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 للحديث عن نقل السفارة إلى القدس ال زال الوقت مبكرا ..تذىيح اإلسرائيلي نموذججدار ال :ترامب .1
مقابلة له مع شبكة )فوكس  أولقال الرئيس األميركي، دونالد ترامب، في  :سعيد عريقات -واشنطن 
، أن جدار الفصل العنصري الذي شيدته سلطات االحتالل اإلسرائيلي في الضفة اإلخباريةنيوز( 

في "درء االعتداءات"، ولذلك فإنه سيحتذي بهذا الجدار  %99.9عال بنسبة الغربية المحتلة أثبت أنه ف
 لتبرير بناء جداره المثيل للجدل على طول الحدود األميركية المكسيكية.

ترامب في مقابلته مع الشخصية اإلعالمية التبشيرية شون هانتي، وهو أحد أبرز اإلعالميين  وأضاف
ستيطان، أن الجدار )الذي شيدته إسرائيل( أوقف تدفق مرتكبي المؤيدين لالحتالل اإلسرائيلي واال

 العنف الفلسطينيين إلى "المراكز السكانية اإلسرائيلية" خالل االنتفاضة الثانية.
ترامب الذي يحاول تسويق بناء جدار فاصل مع المكسيك لمنع تدفق المواطنين المكسيكيين  وأوضح

إن الجدار ضروري؛ وهذا ليس مناورة سياسية فقط بل هو الواليات المتحدة بشكل غير شرعي: " إلى
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ن من لديه شك في ذلك فما  أمر جيد لحماية قلب األمة، ألن الناس يريدون حماية والجدار يحمي، وا 
 عليه إال أن يسأل إسرائيل".

واستطرد الرئيس ترامب: "إنهم )إسرائيل( كانوا في مواجهة كارثية مع اإلرهابيين القادمين )عبر 
من العمليات"، مستعرضا "محاسن هذا الجدار  %99.9لحدود( ومن ثم صمموا وشيدوا جدارًا أوقف ا

أتحدث عن جدار حقيقي )كالجدار  أناالعالي و"ليس كالجدار الحالي )مع المكسيك( ... 
 اإلسرائيلي(".

تحسنت مع  وحول العالقات األميركية اإلسرائيلية، قال ترامب في المقابلة ذاتها أن العالقات قد
حكومة نتنياهو على الفور إثر تسلمه السلطة، متطرقا إلى العالقات المتوترة بين الرئيس السابق 

ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ألنه في عهد أوباما "تمت إساءة معاملة إسرائيل، أما اآلن  أوباماباراك 
 فلدينا عالقة جيدة"، على حد قوله.

من تل أبيب إلى القدس، قال ترامب ردًا على سؤال هانتي: "ال أريد وبشأن نقل السفارة األميركية 
 التحدث عن األمر بعد، ال زال الوقت مبكرا".

 27/1/2017، القدس، القدس
 

 األمريكية إلى القدس قلت السفارةونتنياهو إذا ن   "إسرائيلـ"ب االعتراف: سنلغي يهدد عريقات .2
فاوضوين الفلسووطينيين صوائب عريقووات بوأن من مووة كبيور الم لووو  :خوواو ورصود -عموان -رأي اليووم 

بإسورائيل إذا نقول الورئيس األمريكوي دونالود تراموب سوفارة بوالده مون  اعترافهاالتحرير الفلسطينية ستلغي 
 تل أبيب إلى القدس.

نحووون فوووي من موووة التحريووور : “األمريكيوووة وقوووالوتحووودث عريقوووات حوووول الموضوووون لمحطوووة سوووي إن إن 
رائيل ألنووه ال يمكوون تحووت أي  ووروف أن نعتوورف بإسوورائيل تقووول الواليووات سنسووحب اعترافنووا بدولووة إسوو
 ”.المتحدة أن القدس جزء منها

ولذلك، سووف  ثانيا، االتفاقية التي تم توقيعها مع إسرائيل ستموت ألن نتنياهو قرر قتلها.“وأضاف:  
يوووة وقطوووان غوووزة يكوووون مسوووؤوال عووون دفوووع مرتبوووات األسووواتذة واألطبووواء وعموووال الن افوووة فوووي الضوووفة الغرب

 ”.يمكن إبقاء السلطة، سوف ُتدمر ألنه يدمرها… والقدس الشرقية
ثالثوووا، سووووف نوووذهب إلوووى الجمعيوووة العاموووة ل موووم المتحووودة ونطالوووب بتعليوووق عضووووية “وتوووابع عريقوووات: 

 ”.إسرائيل إلى أن تخضع للقانون الدولي وقرارات مجلس األمن
قاموة الدولوة باإلضافة إلى ذلوك، الفلسوطينيون فوي “وأكد أنه    ول عودم إمكانيوة تحقيوق حول الودولتين وا 

 ”.الفلسطينية سوف يطالبون بحقوق متساوية ومواطنة متساوية مع إسرائيل
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ن ام الفصل العنصري هذا يجب أن ينتهي وسوف نحاول توفيق أوضاعنا في واقع الدولة “وأضاف: 
 ”.رمانالواحدة الذي تم خلقه بالقوة وبمستوطنات نتنياهو وبينيتس وليب

 27/1/2017رأي اليوم، لندن، 

 
 توجه السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات أداة قانونية لمواجهة االستيطان : آمال حمد .3

محكموة "سوألت صوحيفة "فلسوطين" عضوو اللجنوة الوطنيوة للمتابعوة موع : نبيول سونونو -رام هللا / غزة  
ة الدولية بشأن االستيطان، فأجابت، بأن هوذه آمال حمد، عن جدوى التوجه للمحكم الجنايات الدولية"

المحكموووة هوووي إحووودى المؤسسوووات الدوليوووة التوووي لهوووا دور ضوووليع فوووي محاكموووة االحوووتالل وكووول مرتكبوووي 
 الجرائم.
: "إن توجهنا للجنائية هو توجوه البود منوه، وهوو فوي توقيتوه المناسوب، باعتبوار أننوا حصولنا حمد وتقول

لسووطيني، وثانيووا إن االحووتالل اإلسوورائيلي وجوووده غيوور شوورعي أوال علووى قوورار أممووي ينصووف الشووعب الف
 وغير قانوني وغير دستوري، ونحن دولة معترف بها في الجمعية العام ل مم المتحدة".

وقالووت حموود إن "معركتنووا مووع االحووتالل طويلووة"، موضووحة أن هووذه "المعركووة" يشوورن فيهووا كوول األدوات 
 للنضال.السياسية والقانونية، واألشكال المتعددة 

 27/1/2017فلسطين أون الين، 
 

 بإلغاء فكرة قانون محكمة الجنايات وبسحب قرار تشكيل المحكمة الدستورية مطالبات لعباس .4
طالب االئتالف الوطني للرقابة على العملية التشريعية الرئيس محمود «: القدس العربي» –رام هللا 

رى، وذلك لمساسه المباشر بالقانون األساسي عباس بعدم إصدار قرار بقانون محكمة الجنايات الكب
 الفلسطيني وقانون السلطة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة.

وكان االئتالف األهلي للرقابة على العملية التشريعية قد عقد اجتماعًا طارئًا في مقر الهيئة المستقلة 
لسطينية لمناقشة مشرون قرار لحقوق اإلنسان بناًء على طلب من مجلس من مات حقوق اإلنسان الف

 بقانون محكمة الجنايات الكبرى.
في غضون ذلك أعلن مجلس من مات حقوق اإلنسان الفلسطينية انه يتابع بقلق بالغ استدعاء النيابة 
العامة للناشط الحقوقي المحامي داود درعاوي للتحقيق معه على خلفية آرائه ومنشوراته التي تنتقد 

ورية العليا وأداء قضاتها الذي جاء بناًء على شكوى جزائية مقدمة من رئيس تشكيل المحكمة الدست
 المحكمة الدستورية.
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وتوقف مجلس المن مات أمام الشكوى المقدمة وما تحمله من أبعاد ودالالت وما تطرحه من أسئلة 
يات مبدئية حول ماهية دور المحكمة الدستورية في حماية القانون األساسي وصون الحقوق والحر 

وأداء ن ام العدالة الجنائية ومخاطر تطال حرية التعبير عن الرأي المكفولة في القانون األساسي 
 والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان.

وجاءت الشكوى المقدمة في  ل مواقف واضحة ومعلنة صادرة عن مجلس المن مات تؤكد عدم 
والحياد. ورافق ذلك انتقادات علنية واسعة  دستورية تشكيل المحكمة وافتقارها لمعايير االستقاللية

طالت تشكيل المحكمة الدستورية وأداءها من قبل العديد من مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء 
المجلس التشريعي وشخصيات عامة وخبراء في القانون من خالل تعليقاتهم على القرارات الصادرة 

 عنها.
العليا محل طعن أمام القضاء انضم إليه الناشط  واعتبر المجلس أن تشكيل المحكمة الدستورية

الحقوقي الذي استهدفته الشكوى الجزائية. وقد صر  ممثل عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين 
 مؤخرًا لوسائل اإلعالم عزم نقابة المحامين على تقديم طعن قضائي على تشكيل المحكمة الدستورية.

 28/1/2017، القدس العربي

 

 ا  القة مع مصر تشهد نقالت نوعية تظهر نتائجها قريبهنية: الع .5
قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسوي لحركوة حمواس، إن : األناضول، عال عطا هللا-غزة

 العالقة مع مصر ستشهد "نقالت نوعية" و"إيجابية"، ست هر نتائجها في األيام القادمة.
غربوي مدينوة غوزة عقوب وصووله  الشواط فوي مخويم  وأضاف هنية متحدثًا للصحفيين مون داخول منزلوه

"حموواس ستسووتمر فووي تطوووير العالقووة مووع مصوور وتعزيزهووا،  اليوووم موون القوواهرة عبوور معبوور رفووح البووري:
)...( أنهينووووا زيووووارة ناجحووووة ومثموووورة التقينووووا خاللهووووا المسووووؤولين المصووووريين". دون ذكوووور أسووووماء هووووؤالء 

ن كانت لقاءات سابقة جرت مع وزير  المخابرات العامة اللواء خالد فوزي. المسؤولين وا 
"فووي المرحلووة القادمووة واأليووام المقبلووة، سوونرى نتووائو هووذه الزيووارة وانعكاسووها بشووكل إيجووابي علووى  وتووابع:

 القضية الفلسطينية، وخاصة قطان غزة"، دون توضيح طبيعة تلك النتائو.
 .وأكد هنية على "الدور التاريخي والمحوري والوزان الذي تمثله مصر"

إلى أنه ناقش مع المسؤولين المصريين كافة الملفات الفلسطينية، وفي مقدمتها فتح معبر لن ر  ولفت
 رفح، واألوضان األمنية على الحدود.

وأشار إلى أنه جرى االتفاق مع المسؤولين المصوريين علوى اسوتمرار اللقواءات والتشواور المشوترك بوين 
 الجانبين.
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 قات متوازنة مع كافة الدول العربية.كما وأكد حرو حركته على نسو عال
وكووان مصوودر فووي حركووة حموواس، قووال ل ناضووول اليوووم، إن حركتووه فتحووت مووع مصوور "صووفحة جديوودة" 

 من العالقات الثنائية بين الطرفين.
وأوضووح المصوودر أن حموواس طوووت "الخالفووات السووابقة" مووع مصوور، مؤكوودًا أن األيووام المقبلووة ستشووهد 

 ، للتوصل التفاق لضبط الحدود بين غزة ومصر.لقاءات أمنية بين الجانبين
 27/1/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 

 في االنتخابات المحلية قبل تحقيق المصالحة شاركت لنماس إسماعيل رضوان: ح .6
غووزة: قطعووت حركووة حموواس الطريووق علووى محوواوالت حكومووة التوافووق الفلسووطينية إجووراء انتخابووات قريبووة 

وأكدت أنها لن تشارك في هوذه االنتخابوات، قبول إتموام عمليوة المصوالحة، وذلوك موع للهيئات المحلية، 
 وصول وفد من مؤسسات المجتمع المدني من الضفة الغربية إلى غزة لبحث إجرائها.

، إن الذي أفشل «القدس العربي»وقال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حماس في تصريحات لو 
كانت مقررة في أكتوبر/ تشورين األول الماضوي، هوو الورئيس محموود عبواس، االنتخابات السابقة التي 

وحكومووة التوافووق الوووطني. وأكوود أن الوورئيس والحكومووة قامووا باتخوواذ إجووراءات لتعووديل القوووانين، وتشووكيل 
مخالفووة لمجمووان الوووطني »محكمووة لالنتخابووات خووارا التوافووق الوووطني، مشوويرا إلووى أن مووا حوودث يعوود 

وأضاف أنه ال يمكن لحركة حماس أن تتعامل موع هوذا الخوروا «. إطار التفاهماتالفلسطيني وخارا 
 عن اإلجمان الوطني.

وأشووار إلووى أنووه بعوود التجربووة السووابقة فووي االنتخابووات المحليووة التووي توقفووت بقوورار موون الوورئيس محمووود 
أن تشارك في ، ال يمكن لحماس «االنقالب على التفاهمات واالتفاقات الفصائلية»عباس والحكومة بو 

نهاء حالة االنقسام.  االنتخابات إال بعد تحقيق المصالحة وا 
جاء ذلك بعد وصول وفد من الضوفة الغربيوة إلوى قطوان غوزة يمثول مؤسسوات المجتموع المودني، وذلوك 

، بتوجيهات مباشورة مون وزيور الشوؤون المدنيوة الفلسوطينية حسوين «إيرز»من خالل معبر بيت حانون 
 الشيخ.

 28/1/2017ي، لندن، القدس العرب

 

  نااألحمد: قضية األسرى على سلم أولويات .7
قال عضو اللجنة المركزيوة لحركوة "فوتح"، مفووع العالقوات الوطنيوة، عوزام األحمود، إن قضوية : جنين

 األسرى على سلم أولويات القيادة.
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( فوي قريوة عاموا 35جاء ذلك خالل زيارته، مساء اليوم الجمعة، األسير المحرر ياسر محمد عبيودي )
وأكوود األحموود أن حركووة  عامووا فووي سووجون االحووتالل اإلسوورائيلي. 14زبوبووا غوورب جنووين، الووذي أمضووى 

"فوتح" والقيوادة الفلسوطينية تبوذل جهووودا حثيثوة مون أجول حريوة األسوورى كافوة، وأن قضويتهم مون الثوابووت 
طالق سراحهم يدعم االستقرار والسالم في المنطقة.  الوطنية، وا 

 27/1/2017، المعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء و 

 

 استهداف منزل أحد كوادر فتح في غزة والحركة تهدد .8
غوزة: للمورة الثانيوة خووالل أيوام، فجور مجهولووون قنبلوة صووت شووديد االنفجوار أموام أحوود منوازل قوادة فووتح 
الميووودانيين فوووي مدينوووة غوووزة، فوووي وقوووت حوووذرت الحركوووة مووون اسوووتمرار هوووذه األعموووال، وتوعووودت بضووورب 

 بيد من حديد.« العابثين»
منزل رياع عبد الواحد، عضوو لجنوة إقلويم حركوة فوتح شورق غوزة، الواقوع « قنبلة الصوت»واستهدفت 

 في حي التفا ، في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية.
نها ستضرب بيد من حديد »وقالت الحركة إنها  لن تقف مكتوفة األيدي أمام هذه األفعال المشبوهة، وا 

 وطالبت كافة الجهات المختصة بمالحقة ومحاسبة الفاعلين ومن ورائهم. «.لعابثين والمشبوهينكل ا
  28/1/2017القدس العربي، لندن، 

 

 إطالق النار على سيارة تقل مستوطنين وسط الضفة الغربية  .9
لوى على سيارة تقل مستوطنين وسط الضفة الغربية ما أدى إ أمسأطلق مسلح النار، : القدس المحتلة

وقال الجويش فوي تصوريح صوحفي إن  .اإلسرائيلي إصابتها دون وقون إصابات بشرية، بحسب الجيش
 «.النار على سيارة شمالي )مستوطنة( موديعين عيليت )وسط الضفة( أطلقمسلحا »

لووم تقووع إصووابات بشوورية ولكوون تووم اكتشوواف عوودد موون الثقوووب فووي السوويارة التووي نتجووت عوون »وأضوواف 
إلى أن قوات الجيش تجري عمليات تمشيط بحثا عن مطلق النار  الن ر لفتو  «.إصابتها بالرصاو

غرب مدينة رام هللا فوي وسوط الضوفة « موديعين عيليت»وتقع مستوطنة  الذي لم يقدم معلومات عنه.
 الغربية.

 28/1/2017الرأي، عم ان، 
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 ب السياسي لحماسمشعل في رئاسة المكتهني ة سيح ل مكان : اإلسرائيلي   "مونيتور" موقع الـ .11

نائوب رئويس المكتوب  ذكر موقع الو)مونيتور( اإلسورائيلي  أن   من زهير أندراوس: -”رأي اليوم“-الناصرة
إسماعيل هنية سيعود إلى غزة لمشراف على عملية انتخابات مجلس الشورى  السياسي لحركة حماس

ول محول خالود المسؤول عن رسم سياسات الحركة، الفًتا إلوى أن  هنيوة هوو المرشوح األ بورز الوذي قود يح 
مشوووعل، رئووويس الووودائرة السياسوووي ة فوووي حمووواس، بعووود أنا أدرك األخيووور أن  الوووذران العسوووكري فوووي الحركوووة 
)كتاب الشهيد عز الدين القسام( ُيعارع استمرار واليته. ولفت الموقوع أيًضوا إلوى أن  هنيوة ذهوب إلوى 

 ضفة الغربي ة وقطان غزة.قطر لكي يتمك ن من السيطرة على أصوات الناخبين من ال
وزعم ُمع د التقرير أن  أغلب قادة حركة حماس بواتوا علوى قناعوةا تام وةا بوأن  توول ى مشوعل رئاسوة الحركوة 
قووود أضووور بهوووا وأن اسوووتبداله بوووات ُملًحوووا. لكووون  هنيوووة، بحسوووب التقريووور، ال يأخوووذ بالحسوووبان المعارضوووة 

 الداخلي ة التي سُيواجهها.
التووي عبرهووا مشووعل حتووى ح ووي ” بوابووات جهوونم”أن  هنيووة إن ووه يجووب أنا يموور بوووكمووا أن ووه لووم يتطوور ق إلووى 

. وبرأي الموقع، فإن  الطريق لقيادة الحركة تمر، على ما يبدو، عبر أنفواق غوزة.  بدعم الذران العسكري 
د  علووى أن ووه موون أجوول أنا تكووون قائوود حموواس لوويس فقووط عليووك أنا تكسووب دعووم محموود الضوويف، بوول  وشوود 

.أيًضا تعهد س  ياسي  يشبع جون قادة الذران العسكري 
ووة ولووم ُيفصووح عنهووا، إلووى أن ووه اتضووح أن ووه خووالل عمليووة  ولفووت الموقووع، حسووب تفاصوويل قووال إن هووا خاص 
 ، االسووتعداد النتخابووات مجلووس الشووورى وقووع خووالف شووديد بووين الووذران السياسووي  وبووين الووذران العسووكري 

م   ئد لحماس.من أجل تعيين هنية كقا” الئحة مطالب“الذي قد 
وأردف أن ه وفًقا لمصادر في غزة، فإن  قادة الذران العسوكري  طوالبوا بتمثيولا واسوعا فوي مجلوس الشوورى، 
وطووالبوا أن  أي  قوورار مهووم، مسووتقباًل، مثوول تشووكيل حكومووة وحوودة مووع السوولطة الفلسووطيني ة، تتخووذ قووورار 

، بح سووب المصووادر عينهووا، حجووز مكووان الموافقووة عليهووا القيووادة العسووكرية. كمووا طالووب الووذران العسووكري 
لممثليهووا فووي القيووادة السياسووي ة، مووا سوويمنحها سوويطرة كاملووة علووى الحركووة. فووي هووذه الحالووة، فووإن زعوويم 

للقورارات التوي يتخوذها ” خوتم مطواطي  “حماس، سواء كان هنية أوا موسى أبو مورزوق، سُيصوبح مجورد 
 قادة الذران العسكري اآلخرين. أحدالضيف أوا 
ع، أمور واحود بوات واضوًحا: فوي حوال توم  اختيوار هنيوة، فسيضوطر للعمول فوي إطوار قيوود وحسب الموقو

وخطوط يضعها له الذران العسكري. وعملًيا، أضاف الموقع، تحول  زعيم حمواس لمجورد منفوذ ا لرغبوات 
 ومراوغات محمد الضيف، ومشعل شعر بذلك جيًدا.

السونوات عوون قيوود السولطة للقيوادة السياسووي ة،  واسوتطرد الموقوع قوائاًل إن  هنيوة عوورف الكثيور طووال تلوك
وونا يسوويطر علووى القطووان. ولفووت إلووى أن  حموواس لوويس لووديها  التن وور وحقيقووة أن  الووذران العسووكري هووو مر
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دسووتور، ال قضوواء وال هيئووة محلفووين. الحقيقووة، زعووم الموقووع، أن  موون يحموول السووال  هووو صوواحب القوووة 
.وهو من يملي السياسات، وعلى القائد السياس  ي أنا يكون منصًتا لرغبات الذران العسكري 

، إذا  ، وبحسب مصادر الموقع اإلسورائيلي  وبعد دخوله لغزة سيبدأ هنية بمفاوضات مع الذران العسكري 
ال   ، ويقبول موا يمليوه عليوه الضويف، وا  أراد أنا ُيصبح قائًدا لحمواس، عليوه أنا يخضوع للجنوا  العسوكري 

 على حد  قوله.سيجد نفسه خارا صفوف القيادة، 
 27/1/2017رأي اليوم، لندن، 

 
 لسنوات طويلة "إسرائيل"نتنياهو: أنوي االستمرار في قيادة حزب الليكود ودولة  .11

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه ينوي االستمرار : عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس
 ى تحقيق الشرطة معه، على خلفية شبهات فساد.في قيادة بالده لسنوات طويلة قادمة، في تعقيبه عل

ونقلت المحطة اإلسرائيلية الثانية، عن نتنياهو قوله يوم الجمعة، ألعضاء من حزبه "الليكود"، بعد 
ساعات، على خلفية اتهامه بالفساد، "أنا فخور بالليكود الذي يدعم  4تحقيق الشرطة معه لمدة 

 قيادتي".
وعليكم أنتم وغالبية الشعب أال تقبلوا الهجمات" في إشارة إلى وأضاف "أشعر بعمق دعمكم لي، 

 اتهامه بالفساد.
وتابع "هذا الدعم مهم، خاصة في ضوء حملة ضغوط مستمرة من قبل بعع الجهات )لم يسمها( 
التي تسعى للتأثير على سلطات القانون والمستشار القضائي )افيخاي مندلبليت( من أجل تقديم 

 .الئحة اتهام ضدي"
واعتبر نتنياهو أن "الرد على هذه الجهات واضح: وهو تبديل الحكومة المنتخبة يكون من خالل 
 صناديق اإلقتران، وليس من خالل الضغوط المنسقة على سلطات القانون والمستشار القضائي".

 واستطرد "أنا أنوي قيادة حزب الليكود ودولة إسرائيل لسنوات طويلة".
 27/1/2017، ، أنقرةءلألنبا األناضولوكالة 

 
 وحدة استيطانية وسط الضفة الغربية 68نتنياهو يوعز ببناء  :هآرتس .12

كشفت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، يوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين : سعيد عموري  - القدس
 لغربية.وحدة في مستوطنة "عوفرا" شرق مدينة رام هللا، وسط الضفة ا 68نتنياهو، أوعز مؤخرًا ببناء 

وذكر الموقع اإللكتروني للصحيفة أن نتنياهو أمر بذلك، األربعاء الماضي، لتعويع مستوطني بؤرة 
فبراير/ شباط  8"عامونا" العشوائية وسط الضفة والتي سيتم إخالؤها بقرار من المحكمة العليا قبل 
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ق مع سكان مستوطنة ووفق الموقع، يهدف رئيس الوزراء من وراء هذا، إلى التوصل التفا المقبل.
 "عامونا" إلخالئها بشكل سلمي.

 28/1/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 رجم ألفعاٍل على األرضودول عربية ت   "إسرائيل"العالقات بين : الحديث عن يعلون  .13
رأى وزير األمن اإلسرائيلي  السابق، موشيه يعلون، خالل مشاركته في  زهير أندراوس: - الناصرة
، الُمنعقد في تل أبيب، رأى أن  المعسكر األكثُر أهمية اليوم مؤتم ر مركز أبحاث األمن القومي 

بالنسبة إلسرائيل هو المعسكر الذي تقوده السعودي ة، الفًتا إلى أن  للدولة العبري ة مصالح مشتركة 
م وأكثر من عديدة مع هذا المحور وهذا هو األمر األهم لتأسيس عالقات معه اليوم أكثر من السال

االتفاقات واالحتفاالت، على حد  تعبيره. وأضاف يعلون إن  الحديث عن العالقات بين إسرائيل وبين 
 دول عربية لم يبقر كالًما في الهواء بل ترجم ألفعالا على األرع.

 27/1/2017، رأي اليوم، لندن

 
 دوري جولد: هناك عالقات سرية بين "إسرائيل" والعالم العربي .14

نقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلي   زهير أندراوس: - الناصرة
نتنياهو، نقلت عنه قوله إن  هناك تباينات في الرأي بنيامين ولد، الُمقر ب جًدا من جالسابق، د. دوري 

سًرا، وهناك مع دول مختلفة في العالم، ومؤخًرا، أضاف، لدى تل أبيب مشاكل مع أوروبا وهذا ليس 
دول كثيرة تفتح أبوابها اليوم أمام إسرائيل، من يقول إننا معزولون ال يعرف ما يقوله، على حد  

، هو جتعبيره. د.  ، وهذا ربما التغيير الدراماتيكي  ولد أك د على أن  ما تملكه إسرائيل بشكلا رئيسي ا
ًما أن ه ُيمكننا اليوم االتصال تقريًبا مع ُكل  انفتا  العالم العربي  نحو العالقات السري ة مع إسرائيل، جاز 

 دولةا عربي ةا.
 27/1/2017، رأي اليوم، لندن

 
 وتحقيق معه للمرة الثالثة التحقيق في "فساد" نتنياهو دائرةاتساع القناة العاشرة:  .15

ال رج 4كشفت القناة العاشرة العبرية الجمعة، أن الشرطة اإلسرائيلية، تحقق مع : أحمد صقر -غزة 
 أعمال إضافيين في "فضيحة" رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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وأكدت القناة، أن رجال األعمال األربعة الذين يتم التحقيق معهم، غير رجل األعمال األمريكي أرنون 
من أسهم القناة اإلسرائيلية العاشرة(، وناشر  %9.8ميلتشن )أحد أكبر المنتجين في هوليوود؛ ويملك 

 يفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نوني أرنون موزس.صح
وأوضحت القناة، أن رجال األعمال األربعة الجدد "قاموا بتزويد عائلة نتنياهو بشكل مستمر بهدايا 

" اإلسرائيلي، وحققت الشرطة اإلسرائيلية i24ومجوهرات لسارة ويائير نتنياهو"، وفق ما نقله موقع "
 نياهو؛ حيث استمر التحقيق معه ألكثر من ثالث ساعات.الجمعة للمرة الثالثة مع نت

الرد على تقرير القناة العاشرة بقوله: "ال نعقب على سيل  اإلسرائيليورفع ديوان رئيس الوزراء 
 التسريبات المزيفة واألكاذيب التي تنشرونها وتهدف باألساس إلى اإلطاحة بالحكومة". 

 28/1/2017، "21موقع "عربي 
 

 الفرنسية "الجبهة الوطنية"سرائيلية ترفض أي اتصال مع الحكومة اإل .16
أعلن مسؤول إسرائيلي الجمعة أن حكومته ال تزال ترفع أي اتصال مع الجبهة : أ ف ب -القدس 

الوطنية الفرنسية، وردت طلبات لقاء رسمي مع الرجل الثالث في حزب اليمين المتطرف خالل زيارته 
 إلسرائيل هذا األسبون.

رة الخارجية اإلسرائيلية أن تكون حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافقت على لقاء بين ونفت وزا
الفرنسية على موقعها « 1أوروبا »نيكوال باي ووزير الصحة ياكوف ليتزمان، كما أوردت إذاعة 

 اإللكتروني. وقالت وزارة الصحة إن الوزير وجد نفسه من دون علمه بحضور باي خالل اجتمان.
ليس هناك أي اتصال «: »فرانس برس»قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إمانويل ناحشون لوكالة و 

، في إشارة إلى «بين الحكومة اإلسرائيلية والجبهة الوطنية ن رًا إلى أيديولوجية هذا الحزب وتاريخه
الحكومة  لم تتغير هذه السياسة. لم توافق»اتهام الجبهة الوطنية بمعاداة السامية. وأضاف: 
وقال إنه قدم طلبات باسم باي لعقد لقاء مع «. اإلسرائيلية على لقاء رسمي مع ممثل الجبهة الوطنية

 «.وكان الرد سلبياً »مسؤولين إسرائيليين 
 28/1/2017الحياة، لندن، 

 
 تعتزم وقف تجريم تعاطي الماريجوانا "إسرائيل" .17

الخميس إن  أمساإلسرائيلي جلعاد إردان قال وزير األمن الداخلي : رويترز –القدس المحتلة 
إسرائيل تعتزم وقف تجريم االستخدام الشخصي للماريجوانا متبنية نهجا مماثال لما اتبعته بعع 

 الواليات األمريكية والدول األوروبية.
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وقال إردان إنه إذا وافقت الحكومة على سياسته الجديدة ستفرع غرامة على من يضبطون وهم 
جوانا بدال من اعتقالهم ومحاكمتهم. وستتخذ اإلجراءات الجنائية فقط ضد من يتكرر يدخنون الماري

 ضبطهم. 
ستتمكن الشرطة من إعادة توجيه الموارد... بعيدا عن »وقال إردان في مؤتمر صحفي في تل أبيب 

 «االستخدام الشخصي )للماريجوانا( والتركيز بدال من ذلك على المخدرات الخطيرة.
 27/1/2017، ن، عم ارأيال

 
 : يتحت م محاصرة وتجويع الفلسطينيين وتوطين الجئي النكبة في الدول العربي ةمفكر إسرائيلي .18

، مارتن شيرمان، نشر مقااًل في صحيفة  زهير أندراوس: - الناصرة الُمفك ر والفيلسوف اإلسرائيلي 
ة، قال فيه بالحرف الواحد: علينا أنا اإلسرائيلي ة، الصادرة باللغة اإلنجليزي  -)جيروزاليم بوست( اليميني ة

، تجويعهمنجعل حياة الفلسطينيين ُمر ة وصعبًة، علينا أنا نسجنهم في بلداتهم، وأنا نعمل على 
، على حد  تعبيره. وأضاف: يجب علينا قطع  باإلضافة إلى منعهم من العمل في االقتصاد اليهودي 

ليهم األموال حتى ُيهاجروا إلى دولا تكون سعيدًة الكهرباء عنهم لًتبح بيوتهم  لماء، وأنا نعرع ع
 باستيعابهم.

وهناك إجمان صهيوني  على أن  المشكلة الديمغرافية هي الخطر األع م الذي يتهدد أسس إسرائيل، 
ستراتيجًيا على الدولة العبري ة. وانطالًقا من إيمانه بالفوقي ة مقابل دونية العربي  يقول اوُتعتبر تهديًدا 

إن ه ال بأس من أن ُنبقي حاجتنا منهم )للفلسطينيين( لجهة استخدامهم في جمع القمامة والعمل سفير 
في البنية التحتية الرثة، وكذلك في توفير الخضار والفواكه لنا، وكذلك الخدمة في المقاهي 

 والمطاعم.
حالل يه ذا كانت إسرائيل قد قامت إيديولوجيتها على مبدأ طرد السكان العرب وا  ود مكانهم، فإن  وا 

مخازنها اليهودي ة في الخارا بدأت بالنضوب لجهة إمدادها بالصهاينة الراغبين في العودة إلى ما 
، األمر الذي جعل سوفير وأصدقاءه يعلنون تعويم الترانسفير الجديد ”أرع الميعاد“ُيطلقون عليها 

فة الغربي ة أيًضا إلى األردن ومعهم الفلسطينيين من قطان غز ة والض 1948وطرد كل من فلسطينيي 
 والعراق وتوطين الالجئين الفلسطينيين حيث هم في الدول العربي ة ودول العالم كافًة.

 27/1/2017، رأي اليوم، لندن
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 نقص القوى العاملة يهدد قطاع السايبر اإلسرائيلي :"ذي ماركر" .19
مى في مجال السايبر، إال أن هناك على الرغم من أن إسرائيل تقدم نفسها على أنها قوة ع  :السبيل

مخاوف متعا مة في تل أبيب من إمكانية أن يحدث تآكل لهذه المكانة بفعل النقو في عدد 
 العاملين في هذا المجال، وبفعل تعا م الهجمات اإللكترونية التي تستهدف إسرائيل. 

لى أن المعضلة الكبرى وفي تحقيق موسع نشرته قبل أيام صحيفة "ذي ماركر" االقتصادية، أشارت إ
التي تواجه صناعة السايبر والتي قد تهدد مستقبل الريادة اإلسرائيلية في هذا المجال تتمثل في نقو 

 القوى البشرية المؤهلة للعمل واالندماا في شركات السايبر مقارنة مع متطلبات تطور هذا القطان.
يؤكد أن ما يفاقم  STKIاألبحاث  وتستند الصحيفة إلى تقرير صدر األسبون الماضي عن مؤسسة

خطورة النقو في القوى البشرية المؤهلة، أنه يتزامن مع تعا م مخاطر الهجمات اإللكترونية التي 
 تتعرع لها المرافق اإلسرائيلية. 

عامل، متوقعًة أن يقفز  1,600وحسب المؤسسة، فإن قطان السايبر يحتاا حاليًا وبشكل فوري إلى 
امل في العامين القادمين. وبي نت الصحيفة أن قطان السايبر في إسرائيل يشغ ل ع 2,100العدد إلى 

 ألف مو ف، مشيرة إلى أن الحاجة ل يدي العاملة في هذا المجال تتعا م طوال الوقت. 17حاليًا 
البحثية اإلسرائيلية، فقد احتكرت إسرائيل  IVCوحسب المعطيات التي كشفت عنها مؤخرا مؤسسة 

من إجمالي مبيعات صناعة السايبر في العالم، في حين باتت  %10أكثر من  2016 خالل العام
 بعع الشركات اإلسرائيلية من أهم الشركات العالمية في مجال السايبر.

 430وفي تقرير نشرته مؤخرا مجلة "الدفان اإلسرائيلي" حول خارطة صناعة السايبر تبين بأن هناك 
 شركات تتبع القطان العام. %19شركات خاصة، و منها %81شركة سايبر إسرائيلية، 

من  %9من الشركات وصلت إلى مستوى بيع منتوجات، منوها بإن عوائد  %55وأوضح التقرير أن 
 ماليين دوالر في العام. 10الشركات الخاصة تفوق 

أ شركة في إسرائيل سنويًا، مستدركا أنه طر  52تم تدشين  2000وبحسب التقرير، فإنه منذ العام 
خالل األعوام األربعة األخيرة زيادة على عدد شركات السايبر التي تدشن سنويا حيث وصل العدد 

 شركة في العام. 60إلى 
مليون دوالر، وهو ما  540شركة سايبر مبلغ  78استثمرت  2015وأشار التقرير إلى أنه في العام 

مستثمر إسرائيلي  230استثمر  2011. وذكر أنه منذ العام 2014زيادة مقارنة بالعام  %20يمثل 
 شركة سايبر إسرائيلية. 165وأجنبي في 

 28/1/2017، السبيل، عم ان
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 األمني "إسرائيل"لمستقبل  رؤيتهمباحثون يعرضون  .21
قدم عدد من الباحثين العسكريين اإلسرائيليين رؤيتهم لمستقبل الن رية األمنية لوإسرائيل في المنطقة، 

ات األمنية والعسكرية المحيطة بها، خالل مؤتمر عقده معهد أبحاث األمن وكيفية تعاملها مع التحدي
 يناير الجاري. 24-23القومي التابع لجامعة تل أبيب يومي 

وقد أصدر المعهد اإلسرائيلي ملخصا ل وراق البحثية والمحاضرات التي قدمها مستشارو صنان 
 القرار العسكري في إسرائيل.

أودي ديكل، الباحث في المعهد، إن المشكلة األمنية التي تواجه إسرائيل في وقال الجنرال اإلسرائيلي 
السنوات األخيرة تتعلق بأن ن ريتها األمنية تقتصر على تقديم صورة االنتصار فقط، مع أن أي 
ن رية أمنية البد أن تشمل عددا من األهداف القومية، وهو ما يغيب عن الحكومات اإلسرائيلية، مما 

 ر قادرة على تصميم ن رية محددة ألمنها القومي.يجعلها غي
وأكد ديكل، أن المشكلة األساسية التي تواجه الخروا بن رية أمنية متفق عليها في إسرائيل تعود إلى 
طغيان الجوانب السياسية والحزبية على األبعاد األمنية والعسكرية ذات الطابع المهني، وأي حرب قد 

 ، وليس عسكرية عملياتية فحسب.واستراتيجيةن لها أهداف سياسية تخوضها إسرائيل البد أن يكو 
أما الباحثة العسكرية اإلسرائيلية الجنرال فنينا شربيت باروخ، فقالت إن من التحديات الجادة التي 
تواجه إسرائيل في صياغتها لن ريتها األمنية، تتمثل في ضرورة أن يتوفر الدعم الداخلي في المجتمع 

ها، والحصول على شرعية جماهيرية لما قد تقوم به الدولة والجيش من إجراءات اإلسرائيلي ل
 وقرارات.

أما الجنرال اإلسرائيلي نمرود شافير، فأشار إلى أن أي ن رية أمنية إسرائيلية بحاجة ألهداف 
سياسية، سواء أرادت إسرائيل من الحرب القادمة الخروا بصورة انتصار، أو تحقيق هزيمة كاسحة 

 عدو، أو االكتفاء بأن تسعى إسرائيل إلى الحصول على هدوء مقابل هدوء.بال
 27/1/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 

 مواجهات عنيفة مع االحتالل في مخيم جنينخالل  شبان برصاص االحتالل ثالثة إصابة .21

 أصيبوا، ثالثة شبان، أن جنين، من 27/1/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ذكرت 
 االحتالل في، واعتدي بالضرب على رابع، خالل مواجهات مع اإلسرائيليبرصاو قوات االحتالل 

 مخيم جنين فجر اليوم الجمعة.
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سحاقوذكرت مصادر أمنية وطبية لو"وفا"، أن الشابين محمد لميع ضبايا،  شهلة،  أبورفيق لحلو   وا 
الفتى مالك محمد أحمد عامر بعيار أصيبا برصاو االحتالل في الساق والصدر، فيما أصيب 

 معدني في الصدر.
جنود االحتالل اعتدوا بالضرب على الشاب عامر نشأت مرعي، وان  أنالمصادر،  وأضافت

 مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين. إلىالمصابين نقلوا 
اندالن  إلى أدىما آلية عسكرية فجرا  20وكانت قوات االحتالل قد اقتحمت مخيم جنين بأكثر من 

 تنسحب صباحا دون أن يبلغ عن اعتقاالت في صفوف المواطنين. أنمواجهات مع الشبان، قبل 
أشار إلى أن ًا، فلسطيني أمنياً  اً مصدر ، أن القدس المحتلة، من 28/1/2017، الرأي، عم انوأضافت 

محلية الصنع، فيما  "اناألكو "عشرات الشبان رشقوا قوات االحتالل بالحجارة والزجاجات الحارقة و
 سمع دوي إطالق نار كثيف.

وشهد المخيم الخميس مواجهات واشتباكات مسلحة أدت حسب االعتراف اإلسرائيلي إلى إصابة 
 جندي ونقله إلى المستشفى لتلقي العالا.

 
 االحتالل يقمع تظاهرات الجدار العنصري  .22

للغاز المسيل للدمون في مسيرة بلعين  أصيب عشرات الفلسطينيين بحاالت اختناق، نتيجة استنشاقهم
األسبوعية غرب رام هللا. واندلعت المواجهات بين المت اهرين وجنود االحتالل، بعد أن انطلقت 
المسيرة الشعبية من مركز القرية بعد أن أدوا صالة الجمعة. وشارك في المسيرة متضامنون دوليون 

عالم الفلسطينية ورددوا الشعارات المنددة ورفع المت اهرون األ«. إسرائيليون »ونشطاء سالم 
 باالحتالل.

ونددت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلعين على لسان منسقها عبدهللا أبورحمة، بقرار ترقية 
 .2008رحمة وهو مقيد في عام  الضابط والجندي اللذين اطلقا النار على المعتقل أشرف أبو

 قلقيلية منددة بالجدار العازل وبممارسات االحتالل العنصرية. وخرجت مسيرة في قرية كفر قدوم قرب
 28/1/2017، الخليج، الشارقة

 
 شهيدا  خالل الهب ة الشعبية المستمرة 16مخيم قلنديا يقدم  .23

 العتداءاتيتعرع مخيم قلنديا لالجئين الواقع شمال القدس المحتلة، «: القدس العربي» –رام هللا 
حتالل اإلسرائيلي، من اعتقاالت واقتحامات وقتل وهدم منازل بحجة عدم متواصلة من قبل قوات اال

الترخيو. ورغم ذلك بقي دوما نموذجًا للمخيم الذي يجود دوما بتقديم الغالي والرخيو في سبيل 
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دحر االحتالل. ومنذ انطالقة الهبة الشعبية التي تعرف بهبة القدس وانطلقت في بدايات تشرين أول/ 
 ، قدم مخيم قلنديا وحده ستة عشر شهيدا.2015 أكتوبر من عام

وتدور المواجهات، عند مدخل المخيم، الذي يبدي شبابه دوما االستعداد للتصدي لقوات االحتالل 
 اإلسرائيلي والمستوطنين ويشتبكون معهم على نحو شبه يومي في مواجهات عنيفة.

عامًا الذي  18م أبو غوش البالغ من العمر وكان آخر الشهداء الذين قدمهم المخيم، حسين سال
حاول تنفيذ عملية دهس لعدد من جنود االحتالل بالقرب من مستوطنة مخماس القريبة من مدينة رام 
هللا. وأبى الشهيد حسين سالم أبو غوش إال أن ينفذ عمليته الفدائية في الذكرى األولى لعملية ابن 

الذي استشهد في نفس اليوم من العام الماضي خالل  عمه وصديقه المقرب حسين محمد أبو غوش،
تنفيذه عملية طعن مزدوجة برفقة الشهيد إبراهيم عالن في مستوطنة حورون القريبة من رام هللا، وأدت 

صابة أخرى بجرو . إلى  مقتل مجندة إسرائيلية وا 
 28/1/2017، القدس العربي

 
ءلة لتعبيرهم عن آرائهم على الشبكات يتعرضون للمسا 48وأراضي  بالضفة وغزةخ مس الشبان  .24

 االجتماعية
وهو المركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي، « حملة»فادي أبو سعدى: أصدر مركز  –رام هللا 

نتائو استطالن ميداني أجراه حول األمان الرقمي والشباب الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية 
عاًما. وهدف االستطالن  25 -15ن الفئة العمري ة بين شابًا م 1285، شمل 48وقطان غزة وأراضي 

إلى رصد  واهر اختراقات الخصوصية والتعقب  2016الذي ُنفذ في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 
على شبكة اإلنترنت، ومدى وعي المستخدمين لموضون األمان الرقمي، إضافة إلى فحو آراء 

باب حول استعماالت اإلنترنت ووسائل االست  عمال المستخدمة والمخاطر وسبل الحماية.الش 
من الشباب الفلسطيني تعرضوا لمساءلة أو تحقيق من قبل  %19وجاء في نتائو االستطالن أن 

االحتالل والسلطات الفلسطينية في الضفة وغزة نتيجة تعبيرهم عن آرائهم. وتبين أن األفراد في 
 %9.5ونحو  48في أراضي  %11مقارنة بو  %35الضفة الغربية هم األكثر تعرضًا للمساءلة بنسبة 

 في قطان غزة. 
من الشبان تعرضوا لتهديد أو ابتزاز عبر الشبكات االجتماعية، بواقع  %8في ذات السياق اتضح أن 

من  %11في قطان غزة. كما أجاب ما نسبته  %5و 48في أراضي  %9في الضفة الغربية، و 12%
ماعية لمسح مشاركات ذات طابع سياسي حيث ترتفع الشبان بتعرضهم لضغوطات من دوائر اجت

 في قطان غزة. %2و 48في أراضي  %11مقارنة بنحو  %19تلك النسبة في الضفة الغربية لتبلغ 
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من األفراد الذين تمت مقابلتهم أجابوا بتوفر خدمة  %94وفي الوقت الذي أ هر فيه االستطالن أن 
ه لتصفح شبكات التواصل االجتماعي في حين أن يستخدمون %97اإلنترنت في بيوتهم، تبين أن 

 %56لمتابعة المواقع اإلخبارية، و %59يستخدمونه لمشاهدة األفالم واالستمان للموسيقى و 78%
هو أكثر وسائل التواصل االجتماعي المستخدمة بواقع « فيسبوك»ل لعاب. ووفًقا ألقوال الشبان فإن 

 . %6بنسبة « تيوبيو »، وثم %11بنسبة « واتس آب»يليه  68%
من الشباب الفلسطيني تعرضوا لهجوم من قبل  %20وحول األمان الرقمي، أ هر االستطالن أن 

. أما 48في أراضي  %13في قطان غزة و %18في الضفة الغربية و %29متطفلين أو هاكرز بواقع 
ت في حين تعرضوا للفيروسا %58تعرضوا لسرقة كلمة السر و %77حول نون الهجوم فقد تبين أن 

 للتنصت. %19تعرضوا لبرامو التجسس، ونحو  % 22أن 
 %33وأ هر االستطالن أن هناك مشكلة نسبية في استخدام الشباب إلجراءات األمان، فقد تبين أن 

بقيامهم بذلك كل ستة أشهر، أما  %13منهم ال يقوم بتغيير كلمة السر الخاصة بهم في حين أجاب 
 %5أو الشبكات االجتماعية األخرى فقد أجاب « فيسبوك»في  بخصوو تشغيل إعدادات األمان

ال يعرفون تلك اإلمكاني ة، كما ت هر المعطيات أن األفراد  %10بتشغيلهم لهذه الخاصية في حين أن 
 في الضفة الغربية هم األكثر تشغياًل لن ام األمان.

ت االجتماعية بواقع % بقيامهم بمشاركة أو نشر صور وأمور شخصية على الشبكا %48كما أجاب 
في قطان غزة.  % 40.9في الضف ة لتنخفع تلك النسبة إلى  %49، مقابل 48في أراضي 53.2

بين  %39.8من الذ كور يقومون بنشر صور وأمور شخصية مقابل  % 56.2ويتضح من النتائو أن 
ب بينما أجاب يقومون بتشغيل برامو حماية على جهاز الحاسو  %44اإلناث. كما وتفيد النتائو أن 

 بتشغيلهم لبرامو حماي ة على الهاتف الذكي الخاو بهم. 54%
 28/1/2017، القدس العربي

 
 ضبط أنفاق لتهريب المخدرات جنوب محافظة رفح .25

محمد الجمل: دهمت شرطة مكافحة المخدرات في مدينة رفح، أمس، عددًا من أوكار  -رفح 
ث فوهات أنفاق "خط راجع" وكميات كبيرة من المخدرات جنوب محاف ة رفح، وتمكنت من ضبط ثال

 المواد المخدرة.
" في تقرير صحفي عن الوسيلة اإللكترونيةوجاءت الحملة المذكورة بعد ساعات من كشف "األيام 

 التي يلجأ إليها المهربون إلدخال المخدرات إلى قطان غزة عبر ما يعرف بو"األنفاق الراجعة".
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ات برفح الرائد أنور حماد: أن الحملة تأتي في إطار مداهمة أوكار وقال مدير شرطة مكافحة المخدر 
ولفت حماد  المروجين ومنابع التهريب، حيث تم ضبط ثالث قنوات لتهريب المخدرات "خط راجع".

إلى أن الحملة ال تزال مستمرة بالتنسيق مع اللجنة الفنية بإدارة أمن الحدود، حيث تم ردم القنوات 
 بشكل نهائي.

فق الراجع"، هو عبارة عن تفريعة صغيرة وسرية ل نفاق التجارية، قد يزيد طولها على الكيلو و"الن
متر الواحد، لها فتحة مخفية في جسم النفق، واألخرى في منزل أو بستان أو محل تجاري، بعيد عن 

 نقاط المراقبة والتفتيش، توضع فيها المخدرات خفية، ويتم سحبها الحقًا.
 28/1/2017، األيام، رام هللا

 
  السفارة األمريكية للقدس: هناك كالم يقال وكالم ال يقال في موضوعالسيسي  .26

حذر الرئيس المصري عبد الفتا  السيسي، اليوم الجمعة، من مغبة نقل : القاهرة / حسين القباني
 السفارة األمريكية من تل أبب للقدس المحتلة، معتبرًا ذلك "يزيد األمور تعقيدا".

السيسي جاء خالل حوار مفتو ، نقله التلفزيون الحكومي، على هامش مؤتمر شبابي منعقد كالم 
لمدة يومين في "أسوان" جنوبي البالد، في أول تعليق له حول قضية نقل السفارة األمريكية من تل 

 أبيب للقدس.
منتبهون لهذا  وأضاف "نحن وقال "في موضون السفارة )األمريكية( هناك كالم يقال وكالم ال يقال".

األمر منذ وقت مبكر، وال نريد أن تتعقد األمور بخصوو السالم في الشرق األوسط )...( وتحقيق 
 نقطة فاصلة في المنطقة". للفلسطينيينالسالم 

واألمريكيين، أنه من  اإلسرائيليين وللمسؤولينوتابع السيسي "نود أن نوصل هذه الرسالة لكل العالم، 
وأردف: "لن أقول أكثر من ذلك في  صة إليجاد حل لهذه القضية دون تعقيد".المهم جدا إتاحة فر 

موضون السفارة، لكن نحن نبذل جهودا )لم يحددها( حتى ال يزداد هذا األمر تعقيدا خالل الفترة 
 المقبلة، ونتمنى أن نوفق في ذلك".

 27/1/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 نفاق" تظهر مجددا  في أسواق غزةالبضائع المصرية القادمة عبر "األ  .27
عادت البضائع الغذائية واألسماك، القادمة عبر األنفاق األرضية التي تصل : غزة/ نور أبو عيشة

قطان غزة بمصر، لت هر على رفوف المحال التجارية في القطان، بعد غيابا زاد عن الثالث 
 سنوات. 
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ر، تشك ل ممرًا هامًا لسكان القطان في الفترة وكانت األنفاق األرضية الممتدة من قطان غزة إلى مص
 ، إذ اعتمدوا عليها آنذاك لسد احتياجاتهم من أدوية وأغذية ووقود. 2013-2007الممتدة بين 

، شهدت أسواق قطان 2013وعقب اإلطاحة بحكم الرئيس المصري محمد مرسي في يوليو/ تموز 
دخل القطان عن طريق األنفاق األرضية، جر اء غزة، غيابًا للبضائع التجارية المصرية التي كانت ت

 حملة نف ذها الجيش المصري لهدم األنفاق. 
لكن استئناف عمل "األنفاق" لم يكن خبرا سارا، لمئات الصيادين، في قطان غزة، حيث أدى دخول 
األسماك إلى خفع أسعار السمك المحلي، إلى حوالي نصف سعرها األصلي، بحسب مسؤولين 

 وصيادين.
شهد أسواق قطان غزة منافسة شديدة بين البضائع التي تدخل عبر المعبر التجاري الرسمي، وبين وت

ن يرتها التي تدخل عبر األنفاق األرضية، ن رًا النخفاع أسعار األخيرة بنسب تصل إلى نصف 
 السعر أحيانًا.

 27/1/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 2334خطة تحرك لتنفيذ القرار مجلس السفراء العرب في نيويورك يعتمد  .28
، واحترام قرارات 2334اعتمد مجلس السفراء العرب في نيويورك، خطة تحرك لتنفيذ القرار : نيويورك

 الشرعية الدولية، وحول موضون نقل السفارة األميركية إلى القدس.
ويورك، اليوم جاء ذلك خالل االجتمان المطول الذي عقدته المجموعة العربية في األمم المتحدة بني

الجمعة، برئاسة المملكة العربية السعودية وبناء على طلب من دولة فلسطين، لنقاش تحركاتها بشأن 
الخاو باالستيطان، والثانية نية  2334قضيتين ملحتين، األولى تنفيذ قرار مجلس األمن األخير 

 ا بهذا الصدد.اإلدارة األميركية الجديدة نقل السفارة إلى القدس، وآلية التعامل معه
وقدم المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة، السفير رياع منصور، مداخلة وشرحا موسعا 

المتمثلة برفع إسرائيل، السلطة  2334حول آخر التطورات الميدانية عقب اتخاذ مجلس األمن لقراره 
لدولي، من خالل إعالنها عن بناء القائمة باالحتالل، لهذا القرار واستمراراها في تحديها للمجتمع ا

 آالف الوحدات االستيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
وتناول السفراء العرب الحديث تباعا، خالل االجتمان، وأيدوا بشكل مطلق كل ما تحدث به سفير 

 دولة فلسطين.
لق مشاكل كبرى من جانبها، أكدت سفيرة األردن أن نقل السفارة األميركية إلى القدس سيؤدي إلى خ

وأشارت إلى أن التعاون والتواصل والتشاور بهذا الشأن مع األشقاء الفلسطينيين مستمر  في المنطقة.
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ومتواصل، كذلك فإن هذا الموضون سيكون على سلم أولويات القمة العربية في شهر آذار/مارس 
 المقبل في العاصمة األردنية عمان.

 27/1/2017، ة )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني
 

 جامعة تونسية تمنح "الزواري" شهادة الدكتوراه الفخرية .29
( الشهيد المهندس محمد 1-25منحت كلية المهندسين في صفاقس األربعاء الماضي ): صفاقس

ا، بعد أن ناقشت أطروحته عن تصميم غو اصة  الزاوري، درجة الدكتوراه الفخرية بتقدير مشرف جدًّ
م عن بعد.   ذات تحك 

وذكرت مصادر تونسية أنه ُوضع مجسم لطائرة بدون طيار؛ تخليدًا للشهيد المهندس في المدرسة 
 الوطنية للمهندسين بصفاقس.

كما أعلن عن إطالق جائزة الشهيد محمد الزواري السنوية للعلوم، بحضور والي صفاقس ورئيس 
 جامعة صفاقس ورئيس بلدية صفاقس الكبرى.

 27/1/2017، مالمركز الفلسطيني لإلعال
 

 "الهولوكست"تقريرا تحدثت فيه عن قصص لمسلمين ساعدوا اليهود في تنشر "تايم" األمريكية  .31
نشرت مجلة "تايم" األمريكية تقريرا تحدثت فيه عن قصو المسلمين الذين حموا : أحمد حسن -لندن

 اليهود من مجزرة الهولوكوست التي قام بها النازيون أيام أدولف هتلر.
" أنه حتى في أحلك األوقات، هناك أبطال ال يمكن أن 21في التقرير الذي ترجمته "عربيوجاء 

 يتوقعهم الناس.
وأشارت المجلة إلى أن معرضا صغيرا في نيويورك سيسلط الضوء على قصو غير معروفة من 
المسلمين، الذين خاطروا بحياتهم إلنقاذ الشعب اليهودي من االضطهاد خالل الحرب العالمية 

 الثانية، على الرغم أنه من الشائع وجود تعارع وخالفات بين الدينين "اليهودي واإلسالمي".
وتشمل القصو قصة التونسي خالد عبد الوهاب، الذي حمى نحو عشرين شخصا، وعبد العلي 
حسين سرداري وهو دبلوماسي إيراني يرجع إليه الفضل في مساعدة آالف اليهود بالهروب من 

 ين عن طريق إصدار جوازات سفر لهم.الجنود النازي
كما تمت اإلشارة إلى عائلة مسلمة في ألبانيا آوت فتاة تدعى جوانا نيومان ووالدتها في أثناء 
االحتالل األلماني، حيث أقنعوا اآلخرين أنهم من األقارب وجاؤوا زيارة من ألمانيا. "وضعوا حياتهم 
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عاما، مضيفة أنه إذا عرف األلمان حينها  86غت اآلن على خط النار إلنقاذنا" تقول نيومان التي بل
 أننا يهود كانوا سيقتلون جميع أفراد األسرة.

وأوضحت نيومان: "ما فعله هؤالء الناس، لم يفعله الكثير من أبناء الدول األوروبية"، وأضافت "إنهم 
 جميعا تعاهدوا على إنقاذ اليهود".

تبين كيف يمكن للناس حماية بعضهم بعضا، قصة  15وقال من مو المعرع إن مجموعة من 
"حتى في البيئات القاسية من الحرب والصران". وأضافوا: "هذه القصو قوية جدا ألنها ت هر وجها 

 مختلفا للبشرية".
 28/1/2017، "21موقع "عربي 

 
 أمام مبنى األمم المتحدة "إسرائيلـ"شجار بين يهود معارضين ومؤيدين ل .31

قع شجار بين يهود أرثوذوكس معارضين لدولة إسرائيل، وبين مؤيدين لها، و : نيويورك/مصطفى كلش
 أمام مبنى األمم المتحدة في مدينة نيويورك األمريكية.

وحدث الشجار بعد أن ن  م مجموعة من اليهود المتدينين م اهرة تندد بقرار الحكومة اإلسرائيلية 
 فرع التجنيد اإلجباري على المتدينين.

مت اهرون يرددون شعارات ضد إسرائيل والصهيونية، حاول أحد المؤيدين إلسرائيل وبينما كان ال
التشويش عليهم بترديد أناشيد مؤيدة إلسرائيل بواسطة مكبر للصوت. ما أدى لحصول تدافع بين 

وقام أحد المتدينين بانتزان علم إسرائيل من يد مؤيد وتمزيقه، وتدخلت الشرطة األمريكية  الجانبين.
 يق بينهما.للتفر 

وقال الحاخام إسرائيل دافيد ويس، عضو اتحاد اليهود ضد الصهيونية، في تصريح لمراسل 
األناضول: "العديد من الشباب والفتيات األرثوذكس من الرافضين الذهاب إلى الجيش في إسرائيل زا 

م أجمع أن يرى، وطالب ويس اإلفراا الفوري عن المسجونين، قائاًل:" نريد من العال بهم في السجن".
 العنف الذي يتعرع له إخواننا من الرافضين ألداء الخدمة العسكرية".
 27/1/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 يهوديا في مناصب قيادية بإدارة ترامب 11: روزاليم بوستيالج .32

لد يهوديًا مناصب قيادية في إدارة الرئيس األمريكي دونا 11يتبوأ : القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط
 بحسب تقرير إسرائيلي ُنشر اليوم الجمعة. ترامب،
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وتحت عنوان "تعرف على كبار المسؤولين اليهود في إدارة ترامب"، قدمت صحيفة " الجروزاليم 
ومع ذلك فقد لفتت  شخصية مؤثرة ستعمل إلى جانب ترامب. 11بوست" اليمينية اإلسرائيلية تعريفًا بو"
 من األصوات اليهودية". %24ت الصحيفة إلى أن ترامب "فاز بأصوا

 27/1/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 مب يكره المسلمين ومعجب بليبرماناهآرتس: تر  .33
قال كاتب إسرائيلي إن الرئيس األميركي الجديد دونالد ترمب يكره المسلمين ويبدي إعجابه بأفكار 

 ين والعرب.وزير الدفان اإلسرائيلي المتشدد أفيغدور ليبرمان تجاه الفلسطيني
مب مواقف مؤيدة إلسرائيل، من أهمها أنه اوأوضح حامي شيلف في مقال بصحيفة هآرتس أن لتر 

 داعم لالستيطان في الضفة الغربية، ولن يمارس ضغوطا على إسرائيل، بل سيقف معها.
 مب يكره المسلمين وسيعمل على الحد من دخولهم إلى بالده، بل إنه يهدد بوقف تمويلاوزعم أن تر 

المن مات الدولية مثل األمم المتحدة التي منحت عضويتها لمن مة التحرير الفلسطينية والدولة 
 الفلسطينية.

مب قد يبدي إعجابه بما يروجه وزير الدفان اإلسرائيلي بشأن تبادل اوأشار الكاتب إلى أن تر 
ب داخل إسرائيل األراضي والسكان مع الفلسطينيين، وصوال إلى سحب الجنسية من مئات آالف العر 

 في مناطق المثلث ووادي عارة.
 28/1/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مب قد يتسبب بمشاكل لنتنياهو رغم صداقتهمااتر : مجلة فورين أفيرز األميركية .34

قالت مجلة فورين أفيرز األميركية إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلق آماال كبيرة على 
مب، الذي ميز نفسه عن سلفه السابق باراك أوباما، وذلك من حيث اي دونالد تر الرئيس األميرك

 التعامل مع إسرائيل، لكن العالقات بين البلدين لن تخلو من مطبات.
وأشارت في مقال للكاتب مايكل هوتشبيرغ إلى مدى توتر العالقات بين نتنياهو وأوباما في  ل 

اضي الفلسطينية ودعمه الدبلوماسية اإليرانية التي أدت موقف األخير المناهع لالستيطان في األر 
 إلى إبرام االتفاق النووي.

مب اوأضافت أن نتنياهو يح ى بعالقات طويلة األمد مع الجمهوريين في الواليات المتحدة، لكن تر 
سرائيل بالقدر التي سيحلها.  قد يتسبب في مشاكل لنتنياهو وا 
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لى إسرائيل لتقديم تنازالت بما يتعلق بمفاوضات الحل وأوضحت أن ترمب قد يلجأ إلى الضغط ع
 النهائي بالنسبة للصران مع الفلسطينيين.

وأضافت أن قادة تأييد االستيطان من اإلسرائيليين يتوقعون دعم الواليات المتحدة، وأنهم مقتنعون بأن 
على إسرائيل على اإلدارة األميركية الجديدة الداعمة إلسرائيل يمكنها تقليل تبعات االستيطان 

 المستوى الدولي.
وقالت إن تعهد ترمب بنقل السفارة األميركية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس سيتسبب أيضا في 
مشاكل لنتنياهو، وذلك في  ل الخشية من إثارة هذه الخطوة موجة من العنف من الفلسطينيين، 

 وكذلك اإلدانة من جانب الدول العربية.
السفارة األميركية إلى القدس من شأنه تعقيد دور الوساطة األميركية في مفاوضات  وأضافت أن نقل

السالم بين إسرائيل والفلسطينيين، وأن السياسة التي قد يتبناها ترمب تجاه الشرق األوسط ستنعكس 
 كذلك على المصالح اإلسرائيلية.

 27/1/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 حماس والسلطة الفلسطيني ة!تسليم غز ة... سجال جديد بين  .35
 عدنان أبو عامر
تعيش غز ة في األسابيع األخيرة أزمات معيشي ة متالحقة، وصلت ذروتها إلى انقطان الكهرباء، 

كانون الثاني/يناير  9وشهدت تبادل ات هامات بين حماس وحكومة التوافق. فقد ذكر بيان للحكومة في 
في غزة تمنعها من تحم ل مسؤولي اتها إلنهاء األزمة،  أن  سيطرة حماس على شركة توزيع الكهرباء

كانون الثاني/يناير الرئيس الفلسطيني  محمود عب اس، بعرقلة مساعي حل   17فيما ات همت حماس في 
 أزمة الكهرباء في غز ة.

كانون  16لكن  الجديد في تبعات أزمات غز ة المتفاقمة، مطالبة رئيس الوزراء رامي الحمد هللا في 
لثاني/يناير، حماس بتسليم القطاعات الحكومي ة الحياتي ة واإلداري ة في غز ة كاف ة، وليس الكهرباء ا

 فحسب، إلى حكومة التوافق.
كانون الثاني/يناير في غز ة حضره "المونيتور"، ذكر فيه  16عقدت حماس مؤتمرًا صحافي ًا في 

الحركة تعلن جهوزي تها الكاملة لتسليم  رضوان أن   إسماعيلالناطق باسمها ووزير األوقاف السابق 
القطاعات الحكومي ة والوزارات في غز ة إلى الحكومة، شرط أن تلتزم الحكومة بالقيام بمسؤولي اتها تجاه 

يتها في إنهاء مشاكل غز ة.  القطان، مت همًا إي اها بعدم جد 
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هلل بتسل م غز ة من حماس محاولة  قال الناطق باسم حماس فوزي برهوم لو"المونيتور" إن  "مطالبة الحمد
ل من مسؤولي اته الحكومي ة تجاه الشعب الفلسطيني  في القطان، فحكومته تخل ت عن  جديدة منه للتنص 

ل لتشكيلها في حزيران/يونيو  كانون  16". وأضاف: "ومنذ اإلعالن في 2014غز ة وأهلها منذ اليوم األو 
الوزارات في غز ة، لم يصلنا رد  إيجابي  رسمي  من الحكومة الثاني/يناير عن استعدادنا لتسليم كامل 
يتها".  في رام هللا، مم ا يدل  على عدم جد 

رب ما هناك جملة أسئلة ينبغي طرحها قبل تسليم حماس الوزارات الحكومي ة في غز ة: فكيف سيكون 
ة بتسوية حوادث تسليم المرافق الحكومي ة قبل إنجاز المصالحة المجتمعي ة بين الفلسطينيين،  الخاص 

، التي أسفرت عن عشرات القتلى ومئات 2007القتل بين فتح وحماس خالل أحداث االنقسام في عام 
 الجرحى، وكيف ستكون العالقة بين المقاومة وسالحها وبين الحكومة؟ وما مستقبل مو  في غز ة؟

يتور" إن  "غز ة ما زالت تحت قال مسؤول سياسي  فلسطيني  مقر ب من عب اس، أخفى هوي ته، لو"المون
داري ًا وأمني ًا، فصحيح أن  حكومتها استقالت ضمن ات فاق المصالحة في عام  سيطرة حماس، سياسي ًا وا 

نة من وكالء الوزارات، أصحاب القرار الفعلي  في الشؤون 2014 ، مكو  ، لكن لديها حكومة  ل 
عدم وجود فعلي  للحكومة الشرعي ة القائمة في رام هللا اإلداري ة والمعيشي ة واألمني ة في غز ة، مم ا يعني 

 برئاسة الحمد هلل".
 هرت حالة من الخالف داخل السلطة الفلسطيني ة حول تسليم حماس غز ة، ففي حين قال عضو 
اللجنة المركزي ة لفتح عز ام األحمد في مقابلة مع صحيفة فلسطين الصادرة في غزة، والمقربة من 

الثاني/يناير إن  المصالحة مع حماس تعني تفاهمًا وات فاقًا، وليس استالمًا وتسليمًا، كانون  22حماس، 
. غز ة،فال يوجد شيء اسمه تسليم   نحن بلد واحد، وحماس جزء من النسيو الوطني  الفلسطيني 

ي ذكر لكن  عضو اللجنة المركزي ة لفتح والرئيس السابق لجهاز المخابرات العام ة اللواء توفيق الطيراو 
كانون الثاني/يناير أن ه ال مصالحة مع حماس قبل تسليمها قطان غز ة إلى السلطة  21يوم 

 الفلسطيني ة.
عن حق ها  2014وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم لو"المونيتور" إن  "حماس تنازلت في عام 

لى تسل م القطان، لكن  الدستوري  في قيادة الحكومة إلنهاء االنقسام، وتدعو دائمًا حكومة الوفاق إ
األخيرة تهمل حاجاته، وطلبها من حماس التسليم الكامل للقطان هروب من المسؤولي ات، وليس 
جدي ًا، ولدى حماس خشية من أن  الحكومة تطلب ذلك إلخراا حماس من الن ام السياسي  الفلسطيني  

 الذي دخلته بشرعي ة صندوق االنتخابات وشرعي ة المقاومة". 
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ن  ن ت الحكومة أن  استالمها القطان مقد مة لنزن سال  المقاومة، فهو أمر ال نسمح وأضا ف: "وا 
 باالقتراب منه".

كانون  16وفيما أك د عضو المجلس التشريعي  عن حماس والمتحد ث باسمها صال  البردويل في 
، وحماس تد ينه، وترفع هذه الثاني/يناير، أن  مطالبة الحمد هلل حماس بتسليم غز ة حديث سياسي 

كانون  20التصريحات اإلشكالي ة، قال وزير اإلسكان في حكومة الوفاق مفيد الحساينة في 
 الثاني/يناير إن  السلطة جاهزة لتسل م غز ة.

ان الخطيب  وقال وزير التخطيط الفلسطيني  السابق ومدير مكتب اإلعالم الحكومي  في رام هللا غس 
، وتحم لها أعباء 2007ة في إبقاء سيطرتها على غز ة منذ عام لو"المونيتور" إن  "حماس مخطئ

المسؤولي ات المعيشي ة، على الرغم من الكلفة المالي ة الباه ة لذلك، كونها محاصرة خارجي ًا، 
وأوضاعها المالي ة ليست جي دة، ومخاوف حماس من تسليم غز ة إلى السلطة بأن يكون خطوة على 

ر مقبولة، فالرئيس عب اس ورئيس الحكومة الحمد هلل ال يستطيعان نزن طريق نزن سالحها، ذريعة غي
 سال  الحركة، التي تمتلك ترسانة عسكري ة ضخمة في غز ة، مع أن هما يريدان ذلك".

قد ال يكون سر ًا أن  حماس تن ر بعين الشك  إلى النوايا التي تقف خلف مطالبة الحمد هلل بتسليم 
سرائيل في الضف ة الغربي ة، تخشى تكرار القطان، فالحركة التي تالح قها السلطة الفلسطيني ة وا 

السيناريو ذاته في غز ة، ويتم  تجريدها من سالحها، وهو كابوس رب ما تخشى حماس تحق قه إن سل مت 
القطان إلى السلطة، مع أن  السال  الذي تملكه حماس قد يمنع تكرار هذا النموذا في غز ة، مم ا 

ع الحركة   على االستجابة إلى مطلب تسليم القطان.يشج 
وقال رئيس المركز المعاصر للدراسات وتحليل السياسات في الضف ة الغربي ة رائد نعيرات "للمونيتور" 
إن  "حماس لديها تخو ف حقيقي  وجاد  من أن تكون موافقتها على تسليم غز ة إلى السلطة خطوة 

س كبيرة من ذلك، ألن  الثمن الذي قد تحصل عليه مم ا تمهيدي ة لنزن سالحها، والحركة لديها هواج
 تراه تنازاًل قد ال يكون شيئًا، مم ا يجعلها غير مندفعة تجاه إبداء الموافقة على تسليم غز ة إلى السلطة".

كانون  21لكن  وزير شؤون المن  مات األهلي ة األسبق في رام هللا حسن عصفور قال في 
، على الرغم الثاني/يناير، إن  حماس تم ارس سياسة انفصالي ة في غز ة، وتتصر ف فيها كحكم مستقل 

من إعالن جهوزي تها لتسليم القطان إلى الحكومة، وليس لديها الني ة للتخل ي عن حالتها الكياني ة في 
 غز ة، وتسعى إلى تكريس عملي  لفصل غز ة عن الضف ة الغربي ة سياسي ًا وقانوني ًا.

م من السجال الدائر بين حماس والسلطة الفلسطيني ة حول تسليم غز ة إلى حكومة أخيرًا... على الرغ
التوافق، إال  أن  معاناة الفلسطيني ين تراو  مكانها، من دون ترجمة هذه المطالبات السياسي ة إلى سلوك 
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ن  روفهم على األرع، مم ا يعني بقاء األمور سي ئة من الناحية المعيشي ة، مع استمرار  تسجيل يحس 
 النقاط السياسي ة بين حماس والسلطة الفلسطيني ة.

 26/1/2017المونيتور، 
 

 إسرائيل..احتجاز الجثث بعد مقابر االرقام..! .36
 عودة عودة
كل يوم تكشف إسرائيل عن وجهها االحتاللي القبيح الذي يفوق قبحه جميع الوجوه االحتاللية القبيحة 

 دية في هذا لعالم المترامي.لكثير من الدول االستعمارية واالستبدا
فبعد انطالق االنتفاضة الفلسطينية الثالثة ابتكرت إسرائيل طريقة غير مسبوقة ألي محتل من هذا 
العالم تتمثل في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين فوق ذلك التكتم على عددهم و مواقع 

 وأية معلومات أخرى يطالب بها ذووهم.. وأسمائهماحتجازهم 
القيام بحركات  أواالعتصام  إلىالشهداء  هؤالء أهالييكون الرد اإلسرائيلي ف ا اذا لجأ  وكم

عامة وعلى الم  والمصابون هنا يكونون رجاال ونساء طاعنين في  أماكناحتجاجية سلمية وفي 
 ليس غير..! أمواتاولو كانوا  آبائهميتامى يطمحون لرؤية وجوه  وأطفاالالسن 

ذا سمح االحتال من يقوم  إنالشهداء فالشروط قاسية بل ووحشية ومنها:  أحدعن جثمان  باإلفراال وا 
اليد الواحدة ويلزمون ذويهم بان  أصابععدد  ال يتجاوزون باستالم جثة الشهيد عدد قليل من ذويه 

 ية.دائما بهذه الشروط اإلسرائيلية التعجيز  األهلون تكون مراسم التشييع بسيطة وان تجري ليال وال يأبه 
 

 واذا عدنا القهقرى..
وما قبلها من عمليات فدائية  2000واالنتفاضة الثانية العام 1987العام األولىففي االنتفاضة 

للشهداء الفلسطينيين والعرب « األرقاممقابر »فلسطينية وحروب عربية إسرائيلية.. ابتكرت إسرائيل 
بكثير من  وأخواتهاوالتي كانت تغطيه كشفت هذه المقابر الكثير من وجه اإلسرائيلي القبيح جدا 

 لتجميله ودون جدوى.. واألصباغالمساحيق 
لقد كشفت هذه المقابر وبعد سنوات طوال من استشهادهم عن وجه إسرائيل الوحشي فقد كانت 

ونائية في سيناء مثال يزيد عددهم عن  تضعهم في مقابر سرية للغاية وفي مناطق عسكرية مغلقة..
وس دينية محترمة وفي مقابر بسيطة ومهملة ال يزيد عمقها عن نصف متر مما لفا ودون طقأ 40

جرفها من السيول والريا  وهذا كله مخالف لتقاليد  أوعرع جثثهم للنبش من الحيوانات المفترسة 
تعاقب عليها دولة العدو اإلسرائيلي  أنالتي يجب  اإلنسانيةالجيوش المحترمة وتعتبر من الجرائم 
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الفلسطينيين  أعدائهاجال فهي الدولة الوحيدة في العالم التي تقر عقوبات على جثث آ أوعاجال 
عام وحتى  100والعرب الذين استشهدوا في مراحل الكفا  القومي ضد الغزوة الصهيونية منذ حوالي 

 ...!اآلن
 28/1/2017، الرأي، عم ان

 
 الجرف الصامد.. تقرير محزن ال حاجة له .37

 دان مرغليت 
لصامد أ: تقرير مراقب الدولة يوسف شبيرا حول عملية الجرف الصامد هو تقرير محزن، الجرف ا 

لكن مع مه ال حاجة له، ألن العملية العسكرية تمت بالشكل المناسب. ومثل كل خطوة معقدة كانت 
التي دخل  2006فيها أيضًا أخطاء في التنفيذ وفي التقديرات. ليس مثل حرب لبنان الثانية في العام 

فقدان سيطرة القيادة على  أثناءالجرف الصامد تدهورت  –ليها ايهود اولمرت من دون تفكير أولي إ
بالشكل  بإدارتهاما يحدث في الميدان، لكن بنيامين نتنياهو وموشيه يعلون وبني غانتس قاموا 

 التي قد ترافق كل معركة كهذه. األخطاءالمناسب، رغم 
وحاولوا االمتنان عن الدخول في عملية برية. وقصفوا حماس من  منذ البداية لم يكونوا يريدونها،

األنفاق، وفي  إلىالجو والبحر بشكل كبير، يمكن أن يكون مبالغا فيه، ومن دون أي خيار دخلوا 
جنود الجيش اإلسرائيلي، ألنه  بإنقاذالحرب، لكنهم قاموا  أيامالحاصل النهائي تصرفوا بحكمة، أطالوا 

سياسية  أسبابالنار شملت هدوءا في الحرب، وإلسرائيل كانت  إطالقت لوقف كانت هناك مبادرا
ال هر. وقد كانوا على حق. هذا هو المنطق في الصيغة الكالسيكية لكالوزفيتش  إدارةمعقولة بعدم 

 . والعكس صحيح أيضًا.أخرى بأن الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل 
ر ليبرمان كان مثابة الفيل في حانوت األدوات الزجاجية. ما الذي اقترحه نفتالي بينيت وافيغدو  األمر

الذي أرادوه؟ القضاء على حكم حماس. هذا لم يكن هدفا واقعيا، لكنه شعبوي. والقادة الثالثة لم 
يستجيبوا لهذه الشعارات. ويجب قول الحقيقة وهي أن هذه العمليات تعطي عامين أو ثالثة من 

 وفي هذا التعريف الحديث يدور عن قصة نجا  كبيرة.الهدوء وال تقضي على العدو. 
هذا هو الواقع على قدم واحدة، والباقي هو من اختصاو التحقيقات في الجيش اإلسرائيلي، وليس 

 تحقيقات شبيرا.
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 إدارة نصف الظهر للعدو
عند  عن نفسه من خالل ادعاء أنه األسبونالجرف الصامد ب: لقد دافع نتنياهو في خطابه في هذا 

تلخيو النقاش األمني السنوي، طر  موضون األنفاق. يوجد خط دفان واحد أكثر تعقيدا: هذا غير 
هام. لنتنياهو ويعلون وغانتس والجهاز العسكري صالحية كاملة في القول بأن األنفاق ليست أولوية 

الستخبارات ضد االستثمار في تحصين السيارة أو بناء القبة الحديدية أو ا األفضل. مثال من أولى
وبعد ذلك األنفاق. ألنه ال توجد ميزانية تكفي كل شيء. في هذه الحالة، حتى لو اخطأت  إيران

القيادة في التقدير وهاجمت حماس الجيش اإلسرائيلي من خالل استخدام األنفاق، واستطان الجيش 
ار منطقي حتى لو كانت اإلسرائيلي التفوق على "المخربين" حتى لو كان متأخرا وبثمن أكبر. هذا قر 

 نتيجته مخيبة لآلمال.
. كان تقديره أنه لن تندلع حرب ل ركانباراك، عندما عين رئيسا  إيهودلقد ذكرني ذلك بنقاش مع 

جيش  إلىواليته، وقام بتقليو القوات البرية والجوية من اجل تحويل الجيش اإلسرائيلي  أثناء
للعدو". وعندما قلت له إن الحروب تندلع في الشرق تكنولوجي ومتقدم. ولذلك "أدار نصف ال هر 

الجيش اإلسرائيلي دون أن يكون لديه سال   بإضعافمن دون نية من الطرفين، وأنه يقوم  األوسط
، وأنه ال أطولاالنتصار بثمن أكبر ومدة  إلىمتقدم، أجاب بأنه في هذه الحالة سيضطر الجيش 

هذا سيسبب لك لجنة اغرينات ثانية. قلت له. فأجاب يوجد خيار آخر. يجب اتخاذ خيار معقول. و 
إن هذا صحيح، وانه سيقول للجنة "ال يمكن فعل كل شيء". وفي االسبون الماضي سمعت في لقاء 

الكبير لقرار  اإلسهامجرى في بيت البروفيسور يارون زليخة، من ضابط رفيع في االستخبارات عن 
 الجيش اإلسرائيلي أكثر حداثة وتكنولوجية. ال هر للعدو وجعل إدارةباراك الخطير في 

هو واقعي رغم النتيجة المؤلمة.  ل نفاق األولوية إعطاءنفس األقوال تقال حول األنفاق. الخطأ في 
 كان من المفروع أن يعرف شبيرا ذلك.

 
 سنة 18عملية خاطفة استمرت 

متدينين من وراء  الجرف الصامد ا: بينيت لم يتصرف حسب المعايير عندما تحدث مع ضباط
 هر يعلون وغانتس. وعاد من النقب مع فكرة أن قائد كتيبة جفعاتي، عوفر فنتر، يمكنه الوصول 

البحر. عندها كان باستطاعة الجيش اإلسرائيلي القضاء على حكم حماس وتدمير الصواريخ.  إلى
الواقع كانت ستضطر وماذا؟ حسب بينيت لم تكن إسرائيل ستعود الحتالل غزة بشكل دائم. ولكن في 

للبقاء هناك، حيث انه خالل مالحقة الصواريخ كانت ستتم صدامات وكان الجنود سيقتلون. أيضًا 
 سنة. 18"لبنان أ" دخل الجيش اإلسرائيلي في عملية سريعة استمرت  إلى
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ساعة. ونحن نأمل أن يكون قد أصبح بالغا.  48افيغدور ليبرمان وعد بالقضاء على حماس خالل 
بينيت فلم يصبح بالغا بعد. احتالل غزة كان دائما خطأ. اسحق رابين واسحق حوفي ويشعياهو  أما

غفيش قاموا بتمرير فم وزير الدفان موشيه ديان، واحتلوا القطان في حرب األيام الستة. وكل ولد 
بقاءالسلوك حسب نصيحة ديان  األفضليفهم أنه من   غزة في أيدي المصريين. ففي مصر أيضاً  وا 

عرفوا ذلك. لهذا لم يرغب أنور السادات في استعادة قطان غزة بعد توقيع اتفاق السالم مع إسرائيل 
 .1978في العام 

إن احتالل غزة للح ة كان سيدوم لسنوات، وكانت العمليات ستتجدد واالحتكاك مع العالم سيزداد، 
 لصواريخ القسام  أشهروكنا سنشتاق خالل بضعة 

 
 غضب ليس في مكانه

حكومته. فقد سبقه رؤساء  إسقاط إلىبنيامين نتنياهو لم يخترن الجل عندما زعم أن التحقيق يسعى 
شارون الذي دخل في غيبوبة لم يقم منها،  أرئيلحكومات وسياسيون رفيعو المستوى. بدأ بذلك 

يهود  هيرشزون الذي تحرر من السجن، أبراهامالذي ما زال في سجن معسياهو، وقبله  أولمرت وا 
 الفساد التي ذهبت لورثته. أموالوبنيامين بن اليعيزر الذي أنقذ بموته 

، وليهدأ، ألنه أولمرت. نتنياهو تذكر االهتمام الذي منحه للتحقيق مع إلسقاطهليس هناك أحد خطط 
 الحراسة. أثناءالكنيست من العمل وميرتس، قد غفوا  أعضاءمقارنة معه، 

ارنون ملتشن. شهادته في الشرطة ستضع عالمة سؤال حول تحقيق الو "ملف األلف" يخو صديقه 
 الصداقة. ولكن خصومه السياسيين ليسوا هناك.

أيضًا "ملف ألفان" الذي يبدأ بالتحقيق مع رئيس مكتبه السابق آري هارو، ال يخو أحد من 
خصومه. وسيتبين في المستقبل كيف ومن كان يحمل األداة التي سجلت المحادثتين مع ارنون 

 وزيس. ولن نرى نشيط يساري قرب المكان.م
كان هناك  إذا. وفي المستقبل سنعرف أخالقييوجد تحقيق وهو يضع نتنياهو وموزيس في تساؤل 

 عمل جنائي أم ال؟ وجميع الدمون والغضب والعرق هي اآلن ليست في مكانها.
 

 بإخالصقام بواجبه 
دما حذر المقربين من بنيامين نتنياهو بعدم لقد تصرف قائد الشرطة روني ألشيخ بالشكل المناسب عن

استخدام التهديد والضغط على ضباط الشرطة المخلصين الذين يحققون مع رئيس الحكومة )الحديث 
، لم يكشف ألشيخ من الذي األشخاوال يدور عن شخو واحد فقط، بل مجموعة صغيرة(. هؤالء 
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طة، وهم اآلن محققون خاصون، حاولوا كانوا خرجوا من صفوف الشاباك والشر  إذايشتبه فيه أو 
أبناء عائالتهم للتأثير عليهم  إلىبشكل متعمد  إرسالهاتهديد هؤالء الضباط بنشر معلومات مهينة تم 

 في موضون نتنياهو.
ألشيخ لم يكتف بذلك، بل قام باالتصال مع أبناء العائلة، وواسى الزوجة واألوالد بأن والدهم يقوم 

الحقيقة. ال يوجد كثير من مفتشي الشرطة الذين يتصرفون  إلىالتوصل  من اجل بإخالوبعمله 
الدراماتيكي واالستثنائي في تاريخ الشرطة حقق هدفه. لقد تحفظ نتنياهو ممن  اإلعالنبهذا الشكل. 

يهددون المحققين، رغم أنه  هر في اليوم التالي على منصة الكنيست وقدم ادعاءاته وكشف أمام 
 معه أو أخذ شهادته، ما هو خط الدفان المناسب له. من سيتم التحقيق

ادعى نتنياهو أنه ال يعرف عمن يدور الحديث. ألشيخ أيضًا م  فمه بالماء حول هوية المهددين 
)هل هناك أحد على المهداف؟ في الوقت الذي يعتقد فيه ألشيخ ومندلبليت أنهما يعرفان من الذي 

ئيس الحكومة وموزيس. وحول هوية المهددين لمحققي قام بتسريب التسجيالت حول محادثات ر 
 الشرطة، الجواب غامع(.

األشخاو الذين عملوا معه لسنوات طويلة لم يستغربوا. لقد قالوا إنه دائما يركز على الهدف. ولم 
. األفضلالنتيجة  إلىيسأل ماذا ستكون المهمة التالية، وهل ستلقى على عاتقه، بل كيف سيصل 

من مرة إنه ال يمكن  أكثرمنصبه الحالي كمفتش للشرطة. هو نفسه قال مازحا  هكذا أيضًا في
 الضغط عليه. فال يوجد مكان أسمى له في الشرطة.

 
 توجه غير ديمقراطي

الديمقراطية اإلسرائيلية في خطر. اقتراحات القانون التي تطر  في االئتالف الحالي تقلو الحريات 
بدأ كصران ضد المن مات التي تضعف مكانة إسرائيل في العالم، وتزيد سلطة القانون. األمر الذي 

 البيت. التحذيرات تتحقق بشكل سريع، أكثر مما توقعه المتشائمون. إلىوصل 
قانون ضد من يؤيدون المقاطعة الدولية، وطلب كبح "نحطم الصمت"، وقريبا  إلىاالئتالف بادر 

خالفات أمنية خطيرة. وها هو التوجه غير عضو الكنيست باسل غطاس الذي اتهم بم إقالةستتم 
 الديمقراطي يميز سلوك الحكومة.

حسب دافيد أمسلم من الليكود، ال يجب التحقيق مع رئيس الحكومة بتهمة الرشوة والخدان وعدم 
، الذين أحزابهمالمركز في  أعضاءوزراء الحكومة يجب السما  لهم بتعيين  أغلبيةالثقة. وحسب 

خابات التمهيدية في المناصب والو ائف الرفيعة. والسما  للسياسيين بالتحقيق يسيطرون على االنت
تابعين  أشخاومع المرشحين، وكذلك قلب محكمة العدل العليا على رأسها، وأن يكون فيها فقط 
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أبواق  إلىمحللين للقانون، بل  إلىألحزابهم. واآلن اقترا  تحويل المستشارين القانونيين ليس 
 ما في ذلك المستشار القانوني للحكومة.للسياسيين، ب

الكنيست وهو يعمل من اجل تقييد المستشارين  إلىالتو  إلىاوحانا، وصل  أميرعضو الكنيست 
القانونيين، وتمهيد الطريق أمام الرشوة والفساد باسم النجاعة. هذا هو الواقي لمن يخالفون القانون من 

 .مركز الحزب وأعضاءالياقات البيضاء  أصحاب
الذين يعارضون سلطة القانون إن  ألولئكالدكتور افيحاي مندلبليت رفع المبادرة. وحاول أن يقول 

القانون ومنع التمييز ضد  إطارالمستشارين القانونيين يساعدون الحكومة على التصرف في 
 المواطنين وتشويه السلطة. هذا جيد، لكن اآلذان ال تسمع ألن السياسيين يريدون رغد السلطة

متى سنتفاخر قائلين "نحن الديمقراطية الوحيدة في  فإلىهكذا،  األمروراحتهم بأي ثمن. واذا كان 
 "؟.األوسطالشرق 
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