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 44 :كاريكاتير

*** 
 

 أربعين أمًرا بالهدم نحولدّية توّزع الب ..: عقاب جماعي في جبل المكّبر"بتسيلم" .1
، عملية دهس في متنزه أرمون 8/1/2017من سكان حّي جبل المكبر يوم األحد،  نفذ فادي القنبر

منذ ذلك الوقت تتخذ السلطات اإلسرائيلية سلسلة من اإلجراءات العقابية ضد و هنتسيف في القدس، 
تشكل هذه الخطوات عقاًبا جماعًيا موجًها نحو  أفراد أسرته الموسعة وأفراد آخرين من منطقة سكنه.

 أشخاص ليسوا متهمين بشيء. ال توجد لهذه الخطوات االنتقامية، وال يمكن أن يكون لها، أي مبرر.
الثالثاء، وصل العشرات من رجال الشرطة والمراقبين التابعين لبلدية القدس، ترافقهم الجرافات،  ويوم

ثة اسطبالت وكرفان. كما وض  المراقبون على أبوا  حوالي إلى الحّي. وقد هدمت القوات ثال
أربعين منزال إخطارات بأّنها ُبنيت دون ترخيص، وأنه قد بدأت إجراءات إدارية لهدمها. هذه المباني 
تابعة ألفراد عائلة القنبر الُموسعة أو ُمجاورة لمنزل منفذ العملية. أثناء تواجدهم، قاس رجال الشرطة 

يت فادي القنبر، على ما يبدو كخطوة نحو إصدار أمر هدم عقابي. وقد خشي العديد والمراقبون ب
من السكان من التحدث إلى باحث بتسيلم الميداني ووسائل اإلعالم خوفا من تنفيذ تدابير انتقامية 

 من قبل السلطات.
 11/1/2017، لحقوق اإلنسان، بتسيلم اإلسرائيليمركز المعلومات 

 
 في الفاتيكان اليوم ويتطلع إلى موقف من البابا حول نقل السفارة األمريكية عباس يفتتح سفارة .2

محمود عباس، أمس، إلى الفاتيكاان، للمشااركة  ةالفلسطيني السلطة توجه رئيس: كفاح زبون  - رام هللا
في افتتاح السافارة الفلساطينية، وبعاد ذلاك سايتوجه إلاى بااريس، التاي يصالها األحاد، حياث تبادأ أعماال 

. ولام يتضام ماا إذا كاان سيشاارك فاي الماؤتمر أم ال، ل ناه الدولي للسالم في الشار  األوسا  ؤتمرالم
 سيلتقي هوالند في اليوم التالي.

ويفتاااتم عبااااس السااافارة الفلساااطينية فاااي الفاتيكاااان، بحضاااور الباباااا فرانسااايس ثااام يلتقاااي رئااايس الاااوزراء 
الفاتيكااان، عيسااى قسيسااية، فااي تصااريحات  وقااال الساافير الفلسااطيني لااد  اإليطااالي باااولو جينتيلااوني.

بثتهااا وكالااة وفااا، إن افتتاااح الساافارة يعتباار اإنجااازا كبياارا للشااع  الفلسااطيني باعتبااار أن قداسااة البابااا 
األخالقااي والقااانوني والسياسااي باااالعتراف بدولااة فلسااطين علااى  والقاصااد الرسااولي، قااد تبنيااا الموقااف

 .ا1967حدود عام 
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فلساااااطيني، رياااااال الماااااال ي لوكالاااااة اأ ااااايا اإليطالياااااة ل نبااااااء: إن الااااارئيس وقاااااال وزيااااار الخارجياااااة ال
ن  الفلساااطيني سااايثير مااا  الباباااا امساااألة خطاااورة نقااال السااافارة األمريكياااة مااان تااال أبيااا  إلاااى القااادسا. وا 

القضية ستثار أمام بابا الفاتيكاان، وانأمال أن يكاون لاه موقاف حياال هاذا الموضاوح، وتصاريم يسااهم 
 دونالد ترام ا. ة إلى الرئيس األمريكي المنتخ في بعث رسالة قوي

 13/1/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 

 وهوالند يتفقان على عقد لقاء ثنائي في باريس عباس .3
أثنااء تواجاده فاي العاصامة فاي ، 12/1/2017 تلقاى الارئيس محماود عبااس، ياوم الخمايس :وفا - روما

فرانسوا هوالند، حيث عبار الارئيس عان تقاديره للجهاد  من نظيره الفرنسي هاتفياً  اإليطالية روما اتصاالً 
االتفاا  باين الرئيساين علاى عقاد لقااء بعاد  وتامّ  ال بير الذي تقوم به فرنسا لعقد مؤتمر بااريس للساالم.

أن الاارئيس عباااس أ ااد علااى ضاارورة أن ينبثاا  عاان  أساابوعين فااي باااريس، لتقياايم الموقااف وخصوصاااً 
 آلية متابعة.مؤتمر باريس للسالم مرجعية واضحة و 

أ د الرئيس الفرنسي علاى ضارورة الحفاال علاى حال الادولتين مان أجال خلا  المناال المناسا  للعاودة و 
 كما عبر الرئيس الفرنسي عن تقديره لموقف الرئيس عباس اإليجابي الساعي للسالم. للمفاوضات.

 12/1/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 يستقبل وزير خارجية إيطاليا عباس .4
، 12/1/2017 محماود عبااس، مسااء الخمايس السالطة الوطنياة الفلساطينية اساتقبل رئايس :وفا –ما رو 

وجاار  خااالل  فااي مقاار إقامتااه فااي العاصاامة اإليطاليااة رومااا، وزياار خارجيااة إيطاليااا انجولينااو ألفااانو.
وي اللقااء بحااث األوضاااح الحاليااة فااي فلسااطين ومنطقاة الشاار  األوساا ، والمااؤتمر الاادولي للسااالم المناا

 عقده في باريس قريبا، والعالقات الوطيدة بين البلدين.
 13/1/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 حل الدولتينمشروع كد على ؤ أبو ردينة: مؤتمر باريس وقفة دولية جديدة ت .5

، إن 12/1/2017 قاااال النااااط  الرسااامي باسااام الرئاساااة نبيااال أباااو رديناااة، ياااوم الخمااايس :وفاااا –رام هللا 
يس للسالم يشكل فرصة هامة للتأ ياد علاى حال الادولتين وعادم شارعية االساتيطان، خاصاة مؤتمر بار 

وأن المجتماا  الاادولي بأسااره موجااود فااي هااذا المااؤتمر، بعااد قاارار مجلااس األماان الاادولي الهااام الااذي أ ااد 
وأضاااف أبااو ردينااه فااي تعقيبااه علااى تصااريحات  أيضااا علااى حاال الاادولتين وعاادم شاارعية االسااتيطان.
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ام وزيره خارجية النرويج، إن المطلو  من المجتم  الدولي هو التأ ياد للحكوماة اإلسارائيلية نتنياهو أم
أن رفضااها لقاارارات الشاارعية الدوليااة لاان يجلاا  سااو  المزيااد ماان القالقاال وعاادم االسااتقرار فااي المنطقااة 

لموقااف نحاان جاااهزون لسااالم عااادل يااودي إلااى األماان واالسااتقرار، مؤكاادا علااى ا قااائالً وتاااب   والعااالم.
 جهة كانت. أيالفلسطيني والعربي واإلسالمي باعتبار القدس خ  أحمر ال يمكن التالع  بها من 

 12/1/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 بتجسيد دولتنا من خالل التعاون مع الشركاء الدوليين دماً الحمد هللا: نعمل على الدفع قُ  .6
 على الدف  قادماً  رامي الحمد هللا اأن الحكومة تعمل حالياً الفلسطيني  أ د رئيس الوزراء :وفا –رام هللا 

باساااتراتيجية تجسااايد دولاااة فلساااطين، كوسااايلة لتعزياااز السااايادة، وتهيئتهاااا لممارساااة حقوقهاااا، وواجباتهاااا، 
 كدولة ذات سيادة، من خالل التعاون الحثيث والتواصل م  الشركاء الدوليينا.

، افق  من خالل حل دولتين متفااول 12/1/2017 يسوقال الحمد هللا في تصريم صحفي، يوم الخم
عاان  علياه، يمكان التوصاال إلاى إنهاااء االحاتالل، واالتفااا  علاى جميا  قضااايا الوضا  النهااائيا، معربااً 

فاااي بااااريس،  15/1/2017أملاااه باااأن يعلااان المشااااركون فاااي الماااؤتمر الااادولي للساااالم المقااارر عقاااده فاااي 
رات مؤسسااتها، وذلاك فاي إطاار المسااعي المبذولاة لاادعم دعمهام لتجسايد الدولاة الفلساطينية، وبنااء قاد

 التنمية الفلسطينية، وبناء مقومات االقتصاد الفلسطيني.
 12/1/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 تفرق محتجين على أزمة الكهرباء األجهزة األمنيةغزة:  .7

علاااى أزماااة  تجاجااااً فرقااات األجهااازة األمنياااة أماااس مسااايرة فاااي شااامال قطااااح غااازة اح :(. .فأ.) -غااازة 
ال هرباء بإطال  أعيرة نارية فاي الهاواء واساتخدام الهاراوات ماا أد  إلاى إصاابة مصاور لوكالاة فارانس 
بارس بجااروح. وأ ااد شاهود عيااان أن المساايرة التااي دعاا إليهااا نشااطاء علاى مواقاا  التواصاال االجتماااعي 

 انطلقت من مخيم جباليا لالجئين. 
 13/1/2017 ،الغد، عّمان

  
 فتحتعتقل فايز أبو عيطة وعددًا من قيادات  ": األجهزة األمنية في غزةة الجديدةالحيا" .8

الليلاة الماضاية عضاو  فاي قطااح غازةاعتقلات أجهازة أمان  :وفااووكالاة  ،الحياة الجديدة – رام هللا ،غزة
من قيادات الحركاة شامال قطااح غازة، وحظارت أي  المجلس الثوري لحركة فتم فايز أبو عيطة وعدداً 



 
 
 
 

 

 7 ص             4168 العدد:        1/13/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

لقاو  األمنياة اعتقلاات لوقالات عائلاة أباو عيطاة إن مجموعاة مسالحة  ما  لعناصار وقياادات الحركاة.تج
 نجلها بتهمة التحريل، ونقلته إلى موق  ما يسمى ااألمن الداخليا شمال قطاح غزة.

 13/1/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ي قناة القدسالمخابرات الفلسطينية تعتقل معّد برامج تلفزيونية ف :رام هللا .9
، بأن جهاز االمخابرات العامةا )يتب  12/1/2017 حماس صدر يوم الخميسحركة أفاد بيان ل :رام هللا

 األساير المحاارر والمحلال السياساي عماااد أباو عاواد، مبيناااً  اعتقاال لارئيس السالطة مباشارة(، فااي رام هللا
اس إن أجهااازة أمااان اعتقلااات أربعاااة قالااات حماااكماااا أناااه ُمعاااد أحاااد البااارامج التلفزيونياااة فاااي قنااااة القااادس. 

 مواطنين على خلفية سياسية، وتواصل اعتقال العشرات دون أي سند قانوني.
وصّرح مدير فضائية القادس بالضافة البربياة، عاالء الريمااوي، باأن قاوة مان جهااز المخاابرات اعتقلات 

 .11/1/2017 األربعاء يومال ات  والمحلل السياسي عماد أبو عواد بعد استدعائه للمقابلة 
 12/1/2017وكالة قدس برس، 

 
 سميرة أبو غزالة ينعي عباس .11

محماااود عباااس، الليلااة الماضاااية، المناضاالة الوطنياااة  الساالطة الفلسااطينية نعااى رئااايس :وفااا - رام هللا 
وأثنااى  ال بياارة سااميرة أبااو غزالااة التااي وافتهااا المنيااة مساااء أمااس فااي القاااهرة بعااد صااراح ماا  الماارل.

أنها أفنت حياتهاا  ات المناضلة الراحلة في مختلف مراحل النضال الوطني، مؤكداً الرئيس على إسهام
وقدم الرئيس أحر التعازي ألسرة المناضلة أبو غزالاة، ولعماوم أبنااء  في خدمة شعبنا وقضيته العادلة.

 شعبنا، داعيا هللا عز وجل بأن يسكنها فسيم جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
، وأول سااايدة باااالمجلس الاااوطني 1963د الراحلاااة مااان مؤسساااات رابطاااة المااارأة الفلساااطينية بالقااااهرة وتعااا

، وشاركت فيما ال ...1985، وعضوة بالمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية 1965الفلسطيني 
 .، وعالمياً ، وعربياً ، فلسطينياً وأدبياً  وسياسياً  اجتماعياً  مؤتمراً  50يقل عن 

 13/1/2017 ،لجديدة، رام هللاالحياة ا
 
 جنوب أفريقيا الداعم للقضية الفلسطينية رئيسحماس ُتثمن موقف  .11

ثماان الناااط  اإلعالمااي باساام حركااة حماااس، حااازم قاساام، موقااف رئاايس جنااو  أفريقيااا جااا و  زومااا، 
ظهااااار التضااااامن ماااا  الشااااع   الااااذي دعااااا فيااااه مااااواطني بااااالده إلااااى عاااادم زيااااارة ال يااااان الصااااهيوني وا 

 يني.الفلسط
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وأشاااااد قاساااام فااااي تصااااريم صااااحفي الخماااايس، بااااإعالن جااااا و  زومااااا اسااااتمرار دعاااام بااااالده للقضااااية 
سناد مساعي شعبنا للحصول على حريته.  الفلسطينية، وا 

ودعاااا الناااااط  باساااام الحركااااة، كاااال دول العااااالم إلااااى مقاطعااااة االحااااتالل وعزلااااه حتااااى ُينهااااي احتاللااااه، 
عزيااز صاامود شااعبنا علااى أرضااه حتااى ينااال حقوقااه واسااتمرار دعاام الحاا  الفلسااطيني فااي المقاومااة وت

 المشروعة كافة.
 12/1/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 استدراجنا لكسب معلومات عن أسراه يحاول: االحتالل البردويل .12

قاال القياادي فاي حركاة حمااس، د. صاالح البردويال: إن االحاتالل اإلسارائيلي : أحمد المصري  -غزة 
دراج الحركااااة ل ساااا  معلومااااات ااسااااتخباريةا حااااول جنااااوده المأسااااورين وأذرعااااه اإلعالميااااة تحاااااول اساااات

 والمفقودين في غزة.
وأوضم البردويل لصحيفة افلسطينا أمس، بقوله: االعدو الصهيوني يحاول من خالل أسلو  سياسي 
إعالمي أن يقول إن هناك صفقات ووساطات يحاول عبرها استدراج حماس لرد فعال معاين يمكان أن 

ونفى البردويل نفيا قاطعاا وجاود أي واساطة ماا باين حركتاه، وباين االحاتالل اإلسارائيلي،  يستفيد منها.
مشددا على أن أي واسطة ال يمكن لها أن تبنى إال عبر تنفيذ االحتالل لشرط كتائ  القساام المتمثال 

 في اطال  سراح كافة من اعتقلهم من صفقة اوفاء األحرارا.
حادثت بوضااوح عان تحركااات جارت فاي وقاات سااب  لام ترتاا   إلاى مااا وأ اد البردويال أن قيااادة الحركاة ت

يمكن البناء عليه في شأن ملف جنود االحتالل األسر  لد  كتائ  القسام، وأن ما بعد ذلك لايس إال 
 حديثا من االحتالل ال شأن له بالواق .

 12/1/2017فلسطين أون الين، 
 
يران روسيا مع الحركة وعالقات قريباً  المصريين مع المستوى  رفيع لقاء مشير المصري: .13  قائمة وا 

 فاي الفلساطينية المصاالحة إن المصاري، مشير حماس، حركة في القيادي عيشة: قال أبو نور -غزة 
 ."جديدة حوارات ال حسنة ونوايا وطنية إرادةا إلى حاجة

 ما  المصاالحة ملاف فاي جدياد تطاور أي يوجاد الا المصاري  أوضم األناضول، وكالة م  مقابلة وفي
 ."واإلسرائيلية األمريكية القبضة من السياسية إرادتهم تحريرا إلى ،افتم في األخوةا داعيا ،افتم حركة
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 األزماة ساببه البياا ا هاذا إن قاال الفلسطينية، المصالحة ملف رعاية عن المصري  الدور غيا  وعن
 بشاااأن رسااامية غيااار ودولياااة عربيااة دعاااوات تلقااات حمااااسا أن مضاايفا ،االقااااهرة تعيشاااها التاااي الداخليااة
 ."الفلسطينية المصالحة ملف حول التشاور

 
 وتحسن العالقة القاهرة في مرتقب لقاء

 عازل بعاد 2013 منذ بينهما العالقة سادت التي االرتباك حالةا إن قال مصر، م  حركته عالقة حول
 وترميما تطورا ةالقاهر  م  العالقات تشهد المرحلة، هذه وفي.. واستثنائية طارئة مرسي، محمد الرئيس
 ومساااؤولين الحركاااة قاااادة باااين األخيااارة اآلوناااة فاااي ُأجريااات ولقااااءات اتصااااالتا عااان وكشاااف ."إيجابياااا

 ."مصر م  المقبلة األيام خالل المستو   رفيعة جديدة لقاءات ونرتق  مصريين،

 عناد حمااس رؤياة وضاوح إلاى يعاود التحسانا هاذا إن قاال حالياا، ومصار الحركة العالقة تحسن وعن
 تتادخل لام وأنهاا دقيقاة، ت ان لام اتهاماات مان لحمااس كيال ماا أن مصار عرفات فقد المصري، لجان ا

  ."مصر في عسكري  أو سياسي دور لها يكن ولم المصري، الداخلي الشأن في

 مصارية موافقاة حركتاه تلقاي عان إعالمياا يتاردد ماا صاحةا حمااسا فاي القياادي من جهاة أخار ، نفاى
 قياد سايكون  التجارياة المنطقاة ملافا أن مضايفا وغازة، مصار باين مشاتركة تجارياة منطقاة إقاماة بشأن
 وجاودا أن المصاري  اعتبار المأمولاة، المنطقاة تلك أهمية على ومشددا  ."المرتق  اللقاء خالل النقاش
 الحصار. حّدة بتخفيف كفيل أمر هو وغزة مصر بين تجارية منطقة

 

  دحالن مع" تحالف ال

 مان المفصاول والقياادي حركتاه باين تحاالف وجاود عان إعالميا يتردد ام المصري  نفى آخر، ملف في
 حمااس حتى أو ودحالن، حماس بين تحالف هناك ليس أنه أؤكد: اقائال دحالن، محمد ،افتما حركة

 للشاااااع  العلياااااا المصااااالحة لتحقيااااا  الشاااااركاء كااااال مااااا  تتعااااااون  حمااااااس: اأردف المصاااااري  ."وعبااااااس
 فاتم، فاي المتنااحرة المعادلاة فاي طرفاا ت اون  أن عان وبعيادا ،التحالفاات سياساة عن بعيدا الفلسطيني،

 وال الااداخلي، الخاالف علاى تتباذ  ال وحمااس.. لفاتم الااداخلي الموقاف وحادة بضارورة ناؤمن أنناا كماا
  ."تستبله

 

  رسمي غير موسكو لقاء

 ودووفاا قائمااة، روساايا ماا  عالقتناااا إن الحركااة فااي القيااادي قااال موسااكو، ماا ا حماااسا عالقااة وبشااأن
 تحاارر، مرحلااة فااي نحاان: اقااائال مضااى ،احماااسا موقااف موضااحا ."عاادة ماارات روساايا زارت حركتنااا
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 معنيااون  أننااا كمااا العادلااة، لقضاايتنا واإلسااناد الصاامود لتعزيااز األطااراف كاال ماا  االلتقاااء إلااى وبحاجااة
  ."والدولي واإلسالمي العربي المحي  كل م  عالقاتنا بتطوير

 غياار دعااوةا إنهااا المصااري  قااال موسااكو، الروسااية العاصاامة لزيااارة تااهحرك تلقتهااا التااي الاادعوة، وعاان
  ."الفلسطينية المصالحة بملف متعلقة وهي رسمية،

 

  إيران مع قائمة عالقات

 وال منقطعاة، ليسات إياران ما  عالقتناا إن الحركة في القيادي فقال إيران، م ا حماسا عالقة عن أما
ن قائمة، تزال   ."والدولي اإلسالمي العالم دول م  عالقتنا ترميم على ملنع نحن.. نسبيا تأثرت وا 

سااانادا، دعماااا تتلقاااى تااازال ال حمااااسا أن علاااى شااادد المصاااري   العربياااة األنظماااة مساااتو   علاااى ساااواء وا 
  ."شعوبها أو واإلسالمية

 

  الصدارة في تركيا

 لشااااع ل المااااؤازر تركيااااا باااادور أشاااااد حيااااث أنقاااارة، ماااا  العالقااااات إلااااى تطاااار  ا حماااااسا فااااي القيااااادي
  .للقضية الداعمة السياسية ومواقفها الفلسطيني،

 التااي المساائولة السياسااية المواقااف خااالل ماان الحاادث صاادارة فااي دائمااا تركياااا إن بقولااه تاااب  المصااري 
 البعااادين علاااى مشاااهود دور فلهاااا اإلغاثياااة، مؤسسااااتها عبااار الاااداعم دورهاااا أو لقضااايتنا، تعزيااازا تتبناهاااا
  ."نللفلسطينيي واإلغاثي السياسي

 12/1/2017أنقرة، ، لألنباء األناضولوكالة 
 
 

 في بيروت سعد الحريري  اللبنانية الحكومةحماس تلتقي رئيس  .14
المكتاا   عضااوالتقااى رئاايس الحكومااة اللبنانيااة سااعد الحريااري وفاادًا ماان حركااة حماااس برئاسااة : بيااروت

الفلسااطينية حساان  -السياسااي للحركااة موسااى أبااو ماارزو  وفااي حضااور رئاايس لجنااة الحااوار اللبنانيااة 
فااي صااورة الحااوارات الفلسااطينية السااابقة والتااي »وقااال أبااو ماارزو  ان الوفااد وضاا  الحريااري  منيمنااة.

 «.احتضنها لبنان مشكورًا، والتواف  الفلسطيني على عقد مؤتمر للمجلس الوطني الجديد باالنتخا 
دنياااة للفلساااطينيين والحاااوار تطرقناااا الاااى الوضاااعين اللبنااااني والفلساااطيني والحقاااو  الم»وأضااااف قاااائاًل: 

اللبنااااني ألنناااا نرغااا  فاااي ترتيااا  هاااذا الملاااف لمصااالحة الشاااعبين فاااي هاااذا البلاااد ال اااريم،  -الفلساااطيني
واستعرضااانا األوضااااح األمنياااة والسياساااية فاااي لبناااان وأوضااااح المخيماااات، وخلصااانا الاااى ال ثيااار مااان 
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تقبله باإلضاااافة الاااى التعااااون القضاااايا الجيااادة والتفاهماااات الطيباااة التاااي تعااازز أمااان ووحااادة لبناااان ومسااا
بعاد كل التطرف عن هذه المخيمات وجوارها –الفلسطيني   «.اللبناني واستقرار وأمن المخيمات وا 

 13/1/2017الحياة، لندن، 
 
 الفصائل إلى موسكو مطلع األسبوع للقاء الفروفعزام األحمد:  .15

، تلبيااااة لاااادعوة ماااان معهااااد يتوافااااد ممثلااااو الفصااااائل الفلسااااطينية إلااااى موسااااكو علااااي الصااااالم: -لناااادن 
« القدس العربي»االستشرا  لبحث المصالحة الفلسطينية والمواقف من عملية السالم، كما قال ذلك لا 

 عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتم.
ومن المقرر أن يصل األحمد حس  قوله، يوم األحد للقاء ميخائيل بوغادانوف نائا  وزيار الخارجياة. 

 ية الوفود بما فيها حماس والجهاد اإلسالمي في اليوم التالي.بينما تصل بق
وسيستقبل وزيار الخارجياة سايرغي الفاروف الوفاود ياوم الثالثااء. وسايعمل علاى تقريا  وجهاات النظار 

الاذي وقا  فياه المشااركون  2011بين الفصائل، وسيسعى إلى إصدار بيان على غرار ما حصال عاام 
 .1967لى حدود على بيان يؤيد دولة فلسطينية ع

 13/1/2017، لندن، القدس العربي
 
 إسرائيلية وليس أمريكية جديدة في واشنطن إدارةنحن أمام  :محيسن .16

فادي أباو ساعد : هااجم ريكاس تيلرساون وزيار الخارجياة األمريكاي المنتظار أن يتسالم مهاام  –رام هللا 
ام مجلااس الشاايول األمريكااي يناااير/ كااانون الثاااني الحااالي، خااالل جلسااة اسااتجوابه أماا 20منصاابه فااي 

الفلسطينيين، لتضييعهم فرص السالم كما هااجم امتنااح ادارة الارئيس بااراك اوباماا عان التصاويت فاي 
 –مجلاااس األمااان ضاااد قااارار يااادين االساااتيطان، ويؤكاااد عااادم شااارعيتها. وحااااز ملاااف الصاااراح العرباااي 

 اإلسرائيلي على قس  كبير من عملية االستجوا .
ن عضاااو اللجنااة المركزياااة لحركااة فاااتم علااى الهجاااوم األمريكااي معتبااارًا أن ماان جهتااه رد جماااال محيساا

الفلسطينيين أمام إدارة إسرائيلية جديدة وليست أمريكية في واشنطن. وطال  محيسن في تصريحات لا 
بموقاااف عرباااي قاااوي جاااادًا ولااايس موقاااف فلساااطيني وحسااا  للتصااادي لهااااذه اإلدارة « القااادس العرباااي»

 معالجة هذه التصريحات والتصرفات. المتطرفة إلسرائيل ومحاولة
وحااول قضااية نقاال الساافارة األمريكيااة إلااى القاادس المحتلااة قااال إنااه فااي حااال جاار  ذلااك فإنااه يعنااي قتاال 
عمليااة السااالم بال اماال كمااا أنااه يشااكل مساسااًا بالعقياادة اإلسااالمية والمساايحية علااى حااد سااواء ويعنااي 

 أبعاد إقليمية وليس فلسطينية وحس . بالضرورة أخذ الصراح إلى االتجاه الديني وهو ما له
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وهاااجم محسااين اإلدارة األمريكيااة المنتظاارة التااي تقااوم بمنا فااة إدارة أوبامااا علااى حسااا  الفلسااطينيين 
والصاااراح الفلساااطيني اإلسااارائيلي وطالبهاااا باالبتعااااد عااان سياساااة المنا فاااة مااا  اإلدارة الراحلاااة لصاااالم 

عاات اتفااا  الاادعم بالمليااارات لصااالم إساارائيل. وقااال إن إساارائيل خاصااة وأن إدارة أوبامااا هااي التااي وق
المطلااو  هااو العماال علااى لجاام اإلدارة األمريكيااة الجدياادة التااي تعبااث بالساالم العااالمي. وهااو مااا يجاا  
على مؤتمر باريس الدولي أخذه بعين االعتبار بوض  آليات تنفيذ للقرارات المتوقا  صادورها. خاصاة 

 ظهرها كما تفعل ل ل القوانين الدولية والقرارات األممية. وأن إسرائيل وبوجود ترام  ستدير
 13/1/2017، لندن، القدس العربي

 
 رسالة تفاؤل بترتيب البيت الفلسطيني   "تحضيرية الوطني"أبو العردات: نجاح  .17

اعتبر أمين سر حركة فتم وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العرادات، اليوم  :وفا -رام هللا
يس، نجااح اجتمااح اللجناة التحضايرية للمجلاس الاوطني بمشااركة كافاة فصاائل منظماة التحريار، الخما

 مبعث أمل وتفاؤل لشعبنا في الوطن والشتات.
 وقال أبو العرادات في حديث إلذاعة موطني:ا إن اجتماح التحضيرية حق  نجاحًا بكل المقاييسا.

نهاااء االنقسااام وأضاااف: أن امشااهد لاام الشاامل الفلسااطينيا، والتأ يااد ع لااى ترتياا  البياات الفلسااطيني، وا 
وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وبس  سيادة السلطة الفلسطينية على كافي االراضاي الفلساطينية، 
وتمكااااين حكومااااة الوحاااادة الوطنيااااة، واجااااراء االنتخابااااات التشااااريعية والرئاسااااية وعقااااد المجلااااس الااااوطني 

وتفعياال منظمااة التحريار الفلسااطينية مبعااث أماال ورسااالة تفاااؤل الفلساطيني وانتخااا  الهيئااات والقيااادات 
وأشار أبو العرادات لالتفا  على برنامج يتجاوز كافة مواضي  االختالف والخالف. وكشف  للجمي ا.

 أن الجلسة الثانية للجنة ستعقد في منتصف شهر شباط/فبراير المقبل في بيروت.
 12/1/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 التحرير في بيروت منظمة وفصائلبين فتح  لقاء .18

وم الخمايس، لقااءا ما  األمنااء ياعقد عضو اللجنة المركزياة لحركاة فاتم عازام األحماد،  :وفا - بيروت
العاااامين لفصاااائل االئاااتالف الاااوطني الاااديمقراطي: واصااال أباااو يوساااف، وركااااد ساااالم، وجميااال شاااحادة 

ر دولة فلسطين في لبنان أشرف دباور، وأماين وعضو اللجنة التنفيذية محمود اسماعيل، بحضور سفي
 سر حركة فتم فتحي أبو العردات، وممثلي الفصائل في لبنان.
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وبحث المجتمعون نتائج اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الاوطني، التاي اختتمات أعمالهاا مسااء 
اساتعادة وحاادة أماس فاي بياروت، مؤكاادين علاى أهمياة ترتياا  الوضا  الاداخلي وأهمياة انهاااء االنقساام و 

 شعبنا من أجل مواجهة المخاطر والتحديات المحيطة بفلسطين.
وأ اااد المجتمعاااون أهمياااة إنجااااح آلياااات تشاااكيل حكوماااة الوحااادة الوطنياااة والمضاااّي قااادمًا بالتحضااايرات 

 الجارية لعقد اجتماح المجلس الوطني.
 12/1/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 شرط إيجاد حل حقيقيالتوافق بكومة حماس تعرض تسليم ملف الكهرباء لح .19

أعلناات حركااة حماااس عاان اسااتعدادها التااام للتخلااي عاان ملااف كهرباااء قطاااح غاازة : أحمااد صااقر- غاازة
بااااال املا للحكومااة الفلسااطينية شااريطة أن تقااوم علااى إيجاااد حاال لمشااكلة ال هرباااء التااي يعاااني منهااا 

ا إن احماس مستعدة 21ص م  اعربيحازم قاسم في حديث خا ،حركةالوقال المتحدث باسم  القطاح.
للتخلي عن ملف ال هرباء بشكل كامال للحكوماة الفلساطينية برئاساة راماي الحماد هللا  بشارط أن تعمال 

 جادة على حل هذه المشكلة المتفاقمةا.
وأ ااد قاسااام أن أزماااة ال هربااااء التاااي يعااااني منهاااا قطااااح غااازة اهاااي أحاااد مظااااهر الحصاااار اإلسااارائيلي  

اح مناااذ عشااار سااانوات، وطاااال مختلاااف منااااحي الحيااااةا، متهماااا حكوماااة الوفاااا  المفااارول علاااى القطااا
 الفلسطينية، بااإهمال ملف ال هرباءا. 

وأعااار  عااان اساااتعداد حركتاااه للتعامااال مااا  اجميااا  األطروحاااات التاااي مااان شاااأنها التخفياااف عااان شاااعبنا 
للحكومااة وخاصااة فااي ملااف مشااكلة ال هرباااءا، مؤكاادا أن احماااس مسااتعدة لتسااليم الملااف بشااكل كاماال 

 الفلسطينية بما يضمن حال حقيقيا مشكلة ال هرباء في قطاح غزةا.
  12/1/2017"، 21عربيموقع "

 

 
 ثوري فايز أبو عيطةال مجلسها عضو باعتقالحماس فتح تتهم  .21

أ ادت مصااادر لااااأليام االل ترونيااةا، مسااء امااس، اعتقااال قاوات األماان التابعاة لحركااة حماااس  :رام هللا
 في حركة فتم د. فايز أبو عيطة، عضو المجلس الثوري فيها. في غزة للقيادي

وأشار تلفزيون فلسطين الرسمي في خبر عاجل، أن حركاة فاتم أدانات اعتقاال أباو عيطاة، معتبارًا إيااه 
تصااعيدًا خطياارًا، وانهااا قالاات فااي بيااان لهااا ااعتقااال أبااو عيطااة هااو رد حماااس العملااي علااى تفاهمااات 

حركاااة فاااتم وعضاااو مجلساااها الثاااوري أساااامه القواسااامي الليلاااة، إقااادام  أدان المتحااادث باسااامو  بياااروتا.
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عناصااار أمااان حمااااس علاااى اعتقاااال المناضااال فاااايز أباااو عيطاااه عضاااو المجلاااس الثاااوري لحركاااة فاااتم 
 والمتحدث باسمها، معتبرا هذا العمل بالجريمة وتجاوز ل ل الخطوط الحمراء.

نسااخة عنااه، إن اعتقااال أبااو عيطااة يعتباار  ااإلل ترونيااةوقااال القواساامي فااي بيااان صااحفي تلقاات ااأليااام 
تصعيدا خطيرا، وينم عن عقلياة ال تاؤمن بالمصاالحة، وهاي باذلك تارد عملياا علاى اجتماعاات بياروت 

وحمل حركة حماس المسؤولية ال املة عن تداعيات هذا العمل المشين  الهادفة لعقد المجلس الوطني.
 وعن سالمة المناضل أبو عيطة.

 13/1/2017األيام، رام هللا، 
 
 : حماس انتقلت إلى مرحلة المبادرة اإللكترونية في مقاومتهاالمعلوماتفي أمن  خبير .21

شدد خبير في أمن المعلومات، على أن ما أعلنت عنه قوات االحتالل اإلسرائيلي، من تحقي  : عمان
ساابو  حركااة احماااسا الختاارا  إل ترونااي اسااتهدف جنودهااا، يمثاال نقلااة نوعيااة وعماال اإبااداعيا غياار م

 للمقاومة الفلسطينية.
وقال الخبير رائد سمور، الذي يقدم استشارات في أمن ت نولوجيا المعلوماات لعادد كبيار مان الشاركات 
واألجهزة الشارطية، إن نشاطاء حركاة احمااسا، أدخلاوا عملياات المقاوماة الفلساطينية لالحاتالل مرحلاة 

عاااة للموسااااد )جهااااز المخاااابرات الخارجياااة التاب 8200جديااادة احينماااا حاااا وا بااااحتراف عملياااات الوحااادة 
 اإلسرائيلية( وانتلقوا إلى مرحلة المبادرة في المقاومة اإلل ترونيةا.

هااو االتخفااي بأسااماء فتيااات  8200وأوضاام ساامور، فااي حااديث ماا  اقاادس باارسا أن أحااد مهااام الوحاادة 
 حتاللا.واإليقاح بالمناضلين والشبا ، وااليقاح بكل من له حاجة، لتوظيفهم كعمالء لال

، رائاااادة علااااى المسااااتو  العااااالمي، فااااي أعمااااال التخفااااي والتساااالل 8200وأ ااااد ساااامور، علااااى أن الوحاااادة 
اإلل ترونااي اإال أنهااا اليااوم تلقاات صاافعة مؤلمااة ماان المقاومااة الفلسااطينيةا، معتباارا أن مااا حصاال اياادلل 

 على حجم التطور في وسائل المقاومة الذي تسعى له حماس بصورة مستمرةا.
عد الخبير في أمن المعلومات، أن ت اون اإلجاراءات التاي اتخاذها موقا  التواصال االجتمااعي ولم يستب

افيسبوكا خالل األيام العشر الماضاية، حينماا قاام باإغال  مئاات األلاوف مان الحساابات الوهمياة، أن 
 يكون ذلك مرتبطا بال شف عن اختراقات احماسا األخيرة.

 12/1/2017قدس برس، 
 
 
 



 
 
 
 

 

 15 ص             4168 العدد:        1/13/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

 التحقيق في مالبسات وفاة عمر النايف متواصلة إجراءاتة: النيابة العام .22
التحقيااا  فاااي مالبساااات وفااااة عمااار الناااايف داخااال السااافارة  إجاااراءاتأ ااادت النياباااة العاماااة، أن  :رام هللا

 الفلسطينية في بلباريا، ال تزال متواصلة، وأنه لم يصدر قرار نهائي بخصوصها حتى اآلن.
ا نساخة عناه، اأن اإلل ترونياة)الخمايس(، تلقات ااألياام  أماسهاا، وأوضحت النيابة في بيان صادر عن

الملف الذي يجري التحقي  فيه في بلباريا، هو مان ضامن التحقيقاات الاواردة إليهاا، ل ناه لايس الوحياد 
 تمت من قبلها وأخر  تتما. إجراءاتواألساس في التحقيقات التي تجريها النيابة، حيث أن هناك 

طبة الجهات القضائية البلبارية، ورف  مذكرة قانونية إليها، على ضوء التعاون وأ دت أنها ابصدد مخا
القضااائي الااذي تاام فااي هااذه القضااية، لبايااات االستفسااار عاان بعاال النقاااط واالجااراءات التااي تماات، 
واالستفساااار عااان بعااال النقااااط التاااي وردت فاااي قااارار الحفاااا الصاااادر عااان الجهاااات البلبارياااة، الاااذي 

ة منة، التي تتطل  اإلجابة عليها من قبل الجهات القضائية البلبارية، وفقا لمبادأ استلمت النيابة نسخ
 العمل بالمثل، عمال بمادئ التعاون القضائي الدوليا.

 13/1/2017األيام، رام هللا، 
 
 احتجاجًا على تفاقم أزمة الكهرباء  بغزة قراطية"و مسيرة لــ"الديم .23

، فااي مساايرة، احتجاجااًا 2017-1-12طاااح غاازة، الخماايس شااارك العشاارات ماان الفلسااطينيين فااي ق: غاازة
 على تفاقم أزمة ال هرباء.

ورف  المشاركون خالل المسيرة، التي نّظمتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمدينة غزة، الفتاات 
 ُتطال  بإيجاد حلول سريعة ل زمة التي تفاقمت خالل األسابي  الماضية.

المكتا  السياساي للجبهاة الديمقراطياة:ا خرجناا الياوم لنطالا  أصاحا   وقال طالل أبو ظريفة، عضاو
 القرار بإيجاد حل جذري لمشكلة ال هرباءا.

وتاب  في حديثه لوكالاة ااألناضاولا التركياة:ا علاى ُصانلاح القارار االساتجابة لصاوت القاو  السياساية، 
وحّماال  وقااود الااالزم لتشاابيلهاا.وا عفاااء شااركة ال هرباااء فااي غاازة ماان كافااة الضاارائ  لتااتمكن ماان شااراء ال

 شركة ال هرباء في قطاح غزة وسلطة الطاقة وحكومة رامي الحمد هللا المسؤولية جّراء تفاقم األزمة.
 12/1/2017، فلسطين أون الين

 
 ها مؤتمر باريساحدا  : هناك جهود تسعى إلى تدمير فرص تحقيق السالم و نتنياهو .24

رائيلي بنيامين نتنياهو أمس إن المؤتمر الدولي في فرنسا قال رئيس الوزراء اإلس: ا ف   -باريس 
 دور فيه. أيهو اخدعةا، مؤكدا ان حكومته ترفل لع  
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وقال نتنياهو خالل لقاء م  وزير الخارجية النروجي بورغ بريندي في القدس اهناك جهود تسعى إلى 
المؤتمر هو عبارة عن  تدمير فرص تحقي  السالم واحدها هو مؤتمر باريسا، مشيرا إلى ان ا هذا

 معادية إلسرائيلا. أخر  خدعة فلسطينية برعاية فرنسية تهدف إلى اعتماد مواقف 
 إلحياءدولة في مسعى  70كانون الثاني )يناير( المقبل بمشاركة  15وتعتزم فرنسا عقد مؤتمر في 

ؤتمر، داعية إلى وعارضت إسرائيل بشدة عقد الم جهود السالم المتعثرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وفي وقت ساب ، كرر مسؤول إسرائيلي لم يشأ كشف هويته  إجراء محادثات مباشرة م  الفلسطينيين.

رفل قبول الدعوة الفرنسية التي وجهت إلى نتنياهو ليحضر إلى باريس ويبلغ بنتائج المؤتمر بعد 
 انتهائه. 

 13/1/2017، الغد، عّمان

 
 و"دول عربية معتدلة" "إسرائيل"يضم ضد اإلرهاب  تحالف إلقامةليبرمان يدعو ترامب  .25

طال  وزير الدفاح اإلسرائيلي أفيبدور ليبرمان، الرئيس األمريكي : عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس
 المنتخ  دونالد ترام ، بإقامة اتحالف ضد اإلرها ، يضم إسرائيل ودوال عربية وصفها بالمعتدلةا. 

م بوستا اإلسرائيلية، يوم الخميس:ا االتحالف سيكون مشابها لذلك وقال ليبرمان لصحيفة االجروزالي
، على أن يضم إسرائيل 1991الذي أقامته الواليات المتحدة األمريكية قبيل حر  الخليج في العالم 

 هذه المرةا. 
ورّجم ليبرمان قبول دول عربية، ال تقيم عالقات دبلوماسية م  إسرائيل االنضمام إلى هذا التحالف 

   إسرائيل. م
وقال:ا الدول العربية المعتدلة، تدرك أن الخطر الحقيقي هو ليس اليهود، والصهيونية أو إسرائيل، 
نما الراديكاليين في العالم اإلسالمي، أعتقد أنهم سينضمون إلى التحالف معنا تحت ضب  الواليات  وا 

 المتحدة األمريكيةا. 
نما أيضا بناء الثقة وأضاف ليبرمان:ا سيكون من شأن هذا التحالف ، ليس فق  محاربة اإلرها  وا 

 بين إسرائيل والفلسطينيينا. 
وكان ليبرمان قد دعا في الساب ، إلى تطبي  العالقات بين إسرائيل والدول العربية، تمهيدا إلقامة 

 السالم م  الفلسطينيين. 
مطلو  هو ليس دولة على وأعلن ليبرمان دعمه لمبدأ احل الدولتينا، ول نه اعتبر أن النموذج ال
نما دولة تتضمن تبادل أرال وسكان.   أساس ااألرل مقابل السالما، وا 
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كما اعتبر وزير الدفاح اإلسرائيلي، أن تطبي  القانون اإلسرائيلي على مستوطنات في الضفة البربية، 
 يج  أن يتم باالتفا  م  الواليات المتحدة. 

 سنوات م  إدارة الرئيس باراك أوباما.  8 وأ د ليبرمان، أن إسرائيل تعاركت لمدة
 وقال:ا اآلن هناك فرصة لبداية جديدة م  الرئيس الجديدا، في إشارة إلى ترام . 

وقال:ا بدال من الخطوات األحادية ينببي على إسرائيل أن تنس  م  الواليات المتحدة بشأن البناء في 
 راءات بناء ثقة م  الفلسطينيينا. ال تل االستيطانية ال بر ، وفي نفس الوقت تطبي  إج

وأضاف:ا نحن بحاجة إلى حياة طبيعية بين السكان اليهود في يهودا والسامرة )االسم اليهودي 
للضفة البربية( وبين الفلسطينيين، نحن بحاجة أن نبني في ال تل االستيطانية وال يوجد سب  يمن  

 سطينيينا. إقامة منطقة صناعية في ترقوميا )جنوبي الضفة( للفل
ومن جهة ثانية، فقد أشار ليبرمان إلى وجود العشرات من الفلسطينيين وعر  إسرائيل الذين 

 يتعاطفون م  تنظيم اداعشا. 
وقال:ا ينببي علينا أن نحاربهم وأن نعتقلهم وان نعزلهم )..( كل شخص من هؤالء هو قنبلة 

 موقوتةا.
 12/1/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 ميغاوط كهرباء لغزة 122تقدم  "إسرائيل"ؤاف مردخاي: ي .26

 122تقدم  إسرائيلحكومة االحتالل في المناط  أن  أعمالاعلن يؤاف مردخاي، منس  : رام هللا
على احد  أيامميباوط من ال هرباء لقطاح غزة بشكل مستمر ومتواصل، مضيفا ان عطال طرأ قبل 

 فور.على ال إصالحهوجر   اإلسرائيليةالخطوط 
ميباوط فيما تعطي مصر قطاح  122تمد القطاح با  إسرائيل، اأن أمسوقال مردخاي في بيان نشره 

 ميباوطا. 60ميباوط من ال هرباء، وتوفر محطة كهرباء غزة  30-20غزة عبر العريش با 
نهاغزة  إلىلم تمن  دخول السوالر  إسرائيلأن  وأضاف ة مليون لتر سوالر لمحط 350يوميا تدخل  وا 

مليون لتر يوميا  700 إلىقطاح غزة، وهي على استعداد لزيادة ال مية  إلى األنابي ال هرباء عبر 
 لذلك. األموالفي حال توفرت 

واتهم مردخاي حماس بقط  ال هرباء عن سكان قطاح غزة، مدعيا ا أن قيادات حماس تتمت  
عات يوميا، وان حماس تستبل سا 3بال هرباء على مدار الساعة بينما سكان غزة ال يصلهم سو  

 التي تجمعها من ال هرباء لمصلحتها الشخصية والتجهيزات العسكريةا. األموال
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يوجد  اإلنفا التي تستخدمها ال تنقط  عنها ال هرباء، وانه بجان   اإلنفا  أنوادعى في بيانه ا
 مولدات كهرباء فق  الستخدام خاصا.

 13/1/2017القدس، القدس، 
 
 لالنتقام من أقارب منفذي العمليات الفلسطينية إسرائيليمشروع قانون  .27

الناصرة: بات البرلمان اإلسرائيلي )ال نيست( مصنعا للقوانين العنصرية وتقليص ما تبقى من 
ديمقراطية ويكاد ال يمر أسبوح دون المصادقة على قانون يستهدف الفلسطينيين على واحد على 

اللجنة الوزارية للتشري  للمصادقة األحد المقبل على اقتراح األقل من طرفي الخ  األخضر. وتستعد 
والداخلية إبعاد مقاومين لالحتالل وعائالتهم  دفاحيمّكن وزيري ال« طرد عائالت»قانون يحمل اسم 

من القدس المحتلة ومن مناط  أخر  في الضفة البربية إلى مناط  السلطة الفلسطينية أو إلى 
 خول إلى إسرائيل.خارج البالد ومنعهم من الد

وقدم اقتراح القانون من رئيس االئتالف الحكومي، دافيد بيتان م  الوزير يسرائيل كاتس، ووق  عليه 
عضو كنيست، بينهم يائير لبيد ويعكوف بيري من المعارضة ورئيس لجنة الخارجية واألمن آفي  15

: األول يتعل  بمن لديهم ح  ديختر )ليكود(. ويتضم أنه جر  تقسيم اقتراح القانون إلى قانونين
إصدار  دفاحاإلقامة في إسرائيل، ويتم إبعادهم من قبل وزير الداخلية، والثاني يسهل على وزير ال

 بتفعيل صالحياتها بإبعاد ناشطين من الضفة البربية.« اإلدارة المدنية»أمر إلى ما تسمى 
 13/1/2017القدس العربي، لندن، 

 
 رائيلية في لندن على خلفية األفالم التي كشفتها الجزيرة  اإلس السفارةاستقالة موظف  .28

أعلنت وسائل إعالم إسرائيلية، أمس الخميس، إن موظف سفارة تل أبي  في لندن، شاي  :لندن
ماسوت، استقال من منصبه، على خلفية فضيحة السفارة التي كشفتها أفالم وثائقية لوحدة التحقيقات 

 في قناة الجزيرة الفضائية.
ان السفير اإلسرائيلي لد  لندن، اعتذر عن تصريحات ماسوت، الذي قال فيها أنه يريد أن يسق  وك

 آالن دنكان وزير الدولة البريطاني لشؤون الخارجية المناصر إلقامة دولة فلسطينية.
 13/1/2017، القدس العربي، لندن
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 شوةسس الر : قضية نتنياهو تستوفي أُ العليا سابقاً محكمة نائب رئيس  .29
في مقابلة م  إذاعة الجيش بشأن التحقي  م  رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أجريت : هاشم حمدان

األربعاء، قال نائ  رئيس المحكمة العليا سابقا، القاضي المتقاعد إلياهو ماتسا، إنه من الوضم ل ل 
 حقوقي مبتدئ أن القضية تستوفي أسس مخالفة الرشوة، بحس  القانون.

سا إنه حسبما يتضم من االقتباسات القليلة من المحادثات، بين نتنياهو وبين مالك صحيفة وقال مات
 'يديعوت أحرونوت'، أرنون موزيس، فإنها بالتأ يد تستوفي أسس مخالفة الرشوة.

وقال أيضا إن التفاصيل التي نشرت في األيام األخيرة، والتي تعهد بموجبها نتنياهو لموزيس بالمبادرة 
قانون يمس بصحيفة 'يسرائيل هيوم'، مقابل التبطية اإليجابية لنتنياهو في 'يديعوت إلى سن 

أحرونوت' هي 'صفقة كاملة فيها مقدم اقتراح، ومقترح وتفاهم على تفاصيل، وكيفية تنفيذها، 
 وتعهدات'.

 12/1/2017، 48عرب 

 
 استطالع: لبيد يتفوق على نتنياهو دون إمكانية تشكيل حكومة .31

لم تؤثر التحقيقات الجنائية ضد رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على  :بالل ضاهر
الخريطة السياسية وتوازن القو  في إسرائيل، بحس  استطالح نشره موق  'واال' االل تروني اليوم، 

 الخميس.
المقاعد فقد أظهر االستطالح أن معسكر اليمين يتفو  على معسكر الوس  اليسار، ومطاب  لتوزيعة 

 11الحالية في ال نيست، على الرغم من أن هذا االستطالح أظهر ارتفاح قوة حز  'ييش عتيد' من 
مقعدا فيما لو جرت االنتخابات العامة اآلن، وتراج  مقاعد حز  الليكود،  27مقعدا في ال نيست إلى 

 بحس  االستطالح. 24مقعدا حاليا إلى  30الذي يتزعمه نتنياهو، من 
قالوا إنه األنس  لرئاسة  %37نتنياهو مشتبه بمخالفات جنائية يمكن أن تطيم به، إال أن  ورغم أن

إنهم ال يعرفون  %30أن رئيس 'ييش عتيد'، يائير لبيد، هو األنس ، وقال  %33الحكومة، بينما رأ  
 من األنس  لهذا المنص .

اهو ولبيد، فإن لبيد حصل على وقال موق  'واال' أنه عندما تم تخيير مجمل المستطلعين بين نتني
إن نتنياهو األنس   %42'معطى إيجابي'، ل ن بين المستطلعين اليهود تفو  عليه نتنياهو، إذ قال 

 رأوا أن لبيد األنس . %32لرئاسة الحكومة و
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وفيما يتعل  بتمثيل باقي األحزا  وال تل في ال نيست، أظهر االستطالح زيادة قوة 'البيت اليهودي' 
، وزيادة مقاعد 'يسرائيل 12مقعدا إلى  13مقعدا، وتراج  القائمة المشتركة من  13قاعد إلى م 8من 

 بيتينو' من ستة مقاعد إلى تسعة.
ويبدو أن معظم المقاعد التي حصل عليها 'ييش عتيد' كانت نتيجة انهيار 'المعسكر الصهيوني' 

 اعد فق .مق 9مقعدا حاليا إلى  24الذي تهاو  تمثيله في ال نيست من 
مقاعد إلى ستة، بينما ستحافا ال تل الحريدية،  10وتوق  االستطالح تراج  تمثيل حز  'كوالنو' من 

مقاعد، وسيزداد تمثيل حز  ميرتس  7شاس و'يهدوت هتوراة' على تمثيلها وتحصل كل واحدة على 
 مقاعد. 6بمقعد واحد ويحصل على 

مقعدا ولن يكون بإمكان لبيد  66الحريدين تبلغ  –ليمين ووفقا لنتائج هذا االستطالح فإن قوة معسكر ا
 تشكيل حكومة بأي حال.

 12/1/2017، 48عرب 

 
 ويطبق نتائجها على جنوده الخنازير سرائيلي يجري التجارب الطبية على جيش اإلال .31

دف ل لشراء الخنازير، وذلك به تنف  وزارة األمن اإلسرائيلية سنويًا مئات آالف الشوا: بيروت حمود
التابعة للجيش، وذلك « هيئة األطباء والممرضين»إخضاعها لتجار  طبية وعمليات جراحية على يد 

 الستخالص العالجات الخاصة بحاالت الصدمة النفسية ما بعد الحر  عند الجنود.
الموت »بعد انتهاء التجار  الطبية، ُتدخل الخنازير في غيبوبة بعد تخديرها، ثم تعدم بطريقة 

، والحقًا تطب  نتائج التجار  والعالجات على جنود جيش العدو ممن أصيبوا بصدمات «الرحيم
 نفسية أثناء الحرو  وبعدها.

أمس، تبّين أنه في العام الماضي وحده صادقت وزارة األمن على « هآرتس»وف  ما كشفته صحيفة 
ار التجار  التي خنزيرًا إلخضاعها لتجار  على يد األطباء العسكريين، وذلك في إط 90شراء 

يجريها الجيش على حيوانات من أنواح مختلفة، تستخدم فيها الخنازير كثيرًا نظرًا إلى تشابهها من 
بعد انتهاء التجار ، ُتعدم الخنازير بطريقة  ناحية التبيرات واالستجابة الفسيولوجية م  جسم اإلنسان.

 الموت الرحيم
ألف شيقل  230ان الماضي على شراء خنازير بقيمة وتظهر وثائ  وزارة األمن أنه ُصّد  في نيس

ألف دوالر(، فيما أشارت المعطيات إلى أن لجنة التجار  على الحيوانات، التابعة للوزارة،  60)نحو 
، ُأجريت التجار  2012خنزيرًا بهدف التجار  الطبية. ل ن، في عام  20صادقت على استخدام 



 
 
 
 

 

 21 ص             4168 العدد:        1/13/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

، ليبقى أ بر من العدد 66إلى  2014، وفي 72إلى  2013خنزيرًا، ثم انخفل العدد عام  290على 
 الموصى به.

الجيش اإلسرائيلي اعتاد استخدام الخنازير في »تعليقًا على هذه األرقام، لفتت الصحيفة إلى أن 
ونقلت عن «. التدري  على عالج الصدمات النفسية، فجر  تخديرها ثم قتلها في نهاية المطاف

استخدام الخنازير في التجار  أمر معهود على مستو  العالم »، إن مصدر رفي  في الجيش قوله
وأضاف: «. كونها النموذج األقر  إلى اإلنسان من الناحيتين التشريحية واالستجابة الفسيولوجية

باستطاعتها )الخنازير( أثناء التدريبات والتجار  أن تحا ي اإلصابات في ميدان الحر  بمستو  »
 «.عاٍل من الدقة

 13/1/2017، ، بيروتخباراأل

 

 
 مع الجندي قاتل الشهيد نديم نوارة صفقةالقناة العاشرة:  .32

ادعت القناة العبرية العاشرة، الليلة الماضية، أن النيابة العسكرية اإلسرائيلية توصلت لصفقة : رام هللا
نطقة بيتونيا ، بم2014يار أم  الجندي قاتل الشهيد نديم نوارة خالل مظاهرة إحياء النكبة في شهر 

وحس  ذات المصدر، فإن الجندي اعترف بإطال  النار وبناًءا على ذلك سيتم توجيه  غربي رام هللا.
سقاط تهمة القتل العمد بح  الشهيد.  تهمة القتل غير العمد والتسب  في الوفاة بسب  اإلهمال وا 

قتل نتيجة اإلهمالا. مشيرًة وأشارت القناة إلى االتفا  الذي تم التوصل إليه يقضي بتوجيه تهمة اال
إلى أن الجندي كان يواجه تهمة القتل عمدا بعد التأ د من رواية تعمده تبيير الرصاص في بندقيته 

 من مطاطي إلى رصاص حي.
 13/1/2017القدس، القدس، 

 
 عنصري  وتمييز تجاهل.. "إسرائيلبـ" العرب المواليد .33

 العر  إلى تنظر ال إسرائيل إن رايخنر ليشيفأ اإلسرائيليةا ريشون  مكورا بصحيفة ال ات  قال
 المؤشرات من جملة وجود ظل في باليهود، أسوة الحقو   كاملو مواطنون  أنهم على فيها المقيمين
 .األخيرة الميدانية
 العر  بالمواليد االعتراف عدم في تمثل فيها العر  ضد إسرائيل تمييز مظاهر آخر أن وأوضم
 صحفية تقارير جملة إجراء على اإلسرائيلية اإلعالم وسائل اتفقت ثحي اليهود، بالمواليد أسوة
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 هذه فضلت اليهود، غير من األول المولود جاء ولما ،2017 عام في مولود أول عن وا عالمية
 .الموضوح تجاهل الصحف
 الفهم أن أيام، قبل إسرائيل في المواطن حقو   جمعية أجرته اإلسرائيليين بين للرأي استطالح وكشف
 .قائمة حقيقة إسرائيل في بينهما المساواة انعدام أن والعر  اليهود أ ثرية أوساط في السائد
 العر  من %85 مقابل المساواة، وانعدام التمييز هذا بوجود يعترفون  إنهم اليهود من %65 وقال

 اليهود بين ةمساوا  عدم بوجود اقتناعا أقل كان تدينًا، أ ثر اليهودي كان كلما أنه والملفت يؤكدونه،
 .والعر 
 تمييز بسياسة وصفها عماا عدالةا إسرائيل في العربية األقلية لحقو   القانوني المركز وتحدث
 أن إلى أشارت رقمية معطيات خالل من التعليمية المؤسسات في العر  األطفال ضد إسرائيلية

 األطفال بريال لتحقون ي ال أعوام وأربعة ثالثة بين إسرائيل في والبدو العر  األطفال من 75%
 في األساسي والسب  فيها، يلتحقون  ال اليهود األطفال من فق  %5 أن حين في البستان، ومرحلة
 .إليها توصل التي المواصالت وانعدام الريال هذه في الحاصل النقص إلى تعود الفجوة هذه
 التالميذ فإن أسبوعيا، ساعة 35 بمعدل األسبوح في أيام ستة يدرسون  اليهود التالميذ أن حين وفي

 شيكال 693 اإلسرائيلية التعليم وزارة تخصص كما أسبوعيا، ساعة 30 فق  أيام خمسة يدرسون  العر 
 .شيكالت 807 اليهودي للطفل تخصص حين في التعليمية، احتياجاته من العربي للطفل نصيبا

 12/1/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 
 عنه اإلفراج صالح ُقَبيل موعد الشيخ ضد جديد ماتها ملف تقدم اإلسرائيلية الشرطة .34

 الشيخ ضد جديدا ملفا اليوم، قدمت إنها اإلسرائيلية، الشرطة أرناؤوط: قالت الرؤوف عبد -القدس 
 من ساعات بعد العامة، النيابة إلى ،(المحظورة) إسرائيل في اإلسالمية الحركة رئيس صالح، رائد
 . الجاري  الشهر من 17 في سيكون  عنه اإلفراج موعد نأ اإلسرائيلية السجون  مصلحة تأ يد
 منه نسخة أرسلت مكتو  تصريم في اإلسرائيلية، الشرطة بلسان المتحدثة السمري، لوبا وقالت
 يشمل وبما القضية، هذه ملف مادة حّولت تحقيقاتها، من الشرطة انتهاء م :ا األناضول لوكالة
 ا. القرار واتخاذ للدراسة وذلك العامة النيابة مكت  إلى معها،ج تم التي والمواد األدلة وأسس البينات

 12/1/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة
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 الحصار رفع إلى بحاجة غزة أوضاع انفجار منع: الخضري  .35
 العمل إلى الخضري، جمال النائ  «الحصار لمواجهة الشعبية اللجنة» رئيس الفي: دعا رائد -غزة 
سالمي وعربي دولي دصعي على الفوري   التحذيرات من بدالً  غزة، في الوض  انفراج أجل من وا 
 هناك وأن تتفاقم، اإلنسانية األوضاح بأن يومي شبه بشكل تصدر التي ،«اإلسرائيلية» وحتى الدولية
 .انفجار حدوث من خشية
 على العاشر مللعا الحصار استمرار نتيجة والبطالة الفقر معدالت إن أمس، بيان، في الخضري  وقال
 الفقر، خ  تحت يعيشون  القطاح سكان من المئة في 80 نحو إن حيث حادة، بصورة زادت التوالي

 المساعدات على يعيشون  فلسطيني مليوني أصل من تقريباً  المليون  ونصف مليون  قرابة أن يعني ما
 جان  إلى بو ،مس وغير كبير بشكل العمل عن العاطلين أعداد يوم كل في ترتف  فيما اإلغاثية،
 .اقتصادية منشآت تعطل

 13/1/2017الشارقة،  الخليج،
 
 زياراتهم أزمة استمرار عن المسؤول األحمر والصليب …ُتجزّأ ال األسرى  حقوق : وفارس قراقع .36

 فارس قدورة الفلسطيني األسير نادي ورئيس قراق ، عيسى والمحررين األسر   شؤون  هيئة رئيس قال
 طرحته ما على تعقيباً  ذلك جاء. «ذلك حدوث في شركاء نكون  ولن زأُتج ال األسر   حقو   إن»

 في أخر   زيارات بثالث األسر   منها ُحرم التي الزيارة باستبدال األحمر للصلي  الدولية اللجنة
 ما وهو الحقًا، عليها االتفا  يتم ثالثة وزيارة األضحى، وعيد الفطر عيد في ت ون  منها اثنتان العام،
 .موقفه على الطفيف بالتعديل األحمر ي الصل أسماه
 ولن ثابت عهدها ساب  إلى الزيارات بعودة المتمثل موقفنا» أن وفارس قراق  أ د ذلك على ورداً 
 كما الصيبة لهذه رفضه األحمر الصلي  كرر المقابل في. «العام خالل زيارة 24 وهي يتبير
 يتولى وأن الثانية الزيارة ت اليف تبطية الفلسطينية السلطة تتولى بأن يفيد اقتراح صيبة ورفل
 .للزيارة اللوجستية اإلجرائية العملية الصلي 

 13/1/2017العربي، لندن،  القدس
 
 "حماس" مساعدة بتهمة حاكمته أممي موظف سراح تطلق "إسرائيل" .37

 بعد غزة، في المتحدة األمم في يعمل فلسطيني وهو البرش وحيد عن أمس إسرائيل  : أفرجت ف ا
 .غزة في حماس حركة بمساعدة إدانته إثر اإلسرائيلية السجون  في اعتقاله فترة انتهاء
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 عشرات استقباله في كان حيث أمس ظهر غزة قطاح شمال في منزله إلى( عاما 39) البرش ووصل
 .المهنئين

 13/1/2017الغد، عّمان، 
 
 اإللكترونية العسل" "فخاخ عملية بعد للسخرية مادة اإلسرائيلي الجيش .38

 للسخرية دسمة مادة إلى أمس باسمه والناط  وجنوده اإلسرائيلي الجيش صّباح: تحّول فتحي - غزة
 إل تروني هجوم وهي ،«العسل فخال» عملية تفاصيل نشر بعد االجتماعي التواصل مواق  على
 .«فايسبوك» عبر إسرائيليين جنوداً  واستهدف «حماس» حركة نفذته
 كتبته ما «سما» وكالة االجتماعي. فنقلت التواصل مواق  على الناشطين شهية الهجوم هذا وفتم
 ما الح  ومن اآلن ل ن قتل، ما الح  ومن قالوا قديماً : »«حماس ها ر» هاشتاغ تحت هاشم أميرة
 اإلسرائيليين الجنود قلو  محطم القسام: »الخالدي مؤنس كت  ساخرة، تبريدة وفي. «قاوم

 . الختراقه إشارة في ،«هكره القسام يقهر، ال الذي الجيش: »قائالً  عاشور رأنو  وغرد. «الحيار  
 أقولك تعملها، حاجه القي مش فاضي وجيشك، إنت أهبل شكلك إنت عم، يا: »صقر بهاء وكت 
 يقودها شاحنة أمام اإلسرائيليين الجنود هر  إلى إشارة في ،«الشاحنة قدام جنودك زي  إجري  قوم

 .المحتلة القدس في جنوداً  دهس فلسطيني
 13/1/2017الحياة، لندن، 

 
 الفردية العمليات توقف لن االحتالل إجراءات: الدولية" "القدس .39

 في صدمة شكّلت قنبر فادي الشهيد نّفذها التي الدهس إن عمليةا :الدولية القدس مؤسسة قالت
 انتفاضة انطال  منذ االحتالل اتخذها التي اإلجراءات فشل جديد من أظهرت حيث ،(إسرائيل)

 .االعمليات ت رار ومن  ردح حالة خل  أجل من القدس
 اإلجراءات أن المحتلة القدس في والمواقف األحداث لتطورات أسبوعية قراءة في المؤسسة وأوضحت

 التي إجراءاته كل أنّ  يدرك الذي العاجز حيلة هي العملية بعد االحتالل سلطات اّتخذتها التي
 .وسياساته االحتالل على كردّ  انطلقت التي الفردية العمليات توقف لن بيةوعقا ردعية يسّميها
 جماعية، عقوبة بمثابة بلدته وأهل وأقربائه، الشهيد عائلة على تضي  التي اإلجراءات هذه أن ورأت
 يحاول ل ّنه االحتالل، يريدها مثلما ناجعة ردح أداة ت ون  أن يمكن أّنها تثبت لم األحوال بكل وهي
 .أمنهم عن الدفاح في تتساهل ال الحكومة بأنّ  أنفسهم اإلسرائيليين إلى رسالة توصيل خاللها من

 12/1/2017فلسطين أون الين، 



 
 
 
 

 

 25 ص             4168 العدد:        1/13/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

 
 لها  مأوىً  األبقار مزارع التخاذ فلسطينية عائالت تدفع سورية: الحرب .41

 سورية في ائرةالد الحر  إن: االخميس ، يوماسورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعةا لا تقرير قال
 تعرل نتيجة وممتل اتهم، منازلهم لترك درعا بمحافظة والفلسطينية السورية العائالت مئات دفعت
 وليالٍ  أليام العراء في والنوم الصراح، طرفي بين االشتبا ات واندالح للقصف ومخيماتهم بلداتهم
 ا.البشري  للسكن تصلم ال التي ل بقار الليبية - السورية الشركة في للمكوث تضطر أن قبل متتالية،
 يق  وهو الليبية، الشركة بعهدة األبقار لتربية مزرعة أعوام منذ كان المكان هذاا أن التقرير، وأوضم

 اإلسالمية الفصائل أحد عليها استولى كم، 25 بنحو درعا من البر  إلى تبعد التي جلين بلدة في
 أن بعد ول ن الليبية، والحكومة النظام حكومة إلى تعود مل يتها كون  الثورة، بداية في إغالقها بعد

 ثم المحافظة، في مناط  عدة من النازحة والفلسطينية السورية العائالت من عدد سكنها غادرتها،
 النازحين من كبير عدد حالياً  ويقطنه درعا، في الثاني اإليواء مخيم الح  وقت في أرضها على أقيم

 ا.وعتمان وداعل وأبط  اليرموك حول بلدات من ةفلسطيني عائالت بينهم السوريين
 درعا مدينة في المحلي المجلس أنشأه الذي المخيم هذا في تعيش عائلة 500 نحوا أن التقرير، وذكر
 الشتاء برد لدرء منها محاولة في الحظيرة داخل نصبتها خيام في السورية، للمعارضة التاب 

 ا.منها الماء وتسر  الجدران تآ ل بسب  مشكلتها ليح لم ذلك أن إال األمطار، من واالحتماء
 األونروا وكالة من ل بقار، الليبية السورية الشركة في المتواجدة السورية الفلسطينية العائالت وطالبت
يجاد لهم، والمساعدة العون  يد مد المعنية، والجهات  .لمشكلتهم حل وا 

 12/1/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 
 الحالي األسبوع خالل اعتقاالً  69: الفلسطيني راألسي نادي .41

 محافظات في تركزت وقد الجاري، األسبوح خالل اعتقال حالة( 69) الفلسطيني، األسير نادي وث 
 .واألطفال المحررين، األسر   من غالبيتهم ،(لحم وبيت جنين، القدس، الخليل،)

 محمد األسير على الحكم بينهم من انك األسر ، بح  جائرة أحكاماً  االحتالل، محا م أصدرت كما
 ثالثة بقيمة تعويل فرل إلى إضافة مؤبدْين، الفعلي بالسجن وذلك قلنديا، مخيم من شاهين أبو

 بلدة من( عاماً  15) حلبي تسنيم الطفلة بح  الفعلي بالسجن ُحكًما أصدرت كما ونصف، ماليين
 .ونصف عام مدة وذلك والبيرة هللا رام محافظة في رمون 
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 تتراوح لمدد أسيرًا،( 34) بح  إداري  اعتقال أمر االحتالل سلطات أصدرت فقد النادي، بيان وبحس 
 .الباقين األسر   اعتقال تمديد جر   فيما جديدًا، أمراً ( 12) بينهم من شهور، وستة ثالثة من

 12/1/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 
 العربية القدس أحياء في معيشي تدهور: إسرائيلي خبير .42

 تمر القدس شرقي المعيشية الظروف إن اإلسرائيلية معاريف صحيفة في ال اتبة سافير كرميت قالت
 العنف وزيادة الشبان، أمام العمل فرص وانعدام التحتية البنية تراج  جهة من مستمر، بتدهور
 .المقدسيين الفلسطينيين ضد اإلسرائيلية األمن قوات تمارسه الذي األمني
 معاناة أن -بالقدس دراية األ ثر اإلسرائيليين الخبراء أحد- رايتر يتسحا  البروفيسور نع ونقلت

 أو العر ، السكان عدد سواء المحدثة، والمعطيات األرقام خالل من تتضم المدينة شرقي المقدسيين
 .هوديةالي بنظيرتها العربية المباني عدد مقارنة أو الفقر، مستو   أو البطالة، نسبة أو أعمارهم،
 ألبحاث األورشليمي المعهد في المقدسية العربية األحياء مشروح رئيس وهو رايتر، وأوضم

 تعّدهم وال الالزم، االهتمام تمنحهم ال اإلسرائيلية الحكومة بأن يشعرون  المقدسيين أن السياسات،
 نشر في جهودها وتركز دائمة، بصورة للقانون  متجاوزين مواطنين تراهم بل المدينة، سكان من جزءاً 
 من  بحجة المدينة، في العربية والقر   البلدات مداخل أمام الحدود وحرس األمنية القوات من المزيد
 من المدينة في العربية األحياء سكان باقي يتمكن ال حين في الشعبية، والمسيرات المظاهرات تنظيم
 .المنتشرة العسكرية الحواجز ظل في بحرية أخر   أحياء دخول
 يعيشون  ألفا 310 منهم القدس، مدينة سكان عدد هو ألفا 850 أن معه، مطول حوار في رايتر وأ د
 انتخابات في التصويت ح  دون  ل ن المدينة، في دائمة إقامة لديهم كلهم الشرقي، جانبها في

 .الواق  أرل على عليها يحصلون  ال القانون  في عليها المنصوص والحقو   ال نيست،
 تدني ظل في أمل، وانعدام فقر حالة يعيشون  القدس في العربية األحياء سكان ظممع أن إلى وأشار

 أن كما احتياجاتهم، من األدنى الحد توفير عن بعيدة لهم المقدمة والخدمات التحتية، البنية مستويات
 .االستقرار بعدم دائما ويشعرون  آمن، غير القانوني وضعهم
 عن عاطلون  %36و عاما، 18 سن دون  منهم %64 ن مسلمو  القدس شرقي سكان أغل  أن وأوضم
 بأي يتمتعون  ال فإنهم أردنيا، سفر جواز لديهم أن ورغم الفقر، خ  تحت يعيشون  %51و العمل،
 المجال اإلسرائيلية الحكومة تفسم بينما يخسرونه، ما لديهم ليس بأنه المقدسيون  يشعر لذلك حقو ،

 في انسدادا المقدسيون  وير   األقصى، المسجد على يطرةللس أيديولوجيا متطرفة يهودية لمجموعات
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 األميركية السفارة نقل في ورغبته األميركية، االنتخابات في ترم  دونالد فوز م  السياسي، األف 
 .القدس في لمدينتهم

 12/1/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 
 نابلس جنوب دونم 4,000 يصادر االحتالل .43

 بلدة أراضي من دونم 4,000 قرابة على اليد وض  الخميس، لي،اإلسرائي االحتالل سلطات قررت
 .المحتلة البربية الضفة شمال نابلس مينة جنو  القبلية عصيرة
 تسلمه الذي القرار إنا صفاا لوكالة دغلس غسان الضفة شمال في االستيطان ملف مسؤول وقال

 القبلية، عصيرة أراضي من ونًماد 3,989 على اليد وض  يتضمن األربعاء، يوم الفلسطيني االرتباط
 .إسرائيلية أهداف ضد عمليات وقوح ومن  األمنية الدواعي بحجة
 أ بر هو القرار أن مبيًنا األراضي، هذه مصادرة العملية الناحية من يعني اليد وض  أن دغلس وأ د
 .االستيطان بإدانة األمن مجلس لقرار تحدًيا ويشكل ،2017 الجاري  العام مطل  منذ مصادرة قرار

 12/1/2017، غزة، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
 
 قانوني غير االستيطان وقف لقرار األمريكي الكونغرس رفض: أردنيون سياسيون  .44

 لقرار األمريكي ال ونبرس مجلس رفل قرار أردنيون أن سياسيون  نيرول: رأ  بشر   - بترا - عمان
 المجتما  إجمااح م  ينسجم وال يتف  ال االستيطان وقف إلى يدعو الذي(  2334) رقم األمن مجلس
 للمنظمااات ورئيسااي مؤسااس كعضااو األمريكيااة المتحاادة الواليااات ومكانااة مركااز ماا  ويتناااقل الاادولي،
 .القانون  قوة تملك وال فق  رمزية دالالته وأن ، الدولية
 رفال الاذي ألمريكايا الناوا  مجلاس أن كنعاان هللا عباد القدس لشؤون  المل ية اللجنة عام أمين وقال
 فااوري  قاارار اتخاااذ األمريكيااة اإلدارة إلااى والطلاا  االسااتيطان، حااول األخياار الاادولي األماان مجلااس قاارار
 أن كمااا الاادولي، المجتماا  إجماااح ماا  إطالقااا ينسااجم وال يتفاا  ال القاادس، إلااى األمريكيااة الساافارة بنقاال
 عاادواني كيااان لمصاالحة ودعمااه األول المقااام فااي األمريكيااة المتحاادة الواليااات مصاالحة يأخااذ ال القاارار

 .األمريكي المواطن ومصلحة حسا  وعلى الفلسطيني اإلنسان حقو   حسا  على استعماري 
 القااادس حماياااة وجمعياااة المقااادس بيااات ومنتاااد  القااادس ياااوم جمعياااة» المقدساااية الهيئاااات تجمااا  وعبااار

 قاااارار أن لهاااام نبيااااا فااااي «الخيريااااة األرثوذكسااااية والجمعيااااة القاااادس أجاااال ماااان نساااااء وجمعيااااة الشااااريف
 المتحاااادة الواليااااات لحكومااااة وال راهيااااة العااااداوة نيااااران إشااااعال إلااااى إال يااااؤدي لاااان األمريكااااي ال ااااونبرس
 .والعالم العربي والوطن فلسطين في األمريكية
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 المناااط  معظاام فااي الصااهيوني االسااتيطان خلفهااا التااي الحقااائ  ياار   ال ال ااونبرس ان البيااان وأوضام
 االساتيطان هاذا تركاه وماا التاريخياة فلسطين أراضي من %8 سو   ينيينللفلسط يب  لم حيث المحتلة

 .تدميرية آثار من
 13/1/2017الرأي، عّمان، 

 
 استراتيجيًا  سياسياً  حواراً  تستأنفان "إسرائيل"و تركيا .45

 الحااوار أمااس، أنقاارة، فااي اسااتؤنف ساانوات، ساات ماان أ ثاار دام انقطاااح مجلااي: بعااد نظياار -أبياا  تاال
وقاااال . الخارجياااة لاااوزارة العاااامين الماااديرين مساااتو   علاااى وتركياااا، إسااارائيل باااين يجياالساااترات السياساااي
 ببادء يبشار البلادين، باين العالقاات تطبيا  في عالية درجة ارتقاء هو الحوار هذا إن إسرائيلي، مصدر
 .والتعاون  الصداقة من جديدة مرحلة
 اإلساارائيلية، الخارجيااة لااوزارة امالعاا الماادير لزيااارة األعااداد بباارل أمااس، تمهيديااة لقاااءات عقاادت وقااد

 حكااومتي بااين حااوار معماا  إدارة أجاال ماان أساابوعين، نحااو بعااد التركيااة، العاصاامة إلااى روتاام، يوفااال
 فااي الخارجيااة وزارتااي بااين سياسااي حااوار فيهااا يجااري  التااي األولااى الماارة هااي هااذه وساات ون . البلاادين
 إن رفياااا ، إساااارائيلي مسااااؤول ل، وقااااا2010 (أيااااار) مااااايو فااااي مرماااارة أسااااطول أحااااداث منااااذ البلاااادين،
 ساوريا، في األهلية الحر  مثل سياسية قضايا تعالج أن يفترل التركي، ونظيره روتم بين المحادثات
 روسيا، م  والعالقات
 لتحرياااك عمااال خطاااة صاااياغة علاااى أيضاااا، ساااتركز ل نهاااا. البربياااة والضااافة غااازة قطااااح فاااي والوضااا 
 فااي تراجعاات باال الساات الماضااية، الساانوات خااالل قاااعمي جمااودا شااهدت والتااي البلاادين، بااين العالقااات
 .والعسكرية واألمنية السياسية المجاالت بعل
 اليوم، المطروحة، القضايا من ال ثير هناك فإن وتركية، إسرائيلية دبلوماسية مصادر قالته ما وحس 
 عامااا، 20 قباال توقيعااه الااذي جاار   الحاارة، التجااارة اتفااا  تعااديل: مثاال البلاادين بااين البحااث جاادول علااى

 أقااوال وحساا . إساارائيل إلااى دخااول تأشاايرة علااى الحصااول ماان األتااراك المااواطنين إلعفاااء واتصاااالت
 والثقافاة الساياحة وزيار إسارائيل إلى( شباط) فبراير من في الساب  سيصل الرفي ، اإلسرائيلي المسؤول
 وزيار أول أوجاي وسايكون . أبيا  تال فاي الدولياة للساياحة معارل فاي للمشااركة أوجاي، نابي التركي،
 يااريف اإلسارائيلي نظياره ما  الزياارة خاالل وسايلتقي سانوات، ساب  من أ ثر منذ يزور= إسرائيل تركي
 .ليفين

 13/1/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 العسكري  المزة مطار بقصف "إسرائيل" يتهم السوري  النظام .46
 الماازة مطااار علااى صااواريخ لقااتأط إساارائيل أن السااوري  النظااام جاايش قيااادة وكاااالت: أعلناات -الجزياارة

 مااان أبيااا  تااال عساااكري  بياااان وحاااذر. بحرائااا  تساااب  مماااا دمشااا ، العاصااامة غااار  جناااو  العساااكري 
 ا.السافر االعتداء هذاا تداعيات
 إن هاؤالء وقاال المطاار، داخل كبيرة حرائ  اندالح التواصل مواق  على ناشطون  بثها صور وأظهرت
 .انالمك إلى هرعت واإلطفاء اإلسعاف سيارات
 طبرياا بحيارة قار  منطقاة مان أطلقات صاواريخ عادة إن قولاه الجايش بيان عن السوري  التلفزيون  ونقل
 الحارس لقاوات كبيارة منشاأة وهاو المطاار، مجم  في سقطت مباشرة الليل منتصف بعد إسرائيل شمال

 .الجمهوري 
 مصاادر ورجحات األرواح، في خسائر أو إصابات هناك كانت إذا عما النظام جيش بيان يكشف ولم

 هللا لحاز  أسالحة شاحنة اساتهدف القصاف يكاون  أن سااب  وقات في النظام من مقربة سورية صحفية
 .اللبناني
 تساام  لام أناه إلاى وأشااارت المحتال، الجاوالن مان أطلقاات اإلسارائيلية الصاواريخ أن المصاادر وأضاافت
 .    المزة منطقة سماء في طائرات تحلي  أصوات

 القصاف عملياات عان الفرنساية الصاحافة لوكالاة ساؤال علاى ردا التعلي  يلياإلسرائ الجيش رفل وقد
 .  الجديدة

 13/1/2017الجزيرة.نت، 
 
 السالم إلى تؤدي وحدها والفلسطينيين "إسرائيل" بين المفاوضات: هوالند .47

 إسرائيل بينا ثنائية مفاوضات وحدهاا أن أمس هوالند فرنسوا الفرنسي الرئيس أ د :(  ف ا)-باريس
 الشااار   حاااول للساااالم دولاااي ماااؤتمر مااان أياااام قبااال وذلاااك الساااالم، إلاااى تاااؤدي أن يمكااان الفلساااطينيينو 

 .بشدة العبرية الدولة تنتقده باريس في األوس 
 المقارر الماؤتمر هادف إن الدبلوماساي السالك أعضااء أمام الجديد العام بمناسبة كلمة في هوالند وقال
بقاااء ،(وفلسااطينية إساارائيلية) الاادولتين لحاال الدوليااة األساارة دعاام تأ يااد إعااادةا هااو المقباال األحااد  هااذا وا 
 .عاما سبعين منذ مستمر نزاح لتسويةا المرج  الحل

 سيصانعه الساالم. الماؤتمر هاذا يحمله أن يمكن لما مدركا نفسه الوقت في بانه الدولة رئيس واعترف
 .نتيجة عنا تسفر أن يمكن ثنائية مفاوضات ووحدها والفلسطينيون  اإلسرائيليون 
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 حلاول ودفا  الادولتين حل دعم على بالتصميم يذكر أن يج  األحد اجتماحا أن الفرنسي الرئيس وا د
 المجتمعاااات باااين المباااادالت وتشاااجي  واإلسااارائيليين الفلساااطينيين لفائااادة التحتياااة البناااى لتطاااوير عملياااة
 ا.المدنية

  13/1/2017الغد، عّمان، 
  
 دولي قرار أو متابعة آلية بال بيان إلى مالسال مؤتمر من توقعاتها تخفض باريس .48

 تستضايفه الاذي الساالم لماؤتمر بالنسابة توقعاتهاا ساقف مان بااريس نجام: خفضات أباو ميشال: باريس
 . ودولية إقليمية ومنظمة دولة سبعين عن يقل ال ما ممثلي بحضور المقبل، األحد
  ينعقد الذي السيا  االعتبار، بعينأخذوا » المؤتمر معدي إن أمس، فرنسية دبلوماسية مصادر وقالت

. اإلساارائيلية للمواقااف دعمااا أ ثاار ساات ون  جدياادة يااةأمريكك  إدارة وصااول وتحدياادا ،«ظلااه فااي المااؤتمر
 سبعين سيضم الذي الحضور إن منه، سيخرج وما شرحها للمؤتمر معرل في المصادر، هذه وقالت
 ناهياك وآسايوية، العربياة والادول وروباياأل االتحااد ودول األمن مجلس في 15الا األعضاء منها دولة،
 عليهاا، يشاددون  «واحادة رساالة لهام سات ون : »العربياة والجامعاة األوروباي واالتحاد األمم المتحدة عن
. اإلساارائيلي اااا للناازاح الفلسااطيني حااد لوضاام الممكاان الوحيااد هااو «ينااازح» الااذي الاادولتين حاال أن وهااي

 التاذكير إلعاادة «ضاروري  مان أ ثار ل ناه جديادا، لايس» :القاول هاذا بأن الفرنسية، المصادر وتعترف
 الساااالم فااارل ترياااد بأنهاااا اتهمااات» بااااريس أن هاااذه المصاااادر، وأضاااافت. الطاولاااة علاااى ووضاااعه باااه

 تقااوم لمااا إشااارة فااي ،«المفاوضااات ماان التهاار  علااى الفلسااطينيين وتشااجي  اآلخاارين مكااان والتفاااول
 ثمارة ساو   يكاون  لان الساالم» باأن مجددا المصادر هذه وتؤكد. المؤتمر ضد الدعاية اإلسرائيلية عليه

 الطااارفين الهاااوة باااين ردم» علاااى المسااااعدة هاااو بااااريس فاااي الماااؤتمرين دور ل ااان. «وقرارهماااا الطااارفين
 .عليه البناء يمكن «سياسي أف  وتوفير مالئم منال إنتاج إعادة باتجاه والدف  المتنازعين

 اإلدارة إلاى رساالة بمثاباة سايكون  الماؤتمر عان سيصدر ما إن الفرنسية، المصادر تقول حال، أي في
 والوض  مهدد، الدولتين حل»حيث  الحالي، الوض  قراءة من نابعة الرسالة وهذه الجديدة، يةأمري ال

 بساب  التحقيا  صاع  مادياا سيصابم الاذي ،«الادولتين حال عان ياوم بعاد يوماا ونبتعاد يتدهور، القائم
 المبااااادئ علااااى التأ يااااد إعااااادة الفرنسااااي، باااارأي الجاناااا  المهاااام، ماااان كااااان لااااذا . المتسااااارح االسااااتيطان
 .«مسؤولياته طرف كل يتحمل حتى» التفاصيل في الخول دون  من األساسية

  13/1/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 المنتظر يحّمل الفلسطينيين مسؤولية فشل عملية التسوية  األمريكيةوزير الخارجية  .49
 مهاام يتسالم أن المنتظار األمريكاي الخارجياة وزيار تيلرسون  ريكس هاجم: سعد  أبو فادي  – هللا رام

 األمريكااي الشاايول مجلااس أمااام اسااتجوابه جلسااة خااالل الحااالي، الثاااني كااانون / يناااير 20 فااي منصاابه
 فاي التصاويت عان أوباماا بااراك الارئيس إدارة امتنااح هااجم كما السالم فرص لتضييعهم الفلسطينيين،

 – العرباااي الصاااراح ملاااف وحااااز. شااارعيتها عااادم ويؤكاااد االساااتيطان، يااادين قااارار ضاااد األمااان مجلاااس
 .االستجوا  عملية من كبير قس  على اإلسرائيلي
 بتأ ياااد للفلساااطينيين المنتظااار الاااوزير مطالباااة األولاااى صااافحاتها صااادر علاااى العبرياااة الصاااحف ونقلااات
 خطااوات أي عاان عيااداب إساارائيل ماا  مباشاارة مفاوضااات إلااى السااعي خااالل ماان السااالم بعمليااة التاازامهم
 .الدولية المؤسسات من غيره أو الدولي األمن مجلس في وقرارات
 ماا  المباشاارة المفاوضااات إحياااء إعااادة اتجاااه جديااة بخطااوة القيااام الفلسااطينيين علااى إن تيلرسااون  وقااال

 الادولي األمان مجلاس الاى التوجاه مثال المفاوضاات اساتمرار تهادد خطيارة بخطوات القيام بدل إسرائيل
 األمان مجلاس إلاى الفلساطينيين ذهاا  أن معتباراً  المساتوطنات، بنااء لوقف قرارات استصدار أجل من

نااه اتفااا  إلااى التوصاال باتجاااه تسااير ال خطااوة هااي باالسااتيطان متعلاا  قاارار تمرياار ونجاااح الاادولي  وا 
 .مثمرة لمحادثات الظروف تهيئة جدا الصع  من سيكون 
 مان اساتجابة تلا  لم ول نها الفرص من العديد هناك نتكا» بالقول الفلسطينيين على هجومه وواصل

 منطقاة فاي أهمياة األ ثار الحلياف أن تار   زالات وماا كانت المتحدة الواليات أن وأضاف. الفلسطينيين
 .«إسرائيل دولة هي األوس  الشر  
 ضاد الادولي األمان لمجلاس قارار علاى االعتارال بعادم أوباماا إدارة موقاف المنتظار الاوزير هااجم كما

 إساارائيل بااين المباشاارة المفاوضااات فاارص يقااول القاارار هااذا معتباارا البربيااة الضاافة فااي المسااتوطنات
 واليتاه المنتهياة األمريكاي الخارجياة لاوزير األخيار الخطاا  أن إلاى تيلرساون  أشاار كماا. والفلسطينيين

 .للباية مزعجا كان اإلسرائيلي االستيطان لسياسة انتقادات فيه وجه الذي كيري  جون 
 تساااتبل لاام هناااك القيااادة» إن بقولااه عباااس محماااود الفلسااطيني للاارئيس انتقاااد بتوجيااه تيلرسااون  خااتمو 

 لاام وطالماا. العناف منا  أجاال مان بخطاوات تقام لاام ل نهاا العناف مان تنصاالت لقاد. نالتهاا التاي الفارص
 الصاع  مان سايكون  منعاه على والعمل العنف من التنصل مجرد من أ بر جهد لبذل استعدادا تظهر

 .«الجدية للمفاوضات مالئمة ظروف وفيرت
  13/1/2017القدس العرِبي، لندن، 
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 الوحدة استعادة سبل اإلثنين الفلسطينية الفصائل مع يبحث الروسية: الفروف الخارجية .51
 وزيااار أن عااان الماضاااية، الليلاااة زاخاروفاااا، مارياااا الروساااية الخارجياااة باسااام المتحدثاااة أعلنااات موساااكو:
 االثنااين يااوم الرئيسااية الفلسااطينية الفصااائل ماا  محادثااات ساايعقد الفااروف يساايرج الروسااي الخارجيااة
 .موسكو الروسية العاصمة في المقبل،
 يناااير،/ الثاااني كااانون  16 فااي: ال نباااء الروساايةا تاااسا وكالااة نقلتهااا تصااريحات فااي زاخاروفااا، وقالاات

 يزوروا أن المتوق  من الذين ةالقيادي الفلسطينية المنظمات ممثلي الروس الدبلوماسيين كبير سيستقبل
 .الوطنية الوحدة استعادة خطوات لدعم يهدف فلسطيني حوار في للمشاركة موسكو
 ا.الفلسطيني االنقسام إنهاء تجاه األساسية مناهجنا على مجددا للتأ يد نخط ا أننا زاخاروفا وأضافت
 والجبهاة حمااس وحركاة فتم ةحرك عن ممثلون  الحوار في يشارك أن المفترل من فإنها تاسالا ووفقا

 .األخر   السياسية القو   بعل إلى باإلضافة الفلسطينية الوطنية والمبادرة فلسطين لتحرير الشعبية
   13/1/2017الحياة الجديدة، رام هللا،  

 
 مباشرة؟ القدس إلى السفارة نقل ترامب سيعلن تقرير: هل .51
 تراماا ، دونالااد المنتخاا ، يأمريكك ال لاارئيسا إن وفلسااطينية إساارائيلية مصااادر حماادان: قالاات هاشاام 

 يعلان أن المحتمال مان وأناه القادس، إلاى أبيا  تال مان إسارائيل فاي ياةأمريك ال السافارة نقال فعال ينوي 
 الفلسااطيني الاارئيس لقاااء ماان رشاام مااا إلااى اسااتنادا وذلااك الرئاسااة، توليااه ماان واحااد يااوم بعااد ذلااك عاان

 تراماا ، صااهر ماان المقاار  آربااس، دانيياال ي،أمريكك ال اليهااودي األعمااال رجاال ماا  عباااس، محمااود
 .كوشنر جاريد
  عباس، م ا ميرتسا وفد لقاء في شارك إسرائيلي مصدر عن الجمعة، اليوم ،اهآرتسا صحيفة ونقلت
 إزاء وانضااااباط برويااااة نتصااارفا قااااال الشااااأن، بهاااذا سااااؤال علااااى وردا األخيااار، أن الماضااااي، الثالثااااء

 الواقا  بالضارورة يعكاس ال االنتخابياة الحملاة خاالل يقاال ماا أن يادرك أنه مضيفا ،اترام  تصريحات
 .القدس إلى السفارة بنقل سيقوم ترام  أن يعتقد ال أنه أ د كما. منصبه لمهام توليه خالل
 يأمريك ال اليهاودي األعماال رجال ما  عبااس لقااء بعاد وذلاك التقديرات، هذه اختلفت واحد، يوم وبعد
 – اإلسااارائيلي الشاااأن فاااي تنشااابل التاااي الااادوائر وسااا  فاااي عروفاااام يعتبااار ال األخيااار أن ورغااام. آرباااس

 الوقات ت اريس لصاالم التجارياة أعمالاه بتقلايص معناي إنه قوله عنه نقلت مصادر أن إال الفلسطيني،
 .للصراح حل إلى التوصل باتجاه الدف  في

 المساؤولين كباار إلاى ي،أمري  أعمال رجل بواسطة أسبوعين، قبل توجه، آربس فإن التقرير، وبحس 
 صاااائ  المفاوضاااات طااااقم رئااايس وماا  عبااااس مااا  االجتمااااح وطلاا  الفلساااطيني، الااارئيس مكتااا  فااي
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 محااوالت مان أساابي  بعاد وذلاك المنتخ ، يأمري ال الرئيس من مقربا آربس، أي باعتباره، عريقات،
 .جدو   دون  وطاقمه ترام  م  اتصال إجراء ومستشاريه عباس
 ماا  وثيقااة عالقااة علااى أنااه المؤكااد ماان أنااه إال واضااحة، ليساات راماا وت آربااس بااين أن العالقااة ورغاام
 تصااريحات وبحساا . األباايل البياات فااي كبياارا مستشااارا أيااام، بضااعة قباال عااين، الااذي جاريااد، صااهره
 ا.السالم عمليةا يسمى بما الدف  في دور له سيكون  كوشنر فإن األخيرة، األسابي  في ترام 
 إعااالم وسااائل فااي مقااابالت عاادة وأجاار   مقاااالت آربااس نشاار بااات،االنتخا منااذ أن إلااى التقرياار وأشااار
سرائيلية، دولية  القنااة ما  مقابلاة وفايا. الساالم عمليةابا للدف  فرصة فوزه واعتبر ترام ، فيها امتدح وا 

 مباااادرة تتضااامن أفكاااارا عااارل ناااوفمبر،/ الثااااني تشااارين منتصاااف فاااي اإلنجليزياااة، باللباااة اإلسااارائيلية
 صاااالحيات ومااانم الفلساااطيني، االقتصااااد لتحساااين وتدريجياااة مساااتقلة خطاااوات ىعلااا تشاااتمل إسااارائيلية
 .ذلك ستدعم المجاورة العربية الدول أن إلى أشار كما. األمني التنسي  وزيادة الفلسطينية، للسلطة
نما والفلسطينيين، إسرائيل على شروطا يفرل لن ترام  إن أيضا وقال  إسارائيل تطارح أن سينتظر وا 
 .هاليدعم مبادرة
 م  آربس لقاء تفاصيل على مطل  بأنه وصف إسرائيلي، مصدر عن نقال التقرير، يضيف ذلك، إلى

 فاإن لدياه، المتاوفرة المعلومات بحس  أنه الفلسطيني للرئيس أ د يأمري ال األعمال رجل أن عباس،
 قصاايرة رةفتا بعاد ذلاك عان يعلان أن الممكان مان وأناه القادس، إلاى السافارة نقال نوايااه فاي جادي تراما 
 .يناير/ الثاني كانون  من العشرين في الرئاسة توليه من

 مصااادر مااان الفلساااطينية القياااادة وصااالت معلوماااات إن قولاااه فلساااطيني مصااادر عااانا هاااآرتسا ونقلااات
 ماان واحااد يااوم بعااد يناااير،/الثااني كااانون  ماان والعشاارين الحااادي فااي سايعلن تراماا  أن مفادهااا يأمريكك 
 عاان عباااس إلااى وصاالت الرسااالة هااذه أن ثااان فلسااطيني مصاادر أ اادو . الساافارة نقاال عاان اليمااين، أداء
 .نفسه آربس هو يأمري ال المصدر أن ثالث مصدر أ د حين في ي،أمري  مصدر طري 

 13/1/2017، 48عرب 
 
 حق الفلسطيني في األرض والمسكن .52

 د. أحمد الطيبي
بين الدولة ومواطنيها كانت قضية األرل والمسكن وما زالت العقبة ال أداء في العالقة الجدلية 

من األراضي ثم تبقى لنا  %94العر . فقد كنا نملك، نحن فلسطينيي الداخل، قبل النكبة ما يقار  
فق  من هذه االراضي، بمل ية خاصة عبر أسالي  وقوانين المصادرة المتعددة. ودأبت الدولة  3%

جديدة أقامتها غالبا على حسا  على توطين مواطنيها اليهود والمهاجرين الجدد في بلدات أو مدن 
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العر  سكان البلد األصليين، ولم تبادر مؤسسات الدولة بإقامة أي مدينة أو بلدة عربية جديدة. 
على تقديم اقتراح قانون في كل دورة  1999وكنُت قد أثرت ذلك في بداية التسعينيات ودأبت منذ 

المتساوي ل راضي بين السكان، وقد  برلمانية إلقامة مدينة وبلدات عربية جديدة عبر التخصيص
 وافقت الحكومة آنذاك على الفكرة ثم تراجعت.

وكان يوم األرل الخالد الذي سق  فيه الشهداء احتجاجا على غول المصادرة الذي تراج  بفضل 
في المثلث « النجوم السبعة»ومشروح « تهويد النق «و« تهويد الجليل»هذا النضال، ثم تردد تعبير 

 ت األرل لمشروح عابر إسرائيل.ومصادرا
وقد اتفقت االحزا  والهيئات القيادية والباحثون على خطورة وأهمية موضوح التخطي  والبناء، وأن 
التخطي  في إسرائيل ايديولوجي يفضل مصلحة ومستقبل اليهودي وليس العربي، ولذلك لم توس  

محلية العربية لبلداتنا. بينما تسارعت الخرائ  الهيكلية ولم يسّرح االعتراف بمخططات السلطات ال
الخطوات إلقامة بلدات ومستوطنات يهودية من طرفي الخ  األخضر، كذلك لم تخصص حكومة 
إسرائيل قسائم ومسا ن لالزواج الشبا . ولذلك كان هذا الموضوح أحد أهم الموضوعات التي شبلتنا 

لمن  الهدم األوتوماتيكي، أو جعله أصع  كنوا  في السنوات الماضية، حيث قدمنا اقتراحات قوانين 
في بلداتنا من جهة، وقدمنا اقتراحات لتوسي  الخرائ  الهيكلية ومسطحات قرانا ومدننا، وبطبيعة 

 الحال كانت الحكومة ترفل هذه االقتراحات والقوانين.
ايم وجمال )النوا  أيمن عودة ومسعود غن« القائمة المشتركة»في مطل  هذه الدورة اجتمعنا رئاسة 

زحالقة وأحمد الطيبي( م  رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وكان أهم الموضوعات التي طرحناها 
عليه قضية هدم البيوت والتخطي  وأزمة السكن، واقترحنا عليه آنذاك ما اتفقت عليه لجنة المتابعة 

مقابل التزام الجمي  قبل سنوات عدة: تبييل أوامر الهدم لعشرات آالف البيوت العربية والباؤها 
بالبناء المرخص ضمن الخرائ  الهيكلية، وقلنا إن من شأن ذلك أن يفتم صفحة جديدة بهذا 

 الخصوص. نتنياهو لم يرد وقال إنه سيفحص ثم فهمنا انه يرفل.
معا وعلى انفراد م  أيرز كمينتس نائ  « المشتركة»ثم عقدت عدة اجتماعات بادرنا إليها في 

ئي للحكومة والمسؤول المباشر عن هذا الملف )النوا  عودة وزحالقة وأسامة المستشار القضا
السعدي وعبد الحكيم حاج يحيى ويوسف جبارين والطيبي، وانضم لبعضها النائ  أ رم حسون 
لوجود المشكلة نفسها من البناء غير المرخص في البلدات الدرزية( وطرحنا فيها قضية ذات عالقة 

اياه. وتم  4يوت غير المرخصة بال هرباء، على الرغم من عدم توفر نموذج مباشرة، وهي رب  الب
تبادل النصوص، إال ان الهوة بقيت واسعة لتعنت كمينتس، المدفوح بسياسة نتنياهو الرافضة لهذا 

 الشأن.
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وأ ثر من ذلك فإنه وخالل أزمة قضية الباز في ال نيست وعندما توجه لنا االئتالف باقتراح أن 
منا عن التصويت رأينا فرصة قد تلوح ويج  انتهازها، وكنت قد تشاورت م  االخوة  3-2يمتن  

 أسامة السعدي وطل  أبو عرار وغيرهما وطالبنا بالمقابل :
سنوات )كما اقترح  3-2إلباء أوامر الهدم لعشرات آالف البيوت العربية وتجميد الهدم لمدة  -1

 سابقا(.
 ل هرباء.رب  البيوت العربية إياها با -2
 إلباء هدم أم الحيران ووقف هدم البيوت في القر  غير المعترف بها في الجنو . -3
 إيجاد ميزانيات لتشبيل العر  وخل  أما ن عمل. -4

ورغم عقد اجتماعات جادة م  وزراء ومساعدي نتنياهو، بعيدا عن اإلعالم، إال أن قضية تجميد هدم 
وفهمنا أن نتنياهو شخصيا يعارل ذلك. ثم عقدنا اجتماعا قبل  المنازل العربية كانت األ ثر تعقيدا،

عدة أشهر م  المستشار القضائي  مندلبلي  )النوا  السعدي والطيبي ومازن غنايم رئيس اللجنة 
القطرية( واجتماعات اخر  م  كمنيتس من جهة، وافيبدور يتسحاقي من وزارة المالية، والوزير 

سكان غاالنت من جهة أخر  م  عدة رؤساء، أذكر منهم تحديدا كحلون وزير المالية ووزير اإل
رؤساء بلديات الطيبة وقلنسوة )المحامي شعاح منصور والشيخ عبد الباس  سالمة( من أجل حل 
أزمة هذه البلدات في التخطي  والبناء ومساعدتها .في عديد من البلدات العربية تمت الموافقة على 

لبناء )مناط  واسعة م  تسري  الموافقة على مخططات البناء( مخططات تسري  الموافقة على ا
 بفضل اجتهاد رؤسائها اوال، ثم وقوفنا معهم ثانًيا.
منزاًل في قلنسوة، لعائالت أبو عرار ومخلوف  11أسرد ذلك كله على خلفية الجريمة النكراء بهدم 

، الذي رب  بيننا وبين مسلوبة وخديجة بقرار مسب  من نتنياهو المتورط في أزمات ال عالقة لنا بها
التي أقرت المحكمة العليا بإخالئها، وهو الرب  والمقارنة التي نرفضها جملًة وتفصياًل. « عمونة»

فأهالي قلنسوة بنوا بيوتهم، صحيم في منطقة زراعية، ول نها أرال بمل ية خاصة، وليست مسلوبة 
تسعى لضمها لمخط  البناء المرخص،  أو مسروقة من أصحابها االصليين. وكانت بلدية قلنسوة

 ول ن اللجنة اللوائية وضعت العراقيل.
تفاخر نتنياهو وغلعاد أردان وزير الشرطة وكأنهما يتعامالن م  اعداء وليس م  مواطنين يسعون 
لحياة كريمة ويطالبون بأن ت ون بيوتهم كلها مرخصة، فنحن ال نبني بال ترخيص حًبا بذلك وانما 

 ا  خيار الترخيص العادل.اضطرارًا لبي
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المجرم الحقيقي والمقصر هو نتنياهو وحكومته، هما وليس غيرهما. رؤساء السلطات والنوا  لم 
يرفضوا اقتراحا بالتنظيم والترخيص، بل بادروا وسعوا لذلك مرارا وت رارا وسوف يستمرون بذلك فهذا 

 واجبنا جميعا.
حتاج لنفس طويل وا عداد وتخطي  مواٍز )طرحنا المعركة على األرل والمسكن قديمة وطويلة وت

 مخططات بديلة أمام الوزارات المختصة(.
اإلضرا  الناجم اليوم لم يكن عالجا لقضية الهدم، ول نه خطوة احتجاجية أولى، نعي النقاش 
والجدل حولها وهذا طبيعي ومشروح، ول ننا أبدا ال نقول إنه العالج والرد الوحيد. تابعت العديد من 
االقتراحات الجديرة بالدراسة والتطبي ، كنا م  أهالي قلنسوة على مدار السنوات الماضية ونجحنا في 
تجميد وتأجيل بعل أوامر الهدم، ول ن الحل الجذري ما زال بعيدا، ول نه هدٌف أساسي في عملنا 

نا منذ دخولنا قانو  13البرلماني والسياسي والجماهيري. وليس صدفة أننا نجحنا في تمرير أ ثر من 
ال نيست، ول ن القوانين التي تتعل  بالتخطي  والبناء تم رفضها، النها جزء من الصراح على قضية 
األرل والوطن. هذا يحتم علينا جميعا قيادات سياسية وحزبية ومخططين وباحثين ولجان شعبية 

 ننا نقر بأن هدم كل المضي قدما في النضال لمن  هدم ما يمكن منعه )وتم ذلك في حاالت عدة( ول
 منزل في الجليل والمثلث والنق  يدمي قلوبنا وهذا ما يفرح اليمين االسرائيلي وحكومته ورئيسها.

نستمر في نضالنا ورف  قضيتنا في كل منبر في البالد وخارجها، ونستمر في مقارعة الوزارات 
ميعا ملزمون بذلك. م  والجهات المختصة ومحاولة اقناعها بحل هذه القضية األساس، ألننا ج

التأ يد على األهمية القصو  إلقامة صندو  قومي خاص بهذه الحاالت ليكون سندًا ودعما لمنكوبي 
هذه السياسات، وهذا ممكن فكما ساعدنا في الماضي )كلنا( أصحا  بيوت هدمت أو احترقت، 

ن جمهورنا، ويح  لنا أن يج  أن نكون قادرين على إخراج هذه الفكرة لحيز التنفيذ بقدرات ذاتية م
 نتوق  من العالم العربي وأثرياء فلسطين أن يلتفتوا ويساهموا في إقامة مثل هذا الصندو .
 13/1/2017القدس العربي، لندن، 

 
 عملية القدس.. أي دالالت؟ .53

 ساري عرابي 
الشهيد فادي كالعملية األخيرة التي نّفذها -ثمة مجازفة بالقول إن هذا النوح من العمليات الفردية 

يحمل رسائل محددة ومقصودة لجهات بعينها  وذلك ألنها ببساطة عمليات ال تقودها جهات  -قنبر
 منظمة تمتلك قصدية سياسية وقدرة دقيقة على ترجمتها في عمليات محسوبة.
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ن كان األمر كذلك، فمن العبث انتقاد هذه العمليات من نفس المنطلقات التي يجري منها انتقاد  وا 
يات فصائل المقاومة، فبصرف النظر عن وجاهة االنتقادات التي توّجه للعمل المقاوم في عمل

فلسطين، فإن العمليات الفردية تفتقر إلى قيادة تنظيمية متعينة يمكن مخاطبتها باالنتقاد والتقويم، 
نت وهنا يبدو النقد مأزوًما، ويجتّر ذات المقوالت الدالة على موقف رافل للمقاومة مهما كا

 السياقات والمالبسات.
بيد أن هناك فرًقا بين الرسائل المحددة التي يمكن تلمسها من الفعل المنظم، وبين الدالالت العامة 
التي تؤكد عليها أو تشير إليها العمليات الفردية، وهذه الدالالت قد ت ون بالبة األهمية من جهة 

لى التحوالت الممكنة، أو من جهة اإلشارة إلى تفسير المرحلة التي تق  فيها، أو من جهة اإلشارة إ
 العوامل ال امنة والفاعلة في الوقت نفسه في عم  المجتم .

سياسيًّا يمكن بسهولة ا تشاف السيا  الذي حّتم العمليات الفردية  فم  أن مقاومة الشع  الفلسطيني 
كااًل تنظيمية، تنّظم العمل الشعبي، تاريخيًّا كانت شعبية في إطارها العام، إال أنها دائًما ما اتخذت أش

وتوجهه، وتسعى لتعظيمه وديمومته، إذ من المحال، ضمن الظروف الفلسطينية الخاصة، أن تستمر 
 هّبة شعبية دون رافعة تنظيمية إلى وقت طويل.

وحتى االنتفاضة األولى، األ ثر شعبية وقدرة على استيعا  الجماهير وشرائم الشع  كافة  نظًرا 
ها الموضوعية وسماتها الخاصة المتصلة بطبائ  الحقبة التاريخية الفلسطينية نفسها، كان لشروط

الطاب  التنظيمي واحًدا من سماتها الملهمة، والتي تمتلك قدرة فريدة على التأثير والتأطير وجذ  
 الشبا  وا عادة إطال  العمل.

تبذيه بحضورها، وترف  من  بمعنى ما، كانت الجماهير التي تطل  الحدث، أو تلتح  به، أو
عنفوانه  تؤول في النهاية إلى تفويل القو  المنظمة بإدارة الحدث، ثم تت ل على تلك القو ، في 
مسلك كفاحي طبيعي، فثورات التحرر الوطني بطبيعتها تمتلك وعًيا سياسيًّا بأهدافها، يقتضي إعادة 

 تنظيم الثورة.تنظيم الفعل النضالي بما يتس  م  ذلك الوعي، ومن ذلك 
هذه المّرة، جاءت العمليات الفردية في داخل الحالة التي أطل  عليها فلسطينيون اانتفاضة القدسا، 
في سيا  مرّك  غير مسبو   فهي في أساسها لم ت ن منفصلة عن التنظيمات الفلسطينية، بالنظر 

لنظر إلى أن فاتحة هذه الحالة إلى الرافعة التعبوية التي شّكلتها الحر  األخيرة على قطاح غزة، وبا
كانت بعملية منظمة تقف خلفها خلية تابعة لحماس )عملية إيتمار(، وبعملية طعن فردية نّفذها 
الشهيد مهند الحلبي المنتمي لحركة الجهاد اإلسالمي، وبمساعدة صدي  له ينتمي لحماس، األمر 

 لمقاومة المتعددة في الضفة البربية.الذي يعني بدوره أثر التعبئة التنظيمية على إطال  أشكال ا
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وباستمرار هذه الحالة، كشف االحتالل عن العديد من المجموعات التي كانت تخط ، أو وصلت 
مراحل متقدمة من التخطي  لتنفيذ عمليات مسلحة، وتتب  لتنظيمات فلسطينية مقاومة، والسيما حركة 

نضالية القريبة، كعمليات إطال  النار، حماس، وقد تخللت الحالة مشاهد مألوفة من الذا رة ال
 واالشتبا ات م  المطاردين، كما حصل م  المطارد الشهيد محمد الفقيه.

بيد أن من سمات هذه الحالة الخاصة، العمليات الفردية التي ال تنب  من أي توجيه تنظيمي، والتي 
ن صارت أ ثر ت ا في البداية، ثم تحولت إلى متفرقة وا  ركيًزا وأثًرا، وهو ما يعني بداية كانت كثيفة جدًّ

أن هذا الفعل المقاوم هو فعل شعبي منبث  بشكل طبيعي وتلقائي عن المجتم  الفلسطيني دون إرادة 
فوقية قادرة، األمر الذي يشير إلى الطبيعة المقاومة المالزمة للشع  الفلسطيني، ولو أن هذه الحالة 

األ بر من إدارة فعاليتها لما اختلفت هذه الحقيقة، تحولت إلى حالة أوس  تتولى الفصائل القس  
 طالما أنها استمرار لحالة شعبية أصيلة، وتعبير عن طبيعة الشع .

رادة قو  السيطرة التي اجتهدت في اجتثاث المقاومة  الذي عزز الفعل الفردي، بخالف رغبة وا 
ل المقاوم في الضفة البربية، المنظمة، هو بالضب  هذا االجتثاث، أي هو بالضب  انسداد آفا  العم

م  تفكيك بنى فصائل المقاومة وشّن حمالت االستئصال عليها، والحصار والتروي  على منتسبيها، 
وفي ظل انعدام أي مشروح سياسي بديل، إذ انتهى مشروح التسوية إلى انتفاء أي إمكانية لتقديم أي 

 وعود جاّدة للفلسطينيين.
انبثاًقا شعبيًّا، وكان هذا الشع  مقاوًما بطبعه، فإن سّد آفا  المقاومة  فإذا كانت المقاومة في أصلها

بتدمير بنى المقاومة وكبم قدرة منتسبيها على الفعل، ال يعني بالضرورة كبم الشع  نفسه عن 
الفعل، مهما راف  العملية األمنية، عمليات ثقافية واقتصادية وسياسية واجتماعية عميقة تروم إعادة 

 لوعي الفلسطيني وترتي  أولوياته بما يناس  المستعمر.هندسة ا
ومهما كان القدر الذي استبرقت به هذه العمليات شرائم وأفراد المجتمعات، فإن الوعي ال امن يعود 

ليطبى على نتائجها، تماما كما حصل في االنتفاضة األولى واالنتفاضة الثانية،  -كما هي العادة-
كل عمليات األسرلة أو عمليات هندسة الوعي، دون أن ننفي اختالف  فقد تبل  الوعي ال امن على

 النتائج عمًقا وأثًرا في كل مرحلة.
تحول العمليات الفردية من عمليات كثيفة إلى عمليات متفرقة ول ن مركزة، نتيجة طبيعية متوقعة 

ل فاحية، وطالما أن طالما أن فصائل المقاومة لم تتعاَف بالشكل ال افي لالستفادة من هذه الحالة ا
نما العكس، فلم يكن بمقدور  السلطة الفلسطينية بحزبها حركة فتم لم ت ن معنية بتصاعدها، وا 

 الجماهير االستمرار بالوتيرة نفسها.
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ول ن التحول إلى عمليات متفرقة، حالة معروفة ومت ررة في تاريخ ال فاح الفلسطيني، كما حصل في 
تفاضة األولى، أو العمليات التي جاءت في ذيل االنتفاضة األولى جملة العمليات التي سبقت االن

وسبقت االنتفاضة الثانية، م  فار  جوهري يتمثل في كون تلك العمليات منظمة في البال ، وهذه 
 الراهنة فردية غالًبا م  وجود عمل منظم.

ل وأشد عنفواًنا، ول ن ال يعني هذا أن الحالة الجارية ستقود بالضرورة إلى حالة كفاحية أوس  وأشم
 دائًما ما كانت مرا مة الفعل في التاريخ تقود إلى ما هو مفاجئ وأ بر وأوس .

 12/1/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 القدس تنتقم .54

 عبد الستار قاسم
أصابت إسرائيل الشع  الفلسطيني بإحباط مّر نظرا إلمعانها في قتل الفلسطينيين رجاال ونساء 

رائ  واهية وتبريرات ممجوجة. ربما كان هناك من الفلسطينيين من كان يهاجم جنود وأطفاال بذ
إسرائيل بالسكين، ل ن إسرائيل استعملت السكين ل ي تؤكد تهمها وتبرر قتلها للشبا  والشابات. كان 
من الصع  على الجمي  معرفة لماذا يطل  الجنود النار على الناس بخاصة أن السكا ين كانت 

القر  من الجسد المدرج بالدماء وتدعي وسائل إعالم الصهاينة أنها كانت أداة الشهيد ترمى ب
الهجومية. وعلى كل حال، في كثير من األحيان لم ت ن السكين مبررا للقتل بخاصة أنه كان من 

 الممكن السيطرة على المهاجم أو المهاجمة من قبل الجنود.
حداث ألن إسرائيل تتسلى بقتلهم وهم ال يتمكنون من تراجعت معنويات الشع  الفلسطيني أمام األ

الرد المؤثر أو الرادح، وصحيم أن بعل العمليات الفلسطينية ضد الجنود اإلسرائيليين كانت 
ناجحة، ل ن التضحيات الفلسطينية بقيت أعلى وأضخم بكثير من الخسائر الصهيونية. وكم هو مؤلم 

هدم وتشرد العائالت في حين يتمكن المستوطن من أن ير  فلسطيني بيت أخيه الفلسطيني يُ 
 الحصول على بيت مقام على األرل الفلسطينية بكل سهولة وم  كل الحماية.

 2017كانون الثاني/ يناير 8جاءت عملية القدس التي نفذها الشهيد فادي قنبر من القدس بتاريخ 
خطرة جدا كجزء من عملية والتي قتل فيها أربعة جنود وجرح حوالي خمسة عشر جراحا بعضهم 

إنقاذ معنوي وعالج لبعل اإلحباط. لقد تم تنفيذ العملية بدقة بحيث أوقعت خسائر كبيرة في الجان  
 اإلسرائيلي. 

ويبدو أن الشهيد كان قد بذل جهدا كبيرا في الرصد واالستطالح ومعرفة الموق  وحجم التواجد 
تحديد الساعة المناسبة لشن الهجوم بالشاحنة. وما  البشري فيه في األوقات المختلفة. واستطاح بذلك
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أن سم  الشع  الفلسطيني بالخبر حتى تبيرت أحاديثهم الخاصة والعامة، وظهرت االبتسامة على 
الوجوه، وكأن الجمي  كان ينتظر الثأر واالنتقام لشهدائنا وبيوتنا. وفي غزة خرج الناس بتظاهرات 

ة، ولو كانت الظروف في الضفة البربية مواتية لفعل الناس ذات عفوية تعبيرا عن ابتهاجهم بالعملي
الشيء. لقد ارتفعت معنويات الناس إجماال وشعروا أنهم أصحا  عزة وكرامة، وهناك من بين 

 الشع  الفلسطيني من يحافا على كرامة الشع .
زعة الدفاح عن الشع  الفلسطيني ليس قاتال وال دمويا، ل نه كبقية شعو  األرل يحمل في داخله ن

ذا كان لنا تفسير دواف  ما جر  فإنه ال يوجد سو  تفسير واحد وهو أن  الذات وعن إنسانيته، وا 
االحتالل يفرز في النهاية نفيه، ويحمل في النهاية بذور فنائه. االحتالل عدوان مستمر في الليل 

ليه، ولوال العدوان المستمر والنهار، وهو بحد ذاته يدعو الواقعين تحته للتخلص من نيره والقضاء ع
لما كان للفلسطينيين أن يسفكوا الدماء. االحتالل هو الذي يتحمل المسؤولية وهو اإلرها  بحد ذاته. 
وف  التعريفات األمريكية لإلرها ، إسرائيل هي الدولة التي تستعمل القوة للهيمنة على المدنيين من 

ألمريكي هي إرهابية، وكل من يقدم لها الدعم أجل الحصول على مكاس  سياسية، وبهذا المعنى ا
إرهابي. أما ادعاء رئيس وزراء إسرائيل بأن داعش هي التي نفذت الهجوم فمردود عليه ألنه ال يوجد 
أي دليل يؤيد هذا االدعاء. ولو كانت داعش هي التي نفذت ل انت الشاحنة مليئة بالمتفجرات 

ة إلسرائيل ل ي تضلل العالم حول سب  قيام الفلسطيني المهل ة. أما اتهام داعش فيشكل بضاعة جيد
 بمثل هذه العملية. 

حاولت إسرائيل عبر السنوات وبمساعدة السلطة الفلسطينية أن توهم العالم أنها ليست دولة محتلة 
وذلك تحسينا لصورتها، وجاءت هذه العملية لتذكر العالم بأن إسرائيل ما زالت تحتل فلسطين وتهدم 

ذا كان بيوت شعب ها وتشردهم خارج البالد. نتنياهو قام بمحاولة فاشلة لتحسين صورة إسرائيل، وا 
 هناك من صّدقه فهي الدول الداعمة إلرهابه ووسائل إعالمها.

أما المشهد الذي تتهاو  معه هيبة إسرائيل فيتمثل بهرو  الجنود الذين كانوا يتواجدون في المكان. 
  جنود لواء جوالني المسلحين والذي يعتبر أحد أهم األلوية القتالية في رأ  العالم الفيديو الذي التق

إسرائيل وهم يهربون أمام الشاحنة لينفدوا بجلودهم. وكما ذكرت بعل وسائل اإلعالم أن إسرائيليا 
مدنيا كان يحمل سالحه هو الذي واجه الشهيد فادي قنبر. وهذا تأ يد على ما يردده العديد من 

شأن اإلسرائيلي بأن جيش إسرائيل لم يعد كما كان، وأن جيش مرحلة بناء الدولة لم يعد المهتمين بال
موجودا، وحل محله جيش مكون من جنود يتمسكون بالحياة والرفاهية وال يؤمنون بأن من واجبهم 

حياة تقديم التضحيات. لقد اختلفت معايير الوالء واالنتماء بالنسبة لجنود إسرائيل، وجرفتهم تيارات ال
الحديثة التي تركز على المتعة والرفاهية، وأصبحت الهريبة جزءا من الثقافة العسكرية اإلسرائيلية. 
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لقد هر  جنود إسرائيل أمام قوات حز  هللا وهم يصرخون ويستصرخون، وهربوا أيضا في قطاح غزة 
ة قادمة، ومن أمام قوات حماس والجهاد اإلسالمي. وهم بالتأ يد سيهربون في أي مواجهة عسكري

الضروري أن تستثمر المقاومتين اللبنانية والفلسطينية هذا المنحى اإلسرائيلي والذي يعبر عن هبوط 
 مستو  االنضباط العسكري وااللتزام.

 12/1/2017، "21موقع "عربي 
 
 .. نموذج إسرائيلي حكومة"أزاريا"القاتل  .55

 د. أسعد عبد الرحمن
، 2015الفلسطينية في أ توبر « هّبة تروي  اإلسرائيليين»اندالح  حق  جيش االحتالل اإلسرائيلي، منذ

حالة إطال  نار على فلسطينيين، إال أنه لم يتم تقديم الئحة اتهام سو  في حالة  20في أ ثر من 
، جيلي كوهين، «هآرتس»وبحس  المراسلة العسكرية لصحيفة «. أليؤور أزاريا»الجندي اإلسرائيلي 
ستم  إلى شهادات من جنود، وجم  أشرطة مصورة وتوثيقات، وتوجه في ا»فإن جيش االحتالل 

حاالت معينة إلى منظمات حقو  إنسان، وضمنها )بتسيلم(، بيد أنه لم يتم اعتقال أي جندي، ولم 
ثر قرار إدانة هذا األخير، الذي أعدم الجريم الفلسطيني «. يتم تقديم الئحة اتهام إال في حالة أزاريا وا 

الشريف دون أن يشكل األخير أي تهديد، عمل غضٌ  كبير إسرائيَل الرسمية والشعبية  عبد الفتاح
على حد سواء. فقد سارح أقطا  اليمين المتطرف، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيرة 

، إلى الثقافة والرياضة ميري ريجيف )من الليكود(، ووزير التعليم نفتالي بينيت )من البيت اليهودي(
المطالبة بالعفو التام عن الجندي القاتل، حتى قبل صدور الحكم النهائي، فيما وعد الرئيس 

بدراسة طل  العفو، وهو األمر الذي كان أ ده قبله وزير الحر  « رؤوفين ريفلين»اإلسرائيلي 
 «.أفيجدور ليبرمان»

ت حد تهديد رئيس األركان وفي السيا ، اندلعت مظاهرات لليمين المتطرف رددت فيها هتافات وصل
بالقتل، فيما اشتعلت مواق  التواصل االجتماعي دعمًا للجندي القاتل، « جادي إيزنكوت»الجنرال 

من المجتم  اليهودي  %70وحرضت منشورات على رفل الخدمة في الجيش، فيما أيدت أغلبية 
 «.إسرائيل اليوم»العفو، بحس  استطالح للرأي نظمه خبراء لصالم صحيفة 

، جرت حملة سياسية شعبية هستيرية جاءت متعارضة م  مواقف الجيش «أزاريا»وأثناء محا مة 
الساب  )موشيه يعلون( الذي أطيم به على « الدفاح»اإلسرائيلي. فمن بين الردود، برز موقف وزير 

الجيش  الذي أظهره في القضية، والدعم الذي قدمه لقادة« الموقف األخالقي»خلفية ما يمكن اعتباره 
الجيش إلى »ضد أحزا  اليمين المتطرف، وعدم تراجعه أمام هؤالء الذين حاولوا بحس  قوله تحويل 
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إنهم كذبوا على »فقد هاجم يعلون بشدة نتنياهو وكل من طال  بالعفو، وقال: «. جيش عصابات
كذلك، «. يةعائلة أزاريا وعلى الجمهور اإلسرائيلي كله واستبلوا الحادث من أجل أغراضهم السياس

إن شابًا في الثامنة عشرة ويتجند للجيش هو جندي وابننا »الذي قال: « إيزنكوت»ظهر موقف 
 «.جميعًا وعليه أن يضحي بحياته كي يحافا علينا

« هآرتس»، استخلصت هيئة تحرير «سلطة القانون وليس الحشود»بالمقابل، وفي افتتاحية بعنوان 
ي الخطا  اإلسرائيلي، سواء في أوساط الجمهور أم في تشكل نقطة تطرف ف»أن قضية أزاريا 

أوساط سلطات الحكم في كل ما يتعل  بمكانة القضاء، ومسألة ما هو األولى، حكم الحشود أم 
نحن أمام معركة متالصقة في المنحدر األخالقي والقيمي الذي يتدهور »وأضافت: «. سلطة القانون 

ابننا جميعًا(، فهو جندي قاتل، ومنم العفو سيكون خطوة ال فيه المجتم  اإلسرائيلي.. أزاريا ليس )
 «.يقبلها العقل

ماذا كان سيحدث لو أن أزاريا كان فلسطينيًا؟! »من جانبه، وصف جدعون ليفي الوض  بالقول: 
هكذا تبدو الديمقراطية اإلسرائيلية التي اعتقدت أنها تستطي  البقاء من دون إزعاج في ظل وجود قم  

لم يكن أزاريا أول القتلة ولن يكون األخير. من الجيد »وأضاف: «. في ساحتها الخلفيةعسكري فا 
ذا فرضت عليه عقوبة مناسبة فيمكن أن يمن  ذلك أعمال قتل أخر . كاميرا )بيتسيلم(  أنه أدين. وا 
هي التي أجبرت الجيش على محا مته. واألدلة أجبرت المحكمة على إدانته. ولن توجد محا مات 

تشبه محا مة أزاريا. السياسيون والجمهور الواس  لن يسمحوا بحدوث ذلك.. في جوهر كل  أخر  
 «.شيء توجد ال راهية للعر 

أزاريا ال يجلس وحده. فمن المفرول أن يجلس معه هنا ماليين »فقد كت : « يبيل ليفي»أما 
دخول السلطات الدينية المتهمين. ل نهم ال يتجرأون على تحمل المسؤولية، منذ سنين وهم يسلمون ب

إلى الجيش، يصورون الفلسطيني على أنه شرير دمه مهدور م  دعوات االنتقام. هل يمكننا أن 
 «.نتوق  أن أزاريا الجندي العلماني لم يتأثر بذلك أو يتردد في إطال  النار؟

الذي  الخاسر األ بر هو المجتم  اإلسرائيلي«: »يوسي يهوش »وختاما، في مقال حديث له، كت  
تلقى ضربة ألحد ذخائره ال بر : فكرة الجيش اإلسرائيلي كجيش )الشع (. فالجيش اإلسرائيلي، الذي 
بقي دوما خارج الخالفات التي مزقت المجتم  اإلسرائيلي، وكان عنصر وحدة، أصبم صخرة خالف 

س  ويصحم فيو « رون بن يشاي»أما المحلل العسكري «. وعل  في أزمة ثقة سيستبر  زمنا ترميمها
الخطر الوحيد اآلن على دولة إسرائيل كدولة قانون يكمن فيما إذا حاول »دائرة األضرار قائال: 

أعضاء ال نيست بوساطة التشري  تبيير نتيجة اإلجراءات القضائية. فإذا حدث ذلك، فإنه سيعرل 
وسيجعلهم عرضة  للخطر حصانة كبار المسؤولين في دولة إسرائيل وجنود الجيش اإلسرائيلي وقادته،
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وهذا ما سيفعله أعضاء ال نيست، ل ن «. لمالحقة محكمة العدل الدولية بتهمة ارت ا  جرائم حر 
 أخذ المسؤولين اإلسرائيليين لمحكمة العدل الدولية.. هو واجبنا.

 13/1/2017، االتحاد، أبو ظبي
 
يران إذا .56  أكثر تطورا كانت هذه هي قدرات السايبر لدى حماس فإنها لدى حزب هللا وا 

 يوسي ميلمان
تعمل في حماس وحدة سايبر قدراتها ال بأس بها ا هكذا يتبين على خلفية الحملة الخاصة التي 

ضد « الشاباك»العام  األمنتخوضها شعبة االستخبارات في الجيش اإلسرائيلي بالتعاون م  جهاز 
 راء.المنظمة البزية. وقد تلقت وحدة السايبر لد  حماس مساعدة من الخب

لى  األ برطويلة، إلى الخطر  أشهرتشير مساعي حماس المتواصلة منذ  على أمن المعلومات وا 
الهواتف الذكية، في الشبكات  أجهزة، في اإلنترنتالقومي ال امن في  األمناحتمال الضرر على 

فاجأ في ليست جديدة. وم  ذلك، فإننا نت األموراالجتماعية وفي كل وسائل االتصاالت الرقمية. هذه 
 كل مرة من جديد عندما يتبين كم نحن منكشفون وكم هو سهل كشف أسرارنا.

وذلك لتعمي  الوعي بين « العدو يتنصت»ذات مرة خرجت وحدة أمن ميدانية في رحلة كان شعارها 
العادية في  األحاديثفي  أو( األرضيةالجنود بعدم الثرثرة في شبكات االتصاالت، في الهواتف )

 الشارح.
 أنواعهاذئذ تبير اسم وحدة أمن المعلومات، والت نولوجيا تطورت: فقد اضيفت حواسي  على من

تسجيل وغيرها. ول ن  وأجهزةككاميرا  وأيضاوهواتف ذكية تستخدم ليس فق  كأجهزة اتصال بل 
 الجمهور لم يتبير ا الحياة والموت على رأس اللسان.
عية وحمل الجنود والضباط في الجيش الدائم تشهد مساعي حماس للتسلل عبر الشبكات االجتما

على انتزاح معلومات منهم عن وحدات الجيش اإلسرائيلي، عن التدريبات، عن المخططات العملياتية 
وعن وسائل القتال، تشهد على الشوط الطويل وعلى التبيير الذي يجتازه عالم التجسس. فهو يحتاج 

كي يأتوا له بالمعلومات. بدال من هذا يمكن عمل  إلى عمالء أقل فأقل، م  كل مصاع  تجنيدهم،
 هذا من خالل الفيس بوك، الواتس أ ، التويتر وغيرها.

يبدي ضباط االستخبارات لد  حماس إبداعًا كبيرًا. فهم يتسللون إلى الشبكات االجتماعية ويسرقون 
لنساء شابات، وهمية  أوهويات المستخدمين. وفي البال  يفعلون هذا من خالل هويات مسروقة 

حسناوات في الصور المرفقة، ويبدأون في البحث عن ضحاياهم بين جنود الجيش اإلسرائيلي. يبدأ 
ويواف  على  األغراءهذا بالتسك  العادي بهدف التطور إلى حديث يسلم فيه من يتعرل إلى 
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 الحديث عن تفاصيل عن نفسه، عن رفاقه، عن الوحدة التي يخدم فيها والصور من خدمته
يتسلل رجال حماس إلى المجموعات التي اقامها جنود في الجيش في  أخر  العسكرية. في حاالت 

 كل المستويات: الطاقم، الحظيرة، السرية أو ال تيبة.
لشدة الحا، نجم أمن المعلومات والشاباك ا المخابرات في ا تشاف عمليات السايبر لحماس، 

 األمرلد  حماس والتسلل عبرهم إلى منظوماتها،  تضليل ضباط االستخبارات أيضاوكشفها وربما 
 «.نسخهم»الذي يسمى في لبة االستخبارات 

ينببي أن نأخذ بالحسبان بأنه قد يكون التجسس المضاد وحماية السايبر لد   نعرف.ول ننا ال 
 أيضالم ينجم في من  كل محاوالت حماس، وينببي األخذ في الحسبان « الشاباك»و « أمان»

يكونوا نجحوا في الحصول على معلومات هامة وسرية، وفي  أنالحالة األسوأ. بمعنى سيناريو 
 إسرائيل ال يعرفون هذا.

يران  إذا كانت هذه هي قدرات السايبر لد  حماس، فيمكن التقدير بأن هذه القدرات لد  حز  هللا وا 
 بكل القوة.بل بات هنا و  –ا ثر تطورا بكثير. لم يعد قتال السايبر موضوعا للمستقبل 

 12/1/2017معاريف 
 13/1/2017القدس العربي، لندن، 
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