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" .1الحياة اللندنية" :مسؤول فلسطيني يكشف عن فشل محادثات المصالحة الفلسطينية في الدوحة
رام هللا ،غزة – وكاالت :كشف مسؤول فلسطيني أن اللقاء األخير الذي عقدد بدين وفددي حركتدي فدت
و حماس فدي الدوحدة أول مدن أمدس ،لدم يحقدت أي نتدابي يجابيدة تدذكر فدي ملدف المصدالحة الداخليدة

العالت والشابك .وقال المسؤول في تصريحات :بنى الجميع آماالً كبيرة على حداث اخت ارقدة جورريدة
خالل لقاء عضو اللجنة المركزية لفت عزام األحمد مع ربيس المكتب السياسي لحماس خالد مشدعل،

لكن بحسب المعلومات المتوافرة من الدوحة ،لم يحدث أي تقدم أو اختراقة .

وأوض د أنددم كددان مددن المفتددرت أن تعلددن الحركتددان خط دوات عمليددة ورسددمية للبدددء بتطبيددت اتفاقددات

المصددالحة األخي درة ،ال أن ذلددك لددم يحدددث ،ومددا تددم بحفددم فددي الدوحددة رددو الملفددات السددابقة المتعلقددة

بالحكومة وغزة والموظفين والمجلس الوطني ،من دون أي ق اررات للتنفيذ.

وقال ن الربيس عباس أعطى معلومات محددة لألحمدد بد ن الحكومدة المقبلدة يجدب أن تلتدزم برنامجدم

السياسي ،ورذا شرط ال يمكن أن يتنازل عنم ،األمدر الدذي تعتبدرح حمداس عقبدة مفتعلدة مدن الدربيس.

وأضاف :حماس قدمت خالل لقاء الدوحة قبل أشهر رؤية واضحة لعملية المصالحة الداخلية ،وكان
يفتددرت مددن األحمددد تقددديم رد حركتددم علددى رؤيددة حمدداس ،لكددن حتددى اللحظددة ال يوجددد شدديء عملددي أو

قرار واض من فت لتحريك عجلة المصالحة مجدداً .

وذكددر أن سياسددة المراوغددة والتماطددل فددي تمددام المصددالحة وايجدداد حلددول عمليددة علددى األرت تنفددذ
اتفاقي القداررة والشداط  ،سديؤدي لدى اتسداف مسدافة الخالفدات بدين فدت

ويالت االنقسام ،خصوصاً على سكان قطاف غزة.

و حمداس واسدتمرار حصدد
الحياة ،لندن2017/1/7 ،

 .2عباس :نقل السفارة األمريكية للقدس يضع السالم في مأزق لن نخرج منه
بيد ددت لحد ددم :قد ددال ربد دديس السد ددلطة الفلسد ددطينية محمد ددود عبد دداس ،عصد ددر يد ددوم الجمعد ددة  ،2017/1/6ن
التصد دريحات المتعلق ددة بنق ددل الس ددفارة األمريكي ددة ن م ددل أن ال تك ددون ص ددحيحة وأن ال تطب ددت ،ألنه ددا ذا

طبقددت فددلن العمليددة السددلمية فددي الشددرت األوسددط وحتددى السددالم فددي العددالم سدديكون فددي مد زت لددن نخددر

منم  .وطالب الربيس ،خدالل لقابدم فعاليدات بيدت سداحور بمناسدبة أعيداد المديالد وفدت التقدويم الشدرقي،
اإلدارة األمريكية أن تنفذ القرار األممي (قرار مجلس األمدن  ،)2334وبخاصدة أنهدا لدم تعتدرت عليدم،

ولم تستخدم الفيتو ضدح.
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وأضداف :نقددول لمددن صدر  ،ورددو الدربيس األمريكدي المنتخددب دونالددد ت ارمدب ،ندددعوك لزيددارة فلسددطين،
خصوصاً بيت لحم ،العام المقبل ،وأن ال يكون رذا التصري موجوداً في أجندتك ...ألن أي تصدري
أو موقف يعطل أو يغير وضع مدينة القدس رو خط أحمر لن نقبل بم .

وق ددال عب دداس :ن الق دددس الشد درقية عاص ددمة دولتن ددا ،ور ددذح العاص ددمة مفتوح ددة لك ددل األدي ددان الس ددماوية
اإلسددالمية ،والمسدديحية ،واليهوديددة ،ومددن حددت جميددع األديددان ممارسددة شددعابررم الدينيددة بكددل ارحددة فددي

القدس ،مؤكداً أن الحديث عن نقل السفارة األمريكية للقدس ،يعد كالماً عدوانياً.

وجدد موقفم الرافت للعنف واإلرراب ،وقال :نرفت العنف وننبذ اإلرراب أياً كان مصدرح ،ولن
نقبل ب ن نسير على خطاح  ،مضيفاً :لكن لدينا أساليبنا السياسية والديبلوماسية الكفيرة التي

سنستعملها ذا اضطررنا ،لذلك نرجو من اإلدارة األمريكية أال تسير في رذا الطريت .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/6 ،

 .3المجلس الوطني الفلسطيني يستهجن موقف مجلس النواب األمريكي من قرار مجلس األمن
عمددان :اسددتهجن المجلددس الددوطني الفلسددطيني موقددف مجلددس الن دواب األمريكددي الددذي دان وندددد بق درار
مجلد ددس األمد ددن الد دددولي رقد ددم ( )2334بش د د ن مطالبد ددة حكومد ددة االحد ددتالل اإلس د درابيلي بد ددالوقف الفد ددوري
الس ددتيطانها ف ددي األ ارض ددي الفلس ددطينية المحتل ددة كمقدم ددة إلح ددالل الس ددالم وانه دداء االح ددتالل .وطال ددب

المجلس الوطني في تصري صدر عن ربيسدم سدليم الزعندون يدوم الجمعدة  ،2017/1/6مجلدس الندواب
األمريكددي بددالوقوف لددى جانددب العدددل والحددت الفلسددطيني الددذي أقرتددم وكفلتددم ق د اررات الشددرعية الدوليددة

واالنتصددار لمسدداعي السددالم فددي المنطقددة بدددالً مددن تشددجيع العدددوان واالحددتالل والخطددر الددذي تمفلددم

سياساتم واجراءاتم االستعمارية االستيطانية في فلسطين والذي يهدد امن واستقرار المنطقة ب كملها.

القدس ،القدس2017/1/6 ،

 .4الهباش :نقل السفارة األمريكية إلى القدس بمثابة إعالن حرب على المسلمين
رام هللا  -محمد يونس :حذر قاضي قضاة فلسطين ،مستشار الربيس للشدؤون الدينيدة محمدود الهبدا

أمددس مددن مغبددة نقددل السددفارة األمريكيددة للقدددس ،وقددال خددالل خطبددة الجمعددة فددي مسددجد التشدريفات فددي
مقددر الرباسددة فددي رام هللا ،ن مفددل رددذح الخطددوة بمفابددة عددالن حددرب علددى المسددلمين ،وال يمكددن القبددول

بهدا ،أو الوقدوف مكتددوفي األيددي زاءرددا  ،داعيداً لددى التصددي لهددا بقدوة مددن أجدل منددع العبدث بمصددير
المنطقة ،وقال :نمد أيدينا للسالم بصورة ال يستطيع أن ينكررا أحد ،لكن ليس ب ي فمن ،وليس على

حساب القدس .
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وأشار لى أن العالم اإلسالمي والمسيحي يرفت مفل رذح الخطوة التي وصفها بد الرعونة السياسية ،
موض ددحاً أن التس ددويات والتف دداوت ع ددادة م ددا ت ددتم ف ددي الجوان ددب السياس ددية ،ول دديس ف ددي ال دددين والعقي دددة
والتدداري  .وشدددد علددى أن القدددس مفتوحددة .وحددذر الجهددات المحبددة للسددالم والداعيددة لددم ،مددن أن السددالم

والمنطقة والعالم سيكونون في خطر حقيقي ،مناشداً الفاتيكان واألزرر الشريف ومنظمة األمم المتحدة

ومنظمة التعاون اإلسالمي وكل الدول والشعوب المحبة للسالم واالستقرار ،التحرك العاجل.

الحياة ،لندن2017/1/7 ،

 .5اجتماع للجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية
رام هللا  -فادي أبو سعدى :صر غازي حمد ،الناطت اإلعالمي الرسدمي باسدم اللجندة الوطنيدة العليدا

للمتابعة مع المحكمة الجنابية الدولية ،أنم تم عقد االجتمداف الددوري للجندة الوطنيدة العليدا فدي كدل مدن
الض ددفة الغربي ددة وقط دداف غد دزة برباس ددة أم ددين س ددر اللجن ددة التنفيذي ددة لمنظم ددة التحري ددر ص ددابب عريق ددات.

وأضاف لقد قدمت اللجنة عرضاً حدول لقداء وفدد فلسدطين برباسدة وزيدر الخارجيدة ريدات المدالكي مدع

المدعية العامة للمحكمة الجنابية الدولية على رام

لقاءات جمعية الدول األطراف في الرداي حيدث

سددلم وزيددر الخارجيددة المدعيددة العامددة مددذكرة سياسددات خاصددة حددول الجدرابم التددي ترتكددب ضددد األطفددال
الفلسطينيين ومذكرة أخرى حول المدافعين عن حقوت اإلنسان والتهديدات التي تطالهم بسدبب تدوفيقهم

النتهاكات االحتالل ورفعها لى الجنابية الدولية .

وأكددد حمددد مناقشددة التقريددر السددنوي الددذي يصدددرح مكتددب المدعيددة العامددة والت كيددد أن شددعبنا وقيادتددم
يطالبون باإلسراف في نهاء الدراسة األولية والبدء الفدوري فدي فدت التحقيدت فدي جدرابم الحدرب والجدرابم

ضد اإلنسانية التي ارتكبها مجرمو الحرب اإلسرابيليون ضد أبناء الشعب الفلسطيني .

كمددا ندداق

االجتمدداف أرميددة قدرار مجلددس األمددن الدددولي  2334واالسددتفادة مددن القدرار لصددال المحكمددة

الجنابية للنظر في جميع جرابم االحتالل التي رفعتها فلسطين لى المحكمة وعلى رأسها االستيطان.

القدس العربي ،لندن2017/1/7 ،

 .6النائب فتحي قرعاوي يستهجن تصاعد االعتقاالت السياسية في ظل حراك المصالحة
ط ددولكرم :اس ددتهجن الناب ددب ف ددي المجل ددس التشد دريعي فتح ددي قرع دداوي اس ددتمرار الس ددلطة ف ددي االعتق دداالت
السياسية بالضفة المحتلة ،بالتزامن مدع الحدراك النشدط للقداءات المصدالحة .وقدال قرعداوي فدي تصدري ٍ

خد د ٍ
دال لم ارسد ددل المركد ددز الفلسد ددطيني لاعد ددالم  :ننظد ددر باسد ددتغراب كبيد ددر واسد ددتهجان شد ددديد ،لحملد ددة

االعتقدداالت المتواصددلة التددي تنفددذرا األجه دزة األمنيددة (التابعددة للسددلطة) ضددد أبندداء الشددعب الفلسددطيني
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وب دداألخل ض ددد طلب ددة الجامع ددات ،ال ددذين ر ددم عل ددى أبد دواب االمتحان ددات النهابي ددة ،ومعظمه ددم أس ددرى
محررون ذاقوا ويالت السجون الصهيونية .

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/6 ،

" .7يديعوت أحرونوت" :أمن السلطة اعتقل فلسطينيا إلطالقه النار على مستعمرة
رام هللا  -مدن فاطمدة أبدو سدبيتان ،تحريدر زينددة األخدرس :أفدادت صدحيفة يدديعوت أحروندوت العبريددة
على موقعها اإللكتروني ،يوم الجمعة  ،2017/1/6باعتقال األجهزة األمنية التابعة للسدلطة الفلسدطينية

لمواطن قام بلطالت النار صوب مستعمرة بيت يل  ،شمالي البيرة ،قبل نحو عشرة أيام.

المعتقدل ال يدرتبط بد ي تنظديم ،كمدا أندم اعتدرف بعمليدة
وأضافت نقالً عدن مصددر أمندي فلسدطيني أن ُ
طالت النار أفناء قيادة مركبتم .
وكالة قدس برس2017/1/6 ،

 .8طاقة غزة :الضرائب أكبر عائق لتشغيل محطة الكهرباء
غ دزة :قالددت سددلطة الطاقددة والم دوارد الطبيعيددة فددي قطدداف غ دزة ،يددوم الخمدديس  ،2017/1/5ن الض درابب
المفروضة على الوقود المدخل لصال محطة الكهرباء تعتبر من أكبر عوابت تشدغيل المحطدة بكامدل

طاقتهددا .وأشددارت الطاقددة فددي بيددان لهددا لددى أن ض دريبتي القيمددة المضددافة و البلددو وض درابب أخددرى،
تسهم في رفع سعر الوقود بما ال يتي شراء كميات كافية لتشغيل المحطة والتي تعمل بنصف طاقتها

لهذا السبب .ولفتت الو ازرة لى أنها تبذل قصارى جهودرا للتخفيف من أزمة الكهرباء ،وتسعى جاردةً
لتشغيل ضافي في محطة الكهرباء بما يدعم برامي ،ال أن الضرابب تقف عابقا أمام تحقيت ذلك.
وأضددافت فددي حددال تددم لغدداء كافددة الضدرابب فلنددم يمكددن تشددغيل المحطددة بكامددل طاقتهددا وزيددادة ب درامي

التوزيع بشكل أكبر والحفاظ على استقراررا .

القدس ،القدس2017/1/5 ،

 .9حماس تستنكر تنديد مجلس النواب األمريكي بقرار مجلس األمن حول االستيطان
وكاالت :استنكرت حركة حماس يوم الجمعدة تصدويت مجلدس الندواب األمريكدي ب غلبيدة كبيدرة لصدال

نددل يندددد بق درار أصدددرح مجلددس األمددن يطالددب تددل أبيددب بوقددف أنشددطتها االسددتيطانية .ونقلددت وكالددة

األناضددول عددن المتحدددث باسددم حمدداس حددازم قاسددم أن ق درار مجلددس الن دواب األمريكددي بمفابددة اسددتمرار
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لسياس ددة انحي دداز الوالي ددات المتح دددة ل ددى سد درابيل ،ور ددو يتع ددارت م ددع الموق ددف ال دددولي الع ددام الد درافت
لالستيطان اإلسرابيلي.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/6 ،

 .11حماس تستهجن ادعاءات الزج باسمها في الصراع الليبي
نفدى الندداطت باسدم حركددة حمداس فددوزي بررددوم ،صدحة االدعدداءات التدي نشدرتها بعدت وسددابل اإلعددالم

الليبية بالز باسم الحركة في الصراعات الليبية الداخلية.

واسددتهجن بررددوم فددي تص دري صددحفي مسدداء الجمعددة ،تلددك االتهامددات واألكاذيددب التددي نش درتها بعددت
وسابل عالمية ليبية خاصة على لسان مسدؤولين ليبيدين فدي و ازرة الداخليدة الليبيدة فدي حكومدة برلمدان

طب ددرت وزجه ددم باس ددم الحرك ددة ف ددي مش دداكل وصد دراعات ليبي ددة داخلي ددة .وأك ددد أن ك ددل ر ددذح االدع دداءات
تمام ددا ،ق ددابالً :ال نت دددخل ف ددي أي ش ددؤون داخلي ددة ألي دول ددة،
واالتهام ددات ال أس دداس له ددا م ددن الص ددحة ً
وبوصلتنا ري القدس ورددفنا تحريدر أرضدنا ،وصدراعنا فقدط مدع العددو اإلسدرابيلي .وتمندى برردوم لليبيدا

الشقيقة األمدن والرخداء واالسدتقرار وحقدن الددماء ،مبينداً أن الفقدة فدي ليبيدا وشدعبها أن يبقدوا دابمدا علدى
عهدرم مع فلسطين داعمين لقضايا شعبنا العادلة وصراعم مع العدو اإلسرابيلي.

موقع حركة حماس ،غزة2017/1/6 ،

 .11االحتالل يعتقل سبعة فلسطينيين من القدس والضفة بتهمة المقاومة
الق دددس المحتل ددة  -زين ددة األخ ددرس :اعتق ددل ج ددي

االح ددتالل اإلسددرابيلي ي ددوم الجمع ددة ،س ددبعة مد دواطنين

وأوض موقع  0404العبري ،أن قوات الجي

اإلسرابيلي أقددمت فدي سداعة مبكدرة يدوم الجمعدة علدى

فلسطينيين عقب حملة درم في الضفة الغربية وضواحي مدينة القدس المحتلة.

اعتقال سبعة شبان فلسطينيين من الضفة الغربية وضواحي القدس ،والذين وصدفتهم بد نهم مطلدوبين

علددى خلفيددة تددورطهم ب عمددال ررابيددة  ،وفددت الم دزاعم اإلس درابيلية .وأضدداف الموقددع ،أن الجددي

اعتقددل

فالفدة فلسددطينيين مددن مخديم قلنددديا لالجبددين شدمالي القدددس المحتلددة ،كمدا اعتقددل آخددر مدن قريددة قطنددة

شددمالي غددرب المدينددة .وأوض د أن الجددي

اعتقددل فلسددطينيا مددن بلدددة صددوريف ،وآخددر مددن قريددة بيددت

عينون شمالي مدينة الخليل ،كما اعتقل الجي
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 .12حماس :حملة إغالقات الفيس بوك للصفحات الداعمة للمقاومة تساوق مع سياسات االحتالل
الدوحة :قالت حركة حماس ،ن حملة اإلغالقات التي شنها موقدع فيسدبوك ،بحدت عشدرات الصدفحات
والحسابات الفلسطينيةٍ ،
تماد كبير في تساوت دارة الموقع مع سياسات االحتالل الصهيوني.
ونددددت الحركددة علددى لسددان الندداطت باسددمها حسددام بدددران ،فددي تصدري صددحفي مسدداء الجمعددة ،وصددل
المركز الفلسطيني لاعالم نسخة مندم ،بدلجراءات دارة الفديس بدوك التعسدفية التدي تنتهجهدا فدي وجدم

خصوصا.
الصفحات والحسابات الداعمة للمقاومة ولحركة حماس
ً

وأكد أن تلك الصفحات لها الحت في التعبير عن وجهات النظر ،كما يحت للجميع طر ما لديم.
وطالددب بدددران النشددطاء الفلسددطينيين والصددفحات اإلخباريددة الفلسددطينية علددى موقددع فيسددبوك ،بالبحددث

بشددكل جدددي عددن بدددابل فاعلددة عددن الموقددع ،مبين داً أن الموقددع وصددل فددي معاداتددم الشددعب الفلسددطيني

وقضاياح العادلة لى مستويات متقدمة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/6 ،

 .13نتنياهو :مجلس النواب األمريكي عبر بطريقة مدوية عن تأييده "إسرائيل" ورفضه للقرار المنحاز
لندن ،رام هللا ،عم ان واشنطن :رحب ربيس الوزراء اإلسرابيلي بنيامين نتنيارو بنتيجة تصويت مجلس

النواب األمريكي الذي وافت ،ب غلبية كبيرة ،على ندل ينددد بدالقرار  2334الدذي أصددرح مجلدس األمدن
الدولي ،وقال في بيان :بعد القانون المشين المعادي إلسرابيل في األمم المتحدة ،عبر مجلس النواب

األمريكي ،بطريقة مدوية ،عن ت ييدح سرابيل ورفضم رذا القرار المنحاز  .واعتبدر نتنيدارو التصدويت،
يعكس الت ييد الهابل الذي تحظى بم سرابيل لدى الشعب األمريكي .

الشرق األوسط ،لندن2017/1/7 ،

" .14إسرائيل" تقلص ستة ماليين دوالر من تمويلها لألمم المتحدة
تحري ددر ارم ددي حي دددر :ف ددي رد جدي ددد عل ددى قد درار مجل ددس األم ددن تجد دريم االس ددتيطان اإلسد درابيلي ،ق ددررت
س درابيل خصددم سددتة ماليددين دوالر مددن األم دوال التددي تمددد بهددا األمددم المتحدددة ،ورددو المبل د  ،بحسددب

مصادر سرابيلية ،الذي تدفعم الواليات المتحدة لمؤسسات تعمل لمساعدة الفلسطينيين.

وأصدر ربيس الحكومة اإلسرابيلية بنيامين نتنيارو تعليمات لو ازرة الخارجيدة ،تدنل علدى وقدف تمويدل

خمس مؤسسات تابعة لألمم المتحدة تعمل لخدمة الفلسطينيين.
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ومن بين رذح المؤسسدات مؤسسدات حقدوت نسدان وأخدرى بحفيدة تعمدل فدي المجتمدع الفلسدطيني تحدت
مظلة األمم المتحدة ،وأخرى تصدر أبحافاً وأنش ت مراكز معلومات بكل ما يتعلت بالش ن الفلسطيني،
وتعمل حدى المؤسسات في بحث ت فير العمليات اإلسرابيلية على حقوت اإلنسان الفلسطيني .

عرب 2017/1/6 ،48

 .15خمس ساعات أخرى من التحقيق :فساد نتنياهو ..زجاجات كحول ثمينة وعلب سيجار فاخر
تحريددر بددالل ضددارر :أبلد محققددو الشددرطة ربدديس الحكومددة اإلسدرابيلية بنيددامين نتنيددارو ،خددالل جلسددة
تحقيدت يددوم الخمدديس  ،2017/1/5بالشدبهات ضدددح فددي قضدية جديدددة ،ولددم يكدن نتنيددارو يعلددم بتفاصدديل

رذح الشبهات من قبل ،بحسب بيان الشرطة.

ويددذكر أن المستشددار القضددابي للحكومددة ،أفيحدداي مندددلبليت ،صددادت األسددبوف الماضددي علددى أن تفددت
الشرطة تحقيقا جنابيا ضد نتنيارو .القضية األولى تتعلت بشدبهات حصدولم علدى مندافع شخصدية مدن

رجددال أعمددال سدرابيليين وأجانددب ،بينمددا لددم يددتم الكشددف عددن الشددبهات فددي القضددية الفانيددة ،لكددن جددرى
وصفها ب نها القضية المركزية واألخطر بين القضيتين.

وخالل جلسة التحقيت أمس ،التدي دامدت خمدس سداعات ،أوضد المحققدون لنتنيدارو أندم يحظدر عليدم

االتصال مع أي من الضالعين في القضية الفانية والخطيرة تحسباً مدن تشدوي

مجدرى التحقيدت ،وأندم

جددرى فددي س دياقها التحقيددت مددع مشددتبم آخددر .وذكددر الشددرطة فددي بيانهددا أنددم يوجددد تخددوف مددن تشددوي

مجرى التحقيت من جانب مشتبهين في القضية الفانيدة واألخطدر ،وأن المحققدين أوضدحوا لنتنيدارو أن

التحدث مع أحد المشتبهين في رذح القضية من ش نم يشو

مجرى التحقيت.

وتبددين مددن التفاصدديل التددي رشددحت أن رجددال أعمددال درج دوا علددى تزويددد نتنيددارو وعابلتددم بشددكل فابددت

ودابمداً بالسدديجار الفدداخر وزجاجددات الشددمبانيا الفمينددة .وأحددد رجددال األعمددال الضددالعين تزويددد فددي رددذح

المنافع الشخصية رو رجل األعمال أرنون ميلتشين ،الذي يملك أيضاً  %9.8من أسهم القنداة العاشدرة

للتلفزيددون اإلسدرابيلي .وكددان ميلتشددين قددد أدلددى بلفددادة بهددذا الخصددول لدددى الشددرطة .وذكددر المحققددون

أمام نتنيارو أسماء مجموعة كبيرة من رجال األعمال الدذين قددموا لدم رددايا فميندة بحسدب الشدبهات.

وبحسددب الشددبهات أيض داً ،فددلن نتنيددارو لددم يكددن يعددارت أو يتمنددع عددن قبددول رددذح الهدددايا وانمددا كددان
يطلبها وبوتيرة سريعة.
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 .16تعالي دعوات بحزب الليكود :نتنياهو ..ارحل
تحرير بالل ضارر :التزم الوزراء وأعضاء الكنيست من حدزب الليكدود الصدمت زاء التحقيدت الجندابي
الجدداري ضددد زعدديمهم وربدديس الحكومددة اإلسدرابيلية ،بنيددامين نتنيددارو ،فددي قضددايا فسدداد خطيدرة .ال أن
رددذا الصددمت الصددار  ،فددي وسددابل اإلعددالم ،رددو عكددس مددا يحدددث فددي مجموعددات شددبكات التواصددل
االجتماعي لنشطاء وأعضاء الليكود ،التي تضي حول رذح التحقيقات.

وذكد ددرت صد ددحيفة يد ددديعوت أحروند ددوت يد ددوم الجمعد ددة  ،2017/1/6أن التحقيد ددت مد ددع نتنيد ددارو أشد ددعل

الشبكات ،وتحول لى المحادفة المركزية في مجموعة من المحادفات المتحدررة والفاقبدة والنقديدة للغايدة
أحيانددا  .وأضددافت الصددحيفة أنددم توجددد مجموعددات مددن أعضدداء الليكددود التددي طالبددت نتنيددارو بلعطدداء

أجوبددة ومحاسددبة الددذات فددي أعقدداب التحقيددت الجنددابي .واحدددى المجموعددات الشددديدة االنتقدداد رددي تلددك
التي يديررا عضو اللجنة المركزية لليكود ،غيدل شدموبيلي ،مدن مديندة نهريدا ،فدي واتدس-أب  .ويوجدد
مبات النشطاء وبينهم وزراء وأعضاء كنيست في رذح المجموعة ،واسمها مجموعة مخلصدي حيدروت

في الليكود  ،و حيروت ري الحركة العقابدية التي انبفت منها الليكود.

وكتددب شددموبيلي فددي رددذح المجموعددة أنددم منددذ عشددر سددنوات نحددن تحددت حكددم دكتدداتوري ،يكدداد يكددون
ملكي .انتهى .حدان الوقدت لنقدول ببسداطة :مدن فضدلك جلدس فدي بيتدك .دعندا وشد ننا ...مدن ال يفهدم

معنددى الفسدداد ال يفهددم كيددف تتهدداوى حركددات وتفقددد القددوة .وألسددفي فلنددم كلمددا مددر الوقددت تتفدداقم وتتعمددت
المشاكل االجتماعية .وليس لدى من يترأس الحكومة أي حل أو جابة .لقدد أدار السديد نتنيدارو ظهدرح

لقيم حركتنا األساسية .

وكتب ناشط آخر في الليكود يدعى موطي أوحانا أن التحقيت ضدد ربديس الحكومدة ال يضديف ك ارمدة

لليكود .وقال رجل حكيم مرة :مناحيم بيغن آخر جيل العمالقة ونتنيارو رو أول جيل الفاشلين .

ورد شموبيلي أن نتنيارو يجب أن يرحل .وأنا أطلب ما طلبم نتنيارو من أولمرت بالضبط في شارة
لى ربيس الحكومة اإلسرابيلية األسبت ،يهود أولمرت ،الذي اضطر لى االستقالة بعد اتهامم بالفساد

ويجلددس ف ددي الس ددجن ا ن .وأضدداف ش ددموبيلي لم دداذا ينبغددي أن يحص ددل عل ددى ردددايا ب ددالماليين ر ددل
ينقصم شيبا رل رو جابع للخبز .

وقددال ليبددور ر دراري ،ورددو ناشددط فددي الليكددود ومؤيددد لنتنيددارو ويمنددع أي انتقدداد فددي مجموعتددم المسددماة

المخلصون الحقيقيون لنتنيدارو  ،ندم لدم نأر عنددي فدي المجموعدة انتقدادات ضدد نتنيدارو ،ربمدا ألنهدم
يخشون ،ألن من ينتقد نتنيارو أشطبم من مجموعتي .

واعتددرف ر دراري ب نددم يوجددد ق اربددة  3000عضددو لجنددة مركزيددة بددالليكود ،ورندداك بضددع مبددات األعضدداء
الددذين يعتبددرون معارضددة صددارخة لنتنيددارو .لكنددم أضدداف أن الكددادر مسددتاء ألنددم ال تعقددد اجتماعددات
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للجنة المركزية ويشلون الحزب ويوجدد شدعور باالبتعداد عدن نتنيدارو .ورنداك عددة أسدباب بينهدا (البدؤرة
االسددتيطانية) عمونددا .مددا رددي عالقتنددا بعمونددا رددم (مسددتوطنو عمونددا ) ال يصددوتون لليكددود أصددال.
انجرفنا وراء البيت اليهودي  .لكنم قال ن أغلبية بالليكود تؤيد نتنيارو.

عرب 2017/1/6 ،48

 .17فقدان ثقة كبير بالجيش اإلسرائيلي بعد إدانة الجندي القاتل
بالل ضارر :أظهر اسدتطالف للدرأي العدام فقددان فقدة كبيدر بدين المجتمدع والجدي

فدي سدرابيل ،وذلدك

فددي أعقدداب دانددة الجندددي القاتددل ،ليبددور أ ازريددا ،بالقتددل غيددر العمددد إلعدامددم الشدداب الفلسددطيني عبددد

الفتدا الشدريف بينمددا كددان مصددابا بجددرو خطيدرة .ووفقددا لالسددتطالف الددذي نشدرتم صددحيفة معدداريف ،
يددوم الجمعددة ،فددلن  %58قددالوا ن ربدديس أركددان الجددي

اإلس درابيلي ،غددادي آيزنكددوت ،وقيددادة الجددي

منعدزلين عددن الواقددع الميددداني ،ورأى  %60أن دانددة الجندددي القاتددل سددتؤفر سددلبا علددى الحددافز للتجنيدد
لوحدات قتالية في الجي  ،بادعاء أن الجي

ال يدعم جنودح.

واالنتقاد الشدديد الموجدم باالسدتطالف لدى آيزنكدوت ندابع مدن تصدريحم ضدد جريمدة أ ازريدا .لكدن ينبغدي

الت كيد رنا على أن الجي

اإلسرابيلي رو جي

احتالل وارتكب طدوال تاريخدم وال يدزال يرتكدب جدرابم

حددرب رريبددة ،ال يحدداكم عليهددا أي عسددكري ،واضددطر الجددي

لددى دانددة أ ازريددا فقددط ألنددم جددرى توفيددت

جريمتم البشعة بالصوت والصورة وانتشار الشريط المصور في أنحاء العالم.

وقال  %70ن محاكمة الجندي القاتل وادانتم يمسان بفقة الجمهور اإلسرابيلي بالجي  ،ويعتقد %58
أن اإلدانة تبعث برسالة لدى الجندود اإلسدرابيليين بد ن المؤسسدة العسدكرية ال تددعمهم ،وقدال  %64ن

المؤسسة العسكرية تخلت عن أ ازريا ،وأيد  %75من عفو لهذا الجندي القاتل.

بددالرغم مددن ذلددك ،قددال  %51نهددم ال يوافقددون علددى الجريمددة التددي ارتكبهددا أ ازريددا ،لكددن نسددبة مطابقددة

( )%51قالوا ن المحاكمة لم تكن نزيهة .وخالفا لتصري آيزنكوت ب ن أ ازريدا ردو جنددي ولديس أبنندا
جميعا  ،اعتبر  %58أن الجندي القاتل رو ابننا جميعا .

عرب 2017/1/6 ،48

 .18فوز ترامب يهيئ األجواء إلحياء "الحركة الكهانية"
راشددم حمدددان :اجتمددع العش درات مددن اليهددود فددي نيويددورك ،نحددو  80شخصددا ،مطلددع األسددبوف الحددالي،

ممددن يعتبددرون أنفسددهم سددابرين علددى طريددت مبيددر كهانددا ،فددي محاولددة لالسددتفادة مددن األجدواء بعددد فددوز
دونالد ترامب إلعدادة حيداء الحركدة الكهانيدة  .وبحسدب مدا أعلدن فدي صدفحات التواصدل االجتمداعي،
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فلن لقاء الحركة الكهانية كان لسدببين :األول لتخليدد ذكدرى بنيدامين كهاندا وزوجتدم طاليدا اللدذين قُدتال
في نهاية العام  2000في الضفة الغربية؛ والفاني لالحتفال بفدوز دونالدد ت ارمدب فدي االنتخابدات ،حيدث

أن فددوزح مددنحهم األمددل فددي أن الحركددة التددي كانددت علددى قابمددة اإلرردداب الخاصددة بد د  FBIوكددادت أن
تختفي في الواليات المتحدة منذ التسعينيات ،ستعود لى الحياة من جديد.

عقددد االجتمدداف فددي كندديس يددان يسدرابيل فددي بددروكلين ،تحددت أعددالم حركددة كددا  ،التددي أخرجددت عددن

القانون في سرابيل ،وتحددث المشداركون عدن الدنقل فدي القيدادات بعدد مقتدل مبيدر كهاندا عدام ،1990
وابنم بنيامين عام  ،2000وعن أملهم في بناء الحركة من جديد في عهد ترامب.

وكان من بدين أبدرز المنظمدين للحفدل مبيدر فاينشدطاين ،زعديم مدا يسدمى عصدبة الددفاف اليهوديدة فدي

كندا ( ،)Jewish Defence Legueوالتي سبت أن أقامها مبيدر كهاندا فدي نيويدورك عدام  ،1968قبدل أن
يتوجم لى سدرابيل ويؤسدس حركدة كدا

عدام  .1971وقدد جدرى شدمل العصدبة ضدمن قابمدة اإلررداب

الخاصددة ب د  FBIعددام  .2000وفددي حددين اختفددت فددي الواليددات المتحدددة ،ال أنهددا تشددهد يقظددة فددي كندددا
تحت قيادة فاينشطاين ،كما تنشط في فرنسا ،وجرى تسليط األضواء عليها مؤخ ار عندما قام عناصررا
باالعتداء على صحفي في باريس .ويعمل فاينشطاين على عادة حياء الحركة في الواليات المتحدة.

ونقددل عنددم قولددم للحضددور نددم يجددب العمددل علددى قامددة فددروف للحركددة فددي مدددن أخددرى فددي الواليددات

المتحدة ،مفل لوس أنجلوس وشيكاغو وفلوريدا وفيالديلفيا.

عرب 2017/1/6 ،48

 .19مساع إسرائيلية لضم مستعمرة معاليه أدوميم للقدس
فتحدت صدحيفة معداريف ملفدا واسدعا حدول التوجهدات اإلسدرابيلية األخيدرة بشد ن اقتدراب ضدم مسددتعمرة
معاليد ددم أدومد دديم لمديند ددة القد دددس واعتباررد ددا جد ددزءا مد ددن القد دددس الغربيد ددة .وأوردت الصد ددحيفة آراء مؤيد دددة
ومعارضة لقرار الضم المتوقع ،ما بين السلبيات واإليجابيات والمكاسب واألضرار التي قد تعدود علدى
سرابيل.

وبدددأت حملددة برلمانيددة بالكنيسددت (البرلمددان) فددي يوليددو /تمددوز الماضددي إلعددالن السدديادة علددى معاليددم
أدومدديم توالرددا العضددو مددن اليمددين بيتسددلبيل سددموتريت

مددن البيددت اليهددودي ،ويدوآف كددي

مددن حددزب

الليكود .بينما أعلن وزير التعليم نفتالي بينيت أن نهاية يناير/كدانون فداني الحدالي سيشدهد عدالن ضدم

القدس إلسرابيل وفرت قانونها عليها.

وقال ربيس بلدية معاليم أدوميم بيني كيشريبيل للصحيفة في وقت سدابت ،ندم بعدد أربعدين عامدا مدن

ت سيسها (عام  )1975من قبل ربيس الوزراء األسبت سحت رابين حان وقت فرت السيادة عليها.
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وتنقل معاريف عن عضوة الكنيست من حزب ميرتس اليساري ميخدال روزيدن قولهدا ن النوايدا لدم تعدد
خافية لدى اليمين بضم معاليم أدوميم المجاورة للقدس ،ما يعني بالضرورة عددم قامدة دولدة فلسدطينية

واعاق ددة تطبي ددت ح ددل ال دددولتين وتعد دريت أم ددن سد درابيل للخط ددر ووض ددع ص ددعوبات أمامه ددا ف ددي الس دداحة
الدولية.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/6 ،

 .21استئناف إسرائيلي ضد قرار إلغاء الحبس المنزلي للنائب غطاس
قدمت النيابة العامة اإلسرابيلية ،أمس الجمعدة ،التماسداً للمحكمدة اإلسدرابيلية ضدد قرارردا لغداء الحدبس
المنزلددي المفددروت قبددل عش درة أيددام علددى النابددب الفلسددطيني باسددل غطدداس ،وفددت مددا ذكددرت اإلذاعددة

اإلسرابيلية.

وطالبت النيابة العامة في التماسها ،أمس الجمعة ،بفرت الحبس المنزلي على النابدب غطداس ،لمددة

 30يومد داً ،بادع دداء أن ددم يش ددكل خطد د اًر عل ددى أم ددن الجمه ددور  ،بع دددما كان ددت المحكم ددة اإلسد درابيلية ،ف ددي
رحوفوت ،قد رفضت ،الخميس ،طلب الشرطة اإلسرابيلية تمديد الحبس المنزلي بحقم.

في المقابل ،أعلن المستشار القضابي للحكومة اإلسرابيلية أفيحاي مندلبليت ،الخميس ،أنم قدرر تقدديم
البحددة اتهددام ضددد غطدداس ،بددتهم ارتكدداب مخالفددات خطي درة  ،وتهريددب أجه دزة رواتددف خليويددة لألسددرى

الفلسطينيين خالل زيارتم األخيرة في  18مدن كدانون األول الماضدي ،لألسديرين الفلسدطينيين وليدد دقدة
وباسل البزرة ،في معتقل كتسيعوت الصحراوي.

السبيل ،عمان2017/1/6 ،

 .21الصحفي جدعون ليفي يدعو أنصار حل" الدولتين" لالعتراف بموته
توجم الصحفي اإلسرابيلي ،جدعون ليفي ،والمعروف بانتقاداتم الشديدة لسياسات المؤسسة اإلسرابيلية
تجاح الفلسطينيين ،بسؤال لى أنصار حل الدولتين اإلسرابيلية والفلسطينية عن الوقت الدذي سديقرون

فيم بموت رذا الحل ،في ظل اعترافهم المتكرر أنم يلفظ أنفاسم أصال وينازف سكرات الموت.

وق ددال ف ددي مق ددال نشد درح بص ددحيفة رد د رتس  :م دداذا يج ددب أن يح دددث أيض ددا حت ددى تعترف ددون بم ددوت ح ددل
الدولتين المزيد من المستوطنات مضاعفتها خمس سنوات أخرى من الجمود السياسي .

وأضاف أن معظم من يعتقدون بحدل الددولتين يعرفدون الحقيقدة ويرفضدون اإلقدرار بهدا ،وردي أن أعدداد

المسددتوطنين فددي الجددزء المعددد لدولددة فلسددطينية ،وصددلت لددى أعددداد كارفيددة ،ويعرفددون ،يقصددد أنصددار
الدولتين ،أنم ال يمكن ألي قوة في سرابيل أن تخليهم مدن مسدتوطناتهم .أنصدار الددولتين يعرفدون أندم
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ال يمكن أن تقوم دولة فلسطينية قابلة للحيداة ،ويعرفدون أن سدرابيل االسدتيطانية لدم تقصدد أبددا ترجمدة
حد ددل الد دددولتين ،والد دددليل أن كد ددل الحكومد ددات اإلس د درابيلية مد ددن اليمد ددين واليسد ددار ،اسد ددتمرت فد ددي سياسد ددة
االسددتيطان فددي األ ارضددي المحتلددة عددام  .67واعتبددر ليفددي أنصددار حددل الدددولتين وقلقهددم وخددوفهم مددن
انهيار الحل ،مفل أفراد عابلة مدات عزيدزرم موتدا دماغيدا ،وبدات جدار از لتسدليم أعضدابم للز ارعدة ،غيدر

أن عابلتم ترفت ذلك ،وت مل في أن تحدث المعجزة ويعود الميت لى الحياة.

الدستور ،عمان2017/1/6 ،

 .22خبير :تحذير من تأزم أوضاع المسجد األقصى خالل 2017

غزة  -خال فلسطين  :قال عضو اللجنة اإلسالمية العليا والخبير في شؤون القدس الدكتور جمال

عمرو :ن االحتالل اإلسرابيلي أحكم سيطرتم على المسجد األقصى خالل عام  ،2016محذ اًر مما

سيحملم العام الجديد من مخاطر جديدة عليم .وقال عمرو في تصري

لد فلسطين  ،مع مجيء

الربيس األمريكي دونالد ترامب للحكم ،فلن الوضع في األقصى والقدس سيزداد ت زماً  ،مشي اًر في
رذا السيات لى وعدح بنقل السفارة األمريكية للقدس المحتلة .وأضاف عمرو أن عقلية ترامب التي
تتشابم مع عقلية وزير جي

االحتالل أفيجدور ليبرمان ،تقودان العالم ا ن لمزيد من التطرف.

وأشار لى أن االحتالل انتقل لى مرحلة جديدة من حكام السيطرة على األقصى خالل العام
الماضي ،حيث طبت المستوطنون كل شعابررم ورغباتهم داخل المسجد أمام صمت عربي قاتل .

ودعا الخبير في شون القدس ،العالمين العربي واإلسالمي لى الوقوف وقفة جادة مقابل االنتهاكات

التي تجري يومياً داخل المسجد المبارك ،والعمل على مواجهة المشروف الصهيوني الرامي إلقامة
دولة يهودية على األراضي الفلسطينية.

فلسطين أون الين2017/1/7 ،

 .23عائلة الصياد الهسي تعتزم اإلعالن عن استشهاده اليوم
غزة  -عيسى سعد هللا  -األيام اإللكترونية  :ما يزال مصير الصياد محمد الهسي والذي أغرقتم

بحرية االحتالل وقاربم قبالة شاط بيت الريا مساء األربعاء الماضي ،مجهوالً.
وأبل جي

االحتالل ريبة الشؤون المدنية في قطاف غزة خالل اجتماف في معبر يريز ليلة أول من

أمس ،عن فشل محاوالتم العفور على الصياد الهسي.

وقال محمد المقادمة مسؤول الدابرة اإلعالمية في ريبة الشؤون المدنية في غزة ،ن الجانب

اإلسرابيلي أبلغهم بانم يجري عمليات بحث مكففة في البحر بحفاً عن جفة الهسي ولكنم وحتى
التاريخ :السبت 2017/1/7

العدد4162 :

ص

15

اللحظة لم يعفر ال على حطام المركب .وأضاف المقادمة خالل حديث مع األيام اإللكترونية  ،ن
الهيبة تتواصل مع الجانب اإلسرابيلي لالطالف على آخر تفاصيل عمليات البحث التي ما تزال
مستمرة حتى نهار أمس.

من جانبها ،تميل عابلة الهسي لى اإلعالن وبشكل رسمي عن اإلعالن عن استشهاد ابنها.

وعلمت األيام اإللكترونية أن العابلة اضطرت لى ت جيل اإلعالن عن وفاة واستشهاد ابنها محمد

( 32عاماً) حتى صبا اليوم ،نزوال عند طلب الجهات األمنية والصحية في قطاف غزة.

األيام ،رام هللا2017/1/7 ،

 .24إصابات باالختناق خالل قمع جيش االحتالل لمسيرة كفر قدوم
قلقيلية -وفا  :أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين األجانب بحاالت اختنات بعد ،ظهر يوم
الجمعة ،جراء قمع جي

االحتالل لمسيرة كفر قدوم السلمية األسبوعية المنارضة لالستيطان

والمطالبة بفت شارف القرية المغلت منذ  14عاما لصال مستوطني مستوطنة قدوميم المقامة على

أراضي البلدة.

وأفاد منست المقاومة الشعبية في البلدة مراد شتيوي ب ن قوات كبيرة من جنود االحتالل معززة ب ليات
وجرافة عسكرية اقتحمت البلدة من عدة محاور تحت غطاء كفيف من طالت قنابل الغاز والصوت
واألعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط ،ما أدى لى صابة العشرات بحاالت اختنات.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/6 ،

 .25االحتالل يسلم جثماني الشهيدين الرجبي والشلودي لذويهما في الخليل
سلمت قوات االحتالل اإلسرابيلي ،مساء يوم الجمعة ،جفماني الشهيدين حاتم الشلودي ( 26سنة)
ومحمد الرجبي( 16سنة) لى ذويهما .وجرت عملية التسليم قرب مدينة الخليل بمشاركة االرتباط

الفلسطيني ،وممفلين عن ريبة الشؤون المدنية ،وطواقم من الهالل األحمر الفلسطيني وعدد من
ممفلي القوى السياسية والمؤسسات الوطنية ،حيث تم مباشرة نقل جفماني الشهيدين لى المستشفى

األرلي في مدينة الخليل ،تمهيدا إلتمام مراسم تشيعهما في وقت الحت.

وال زالت سلطات االحتالل تحتجز في فالجاتها سبعة شهداء رم رامي العورتاني ،وعبد الحميد أبو

سرور ،ومجد الخضور ،ومصبا أبو صبي  ،ومحمد الطرايرة ،ومحمد الفقية ،ومحمد زيدان.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/6 ،
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 .26تقرير :كيف أثرت سنوات أوباما على االستيطان بالقدس؟
عد كاتب سرابيلي متخصل في شؤون القدس أن االستيطان بالمدينة تراجع في ما وصفها
بد السنوات الفماني السيبة أفناء واليتي الربيس األمريكي باراك أوباما ،مشي ار لى موقف أمريكي

منارت لالستيطان فيها .واستعرت نداف شرغاي في تقرير نشرح مؤخ ار بصحيفة سرابيل اليوم ،

المحسوبة على مكتب ربيس الحكومة ،آراء مسؤولين ذوي عالقة من النخبة السياسية للت كيد على
تراجع االستيطان في القدس ،خالفا لتقارير جهات أخرى تؤكد تزايدح في سنوات حكم نتنيارو من

 2009وحتى .2016

ورأى أن القدس أصابها الضعف أفناء السنوات الفماني الماضية ،فقد تراجع معدل الهجرة ليها،

وبات يهود كفيرون يغادرونها ،بسبب عدم وجود شقت سكنية فيها ،ولذلك فلن األغلبية السكانية
اليهودية فيها تتراجع مع مرور الوقت .

ويبين الكاتب أن االكتفاء أفناء السنوات األربعين الماضية بلدانة البناء االستيطاني بالقدس من

سرابيل فرصة للبناء واستكمال بناء  12تجمعا استيطانيا وتسكين مبتي ألف يهودي في شقها

الشرقي ،حتى دخل أوباما وفريقم البيت األبيت عام  2009لتتغير الصورة.
اللقاء األول
يقول شرغاي نم كان واضحا منذ اللقاء األول بين ربيس الحكومة اإلسرابيلية بنيامين نتنيارو وأوباما

أن خالفاتهما تركزت على جملة قضايا ،أرمها البناء االستيطاني في القدس ،فبدأت تتردد في اإلدارة
األمريكية أفكار لمنع سرابيل من فرت سيادتها على البلدة القديمة بالمدينة ،واقامة نظام دولي
خال بها .ما يراح الكاتب نذا ار أمريكيا فانيا بش ن القدس جاء من وزيرة الخارجية السابقة ريالري

كلينتون التي أبلغت مسؤوال سرابيليا كبي ار بعدم بناء حجر واحد جديد في المستوطنات المقامة شرت
المدينة ،فم غضب جو بايدن نابب الربيس األمريكي في مارس/آذار  2010من عالن لجنة التخطيط
فيها عن بناء  1500وحدة سكنية في مستوطنة رامات شلومو ،مما اضطر سرابيل إلعالن تجميد

البناء فيها.

ويوض شرغاي أن ضغوط أوباما على تل أبيب بش ن االستيطان بالقدس تتجارل ما قامت بم
سرابيل عقب حرب  ،1967حيث فرضت قانونها على ما تبقى من المدينة ،وضمت سبعين ألف

دونم من مساحتها بما في ذلك  28قرية عربية للت سيس ألغلبية يهودية مستقرة فيها.

ومع ذلك -يضيف الكاتب -حاول أوباما وقف البناء االستيطاني في القدس رغم قامة سرابيل

معظم المستوطنات اليهودية الد 12في الجزء الشرقي منها ،حيث يقيم نحو  19ألف يهودي.
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ويقدم شرغاي حصابيات عن أعداد مستوطني القدس أفناء سنوات أوباما الفماني األخيرة في أرم
مستوطنات القدس ،ففي راموت ألون يقيم خمسون ألفا ،وغيلو فالفون ألفا ،وبسغات زبيف أربعون

ألفا ،مشي ار لى أن  %74من يهود القدس ولدوا بمرحلة ما بعد احتالل ما تبقى من القدس عقب
.1967

ويقول الكاتب اإلسرابيلي ن أكفر من مبتي مستوطن يقيمون شرقي القدس بنسبة  %40من سكان

شرقيها ،و %39من يهود المدينة بشقيها ،مشي ار لى أن سياسة أوباما تجاح المدينة جاءت رغم
مخططات سرابيل في المدينة ،وتمفلت بشت الطرت ،واقامة البنى التحتية ،وانشاء المباني الحكومية

في الشي ج ار  ،واإلعالن عن حدابت وطنية. ..

واعتبر وزير شؤون القدس الحالي في حكومة االحتالل زبيف ألكين أنم رغم رفت أوباما البناء في

القدس فقد عمدت سرابيل أفناء السنوات الفماني التي واكبت حكمم لبناء ألفي وحدة سكنية سنويا
بالمدينة ،مبينا أن ذلك غير كاف لما اعتبرح حاجة فالقدس تتطلب بناء أربعة آالف وحدة سكنية

سنويا .
تنسيق مسبق
وينقل شرغاي عن مساعد سابت لوزير اإلسكان رو مابير فرو

قولم ن جذور سياسة أوباما تجاح

القدس تعود لخالفات واشنطن وتل أبيب بش نها منذ اتفات أوسلو عام  1993وخريطة الطريت عام
 ،2000حيث حصلت مواجهة قاسية بينهما بش ن االستيطان في المدينة .وينسب الكاتب لى وزير
اإلسكان السابت (عام  )2011زبيف بويم ت كيدح أنم لم يعتد أن يبل ربيس الحكومة عن أي

مخططات استيطانية بالقدس ،ولم يحبذ ما اعتبررا الوصاية األمريكية ،فيما عبر وزير اإلسكان
التالي أوري أريبيل من البيت اليهودي عن حباطم من الضغوط األمريكية بش ن االستيطان في
المدينة.

وينقل الكاتب عن آفي يتام -الذي كان وزي ار لاسكان عام  -2003أن العرف جرى على ضرورة
عالم السفير األمريكي في تل أبيب دان كرتسر ب ي خطة للبناء االستيطاني في القدس ،فيما أكد

مابير شطريت -الذي كان زي ار لاسكان عام  -2008أن أي بناء استيطاني في المدينة تم بالتوافت
مع مكتب ربيس الوزراء.
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 .27استشهاد  20فلسطينيا برصاص االحتالل لم يشكلوا خط ار على أحد
تل أبيب  -نظير مجلي :كشفت مصادر يسارية يهودية من أنصار السالم ،عن وقوف نحو  20حالة
عدام لفلسطينيين ،منذ اندالف األحداث في القدس والضفة الغربية ،في شهر أكتوبر (تشرين األول)

 ،2015على غرار جريمة يليؤور أ ازريا ،الذي أطلت النار على الجري

الفلسطيني عبد الفتا

الشرف ،في مارس (آذار) الماضي ،وقتلم .وقالت المصادر ،ن رؤالء الفلسطينيين ،لم يشكلوا خط ار
على أحد ،ولم يتسببوا في وجود خطر.

الشرق األوسط ،لندن2017/1/7 ،

" .28قدس برس" 378 :إسرائيليا اقتحموا المسجد األقصى خالل أسبوع
القدس المحتلة -من فاطمة أبو سبيتان ،تحرير والء عيد :رصدت وكالة قدس برس نترناشيونال
لألنباء ،اقتحام  378سرابيلياً لباحات المسجد األقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة خالل
األسبوف الماضي الممتد ما بين الد 1حتى الد 5من شهر كانون فاني/يناير الحالي.

وشهد األسبوف الماضي اقتحام  264مستوطناً للمسجد األقصى ،حيث تقوم شرطة االحتالل بلدخالهم
من باب المغاربة الخاضع لسيطرتها الكاملة منذ عام  ،1967لى جانب ت مين الحماية لهم من قبل

القوات الخاصة المدججة بالسال  ،حتى خروجهم من باب السلسلة .

وقالت مراسلة قدس برس ن من بين المستوطنين من يحاول ت دية صلوات وطقوس تلمودية عند

اقترابم من باب الرحمة  ،ال أن حراس المسجد األقصى يقومون بالتصدي لهم ،كما حدث مع

مستوطنين ،األسبوف الماضي.
ْ
واقتحم  64من فبة الطُالب اليهود األقصى المبارك خالل األسبوف الماضي ،حيث تتعمد شرطة

قدس برس2017/1/6 ،

 .29مساع لتوحيد المؤسسات العاملة لفلسطين في دول أمريكا الالتينية
دعا قادة مؤسسات العمل الفلسطيني في مدينة كونسبسيون فاني المدن التشيلية ،لى توحيد موقف

ممفلي الجالية الفلسطينية في شيلي خاصة وِفي مختلف مناطت الشتات خدمة للقضية الفلسطينية في
مواجهة االحتالل.

وكشف ربيس النادي االجتماعي الفلسطيني في العاصمة التشيلية سانتياغو موريس خميس ،النقاب

في حديث خال لد قدس برس  ،عن أن قادة العمل الفلسطيني ،في تشيلي وباقي دول أمريكا
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الالتينية يبذلون جهودا كبيرة لتوحيد صفوفهم ،من أجل الوصول لعقد مؤتمر جامع لفلسطينيي أمريكا
الالتينية وأوروبا يكون ردغم دعم الحقوت والفوابت الفلسطيني  ،كما قال.

وأكد ربيس المركز العربي في كونسبسيون أليكس قطان ،في كلمة لم خالل لقاء لعدد من قادة
مؤسسات العمل الفلسطيني في مدينة كونسبسيون مع وفد قيادات العمل الفلسطيني في أوروبا الذي

يزور تشيلي رذح األيام ،أن المطلوب من كافة العاملين للش ن الفلسطيني ال سيما في الشتات،

التوجم للحديث عن الحاضر والمستقبل ،والتفكير في ما يمكن أن يقدمونم لخدمة الحت الفلسطيني
ا خذ في الذوبان في غمرة انشغاالت العالم بقضايا أكفر جذبا وت في ار في العالم من الصراف

الفلسطيني  -الصهيوني.

قدس برس2017/1/6 ،

 .31الصورة تفضح جرائم "إسرائيل"
أمام آلة االحتالل اإلسرابيلي المدمرة ،ظهر الكفير من أساليب االحتجا

ضد ممارساتم ،وكان

للعدسة الصحفية نصيبها الكبير وأسلوبها الخال في توفيت انتهاكات كبيرة ضد الشعب الفلسطيني.
رذح العدسات لمصورين أحرار من جنسيات متعددة أسسوا مجموعة آكتيفستيلز منذ  2005لتغطية

األحداث البارزة في فلسطين  /سرابيل  ،فكان عملهم احتجاجياً بطريقة خالقة.

يعاين رذا الكتاب أرشيف المجموعة ونشاطها من وجهة نظر تاريخية ،ونظرية ونقدية ،وشخصية.

ورو نتيجة حوار معمت بين أعضاء المجموعة والناشطين والصحفيين والمفقفين واألكاديميين ،ويعتبر

كدراسة تعريفية ونهابية لعملهم .تجمع المحررتان (فيرد ميمون وشيراز غرينباوم) بين الصور باأللوان

الكاملة مع المقاالت والتعليت ،ورو يعد على حد سواء مسارمة كبيرة في تغطية األحداث البارزة في
فلسطين ،باإلضافة لى ذلك تشكل رذح الصور مجموعة فريدة من الفن البصري .والعنوان األصلي

للكتاب رو نشيطون ال نزال :التصوير كاحتجا

في فلسطين /سرابيل صادر حديفاً عن دار

بلوتوبرس البريطانية في  319صفحة من القطع الكبير.

الخليج ،الشارقة2017/1/7 ،

" .31هآرتس"" :إسرائيل" زادت من منع مرضى السرطان بغزة من الوصول للمستشفيات
ير مطوال عن معاناة
رام هللا -ترجمة القدس  :نشرت صحيفة ر رتس العبرية ،صبا يوم الجمعة ،تقر ا
مرضى السرطان في قطاف غزة ،وحرمانهم من العال نتيجة التشديد اإلسرابيلي في منحهم تصاري
للوصول لى المستشفيات اإلسرابيلية أو الفلسطينية بالضفة.
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وأشارت الصحيفة ،لى أن عشرات المرضى بدأوا يحتجون مؤخ ار على سياسات سلطات االحتالل
اإلسرابيلية لمنع وت خير صدار التصاري لهم ،ما يؤفر على عالجهم وفرل استشفابهم ،مشيرةً لى
زيادة حادة في عدد المرضى الذين ال يحصلون على مفل رذح التصاري لتلقي العال الطبي.
وقالت يمان شنن التي ترأس جمعية العون واألمل لمساعدة مرضى السرطان لصحيفة ر رتس ،
نم سيتم تصعيد االحتجاجات ضد السياسيات اإلسرابيلية التي تمنع النساء من تلقي العال ما يمفل

صدار عقوبة بلعدامهن مشيرة لى أن سلطات االحتالل اإلسرابيلية ال تقدم سببا واضحا ومحددا
لرفت من المرضى التصاري  ،وتتذرف ب ن ذلك يتم لد أسباب أمنية .

وتطرت رارتس لعدد من المرضى الذين أجرت الصحيفة مقابالت معهم حول تدرور حاالتهم

الصحية نتيجة منعهم من مغادرة قطاف غزة لتلقي العال  ،مشيرةً لى أن بعت الحاالت ُسم لها
سابقا بالمغادرة ولدى محاولتها العودة الستكمال العال منعت من ذلك.
ووفقا لمؤسسة أطباء من أجل حقوت اإلنسان التي تساعد المرضى بغزة ،فلن عدد حاالت منع

المرضى من الحصول على تصاري تنقل تتي لهم الوصول لى المستشفيات بالضفة والقدس وتل
أبيب للعال  ،شهدت خالل العام  2016زيادة بلغت  %44مقارنة بالعام الذي سبقم.

وقالت المؤسسة أن  69طلبا للعال تم رفضها خالل  ،2016مقابل  48في عام  ،2015و 23تم

رفضها في .2014

القدس ،القدس2017/1/6 ،

 .32دراسة إسرائيلية :عالقة السيسي بـ"إسرائيل" غير مسبوقة
قالت د ارسدة سدرابيلية صددرت حدديفا ن الدربيس المصدري عبدد الفتدا السيسدي مدا زال يواجدم تحدديات
بعددد مددرور فالفددة أع دوام علددى وصددولم للسددلطة ،جددزء منهددا مشدداكل قديمددة فددي الدولددة ،وآخددر نش د فددي

السنوات األخيرة ،في ظل حالة عدم االستقرار في المنطقة.

وأضددافت الد ارسددة -التددي أعدددرا البروفيسددور أف درايم كددام ،ونشددررا معهددد أبحدداث األمددن القددومي التددابع

لجامعة تل أبيب -أن مصادر مشاكل السيسي تكمدن فدي فالفدة عوامدل أساسدية ،أولهدا المواجهدة التدي
يخوضها مع خصومم السياسيين وعلى رأسهم جماعة اإلخوان المسدلمين ،وفانيهدا الحدرب التدي يشدنها
على الجماعات اإلسالمية المسلحة ،وفالفها التحديات االقتصادية.

وأوض كام -ورو مساعد ربيس المعهد -أن خصومة السيسي مع اإلخوان تزداد في ظدل مدا تحظدى
بم الجماعة من ت ييد شعبي ألن السلطة تم انتزاعها منها بطريقة غير قانونية ،ورو ما يرش استمرار

المواجهددة بددين الجددي

التاريخ :السبت 2017/1/7

والجماعددة .التهديددد األمنددي المتمفددل بالجماعددات المسددلحة العاملددة ضددد نظددام
العدد4162 :

ص

21

السيسددي ،تتركددز فددي فالفددة مواقددع ،أولهددا فددي سدديناء ،وفانيهددا بددبعت المندداطت الحضدرية بقلددب مصددر،
وفالفها في غرب البالد مت فرة بالقتال في ليبيا

الدراسة طرحت تساؤالت حول قددرة نظدام السيسدي علدى االسدتقرار والبقداء رغدم مدا يمدر بدم مدن أزمدات

أمنيددة واقتصددادية ،السدديما بعددد يقدداف دول الخلدديي العربددي دعمهددا المددالي لمصددر ومددا تسددببم مددن ر دزة

حقيقية للنظام.

وتحدددفت كددذلك عددن أن سدرابيل تددرى فددي نظددام السيسددي فرصددة لتمتددين العالقددات مددع مصددر ،حددي أن
مسددتوى المصددال المتبادلددة بددين القدداررة وتددل أبيددب اتسددع فددي السددنوات األخي درة ،ليصددل لدرجددة غيددر
مسبوقة من الحميمية والود ،وتبقى المس لة األمنية ري بيضة القبان في رذح العالقات الفنابية.

سرابيل من جهتها تبدي دعمها الكامل للجهود األمنيدة والعسدكرية المصدرية بسديناء ،وتقددم مسداعدتها

للجي

المصري في مجال المعلومات األمنية واالستخبارية.

وأضاف الكاتب أن رناك تعاونا بين مصر واسرابيل بمجاالت ال داعي لذكررا بهذح الدراسة.
وأشار لى أن سرابيل تنشط في قناف الواليات المتحددة لضدمان اسدتمرار الددعم األميركدي لمصدر فدي

ظددل تددوتر عالقددات السيسددي مددع ال دربيس األميركددي بدداراك أوبامددا .الد ارسددة ختمددت بددالقول ن س درابيل
تنظر بعين الرضا لما يقوم بم السيسي تجاح حركة حماس وتدمير مبات األنفات التدي توصدل السدال
ليها ،واعالن الحركة منظمة ررابية ،واعتبررا عدوة لمصر نظ ار لعالقتها بجماعة اإلخوان.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/6 ،

 .33اللجنة القطرية لإلعمار تتفقد سير مشاريعها في غزة
غزة – أشرف مطر ،مصعب اإلفرنجي :قام الدكتور المهنددس يوسدف الغريدز ،مستشدار ربديس اللجندة
المنفذة ضمن منحة
القطرية إلعادة عمار غزة ،بجولة تفقدية ميدانية لمشاريع اللجنة في قطاف غزة ،و ُ
سمو األمير الوالد حمد بن خليفة آل فاني ،والبال قيمتها  407ماليين دوالر.
وشملت الجولة التي شارك فيها لفيف من مهندسي اللجنة القطرية ومنسقي المشاريع فيهدا ،زيدارة لعددد

بدءا بمدينة سمو الشي حمد بن خليفة آل فاني السكنية بمحافظة خان يدونس
من مشاريعها في غزةً ،
جنددوب القطدداف .واطلددع الوفددد علددى سددير األعمددال النهابيددة للمرحلددة الفانيددة مددن المدينددة وأعمددال البنيددة
التحتي ددة فيه ددا ،والت ددي م ددن المق ددرر االنته دداء منه ددا م ددع نهاي ددة ش ددهر ين دداير الج دداري ،تمهي دددا لتس ددليمها
لمستحقيها بعد جراء القرعة المكانية اإللكترونية من ِقبل و ازرة األشغال العامة واإلسكان.
وتض ددمنت الجول ددة الميداني ددة زي ددارة لمش ددروف نش دداء مرك ددز الت ري ددل واإلص ددال بخ ددان ي ددونس ،ومش ددروف

تصريف مياح األمطار الفابضة من المرحلة األولى مدن شدارف صدال
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عمددارات سددكنية فددي حددي القسددطل بدددير الددبل وسددط قطدداف غ دزة ،باإلضددافة لددى مشددروف نشدداء مجمددع
قصر العدل في منطقة الزرراء .في غضون ذلك ،نفذت اللجندة القطريدة لاعمدار زيدارة ميدانيدة لموقدع
مشروف مبنى السفارة القطرية وسدكن السدفير محمدد سدماعيل العمدادي ،واألعمدال الخارجيدة وملحقاتهدا

في غزة المرحلة األولى-الهيكل الخرساني .

الشرق ،الدوحة2017/1/7 ،

 .34مسؤولون سودانيون ينفون وقوع قصف إسرائيلي شرق البالد
الق دداررة  -محم ددود ق دددي  :نف ددى المستش ددار اإلعالم ددي لس ددفارة الس ددودان بالق دداررة ،محم ددد جب ددارة  ،قي ددام
االحتالل اإلسرابيلي بقصف مدينة بورتسودان فجر أمس الخميس ،مؤكداً أن ما جرى حادث تصادم
بين سيارتين أحدرما محملدة بدالوقود مدا أدى النفجارردا .وقدال جبدارة فدي حدديث مدع قددس بدرس ن

مددا أشدديع عددن قصددف س درابيلي لسدديارات علددي طريددت بورتسددودان – أوسدديف (شددرت السددودان) بدددعوى

حملهددا ذخيدرة للمقاومددة الفلسددطينية غيددر صددحي  .ونقددل جبددارة عددن المتحدددث باسددم الجددي

نفي األنباء التي ترددت عن القصف ،مشي اًر لوجود تدريبات عسكرية سودانية في المنطقة.

السددوداني

وتداول نشطاء سودانيون عبر منصات التواصل اإلجتماعي ،أمس الخميس ،تعرت سيارات لقصدف
سرابيلي شرت السودان.

وعد د از جب ددارة ت ددداول النش ددطاء لخب ددر القص ددف ،لتحلي ددت ط ددابرات س ددودانية ف ددي أجد دواء المنطق ددة أفن دداء

مشاركتها في تدريبات عسكرية.

قدس برس2017/1/6 ،

 .35ممثلو اللجنة الرباعية يجتمعون في باريس لمناقشة مشروع قرار مؤتمر السالم الدولي
الناصدرة  -والء عيددد :قالددت مصددادر عبريددة ،ن ممفلددي اللجنددة الرباعيددة الدوليددة ،ومسددؤولين عددن دول
عربية وأوروبية ،سيعقدون يوم الجمعة اجتماعاً في باريس ،لمناقشة صديغة مشدروف القدرار الدذي سديتم
اعتمادح في مؤتمر السالم الدولي المقرر عقدح في العاصمة الفرنسية منتصف الشهر الحالي.

وذك ددرت اإلذاع ددة اإلسد درابيلية العام ددة ،بد د ن مش ددروف القد درار المن ددوي مناقش ددتم ،سيتض ددمن ش ددجبا لسياس ددة
االستيطان والتوسع االسرابيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين واإلجدراءات األخدرى التدي تقدوت

مبدأ حل الدولتين.
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 .36برلمانيون تشيليون يستعدون إلطالق حملة لمطالبة بريطانيا باالعتذار عن وعد بلفور
سددانتياغو :يسددتعد عدددد مددن أعضدداء البرلمددان التشدديلي المناصدرين للقضددية الفلسددطينية ،إلطددالت حملددة
دوليددة مددن مقددر البرلمددان فددي العاصددمة التشدديلية سددانتياغو لمطالبددة المملكددة المتحدددة باالعتددذار للشددعب
الفلسطيني بسبب وعد بلفور ،الذي أسس لالحتالل أرضهم قبل قرن من الزمان (.)1917

وقد أكدد ندواب فدي البرلمدان التشديلي ،أن مناصدرة القضدية الفلسدطينية فدي تشديلي تمفدل موقدف الغالبيدة

العظمى من القوى السياسية الفاعلة في تشيلي.

وأوض النابب في البرلمان التشيلي عن الحزب الديمقراطي المسيحي (يسار وسط) ،فدؤاد شدارين فدي

حددديث خددال مددع قدددس بددرس  ،أن مناصددري فلسددطين فددي البرلمددان التشدديلي ،والددذين يقددارب عددددرم

نص ددف ند دواب البرلم ددان الب ددال ع دددد أعض ددابم  158بغرفتي ددم ،يقف ددون بش دددة ال ددى جان ددب القد درار األمم ددي
المنددارت لالسددتيطان ،ويسددعون إلقندداف بوقددف اسددتيراد أي سددلع سدرابيلية مددن المسددتوطنات ،والضددغط
باتجاح القبول بحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية بحدود عام .1967

من جانبم أكد العضو في البرلمان التشيلي عن الحزب الديمقراطي المسديحي جدور سدبا فدي حدديث
لد د قدددس بددرس  ،أن مناصددري فلسددطين لدديس فددي البرلمددان وحدددح وانمددا فددي كددل المؤسسددات الرسددمية
التشدديلية ال يواجهددون تحددديات كبيدرة ،وأن سددناد التشدديليين لفلسددطين فددي مواجهددة االحددتالل رددو القاسددم

المشددترك بددين غالبيددة الشددعب التشدديلي ،وأن المؤيدددين لدولددة االحددتالل فددي البرلمددان وِفددي الحكومددة ال
يشكلون أي خطر  ،على حد تعبيرح.

وكان أعضاء في البرلمان التشيلي مناصرون للقضية الفلسدطينية قدد اسدتقبلوا أمدس الخمديس وفددا مدن

قيادات العمل الفلسطيني في أوروبدا مرفوقدا بعددد مدن االعالميدين الفلسدطينيين ،الدذين يدزورون تشديلي

رذح األيام ضمن فعاليات تسعى لتسليط الضوء على فلسطينيي تشيلي ،الذين يشدكلون الكتلدة البشدرية
األضخم لالجبين الفلسطينيين في دول أمريكا الالتينية.

ويسددتعد برلمددانيون تشدديليون إلطددالت حملددة لمطالبددة بريطانيددا باالعتددذار لفلسددطين عددن وعددد بلفددور فددي

الذكرى المابوية لوعد بلفور ،وكذا العمل على توحيد جهود برلمدانيي دول أمريكدا الالتينيدة المناصدرين
لفلسطين.

قدس برس2017/1/6 ،

 .37وسم "صنع في مستوطنات إسرائيلية" يظهر للمرة األولى في فرنسا
القدددس المحتلددة – األناضددول :ذكددر تقريددر سدرابيلي أن وسددم صددنع فددي مسددتوطنات سدرابيلية ظهددر،
مؤخ اًر ،في مجموعة متاجر فرنسية ،للمرة األولى.
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وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ،الجمعة  ،2017-1-6نم تمدت مالحظدة وسدم صدنع فدي
مستوطنات سرابيلية في محل تجاري في ضواحي العاصمة الفرنسدية بداريس .وأضدافت أن السدفارة

اإلسد درابيلية ف ددي فرنس ددا عل ددى عل ددم به ددذح الحادف ددة وطلب ددت م ددن المنظم ددات اليهودي ددة ف ددي فرنس ددا دع ددوة
المجموعة لى ازالة اإلشا ارت المهينة  .وتابعت أن مدير السوبرماركت قال نها مبادرة محليدة لوضدع
رذح العالمة وال عالقة لم بها ،وعلى ذلك فقد استبدل في اليوم التالي اإلشارة بكلمة ( سرابيل).

وأشد ددارت الصد ددحيفة لد ددى أن ( س د درابيل) تد دددعي أن رد ددذا انتقد ددام الحكومد ددة الفرنسد ددية ل د درفت ( س د درابيل)

المشاركة في المؤتمر الدولي للسالم في باريس يوم  15الجاري .

ولكنهددا اسددتدركت أن المسددؤولين فددي السددفارة اإلس درابيلية يعتقدددون أن رددذح مبددادرة مددن موظددف مؤيددد

للفلسطينيين في المحل  .ولفتت لى أن رذح ري المرة األولى التي تظهر فيها ركذا شارة في فرنسا.

فلسطين اون الين2017/1/6 ،

 .38قمر اصطناعي إسرائيلي يكشف نشر صواريخ روسية بسورية
بالل ضارر :كشف قمدر اصدطناعي سدرابيلي ألغدرات التجسدس أن روسديا نشدرت صدواري متطدورة
من طراز سكندر في سورية ،وذلك ألول مرة حسبما ذكرت القناة الفانية للتلفزيون اإلسدرابيلي اليدوم،

الجمعة .والتقط القمر االصطناعي أروس-بي  ،من صنع الصناعات الجوية وشركة ميجسات في
سرابيل ،صو ار بجودة عالية لهذح الصواري .

وتظهر في الصور صواري

سكندر محملة على شاحنات في طرف قاعدة جوية سدورية فدي منطقدة

الالذقية ،وفي صور أخرى تمت تغطية رذح الصواري .

وبحسب القناة الفانية فلن رذح الصور تفبت تقديرات لدى أجهزة اسدتخبارات غربيدة ومفادردا أن روسديا

نش ددرت ف ددي س ددورية منظوم ددة صد دواري أرت – أرت متط ددورة .وكان ددت ر ددذح الصد دواري مخفي ددة ع ددن
األنظددار حتددى اليددوم ،لكددن أمطددا ار غزيدرة وفيضددانات اضددطرت الددروس لددى نقددل الشدداحنات مددن مكانهددا
لى موقع آخر ما أدى لى اكتشاف وجودرا بواسطة قمر التجسس اإلسرابيلي.

عرب 2017/1/6 ،48

 .39الصين تقرر إرسال آالف عمال البناء إلى "إسرائيل"
وكدداالت :صددادقت الصددين علددى قدرار رسددال آالف مددن عمددال البندداء الصددينيين للعمددل داخددل سدرابيل،
وبموجددب االتفددات الصدديني اإلس درابيلي فددلن سددتة آالف عامددل صدديني سيصددلون لددى س درابيل خددالل

النصف األول من العام الحالي.
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وقالددت و ازرة الداخليددة اإلسدرابيلية فددي بيددان لهددا ن مسددودة االتفددات وقعددت فددي العاصددمة الصددينية بكددين
بين و ازرة االقتصاد الصينية واتحاد المقاولين الصينيين من جهة وبين وفدد سدرابيلي مدن جهدة أخدرى،

ويمفل الوفد و ازرات الخارجية والداخلية والمالية واإلسكان.

وأضافت الدو ازرة أندم مدن المحتمدل أن يوقدع رسدميا علدى االتفدات فدي األسدبوف األخيدر مدن فبراير/شدباط

المقب ددل ،وال ددى ذل ددك الح ددين س ددينهي الطرف ددان الترتيب ددات الض ددرورية لجل ددب العم ددال ف ددو ار بع ددد التوقي ددع،
وبموجب االتفات فلنم سيتم جلب ستة آالف عامل في األشهر الستة األولى لى س اربيل.

ويد ددرى مراقبد ددون أن رد ددذح الخطد ددوة تتعد ددارت مد ددع الموقد ددف الصد دديني الرسد ددمي مد ددن بند دداء المسد ددتوطنات

اإلسد درابيلية ،بم ددا ف ددي ذل ددك تص ددويتها ف ددي مجل ددس األم ددن ال دددولي الش ددهر الماض ددي لص ددال قد درار ي دددين
االستيطان اإلسرابيلي.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/6 ،

 .41إدارة الفيس بوك تغلق حسابات لصفحات تابعة لحماس ولنشطاء فلسطينيين
رام هللا :شددنت دارة موقددع فيسددبوك مسدداء الجمعددة ( ،)1-6حملددة غالقددات واسددعة اسددتهدفت عش درات
الص ددفحات والحس ددابات التابع ددة والمقرب ددة م ددن حرك ددة المقاوم ددة اإلس ددالمية حم دداس بالض ددفة الغربي ددة،

وحسابات نشطاء فلسطينيين.

حملة اإلغالقات التي وصفت بالكبرى من بين حمالت اإلغالقات السابقة إلدارة فيسبوك ،شملت ما

دابا شخصديوا ،ورددو مددا ُعددد
يزيددد عددن  90صددفحة تابعددة ومقربددة مددن حركددة حمدداس ،ضددافة لددى  30حسد ً
محاولةً الجتفاث الصفحات الداعمة للمقاومة الفلسطينية بالضفة المحتلة.
وجاءت الحملة الشرسة للفيسبوك عقب االنتشار الكبير الذي حظيت بم حملة كن مفل عيا

 ،التي

أحيت الذكرى السنوية الد 21الستشدهاد المهنددس األول فدي كتابدب عدز الددين القسدام الجندا العسدكري
لحركة حماس.

كما أغلقت دارة موقع التواصل االجتمداعي “فيسدبوك” حسدابات عددد مدن الناشدطين الفلسدطينيين؛ فدي

استمرار لسياسة محاصرة المحتوى الفلسطيني باالتفات مع االحتالل اإلسرابيلي .

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/6 ،

 .41شكوك إسرائيلية في نيات ترامب ...ومخاوف من مؤتمر باريس
القدس المحتلة  -أمال شحادة :أسبوعان على تسلم دونالدد ت ارمدب الرباسدة األمريكيدة ،وأقدل مدن عشدرة
أيام على مؤتمر السالم الدولي في باريس ،ري فترة حاسمة في نظر الحكومة اإلسرابيلية .خالل رذح
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الحقبة الزمنية القصيرة ،تعمل و ازرة الخارجية وديوان ربيس الوزراء وغيررما من المؤسسات علدى مندع
صدددور قد اررات تضددع تددل أبيددب مددن جديددد أمددام مسدداءالت دوليددة .وت مددل الحكومددة أن يحقددت ت ارمددب مددا

وعدددرا بددم :نقددل السددفارة األمريكيددة مددن تددل أبيددب لددى القدددس ،واجددازة مشدداريع االسددتيطان ،واالعت دراف
بالقدددس عاصددمة إلس درابيل وتغييددر العالقددات بشددكل جددذري بددين البيددت األبدديت وبددين حكومددة بنيددامين

نتانيارو.

رنالك قلت واض من مؤتمر باريس .نتانيارو نفسم تحدث عن رذا القلت ،وقال خالل لقاء مع سفراء
سرابيل في الخدار  ،ن رنداك مدن يريدد أن يتخدذ قد اررات معاديدة إلسدرابيل فدي مدؤتمر بداريس ويحولهدا
لى ق اررات في مجلس األمن الدولي قبيدل العشدرين مدن الشدهر .ويتعداظم القلدت اإلسدرابيلي فدي أعقداب

الح ددديث ع ددن ني ددة فرنس ددا ط ددر ع دددد م ددن المب ددادف لتس ددوية القض ددايا الكب ددرى ف ددي الصددراف اإلسد درابيلي-

الفلسد دطيني ،خ ددالل م ددؤتمر الس ددالم ال دددولي المنعق ددد عل ددى أ ارض دديها ،كقض دديتي الالجب ددين الفلس ددطينيين
ومسددتقبل القدددس الش درقية .كمددا يقلقهددا احتمددال أن تطددر سويس درا ،التددي تولددت رباسددة مجلددس األمددن،

مشددروف ق درار بددرو خطدداب وزيددر الخارجيددة األمريكددي جددون كيددري ،للتسددوية .وأطلددت نتانيددارو ،الددذي

يشددغل أيض داً منصددب وزيددر الخارجيددة ،خطددة مكففددة تقودرددا و ازرة الخارجيددة لمنددع اسددتغالل فت درة دارة
أوباما ،حتى العشرين من الشهر ،لطر مشروف تسوية.

أعضاء الليكود الحاكم والمستوطنون الذين أطلقوا رسالة أولية لترامب يدعونم فيها لى أن تكون أولدى

خطواتم تجاح سرابيل ،دعم استبناف البناء في القدس والكف عن جراء بالغ األمريكيين في كل مرة
يتم فيها نشر المناقصات للبناء في القدس .فلسرابيل ،بحسب مدا يدرى الليكوديدون والمسدتوطنون باتدت
مكبلة سواء في البناء أو في تنفيذ أوامر ردم بيوت الفلسطينيين التي تقدرر رددمها بذريعدة البنداء غيدر

المرخل.

ال أن الشكوك في شخصية ترامب المتقلبة قابمة .كفيرون يددعون اإلسدرابيليين لدى تهدبدة حماسدتهم،

فما يقال في معارك االنتخابات ليس بالضرورة رو الذي ينفذ .وترامب نفسدم معدروف بمزاجيتدم .وردذح
صددفات ال تضددمن االلتدزام بددالوعود .وحتددى رسددابل الطم نددة التددي وصددلت لددى تددل أبيددب لددم تخفددف مددن

قلت اإلسرابيليين ،فترامب لن يكون وحيداً في السداحة الدوليدة لددى اتخداذ أي قدرار ،حتدى لدو أراد .واذا
قرر نقل السفارة األمريكية لى القدس ،مفالً ،فلن خطوات عملية ستتخذ على الحلبة الدوليدة قدد تلزمدم
بالتراجع .ولو نفذت الدول العربية مفالً مطلب السلطة الفلسطينية ،كما صاغم صابب عريقات ،أمين
س ددر اللجن ددة التنفيذي ددة لمنظم ددة التحري ددر ،وط ددردت الممفل ددين الديبلوماس دديين األمددريكيين م ددن عواص ددمها

كخطوة احتجاجية ،فلن ترامب سيتراجع.
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وركذا ،فلن وضدع يدوم  20كدانون الفداني ،كيدوم تداريخي للتغييدر كمدا رتدف الدوزير االسدتيطاني نفتدالي
بينت ،ليس مضموناً.

داخليد داً تش ددهد سد درابيل أيضد داً صد دراعاً ،تف دداقم حت ددى ب ددين وزراء الحكوم ددة ،بع دددما أطل ددت بعض ددهم ،وف ددي
مقدمهم ،وزي ار التعليم نفتالي بينت والقضاء ييلت شكيد ،الدعوة لى ضدم الضدفة الغربيدة لدى سدرابيل

واإلعالن عن رفت قامة الدولة الفلسطينية .ردذح الددعوة تفيدر فدي ردذح األيدام نقاشداً بدوتيرة عاليدة فدي
سرابيل ،على رغم األحداث الملتهبة األخرى التي تشغلهم كالتحقيت مع ربيس الحكومة.

مس لة الضم تشكل بالنسبة لجهات عدة ،خطوة خطيرة وقد برز بدين معارضديها وزيدر شدؤون التطدوير

اإلقليمددي تسدداحي رنغبددي ،الددذي وصددف ضددم أج دزاء مددن الضددفة بالكارفددة .وخددات معركددة ضددد بينددت
قدابالً ن دعدوة كهددذح مدن شد نها أن تضدع سدرابيل فددي مدازت مددن الصدعب الخدرو منددم .وردذا الموقددف
جاء متوافقاً مع موقف زعيم المعارضة يتسحات ررتسوغ ،الذي اعتبر خطوة كهذح تك ار اًر لما حدث في
البوسنة ،واتهم بينت ومطلقي دعوة الضم بالسعي لى غسل دماغ الجمهور باألكاذيب ،فالمناطت C

التي يريدون ضمها تشكل  60في المبة من الضفة الغربية ،ورذا يعندي لديس فقدط أن ردذا األمدر لديس

ممكناً ،بل مسدتحيالً  .بطدر خطدة الضدم تخدوت سدرابيل مواجهدة قانونيدة دوليدة ضدد معارددة جنيدف
الرابعة التي أقرت أن مناطت الضفة الغربية والقدس الشرقية ري أرات محتلدة .ويحدذر رافضدو الضدم

من أن خطوة كهذح ستحول سرابيل لى دولة أبارتهايد في شكل رسمي.

تقر سرابيل ،وفت مدوناتها الرسمية أن في الضفة غالبية فلسطينية حاسدمة تصدل لدى  82فدي المبدة.

وفي  60مستوطنة من بين  ،126يعي

أقل من ألف مستوطن سرابيلي فدي كدل منهدا ،ويبلد مجمدوف

اإلسرابيليين فيها  28ألف سرابيلي فقط .في  51مسدتوطنة أخدرى ،يتدراو عددد سدكان كدل واحددة منهدا
بددين  1000و 5000نسددمة ،يعددي

 114ألددف س درابيلي فقددط .الد د 15مسددتوطنة األخددرى ،رددي تلددك التددي

تشكل كتل االستيطان اإلسرابيلية .رذح الكتل ،مع القدس الشرقية ،تمتد على نسدبة  4فدي المبدة فقدط

ويعي

فيها حوالي  80في المبة من المستوطنين.

لقد تراجع عدد المستوطنين من  10.4في المبة لدى  4فدي المبدة فقدط .كمدا تغيدرت عوامدل الزيدادة فدي
عدد السكان في شكل كبير ،حيث أن مصدر فلث الزيادة ،فقط ،رو الهجرة من داخل الخط األخضر
لى الضفة ،بينما مصدر الفلفدين ا خدرين مدن الزيدادة الطبيعيدة .بمفدل ردذح الوضدع لديس فقدط سديكون

بينددت وشددكيد وداعمورمددا عدداجزين عددن تحقيددت خط دوات أوليددة مددن خطددتهم ،بددل ن الوضددعية القابمددة

سددتدفع لددى المزيددد مددن الضددغوط الدوليددة والمحليددة للتوصددل لددى تسددوية سلم د ددية علددى أسدداس دولتددين
لشعبين.
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 .42عن عقد المجلس الوطني الفلسطيني ..هل من أمل؟
ياسر الزعاترة
من الصعب الركون لى نوايا محمود عباس من وراء عادة الحديث عن المجلس الوطني ،أو الجلسدة

التحضيرية التي ستعقد في بيروت بعد أيدام ،لكدن قدراءة سديرتم السياسدية مندذ العدام  2004ولغايدة ا ن
ال تمنحنددا جرعددة مددن التفدداؤل؛ رددو الددذي جعددل مددن منظمددة التحريددر الفلسددطينية ،مجددرد مؤسسددة تابعددة

للسدلطة الفلسدطينية ،وان جدرى توزيدع الكدالم المرسدل عددن كونهدا المرجعيدة لهدا ،األمدر الدذي ال تسددعفم
الوقابع خالل السنوات التي كان رو الزعيم” خاللها ،وان لم يكن الحال أفضل بكفير قبل ذلك.

كمدا أن مجدديء االنعقداد بعددد مدؤتمر حركددة فدت  ،يشددير بددورح لددى احتمدال أن يكددون اسدتم ار ار لألرددداف
التي عقدد مدن أجلهدا المدؤتمر المدذكور ممدفال فدي تكدريس تفدرد عبداس بالحركدة والسدلطة والمنظمدة فدي
آن ،وذلك من أجل استبعاد خصمم محمد دحالن الذي ال زال رغم كدل شديء يحظدى بددعم كبيدر مدن

أط دراف عربيددة فاعلددة ،أرمهددا مصددر ،فضددال عددن ريمنتددم علددى الحركددة فددي قطدداف غ دزة .وحددين ُيعقددد
االجتمدداف الددذي نحددن بصددددح فددي بيددروت ،ولدديس فددي القدداررة أو أي مددن العواصددم التددي تبدددو أقددرب
لدحالن ،ففي ذلك ما يؤكد القناعة المشار ليها حول األرداف الكامنة من وراء انعقادح.

أيا يكن األمر ،فالماء يكذب الغطاس كمدا يقدال ،وحدين توافدت حمداس ،وربمدا الجهداد أيضدا علدى مبددأ
الحضور ،فهذا موقف مهم ،ورما الحركتان غير الممفلتين في منظمة التحرير.

لقد كنا منذ سنوات بعيدة ضد فكدرة انتخابدات السدلطة ،قبدل  2006وبعددرا ،ومدع عدادة تشدكيل منظمدة

التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية من خالل انتخابدات فدي األمداكن التدي يمكدن عقدد انتخابدات
فيها ،مع توافقات في األخرى ،وذلك من أجل تدرميم الوضدع الفلسدطيني برمتدم ،وتشدكيل مرجعيدة لكدل

الشددعب الفلسددطيني ،بدددل اخت ازلددم فددي السددلطة التددي ال تمفددل عمليددا سددوى أقددل مددن نصددف أبنابددم ،بمددا
يستبعد فلسطينيي الشتات ،والفلسطينيين في األراضي المحتلة عام .48

فددي رددذا الوضددع ال درارن والحسدداس ،ومددع مجدديء ت ارمددب العاشددت للكيددان الصددهيوني لددى السددلطة فددي
الواليددات المتحدددة ،يبدددو أن الحددديث عددن السددلطة وانتخاباتهددا سدديكون ضدربا مددن العبددث ،مددع أنددم كددان

دابما كذلك.

ن الحل لمعضلة التيم الفلسطيني الرارن ،وللتحديات القادمة مدع ت ارمدب ،ومسداعي نتنيدارو السدتفمار

وجودح ،ومعم الحريت في المنطقة ،ووجود أنظمة عربية بمواقف انبطاحية أمام العدو ،نما يتمفدل فدي

قيادة جديدة للشعب الفلسطيني ،تمفلم في الداخل والشتات ،وتمفل مرجعيتم في كل الشؤون ،مدع بقداء
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السلطة كيانا داريا للداخل ،ما دام البعت يرفت مبدأ حلها وحرمان العدو من المزايا التي يحصددرا
من وجودرا.

ذا كان عباس جادا في نقاذ الوضع الفلسطيني من حالدة التيدم الرارندة ،ويملدك االسدتعداد للبحدث فدي

عادة تشدكيل منظمدة التحريدر ،ومجلسدها الدوطني بمدا يضدمن التمفيدل الحقيقدي للشدعب الفلسدطيني فدي

الداخل والشتات ،فلن حماس والجهاد سترحبان بذلك من دون أدنى شك ،بدل ن ذلدك يمكدن أن يكدون
مدخال مهما إلنهاء االنقسام بين الضدفة وغدزة ،ألن السدلطة فيهمدا سدتكون داريدة فقدط ،وال عالقدة لهدا

بالسددلم والحددرب والمقاومددة ،خالفددا لفك درة الوحدددة الرارنددة التددي تنطددوي علددى خطدداب بددابس يتحدددث عددن

سددلطة واحدددة وس ددال واحددد كم ددا فددي الض ددفة ،أي ضددم قط دداف غ دزة ل ددى الضددفة ف ددي برنددامي التع دداون
األمني ،وارالة التراب على كل الجهد الذي ُبذل في بناء قاعدة للمقاومة رناك.
رددل يمكننددا أن نتفدداءل بشدديء كهددذا ،أم أن قيددادة عبدداس سددتبقى مهجوسددة بالص دراف مددع دحددالن ،لددى
جانددب اإلص درار علددى برنددامي تك دريس سددلطة تحددت عبدداءة االحددتالل ،مددع التعويددل علددى الدبلوماسددية
والضغوط الدولية نحاول أن نتفداءل ،لكدن مؤشدرات كفيدرة ال تسدعفنا مدع األسدف ،ومدع ذلدك سنتشدبث

باألمددل ،عسددى أن يكددون للتطددورات المتوقعددة القادمددة ت د في ار مددا يفضددي لددى صددحوة حقيقيددة ت خددذ فددي
االعتبار مصلحة القضية بعيدا عن الشخصنة من جهدة ،وبعيددا عدن لعبدة تجريدب المجدرب مدن جهدة

أخرى.

الدستور ،عمان2017/1/7 ،

 .43مؤتمر باريس وساعة الرمل
أسامة مصالحة
يجب خفدت سدقف التوقعدات مدن مدؤتمر بداريس للسدالم ،فهدذا المدؤتمر ،كمدا صدر السدفير الفرنسدي

فددي سدرابيل ،ال يحتددوي أفكددا اًر جديدددة فددي شد ن كيفيددة حدل الصدراف فددي الشددرت األوسددط ،لكددن الغددرت
األساسي لم ي تي بهدف منع رذح القضية من االندفار في ظل األزمات العالمية األخرى .

لفرنسا ،عندد عمدوم الفلسدطينيين ،رصديد مدن المصدداقية واالحتدرام والفضدل ،ذلدك أن الموقدف الفرنسدي

دابماً ما تباين عن نظيرح األمريكي المنحاز .وال يزال الفلسطينيون يتذكرون أن فرنسا ري التدي دعدت
الدددكتور جددور حددب

الددى التددداوي فددي مستشددفياتها سد اًر ،ورددي التددي أجلددت الدربيس الفلسددطيني ال ارحددل

ياسر عرفات على متن سدفينة تحمدل العلدم الفرنسدي مدن طدرابلس ،أفنداء وقوعدم تحدت الحصدار ،وردي

التددي شددرعت أب دواب مستشددفى بيرسددي العسددكري أمامددم للعددال وشددرفتم ،الحق داً ،بت د بين يليددت بالرؤسدداء

الكبار.
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غير أن رذا ال يلغي حقيقة العالقة الخاصة التي تربط فرنسا بلسرابيل.
ففرنسا ري التي رعت عملية بنداء المفاعدل الندووي اإلسدرابيلي ،ورنداك مدا يقدارب ربدع مليدون سدرابيلي

يحملد ددون الجنسد ددية الفرنسد ددية ،ونصد ددف مليد ددون يهد ددودي يقيم د دون فد ددي فرنسد ددا ويتمتعد ددون بد ددوزن سياسد ددي
واقتصادي وفكري مؤفر.

لكن لفرنسا ،أيضاً ،مصال حيوية في المنطقة الممتدة من غرب أفريقيا الى الشرت األوسدط ،وردي ال
تزال تحافظ على وجود عسكري الفت في كل من جيبوتي والنيجر والتشاد ومالي ،ورذح الدول األربدع

تحيط بالمنطقة العربية ،من جهتها األفريقية .ولقد ذربت فرنسا ،أخي اًر ،الى التدخل في شكل عسكري
فقيل ،في الصدحراء الكبدرى ،التدي تختدرت ليبيدا والج ازبدر وموريتانيدا ،وأسسدت قاعددة مادامدا العسدكرية

الضددخمة فددي قلددب الصددحراء الكب ددرى لمواجهددة توسددع بوكددو حددرام والجماعددات المتشددددة فددي ش ددمال

أفريقيا.

واذا كان المشروف البونابرتي القديم المتمفل في ضرورة امتالك فرنسا مجاالً حيوياً يمتد من أقصى
المغرب العربي حتى جبال الالذقية قد دفن على يد الديغولية ،فلن ارتمام فرنسا بالتمتع بنفوذ سياسدي

داخل جغرافيا ما يسمى التركة الكولونيالية ال يزال قابماً لم يمت.

ومددن المعددروف أن الفرنسدديين كددانوا قددد طددالبوا ،أفندداء اإلعددداد التفددات سددايكس – بيكددو – سددازانوف

بوضع كل البالد السدورية  ،أو مدا أسدموح فرنسدا الشدرت األوسدط  ،بمدا فيهدا فلسدطين ،تحدت االنتدداب

الفرنسي ،لما لتلك البالد من عالقة وطيدة بفرنسا منذ أيام الصليبيين .
ورندداك مددنهم مددن ارت د ى أنددم ال يجددب أن يكددون مسددموحاً أن تصددب

بددالد المسددي

فريسددة الهرطقددة

اليهوديددة واألنغلددو – ساكسددونية  ،وأنددم سدديكون عددا اًر وطني داً وجريمددة ال يمكددن تالفيهددا ذا لددم ننقددذ رددذح
األرت المقدسة من الجشع الوحشي لحلفابنا .

غير أن الزمن تغير ويد فرنسا غير طليقة في المنطقة ،وري لم تعد تحمل الطموحات القديمة نفسها.

ففرنسددا الحديفددة بالكدداد تسددعى الددى حيدداء مشددروعها المسددمى الش دراكة األورو متوسددطية  ،الددذي يحلددم
بتحويل البحر األبيت المتوسط الى بحيرة سدالم تعمدل الددول المتشداطبة فيدم علدى محاربدة اإلررداب

والحفاظ على البيبة ومواجهة الجريمة المنظمة ومنع تدفت الالجبين.

تخشى فرنسا ،ومعها االتحاد األوروبدي ،أن ي دن دفددجر البركان الفدلسطيدنددي م ددجدداً ،ف ددحبددوب المهددبات

لددم تعددد تجدددي نفع داً مددع قيددام س درابيل بسددحب األرت مددن تحددت أقدددام الفلسددطينيين شددب اًر شددب اًر وذ ارع داً

ذ ارعداً .وقددد يبدددو مددؤتمر بدداريس عددودة الدى مربددع مددؤتمر مدريددد  ،وقددد يبدددو احتفاليداً وكرنفاليداً .ورددذا
لدديس خاطبداً بالكامددل .فلددم تعددد فرنسددا قددادرة علددى لعددب دور مقددرر فددي المنطقددة ،وربمددا كددان جددل رمهددا
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قلدب سداعة الرمددل مجددداً ،أي مددلء حالدة الفدراغ السياسدي بمسددار جديدد ،يمددن الفلسدطينيين أمدالً ،أو
ورماً ،ب ن الدولة على مرمى حجر  ،كما كان الربيس الفلسطيني الراحل يحب أن يردد.

وحتى مجيء تلك الدقيقة التي تنقضي فيها الساعة ،تكون المعادالت قد تغيرت مجدداً ،ويكون هللا قد

خلت أم اًر كان مفعوالً.

الحياة ،لندن2017/1/7 ،

 .44مجازر الهدم االنتقامية في القدس والضفة
عبد الناصر النجار
عشددية صدددور ق درار مجلددس األمددن رقددم  2334الددذي أدان االسددتيطان وأكددد عدددم شددرعيتم ،وبعددد اتخدداذ

المحكمة العليا اإلسرابيلية ق ار اًر نهابياً بلخالء البؤرة االستيطانية المسماة عموندا والمقامدة علدى أرات
مغتصد ددبة كبد دداقي مسد ددتوطنات االحد ددتالل ...فد ددار العنص د دريون والمتطرفد ددون فيمد ددا ُيطلد ددت عليد ددم الدولد ددة
الديمقراطية الوحيدة في الشرت األوسط مطالبين باالنتقام.
ديمقراطيات العدالم ال تتحددث بلغدة االنتقدام باسدتفناء ديمقراطيدة سدرابيل القابمدة باألسداس علدى مبدادف

عنصرية وقوانين جرامية في الوقت نفسم.

االنتقددام لددم يكددن شددعا اًر مقتص د اًر علددى مددا يسددمى فتيددان الجبددال أي قيددادات العنص درية الصددارخة فددي

سرابيل ،وال على مسؤولي التجمعات االستيطانية ،وانما امتد لى القيادات السياسية اإلسرابيلية وعلى

أرسددها نتنيددارو ،الددذي دعددا لددى سياسددة ردددم جماعيددة وعقوبددات تطددال مختلددف القطاعددات الفلسددطينية،

انتقاماً من نقل عمونا (ليس نقلها لى المري ) لى منطقة ال تبعد سوى  200متر عدن الموقدع األول
مددع تبيدديت رددذح البددؤرة ،وتعددويت سددكانها غيددر الشددرعيين (حسددب المسددميات اإلس درابيلية) بماليددين

الدوالرات ،ألنهم فقط سينتقلون لى قطعة أرت مجاورة ال تتجداوز المسدافة بينهدا وبدين البدؤرة المخدالة
مسيرة  3دقابت .أما بعد قرار مجلس األمن فلن الهجمة العنصرية اإلسرابيلية ازدادت وتكففت.

نتنيارو أوعز شخصياً لى الشرطة اإلسرابيلية بتسريع عمليات الهدم في مختلف المنداطت الفلسدطينية
دون استفناء بما فيها المناطت المصنفة أ  ،خاصة ما يخل منازل األسرى المتهمين بتنفيذ عمليات

مسلحة.

حجددم االنتقددام النتنيدداروي كددان مفاجب داً حتددى للشددرطة اإلس درابيلية التددي ردت ب نهددا تنفددذ أوامددر محكمددة
وليسددت رددي صدداحبة االختصددال .أمددا ربدديس بلديددة االحددتالل فددي القدددس ف صدددر األوامددر فددو اًر ببدددء
عمليددات ردددم المنددازل الفلسددطينية المقامددة دون تددرخيل  ،وكد ن االحددتالل يفددت بدداب التددرخيل أمددام

المقدسيين.
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مجازر الهدم اإلسرابيلية تكففت مع بداية العام الجديد .نحن في األسبوف األول من العام  ،2017ومنذ
بناء على أوامر عليا سرابيلية عشرات المباني ،أكفر من  65مبندى فدي
مطلعم ردمت قوات االحتالل ً
المنطق ددة المص ددنفة  ،ض ددافة ل ددى  7آب ددار مي دداح ر دددمت ف ددي ي ددومين وش ددرد خاللهم ددا  151مواطند داً

فلسطينياً بينهم  70طفالً !!.

كما ردمت قدوات االحدتالل مبداني خربدة طاندا بشدكل كامدل ،علمداً أن عمليدة الهددم ردذح ليسدت األولدى

التي تطال منازل الخربة.

ج ارفد ددات االحد ددتالل دمد ددرت  49مبند ددى فد ددي الخربد ددة ،حتد ددى الكهد ددوف التاريخيد ددة لد ددم تسد ددلم مد ددن االنتقد ددام
اإلسد درابيلي ،فقام ددت الج ارف ددات بت دددمير الكه ددوف الت ددي اس ددتخدمها األر ددالي كمد د وى ف ددي ظ ددل سياس ددات

االحتالل اإلجرامية.

فددي بلدددة تقددوف ردددمت  7آبددار األربعدداء الماضددي مددن بينهددا ببددر يزيددد عمررددا علددى  25عامداً! مددا يعنددي
سياسة تهجير وتعطي .

أمددا ف ددي منطق ددة األغ دوار ،فمط دداردة قد دوات االحددتالل والمس ددتوطنين واعت ددداءاتهم علددى الفلس ددطينيين ل ددم

تتوق ددف ،وانم ددا ازدادت وتيرته ددا تح ددت مس ددميات ع دددة ،منه ددا ،الت دددريبات العس ددكرية ،واع ددالن مس دداحات
واسددعة مددن األ ارضددي أمدداكن مغلق ددة ،واإلقامددة فددي أ ارضددي الدول ددة  ،ومنهددا مندداطت مصددادرة للتوس ددع

االستيطاني.

ف ددي األغد دوار البش ددر والمواش ددي واألرت يع ددانون ،حت ددى ا الت الزراعي ددة ل ددم تس ددلم م ددن انتق ددام حكوم ددة
نتنيددارو ،فمددا يسددمى دارة االحددتالل المدنيددة تحتجددز منددذ عدددة أسددابيع أكفددر مددن  11جد ار اًر وآلددة زراعيددة

لمدزارعين فددي األغدوار الشددمالية تحددت حجددي واريددة ،وتطالددب بغ ارمددات ماليددة كبيدرة إلعادتهددا ،مشددترطة
علددى أصددحابها عدددم اسددتخدامها فددي ح ارفددة أرات زراعيددة ،ال ترغددب سددلطات االحددتالل فددي أن تكددون

مصدر دخل للعابالت التي تملكها.

مددع بدايددة رددذا العددام ،سددلمت ق دوات االحددتالل عشدرات اإلخطددارات بالهدددم ووقددف بندداء وشددت طددرت فددي

الضفة الغربية.

أمام رذح المجازر التي تستهدف المنازل الفلسطينية ،وت تي انتقاماً لقضايا سياسية ،من الواجدب علدى
السددلطة الفلسددطينية أن تتحددرك بسددرعة لوقددف سياسددة االنتقددام العنص درية التددي يتزعمهددا نتنيددارو وقيددادة

حكومتددم ،واتخدداذ جدراءات شددعبية للضددغط علددى سددلطات االحددتالل لوقددف مجددازر الهدددم والتدددمير فددي

الضفة والقدس المحتلة ،حتى ال تصب سياسة االنتقام رذح أم اًر واقعاً جديداً نتكيف معدم ،كمدا حصدل
مددع اعتددداءات كفي درة سددابقة لالحددتالل لددم تواجددم سددوى ببيانددات اإلدانددة واالسددتنكار التددي لددم تعددط أي
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نتابي ...ولنتعلم درساً من األسرى الدذين خاضدوا معركدة األمعداء الخاويدة ...لعلندا نجدد نموذجداً شدعبياً

للمقاومة قاد اًر على وقف رذح المجازر اإلسرابيلية.

األيام ،رام هللا2017/1/7 ،

 .45ثقب في الشبكة
آيزنكوت قرر عدم إقامة ذراع للسايبر في الجيش بسبب ضغط االستخبارات العسكرية
بعد نقاشات استمرت بضعة اشهر ،تقدرر فدي ردذا االسدبوف فدي الجدي

يوسي ملمان

اإلسدرابيلي عددم اقامدة ذراف أو

قيددادة للسددايبر .وبشددكل أدت تددم ت جيددل الق درار النهددابي حتددى العددام  .2020وبهددذا يكددون ربدديس األركددان
غددادي آيزنكددوت بعددد عددامين علددى وجددودح فددي منصددبم قددد قددرر عدددم اتخدداذ ق درار .وفددي الوقددت الحددالي
سيسددتمر فددي متابعددة رددذا الموضددوف طدداقم خددال فددي قسددم التخطدديط برباسددة الجندرال عميكددام نددوركين.

مصدر عسكري رفيع قال نم حتى نهاية منصبم سيضطر آيزنكوت لى اتخاذ قرار.

البعددد ال اربددع فددي
علددى مدددى عقددد تحدددفوا فددي الجددي اإلس درابيلي وفددي جيددو اخددرى فددي العددالم عددن ُ
الح ددرب الحديف ددة .وحت ددى الق ددرن العشد درين كان ددت للجي ددو ذ ارع ددان ،ف ددي اليابس ددة وف ددي البح ددر .والق ددرن
الماضي جلب معم الذراف الفالث د سال الجو .ومنذ أواخر الخمسينيات دخدل الفضداء ايضدا .المجدال
التكنولوجي المعلوماتي رو ساحة الحرب األخرى لد البعد الرابع .

فددي العقددد الماضددي ،افندداء وجددود عدداموس يددادلين ك دربيس قسددم االسددتخبارات فددي الجددي

اإلس درابيلي،

ومبيددر دغددان ك دربيس للموسدداد ،صددعدت س درابيل درجددة فددي تحسددين قدددراتها فددي المجددال التكنولددوجي

المعلومدداتي .والددى جددانبهم عمددل ايضددا العقيددد نددداف تسددفرير كقابددد لوحدددة  8200التددي كانددت ومددا ازلددت
العمود الفقري في جهود جمع المعلومات والتجسس التكنولدوجي مدن قبدل سدرابيل تجداح أعددابها ومدنهم

سوريا وايران وحزب هللا وحماس.

وقد تم ذلك بواسطة التنصت والتشوي

على البث وتحليل الشيفرات .وحسب مصادر اجنبية ،اخترات

الحواسيب ايضا .وفي الموساد وفي جهاز االمن العام توجد وحدات تعنى بذلك ،لكن قددرتها أقدل مدن

قدرة الوحدة  .8200وفي االستخبارات ومحيطها تم انشاء وحدات من اجل حرب السايبر .رناك فالفدة
استخدامات اساسية لحرب السدايبر .االول اسدتخدام دفداعي وا خدران رجوميدان .الددفاعي يخدتل فدي
مج ددال أم ددن المعلوم ددات د من ددع الع دددو م ددن اختد درات الحواس دديب ف ددي سد درابيل بش ددكل ع ددام ،وحواس دديب
المؤسسات الحكومية بشكل خال سواء كانت عسكرية ،أمنية أو مدنية .دفاف السدايبر موجدم لحمايدة

الحواسد دديب واالتصد دداالت بد ددين االجه د دزة االسد ددتخبارية فد ددي الجد ددي
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محطددات الطاقددة ،المفدداعالت النوويددة ،المطددارات ،المستشددفيات ،خ ازنددات الميدداح ،حقددول الددنفط والغدداز،
المؤسسات المالية ومدا أشدبم .ن اختدرات ردذح الحواسديب قدد يدؤدي لدى كدوارث كبيدرة ومدوت اشدخال

كفيرين.

الترتيب الجديد
س ددعت سد درابيل بش ددكل داب ددم ل ددى أن تكد دون ف ددي مقدم ددة العل ددوم التكنولوجي ددة ف ددي الع ددالم .ومن ددذ بداي ددة
الخمسددينيات كددان يوجددد لددديها حاسددوب أقدديم فددي معهددد وايددزمن .وبشددكل سدريع دخلددت الحواسدديب ايضددا
لددى الجددي

واالس ددتخبارات ،وقامددت بوضددع خط ددة نوويددة حسددب المص ددادر االجنبيددة ،تشددمل الس ددال

الندووي .وايضدا فدي مجددال حمايدة المعلومدات كاندت سدرابيل فدي المقدمدة حيدث بدددأت تعمدل علدى ذلددك
منذ التسعينيات.

لددى مددا قبددل سددنوات قليلددة كانددت المسددؤولية عددن الدددفاف عددن شددبكات االتصددال والحواسدديب ملقدداة علددى
الشددباك  .وفددي العددام  2002أقيمددت السددلطة الحكوميددة لحمايددة المعلومددات  ،التددي عملددت فددي اطددار

الشباك .وبعد أكفدر مدن عقدد ،فدي كدانون الفداني  ،2012بددأت تعمدل فدي مكتدب ربديس الحكومدة ريبدة
السددايبر القوميددة  ،التددي يت أرسددها د .افيتددار متانيددا .ومهمددة رددذح الهيبددة الخاضددعة ل دربيس الحكومددة رددي
تطددوير مجددال التكنولوجيددا المعلوماتيددة والتنسدديت بددين الجهددات المختلفددة وتوسدديع الدددفاف عددن الشددبكات

القوميددة فددي وجددم رجم دات السددايبر وتشددجيع تقدددم الموضددوف فددي الصددناعة .وبددالتوازي ،أقيمددت قبددل 8

اشددهر السددلطة الوطنيددة لدددفاف السددايبر التددي تعمددل فددي مكتددب ربدديس الحكومددة ايضددا ،ويقددوم بلدارتهددا

بددارو كرميلددي ورددو خ دريي الوحدددة  ،8200الددذي كددان مسددؤوال عددن السددايبر فددي و ازرة الدددفاف وأدار فددي

السابت شركة للسايبر .لقد رافقت اقامة السلطة صعوبات كفيدرة وصددامات مدع الشدباك والجدي  .وألن
االسماء قد تُحدث البلبلة فقد تقدرر أن المسدؤولية الشداملة سدتكون للددكتور متانيدا الدذي سديكون ربديس
جهاز السايبر القومي .
حسددب الترتي ددب الجدي ددد س ددتكون الس ددلطة والهيب ددة مس ددؤولتين فقددط ع ددن المج ددال الم دددني ،بم ددا ف ددي ذل ددك

الشددبكات الحساسددة مفددل شددركة الكهربدداء والبنددوك أو حواسدديب الخدددمات الحكوميددة وغيررددا .وسددتكون
مهمتها توجيم وتقديم التوجيهات المهنية للجهات المدنية حول كيفية الدفاف عدن األجهدزة فيهدا ومنحهدا

التقددديرات والمعلومددات ومسدداعدتها فددي وقددت الحاجددة .وستسددتمر و ازرة الدددفاف فددي كونهددا مسددؤولة عددن
نفسها ،ولن تكون خاضعة للسلطة الجديدة ،مع الرغبة في أن يكون رناك تعاون.
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السددلطة أقيمددت كجسددم مدددني ،ورددي ال تقددوم بجمددع المعلومددات عددن األعددداء  ،قددال لددي مصدددر رفيددع
المس ددتوى يعن ددى ب دداألمر .أي أن مهمته ددا ر ددي العم ددل ف ددي القط دداف الم دددني ف ددي مج ددال ح ددرب الس ددايبر

الدفاعية.

فدي مجدال الهجدوم يدرتبط السدايبر عدادة بالتجسدس د مدن خاللدم يدتم الددخول بشدكل سدري لدى حواسديب
األعددداء وجمددع المعلوم ددات .رددذا ر ددو عمددل تجسس ددي أصددب اليددوم أمدد ار روتينيددا ي ددتم بواسددطة وس ددابل

تكنولوجية .فبدل تجنيدد عميدل فدي اوسداط العددو وتشدغيلم مدن اجدل الحصدول علدى المعلومدات ،يمكدن

فعددل ذلددك مددن خددالل اخت درات الحواسدديب ،حيددث يددتم ادخددال حصددان طددروادة لددى الحواسدديب وجمددع
المعلومات عن بعد .ويمكن تسمية رذح العملية تجسس ضد البرامي.

االستخدام الفداني االكفدر دقدة واكفدر خطد ار والدذي ال يعدرف الجمهدور عندم ردو الددخول لدى الحواسديب

وزرف فيروس فيها العطاء أوامر تلحت الضرر بها وباألدوات التي تشغلها رذح الحواسيب .ويمكن أن
ي ددتم ذل ددك لش ددل اجهد دزة الع دددو مف ددل الد درادارات ك ددي ال تكش ددف ع ددن نش دداط الط ددابرات ،كم ددا ر ددو منس ددوب
إلسرابيل التي عملت ضد اجهزة الدفاف السورية قبل تددمير المفاعدل الندووي فدي ديدر الدزور فدي أيلدول

 .2007ويمكن أن يكون الهدف ردو التسدبب بالضدرر أو تددمير اجهدزة العددو .وردذا العمدل ُينسدب لدى
المؤامرة اإلسرابيلية األمريكية في النصف الفاني من العقد الماضي ضد موقع تخصيب اليورانيدوم فدي
يران في نتناز.

حسب المصادر االجنبية ،وحدة  8200التي كان يرأسها في حينم ندداف تسدفرير ،تعاوندت مدع الوكالدة
القوميدددة لألمدددن التابعدددة للواليد ددات المتحد دددة برباسد ددة الجن د درال كي ددت الكسد ددندر ،علدددى تط ددوير عددددد مد ددن
الفيروسات التي ألحقت الضرر بفلث اجهزة الطدرد المركدزي لتخصديب اليورانيدوم .فدي العمليدة شداركت
وكالة االستخبارات األمريكية والموساد بشكل ناجع ،وسميت رذح العملية في االستخبارات األمريكية بد

االلعدداب االولمبيددة  ،وكانددت جددزًء مددن خطددة أوسددع فددي اطددار اتفددات التعدداون بددين وحدددة  8200ووكالددة
االمن القومي ،الذي كشف عنم ادوارد سنودان.
كانت للواليات المتحدة خطة سايبر أوسع تسمى نيتروز اوس  ،أقيمت من اجل الحرب بدين الددولتين

وردددفها شددل كددل الشددبكات العسددكرية والمدنيددة اإليرانيددة .فددي العددام  2016تددم الكشددف عددن الخطددة وعددن
اسمها من خالل فيلم وفابقي للمخر األمريكي اليكس غفني .حتى ا ن يوجدد جددل فدي االسدتخبارات

األمريكيددة واإلس درابيلية حددول نجددا العمليددة أو فشددلها فددي كددب المشددروف النددووي اإلي ارنددي ،أو أن ذلددك

حسن من قدرتها في حرب السايبر ،سواء في مجال الدفاف أو الهجوم.
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يمكددن القددول ا ن ايضددا ن قدددرة ي دران العسددكرية والنوويددة (رغددم االتفددات الددذي تددم توقيعددم بينهددا وبددين
القددوى العظمددى لتقلدديل المشددروف النددووي) ،اضددافة لددى حددزب هللا ،رددي ضددمن االولويددات االسددتخبارية

في سرابيل.

على رذح الخلفية يمكن رؤية قرار ربيس األركان عدم اقامة ريبة للسايبر كتصوير للوضع أو الحفاظ
عليم .مسؤولية الدفاف عدن الحواسديب وشدركات االتصدال فدي الجدي

سدتبقى فدي أيددي قسدم المتابعدة،

أما السايبر الهجومي فسيبقى في أيدي وحدة  8200التابعة لالستخبارات العسكرية.
لقد سبت رذا القرار نقاشات شديدة خدر فدي اطارردا ممفلدو الجدي

لاللتقداء مدع رؤسداء أجهدزة السدايبر

في دول صديقة مفل الواليات المتحدة وبريطانيا وغيررا .وفدي اللقداءات تدم القيدام ب لعداب الحدرب .فدي

الواليات المتحدة توجد ريبة للسايبر ،أما في بريطانيا فاالستخبارات ري المسؤولة عدن السدايبر ،وردي

ت دوازي الوحدددة  .8200وعندددما س د لت فددي رددذا األسددبوف ضددابط رفيددع المسددتوى عددن النمددوذ الددذي رآح
الجدي

عندد اتخداذ القدرار أجداب النمدوذ اإلسدرابيلي  .وحسدب اقوالدم ردذا شدديء ال نريدد االضدرار بددم

ألنم يوجد لنا تفوت في مجال السايبر الهجومي الذي يخدمنا ويعود بالفابدة على دولة سرابيل .

ن قدرار عدددم اقامددة ريبددة للسددايبر تنظيمددي فددي جددوررح ،لكنددم رددام ألن االنطبدداف الددذي كددان سددابدا فددي

السددنة والنصددف الماضدديين ومنددذ بدددء النقددا

فددي رددذا الموضددوف فددي الجددي  ،رددو أن ربدديس األركددان

آيزنكددوت يؤيددد اقامتهددا .يحتمددل أنددم اقتنددع بضددرورة عدددم توحيددد اجه دزة السددايبر ،الهجوميددة والدفاعيددة،

تحت سقف واحد من اجل عدم الحات الضرر بالقددرة الممتدازة للسدايبر الهجدومي الدذي قامدت بتطدويرح
االستخبارات العسكرية .ولكن من الواض أن معارضة ربيس االستخبارات العسكرية ،الجنرال ررتسي

ليفي ،وقابد الوحدة  8200اللذان وجدا صعوبة في التنازل عما يوجد لديهما ،كان لها وزن في القرار.

رذا ايضا تقدير د .رربيل منشاري ،ربيس مجال السايبر فدي معهدد التكنولوجيدا فدي حولدون .ن قدرار
عدم اقامة ريبة السايبر رو خط ينبع من مشكالت األنا وصراف األيدي بين االستخبارات العسكرية

وقسم المتابعة .

منشاري قبل أن يصب اكاديميا عمل فدي ردذا الموضدوف لسدنوات طويلدة افنداء عملدم فدي الشدباك .وقدد

أجددرى مددؤخ ار بحددث حددول حددرب السددايبر بددين روسدديا والواليددات المتحدددة التددي كانددت ذروتهددا فددي الشددهر
الماضي .و ازرة الدفاف عن الوطن ،الد اف.بي.آي والد سي.آي.ايم توصلتا لى استنتا بد ن روسديا قدد

اسددتخدمت حددرب السددايبر الهجوميددة افندداء الحملددة االنتخابيددة فددي الواليددات المتحدددة ،التددي وجهددت ضددد
المرشحة ريالري كلينتون من الحزب الديمقراطي .والمستفيد الربيس من ذلك رو دونالد ترامب ،حيدث
رناك استغراب في وسابل االعالم العالمية واالجهزة االستخبارية الدوليدة حدول سدر العالقدة بيندم وبدين

بوتين .على رذح الخلفية اتخدذ الدربيس بدراك أوبامدا قدرار طدرد  35دبلوماسديا روسديا واغدالت مؤسسدتين
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في واشنطن اسدتخدمتهما السدفارة الروسدية مدن اجدل تجسدس السدايبر .د .منشداري اسدتعرت فدي بحفدم
بنية وحدات السايبر في روسيا واستخدامها في الحرب في جورجيا في العام  2008وعندد الددخول لدى

اوكرانيا في العام  ،2014وبين الفينة واالخرى ضد دول البلطيت.

ويؤكد ددد البحد ددث علد ددى أن الواليد ددات المتحد دددة لد ددم تضد ددع يد دددرا فد ددي الصد ددحن .فد ددي تمد ددوز  2016نشد ددرت

االستخبارات الروسية أن حواسيب  20منظمة روسية ،بمدا فدي ذلدك الحواسديب الحكوميدة واالمنيدة ،تدم
اقتحامها من قبل حكومة اجنبية ،والتلمي رو لى االستخبارات األمريكية.

فددي خالصددة البحددث يقددول منشدداري :مددن تجددارب الماضددي فددلن عمليددة السددايبر تخلددت المقلدددين .سدواء
كان ردف روسيا رو المساعدة على انتخاب ترامب أو الحات الضدرر بمصدداقية كلينتدون أو اذا كدان

الهجوم موجدم مباشدرة مدن قبدل بدوتين أم ال د يجدب عليندا االخدذ فدي الحسدب ن أن ردذح الجهدات أو تلدك
ستحاول الت فير بواسطة السايبر على االنتخابات الديمقراطية وعلى الرأي العدام فدي دول اخدرى ،ومدن

ضمنها سرابيل .

ويوصددي منشدداري بوضددع خطددة شدداملة مددن اجددل الدددفاف عددن المعلومددات والتصددويت فددي االنتخابددات

القادمة  .والبحث عن طرت تُمكن الديمقراطية في سرابيل من مواجهة محاولة ضعضعتها عن طريت
االعمال التي تهدف لى الت فير في الرأي العام أو الحرب النفسية.

معاريف 2017/1/6
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