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 العنصرية"إسرائيل" في مظاهرة الغضب على جرائم يشاركون  48فلسطينيي  منالف اآل .1

أمس،  واشارك 48اآلالف من فلسطينيي ، أن برهوم جرايسي، عن 22/1/2017، الغد، عّمانذكرت 
في واحدة من أضخم المظاهرات الكفاحية التي كانت في السنوات األخيرة. وقد دعت لها لجنة 

المنتهي في  األسبوع، ردا على جرائم تدمير البيوت في البلدات العربية، وكان آخرها المتابعة العليا
صحراء النقب. وفي المقابل، تكاثرت الدالئل التي تؤكد أن شهيد أم الحيران قتل برصاص الشرطة 
اإلسرائيلية دون أي سبب، ولم ينفذ أية عملية دهس، بحسب مزاعم رئيس الوزراء بأن الشهيد ينتمي 

 داعش.ل
وكانت المظاهرة مخططة منذ أكثر من أسبوع، إال أن الجريمة في أم الحيران، التي ارتقى فيه الشهيد 
المربي يعقوب أبو القيعان، زادت من زخم المظاهرة ببحر الجماهيري. وهذه المظاهرة الجماهيرية 

بوع قبل الماضي، الحاشدة الثانية في غضون تسعة أيام، إذ سبقتها مظاهرة يوم الجمعة من األس
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، وتشكل 48بمشاركة اآلالف المؤلفة. ما يعكس حالة االستنهاض الجديدة التي يشهدها فلسطينيو 
 نتنياهو وحكومة العنصرية الشرسة، بأنهم سيصدون كل عدوان مخطط ضدهم. إلىرسالة تحذير 

مع فلسطينيي قيادات أحزاب واطر سياسية في كافة األطياف السياسية في مجت المظاهرة،وتقدمت 
 ، أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، وكانت مشاركة الجيل الشاب، من كافة أنحاء الوطن.48

كما شاركت في المظاهرة قوى إسرائيلية تقدمية، جاءت للتضامن، ومنهم من رفعوا شعارات تطالب 
 باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
محمد  48ا فيه رئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي واختتمت المسيرة بمهرجان خطابي، حي

بركة، هذا البحر الجماهيري، وهذه الحشود التي تعكس جاهزيتنا للمعركة من أجل األرض والمأوى، 
 وهي قضيتنا األولى، ألنها قضية البقاء في وطن اآلباء واألجداد.

نياهو ضد جماهيرنا وشعبنا، نابع باألساس وقال بركة، إن الخطاب التحريضي الذي يقوده بنيامين نت
من محاوالت نزع الشرعية عن وجودنا في وطننا الذي ال وطن لنا سواه. وهم يعتقدون أن تكثيف 
الجرائم سيدب بجماهيرنا الخوف والرهبة، ولكن هذه الحشود هي الرد الواضح لنتنياهو وحكومته، 

 ة البقاء التي خضناها منذ النكبة وحتى اليوم.ألننا ال يمكننا أن نتراجع عن انتصارنا في معرك
آالف من فلسطيني الداخل في ، أن كفاح زبون ، عن 22/1/2017الشرق األوسط، لندن، ونشرت 

اإلسرائيلية، أمس؛ ما خلف إصابات خالل المظاهرة  مع قوات الشرطة واقرية عرعرة بالمثلث اشتبك
استهداف الوجود »للجماهير العربية احتجاجا على  الكبيرة التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا

 «.العنصرية ضد العرب»و« العربي
، التي جرت بعد أيام «مظاهرة الغضب»آالف متظاهر فيما اصطلح على تسميته بـ 10وشارك نحو 

يعقوب أبو القيعان، الذي ما  من حملة هدم واسعة في قرية أم الحيران في النقب، وانتهت بقتل المعلم
 حادثة قتله تثير الكثير من الجدل والغضب.زالت 

إن هذه المظاهرة الضخمة تؤكد تمسكنا جميًعا »وقال رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة: 
أن نعيش بكرامة في أرضنا. وقد أتينا إلى هنا لنطلق صرخة مدوية ضد العنصرية، وضد  بحقنا في

المؤسسة المعادية  لشهيد يعقوب أبو القيعان، نتظاهر ضدالقتل الذي يمارس ّضدنا بدم باٍرد، ووفاء ل
 «.لشعبنا، ضد نتنياهو ووزير األمن الداخلي جلعاد أردان، وضد السياسة التي يمثالنها

العيش بكرامة هو مطلبنا وحقنا، وصرختنا هذه هي »وأضاف عودة أمام عدد كبير من أنصاره إن 
نّمر مرور الكرام على  قبل أطفالنا. فال يمكن أنصرخة تحد ضد هدم بيوتنا، ومن أجل ضمان مست

ما حدث في قلنسوة وفي أم الحيران، وسنتصدى لكل المخططات التي تتعامل معنا كأعداء، ألن 
هذه »، مشددا القول على أن «ديمقراطي وشرعي نضالنا هو نضال أصحاب الحق، نضال وطني
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وات أخرى، وتصعيدا للنضال حتى إحقاق المظاهرة الجبارة لن تكون إال رافعة واستمرارية لخط
 «.الحق

وجاءت المظاهرة الضخمة التي أغلقت خاللها شوارع رئيسية، واشتبك فيها متظاهرون مع الشرطة 
أشخاص بجراح متفاوتة،  اإلسرائيلية التي استخدمت الغاز وقنابل الصوت؛ ما أدى إلى إصابة ثالثة

منزال في مدينة قلنسوة، وثمانية منازل  11بعد هدم  ضمن سلسلة فعاليات ضد السلطات اإلسرائيلية
 وهتف المتظاهرون لفلسطين وضد السلطات اإلسرائيلية. في أم الحيران، وقتل أبو القيعان.

واعتدت الشرطة اإلسرائيلية على متظاهرين بالضرب بالهروات، واعتقلت البعض في مؤشر على 
مكانية تصاعده. وركز المت على إقالة وزير األمن  ظاهرون خالل احتجاجهماستمرار االحتقان وا 

الداخلي جلعاد أردان، الذي اتهم أبو القيعان بأنه حاول تنفيذ عملية دهس وحرض على النواب 
 العرب. 

 
 االستيطان لتسريع إسرائيلي بقانون  تندد التحرير منظمة .2

 علـى المصـادقة قـررت ةاإلسـرائيلي الحكومـة" إن رسـمي فلسطيني تقرير قال الدين: سعد نادية -عمان
 تســــريع شــــأنها مــــن والتــــي الغربيــــة، الضــــفة فــــي العســــكرية االحــــتالل محــــاكم بقــــرارات يعتــــرف قــــانون 

 ".االستيطانية األنشطة بوقف األخير األممي القرار يناهض بما االستيطان،
 لـكت إن التحريـر، لمنظمـة التـابع ،"األرض عـن للـدفاع الـوطني المكتـب" عـن الصادر التقرير وأضاف
 المحـــاكم لقـــرارات شـــرعنة وعمليـــة المحتلـــة، الغربيـــة للضـــفة الضـــم أشـــكال أحـــد فعليـــاً " تشـــكل الخطـــوة
 ".اإلسرائيلي القانون  تطبيق فيها يتم ال التي العسكرية
( 2334) األممي للقرار االمتثال وترفض الدولي للمجتمع تحديها تواصل" االحتالل سلطات أن واعتبر
 تســــريع شــــأنها مــــن والتــــي األرض، علــــى العمليــــة إجراءاتهــــا فــــي معــــانباإل االســــتيطان، وقــــف حــــول

 ".االستيطان
 رئــيس" يســمى مــا إقامــة عــن الكشــف بعــد اإلســرائيلية، العنصــرية" التقريــر انتقــد متصــل، صــعيد وعلــى
 مبنــى فــي كــوهين، آفــي اإلســرائيلية، الماليــة وزارة فــي" والبنــاء التخطــيط قــوانين إلنفــاذ القطريــة الوحــدة
 العـام فـي أقيمـت والتـي ،"عيلـي" لمسـتوطنة المجـاورة" مـايم بلجـي" االستيطانية البؤرة في رخصم غير

 نـــابلس جنـــوبي ،"اللـــبن"و" الســـاوية"و" قريـــوت" قـــرى  فـــي المصـــادرة الفلســـطينية األراضـــي علـــى 1984
 ".المحتلة الغربية بالضفة
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" عيلــي" مســتوطنة" أن مبينــاً  ،"قالً ومتــن ثابتــاً  مبنــى 40 نحــو تضــم االســتيطانية البــؤرة تلــك" أن وأضــاف
 ."خاصة فلسطينية أراض في منها جزء ويقع هيكلية، خارطة بدون  نفسها

 22/1/2017الغد، عّمان، 
 

 والمقاطعة الشعبية بالمقاومة استيطانية اإلسرائيلية هجمة مواجهة مصطفى البرغوثي: يجب .3
 اإلســرائيلي االحــتالل" إن البرغــوثي، طفىمصــ الفلســطينية، الوطنيــة المبــادرة لحركــة العــام األمــين قــال
 وأدان ".والمقاطعــة الشــعبية بالمقاومـة مواجهتهــا يجـب الفلســطيني الشـعب ضــد اسـتيطانية هجمــة يشـن

 نشـطاء واعتقـال الشـمس بـاب قريـة محاصـرة علـى االحـتالل قوات" إقدام أمس، تصريح في البرغوثي،
 ".قلنديا في منشأة 18 هدم مع تزامناً  منها، الشعبية المقاومة
 الـزمن كسـب ومحـاوالت األرض علـى فرضـها االحـتالل يحـاول التي الواقع األمر سياسة" إن وأضاف
نهاء بالوحدة مجابهتها يجب  تقـود موحـدة وطنيـة قيـادة إطار في الفلسطيني، الصف ورص االنقسام وا 
 ".العنصرية وممارساته لالحتالل مقاومته في الفلسطيني الشعب

  22/1/2017الغد، عّمان، 
 

 جهاز األمن الوقائي يكشف النقاب عن عملية غش كبيرة في البنزينالضفة الغربية:  .4
 محمــــد بــــالص: ضــــبطت دائــــرة الشــــؤون العامــــة وهيئــــة البتــــرول فــــي جهــــاز األمــــن الوقــــائي -جنــــين 

، أمس، كميات كبيرة مـن السـوالر المغشـوش، وكشـفت النقـاب عـن عمليـات غـش فـي خلـط الفلسطيني
ادة "النفطـة"، وتحفظـت علـى صـهاريط خلـط غيـر قـانوني فـي محافظـة الخليـل، وذلـك بـدعم البنزين بمـ

 في الضفة الغربية. جهاز األمن الوقائي في الخليل
 22/1/2017األيام، رام هللا، 

 
 بغزة" متضرر" 1500 لـ بناء مواد إدخال على يوافق االحتالل .5

 الصــهيوني االحــتالل ســلطات بــأن ،(رســمية) يةالفلســطين واإلســكان العامــة األشــغال وزارة غــزة: أفــادت
 روبـرت" آليـة وفق ،2014 غزة حرب من متضرر 1500 لـ البناء مواد إدخال على نهائي بشكل وافقت
 .غزة بإعمار الخاصة( GRM بـ ُتعرف ما" )سيري 
 لغـــزة، البنـــاء مـــواد إدخـــال تفاصـــيل كـــل علـــى صـــارمة أمنيـــة رقابـــة فـــرض علـــى( GRM) آليـــة وتقـــوم

ـــز ـــات قاعـــدة وتجهي ـــة تراقبهـــا بيان ـــائمين المشـــاريع كـــل تشـــتمل االحـــتالل، دول  يجـــب كمـــا عليهـــا، والق
 .بها القيام المنوي  المشاريع على هللا برام الحكومة من موافقة على الحصول
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 مـواد إدخـال على وافق االحتالل إن السبت، سرحان، ناجي غزة، قطاع في األشغال وزارة وكيل وقال
 .أشهر 6 منذ المواد تلك إدخال أوقف أن بعد األخيرة غزة حرب من للمتضررين بناء

 21/1/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 االحتالل ألجل" الطيطي شهاب" ابنها تعتقل السلطة .6
 مــن( عامــاً  25) الطيطــي شــهاب الشــاب زواج علــى شــهر يمــض اليعقــوبي: لــم يحيــى - غــزة، الخليــل
 التــابع الــوطني األمــن جهــاز فــي موظفــاً  يعمــل والــذي يــل،الخل محافظــة شــمال العــروب مخــيم ســكان
الثــانين نــوفمبر  تشــرين 9 فــي العســكرية اســتخباراتها جهــاز اعتقلــه حتــى الغربيــة، الضــفة فــي للســلطة
 .عائلته حسب" سجونها في اعتقاله طلب االحتالل جيش" أن بداعي الماضي،
 جـيش أن ادعـت الفلسـطينية السـلطة إن"": فلسـطين" لصـحيفة( عامـاً  41) الطيطـي رأفت شقيقه ويقول

 قــد كــان االحــتالل أن إلــى مشــيراً  ،"لســالح حيازتــه بذريعــة شــهاب باعتقــال أمــر اإلســرائيلي االحــتالل
 .شيكل ألف 30 بمبلغ بكفالة عنه وأفرج أشهر ثمانية لمدة ،2013 عام شهاب اعتقل

 21/1/2017فلسطين أون الين، 
 

 ح بنقل السفارة األمريكية إليهاالقدس ال تسم خصوصيةمفتي القدس:  .7
قـــال مفتـــي القـــدس والـــديار الفلســـطينية الشـــيص محمـــد حســـين: "إن خصوصـــية القـــدس ال تســـمح بنقـــل 
السفارة األمريكية إليها، مضيًفا: "نقل السـفارة اسـتفزاز لمشـاعر المسـلمين والمسـيحيين الدينيـة، إلـى أن 

 لية".جانب النقل انتهاك ومخالف للقوانين والشرائع الدو 
 وأكد المفتي في تصريحات إذاعية، أن "السالم لن يتجسد دون تحقيق الثوابت الوطنية الفلسطينية".

 21/1/2017، فلسطين أون الين
 

 القوى الفلسطينية: نقل السفارة األمريكية للقدس سيشعل المنطقة .8
فارة األمريكيـة مـن ، مـن أن نقـل السـ2017-1-21حذرت القـوى الوطنيـة واإلسـالمية، السـبت : رام هللا 

 "تل أبيب" إلى مدينة القدس المحتلة "سيشعل حريًقا في المنطقة".
واعتبــرت القـــوى، فـــي بيـــان عقــب اجتمـــاع لهـــا فـــي رام هللا، أن إقــدام الـــرئيس األمريكـــي الجديـــد دونالـــد 
نــة ترامـب علــى تنفيــذ وعــوده لدولــة االحـتالل بنقــل الســفارة األمريكيــة مــن )تـل أبيــب( للقــدس، وهــي مدي

محتلـــة حســـب القـــانون الـــدولي، إنمـــا "يشـــير إلـــى إعـــالن اإلدارة بوضـــوح وقوفهـــا فـــي مصـــاف معـــاداة 
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الشــعوب فــي تقريــر مصــيرها، وانحيــاز ســافر يصــل لدرجــة الشــراكة الكاملــة فــي الحــرب المفتوحــة علــى 
 شعبنا، وهو ما يتطلب إجراءات وخطوات فعلية في حال تم تنفيذ القرار".

رة األميركيــة إلــى القــدس "تشــريع لعمليــات الضــم والتهويــد والخطــوات االحتالليــة وقالــت: إن نقــل الســفا
أحاديــة الجانــب التــي تجــري فيهــا، وبمثابــة إطــالق لرصاصــة الرحمــة علــى أي تســوية عادلــة وشــاملة 

 كونها تخرج القدس خارج أي سياق تفاوضي في المستقبل، وتفرض الحل أحادي الجانب فيها".
فارة، إذا تــم، فإنـه سيشــعل المزيـد مــن الحرائـق فــي المنطقـة التــي تسـعى جهــات وأضـافت: "إن نقــل السـ

 دولية عديدة إليجاد تسويات وحلول لها، ومن ضمنها القضية الفلسطينية".
واعتبــرت القــوى تنصــيب ترامــب رئيســا للواليــات المتحــدة شــأنا داخليــا أميركيــا "ويبقــى المقيــاس لموقــف 

ارة الجديــــدة مــــن القضــــية الوطنيــــة وحقــــوق الشــــعب الفلســــطيني الشــــعب الفلســــطيني هــــو بمواقــــف اإلد
 الوطنية".

 21/1/2017، فلسطين أون الين
 

 نحن أصدقاؤكم لسنا أعداءكم: للشعب اإليراني مسجلةنتنياهو يوجه رسالة  .9
بنيـامين نتنيـاهو رسـالة مسـجلة خاصـة للشـعب اإليرانـي،  اإلسـرائيليوجه رئيس وزراء االحتالل : لندن

 نحن أصدقاؤكم لسنا أعداءكم".عنوانها "
وقال نتنياهو في رسالته المسجلة: "إنني أعتزم التحدث قريبا مع الرئيس األمريكي دونالد ترامـب حـول 
كيفية التصدي للتهديد الذي يشكله النظام اإليراني الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل. ولكن طرأ في بالي 

ولكننـي لـم أتحـدث بشـكل كـاف عـن الشـعب اإليرانـي أو  مؤخرا أنني تحدثت كثيرا عن النظام اإليرانـي
 باألحرى إلى الشعب اإليراني".

سـواء كـان صـغيرا فـي السـن أو  –وأضاف: "أتمنى أن هذه الرسالة ستصل إلى كـل إيرانـي أينمـا كـان 
كبيـرا متـدينا أو علمانيـا رجـال أو امـرأة، أعـرف أنكـم تفضـلون العـيش بـال خـوف. أعلـم أنكـم تريـدون أن 

 لموا بشكل حر وأن تحبوا من تريدون بال خوف من التعذيب أو من اإلعدام شنقا بواسطة رافعة".تتك
وتــابع نتنيــاهو: "أعلــم أنكــم تريــدون أن تتصــفحوا اإلنترنـــت بشــكل حــر بــدون أن تلجــؤوا إلــى مشـــاهدة 
فيــديوهات مثــل هــذا مــن خــالل شــبكات خاصــة افتراضــية بهــدف الــتملص مــن الرقابــة. أنــتم أصــحاب 

 يص عظيم. لديكم حضارة غنية. ولكن، بشكل مأسوي أنتم أسرى بيد استبداد ثيوقراطي".تار 
وزاد قائال: "ستستطيعون مرة أخرى أن تزدهروا بال حدود. ولكن حاليا نظام شرس يحاول أن يقمعكم. 
لن أنسى صور الطالب الشجعان المتعطشين للتغيير وهم يتعرضون إلطالق النار في شوارع طهران 

 . ولن أنسى ندا آغا سلطان الجميلة وهي تلفظ نفسها األخير على الرصيف".2009عام 
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إن "هذا النظام الوحشـي يسـتمر فـي حرمـانكم مـن حـريتكم. إنـه  اإلسرائيليوقال رئيس وزراء االحتالل 
يمنع آالف المرشـحين مـن الترشـح فـي االنتخابـات. إنـه يسـرق أمـواال مـن فقـرائكم بهـدف تمويـل سـفاح 

سد. وبالمناشدة يوميا إلى تدمير إسرائيل، النظام يأمل في غرس العداء بيننا. هذا غلـط. نحـن مثل األ
أصدقاؤكم, لسنا أعداءكم. لقد ميزنا دائما بـين الشـعب اإليرانـي وبـين النظـام اإليرانـي. النظـام وحشـي، 

 الشعب ليس كذلك. النظام عدواني، الشعب دافئ".
يرانيون بعضهم الـبعض بشـكل حـر وشدد نتنياهو على أنه يتطلع إلى ا ليوم الذي سيزور إسرائيليون وا 

 في طهران وفي أصفهان، في أورشليم وفي تل أبيب.
 21/1/2017، 21موقع عربي 

 
 اتصاالت لعقد لقاء بين ترامب ونتنياهو بعد أسبوعين .11

صــاالت يعكـف مستشــارون لـرئيس الحكومـة اإلسـرائيلية بنيــامين نتنيـاهو، علـى إجـراء ات: بـالل ضـاهر
مــع مستشــاري الــرئيس األميركــي الجديــد دونالــد ترامــب، مــن أجــل عقــد لقــاء بينهمــا فــي واشــنطن، فــي 

 بداية شباطنفبراير المقبل.
وهنأ نتنياهو ترامب على بدء واليته، بعد حفل تنصيب األخير يوم الجمعة الماضي، وقال إنه "أنتظر 

والواليـات المتحـدة أقـوى ممـا مضـى" حسـبما العمل معك بتعاون وثيـق كـي يكـون الحلـف بـين إسـرائيل 
 كتب نتنياهو في حسابه في "تويتر".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، األحد، إن لقاء ترامب ونتنياهو قـد يعقـد فـي األسـبوع األول 
 من شباطنفبراير المقبل.  

 22/1/2017، 48عرب 
 
 امل مع البنوك الفلسطينيةتعالتي تحصانة للبنوك اإلسرائيلية "الكابينيت" يمنح  .11

اتخـذ المجلـس الـوزاري اإلسـرائيلي المصـغر لشـؤون السياسـية واألمنيـة )الكابينيـت(، يـوم : بالل ضاهر
األحد الماضي، قـرارا يقضـي بمـنح البنـوك اإلسـرائيلية التـي تتعامـل مـع البنـوك الفلسـطينية فـي الضـفة 

 ء الضلوع في "تمويل اإلرهاب".الغربية ضد رفع دعاوى ضدها في إسرائيل والعالم بادعا
األحــد، عــن موظــف إســرائيلي رفيــع المســتوى قولــه إن قــرار الكابينيــت  يــومالونقلــت صــحيفة "هــ رتس" 

اتخــذ فــي أعقــاب تهديــدات البنــوك اإلســرائيلية بوقــف التعامــل مــع البنــوك الفلســطينية، األمــر الــذي مــن 
 ة.شأنه أن يؤدي إلى انهيار اقتصادي في السلطة الفلسطيني

 22/1/2017، 48عرب 
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   48على فلسطينيو  للتحريض إسرائيليين مسؤولينالطيبي: الحرب على خالفة نتنياهو تدفع  .12

ئـيس الحكومـة ر الطيبـي إن الحـرب علـى خالفـة  د. أحمـدقال عضو القائمة العربية المشـتركة : رام هللا
 إسـرائيليين مسـؤولينهـي التـي تـدفع بنيامين نتنياهو المتورط بالتحقيقـات فـي قضـايا فسـاد،  اإلسرائيلية

لرفـــع وتيـــرة تحريضـــهم علـــى الجمـــاهير العربيـــة وقادتهـــا، واصـــفًا ذلـــك التحـــريض بـــالوقود الـــذي يغـــذي 
 المتطرف. اإلسرائيليمن اليمين  والوزراءالتنافس الداخلي بين وزراء الليكود 

 فلسطين، عن تدارس  وكشف الطيبي في حديث لبرنامط "ملف اليوم" الذي يبث عبر شاشة تلفزيون 
 22/1/2017الحياة، الجديدة، رام هللا، 

 
 أقل قيمة في أعين الشرطة "إسرائيل": حياة العرب في "ميرتس" .13

ذكرت زعيمة حزب "ميرتس" اليساري، زهافا غالئون، يوم السبت، أن تقرير التشـريح الطبـي : تل أبيب
ي السـبب الرئيسـي فـي وفـاة الشـرطي الـذي للشهيد يعقوب أبـو القيعـان يثبـت أن الشـرطة اإلسـرائيلية هـ

 دهس خالل أحداث بلدة أم الحيران.
طــــالق روايــــات  ونقــــل موقــــع "واال" العبــــري عــــن غــــالئون قولهــــا "ثقافــــة التســــتر والكــــذب والتحــــريض وا 

 متضاربة من الشرطة تثبت أن حياة المواطنين العرب في إسرائيل أقل قيمة في أعين الشرطة".
لجنـة تحقيـق حياديـة فـي األحـداث التـي جـرت فـي منطقـة أم الحيـران وخاصـًة وطالب غالئون بتشكيل 

قضية حادثة الدهس التي تبين أنها غيـر متعمـدة وناتجـة عـن إطـالق الشـرطة النـار تجـاه أبـو القيعـان 
 قبيل وقوع الحادثة.

 21/1/2017القدس، القدس، 
 
 عصابات المافيا اإلسرائيلية توقع قتلى وجرحى في "تل أبيب" .14
قتل إسرائيليان وأصـيب اثنـان آخـران بجـروح خطيـرة مسـاء السـبت، فـي حادثـة إطـالق : قدس المحتلةال

 نار وقعت في موقف للسيارات أسفل أحد األبراج في شارع "توتسرت يسرائيل" وسط "تل أبيب".
قـا ال" العبري، إلى أن الشرطة اإلسرائيلية التي حضرت إلى مكان الجريمة وفتحت تحقياولفت موقع "و 

في الحادثة؛ "تقدر أن عملية القتل؛ ألن أحد القتلى معروف للشرطة اإلسرائيلية، على خلفية جنائية"، 
 مؤكدا أن النار أطلقت من قبل الجناة "من مسافة قريبة وعدة مرات".

 يذكر أن عصابات المافيا اإلسرائيلية تتسبب داخل "إسرائيل" بوقوع العديد من القتلى سنويا.
 21/1/2017، 21موقع عربي 
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 .. كل طفل ثالث تحت خط الفقر إسرائيلفي  .15

" لمجلـــس ســـالمة إســرائيلالســنوي "أطفـــال فـــي  اإلحصـــائييعــرض الكتـــاب : يوفـــال بيجنـــو -معــاريف 
لفئـة األطفـال  األساسرئيس الدولة صورة تدهور ثابت في بعض من الجداول  إلىالطفل، والذي رفع 

كـان  2015. وحسـب الكتـاب السـنوي، ففـي نهايـة األخيـرةوات والشبيبة في إسـرائيل فـي خطـر فـي السـن
 في المئة من عموم السكان. 33طفل، هم  2,768,700 إسرائيلفي 

يعرفون كأطفـال فـي خطـر. وازدادت فـي  إسرائيلفي المئة من األطفال في  30ويتبين من التقرير ان 
فـي  30 إلـى 1980في المئة فـي  8.1ن )م أضعافنسبة األطفال الفقراء بأربعة  األخيرةالعقود الثالثة 
بالمتوســط حــوالي  إســرائيلتــراوح معــدل األطفــال الفقــراء فــي  األخيــر(. فــي العقــد 2015المئــة فــي العــام 

 النوم جوعى. إلىيذهبون  بأنهمفي المئة منهم بلغوا  10في المئة. نحو  34
في المئة  16.2طفال ) 448,730، كانت خدمات الرفاه االجتماعي تعترف بـ 2016صحيح حتى بداية 

. فـي 2001فـي المئـة فـي عـددهم منـذ  54.5(، ارتفـاع متواصـل بمعـدل إسـرائيلمن عموم األطفال في 
بلغ عدد األطفال المتضررين من العنـف ممـن سـجلوا فـي المستشـفيات، فـي صـناديق المرضـى  2015

 .3,173والطفولة  األمومةوفي مراكز رعاية 
 22/1/2017 الحياة، الجديدة، رام هللا،

 
 تحذيرات إسرائيلية من انتفاضة في النقب .16

حــّذر عــدد مــن الكتــاب اإلســرائيليين بصــحيفة معــاريف مــن تزايــد المؤشــرات علــى تنــامي نفــوذ الحركــة 
اإلسالمية داخـل إسـرائيل، واعتبروهـا مسـؤولة عـن األحـداث األخيـرة فـي بلـدة أم الحيـران بالنقـب والتـي 

 الشرطة اإلسرائيلية هدم عدد من منازل الفلسطينيين.اندلعت قبل يومين عقب محاولة 
وقال آفي بنياهو الناطق العسـكري األسـبق باسـم الجـيش اإلسـرائيلي، فـي مقـال لـه بصـحيفة معـاريف، 
إن األجهزة األمنية اإلسرائيلية مطالبة باتخاذ مزيد من اإلجراءات لمنع انـدالع مـا وصـفها باالنتفاضـة 

نطقـــة النقـــب باتـــت تشـــهد انتشـــارا للســـالح، وتحريضـــا مـــن جانـــب الحركـــة وزعـــم بنيـــاهو أن م البدويـــة.
اإلسـالمية، وقـد أشــارت األحـداث األخيـرة إلــى إمكانيـة قيـام هبــة شـعبية عنيفـة مــن قبـل الوسـط البــدوي 

 داخل إسرائيل، على حد قوله.
فـــي - مـــن جانبـــه، حـــذر ليئـــور أكرمـــان الضـــابط اإلســـرائيلي الســـابق فـــي جهـــاز األمـــن العـــام الشـــاباك

الســلطات اإلســرائيلية مــن عــدم عثورهــا علــى حلــول ســريعة لمشــاكل البنــاء والتجــارة  -الصــحيفة ذاتهــا
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والتعليم التي يعانيها بدو النقب، ألن ذلك يعني أن بوادر اندالع انتفاضة بدوية بطابع إسالمي تقترب 
 شيئا فشيئا.

 21/1/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 
 "إسرائيلـ"ل استراتيجيادا الصواريخ البحرية تمثل تهدي .17

حــــذرت أوســــاط عســــكرية إســــرائيلية مــــن المخــــاطر المتوقعــــة مــــن الصــــواريص البحريــــة علــــى األهــــداف 
اإلســرائيلية، ممــا يرفــع مــن أهميــة ســالح البحريــة الــذي تزايــدت عملياتــه بصــورة ملحوظــة خــالل العــام 

 .2016المنصرم 
ــــة  وقــــال الخبيــــر العســــكري اإلســــرائيلي فــــي صــــحيفة "إســــرائيل ــــوآف ليمــــور إن ســــالح البحري اليــــوم" ي

اإلسرائيلية أصبح في السنوات األخيرة العبا مركزيا فـي عمليـات الجـيش وخططـه القتاليـة، وقـد سـجل 
العام الماضي ارتفاعا ملحوظا فـي نشـاطاته العسـكرية، بمـا فـي ذلـك المهـام األمنيـة االسـتخبارية التـي 

 يتم تنفيذها سريا.
ه النشاطات لسـالح البحريـة تـتم فـي القاعـدة العسـكرية بمينـاء حيفـا بقيـادة وأضاف ليمور أن معظم هذ

الجنــرال ديفــد ســاعر، حيــث توجــد فــي هــذا المينــاء معظــم القطــع العســكرية لســالح البحريــة، بمــا فيهــا 
 الغواصات والسفن.

بحريـة وأوضح أن التطورات الميدانية في المنطقة تشـير إلـى أن الخطـر الحقيقـي الماثـل أمـام سـالح ال
اإلسرائيلية يتمثل في اقتناء المنظمات المعادية صواريص بحرية قادرة على إصابة أهدافها من مسافات 

 بعيدة.
وأكــد ليمــور أن إســرائيل تعتبــر بصــورة رســمية أن الصــواريص البحريــة تمثــل تهديــدا إســتراتيجيا لهــا، وال 

ات إسـرائيلية، وفقـا لتقـارير صـحفية يمكنها التعايش معها، ولذلك كانت مثل هذه الصواريص هدفا لهجم
 أجنبية.

وأضاف أن التحـدي الـذي يواجهـه سـالح البحريـة اإلسـرائيلية فـي عـرض البحـر أصـبح معقـدا ومركبـا، 
"مما يدفعنا لتفكيكه إلى مراحل وأقسام، سواء في الجوانب االستخبارية أو العملياتية، حتى نـتمكن مـن 

 تحضير رد مناسب على هذه التهديدات".
أشار الخبير العسكري إلى حرص سـالح البحريـة علـى تـوفير إجـراءات أمـان وحمايـة لمواقـع إسـرائيل و 

التي قد تتعرض لالستهداف في أي  -كالمنش ت االقتصادية ومنصات الغاز-اإلستراتيجية في البحر 
 حرب قادمة.
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مـن روسـيا عـدوا  وأكد أن وصول القوات الروسية إلى شـواطئ البحـر المتوسـط قبالـة سـوريا، لـم يجعـل
 إلسرائيل، بل تحديا لنا في سالح البحرية.

 21/1/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 
 في حقنا ثالث جرائم ترتكباالسلطات اإلسرائيلية : القيعانشقيق الشهيد أبو  .18

أعلنت السلطات اإلسرائيلية رفضها تسليم أهالي أم الحيران جثمان يعقوب : نظير مجلي - تل أبيب
 ، الذي قتل برصاص الشرطة، إال إذا تعهدت أسرته بتشييعه في جنازة بال مشيعين،أبو القيعان

 تقتصر على عدد قليل من أفراد أسرته. لكن رفض األهالي هذا الشرط.
ترتكب في حقنا ثالث جرائم. فقد هدموا »وقال شقيقه عطوة أبو القيعان: إن السلطات اإلسرائيلية 

المساومة على جثمان  يساوموننا على جثمانه... ولذلك؛ نرفضمنزلنا وقتلوا شقيقنا، وهم اآلن 
شهيدنا. فإما أن يتراجعوا ويدعونا نقيم له جنازة الئقة بمكانته بصفته شهيدا وضحية لبطش السلطة، 

ما يبقونه لديهم جريمة قتله بواسطة طرف محايد. كما دعا أهل  ، مطالبا بتحقيق فوري حول«وا 
لقد كذبوا عندما »س بالسيارة، أن ينضموا إلى هذا المطلب بقوله الشرطي إيرز ليفي، الذي ده
دهس مقصودة. فهم أطلقوا الرصاص على ابننا؛ وهو ما أدى إلى  أبلغوكم بأن ابنكم قتل بعملية

جنوح السيارة نحو ابنكم. فتعالوا نضع أيدينا في أيديكم حتى نعرف الحقيقة كما هي. ونحن على ثقة 
 «.لة عن جريمة قتل ابننا وابنكمالشرطة هي المسؤو  بأن

 21/1/2017الشرق األوسط، لندن، 
 
 "نتنياهوبـ"ال يثقون  48 الفلسطينيمن  %85استطالع:  .19

نشرت نتائط استطالع آلراء المواطنين العرب في إسرائيل، على إثر : نظير مجلي - تل أبيب
نتنياهو، مقابل  الوزراء بنيامينفي المائة منهم ال يثقون برئيس  85عمليات الهدم، أكدت نتائجه أن 

في  63فيما قال «. راضون عن أداء القائمة المشتركة في قيادة نضالهم»في المائة قالوا إنهم  67
في المائة فقالوا  72أما نسبة «. إزاءهم حكومة إسرائيل تمارس سياسة فصل عنصري »المائة إن 

لمائة من االنتخابات األخيرة(؛ ما يعني أن في ا 16إنهم سيشاركون في االنتخابات المقبلة )أكثر بـ
 .نائبا في الكنيست 14إضافي إلى  سترتفع بمقعد« القائمة المشتركة»

 21/1/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 التطبيعية بين العرب واالحتالل ظاهرة خطيرة اللقاءاتالمطران حنا: تزايد  .21
قفة سبسطية للروم األرثوذكس اللقاءات انتقد المطران عطا هللا حنا رئيس أسا: القدس المحتلة

 التطبيعية مع كيان االحتالل اإلسرائيلي التي تمت خالل الفترة الماضية.
وقال عطا هللا في بيان صحفي: "يبدو أننا انتقلنا من مرحلة التطبيع إلى مرحلة التعاون االستراتيجي 

 الوثيق ما بين دولة االحتالل وبعض الدول العربية".
أن هناك اجتماعات على أعلى المستويات تتم في العواصم العالمية، وهنالك لقاءات  وأشار إلى

لمسؤولين عرب مع مسؤولين إسرائيليين في الخارج، وهنالك زيارات تطبيعية لوفود عربية لمدينة 
 القدس.

لنضال  وقال: "إننا نرفض الزيارات التطبيعية واللقاءات واالجتماعات المشبوهة التي تتم ألنها تسيء
 شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة".

وأضاف: "هذا التطبيع المجاني والذي وصل في بعض األحيان إلى التعاون االستراتيجي إنما هو 
 ظاهرة خطيرة، ويجب أن نعلن نحن الفلسطينيين بشكل واضح استنكارنا وشجبنا لمثل هذه اللقاءات". 

 21/1/2017، فلسطين أون الين
 
 مقاطعة االحتالل" تنتشر بشكل مطردقمصية: "مازن  .21

أكد عضو اللجنة الفلسطينية لمقاطعة االحتالل الناشط مازن قمصية، أن حركة : حازم الحلو -غزة 
المقاطعة لالحتالل تنتشر بشكل واسع ومطرد في العالم، مبيًنا أن رقعة المتعاطفين مع القضية 

 الفلسطينية تتسع يوًما بعد يوم.
ثه لصحيفة "فلسطين"، أن المقاطعة تعد أحد أبرز أدوات مقاومة االحتالل، وذكر قمصية في حدي

منوًها إلى أن المقاطعة على المستويين الداخلي والخارجي ستؤدي حتًما إلى هدم نظام االحتالل 
 العنصري رغم محاوالته اليائسة لتلميع صورته البائسة.

ن خالل تراجع نسبة قبول منتجات وشدد على أن ثمار حمالت المقاطعة بدأت توتي أكلها م
االحتالل وخاصة المستوطنات في الكثير من مناطق العالم، إضافة إلى أحجام الشركات والمؤسسات 
االقتصادية عن التعاون مع شركات إسرائيلية متورطة بشكل مباشر في تمويل المستوطنات 

 واالحتالل.
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بعد يوم وتنتشر خاصة على مستوى الشعوب  وذكر أن نسبة المقاطعة لدولة االحتالل ترتفع يوًما
والمؤسسات األهلية في الدول الغربية، رغم حالة عدم الوضوح التي تنتاب الوضع العالمي على 

 الصعيد السياسي واالقتصادي.
 21/1/2017، فلسطين أون الين

 
 يتعمد تصعيد االقتحامات في الشتاء لمضاعفة معاناة األسرى  االحتالل: "أسرى فلسطين" .22

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن إدارة مصلحة السجون تتفنن في تعذيب األسرى، : نابلس
وتصعد من الممارسات التي من شأنها مضاعفة معاناتهم، ومن ضمنها تزايد عمليات االقتحام في 

 فصل الشتاء، لما تمثله من تنكيل وتعذيب بحق األسرى.
مي للمركز أن عمليات االقتحام في فصل الشتاء تعد وأوضح الباحث رياض األشقر الناطق اإلعال

من أقسى أنواع التنكيل باألسرى نظرا لما يالقيه األسرى خاللها من معاناة، وخاصة أن االحتالل 
يتعمد اختيار األوقات بعد منتصف الليل وبشكل مفاجئ، حيث تقتحم الوحدات الخاصة المدججة 

 سرى على الخروج منها تحت تهديد السالح.بالسالح غرفهم دون استئذان، ويجبرون األ
 عمليات اقتحام  8وبين األشقر أن سلطات االحتالل نفذت منذ بداية العام الحالي ما يزيد عن 

 21/1/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 المهربة تغزو أسواق غزة  المصريةاألسماك "األيام":  .23

من انتشار األسماك المصرية في األسواق  يشكو صيادو غزة عيسى سعد هللا:-حسن جبر  -غزة 
الغزية، ما يزيد من األعباء االقتصادية التي تواجههم في ظل الحصار البحري واعتداءات االحتالل 
المتصاعدة بحقهم، وفي المقابل أبدى تجار أسماك ومواطنون ارتياحهم لعودة األسماك المصرية إلى 

 اك المحلية وسدها العجز في سوق األسماك.قطاع غزة؛ بسبب تدني سعرها مقارنة باألسم
وقال صيادون: إن األسماك المهربة بدأت تدخل إلى األسواق عبر األنفاق بين غزة ومصر منذ 

 عشرة أيام رغم توقفها فترة طويلة.
وقال مسؤول اتحاد لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي زكريا بكر: يدخل إلى غزة بشكل يومي 
ما يقارب من طنين من األسماك المصرية، في ظل انعدام أي رقابة على األسماك، ما ساهم في 

 ضرب سوق السمك في القطاع.
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الطازجة التي تدخل من مصر  في المقابل، قال تاجر األسماك أيمن أبو حصيرة: إن كمية األسماك
أسبوعيًا تتعدى الثالثين طنًا، غالبها أسماك مزرعة في برك في محيط منطقة دمياط، خصوصًا من 

 صنفي الجرع والبوري.
وأكد أبو حصيرة أن استيراد األسماك المصرية ساهم بسد العجز الكبير في األسماك الطازجة في 

 بشكل كبير جدًا خالل األشهر األخيرة.القطاع بسبب تراجع محصول الصيد البحري 
أما تاجر األسماك بالل أبو جاسر فاعتبر أن عودة دخول األسماك المصرية مرة أخرى أحيا تجارة 

 األسماك في القطاع بعد أن كاد يغادر المهنة بسبب نقص األسماك المحلية الطازجة.
 22/1/2017األيام، رام هللا، 

 
 %50 مدينة نابلس مساحةخطط لزيادة  .24

نابلس: كشف رئيس لجنة بلدية نابلس سميح طبيلة عن سعي البلدية لزيادة مساحة المدينة بنسبة 
 عن مساحتها الحالية. 50%

البلدية خالل  إنجازاتبنابلس حول  األعالمطبيلة خالل لقاء صحافي عقده مكتب وزارة  وأوضح
كم مربع  15 إلضافةرة الحكم المحلي ، ان البلدية تقدمت بطلب لوزا2017العام المنصرم وخطة العام 

كم متربع في المنطقة الجنوبية الغربية والمنطقة الشمالية  28.5مساحة المدينة الحالية البالغة  إلى
 الشرقية.

 22/1/2017األيام، رام هللا، 
 
 مصر ضد إسرائيلية تجسس قضية أكبر تفاصيل يكشف غامض كتاب .25

ـــ يعــرف مــا المحتلــة: إنهــا القــدس  فــي مصــر ضــد إســرائيلية تجســس قضــية أشــهر ،"الفــون  فضــيحة"ب
  عرضته غامضا كتابا لكن الماضي، القرن  خمسينيات

 يعــرف قضــية مـا حـول ومثيـرة كثيــرة تفاصـيل الســبت، اإلسـرائيلية، أحرنـوت يــديعوت عرضـت صـحيفة
 الماضي. القرن  خمسينيات في مصر ضد إسرائيلية تجسس قضية أشهر ،"الفون  فضيحة"بـ

 عــن تفاصـيل تحديـد دون  عليـه العثـور وتـم الصــدفة، بمحـض اكتشـافه تـم -الصـحيفة سـبح- الكتـاب
 .أكاديمي وباحث التخصصات متعدد مؤرخ وهو فيالح، باروخ الدكتور لدى النشر، مكان أو الناشر
ــذين اإلســرائيليين، العمــالء مــن لمجموعــة اليــد بخــط اعترافــات يضــم الكتــاب  مــن علــيهم القــبض تــم ال
 .صورهم لبعض باإلضافة الماضي، القرن  منتصف خالل القاهرة في لمصري ا األمن جانب
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 العمـــالء مـــن اعترافـــات ويتضـــمن المصـــرية، النظـــر جهـــة مـــن األحـــداث يســـرد -يـــديعوت وفـــق- وهـــو
 .عليهم القبض عقب المصرية األمن ألجهزة أعطيت اإلسرائيليين

 ودقيقة تاريخية أحداثا ويضم ورك،نيوي في طباعته تمت -يبدو ما على- الكتاب إن" يديعوت" وقالت
ـــة ـــى المعروفـــة غيـــر الفـــون، لعملي  التجســـس قصـــة" عنـــوان تحـــت وجـــاء القضـــية، هـــذه عـــن اآلن حت

 ".مصر في الصهيونية
 تمـول كانـت ،"الوطنيـة النهضـة حـزب" تـدعى لمجموعة ينتمي أنه يبدو الكتاب أن الصحيفة وأضافت

 أن كمــا التجسـس، قضــية حـول ســرية معلومـات نعــ يكشـف أنــه إلـى مشــيرة المصـرية، المخــابرات مـن
 .الكتاب هذا من الوحيدة هي النسخة تلك

 أســماء علــى الكتــاب يحتــوي : "قولــه الكتــاب علــى حصــل الــذي اإلســرائيلي المــؤرخ عــن يــديعوت ونقلــت
 وصــور للعمليــات، دقيــق ووصــف المتفجــرات، وضــع وطــرق  البريطانيــة، المرافــق وصــور الجواســيس،
 إبطــال تــم التــي القنابــل فيهــا وضــعت قــد كانــت التــي المواقــع وصــور الصــهيونية، العمليــات لضــحايا
 ".تنفجر أن قبل مفعولها
 المحاضـر اإلسـرائيلي، القـومي األمـن لمجلـس السـابق الـرئيس نائـب ليرمـان، عيران الدكتور علق فيما
 أنـا.. والوثائق لصورا هذه فيها أرى  التي األولى المرة هي هذه: "قائال الكتاب على هاشاليم، كلية في

 من طلب على بناء أعدت التي األصيلة، المصرية بالدعاية وثيقة عالقة على الكتاب هذا أن أستنتط
 ".صحيحة كانت الجواسيس اعترافات أن يبدو ولكن المصرية، التحقيق هيئات قبل من السلطات
 اكتشـاف بعـد إسـرائيل هـزت وقـد ،1954 لعـام" سوزانا عملية" باسم أيضا المعروفة الفون  قضية وتعود
 .غوريون  بن ديفيد آنذاك الوزراء رئيس استقالة إلى أدى ما القاهرة، داخل العملية أمر
 كانـــت التـــي اإلســـرائيلي، الموســـاد لجهـــاز التابعـــة" 131 وحـــدة" مـــن كجـــزء مصـــريين يهـــود تجنيـــد وتـــم

 الملـــك إســـقاط ألولا هــدفها وكـــان العربيـــة، الــدول فـــي وتجســس تخريبيـــة داخـــل عمليــات شـــن مهمتهــا
لـــى إلســـرائيل، معاديـــا كـــان الـــذي مصـــر، فـــي فـــاروق   عبـــر البريطانيـــة المصـــرية العالقـــات تخريـــب وا 

 الخليـــة، أعضـــاء بعـــض ضـــبط تـــم ولكـــن مصـــر، فـــي البريطانيـــة المنشـــ ت علـــى اإلرهابيـــة الهجمـــات
 .زنزانته داخل أحدهم وانتحر المشدد، بالسجن وحوكموا

 21/1/2017، "21 عربي" موقع
 
 األسرى  لتعويض «إسرائيل» على بالضغط المصرية الحكومة يلزم قضائي حكم .26

 حكـم على 1967و 1956 حربي في األسر في سقطوا قد كانوا قدامى، مصريون  جنود حصل: القاهرة
 األســرى  هــؤالء حصــول أجــل مــن الالزمــة، اإلجــراءات جميــع باتخــاذ المصــرية الحكومــة ُيلــزم قضــائي
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 «اإلسـرائيلية» السـجون  فـي وتعـذيب قتل جرائم من بهم لحق عما لكيان،ا من مناسبة تعويضات على
 .األسر فترة خالل
 بالتعويضــات وذويهــم وتعويضــهم األســرى، لهــؤالء بالقصــاص المصــرية الحكومــة قضــائي حكــم وألــزم

 قــد كانــت طعــن بــرفض أمــس، العليــا اإلداريــة بالمحكمــة الطعــون  فحــص دائــرة قضــت حيــث الالزمــة،
 لألسـرى  القصـاص»ب الكفيلـة اإلجراءات باتخاذ بإلزامها يقضي سابق، حكم على ومةالحك به تقدمت

 وانتهاكـــات، جـــرائم مــن بهـــم لحـــق عمــا وتعويضـــهم ،«إســرائيل» مـــع مصـــر حــروب خـــالل المصــريين
 .الحكم بتأييد أمس المحكمة وقضت

   22/1/2017الخليج، الشارقة، 
 
 دافوس في الفيصل تركي التقت التطبيع العربي اإلسرائيلي: ليفني .27

 الجمعـــة، أمــس ألاألول  يــوم ليفنــي، تســيبي ســابقا، اإلســـرائيلية الخارجيــة وزيــرة حمــدان: نشــرت هاشــم
 .سويسرا في دافوس منتدى في. الفيصل تركي السعودي األمير مع تجمعها صورة
 ركـيت السـعودي األميـر مـع دافـوس فـي' تـويتر علـى موقعهـا فـي سـابقا، الموساد عملية ليفني، وكتبت
 ورئـيس األردنيـة الخارجيـة وزيـر مـع السـالم، وعمليـة المنطقـة عـن محادثات في مشاركته بعد الفيصل
 .الفلسطيني االستثمار صندوق 

 21/1/2017، 48عرب 
 
 للقدس األمريكية السفارة نقل من" التحذير أشد" يحذر المسلمين لعلماء العالمي االتحاد .28

 نقـــل عواقـــب مـــن الســـبت، اليــوم المســـلمين، لعلمـــاء عـــالميال االتحــاد األناضـــول: حـــذر - تكـــين حمــزة
 .القدس إلى أبيب تل من األمريكية السفارة
 السـفارة نقـل عواقـب مـن التحـذير أشـد يحـذر" إنه منه، نسخة األناضول وصل بيان في االتحاد، وقال

 ".الغربية القدس إلى األمريكية
 ،"وفلسـطين القـدس قضـية األولـى قضـيتها نحـو جبهـابوا القيـام"لــ وقادتهـا اإلسـالمية األمـة البيـان ودعا
 .والقانونية الشرعية الفلسطينيين حقوق  بحماية الدولية المنظمات مطالباً 
 ينتهـزوا أن المتربصـين الطـامعين دفـع الـذي والتمـزق  التفـرق  من اإلسالمي العالم أصاب ما" أن وتابع
 بـــه صـــرح مـــا ذلـــك ومـــن والمعنويـــة، الماديـــة المكاســـب ونيـــل األمـــة إضـــعاف مـــن لمزيـــد الفرصـــة هـــذه

 هـذا وفـي الشريف، القدس إلى األمريكية السفارة نقل على عزمه من ترامب( دونالد) األمريكي الرئيس
 ".المتحدة األمم لقرارات صريحة مخالفة
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 القـدس إلـى األمريكية السفارة بنقل تقبل لن وقادتها، وعلمائها بمفكريها اإلسالمية األمة" أن على وأكد
 إلــى ويــدعو المتشــددة، األفكــار أصــحاب ويــدعم والشــقاق، النــزاع روح يبــث الســلوك هــذا ألن لشــريف؛ا

 ".الفلسطيني الشعب حقوق  على يعتدون  من ضد الكراهية نار إشعال
 جميــع وفــي الشــريف القــدس فــي المحتلــون  بهــا يقــوم التــي التعســفية اإلجــراءات بجميــع" االتحــاد ونــدد

 ".الخطيرة الجرائم من ونحوها المنازل وهدم العشوائي واالعتقال لقتلا من الفلسطينية، األراضي
 أمـام بواجبـاتهم بالنهوض ومغاربها األرض مشارق  في وشعوبها، اإلسالمية األمة قادة" البيان وطالب
  اَفَتْفَشُلو  َتَناَزُعوا َواَل : )تعالى قال وفلسطين، القدس قضية األولى قضيتنا وبخاصة المصيرية، قضاياهم
 (".ِريُحُكمْ  َوَتْذَهبَ 
 نحــو والسياســي اإلنســاني بواجبهــا تقــوم أن بالســالم تــؤمن التــي والحكومــات الحــر العــالم" طالــب كمــا

 ".فلسطين قضية وبخاصة قضايانا
ـا أَْهَلْكَنـاُهمْ ? اْلُقَرى  َوِتْلكَ ) العمران بخراب مؤذن الظلم" أن بالتأكيد بيانه االتحاد وختم  َعْلَنـاَوجَ  َظَلُمـوا َلمَّ

ـــمْ  ـــًدا ِلَمْهِلِكِه ـــَذِلكَ ) ،(َمْوِع ـــذُ  َوَك ـــكَ  َأْخ ـــذَ  ِإَذا َربِّ ـــَرى  َأَخ ـــيَ  اْلُق ـــة   َوِه ـــَذهُ  ِإنَّ  َظاِلَم ـــيم   َأْخ ـــِديد   َأِل  األمـــة وأن(. َش
 ".تموت لن لكنها تضعف قد اإلسالمية

 21/1/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة
 
 غزة عبقطا الصديقين مسجد تفتتح الخيرية قطر .29

 فــي الصــديقين مســجد غــزة، قطــاع فــي الخيريــة قطــر افتتحــت الغــامرة، والســعادة الفرحــة مــن جــو وســط
 المصـلين مـن وحشـد االعتباريـة الشخصـيات مـن عـدد بحضور وذلك القطاع، شمال الهيا بيت مدينة
 .الحي وأهالي
 واالجتماعية، لتعليمية،ا رسالته سيؤدي ألنه المسجد لجيران أمل بارقة المسجد بناء عملية شكلت وقد

 والقيميــة الثقافيــة باألنشــطة المســجد رواد فيهــا يتــزود التــي النافعــة المجــاالت مــن للعديــد محــورا ويكــون 
 .وتجانس محبة و انسجام في وصهره المحلي المجتمع لحمة وتقوية القويم السلوك من تعزز التي
 إن: "االفتتـاح كلمـة خـالل غـزة، اعقطـ فـي الخيريـة قطر مكتب مدير حلوب أبو محمد المهندس وقال
 ريـال ألـف 555 مـن أكثـر بلغت مالية وبتكلفة قطر دولة محسني أحد من بدعم الصديقين مسجد بناء

 مختلـف فـي االجتمـاعي الوئـام ونشـر األهلـي السـلم لتعزيـز الخيريـة قطر سعي إطار في يأتي قطري،
 ".المجتمعات

 وحكومةً  أميراً  قطر، دولة إلى شكره غزة قطاع شمال وقافأ مدير سالم، القادر عبد الشيص قدم بدوره،
 .الماسة الحتياجاته وتفهمهم الفلسطيني للشعب الالمحدود عطائهم على وشعباً 
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 المتبـرع إلـى الهيـا، بيـت مدينـة باسـم بالشـكر فتوجـه حـانون، بيـت بلديـة رئـيس الدحنون  الدين عز أما
 سـاهم مـن كـل حسـنات ميـزان فـي الجهـد هـذا هللا يكتـب أن متمنياً  وسخاءه، كرمه على الكريم القطري 

 .المسجد بناء في
   22/1/2017الشرق، الدوحة، 

 
 فلسطين مع استثمارية عالقات لتأسيس مستعدون : سوداني وزير .31

 بـالده اسـتعداد السـبت، اليـوم غنـدور، إبـراهيم السـوداني، الخارجيـة وزيـر األناضـول: أعلـن – الخرطوم
 .فلسطين مع استثمارية عالقات ستأسي في قدماً  للمضي
 العاصـــمة فـــي األولـــى، الفلســـطينية الســـودانية الوزاريـــة اللجنـــة اجتمـــاع خـــالل لـــه كلمـــة فـــي ذلـــك جـــاء

 .الرسمية السودانية األنباء وكالة بحسب الخرطوم،
 االقتصــادية العقوبــات رفــع وهــو مهــم، حــدث مــع تزامنــت البلــدين بــين االجتماعــات" إن غنــدور وقــال
 مـــن االســـتفادة أجـــل مـــن فلســـطين، مـــن للمســـتثمرين ســـانحة فرصـــة يعـــد مـــا الســـودان، عـــن يـــةاألمريك
 ".البالد في لالستثمار اإليجابية األجواء
 يمكـن مسـتويات أعلـى إلـى للوصـول فلسـطين، مـع العالقـات فـي قـدماً  للمضـي السـودان استعداد" وأكد

 ".تحقيقها
 برفـع األخيـر األمريكـي القـرار"بــ سـعادته عـن لكيالمـا ريـاض الفلسـطيني الخارجيـة وزيـر أعـرب بدوره،

 ".السودان على الجائرة العقوبات
 مـع للعالقـات السـودان يوليهـا التـي األهميـة علـى يـدل البلـدين، بين الوزارية اللجنة انعقاد" أن وأضاف
 ".لالستثمار مهمة تنموية لبنة يشكل الكبيرة بإمكانياته وأنه خاصة فلسطين،

  22/1/2017الشرق، الدوحة، 
 
  أدوميم" مستوطنة "معاليه ضم من نتنياهو حذر مصادر إعالمية عبرية: ترامب .31

 مصـادر كشـفت المتحـدة، للواليـات رئيسـاً  منصـبه مهـام توليـه من واحد يوم صفا: بعد ترجمة -السبيل
" نتنيـاهو بنيـامين" اإلسـرائيلي الـوزراء لـرئيس" ترامـب دونالـد" تحـذير عـن النقـاب الليلـة، عبريـة إعالمية

 ".ادوميم معاليه" مستوطنة ضم بينها ومن أحادية خطوات اتخاذ من
 زعــيم مــن طلــب نتنيــاهو أن الثانيــة العبريــة القنــاة ذكــرت التحــذير، علــى لنتنيــاهو فعلــي رد أول وفــي
 المقـرر" ادومـيم معاليه" مستوطنة ضم قانون  مشروع مناقشة تأجيل بينت نفتالي اليهودي البيت حزب
 .آخر إشعار حتى غداً 
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 القيـام بعدم ترامب حاشية من طلب بوصول القانون  مناقشة تأجيل -بحسب المصادر– نتنياهو وبرر
 .المسألة هذه غداً  سينعقد الذي الكابينت سيبحث حين في ، الجانب وأحادية مفاجئة بخطوات
 الضـم قـانون  مناقشـة تأجيـل اليهـودي البيت من الكنيست أعضاء من طلب نتنياهو أن القناة وأضافت
 بعـد األحـد غـداً  سـتعقد التـي الكابينـت جلسـة خـالل وذلـك المسـألة أبعـاد حول معمق نقاش إجراء حتى
 .األسبوعية الحكومة جلسة

 22/1/2017السبيل، عّمان، 
 
 "إسرائيل" في فلسطيني معتقل ناشط بصورة جدرانه يضيء البريطاني البرلمان .32

 اإلنســاني للناشــط بصــور جدرانــه أمــس مســاء لنــدن فــي يالبريطــان البرلمــان مبنــى أضــاء -معــا -غــزة
 قـــوات قبـــل مـــن اعتقالـــه بعـــد غـــزة، قطـــاع فـــي العالميـــة الرؤيـــة مؤسســـة عمليـــات مـــدير الحلبـــي محمـــد

 .حانون  بيت" ايرز" حاجز عبر االحتالل
 مباشـــرة كرســـالة العـــالم، مســـتوى  علـــى الدبلوماســـيين النشـــطاء مـــن عـــدد البرلمـــان إضـــاءة فـــي وشـــارك
 لدعم بحاجة ُهم الذين الفلسطينيين بحق إنسانية جريمة الحلبي اعتقال بأن واألوروبي الدولي عللمجتم
نساني وصحي نفسي  .القطاع على المتكررة الحروب بسبب دائم وا 
 الــدالئل عــن بالكشــف تطــالبهم اإلســرائيلية للخارجيــة رســالة البريطــاني البرلمــان نــواب مــن عــدد ووجــه

 أشهر 7 من ألكثر اعتقال بعد عنه اإلفراج أو له الموجهة التهم كافة في حلبيال تدين التي واإلثباتات
 .غزة وقطاع الضفة بين ما اإلنساني عمله تأدية أثناء متواصلة

 22/1/2017وكالة معا اإلخبارية، 
 
 الفلسطيني في لبنان للشباب أوروبية ِمَنح .33

 شــاباً  فلســطينياً  الجئــاً  112 لتكــريم والثقافــة للفنــون  نمــر دار فــي احتفــاال أمــس،" األونــروا" وكالــة نّظمـت
 .األوروبي االتحاد من بتمويل لبنان في جامعية منح على وحائزين متخرجين من

  لوبير، ألكسيس الدكتور لبنان إلى األوروبي االتحاد بعثة في التعاون  قسم رئيس االحتفال في وتحدث
 قــدرتهم وتعزيــز مهــاراتهم تطــوير أجــل مــن ينفلســط لالجئــي المــنح يقــّدم األوروبــي االتحــاد"  إن فقــال

 لطـالب منحـة 600 مـن أكثـر األوروبـي االتحـاد قـّدم ،2005 العـام فمنـذ". العمـل فـرص على للحصول
 %6.2 أنّ  علمــاً  أورو 12,500,000الـــ قيمتهــا قاربــت األونــروا فــي المــنح برنــامط خــالل مــن فلســطينيين

 . جامعية شهادات ون يحمل لبنان في المقيمين فلسطين الجئي من فقط
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 األوروبـي االتحـاد مسـاهمة األونروا تثّمن" لويس غوين" األونروا" في للبرامط العام المدير نائبة وقالت
 االتحــاد بــين والتعــاون  المســتمرة والشــراكة لبنــان فــي الشــباب فلســطين لالجئــي المــنح تقــديم فــي القّيمــة

 ".والوكالة األوروبي
 ومصـممون  قدراتنا من واثقون  إننا" مشيعل، ماهر لبنان في فلسطين دولة سفارة ممثل قال جهته، من
 ".المصير وتقرير بالعودة الفلسطيني شعبنا أماني تحقيق حتى والعمل العلم سالح على

 21/1/2017موقع صحيفة النهار، بيروت، 
 
 من لقاء بيروت عباس محمودماذا أراد  .34

 منير شفيق
ط تفـــاؤل الـــذين التقـــوا فـــي بيـــروت مـــن ممثلـــي الفصـــائل طبعـــا لـــيس مـــن المســـتحب كتابـــة مـــا قـــد يحـــب

-الفلســطينية وبعــض الشخصــيات المســتقلة، مــن أجــل التحضــير لعقــد مجلــس وطنــي جديــد، أو قــديم
جديد. وقد شاركت في اللقاء حركتا حماس والجهاد، فضال عن مشاركة أغلـب الفصـائل والشخصـيات 

 . 1996التي عارضت اتفاق أوسلو وقاطعت "مجلس" 
بعــا ســيكون محبطـــا أيضــا إذا قيــل أن التحضـــير لتشــكيل المجلــس الـــوطني الجديــد كــان يجـــب أن وط

يسبقه تحضير حول الميثاق واألهداف واالستراتيجية والسياسات التي ُيفترض أن تكون أساس التوافق 
علــى تشـــكيل لجنــة تحضـــر للمجلــس الـــوطني. وهـــو مــا لـــم يحــدث ألن محمـــود عبــاس لـــيس فـــي وارد 

وطنــي جديــد فــي هــذه المرحلــة، فضــال عــن عــدم اســتطاعته االقتــراب مــن الحــوار مــع  تشــكيل مجلــس
 الفصائل حول الميثاق أو األهداف واالستراتيجية والسياسات. 

فهو ال يقبل من أحد أن يناقشه في ما َيتبنـى مـن سياسـات وممارسـة. وهـو َيعلـم أن األغلبيـة السـاحقة 
ت كل من حمـاس والجهـاد والجبهتـان الشـعبية والديمقراطيـة، ُتخالفه. وهذا واضح مما ُتعلنه من سياسا

 والقيادة العامة، والصاعقة، وحتى داخل فتح نفسها بالرغم من أنف المؤتمر السابع الملفق. 
على أن اإلحباط سيأتي من اإلجابة عـن السـؤال: لمـاذا سـعى محمـود عبـاس لهـذا اللقـاء  ولمـاذا دعـا 

طني علــى الــرف ليتــراكم فوقــه الغبـار عقــودا، أو ســنين عــددا ذهبــت لـه اليــوم بعــد أن تــرك المجلــس الـو 
بددا  اإلجابة عن هذا السؤال الذي يفرض نفسه، ستأتي محِبطـة جـدا: فمعـذرة مـن الـذين قبلـوا الـدعوة 
لهذا اللقاء وشاركوا فيه. ألن ما يريده عباس منـه غيـر مـا يريدونـه هـم. صـحيح أن المسـألة هنـا تتّسـم 

ادات. ولكن ما سيطبق عمليا من نتائط اللقاء فِبَيد محمود عباس ألنه يمسـك برسـن بنوع من صراع إر 
 الفرس وليسوا هم. 
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مــن يتــابع مــا ابتغــاه محمــود عبــاس مــن المــؤتمر الســابع لحركــة فــتح الــذي عقــد قبــل أســابيع مــن لقــاء 
لجنــــة اللجنــــة التحضــــيرية للمجلــــس الــــوطني فــــي بيــــروت يســــتطيع أن يتأكــــد ممــــا يبتغيــــه مــــن لقــــاء ال

التحضـــيرية، وال ســـيما فـــي بيـــروت، وبحضـــور الجهـــاد وحمـــاس والمعارضـــة الفلســـطينية فـــي ســـورية. 
 فالرجل هو نفسه في الحالتين والظرف هو نفسه في الحالين.

ُيواجه محمود عبـاس ضـغوطا مـن الرباعيـة العربيـة المشـّكلة مـن مصـر والسـعودية واألردن واإلمـارات 
مواقع القيادة في فتح تمهيدا ليخلـف محمـود عبـاس، أو يكـون الرجـل  تطالبه بإعادة محمد دحالن إلى

األقوى وراء من سيخلفه. األمر الذي رفضه محمود عباس رفضا قاطعا. كما لو أنه يواجه خيـارا بـين 
 "الحياة والموت".

علما أنه ال خالف في السياسة بينهما، عدا أن يذهب محمد دحالن في خط التنازالت أكثر مما فعلـه 
محمود عباس. وذلك سواء أكان في التنسيق األمني أم في الحسم ضّد حماس والجهاد في قطاع غزة 
)أي إنهــاء وضــع المقاومــة المســلحة(. أمــا الخــالف الُمعلــن مــن قبلهمــا كمــا عّبــر عنــه كالهمــا، فــدار 

وذويـه حول اتهام كل منهما اآلخر بما اقترفه من فساد مالي. وقد توّعد محمـد دحـالن محمـود عبـاس 
 بالحساب العسير، فيما نفذ محمود عباس ضّد محمد دحالن حسابا عسيرا حتى اآلن.

ولكن أن تكون هذه الرباعيـة طرفـا فـي مصـلحة محمـد دحـالن فهـذا يعنـي، لـو كنـا فـي زمـن غيـر هـذا 
الزمان، نهاية محمود عباس وذويه قطعا، وبال قدرة علـى المواجهـة. فقـد كانـت مصـر، فـي الماضـي، 

ل المثـــال، تســـتطيع بالهـــاتف، أن ُتنهـــي "حكومـــة عمـــوم فلســـطين"، أو ُترســـل الحـــاج أمـــين علـــى ســـبي
الحسيني زعيم فلسطين إلى المنفى في لبنان، أو ُتقيـل الشـقيري بعـد أن عّينتـه رئيسـا لمنظمـة التحريـر 
هد الفلسطينية، أو تأتي بياسر عرفات، أو ترفع الغطاء عنه وهو تحت الحصار في رام هللا لكي يستش

أمريكيـة(، وهـي التـي كانـت وراء رئاسـة محمـود  -مسموما على يـد شـارون )وبموافقـة "عربيـة" أوروبيـة
 عباس كذلك. 

أما المعادلة العربية واإلقليمية والدولية الراهنة )هذا الزمان( فقد سمحت لمحمود عباس أن يتجّرأ علـى 
نما الرباعية مجتمعة أيضا. فيعقد المؤتمر السابع لفـتح ويـتحكم  مصر ويتحّداها، ليس مصر وحدها وا 

به كأنه خاتم فـي أصـبعه، مؤكـدا "شـرعيته" لرئاسـة فـتح، لتكـون الرسـالة، أو الـرّد علـى ضـغوط مصـر 
 والرباعية. 

طبعــا هــذا مــا كــان ليحــدث مطلقــا لــوال مــا حــّل بمصــر والدولــة العربيــة القطريــة مــن ضــعف، ومــا حــّل 
ـــة مـــن ف ـــة واإلقليمي وضـــى وســـيولة وشـــقوق وفراغـــات تســـمح حتـــى لضـــعفاء أو بمـــوازين القـــوى العالمي

 مهمشين أن يخترقوها. 
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المهـم أن محمـود عبــاس بعـد نجاحــه فـي حيـازة "شــرعية" جديـدة مــن خـالل فـتح عبــر مؤتمرهـا الســابع، 
المفبـرك، والمفّصـل علـى قياسـه، تجـّرأ علـى أن ينتقـل لتأكيـد "شـرعية" فلسـطينية أوسـع مـن خـالل لقــاء 

كل الفصائل  الفلسطينية تقريبا. وذلك باالعتماد على المظهر العام، ولو شـكليا،  بيروت، الذي يجمع
ولو رمزيا، ولو احتياليا، وحتـى لـو لـم يكـن هـدف اللقـاء إعطـاءه الشـرعية، وال هـدف أغلـب المشـاركين 
فيه. وذلك ليقول، من خالله، لمصـر والرباعيـة ولكـل مـن يهمـه األمـر: "لقـد جئـت بهـم جميعـا" واتفقنـا 
علـــى التحضـــير للمجلـــس الـــوطني فأنـــا الـــرئيس الشـــرعي. وقـــد عهـــدوا إلـــي بإجمـــاع بتشـــكيل الحكومـــة 

 الوطنية.
 هذا ما ابتغاه محمود عباس من اللقاء، وليس التحضير لمجلس وطني. 

أمــا أن يواصــل تنفيــذ توصــيات البيــان الختــامي مــن ناحيــة الســعي الجــدّي لعقــد لقــاءات دوريــة للجنــة 
يتحقــق هــدف تشــكيل المجلــس الــوطني وعقــده فســيكون ذلــك آخــر همومــه. أمــا مــا  التحضــيرية إلــى أن

يمكــن أن ينفــذه فهــو عــدم تطــرق البيــان الختــامي لوقــف التنســيق األمنــي إذ سيســتمر فــي تنفيــذه بهّمــة 
عالية. وكذلك بالنسبة إلى عدم تطرق البيان النتفاضة القدس إذ سيمضي محمود عباس بعزيمـة أشـد 

 في مناهضتها.
كلمة، أغلب من حضروا لقاء بيروت في واد ومحمود عباس في واد آخر. فما أراده من اللقـاء غيـر وب

ذا وجد نفسه في المستقبل مضطرا ليعقد مجلسا وطنيا، كما حدث عام  ، فلـن يـدعو 1996ما أرادوه. وا 
البنــود  1996هــذه اللجنــة التحضــيرية لتقــوم بالمهمــة، فعنــده تجربــة المجلــس الــوطني الــذي ألغــى عــام 

األساسـية التــي قــام عليهـا الميثــاق الــوطني، وعنــده المنهجيـة التــي جمــع فيهــا مـؤتمر فــتح الســابع. هــذا 
اّل فعنـــده تجربـــة الســـير عشـــرات الســـنين بـــال مجلـــس وطنـــي وهـــي الطريقـــة  عنـــد الحاجـــة القصـــوى.. وا 

 الفضلى.
 20/1/2017، "21 عربي" موقع

 
 اإلرهاب وتهمة اإلخوان .35

 رزقة يوسف. د.أ
ســرائيل أميركــا إن: وغيرنــا نحــن اقلنــ  أتباعــه مــن متشــددا فريقــا تعاديــان وال نفســه، اإلســالم تعاديــان وا 
 سـافر بشكل تظهر واآلن الرسمي، المستوى  على عديدة مواقف في ناصعة ظهرت الحقيقة هذه. مثال
 قدمـه لـه قـرار مشـروع في يطالب الذي كروز تيد الكونجرس في الجمهوري  النائب مشروع يسمى فيما

 !إرهابية  جماعة اإلخوان جماعة باعتبار للكونجرس
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 ،2017ن1ن12 الخمـــيس مصـــر، فـــي المســـلمين اإلخـــوان جماعـــة اســـتنكرت طبيعـــي فعـــل وكـــرد بـــالطبع
 التوتر من مزيد" إلى يؤدي قد أنه من محذرة ،"إرهابية منظمة"كـ بتصنيفها يطالب الذي القرار مشروع
 ".االعتدال مساحة وتقليل
 تــدخر ال أميركــا أن يجــد األوســط، الشــرق  نحــو ترامــب عهــد فــي أميركــا توجهــات بعمــق أمــليت مــن إن

 أيضـا واإلسـالمي العربـي والعـالم الفلسـطينيين، حساب على( إسرائيل) لدولة خدماتها تسريع في وسعا
 .السماوية الشرائع تسامح حساب على حتى
 اإلســالمية الحركــات كبــرى  هــي عامــا (88) وعمرهــا المســلمين، اإلخــوان جماعــة أن المعلــوم مــن إنــه

 ولكنهـا خارجهـا، وال مصـر داخـل ال البتـة عسـكرية أعمـال بـأي تقـم ولـم العالم، في والوسطية المعتدلة
 .الفلسطينية الحقوق  وتؤيد فلسطين، بتحرير وتطالب اإلسرائيلي، العدو أدبيتها في تعادي
 دعــــم إلــــى يلجــــأ أميركــــا فــــي يونيينالصــــه وجمهــــور( إســــرائيل) مــــن يتقــــرب أن يريــــد أميركــــي كــــل إن
 ومن. والعربية الفلسطينية الحقوق  حساب وعلى اإلسالم، حساب على يكون  ما عادة وهذا ،(إسرائيل)

 مشـروع نبـع القاعـدة عـين ومـن باإلرهـاب، المسـلمين اإلخـوان لوصـف كـروز مشـروع نبـع القاعـدة هـذه
 !القدس  إلى األميركية السفارة لنقل ترامب
 علـى يقـوم فعلهـا كـان اإلرهـاب قائمـة علـى اإلخـوان السيسـي الفتاح عبد عهد في رمص وضعت حين
 الديمقراطيـــة أوبامـــا حكومـــة وكانـــت الجـــيش، حكـــم ونظـــام اإلخـــوان بـــين السياســـي االخـــتالف قاعـــدة

 .متطرفة منظمة اإلخوان في ترى  وال ذلك، قبل اإلخوان حكومة مع تتعامل وبريطانيا
 فـي اإلخـوان وتـاريص العـزل، المـدنيين علـى العسـكري  باالعتـداء اإلرهـاب ن يعرفو  األميركي القانون  في

 خصــومة هــي المصــري  النظــام مــع اإلخــوان خصــومة إن بــل العــدوان، هــذا مــن يخلــو وغيرهــا مصــر
 العربيــة، الــبالد وفــي العــالم فــي ينتشــرون  المســلمون  واإلخــوان ،(الرصــاص مــن أقــوى  ســلميتنا) ســلمية

 كل عن تقفز أن أميركا مثل لدولة فكيف بالدهم، في الحزبية الحياة فيو  الحكم، في يشارك وبعضهم
 ممــا أكثــر ومصــالحها بأميركــا سيضــر الــذي البــائس، كــروز مشــروع لتمريــر الحقيقيــة االعتبــارات هــذه
 .أنفسهم باإلخوان يضر
 العالم، يف التطرف مساحة سيزيد قانونا صار ما إذا كروز قرار مشروع إن تقول التي الفكرة أؤيد وأنا
 مــن إال للعمــل متنفًســا يجــدون  فــال الزاويــة، فــي اإلســالميين سيحشــر بــل اإلرهــاب، مشــكلة يعــالط ولــن
 .أميركا سياسات ضد والعنف للعالم، العداء خالل

 21/1/2017فلسطين أون الين، 
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 بيروت وتحضيرية غزة كهرباء .36
 شمالة أبو فايز. د

 وقــد مشــتركة، خطــوة علــى االتفــاق مجــرد االحتقــان فبتخفيــ تقضــي اإلنســانية العالقــات قواعــد أبســط
 تتطلــع وطنيــة، وحــدة حكومــة تشــكيل علــى التحضــيرية بيــروت جلســة فــي الفلســطينية الفصــائل اتفقــت
 ساعة وعشرين أربع بعد التهديد وتيرة وارتفت التوتر، تصاعد فلماذا الغربية، والضفة غزة في بمهامها

 بيروت  في التوافق من
 جرى  الذي ما

 مــا غــزة  أرض علــى وخصــام صــراع إلــى بيــروت أرض علــى ووئــام انســجام مــن الحــال انقلــب وكيــف
 انقطـــاع ثـــم ومـــن التوليـــد، محطـــة إلـــى الصـــناعي الوقـــود وصـــول دون  حالـــت التـــي الحقيقيـــة األســـباب
 متبادلة  واتهامات كالمي، واشتباك تحريض، بحملة والبدء غزة، قطاع سكان عن الكهرباء
 !اختالف من غزة في يجري  وما توافق من بيروت في جرى  ما نبي عالقة من وهل
 الخـروج بهـدف واإلسـالمي، الـوطني العمـل فصـائل جميـع مـن صـادقة عامة دعوة صدرت بيروت في
 بعـض سـتدفعها مؤلمـة ضـريبة هـذا للخـروج ولكـن السياسي، التيه من والخالص االنقسام، ضائقة من

 .الحال بقاء استعذبوا الذين السياسيين القادة وبعض التنظيمات
 أن والسـيما بيـروت، لجلسـة متعمـد تخريـب هـو غـزة أرض علـى يجـري  مـا بـأن االفتـراض يمكنني فهل

 المجلـس جلسة عقد إلى فيه تدعو بيروت، اجتماع قبل بياناً  أصدرت قد الوطني، العمل هيئة فصائل
 عباس  محمود يدالس توجه مع تنسجم التي مغازيها الدعوة ولهذه هللا، رام في الوطني
 الفلسـطينية الفصـائل مـن مكلفـاً  صـار الـذي نفسـه، عبـاس محمـود بالسـيد يتعلـق سبق مما األهم ولكن
 الفصـائل عـن الصـادر موسـكو بيـان عليه أكد ما وهذا الوطنية، الوحدة حكومة لتشيل بالتشاور بالبدء

 التوافـــق نقـــل إلـــى شـــيري مـــا األحمـــد عـــزام لســـان علـــى جـــاء حيـــث فـــتح، حركـــة فيهـــا بمـــا الفلســـطينية،
 بهــدف التشــاور ســاعة 48 غضــون  فــي ليبــدأ المقاطعــة، فــي عبــاس الســيد إلــى موســكو مــن الفصــائلي
 .وطنية وحدة حكومة تشكيل
 الـوطني العمـل فصـائل خلفهـا مـن تقـف قويـة، وطنيـة وحـدة حكومـة بوجـود عبـاس محمـود سيقبل فهل

 واإلسالمي 
 علـى وقـادرة االنقسـام، مرحلـة عبـور علـى قـادرة طنيـةو  وحـدة حكومـة بوجود عباس محمود سيقبل هل

 تشريعية انتخابات إلى الوصول ذلك في بما الراهن، السياسي المشهد وتجاوز كاملة، المسئولية تحمل
 .عباس  للسيد بالنسبة النتائط مضمونة غير ورئاسية
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 ستكشـف مـا هـذاو  ذلـك، عكـس إلى تشير الماضية األيام في عباس محمود السيد تصريحات أن أزعم
 القادمة  القليلة األيام عنه

 .اللفظية واالشتباكات المناكفة من لمزيد فتهيئوا
 20/1/2017رأي اليوم، لندن، 

 
 «الفلسطينية الدولة» فكرة «شطب» لـ «مثالية» الظروف .37

 ساعر جدعون 
 فـــي يكيـــةالدرامات االنعطافـــة يـــوم بأنـــه بالفعـــل ســـيذكر االبـــيض البيـــت الـــى ترامـــب دونالـــد دخـــول يـــوم

 بــين ســيعقد الــذي باللقــاء منــوط جــدا الكثيــر. الفلســطيني – االســرائيلي النــزاع تجــاه األميركيــة السياســة
 كبيــرة آمــاال اســرائيل فــي الكثيــرون  يعلــق. شــباط فــي نتنيــاهو، بنيــامين الــوزراء، ورئــيس الجديــد الــرئيس
 فكــرة عــن االرتبــاط لفــك ناضــجة إســرائيل حكومــة هــل هــو االســاس الســؤال ولكــن ترامــب، عهــد علــى
 البالد  قلب في فلسطينية دولة باقامة المتعلقة الخطيرة الفكرة ورد والنهر، البحر بين «الدولتين»

 عـــن أعـــرب حيـــث وبعـــدها، االنتخابـــات حملـــة فـــي ترامـــب تصـــريحات: مثاليـــة لهـــذا الظـــروف ســـطحيا
 الذي الجمهوري، السياسي مطالبرنا. تجاهها اوباما سلوك على والتحفظ كحليف، اسرائيل تجاه التزامه
قامـــة ،«الــدولتين حـــل«بـــ االلتـــزام ألغــى الرئاســـة، انتخابــات عشـــية عــدل  تنكـــر كمــا. فلســـطينية دولــة وا 
 بعــــد الصــــمت فتــــرة فــــي فيهــــا اوبامــــا ادارة ســــاهمت التــــي الســــرائيل المناهضــــة للخطــــوة أيضــــا ترامــــب

 حكومــة اســرائيل فــي توجــد ،ذلــك الــى اضــافة. االمــن مجلــس عــن الصــادر 2334 قــرار – االنتخابــات
 مــع وصــداقة مســبقة معرفــة ولنتنيــاهو فلســطينية، دولــة قيــام يعارضــون  وزرائهــا معظــم صــرفة، وطنيــة
 .ترامب
. «المسـار فـي النظـر إعـادة» الـى تدعو ومهمة واضحة أصوات اآلن منذ تنطلق األميركي اليمين في

ــ بولتــون، جــون  ســابقا، المتحــدة االمــم فــي األميركــي الســفير  وزيــر نائــب لمنصــب مرشــحا يــذكر ذيال
 الــدولتين حــل فيــه وصــف «جورنــال ســتريت وول» فــي حــادا مقــاال الماضــي، الشــهر نشــر، الخارجيــة،

 تملـــك ال التـــي الخياليــة، السياســـة هــذه مثـــل ان علــى بولتـــون  ويصــر. «المســـدود الطريــق رؤيـــا» بانــه
 اجتـاز. «الـدولتين» لـنهط بـدائل فحـص ويقترح والفلسطينيين، اسرائيل ستضر اقتصادي وجود امكانية
 فــي السياســية، الســاحة فــي المنــاورة عــام بشــكل مجيــدا الثمــاني، اوبامــا ســنوات نتنيــاهو الــوزراء رئــيس
 خطـاب: ناحيتهـا مـن صـعبة خطـوات اتخـاذ الـى اسـرائيل اضطرت ذلك ظل وفي. سهلة غير ظروف
 2013 العـام فـي «مخـربين» حريـرت ،2010 العـام فـي المسـتوطنات تجميـد ،2009 العـام فـي ايالن بار
 .وغيره
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 الشخصــية المعرفــة اســاس وعلــى. 2009 العــام فــي الحكــم الــى عــاد حــين نتنيــاهو مــن جــدا قريبــا كنــت
 طريقــه معظــم مــدى علــى ضــدها قاتــل الــذي «الــدولتين» فكــرة حينــه، فــي تأييــده، فــي جــدا أشــك ايضــا

 .األبيض البيت في آخر رئيس حينه في كان لو السياسي،
 التـــي التحفظـــات ذلـــك فـــي بمـــا حينـــه، فـــي مبـــررا كــان ايـــالن بـــار خطـــاب بـــأن يعتقـــد مـــن حتـــى ولكــن

 التــي بــالتغييرات يعتــرف بــان ملــزم مجــردة، فلســطينية دولــة اقامــة لتأييــد كاســتعداده نتنيــاهو، اشــترطها
 .منذئذ طرأت
 االســـالم تحـــول. بعـــد تنتـــهِ  ولـــم «العربـــي الربيـــع» بـــدايتها فـــي ســـميت التـــي اإلقليميـــة، العاصـــفة أوال،

 متعــــددة الســــنية – الشــــيعية الحــــرب كلهــــا، المنطقــــة فــــي ســــائد عنصــــر الــــى انواعــــه علــــى الراديكــــالي
 وثقافــة االرهــاب انتشــار عّلمنــا وقــد. الحكــم الــى تفتقــد كبــرى  منــاطق خلــق الــدول، انهيــار القطاعــات،
 علــى تأخــذها أن الســرائيل يمكــن التــي المخــاطر هــوامش تقلــيص الصــحيح مــن أن االرهــاب منظمــات
 مــن صــفر مســافة علــى المنطقــة فــي مهامهــا تــؤدي ال عربيــة دولــة القامــة حاجــة أي توجــد ال. نفســها
 .إسرائيل في السكانية المراكز
 فـي الدوليـة، الساحة في اسرائيل عن الشرعية لنزع االخيرة السنوات في الفلسطينية االستراتيجية ثانيا،
 السياسـة أن كمـا. «المعتدل الفلسطيني الشريك» من نتوقعه أن يمكن ما علمتنا عزلها، محاوالت ظل

 «االرهـــابيين» وتعظـــيم الســـلطة قبـــل مـــن وعـــائالتهم «المخـــربين«لــــ المخصصـــات دفـــع فـــي المنهاجيـــة
 أبـو يمتنـع ذاتـه الوقـت وفـي. السـالم مـن بدال والعداء الكراهية على الفلسطينيين «تعليم» في تواصلت
 كمـا. مختلفـة مسـبقة شـروط طـرح ظـل فـي اسـرائيل مـع مباشـرة اتمفاوضـ عـن يسـتطيع مـا قـدر مازن 
 حــل لتطبيــق قوتهــا بكــل ســعت أميركيــة ادارة مــع 2013 العــام فــي السياســية المحادثــات جولــة فشــلت
 .الدولتين

 السـالم، اجـل مـن االثـر بعيـدة اسـرائيلية لتنازالت استعدادات تضمنت عقدين في المتراكمة التجربة ان
 الجانــب فــي يوجــد ال بأنــه التجربــة هــذه وعلمتنـا. فلســطيني «ارهــاب» وبـــ مســدود قبطريــ دومــا وانتهـت

 .  وسط بحل الشعبين بين التاريخي النزاع انهاء على قدرة وال رغبة الفلسطيني
 دون  أنـه الواضـح مـن. عـابرة وليسـت دائمـة كظـاهرة ثبـت والضـفة غـزة بـين الفلسـطيني االنقسـام ثالثـا،
 وسيسـتمر تـاريخي، وسـط حـل حـول فلسطينية اغلبية بلورة ممكنا يكون  لن يليةاالسرائ بالتنازالت صلة
 الــى الفلســطينيون  اضــاف االثنــاء، هــذه فــي. الفلســطينية الســيطرة تحــت الموجــودة االرض مــن النــزاع

 و. غــزة غــالف بلــدات علــى اضــافيا تهديــدا خلقــت فقــد. األنفــاق: جديــدا ســالحا والصــواريص العمليــات
 داخــل ستصــل( طويلــة لتكــون  حاجــة ال) «ارهــاب» انفــاق 67 خطــوط اســاس لــىع االنســحاب ســيجلب
 .القدس في اليهودية االحياء
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 يسمح قد( واشنطن في التشريعين المجلسين في واالسناد) االبيض البيت في الشخصي التغيير رابعا،
 .«الدولتين» فكرة حول الدولي باالجماع والتشكيك أوسع مناورة بمجال السرائيل

 عابـث شـعار هـذا بـان يفهمـون  والفلسـطينيين االسـرائيليين مـن فالمزيـد المزيـد فـان المضمون  ثحي من
 سـتكون  الوحيـدة وغايتهـا للحيـاة، قابلـة تكـون  لـن «المناطق» في صغيرة فلسطينية فدولة. عملي وغير

 اقتصـــادي مجـــال للفلســـطينيين يكـــون  لـــن. متطـــورة سياســـية مكانـــة فـــي اســـرائيل ضـــد الحـــرب اســـتمرار
 منــازلهم مــن اســرائيليين لمــواطنين الكبيــر االكراهــي الطــرد أمــا. لالســرائيليين أمــن يكــون  ولــن ســتقبلوم
 يخلــق أن شــأنه مــن ولكــن الفلســطينيين، مــع الســالم يحقــق لــن ولــن عملــي، وغيــر انســاني غيــر فهــو
 .االسرائيليين بين اهلية بحرب حقيقيا تهديدا
 سـيعطي فلسـطيني – اردنـي فيـدرالي حـل. جديـدة افكـارب تتقدم أن اليوم اسرائيل حكومة واجب من ان

ـــى إضـــافة مجـــاالً  الفلســـطينيين ـــذاتي حكمهـــم ال  مشـــترك اقتصـــادي اطـــار فـــي النظـــر ايضـــا يمكـــن. ال
 . فلسطيني – اردني – اسرائيلي
 مــن اســرائيل وعلــى. معنــا متعاطفــة أميركيــة ادارة  مــع هــاد  بعمــل بلورتهــا يمكــن اخــرى  افكــار توجــد
 .«ج» مناطق على بالسيادة مطالبتها تؤكد أن جهتها
 الدولـة فكـرة أبقينا ما اذا. لها بديل ال بان ظاهرا تبدو التي للفكرة بديل طرح يجب: واضح واحد شيء

 سنضـمن بـل المناسـبة، اللحظـة فقـط نخسر لن فاننا «المدينة في الوحيدة المباراة» بصفتها الفلسطينية
 بخــــالف العمــــل تواصــــل كــــي اســــرائيل علــــى الــــدائم يالسياســــ الضــــغط اســــتمرار المطــــاف نهايــــة فــــي

 . مصالحها
 للقيـام فرصـة لديـه القـادم القريـب شـباط وفـي. اوسـلو صـيغة فـي التـدهور منـع فـي استحقاقات لنتنياهو
 .الشرك من إسرائيل وانقاذ تاريخي بعمل
 «معاريف» عن
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