض ررمن اتف رراق سياسر رري ومفاوض ررا

الفاسطيةيين ،وإا فعن دولا ن ال فصل عةصري ستةشئ وسرو

العربيا.

تتضررر ع قرا

قاسريا،
مر ر

إسرراةيل مر الردول

الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/24 ،

" .24هآرتس" :مئات الشكاوى ضد التعذيب بـ"الشاباك" دون فتح تحقيق جنائي
الةاصرة :كشفت صحيفا عبريا عن تاديم مئا

الش او ضد التعر ي

"الشابا " ،جميعها انتهت دون أي تحاي جةاةي أو توجيه اةحا اتهال.
واتض من معطيا

قردمت إلرى "قسررم م ارقر

كشفت في أعاا

با

مرن جهراز األمرن "اإلسرراةياي"

تادمت به صحيفا "هآرتس" العبريا بأن مئرا

الشر او " مررن شربان تعرضروا لاتعر ي

الشر او

عارى أيردي "الشررابا مةر العررال ،2001

لين لم تسفر ه ا الش او عن إجراء أي تحاير جةراةي واحرد ،وكر لك لرم تسرفر عرن تارديم أي اةحرا
اتهال .وأشار إلرى أنره "بهرد

عررال  2013سررح

زيرادة ارا الجمهرور بالوحردة المر كورة ،أعاةرت و ازرة العردل "اإلسرراةيايا"

إدارة هر ا الوحرردة مررن "الشررابا " وتسررايمها لطررر خررارجي ،وعيةررت المحاميررا جانرره

مودزغرشفياي مديرة لاسم المراقبا الم كور".
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ووف ر

الصررحيفاد فاررد فررت  67استيضرراحا عررال  ،2013و 148فرري عررال  ،2014و 56عررال  ،2015و57

عال .2016

وذكر "هآرتس" أنه في أعاا

نشرها تارير ار موسرعا ،حرول ال راهرة ،فرعن لجةرا الدسرتور والاضراء فري

اليةيست أجرر األسربوع الماضري مرداوا

حرول تصررفا

الاسم بتاديم تارير لهم حتى نهايا العال يتضمن معطيا

الاسرم المر كور ،وبالر

أعضراء اليةيسرت

حول الش او التي أغاات.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/24 ،

أمر جديا بشأن الجندي أورون"
 .25عائلة شاؤول" :الجيش اإلسرائيلي يخفي ا

هاشررم حمرردان :تحرراول عاةاررا الجةرردي أورون شرراؤول ،ال ر ي اعتبررر قترري مررن قبررل مح مررا عس ر ريا –

حاخاميا عال  2014الحصول عاى محاضر المح ما مة سةتين ،وليةها تواجه بالرف
وناات 'يديعو أحرونرو ' عرن محرامي عاةارا الجةردي قولره إن 'هةرا مخراو

.

يخفري

مرن أن الجري

أمر ار جررديا' ،فرري حررين قالررت والرردة الجةرردي إن 'عرردل الوضرروح بشررأن وضر الجةرردي كرران سرريمس بشر ل

جدي برغبا نتةياهو في عر

إنجا از 'الجر الصامد'.

عرب 2017/1/24 ،48

 .26نقل "إذاعة الجيش" من الجيش اإلسرائيلي إلى وزارة الدفاع
هاشم حمدان :أعان وزير الدفاع أفيرردور ليبرمران ،يرول الث راء ،نارل إذاعرا 'غرالي تسراهال' إلرى و ازرة
الدفاع ،وذلك بعرد أن قردل المردير العرال لارو ازرة ،أودي آدل ،توصريا بر لك بعرد اناضراء عردة شرهور مرن
دراسا المسألا ،بحي

يعمل جةود في اإلذاعا بدايا ،ليتم احاا دراستها.

وأعاررن ليبرمرران عررن الا ررار بةااهررا ،وذلررك بعررد فت ررة بوياررا ادعررى خ لهررا أمررال وسرراةل اإلع ر ل أنرره 'ا
ي كر' الةتاةج التي توصل إليها الجةرال آدل بشأن م انا اإلذاعا.

وبحسر

مخطررط و ازرة الردفاع ،فررعن اإلذاعرا سررتةال إلررى مسررموليا الرو ازرة فرري الشررهور الاريبررا ،قبررل أول

أيار /مايو ،وسو

يعمل باقم خاص يتم تش ياه عاى عمايا الةال.

وجرراء فرري بيرران و ازرة ال ردفاع أن الا ررار يسررتةد إلررى وجهررا ن ررر المستشررار الاضرراةي لاح ومررا ،أفيحرراي
مةدلبايت ،والتي تةص عاى إقاما أجهزة رقابا من أجل ضمان استا ل اإلذاعا .بحس

البيان.

عرب 2017/1/24 ،48
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" .27معاريف" :احتالل غزة كان سيكلف "إسرائيل" ألف قتيل من الجيش
برردأ

ردود الفعررل اإلسرراةيايا تتروالى عاررى قررر صرردور تاريررر م ارقر

لاحر األخيرة عاى غزة في صي

 ،2014وسط محاوا

الدولررا الر ي يةتاررد إدارة إسرراةيل

ح وميا لمة نشرا.

وقررال الم ارسررل السياسرري لصررحيفا معرراريف اإلسرراةيايا أريررك بةرردر إن مررا ورد فرري تاريررر م ارقر

الااضي المتااعد يوس

شابي ار يدح

موشيه يعاون بشأن إدارة الحر .

كل مزاعم رةيس الوزراء بةيامين نتةياهو ووزير دفاعه السراب

كما نال موق واا اإلخباري عن وزير الماليا الساب وزعيم حز هةا مستابل المعار
أن م ت

نتةياهو يخشى من نشر التارير ،ألنه ي ش

ما يتعا بموضوع األنفاق .وأضا

الدولررا

ياةير لبيرد

أوجه فشل عديدة رافات إدارته لاحر خاصرا
أن

أن التارير ال ي تحاول "حاشيا" نتةياهو إعاقا صدورا ي ش

الروايررا الترري ق رردمتها الح ومررا لار ررأي العررال اإلسر رراةياي ليسررت ص ررحيحا وأن نتةيرراهو ل ررم ياررل الحايا ررا

لإلسراةيايين.

وناات معاريف عن رةيس ااةت

الح ومي ديفيد بيتان قوله إنه كان بعم ان نتةياهو خر ل الحرر

أن يعطي تعايماته باحت ل كامل قاب غزة ،لين ذلك كان كفي بوقوع أل

قتيل إسراةياي.

برردورا ،أكررد زعرريم حررز البيررت اليهررودي وزيررر التعارريم نفتررالي بيةيررت ال ر ي كرران عض روا فرري المجاررس

الرروزاري إبرران انررداع حررر غ رزة ،أنرره يج ر

نشررر التاريررر ل سررتفادة مةرره فرري ترييررر الة ريررا األمةيررا

اإلسراةيايا من األساس ،مضيفا أنه بدا من المراوحا خمسين يوما في تاك الحر كان يج

في خمسا أيال ،عاى حد تعبيرا.

وتوق مراسل موقر أن آر جري زةير

ألنرره ي ش ر

كرال أن يثيرر نشرر التاريرر ضرجا كبيررة فري الجري

إنهاؤها

اإلسرراةياي،

أنرره لررم ي ررن مهيررأ بمررا فيرره اليفايررا لمواجهررا حركررا المااومررا اإلس ر ميا محمرراسي ،حس ر

قوله ،وأنه لم يتعامل بالشر ل المطارو مر مشر اا األنفراق ،ولرم يوظر

وفرها جهاز ااستخبا ار العس ريا عشيا الحر .

المعاومرا

ااسرتخباريا التري

كما نال الموق عن عضو اليةيست عن حز المعس ر الصهيوني ووزيرة الاضاء خ ل تاك الحر
تسيبي ليفةري ،وكر لك زعريم المعارضرا اإلسرراةيايا يتسرحاق هرتسروغ ،دعمهمرا مطالر

عراة

بوجو نشر التارير كام  ،ألن من حاها معرفا ماذا حصل بالضبط في تاك الحر والةااشا
جر خ لها ا سيما ما يتعا باألنفاق.
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" .28هآرتس" %18 :فقط من مساحة "إسرائيل" مأهولة
بيرت لحرم :تشر ل المةراب العمرانيررا "خمرس" مسراحا مةراب الخرط األخضررر مرن الشرمال وصروا إلررى
بئررر السررب اقصررى الجةررو فيمررا ياررتهم حجررم البةرراء " %0.5نص ر

فرري الماةررا" مررن مسرراحا األ ارضرري

المفتوحا ،كل عشر سةين ،وفاا لما جاء في التارير األول ال ي صدر يرول أمرس اا ةرين حرول وضر
الطبيعررا فرري إس رراةيل ،ضررمن برنررامج "همأغررار" ال ر ي يعتبررر جررزء مررن "الخطررا الوبةيررا لتارردير وض ر
وحالا الطبيعا في إسراةيل" ونشر موق "هآرتس" اإلليتروني يول الث اء بع

تفاصياه.

وأجمررل التاريررر الر ي أعدترره الرردكتورة ميخررال شررور والبروفيسررور افرري بربولوتسر ي المعطيررا
جمعها عبر عمايا

تتعا بأنواع الةباتا

مراقبا وبح
والحيوانا

الترري تررم

استمر عارى مرد العراميين الماضريين ،كمرا اسرتةد إلرى معطيرا

التي تم جمعها من خر ل  6نارات مراقبرا ومتابعرا إضرافا إلرى صرور

األقمار الصةاعيا.

ووفاا لاتارير ترطي المةاب العمرانيا  %11فاط من مجمل مساحا إسراةيل وإذا تم احتسا

المةطاا

الواقعا شمال بئر السب ومةاب "الطا " الرةيسيا فان حجم المةطاا المأهولرا سرت مس حردود %18

من مساحا إسرراةيل ،وإذا احتسربت المةراب الحرجيرا السراحايا مرن جةرو بيسران وصروا إلرى الجايرل
فان حجم المةاب المبةيا من أجمالي مساحا ه ا المةطاا الطبيعيا يش ل .%25

وكالة معاً اإلخبارية2017/1/24 ،

 .29جندي إسرائيلي يواجه عقوبة اإلعدام في إقليم كردستان بالعراق
بيرررو حمررود :سررمحت الرقابررا العسر ريا اإلسرراةيايا ،أمررس ،باليشر

آدل بةحاسين ،مسرجون مةر سرةا ونصر
اتهامه بارتيا

عررن أن جةررديا إسرراةيايا ،حيرردعى

سرةا فري إقاريم كردسرتان فري العرراق ،يواجره ح مرا باإلعردال،

جريما قتل بح مروابن ع ارقري ،بيةمرا كران فري برياره لااترال إلرى جانر

اليرديا ضد «داع ».

التة يمرا

األخبار ،بيروت2017/1/25 ،

 .31حملة إسرائيلية ضد سائقي الحافالت العرب :ليس حسناً أن نترك المقود بيد محمد

الةاصرة :ردا عاى عمايا دهس جةود عاى يد فاسطيةي مرن جبرل الم برر فري الاردس المحتارا ،أباارت
مة ما إسراةيايا عةصريا لمة تشريل عر كساةاي حاف

شركا المواصر

ونشررر مة مررا «لهافرراا’ المتطرفررا راعيررا الحماررا العةص رريا ،افتررا

«ليس حسةا أن نتر الماود بيد محمد» في إشارة إلى العر .
التاريخ :األربعاء 2017/1/25
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وجرراء فرري ال فتررا

أيضررا ضررمن مسرراعي التحرري

والتهرروي

ببةاتةا» .وتح ر «لهافاا» من كثرة الساةاين العر لاحاف

اليهوديا .
وتخابر

«إنةررا ا نريررد أن يبرردأ محمررد بررالتحر
العامرا ومرن احتمراا

تحرشرهم بالةسراء

الحماررا اليهررود بالعبريررا فتاررول متسرراةاا «هررل أنررت مسررتعد أن تسررافر بةاتررك بهر ا الحرراف

وهررل تتحمررل مسررموليا بحررال قررال سرراة الحافاررا بعمايررا تخريبيررا عاررى خافيررا قوميررا مسررتخدما قيادترره

لاحافاا».

القدس العربي ،لندن2017/1/25 ،

 .31الشيخ رائد صالح :نقل السفارة األمريكية للقدس يهدف لشرعنة االحتالل
الةاصرة :اعتبر الشيخ راةد ص ح ،رةيس الحركا اإلس ميا في الداخل الفاسطيةي المحتل عال
 ،1948أن تصريحا

الرةيس األمري ي دونالد ترام  ،بشأن نال السفارة األمري يا من مديةا "تل

أبي " إلى الادس المحتاا ،هدفها "شرعةا ااحت ل اإلسراةياي لألراضي الفاسطيةيا".

جاء ذلك أ ةاء مشاركا ص ح ،اليول الث اء  ،2017-1-24في لااء عادته جمعيا "حمايا التراث
العثماني في بيت المادس" التركيا ،بمديةا إسطةبول ،عبر داةرة تافزيونيا مرااا.
وأضا

ص ح" ،تصريحا

األخيرة تهد

ترام

لشرعةا ااحت ل اإلسراةياي لألراضي الفاسطيةيا،

وااحت ل بحد ذاته هو جريما دوليا ،وتهديد موجه لامسامين ا يم ن الابول به".

فلسطين أون الين2017/1/24 ،

 .32اآلالف من فلسطينيي الـ 48يشيعون الشهيد أبو القيعان بأم الحيران
وكالا األناضول ،الجزيرة :شي آا

من فاسطيةيي الخط األخضر اليول الث اء جثمان يعاو أبو

الايعان ال ي قتل األربعاء الماضي برصاص الشربا اإلسراةيايا خ ل عمايا

هدل في بادة أل

الحيران.

وتسامت عاةاا أبو الايعان جثمانه صباح اليول بعد قرار صدر عن المح ما العايا اإلسراةيايا ألزل

الشربا بتسايمه .وسجي جثمان أبو الايعان في بادة أل الحيران ،قبل اانتاال بالجةازة في سيا ار
إلى المابرة اإلس ميا في الةا
الجةازة قيادا

حي

جر الص ة عاى الجثمان م ووري الثر  .وشاركت في

من فاسطيةيي  1948بمن فيهم الةوا
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وقال رةيس الجةاح الجةوبي لاحركا اإلس ميا الشيخ حماد أبو دعابس "أراد

إسراةيل أن تيون

الجةازة سريا لي بمشاركا أربعين شخصا فاط ،ولين هللا أراد لاجةازة أن تيون جهريا نها ار بمشاركا

أربعين أل

مشي ".

الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/24 ،

 .33مستوطنون يستولون على محل تجاري في القدس القديمة
الادس :استولت مجموعا من المستوبةين اليهود ،تحرسها قوة معززة من جةود ااحت ل ،ظهر اليول
الث اء ،عاى محل تجاري في عابا الخالديا داخل البادة الاديما في الادس المحتاا.

وباشر المستوبةين بأعمال الحفر من مةزل مجاور يسيطرون عايه ،إلى داخل المحل ،رغم عدل

امت كهم ترخيص ألعمال البةاء.

لبن ،ال ي يايم في مةزل فوق المحل التجاري ،إن ساطا اآل ار اإلسراةيايا أجبر

وقال رأفت ص

المستوبةين عاى وق

الحفريا  ،في حين تمة الشربا اإلسراةيايا العاةاا من دخول المخزن

بادعاء أن المخزن ليس ماك لعاةاا ص

لبن ،بموج

قرار المح ما.

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

 .34مواجهات عنيفة مع االحتالل في القدس وحملة اعتقاالت ومداهمات إسرائيلية واسعة
عمان -ناديا سعد الدين :اقتحم المستوبةون المتطرفون ،أمس ،باحا
تحت حمايا قوا

المسجد األقصى المبار ،

ااحت ل اإلسراةياي ،إا أن المصاين وحراس المسجد قد تصدوا لعدوانهم ،في

إبار حفاظهم عاى المسجد والدفاع عةه.
بموازاة ذلكد اندلعت مواجها

والموابةين الفاسطيةيين ،في بادا

واعتاات قوا

عةيفا ،حتى ساعا متأخرة من الاياا الفاةتا ،بين قوا
أبو ديس ،وحزما ،والعيسويا ،بمديةا الادس المحتاا.

ااحت ل عددا من الشبان الفاسطيةيين عا

العيسويا ،وسط الادس ،أسوة ببادة أبو ديس ،جةو
عةيفا ،أصي

عمايا

تجدد المواجها  ،أمس ،في بادة

شرق المديةا ،التي شهد  ،أيضا ،مواجها

خ لها عدد من الشبان باألعيرة المعدنيا المرافا بالمطات ،التي أبااتها قوا

ااحت ل ضدهم.
واستيمات قوا

ااحت ل

ااحت ل عدوانها ضد الشع

اقتحال ومداهما

التاريخ :األربعاء 2017/1/25
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إذ اقتحمت مخيم الجازون ،شمال رال هللا ،واعتاات عددا من الموابةين ،ونااتهم إلى جها مجهولا،
كما اقتحمت مةازل الموابةين في مديةا بوليرل وقامت بعمايا
وبالمثلد اقتحمت قوة من جي

تفتي

قبل اعتاال عدد مةهم.

ااحت ل بادة بيت أمر ،شمال مديةا الخايل بالضفا الرربيا المحتاا،

واعتاات عددا من الشبان الفاسطيةيين ،عاى غرار ما حدث في مخيم عس ر الاديم ،بمديةا ناباس،
التي نف تها ضدهم.

وفي العيسويا بالادس المحتاا ،أ ةاء حماا المداهما

عمان2017/1/25 ،
الغدّ ،

صور لبناء كنيس بالضفة المحتلة
ًا
" .35هآرتس" تنشر
صور تفصيايا لعمايا بةاء كةيس يهودي شرق مديةا
ا
قاايايا :نشر صحيفا "هآرتس" الصهيونيا
قاايايا شمال الضفا الرربيا المحتاا .وقالت الصحيفا إن س ان مستوبةا "مبشير
اليةيس في مةطاا الةبي إلياس شرق قاايايا ،عاى أر

تسيون" بةوا

استولوا عايها بالار من جدار الفصل

العةصري .وأبا عاى اليةيس اسم "سام يعاو " ،وهو عبارة عن كرفان أقيم عاى مةطاا صودر
ألغ ار

عس ريا ،وتم إزالا افتا كت

عايها "مةطاا عس ريا" ،وشرعوا ببةاء اليةيس فيها.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/24 ،

 .36مستوطنو "عمونا" يتحايلون على القضاء

رال هللا  -محمد يونس :شرع مستوبةون قضت مح ما إسراةيايا بعخ ةهم من أر

فاسطيةيا

خاصا ،ببةاء بمرة استيطانيا بدياا جديدة عاى أر

فاسطيةيا خاصا أيضا ،فيما قدل فاسطيةيون

رةيس باديا ساواد ،قر

رال هللا ،إن المستوبةين في بمرة «عمونا»

التماسا إلى المح ما العايا اإلسراةيايا اعتراضا عاى ذلك.
وقال عبدالرحمن صال

ااستيطانيا المااما عاى أراضي البادة ،وال ين أمر

الخاصا التي استولوا عايها بالاوة ،بدأوا في إقاما بيو

مح ما العدل العايا بعخ ةهم من األر
متةااا عاى أ ار

أخر في البادة تعود

لموابةين فاسطيةيين م صاا لمستوبةا «عوف ار» المااما عاى أراضي البادة والار والبادا

المجاورة .وتعهد بر «م حاا المستوبةين في المحاكم ،وبردهم من أرضةا».

وقدمت مجموعا من الفاسطيةيين التماسا اا ةين إلى المح ما العايا اإلسراةيايا اعتراضا عاى نال

مستوبةي «عمونا» إلى أراضيهم في بادة ساواد .وناات «فرانس برس» عن مة ما «ي

دين»

اإلسراةيايا المةاهضا ل ستيطان أن الماتمسين بالبوا المح ما «بعزالا امر نال عمونا» ممكدين أن

قرار الح وما استخدال ما يطا
التاريخ :األربعاء 2017/1/25
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الماحا بيةما يمثل في الحاياا مصادرة أم

سياسيا ،وهي استارار الح وما

خاصا ألهدا

وإرضاء س ان عمونا» .وأصدر المح ما احاا أم ار بمة مصادرة ه ا األم

الة ر في االتماس.

الخاصا في أ ةاء

وقال رةيس باديا ساواد إن المستوبةين في «عمونا» أخ وا ،في األيال األخيرة ،بةال بيوتهم المتةااا

الى مةطاا تا إلى الشرق من مستوبةا «عوف ار» .وأضا

أن «معركتةا م المستوبةين مستمرة

مة أكثر من عادين من الزمن ،وسةواصاها ب ل الطرق الاانونيا».

الحياة ،لندن2017/1/25 ،

 .37تدريبات عسكرية لالحتالل وعمليات هدم لمنشآت سكنية وزراعية بالضفة
الضفا الرربيا :أجر قوا

ااحت ل اإلسراةياي ،أمس الث اء ،تدريبا

الفجم شرقي بادة عاربا ،جةو

مديةا ناباس شمال الضفا الرربيا المحتاا ،مستخدما ال خيرة الحيا

واألساحا الثاياا.
وقال ناة

رةيس باديا عاربا ،ب ل عبد الهادي ،إن "قوا

وهي تجري تدريبا

عس ريا م ثفا في مةطاا

ااحت ل ،ومة ساعا

فجر الث اء،

عس ريا بين مساكن األهالي ال ين يعيشون في تاك المةطاا" ،مشي ار إلى أن

"ااحت ل حاول بردهم من مةازلهم وأبارهم بعخ ء المساكن ،إا أنهم رفضوا الخروج وأصروا عاى

البااء".
وكش

عبد الهادي أن "قوا

شرقي البادة" ،وأضا

مس ةين ،وأربعا مةشآ

ااحت ل هدمت ،اا ةين ،مساكن ومةشآ

لامزارعين في خربا كرزليا

أنها "داهمت المةطاا وشرعت دون ساب إن ار بهدل المةشآ  ،وقد هدمت
لألغةال ،وعددا آخر من الخيال".

وذكر المتحدث ذاته أن "قوا

ااحت ل تاول سةويا بعمايا

هدل في ه ا الخربا ،بهد

األهالي ال ين يعيشون فيها ،وهم يعتمدون بش ل أساسي في توفير قو

ترحيل

يومهم عاى تربيا المواشي

والثروة الحيوانيا" ،افتا إلى أنهم يس ةون في المةطاا قبل قدول ااحت ل اإلسراةياي واحت له

فاسطين.

في السياق ،قالت مصادر محايا إن قوا

ااحت ل أقدمت عاى هدل  8مةشآ

قريا الجفتاا باألغوار الشماليا ،بحجا البةاء دون ترخيص.

التاريخ :األربعاء 2017/1/25
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 .38الطائرات اإلسرائيلية تواصل رش حقول غزة الحدودية بالمبيدات
غزة ر «الادس العربي» :لايول الثاني عاى التوالي واصات باة ار

ر

إسراةيايا ،عمايا

الحاول

الزراعيا الفاسطيةيا الاريبا من الحدود بالمبيدا  ،في عمايا من شأنها أن تحدث أض ار ار ماديا كبيرة،

في الوقت ال ي واصات فيه قوا

ااحت ل هجماتها عاى الصيادين والمزارعين.

وقال مزارعون ياطةون عاى ماربا من الحدود الشرقيا لمديةا خان يونس جةو
باة ار

زراعيا إسراةيايا تواصل لايول الثاني عاى التوالي ،ر

عمايا الر

مبيدا

قطاع غزة ،إن

عاى أراضيهم .وذكروا أن

بالت أراضي زراعيا تا شرق مديةا رف الاريبا .وأكدوا أنهم لم يتعرفوا بعد عاى

ببيعا المواد التي تاول الطاة ار اإلسراةيايا برشها.
وتسببت عمايا

كبيرة بسب

ساباا في إت

المحاصيل الزراعيا ،وتيبد المزارعون الفاسطيةيون خساةر ماليا

ه ا العمايا .

القدس العربي ،لندن2017/1/25 ،

 .39تل أبيب فرضت غرامات على فلسطينيي الداخل بسبب "مخالفات" البناء بقيمة  14مليون دوالر
الةاصرة“-رأي اليول” -من زهير أندراوس :فيما تحواصل آلا الهدل اإلسراةيايا تدمير البيو العربيا في
غير حمرخصا ،وفيما حيواصل

الداخل الفاسطيةي حمستخدما الحجا الواهيا والممجوجا بأن البيو
عر الر 48نشاباتهم الةضاليا ضد ه ا السياسا العةصريا ،والتي شمات اإلض ار
والم اه ار

سيار
ا
الاطريا ،وأمس اا ةين مسيرة

العال،

تحمل األع ل السوداء عاى الشارع الرةيسي،

المحتجين الفاسطيةيين.
المشاركا اليبيرة من سيا ار
شارع رقم  ،6ال ي تم إغ قه بسب
ح
ح
المتسارعا ،بين بح أجراا المحامي قيس يوس ناصر أن الموابةين
وفيما تتواصل ه ا األحداث ح
العر -الفاسطيةيين ،داخل ما حيسمى بالخط األخضر ،دفعوا في األعوال الخمسا األخيرة ،بين
األعوال  2011حتى  ،2016أكثر من  50مايون شي مدوار أمري ي حيعادل  3.70شي ل إسراةيايي
كرراما ماديا لخزيةا الدولا العبريا ولجان التة يم والبةاء ،وذلك حس أح ال قضاةيا أصدرتها
المحاكم اإلسراةيايا في المافا

الجةاةيا ضد الموابةين بتهم حول مخالفا

تة يم وبةاء.

وير المحامي قيس ناصر ،وهو من قريا كفر سمي في الجايل األعاى ،أن مبا الرراما

الحاياي

يتعد  50مايون شاقل ألن مجموعا كبيرة من لجان التة يم والبةاء ،التي توجه لها به ا الخصوص،
لم تحول له المعطيا

المطاوبا حول ما دفعه لها الموابةون العر من غراما

التة يم والبةاء .باإلضافا إلى ذلك ،فعنه بحس

التاريخ :األربعاء 2017/1/25
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الرراما

الم كورة في أح ال قضاةيا صدر في أكثر من  2000ما

والبةاء ضد الموابةين العر بتهم مخالفا

عاى قانون التة يم والبةاء.

جةاةي فتحته لجان التة يم

في السياق عيةه أكد تارير مركز أبحاث اليةيست ،وال ي تم نشرا عاى الموق اإلليتروني لايةيست،
أكد عاى أن أكثر من  800أل

مخالفا بةاء في إسراةيل ،يعةي حولي  6بالماةا من المخالفا

بها العر  ،فيما قال اليهود بتةفي  94بالماةا من المخالفا  ،وعاى الرغم من ه ا المعطيا
والمجمعا

الهدل اإلسراةيايا تاول بتدمير المةازل في الار والبادا
الفاسطيةي.

قال

فعن آلا

والمدن العربيا في الداخل

رأي اليوم ،لندن2017/1/24 ،

" .41رأي اليوم" :طهران وموسكو وراء االنفتاح واالتصاالت بين حماس ومصر
رأي اليول -بيرو  -خاص :كش

مصدر مطا ومو وق لرأي اليول الةاا

اانفتاح المتزايدة بين حركا حماس في قطاع غزة والساطا

عن أن ممش ار

المصريا تمت في ظل تةسي وضرط

من روسيا وإيران وليس من أي جها أخر داخل أو خارج حركا فت .
وعام بان اتصاا

فعالا تجري حاليا خا

األضواء بين مسئولين روس وإيرانيين وبين قياديين في

حركا حماس داخل قطاع غزة المحاصر.

وقالت المصادر المو وقا إن ه ا ااتصاا

من الجةاح العس ري لحماس وأنها اتصاا
تاك المتعااا بمعبر رف

المصري.

واستئةا

وساهم الةمو اليبير في ااتصاا

المتوترة بين حماس والساطا

تجري أيضا م مسئولين في ح وما الاطاع ماربين

دخات في التفاصيل م الساطا

ااتصاا

المصريا بما في ذلك

بصورة غير مباشرة بين حركا حماس واألمن

األمةيا بين الااهرة وكل من بهران وموس و بتايين الع قا

المصريا.

رأي اليوم ،لندن2017/1/24 ،

" .41إسرائيل" تطالب رعاياها بمغادرة سيناء "فو اًر" خشية عمليات "إرهابية" محتملة

الادس/أحمد الخاياي :بالبت إسراةيل رعاياها بمرادرة شبه جزيرة سيةاء المصريا مشمال شرقي
"فو ار" ،واامتةاع عن السفر إليها ،خشيا عمايا

مالم يتسن الحصول عاى تعاي
التاريخ :األربعاء 2017/1/25
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جاء ذلك في بيان لهيئا م افحا اإلرها

التابعا لديوان رةاسا الوزراء اإلسراةياي ،اليول الث اء،

حصات األناضول عاى نسخا مةه.
وقالت الهيئا إن ق ارراتها جاء

تةفي عمايا

في سيةاء ،ح ر خ لها من "احتماليا

بعد جاسا لتادير الموق

إرهابيا وشي ا ،ضد مواق سياحيا هةا مبسيةاءي" ،دون مزيد من التفاصيل عن تاك

المواق وعن مدة التح ير .واعتبر الهيئا تاك التهديدا
وأشار إلى أن تاديراتها تستةد إلى اقت ار
غدا األربعاءي" ،حي

شهد

السةوا

في سيةاء "عاليا ومستمرة" ،دون توضي .

ذكر  25يةاير/كانون ان  2011مال كر السادسا تحل

الماضيا تةفي عمايا

إرهابيا في ه ا اليول ميول ال كر ي".

وكالة األناضول لألنباء2017/1/24 ،

 .42األردن يدين التوسع االستيطاني اإلسرائيلي ويعّده "تقويضا ممنهجا" لعملية السالم
عمان – بت ار :أكد الح وما إدانتها ليافا اإلجراءا اإلسراةيايا التي تستهد ااستمرار بسياسا

البةاء ااستيطاني وال ي يمثل استهتا ار واضحا بالاانون الدولي وتاويضا ممةهجا لعمايا الس ل في
المةطاا وانتهاكا صارخا لحاوق الشع

الفاسطيةي.

األردنيا تدين وتستةير ه ا اإلجراءا

وأخرها ما أعاةه رةيس الوزراء اإلسراةياي بةيامين نتةياهو عن

وقال وزير الدولا لشمون اإلع ل الةاب الرسمي باسم الح وما الدكتور محمد المومةي إن الح وما
ااستمرار بسياسا ااستيطان ااستف اززيا والمدانا ،ما يمثل ضربا قاسيا ليل الجهود المب ولا إلحياء

عمايا الس ل والعودة لطاولا المفاوضا

بين الفاسطيةيين واإلسراةيايين.

ودعا المومةي الدول اليبر والراعيا لعمايا الس ل والمجتم الدولي لاضرط عاى إسراةيل لوق
سياستها ااستيطانيا وفت المجال أمال الجهود الراميا إلى إحياء مفاوضا
الدولتين ال ي يجم المجتم

الفاسطيةي  -اإلسراةياي.

عمايا الس ل وحل

الدولي عاى أنه الحل الوحيد المطروح والاابل لاتطبي

لاصراع

عمان2017/1/24 ،
الدستورّ ،

" .43حركة مقاطعة إسرائيل" تدعو دول الخليج لوقف التطبيع مع تل أبيب

رال هللا ر «الادس العربي» :هاجمت حركا ماابعا إسراةيل في الخايج الخرق المتصاعد والمتيرر
لماابعا الييان الصهيوني .ودانت به ا الخصوص لااء األمير السعودي تركي الفيصل بالوزيرة

اإلسراةيايا الساباا تسيبي ليفةي في ممتمر دافوس في سويسرا .وكانت ليفةي قد نشر عاى حسابها

في تويتر صورة وديا تجمعها وتركي الفيصل.
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وقالت حركا الماابعا إن «ما يضاع

قااةا وامتعاضةا هو أن ه ا الخرق السافر لماابعا العدو لم

ي ن األول من نوعه عاى يد تركي الفيصل وغيرا ،فه ا الاااء يضا

ياول بها األمير م مسمولين صهايةا.
وأدانت حركا الماابعا لااءا

إلى ساساا من المرازا

تركي الفيصل التطبيعيا التي «ا تستخ

السعوديا المعان بل وتضر بعر

الحاةط رف

فاط بموق

التي
الممايا

م يين السعوديين التطبي م الييان الصهيوني

ومصافحا من أياديهم ماطخا بدماء إخوتهم في فاسطين».
وجاء في بيان لاحركا «إنةا كموابةين خايجيين وكأصحا

الااب ألي محاولا رسميا أو شبه رسميا لتطبي الع قا
السعوديا بوض حد له ا العب
العديد من المةاص

موقفها وموق
كما ندد

اإلما ار

ضماةر حيا نعان موقفةا الثابت بالرف
م الييان الصهيوني ونطال

الح وما

بثوابت شعبةا وأمتةا ا سيما وأن األمير تركي الفيصل سب وأن تااد

العايا فيتأكد في حاه بش ل أكبر ضرورة االتزال بموق

شعبها التاريخي».

الممايا المعان واحترال

حركا الماابعا في الخايج وأدانت األخبار التي تم تداولها ممخ ار حول شراء دولا

لس ح إسراةياي« ،إذ تش ل شركا

الس ح اإلسراةيايا العمود الفاري لامة وما العس ريا

اإلرهابيا لاييان الصهيوني ال ي يسوق ه ا األساحا بل ويباهي بأنها «مجربا ميدانيا» وهي فع
مجربا ضد أبرياء عزل ضد أشااةةا الفاسطيةيين والابةانيين».

واعتبر الحركا أن ه ا البوادر التطبيعيا التي تصدر من السعوديا واإلما ار

لن تمر دون رف

الخايج لتصعيد حم

ومااوما من كافا فئا

المجتم الخايجي .ودعت الحركا الشع

ماابعا ضد إسراةيل وتيثي

ح وماتهم باالتزال بمعايير الماابعا وتوجها

ودول خايجيا أخر

حم

العربي في

مةاهضا التطبي والضرط عاى

شعو الخايج الرافضا لاتطبي .

القدس العربي ،لندن2017/1/25 ،

 .44مفتي سورية :سندعو علماء بالد الشام التخاذ موقف ضد نقل السفارة األميركية

دمش  -وفا :أكد مفتي الجمهوريا العربيا السوريا أحمد بدر الدين حسون ،أنه سيعمل عاى دعوة
عاماء مسامي ب د الشال اتخاذ موق

ضد نال السفارة األميركيا لاادس.

وشدد المفتي حسون خ ل لااةه مدير الداةرة السياسيا لمة ما التحرير الفاسطيةيا السفير أنور عبد

الهادي ،اليول الث اء ،عاى دعم سوريا الحاوق المشروعا لاشع

الفاسطيةي ،قاة " :رغم ما يحدث

في سوريا إا أن الاضيا الفاسطيةيا تباى الاضيا المركزيا واألولى بالةسبا إليها".
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وهةأ الشع

الفاسطيةي والرةيس محمود عباس باإلنجا از

السياسيا من ااعت ار

بدولا فاسطين

باألمم المتحدة ،ورف العام الفاسطيةي ،وقرار إدانا ااستيطان واعتبارا غير شرعي ،وافتتاح سفارة

دولا فاسطين لد دولا الفاتي ان.

بدورا ،وض عبد الهادي المفتي في صورة ااعتداءا
الشبا

اإلسراةيايا المستمرة ضد أبةاء شعبةا وقتل

الفاسطيةي بدل بارد وتهويد مادساته اإلس ميا والمسيحيا ،وااستمرار في ااستيطان رغم

قرار مجاس األمن األخير رقم  2334ال ي أكد عدل شرعيا ااستيطان.

وأكد السفير عبد الهادي عاى دعم فاسطين لاحل السياسي بسوريا من خ ل حوار سوري سوري

بدون تدخل خارجي.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/24 ،

 .45مقتدى الصدر :نقل السفارة األميركية إلى القدس إعالن حرب
برداد" -الحياة" :دعا زعيم التيار الصدري ماتد

الصدر أمس ،إلى تش يل فرقا خاصا لتحرير

الادس اذا ناات السفارة األميركيا إلى الادس ،كما بال
وكان الرةيس األميركي دونالد ترام

بعغ ق السفارة األميركيا في العراق فو ار.

وعد خ ل حماته اانتخابيا بةال السفارة األميركيا إلى الادس.

وقال الصدر في بيان «إذا ناات السفارة األميركيا إلى الادس ،فه ا إع ن الحر بصورة عاةيا ضد

اإلس ل وبصورة أكثر من ذي قبل» ،داعيا إلى «تش يل فرقا خاصا لتحرير الادس» ،وأضا
عاى «جامعا الدول العربيا إما أن تستايل أو أن تحل أو أن تا

أن

وقفا جادة لمة ذلك التعدي

الصار » ،مطالبا مة ما التعاون اإلس مي بر «وقفا جادة وحايايا ا رمزيا».
وتاب أن عاى «الدول اإلس ميا كافا غا السفا ار

اإلسراةيايا واألميركيا ،وا أقل من غااها موقتا

ا سيما األميركيا» ،مشددا عاى ضرورة «غا السفارة األميركيا في العراق فو ار» .وأكد الصدر «إذا
تراجعت مالوايا

المتحدةي عن ذلك فه ا قد يعةي أنها ستفت صفحا جديدة م الشرق األوسط

والدول العربيا واإلس ميا وخصوصا بعد تصري ترام

أن واشةطن لن تتدخل في شمون الدول

األخر  ،وأن مةطااه وشعارا هو أميركا أوا ،وستباى مبروضا من الجمي ».

الحياة ،لندن2017/1/25 ،

 .46جامعة الدول العربية تدين مصادقة "إسرائيل" على بناء وحدات استيطانية بالقدس
الااهرة  /خالد إبراهيم :أدانت جامعا الدول العربيا ،مصادقا إسراةيل عاى بةاء  566وحدة استيطانيا
جديدة في مستوبةا

تا بالادس الشرقيا المحتاا.
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واعتبر الجامعا العربيا ،في بيان ،اليول الث اء ،أن "المصادقا عاى بةاء وحدا

صارخا إلرادة المجتم الدولي وانتهاكا متواص وجسيما لااانون والشرعيا الدوليا".

جديدة يعد تحديا

وبالبت الجامعا مجاس األمن بر "تحمل مسمولياته ومباشرة اختصاصه إلنفاذ ق ارراته والتصدي له ا
ااستيطان والتحدي اإلسراةياي ال ي باتت تداعياته تهدد ،ليس فاط حل الدولتين المعبر عن الخيار

الدولي الوحيد ،وإنما عاى السام واألمن وجديا المجتم الدولي وفعاليا ق ارراته وقدرته عاى إنفاذها".

وأشار إلى أن "ه ا الةشات ااستيطاني الجديد يأتي ردا عاى قرار مجاس األمن األخير ال ي
ااستيطان نهاةيا في األراضي الفاسطيةيا المحتاا عال  1967بما فيها الادس الشرقيا

ياضي بوق

التي تةتهك الميثاق وقواعد الاانون الدولي وأصبحت تهدد

وعدل شرعيا إنشاء إسراةيل لامستوبةا
بصورة مباشرة وخطيرة حل الدولتين".

وكالة األناضول لألنباء2017/1/24 ،

 .47البيت األبيض :ال قرار لنقل سفارتنا إلى القدس
بعد ق ار ار
الجزيرة  +وكاا  :قال البيت األبي اا ةين إن الرةيس األميركي دونالد ترم لم يتخ ح
بشأن نال سفارة ب دا في إسراةيل من تل أبي إلى الادس .يأتي ذلك بيةما ح ر جها فاسطيةيا
من عواق

نال السفارة األميركيا إلى الادس.

وقال المتحدث باسم البيت األبي

شون سبايسر أمس اا ةين لاصحفيين "ليست هةا

وذلك بعدما أكد في وقت ساب أن الوايا

ق ار ار "،

المتحدة في "المراحل المب رة جدا" لمةاقشا نال السفارة

إلى الادس.

وقال مسمول إسراةياي في رسالا نصيا بعد بيان سبايسر "يبدو كأنه يتم تأجياها" ،وف

وكالا رويترز.

ما ذكرته

الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/24 ،

 .48البيت األبيض يدرس قرار أوباما منح  221مليون دوالر للسلطة الفلسطينية
واشةطن – صفا :أعان البيت األبي

الاياا الماضيا أنه يدرس من جديد قرار الرةيس األمري ي

الساب ب ار أوباما قبيل مرادرته مةصبه ،مة الفاسطيةيين مساعدا
وقال الةاب

باسان البيت األبي

"إن الرةيس دونالد ترام

ماليا بمبا  221مايون دوار.

سيعمل عاى ضمان أن تيون كل

صفاا ،وكل دوار يةف من قبل الح وما ،يتم بطرياا تحترل داف الضراة

أكثر" ،وفاما ناات اإلذاعا اإلسراةيايا العاما.
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وأخطر اإلدارة األميركيا الساباا "اليونررس" بعرسال ه ا األموال صباح الر 20من كانون الثاني/
يةاير ،قبل ساعا

من أداء الرةيس ترام

اليمين الدستوريا.

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)2017/1/25 ،

 .49األمم المتحدة تدين "األعمال األحادية" في قضية المستوطنات اإلسرائيلية
األمم المتحدة -مأ

اإلسراةيايا األخيرة لتسري

 :دانت األمم المتحدة ،الث اء  ،المباد ار

ااستيطان في األراضي الفاسطيةيا المحتاا مشيرة إلى أن ه ا “األعمال األحاديا” عابا لحل

الدولتين.

وقال المتحدث باسم األمم المتحدة ستيفان دوجاريك “ير األمين العال مانطونيو غوتيريسي أن ا

بديل لحل الدولتين” .وأضا

“في ه ا الصدد أي قرار أحادي قد يش ل عابا لهد

األمين العال بشدة” .وأكد المتحدث أن موق

قيال دولتين ياا

األمم المتحدة من بةاء مساكن في الضفا الرربيا

والادس الشرقيا “لم يترير” .وقال “نعتبر ذلك ضمن فئا األعمال األحاديا”.

وتاب “عاى الجانبين أن يجريا مفاوضا

دولتان لشعبين”.

بةوايا حسةا لتحاي

هد

الدولتين إسراةيل وفاسطين.

القدس العربي ،لندن2017/1/25 ،

 .51خبراء إسرائيليون :نقل السفارة األميركية إلى القدس سيفجر انتفاضة
ح ر أوسات إسراةيايا من األحادي

وما قد يتبعها من تطو ار
المحتاا.

وأجر مراسل موق
استش ار

وتراوحت التادي ار

إسراةيل.

أمةيا وميدانيا خطيرة تاود لتفجير انتفاضا الثا في األراضي الفاسطيةيا

"أن آر جي" آسا

غوان ،استفتاء بين عدد من الخبراء اإلسراةيايين،

ردود الفعل حول إم انيا تةفي وعد ترم

والسياسيا الخطيرة.
م اه ار

المتزايدة بشأن نال السفارة األميركيا من تل أبي

نال السفارة األميركيا لاادس وآ ارها األمةيا

بين أن تاتصر ردود الفعل عربيا عاى التصريحا

عارما ومواجها

التاريخ :األربعاء 2017/1/25
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الشرق األوسط بجامعا بار إي ن ،قوله إن الدول

ونال غوان عن يهودا ب نرا من قسم دراسا

العربيا بحاجا إلى الرةيس األميركي دونالد ترم  ،ول لك قد تاتصر ردود فعاها عاى ااحتجاج

السياسي.

من جهتها قالت الباحثا في الشمون الفاسطيةيا وتاريخ الشرق األوسط بجامعا حيفا رونيت ميرزان،
إن ردود الفعل العربيا يم ن تاسيمها لعدة أقسال :أولها عاى شب ا

قابعا ،لين من الصع

توق كي

ستيون ردود فعل حركا حماس والساطا الفاسطيةيا ،رغم ما

تمران به من ضاةاا صعبا.

وبال

بالتفري

عيدان زيايوفيت

التواصل التي ستشهد رفضا

الشرق األوسط من اليايا األكاديميا عيمك يزرعئيل،

رةيس قسم دراسا

بين ردود الفعل الفاسطيةيا والعربيا ،مشي ار إلى أنه سي ون من صال حماس والساطا

الفاسطيةيا انداع أعمال عة

في الادس ،بما فيها عمايا

وح ر من إم انيا تطور المواجها

م العالم العربي لتصب حربا ديةيا ،ممكدا أن عاى اإلدارة

األميركيا أن تتةبه من استر ل المة ما

تعبيرا.

من جهته نال زةي

الطعن بالس اكين ،عاى حد قوله.

اإلس ميا لموضوع السفارة ومة الصراع بعدا ديةيا ،وف

كال مراسل موق "أن آر جي" عن تمار زيةدبيرغ عضو اليةيست عن حز

ميرتس المعار  ،أنها ترف

نال السفارة األميركيا لاادس دون اتفاق م الفاسطيةيين ،ألن له ا

الخطوة آ ا ار كار يا ،معتبرة أن توجها

بدعم مطال

ترم

اليمين اإلسراةياي ،كفياا بتحاي مصيبا

سياسيا ،ألنه يمة شرعيا دوليا ل ستيطان.
وأوضحت أن أسبا

رفضها لةال السفارة تتمثل في أنها خطوة أحاديا ،وألن رةيس الح وما بةيامين

ال ها

أحاديا ،ليةه

نتةياهو رف

لممتمر باريس ألنه سيمة الفاسطيةيين الح في الايال بخطوا

اليول م ح ومته اليميةيا بصدد الايال بخطوا

رابعا.

و اني ه ا األسبا

أحاديا ضد الفاسطيةيين قد تشعل انتفاضا الثا أو

أن رسالا نال السفارة تعةي أن الادس ليست عاصما الشعبين ،وإنما العاصما

الوحيدة لدولا إسراةيل ،مما يعةي غيا

أي أف

سياسي لادولا الفاسطيةيا .ويتعا

السب

الثال

بالةوايا اليامةا وراء نال السفارة في عدل حل الاضيا الفاسطيةيا والاضاء عاى أي مستابل سياسي.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/24 ،
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 .51ألمانيا :حزب "البديل" يقرر عدم طرد زعيم له انتقد نصب "الهولوكوست"

برلين ر ع ء جمعا :اكتفى حز البديل من أجل ألمانيا مAfDي اليميةي الشعبوي باتخاذ إجراءا

تأديبيا ضد بيورن هوكه ،زعيم الحز بوايا توريةرن بشرق ألمانيا ،والتخاي عن فيرة بردا عاى
ع س ما كانت تطال

نص

زعيما الحز فراوكا بيتري .وكان هوكه قد وجه انتاادا

مثيرة لاجدل لوجود

ت كاري لضحايا المحرقا الةازيا لايهود «هولوكوست» ،وسط العاصما األلمانيا برلين.

وعاى الرغم من أن قيادة الحز تحاات بعد ممتمر عبر الهات

استمر

ث ساعا

من أن هوكه

«أضر بم انا الحز » في خطابه يول  17كانون الثاني/يةاير الحالي ،فعن دواةر من الحز ذكر
أنه لم يتم التواف عاى بردا وبالتالي تم ااكتفاء باتخاذ «إجراءا
وكان المجاس المركزي لايهود في ألمانيا قد انتاد مواق

تأديبيا» بحاه.

حز البديل في وقت ساب  ،معب ار أن

الحز اليميةي لن يستطي تاديم حاوا لمشاكل ألمانيا .وقال رةيس المركز يوس

شوستر في برلين

اا ةين إن الحز لم يةج فاط عاى ما يبدو في استر ل استياء اليثير من الموابةين من السياسا
الساةدة ،بل أيضا في تأجيج ه ا ااستياء بشعا ار

شعبويا .وأضا

شوستر« :في العمل البرلماني

سيتض سريعا أن حز البديل من أجل ألمانيا ا يم ةه تاديم أيا حاول لمشاكل ألمانيا الراهةا».

القدس العربي ،لندن2017/1/25 ،

 .52مستشار الرئيس األمريكي يستخدم تسمية يهودية للضفة
وكاا  :في خطوة غير مألوفا ،استخدل مستشار لارةيس األمري ي ،دونالد ترام  ،تسميا يهوديا
لاحدي

عن الضفا الرربيا .وقال مستشار ترام  ،جورج بابدوباوس ،في شريط فيديو قصير ،نشرا

يوسي داغان ،رةيس مجاس المستوبةا
تتطا لع قا

جديدة م يهودا والسامرة».

«اإلسراةيايا» في الضفا الرربيا ،إن «اإلدارة األمري يا

وي هر في الشريط ال ي نشرته صحيفا «الجروزاليم بوست «اإلسراةيايا»» عاى موقعها اإلليتروني،

اا ةين ،بابدوباوس وهو ياول« :كان لااء ممتا از م يوسي مداغاني ،ونتمةى لاشع

والسامرة أن ي ون العال  2017راةعا» .وأضا

في يهودا

«نتطا إلى الدخول في ع قا جديدة م كل

«إسراةيل» ،بما فيها يهودا والسامرة التاريخيا» .وعادة ا يستخدل المسمولون األمري يون ،تعبير
«يهودا والسامرة» لإلشارة إلى الضفا الرربيا.

وقالت استر الو  ،المتحد ا باسان داغان ،إن أحد المسمولين السياسيين األمري يين ال ين التاى بهم

داغان في واشةطن قال له :قريبا قريبا لن نطا عاى المستوبةا
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 .53رئيس البرلمان اليوناني :السالم في الشرق األوسط لن يتحقق إال بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي

رال هللا :قال رةيس البرلمان اليوناني ني واس فوتسيس ،إن الس ل وااستارار في الشرق األوسط لن
يتحااا إا بعنهاء ااحت ل اإلسراةياي وتسايط الضوء عاى الاضيا الفاسطيةيا ،التي تعتبر أهم

الاضايا المطروحا عاى الساحا الدوليا .جاء ذلك خ ل زيارته والوفد المراف  ،مار المجاس
التشريعي الفاسطيةي ،في مديةا رال هللا.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/25 ،

 .54عالم العالقات الدولية الجديدة ليس نظاماً ...ويعصى على االستقطاب والتحكم والهيكلة
إعداد مةال نحاس :من المب ر الجزل بأن انتخا
زعاما أميركيا عاى العالم .ولين ه ا اانتخا

ف ا بثت ااضط ار
يتوق

ويتوق أن تخا

هز عددا من المساما

هو ختال مرحاا

الرربيا .فالرجل خا

اضطرابا  .وليةةي لست متياةا من أنه خطر .وبع

عايةا ،وعاى آخرين .فمة  ،1992بعد انهيار ااتحاد السوفياتي ،غادر الع قا

عالم الاطبين إلى عالم معولم وضعي

عواص

دونالد ترام

إلى البيت األبي

أوبير فيدرين

ااستارار وبحر هاةج ا يعر

ها

الدوليا

الس يةا ،وليةه خال من

متصاا .وفي أ ةاء رب قرن ،صدق الرربيون الوعد ال ي قطعه جورج بو

1993ي بة ال عالمي جديد في قيادة مستةيرة تتواها الوايا

حماا

األ

المتحدة .وتشار

م-1989

األوروبيون

واألميركيون ،عاى رغم ميل هماء إلى فهم قومي وأولئك إلى فهم مثالي ،وهما واحدا في شأن الة ال

الجديد الموعود .وه ا كاه اليول بويت صفحته.
وانتخا

انتفاضا

دونالد ترام

ليس السب

في انا

األحوال ،بل هو تعبير عن ه ا األحوال .وهي مرة

انتخابيا ،عاى غرار البري زيت أو ظواهر أخر شبيها ،اضطاعت بها الطباا

الشعبيا.

المتوسطا الرربيا خطاها،

فه ا لم تصدق يوما عولما «سعيدة» أو حمطمئةا .واقتفت الطباا
وأشاحت بوجهها عن العولما وعن أوروبا .وانتخا ترام بدا من أوروبا جاة از ولين غير معاول،
معا .فهو بع

الرع

قط أواصرا بطباا

األقايا

وااشمئزاز في نفوس األوروبيين .وخرج عاى توقعا

يسار أميركي وأوروبي

شعبيا تاترع عاى نحو «مةحر » وغير اة  ،وراهن ب ل قواا وآماله عاى

عاى أنواعها ماإلتةيا والديةيا والعرقيا والجةسيا...ي.

تبد
ومن ناحيا أخر  ،ظهر أع ار
خسارة الرربيين حصريا الاوة والساطان مة أعوال .ولم ح
الخسارة صارخا إا في ضوء حوادث ف يعا مثل استعادة الة ال السوري أحياء حا الشرقيا تحت
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غطاء س ح الجو الروسي ،أو م الشروع في مفاوضا

عاى الخروج من األزما السوريا ،تولت

روسيا إع نها وساهمت تركيا وإيران في إعدادها  -من غير الوايا

المتحدة وا فرنسا  .-فحف

األمران الخسارة ،وشه ار عاى المأل ما ا يصدق أو ما بدا غير قابل لاتصدي  .وأشك في أنةا نادر

ح التادير دالا ه ا الوقاة ونتاةجها.
و ما بع

التواف في ما ياوله با ار أوباما ودونالد ترام

في مسألا الدور األميركي في الع قا

الدوليا الجديدة .فهما يدعوان إلى سياسا متحف ا عايها أن تحتس

إخفاق التدخل األميركي

العس ري في أفرانستان ،وعاى نحو أع م تيافته في العراق ،بيةما يشهد العالم بروز الاو الةاشئا.
والفرق بين اإل ةين هو فجاجا عبارة ترام

عن األمر .وه ا الةهج في السياسا الدوليا األميركيا

يدير ال هر لاةهج الوياسوني [نسبا إلى وودرو نياسون م1924-1856ي ،داعيا دخول الوايا
شرعا ح

المتحدة في الحر األوروبيا األولى وصاح

األمم في ااستا ل] ال ي تبةاا شطر

راج من الةخ

األميركيا موالعالمياي ،والمحاف ون الجدد ال ين اقترعوا كاهم لهي ري كايةتون هم

جةاح ه ا الةخ

مفاعيل عمياا تطاول

المتطر  .وتترت  ،عاى مد

بعيد ،عاى ه ا اانعطا

الع قا

الدوليا في مجماها.

وانتخا

أوباما إلى الرةاسا جاء ردا عاى عايدة المحاف ين الجدد «الرربيا» ،ودعوتهم ،غداة 1992

م في عهد جورج بو

اابن م2009-2001ي ،الوايا

المتحدة إلى نشر الديموقرابيا واقتصاد

السوق وقيم الرر في أنحاء العالم وأصااعه .وه ا مرآة جبرو

قوة م فرة .وفي أعاا

 11أياول

مسبتمبري ساور السياسا األميركيا قا مصدرا عداء الروس والصيةيين والمسامين ،وعدوان بع

الدول مالعراقي .وفي ه ا السياق او ال ر

تباور العايدة «الرربيا» ،وقسمتها العالم معس رين

متعاديين ومتحاربين.

وسعى أوباما في تهدةا أميركا ،وحماها عاى الرجوع عن الاسما الحربيا ،والتدخل العس ري مرتها.
واألمر لم يحسم بعد .فالعايدة الرربيا ،وهي مزيج من تفوق وغطرسا وهاجس متش ك ،انتهى إلى

الفشل وأ ار قااا ...في الرر

نفسه .واألميركيون ،وغير األميركيين ،ماوا العمايا

العس ريا

الخارجيا ،وإن كان بعضها ،في كوسوفو م1999ي أو في مستهل حوادث ليبيا م2011ي ،مبر ار .وعاى
الرر اإلقرار باستحالا اضط عه بتصريف شمون العالم .وهو مابل عاى تاايص نازعه الرسولي

والتبشيري .ودونالد ترام

ترجما ف ا له ا الحال.

وعودة جزةيا إلى عالم تتااسمه مةاب نفوذ ،وجها غير مستبعدة .وهي نتيجا تياد تيون مباشرة
ل فتاار إلى مجتم ون ال دوليين ،ولاصور شربي العالم عن التح م في كل شاردة وواردة .ويثير

ه ا الاصور دعاة الهيمةا األميركيين .فهم يرون أن داةرة الةفوذ العالمي الوحيدة الساةرا أو المابولا
التاريخ :األربعاء 2017/1/25

العدد4180 :

ص

35

هي داةرة الةفوذ األميركيا! ولين الصين ا تةفك قوتها عن التعاظم ،وروسيا تستفي

من سباتها

الدول ،في الشرق األوسط وشمال شرقي آسيا وفي

وغيبتها عاى رغم بداها م امن ضعفها .وبع

إفريايا ،تزن األمور والاوة في ه ا الميزان .وغايا ألمانيا في حال ااقتصاد ،من توس أوروبا شرقا،
هي ال هور في داةرة الةفوذ .والفرنيوفونيا واإلسبانيا تتوس ن بااشت ار في الارا إلى الحفاة عاى

داةرتي نفوذ.

لن تيون مرااا .فالشرق األوسط يتصدع عاى م أر

وه ا الدواةر أو المةاب

مستطاع الاو اإلقايميا فر

مةا ،وليس في

إرادتها وحدها :ا الة ال اإليراني واستراتيجيته اإليرانيا – الشيعيا ،وا

دولا عربيا بارزة ،وا تركيا وعثمانيتها الجديدة .وفي مادور مصر إدارة مصالحها ال اتيا والوبةيا
في سياستها الفاسطيةيا خطأ ،وعايها ضمان أمةها والتزال ه ا الضمان.

فحس  .وإسراةيل ترتي

وعاى ه ا ،ا يم ن قوة خارجيا فر

اقتسال عاى مثال اتفاق

الحل ال ي ترتأي من بري اتفاقا

ساي س -بي و مبين فرنسا وبريطانيا في 1916ي أو سان ريمو مبين الحافاء في 1920ي.

الث ا قد يعاد

فهل تتااسم الوايا المتحدة وروسيا والصين العالم ولين ع َل قد يجم األقطا
دونالد ترام صفاا هةا أو هةا م ف ديمير بوتين .أما ااتفاق الشامل بيةهما فيفتار إلى قواعد
واضحا .وتص

الم ح ا في شأن روسيا والصين ،عاى رغم خطاباتهما المةاهضا لارر

واشتراكهما فيها .والع قا

الدوليا تةوعت موازيةها ومحاورها ،وترا

األدوار والمساةل ،ول ا تعصى اإلحابا بها من جان
أقطا

عدة ...وبع

البادان المئتين التي تتأل

والعس ري وليةها مصدر بع

وإلى ه ا الدول يةبري احتسا

وهيئا

الاط

عايها الزةبايا نتيجا كثرة

المفتر  ،واحدا كان أل حافا من

مةها األمم المتحدة ،بادان ضعيفا الةفوذ السياسي

موارد الطاقا ،وأخر تتبوأ مواق جررافيا استراتيجيا...

ديةيا ،الخ .وه ا الييانا

قوة شركا

وهيئا

تعاد عمايا

ماليا ومة ما

غير ح وميا ووساةط إع ل

البت في المساةل ،وصوغ الا ار ار  ،ولو في أبر

متعددة األب ار  .وقد ي ون انتهاج سياسا خارجيا متصاا ومتماس ا أسهل عاى أن ما متساطا،
مثل الصين وروسيا وإيران ،مةه عاى الديموقرابيا

المعاصرة .فما يجوز توقعه ،به ا الحال ،هو

ااخت ت وليس الهي اا عاى أركان بيةا .ولعل مأساة حا

قريةا عاى عب

وانه يار سياساتها التي أقامتها عاى معايير أخ قيا ومواق

اعتباريا ومعةويا ،ا شك محترما ولين

ا تصا دلي

تصور الدول الرربيا،

عمايا .واألوراق بيد روسيا ،ومعها إيران .وفشل روسيا ا يوليةا دو ار في األزما.

وعايةا استخ ص الدروس والعبر.
وبع

مش اا أوروبا في ميدان السياسا الدوليا أن ما قو أوروبيا ولين «أوروبا» ليست أوا

مشروع بةاء قوة دوليا .فهي ،مة خطوها خطواتها األولى ،نوع من تة يم أوكات إليه إدارة مشروع
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مارشال .وفر

األميركيون ،غداة الحر  ،عاى الفرنسيين التعاون م األلمان .م كانت أوروبا ،من
الوقت ،إلى يول عمد فرنسوا

بعدها ،سوقا .أما فيرة أوروبا الاوة السياسيا والعس ريا فتأخر بع

ميتران وهامو كول وجا دياور موزير الماليا الفرنسيي ،في  ،1984م في  ،1992إلى صوغ فيرة
أوروبا السياسيا وااجتماعيا وااقتصاديا ،أوروبا الموابةين .والح ياال إن األوروبيين اآلخرين لم

ي ونوا ماتةعين فع بالخطا الفرنسيا – األلمانيا.

ويستفي اليول األوروبيون ،وكانوا يحسبون أنهم يةعمون بعالم مثالي يسودا الح وتضامن المجتم
الدولي ،عاى جوراسيك بار مصراع الديةاصو ار ي :فدونالد ترام

يستفزنا ،والمسامررون نه

يثير قا

الجمي ر  ،وبوتين

لاتمزق .وقد يستدعي ذلك صدما خ قا ،ولير ررن شيئا من ه ا لم يحصل

إلى اآلن .ولن تتج رردد السياسا األوروبيا من بري إضافا وقود إلى الوعود ،وم ررن غير المبادر ررة إلى

التريير .وه ا يبع

في ناس كثيرين الرغبا ف رري التخا رري ع ررن أوروبا ومةاهضتها والتش يك فيها،

والطعن في ميل الهيئا

ف بأس بتعاي اإلجراءا

األوروبيا إلى سن التشريعا

المايدة والتفصيايا.

األوروبيا موقتا ،وااستماع إلى الشعو  ،وقبول رغبا ه ا الشعو

في

الحفاة عاى شيء من الهويا والسيادة ،وبابها األمن .ويتولى ممتمر الدول العازما عاى دوال

أوروبا تجديد التأسيس األوروبي عاى أركان إراديا ،فيار برنامجا قابعا ياضي باصر المفوضيا

عاى بت «المفاتي » أو التوجها

العاما المستابايا ،وأولها ن ال اقتراح شيةرين متةال حر في بادان

ااتحادي معاول ومشروت بمراقبا الحدود الخارجيا.

ف أمل بتجديد الفيرة األوروبيا من غير شح همم الشعو المعةيا وإقبالها .وعاى الاادة األوروبيين
المسموعي الياما مخاببا ترام

بالاول :إذا انسحبت الوايا

المتحدة من اتفاق باريس معاى

المةا ي فةحن ماضون في التزامه ،ونحن ماضون في التزال ااتفاق الةووي في حال تةصايم ،وإذا
عمدتم إلى معاقبتةا بادرنا إلى إنشاء ن ال تبادل م الدول الةاشئا والتعاون م إيران .وعايةا إشهار
مواقفةا في شأن السياسا الروسيا في مسألتي الارل وسوريا .وأما المعاهدا

األوروبيين المفاوضا عايها في ضوء مصالحهم.

التجاريا الدوليا فعاى

الحياة ،لندن2017/1/25 ،

 .55تقرير :ستة خيارات أمام ترامب بشأن "وعد" نقل السفارة األمريكية للقدس
عبد الرؤو

أرناؤوت :يشرل موضوع نال السفارة األمري يا ،في إسراةيل من مديةا تل أبي

إلى

الادس ،السياسيين الفاسطيةيين واإلسراةيايين والدوليين والعر  ،مة اإلع ن عن فوز دونالد ترام

في اانتخابا

الرةاسيا األمري يا في نوفمبر/تشرين اني الماضي.
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األحد أنه في المراحل األوليا ،من مةاقشا قضيا نال السفارة األمري يا في

وبعع ن البيت األبي
إسراةيل من مديةا تل أبي

إلى الادس ،ي ون الرةيس األمري ي دونالد ترام

أمال  6خيا ار  .ويبدو

خيار إع ن نال السفارة إلى الادس الرربيا ،م اإلبااء عاى الاةصايا األمري يا في الادس الشرقيا،

هو الخيار األكثر ترجيحا ،دون استبعاد خيار اإلع ن عن الشروع في عمايا قد تستررق سةوا

لبةاء السفارة.

وخ فا لإلسراةيايين ال ين يأماون أن ياجأ إلى خيار نال السفارة ،فعن الفاسطيةيين يأماون أن ياجأ
إلى خيار إبااء الوض عاى ما هو عايه ،إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن مستابل المديةا ،وهو

الخيار المستبعد في المرحاا الحاليا.

الخيار األول :نقل السفارة األمريكية إلى القدس:
تطال

الح وما

من تل أبي

اإلسراةيايا مة سةوا

األمري يا المتعاقبا بةال السفارة األمري يا

بوياا ،اإلدا ار

إلى الادس ليمثل ذلك اعترافا بالضم اإلسراةياي ،غير المابول دوليا ،لاادس الشرقيا إلى

إسراةيل .وقد انضم اليونررس األمري ي إلى ه ا المطالبا

يدعو لةال السفارة األمري يا إلى الادس.
ويرف

عايها.

الفاسطيةيون ه ا األمر بشدة ،وياوحون بخطوا

في العال  ،1995من خ ل سن قرار

دباوماسيا في حال إقدال اإلدارة األمري يا

الخيار الثاني :إبقاء الوضع على حاله:
رفضت اإلدا ار

األمري يا المتعاقبا ااستجابا إلى با

األمري ي في العال  1995بةال السفارة األمري يا إلى الادس.
ومة صدور قرار اليونررس عال  1995بةال السفارة ،دأ

م ك ار

الح وما

اإلسراةيايا واحاا اليونررس

الرؤساء األمري يون عاى التوقي عاى

كل  6أشهر بتأجيل نال السفارة األمري يا إلى الادس "من أجل مصاحا األمن الاومي

األمري ي".

ووق الرةيس األمري ي الساب

با ار

أوباما ،آخر ه ا الم ك ار

في شهر نوفمبر/تشرين اني

الماضي ،ويةتهي مفعولها في شهر إبريل /نيسان المابل .واستةادا إلى ذلك فاد شجعت اإلدا ار
األمري يا المفاوضا

الفاسطيةيا اإلسراةيايا لاتوصل إلى اتفاق بشأن مستابل المديةا .ويابل

الفاسطيةيون به ا الخيار ،م تسري المفاوضا
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الخيار الثالث :نقل السفارة األمريكية إلى القدس الغربية وإبقاء القنصلية في القدس الشرقية:

يطرح مراقبون إم انيا نال السفارة األمري يا إلى الادس الرربيا م اإلبااء عاى الاةصايا األمري يا

العاما في الادس الشرقيا .ومة العال  ،1948تتولى السفارة األمري يا في تل أبي

مسموليا الع قا

م إسراةيل ،فيما تاول الاةصايا األمري يا العاما في الادس بمسموليا الع قا م الفاسطيةيين.
وا توجد صاا إداريا بين الاةصايا والسفارة ،حي

األمري يا .ولم يتض الموق

يرتبط ك مهما بش ل مةفصل م و ازرة الخارجيا

اإلسراةياي من مثل ه ا خيار ،وإن كان المسمولون اإلسراةيايون

يعتبرون نال السفارة إلى الادس إق ار ار بأن "الادس الموحدة عاصما إلسراةيل" ،حسبما ياولون .ولين

الفاسطيةيون يرفضون بشدة ه ا الخيار.

وقال مسمول فاسطيةي كبير لوكالا األناضول ":نال السفارة إلى الادس يعةي إقرار واعت ار

الوايا

المتحدة عاصما إلسراةيل" .وأضا  ":إسراةيل أعاةت ضمها لاادس الشرقيا مة احت لها عال ،1967

فعذا ما ألرت إسراةيل قرارها ه ا فايل حادث حدي ".

الخيار الرابع :اعتبار القدس الغربية عاصمة إسرائيل والشرقية عاصمة فلسطين
بموج

ه ا الخيار تةال الوايا

المتحدة األمري يا السفارة إلى الادس الرربيا ،باعتبارها عاصما

إسراةيل ،وتحول الاةصايا األمري يا في الادس الشرقيا إلى سفارة باعتبار المديةا عاصما فاسطين.
بالةسبا لافاسطيةيين يعتبر ه ا الخيار هو المفضل ،غير انه لم يسب أن برحه أي مسمول أمري ي

وترفضه إسراةيل بشدة.

الخيار الخامس :إبقاء السفارة في تل ابيب ولكن السفير يعمل من القدس:
ناات صحيفا "يديعو احرونو " اإلسراةيايا عن ديفيد فريدمان ،مرش ترام
في إسراةيل ،إنه راغ

لمةص

سفير أمري ا

باإلقاما في الادس حتى لو لم يتم نال السفارة إلى المديةا .وتافت الصحيفا

إلى أن فريدمان ،وهو يميةي متشدد ،يمتاك شاا في الادس الرربيا يريد اإلقاما فيها ،وليس في مار

إقاما السفير األمري ي في مديةا هرتسايا موسطي كما دأ

عايه سافه من السفراء.

وقد ناات وساةل اإلع ل اإلسراةيايا في األشهر األخيرة عن فريدمان إنه يرغ

وليس تل أبي  .ولن ي ون بعم ان الفاسطيةيين مةعه من ذلك ،ولين األرج
ااحتجاج عاى نشاباته .كما لم يتض بعد ،كي
والاةصل األمري ي العال في الادس.
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الخيار السادس :إعالن الشروع في بناء السفارة:
حيعر دباوماسي غربي ،يعمل في مديةا الادس ،عن اعتاادا ،في حدي
الرةيس األمري ي ترام قد يصل إلى حل وسط.
ويتمثل ه ا الحل ،باإلع ن عن الشروع في إجراءا

خاص لوكالا األناضول أن

لبةاء السفارة ،وهو ما قد يستررق عدة سةوا

يتم خ لها التوصل إلى "حل نهاةي بين الفاسطيةيين واإلسراةيايين" .وأضا  ":ليس لدي معاوما

من األمري يين ،ولين قد ي ون ه ا خيا ار مطروحا من أجل امتصاص غض
اإلسراةيايين".

الفاسطيةيين وإرضاء

وكان رةيس الباديا اإلسراةيايا في الادس نير بركا  ،قد قال إلذاعا الجي

اإلسراةياي ،أمس

م مسمولين أمري يين في مسألا نال السفارة وان لديهم أ ار

في المديةا يم ن

اإل ةين ،إنه بح

بةاء السفارة عايها.

وكان الرةيس األمري ي ترام

قد وعد خ ل حماته اانتخابيا بةال السفارة األمري يا من تل ابي

إلى الادس ،وليةه خ فا لسافه من الرؤساء يبدي جديا في نااها.
وقال المتحدث باسم البيت األبي

شون سيايسر ،مساء األحد الماضي ،لوساةل إع ل أمري يا إن

اإلدارة األمري يا في المراحل األوليا من مةاقشا نال السفارة.
ورح

اإلسراةيايون به ا اإلع ن فيما انتادا الفاسطيةيون.

وكالة األناضول لألنباء2017/1/24 ،

 .56القائد محمد ضيف تالحقه عيون المخابرات الفلسطينية
ق أر

عاى موق عبري ال ي يحمل عةوان “روتر نت” أن مدير مخاب ار

“يتعهد باليش
محمد ضي

عبد الستار قاسم

الساطا الفاسطيةيا قال إنه

عن م ان تواجد محمد الضي  ”.ولم أق أر نفيا له ا الي ل من قبل مدير المخاب ار .

هو الااةد العال ليتاة

الاسال التي حاربت إسراةيل

عاى األقل أخرجت إسراةيل فاشاا .أي أن محمد ضي
ااستراتيجي ليتاة

ث م ار

وخرجت مةتصرة أو

هو قاةد المةتصرين وهو المخطط

الاسال ال ي كان قاد ار وما زال عاى خو

الحرو

الشرسا وتحاي

اانتصا ار  .المااوما في غزة هي العةوان الفاسطيةي الحاياي واألصيل وال ي يحافظ عاى كراما

وعزة الشع

الااو

الفاسطيةي ،وبفضل هللا عز وجل وبفضل المااوما بايت الاضيا الفاسطيةيا حيا في

والعاول والةفوس وبايت جماهير األما مةج با نحو قضيا فاسطين ولد
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اانضمال إلى المجاهدين األبطال ال ين يسطرون داةما أروع البطوا

حاوق شع

فاسطين وعن مادسا

وأشج التضحيا

األما اإلس ميا والمسيحيا .ومحمد ضي

والعزة واإلباء مطاو إلسراةيل مة سةوا  ،وهي ا تةفك تبح

صاح

دفاعا عن
الع ما

عةه لتسجل انتصا ار به عاى شع

فاسطين ،ليةه والحمد هلل استطاع عبر الزمن أن يحصن نفسه ومن معه أمةيا ف تطاله يد العدو،

وبايت يدا هي الطوياا والتي وصات صواريخها إلى مختا
تعهد مدير مخاب ار

فهل فع

الساطا بالبح

صادقا ،لين ك بها أقل ب ثير من ك

أرجاء فاسطين.

عةه وم حاته المواق العبريا ليست بالضرورة

مواقعةا .وعايه فعنه مطاو

من ال ي نس

إليه الاول أن

يوض األمر لاجمهور الفاسطيةي .هل فع صدر الاول بالتعهد أل ا وعدل التعاي والشرح يش ل
عادة إق اررا .ونحن نةت ر التوضي  .وقد سب أن صرح ذا

المدير لمجاا  American Newsفي

/18كانون اني 2016/أن الساطا أحبطت  200عمايا ضد إسراةيل .وقد وجهت الساطا ضدي تهما
نشر أخبار كاذبا بعد أن ذكر ما ذكرا عاى شاشا التافاز .فمن المهم توضي األمر ،وإن كان

الخبر صادقا فعنةا نتوق توضي لماذا نريد م حاا محمد ضي

والساطا.

محمد ضي

وجعاها مث

هو الااةد الرمز الحاياي ال ي رف رؤوس الشع

وما هو الثأر ال ي بين الضي

الفاسطيةي عاليا ،وشد أزر المااوما،

أعاى في الصمود وفن الاتال .وهو الاواء الوحيد في فاسطين .عةدنا ألويا كثر في
سياسيا ا عس ريا وقيمتها الحايايا هي رتبا أمباشي أو شاوي  ،لين الاواء

الضفا وغزة وهي رت

الحاياي ال ي يةال رتبته العس ريا األصياا المستةدة إلى معار ضاريا والمترتبا عاى خبرة قتاليا
وإبداعا

في الميدان هو محمد ضي  ،ومن المفرو

أمامه .محمد ضي

المجاهدين الصادقين.

من ال ين يحماون ه ا الرتبا أن يتواروا من

صامد وسيباى صامدا ،وإن شاء هللا لن تةال مةه إسراةيل ،والبركا في

نحن بانت ار التوضي .

رأي اليوم ،لندن2017/1/24 ،

 .57في نقل السفارة األميركية إلى القدس
حين تستم إلى اليم الهاةل من تصريحا

ومااب

معين الطاهر

المسمولين في الساطا الفاسطيةيا بشأن تعهد

الرةيس األميركي ،دونالد ترام  ،بةال سفارة ب دا إلى الادس ،والتهديد بالويل والثبور وع اةم األمور

إذا ما حناات فع  ،تحصا
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والتةازا

المعتادة ،أن يمة

بب جزٌء مةه ،ولم يخض لامساوما
تش ل برنامجا نضاليا كفي  ،إذا ح
نال السفارة ،بل وأن يدحر ااحت ل عن األر الفاسطيةياد بل استررابا من عدل العمل بها عاى

األيال والسةين.

لعاةا نأمل أن تيون قضيا نال السفارة قد رفعت الرشاوة المزمةا عن أعيةهم ،وجعاتهم يدركون فجأة
وبدون مادما  ،أن بجعبتهم كما من األساحا والبرامج الةضاليا والخطط ااستراتيجيا التي إن حنف
من تةفي تهديداته ،من دون أن ندري أو يفسرون لةا سب

ستمة ترام

إخفاةها عةا في الماضي،

وعدل إخراجها إلى الةور ،عاى الرغم من تراج مسيرة س مهم المزعول ،وترول ااستيطان ،حتى كاد

يبتا كل األر

الس انيا اليبر  ،وبااء ااحت ل عاى كل فاسطين،

الفاسطيةيا خارج التجمعا

وسط محاواته المستمرة لتطبي ع قاته م بع

األن ما العربيا.

فياوحون بعزمهم ،أخيرا ،اانضمال إلى المة ما

الدوليا ،ومةها  16مة ما ،بالما سمعةا عن نيا

اعتداء سافٌر عاى الح الفاسطيةي ،وا يجوز أن يمر .ومن أجل
يعتبر الاادة إياهم أن نال السفارة
ٌ
ذلك ،يدعون إلى ممتم ار قما عربيا وإس ميا وإفريايا ،لحشد الجهد وإفشال المساعي الترامبيا.
اانضمال إليها ،قبل أن ي ش

تاديم بابا

محضر ااجتماعا

الفاسطيةي األميركي التي حعاد

في واشةطن أن ما تعهدا فاسطيةيا قدمه الرةيس محمود عباس لإلدارة األميركيا باامتةاع عن تاديم
مثل ه ا الطابا  .كما يتيرر التهديد بتاديم با

إحالا بشأن ااستيطان إلى مح ما الجةايا

الدوليا .وعاى الرغم من أن ااستيطان ،في ظل اتفاق أوساو ومفاوضا

أعاى معداته غير المسبوقا منحو  800أل
ه ا الش و .
ما تهديدا

الع قا

أخر بالعزل عاى تةفي ق ار ار

الس ل ،قد وصل إلى

مستوبني فعن الساطا لم تجرؤ بعد عاى تاديم مثل
المجاس المركزي الفاسطيةي الخاصا بععادة الة ر في

السياسيا وااقتصاديا واألمةيا مالتةسي

األمةيي م دولا ااحت ل ،وسح

بدولا إسراةيل ،واانتاال من الساطا إلى الدولاد أي إع ن الدولا الفاسطيةيا من بر

والسمال ال ي يتبادر إلى ال هن هةا هو ما ع قا تةفي ق ار ار

ااعت ار

واحد.

المجاس المركزي مأعاى ساطا رقابيا
بل أيضا ،كي

يستايم

في غيا المجاس الوبةيي بتهديدا ترام ولماذا لم تححترل ه ا الا ار ار
أن المجاس المركزي يتخ ق ار ار بوق التةسي األمةي ،م يخرج عايةا كبار المسمولين بماولا إن

التةسي األمةي مصاحا فاسطيةيا باألساس! وإذا كان ذلك ،فا َم نعود إلى التهديد بوقفه ردا عاى نال
السفارة
العالمين المسام والمسيحي ،في
ما حدي آخر عن واج الدول والشعو العربيا واإلس ميا ،و َ
التصدي لةال السفارة ،م كرين بأن الادس مهد السيد المسي ومسر الةبي محمدد وأنها ب لك ليست
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أن يةتهوا من صراعاتهم الداخايا وحروبهم األهايا،

مايا لافاسطيةيين فحس  .ل ا ،عاى العر

والةاابا

ويعيدوا إلى مديةا الادس م انتها قضيا مركزيا لألما .ك لك عاى األح از

أن تبادر

لتش يل الاجان الوبةيا لمةاهضا نال السفارة األميركيا إلى الادس ،أسوة بالاجةا الفاسطيةيا التي

حش ات .ودعوة ه ا الاجان إلى اتخاذ موق
لو ناات سفارة أميركا إلى الادس.

من وجود السفا ار والاواعد األميركيا في بادانها ،في ما
المحتاا ،من دون أي

الح ار الشعبي في األر
يتراد ذلك كاه م حدي خجول عن تعزيز َ
تفاصيل أو برامج ،ما يةبئ بعجز ه ا الاو عن قيادة أي ح ار أو توجيهه ،ربما بانت ار غضبا
جماهيريا قد تحدث نتيجا نال السفارة ليركبوا موجتها.

سياال حيش ل برنامجا وريا كافيا لمة نال السفارة .وفي
كما أسافت مادما ه ا الماال ،ما قيل وما ح
قادر عاى دحر ااحت ل .لين مش اتةا
ا
حال ااستمرار به ،قد حيش ل ،في الوقت نفسه ،برنامجا
تيمن في ناطتيند األولى أن مثل ه ا البرنامج يةبري العمل به ،وبمختا

بةودا مة أمد بويل ،إذ

نال السفارة األميركيا إلى الادس تفصيل صرير ،عاى أهميته ،من تفاصيل ااحت ل وااستيطان

اليثيرة ،وهو فرعٌ له ا ااحت ل ،وليس ج ار له .وعايةا أن حنطب برامجةا الةضاليا اجتثاث الج ر
فيمو الفرع .والثانيا ،أن الصيرا العاما له ا التصريحا تحمل في داخاها نوايا كبر لاماايضا،

وا تحش ل برنامجا حايايا لاةضال ،فةحن لن نطب ق ار ار المجاس المركزي ،أو نةضم إلى المة ما
الدوليا ،أو نش و إلى مح ما الجةايا  ،إا إذا حناات السفارة .وإذا لم تحةال ،تباى ه ا المافا حبيسا
األدراج .وبه ا ،نض عاى كاهل الشع
وه ا الا ار ار

الح ار
الفاسطيةي وأمته العربيا قيدا جديدا يتمثل بربط ه ا َ

بعمايا الةال ،كما هو حاصل حالياد إذ تجه

مجمل التحركا

الفاسطيةيا بحجا

الحفاة عاى المفاوضا  ،أو األمل باستئةافها .وهةا ،يصب التهديد بةال السفارة قيدا عاى أي تحر

فاسطيةي ،وف المة ور السياسي لاايادة الفاسطيةيا.

عا رةيس الوزراء اإلسراةياي ،بةيامين نتةياهو ،بعد ممتمر باريس ال ي لم حيسفر سو عن الدعوة
إلى استئةا المفاوضا الثةاةيا المباشرة ،بأن بيان الممتمر من لرا األمس ،مبش ار اإلسراةيايين بارا
جديدة مفي إشارة إلى عهد ترام ي ،في حين تةت ر الساطا الفاسطيةيا سياسا إدارته الجديدة وسط

حيرة شديدة.

حال الايادة الفاسطيةيا ياخصها تعاي ٌ لأل
صيادا وك به كانوا يطاردون عابا ،ن ر الثعا

مانويل مسام ،عبر سردا قصا ت ار يا ،مفادها بأن
إلى حطا  ،وبا

يختبئ فيه ،فأرشدا إلى كوخه الاري  ،سأل الصياد الحطا

مةه المساعدة في إيجاد م ان

عن الثعا  ،فاال إنه ا يعر  ،ليةه

كان يشير بيديه إلى اليو  ،إا أن الصياد لم يةتبه إلى إشارة اليدين ،وغادر الم ان .خرج الثعا
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أي اهتمال ،فةاداا الحطا

مسرعا ،ولم يعر الحطا

قاة " :أنت ،يا ناكر الجميل ،ذهبت ولم

تش رني! أنا ال ي نجا من المو " .فأجابه الثعا " :كان عاي أن أش ر  ،لو كانت أفعالك مثل
أقوالك ،ولم تخن يد لسانك" .التةسي األمةي والساطا الفاسطيةيا الحطا  ،والصياد وك به دولا

ااحت ل والمستوبةين ،والثعا

المةجي هو هللا وتياسا ااحت ل.
الفاسطيةي المااول ل حت ل ،و ح
العربي الجديد ،لندن2017/1/25 ،

 .58سينقلون السفارة أم ال ..ماذا يتغير؟
ياسر الزعاترة

لم ي ن ب دالا أن تيون الم الما الثالثا لارةيس األمري ي م زعيم خارجي من حظ نتةياهو مبعد

رةيس الم سيك ورةيس وزراء كةداي ،فيما سي ون من بين أواةل الزعماء ال ين سياتايهم ترام
متحدد

البيت األبي

في

الزيارة في شبات الاادلي .يشير ذلك بالطب إلى ببيعا الع قا الاادما ،والتي

عرفةا ببيعتها قبل ذلك من خ ل جماا المواق

بعد الفوز وقبل التةصي .

اآلن ،وفيما يخص الما

التي أبااها ترام

الفاسطيةي يجري حشر الةاا

األمري يا إلى الادس ،أل سيتركها في تل أبي

فيما إذا كان ترام

سيارر نال السفارة

كما هي عايه ،ليأن عدل نااها سيرير شيئا في حااة

الواق المر عاى األر  ،أو ليأن سعار ااستيطان ال ي لم يتوق
تسارع وسيتسارع أكثر استر ا لوجود ترام

خ ل حماته اانتخابيا ،وتاليا

في الادس وعمول الضفا ،وال ي

ا يعةي اليثير.

نحن اآلن أمال احتماليند إما أن حيتخ قرار نال السفارة ،أو يتم تأجياه أو تجاوزا .وفي الحالتين
سةيون إزاء السمال اليبير المتعا بطبيعا الرد الفاسطيةي ،ذلك أن عدل نال السفارة ا يرير في
حاياا أن ااستيطان سيتصاعد ،وا في حاياا أن لعبا التعويل عاى الضروت الدوليا ستردو عبثيا،

م أنها كانت ك لك بوال الوقت ،ولم تجا
الموضوعي شيئا.

يعام محمود عباس أكثر من غيرا حاياا المواق

مفاوضا

كام

عاد من السةوا

ديفيد ،صي
مكش

سو خطوا

رمزيا ا ترير في حااة

الصهيونياد ليس فاط من ما

الواض

الادس ال ي أفشل

العال  ،2000وأفشل مفاوضاته هو شخصيا م أولمر قبل أكثر من

و اةاها تحاي شهير لاجزيرةي ،بل يعر أيضا سا

فيما خص مجمل تفاصيل التسويا ،ويعام أن ما هو معرو

التةازا

الصهيونيا

عايه ا يتجاوز  10في المئا من

المساحا الفاسطيةيا التاريخيا ،بدون الادس وا ال جئين ،وبدون سيادة أيضا ،ليةه م ذلك باي
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مص ار مة ورث ياسر عرفا

عاى الابول به ا الواق  ،بل تيريسه بمسمى دولا ،ب ل باوسها

الش ايا.

يول األحد الماضي ،كان وزير البيت اليهودي منفتالي بيةيتي يتحدث في ااجتماع الوزاري
اإلسراةياي المصرر معاةا رفضه لادولا الفاسطيةيا ،فرد عايه نتةياهو قاة “ :لو كةت تعر

أعرضه عاى الفاسطيةيين لربما غير رأيك ..أنا أعر

أكد أن البةاء سيتواصل في الادس ،وأن جمي المستوبةا

عايهم دولا ناقص” ،في ذا
سيجري ضمها.

ما

الوقت ال ي

لو كان لامةط م انا في ه ا المعمعا ،ليان عاى الجمي الاول إن مسيرة التيه الفاسطيةي يج

أن

تتوق  ،سواء تم نال السفارة األمري يا إلى الادس أل ا ،لين عباس سعيد بالدوياا التي ياودها ،وهو
ا يبدو في وارد تريير نهجه ،ما يعةي من الةاحيا العمايا تيريسا لواق الحل اانتاالي بعيد المد أو

الدولا الممقتا ،من دون الحاجا إلى اعت ار

رسمي به ،أما األسوأ فيتمثل في استر ل األجواء

العربيا واإلقايميا الباةسا ،ومعها الدعم األمري ي ال محدود في فر

فر

تسويا مشوها ،أو محاولا

حل فيدرالي م األردن ،وفي الحالتين نحن أمال تصفيا لااضيا الفاسطيةيا.

ما يم ن أن يفشل ه ا المساعي هو قا
في كل األر

الطاولا وتريير مجر الصراع بتصعيد اانتفاضا الشاماا

الفاسطيةيا .المصيبا أنه ا عباس يرضى ب لك ،وا يوجد في فت من يوق

المهزلا

ويعيد الحركا إلى ذاتها كحركا تحرر ،ما يجعل األمل معاودا عاى الجماهير ،وما تباى من فصاةل

يم ن أن تفعل شيئا ،وذلك بتصعيد انتفاضا الادس عاى نحو يرف شعار دحر ااحت ل دون قيد أو

شرت ،وجعل الساطا في الضفا وفي الاطاع مجرد كيان إداري ا أكثر ،حيدار بالتواف بين الفصاةل.
ه ا هو ااحتمال ال ي يعمل الجمي د بما في ذلك الساطا إياها عاى مةعه ب ل وسياا مم ةا ،بما

في ذلك التدجين والتعاون األمةي ،ومطاردة كل ما يمت إلى المااوما بصاا.

عمان2017/1/25 ،
الدستورّ ،

 .59رد الفعل الفلسطيني
إن تصميم األمري يين عاى نال سفارتهم إلى الادس يسب

رؤوبين باركو

الجةون لافاسطيةيين .المثل العربي ياول

«عامةاكم الشح ة وسباتونا عاى األبوا » .وألن إسراةيل ساعد

في إنشاء شع

من ا شيء ،فعن الفاسطيةيين يريدون «في الماابل» مة نال سفارة الوايا
اليهود التي كانت موجودة بآا

ودولا فاسطيةيا

المتحدة إلى عاصما

السةين قبل أح ل الايل المادسا لاةبي محمد ،وقبل العمايا

اإلرهابيا األولى التي وضعتهم بالدل والاتل عاى خاربا العالم.
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حتى اآلونا األخيرة كان الفاسطيةيون يعيشون بةشوة .وقد امتةعوا عن المفاوضا
عاى الضرط الدولي ال ي سيخض إسراةيل من أجاهم .إا أن اإلرها

ساد

المباشرة وراهةوا

اإلس مي واألحداث التي

في أوروبا كةتيجا لر «الربي العربي» أحد ت تريي ار تدريجيا في العالم تجاههم .التح ي ار
تشمل اآلن تهديدا

الفاسطيةيا التصعيديا الموجها لترام

األمري يا.

إرهابيا واستهدا

والمصال

السفا ار

من المعاول أن موق السفارة األمري يا سي ون في غربي المديةا ،وأن قر شرقي الادس ستةال
لاساطا الفاسطيةيا ،سواء باتفاق أو بدونه ،وا يوجد في ذلك ما يةاق

الفاسطيةيين مثل صاة
«فاسطين».

لاد عاد الساو

عرياا

ااتفاق المستاباي .إا أن

عرياا  ،يةيرون مبدأ الوجود اليهودي ورموز ساطته في الادس وفي

اإلرهابي إلى ساب

عهدا ،وبدأ بتهديد اإلرها

ضد إسراةيل ومميديها .وياول

«السفارة لن تةال إلى الادس ألن ه ا سيحطم مصال أمري ا في الشرق األوسط وفي العالم

اإلس مي وفي دول أخر ».

الحاياا تيمن في «المسألا اليهوديا» .إن تهديد الفاسطيةيين يحمل بابعا ديةيا اساميا .مثل اقتباس
بأهميته

أقوال إبن ادن وأبو ب ر البردادي .وفي إبار تهديد جبريل الرجو  ،تحدث اإلرهابي الثال

في فت عن نال السفارة «كخطوة خطيرة ستمدي إلى نتاةج تدميريا» .رجل كرة الادل الفاسد تحول

في لح ا إلى «ممثل اإلس ل الدولي» وهدد بر «إن نال السفارة إلى الادس هو مثابا إع ن الحر

المتحدة ستمة اليهود مفاتي األماكن المادسا لامسيحيين

عاى المسامين ،وا يعال أن الوايا

والمسامين في الادس».
مثاما هدد

ليس هةا

الدول العربيا بالفاسطيةيين سةوا

بوياا ،فعن الفاسطيةيين اآلن يهددون بالدول العربيا.

أساس لاتهديدا  .والفاسطيةيون عرفوا أن دول الخايج ،التي تواجه تهديدا

وتسعى إلى إيجاد اتفاق في سوريا ،وهي بحاجا لدفاع أمري ا في وجه إيران ،لن تا
الفاسطيةيين ولن تدخل في مواجها م الرةيس ترام
فت لم تتر الميدان لحماس .وهي ترغ

اإلرها

إلى جان

ولن تاول بتفجير السفا ار من أجاهم.

في العودة إلى اإلرها  .ولين إذا عاد الفاسطيةيون إلى

فسيفادون باايا التضامن الرربي .لألس

يمثل ،بالتةسي

داخايا

يحاول «الرةيس» التأ ير عاى ماك األردن ال ي

م إسراةيل ،اإلس ل العالمي في األقصى .الماك يخشى من «مت زما السفارة»،

ل لك التاى م «الرةيس» كمن يتخبطه الشيطان.
لاد خرج المارد من الامام .من يرف

ااعت ار

كار يا .وليةه ا يستطي التهديد بر «سح
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الفاسطيةيون بش ل متعمد في رأسهم إلفشال عمايا الس ل ،تماما مثل ادعاء «العودة» .ولحسن
ح ةا فعن ترام

هو الوحيد الاادر عاى إخراج ه ا المسمار من رأسهم.

إسرائيل اليوم 2017/1/24

القدس العربي ،لندن2017/1/25 ،

 .61كاريكاتير:

فلسطين أون الين2017/1/24 ،
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