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" .1إسرائيل" :حماس نفذت عمليات "سايبر" وتمكنت من اختراق الهواتف المحمولة لعشرات الجنود
ب ال ل هالالا ر :سالالمحا الربابالالة العسالالإلرية الس الراديلية بعالالد ألهالالر يالالولن ا ربعالالاحن بالنشالالر الالن أن حرإلالالة
حماس تنفذ ملياا 'سايبر' في الفهاح اللإلترونالي تسالتهد

من اختراق أدهزة الهوات

مالن خ لهالا دنالودا ئسالراديليينن وتمإلنالا

المحمولة لعش ارا الدنالودن وأن دهالاز ا مالن السالراديلي بالدأ مليالة مهالادة

أطلق ليها اسل 'بتال الصيادين'.

ووفقالا للمعلومالاا المتالوفرةن فالمن حمالالاس صالعدا خال ل الشالهور الماهالالية مالن نشالاطها التدسسالي لال
الشبإلة العنإلبوتية هد الدنود السراديليين بهد

دمع معلوماا ن أنشطة وتحرإلاا وانتشالار بالواا

الديش السراديلي بالقرب من الحدود مع بطاع غزة.

ل ئسراديلية ن مسؤول أمنيالين بالولهل ئن مليالاا تقصالي حقالادق وتحقيقالاا أدرتهالا

ونقلا وسادل ئ

داد ال الرة أمال الالن المعلومال الالاا فال الالي الدال الاليش الس ال الراديلي ووحال الالدة 'السال الالايبر' الال الالدفا ي التابعال الالة لشال الالعبة التصال الالنا
والشالالابا ن تبالالين أن حمالالاس اسالالتهدفا واتال

وهباط باالحتياط.

وبحسالالب التقالالارير ال

محمولالالة إلري الرة لدنالالود وهالالباط ئس الراديليينن وبيالالنهل دنالالود

ميالالة السالراديليةن فالالمن نشالالطاح حمالالاس نفالالذوا مليالالاا التدسالالس الالذ مالالن خال ل

تقمصهل لشخصياا نساح دذاباا ئسراديلياا أو يهودياا خططن للهدرة ئل ئسراديل .وأدرا ؤالح
'النس الالاح' اتص الالاالا مال الع دن الالودن غ الالالبيتهل يخ الالدمون ف الالي وح الالداا بتالي الالةن وأبم الالن معه الالل

ب الالة حميم الالة

افت ارهالاليةن بدايالالة مالالن خ ال ل 'فيسالالبو 'ن والحقالالا مالالن خ ال ل تطبيالالق طورت ال حمالالاس وسالالمحا بمن ازل ال مالالن

حالالانوا التطبيقالالاا التالالي طورتهالالا حمالالاس بنفسالالها وأهالالافا ئليهالالا تطبيقالالاا معروفالالة وسالالاذدة مالالن أدالالل
تعزيز االنطباع حيال مصدابيتها.

ووفقالالا لمسالالؤولين أمنيالالين ئس الراديليينن فمن ال بمدالالرد أن يوافالالق الدنالالدا االنتقالالال ئل ال تطبيالالق المحادرالالاا

(تشالالااا الالالذا طورت ال حمالالاسن يصالالب

اتف ال فالالي اللحألالالة نفسالالها تحالالا سالاليطرة نشالالطاح حمالالاس بشالالإلل

مطلالالق .وبالالذل ن لال سالالبيل المرالالالن أصالالب بممإلالالان نشالالطاح حمالالاس تفعيالالل الإلالالامي ار فالالي الالات
الس الراديلي المحمالالول فالالي أا وبالالان والتصالالنا مالالن خ ال ل الالذا الهالالات

الدنالالدا

والحصالالول ل ال إلافالالة دهالالاا

االتصال والصور وا ف ل في اتف المحمولن ئهافة ئل سحب محادراا 'واتس أب' ورسادل نصية

ورسالالادل ل ال البريالالد اللإلترونالالين وإلالالل ذل ال مالالن دون أن ي حالالأل الدنالالدا الس الراديلي أا شالاليح ممالالا
يحدث في اتف .

ئهالالافة ئل ال مالالا تقالالدلن فالالمن نشالالطاح حمالالاس تمإلن الوا مالالن محالالو تطبيالالق المحادرالالاان الالالذا سالالم أص ال
بالسالاليطرة ل ال

أإلرر ل الهوات

الالات

الدنالالدا الس الراديلين إلمالالا ندح الوا فالالي زرع تطبيالالق متابعالالة وسالاليطرة ذإلالالي ومتقالالدل

التي استهدفا من دون ئبقاح أا أرر.
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واس الالتد ا دادال الرة أم الالن المعلوم الالاا ف الالي الد الاليش السال الراديلي شال الراا الدن الالود ل س الالتدوابن وتخه الالعهل
الواتفهل المحمولالالة فالالي الالذ ا رنالالاح مليالالة مسال معطيالالاان و الالي الطريقالالة الوحيالالدة مالالن أدالالل منالالع مالالل

التطبيقاا الذإلية التي زر تها حماس.

المسالالتهدفة أألهالالر أن ال لالالل تلحالالق أه ال ار ار أمنيالالة

وبحسالالب الدالاليش الس الراديلين فالالمن التالالدبيق فالالي الهوات ال

امالالة لإلنهالالا تسالالببا بنقالالل صالالور تألهالالر فيهالالا مق الراا بيالالادة سالالإلرية ئس الراديلية ودبابالالاا ونالالاب ا دنالالد

مدر ة في منطقة الحدود ووسادل مراببة وموابع الدنود.
وبرر الديش السراديلي أن يإلش

اليول ن  16شخصية 'و مية' استخدمها نشطاح حماس من أدالل

ئغال الراح الدن الالود ودعله الالل يس الاللمون معلوم الالاا .ول الالل ت الالتل معابب الالة الدن الالود ال الالذا س الالقطوا ف الالي الفال ال ف الالي الالذ

المرحلالالةن لإلالالن مالالن الدالالادز اتخالالاذ ئد الراحاا هالالد ل فالالي مدالالال الطا الالة أو حت ال ئد الراحاا دناديالالة بعالالد

مشاوراا مع النيابة العسإلرية.

والحالالأل الدالاليش السالراديلن طالوال العالالال الماهالالين ودالالود أنشالالطة دوميالالة تإلنولوديالالة أخالالر مالالن دانالالب

حمالالاسن بينهالا دخالالول ونشالالاط تدسسالالي فالالي مدالالاا مدمو الالاا الدنالالود فالالي 'فيسالالبو 'ن وبينهالالا مدمو الالاا
مفتوحالالة وأخالالر م لقالالة والتالالي يسالالتخدمها الدنالالود مالالن أدالالل الحفالالاأل ل ال اتصالالاالتهل مالالع أصالالدبادهل فالالي

وحدة بواا االحتياط أو في السرية والإلتيبة وفي إلافة ا ذرع وا سلحة.

وتبين من خ ل تحقيقاا الديش السراديلين أن نشطاح حماس صالنعوا ملفالاا شخصالية إلاملالة وذاا

مصالالدابية لدنالالود مالالن خ ال ل 'س الربة ويالالاتهل'ن بهالالد

الالالدخول والمشالالارإلة لفت الرة طويلالالة فالالي المحادرالالاا

الداري الالة ف الالي المدمو الالاا العس الالإلرية ف الالي 'فيس الالبو ' .وف الالي بع الالع الح الالاالا سال ال ل نش الالطاح حم الالاس الالن

تالالدريباا ومنالالاوراا سالالإلرية دالالرا فالالي ا شالالهر ا خيالالرة وحصالاللوا أحيانالالا ل ال معلومالالاا حولهالالا ببالالل
ئدراده الالا بش الالهرين م الالن الدن الالود المش الالارإلين ف الالي المدمو الالة ف الالي 'فيس الالبو ' وم الالن دون أن يعرفال الوا أن أح الالد

المشارإلين في المدمو ة و ناشط من حماس.

وتبالالين لمحققالالي الدالاليش الس الراديلي أن نشالالطاح حمالالاس حرص الوا لال التحالالدث بالل الالة العبريالالة وبمسالالتو
ال ومن خ ل استخدال لهدة حديرة لتلال المسالتخدمة فالي النترنالا إلالي ال يريالروا شالإلوإلا والحصالول
ل رقة الدنود المستهدفين ئلإلترونيا.
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 .2اللجنة التحضيرية تتوافق على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافة وتؤكد على الوحدة

نشال الالرا الحيــــاة ،لنــــدن2017/1/12 ،ن مال الالن بيال الالروان أن االدتما ال الالاا التحهال الاليرية للمدلال الالس الال الالوطني

الومينن خلصالالا ئلال بالرار بمواصالاللة ملهالالا واالنعقالالاد
الفلسالالطيني التالالي انعقالالدا فالالي بيالالروا لال مالالد يال ر
مددداً في شباط /فبراير المقبل بمشارإلة "إلل القو الفلسطينية ئل حين انعقاد المدلس".
وبالالال هالالو المدلالالس التش الريعي الفلسالالطيني مصالالطف البرغالالوري ل الال"الحياة" ئنال يتوبالالع "ئندالالاز الح الواراا
خ ل سالتة أشالهرن ونعمالل لال ئيدالاد مإلالان يمإلنال استهالافة مالن الل فالي الالداخل والخالار الفلسالطيني
لعقد المدلس الالوطني فالي دورتال العاديالة"ن مالن دون أن يسالتبعد أن تإلالون بيالروا الي البلالد المهالي ن

بل أإلد أنها "احتمال إلبير".

وشإلر رديس المدلالس الالوطني الفلسالطيني سالليل الز نالون فالي ختالال االدتما الاا "لبنالان الشالقيقن رديسالاً
وحإلومالالة وشالالعباًن وردالاليس المدلالالس النيالالابي نبي ال بالالرا ل ال استهالالافة ادتما الالاا اللدنالالة التحهالاليرية".
وأ لن أن المدتمعين في سفارة فلسطين في بيروا برروا ا تبار الرسالة التي ودههالا بالرا ئلال اللدنالة

أول من أمسن "وريقة من ورادق االدتما اا".

وأوه الز نونن في المؤتمر الصحفين أن اللدنالة التحهاليرية "نابشالا ا خطالار والتحالدياان وأإلالدا
هالالرورة تدسالاليد الوحالالدة الوطنيالالة فالالي ئطالالار منألمالالة التحريالالر الفلسالالطينية الممرالالل الشالالر ين ومالالن أدالالل

تحقي الالق ذلال ال اتف الالق المدتمع الالون لال ال ه الالرورة ق الالد المدل الالس ال الالوطني الفلس الالطيني ال الالذا يه الالل الق الالو

الفلسالالطينية إلافالالةن وفقالاً ل ال ن القالالا رة  2005واتفالالاق المصالالالحة الموبالالع  4أيالالار /مالالايو الالال  2011مالالن
خ ل االنتخاباا حيث أمإلن والتوافق حيث يتعذر ئدراح االنتخاباا".

وأهالالا " :لنهالالاح االنقسالالال ...يتفالالق المدتمعالالون ل ال هالالرورة تشالالإليل حإلومالالة وحالالدة وطنيالالة تهالالطلع

بممارس الالة صال ال حياتها لال ال دمي الالع أ اره الالي الس الاللطة الفلس الالطينيةن بم الالا فيه الالا الق الالدسن بمود الالب اتفاب الالاا

المصالالالحةن بمالالا فالالي ذل ال توحيالالد المؤسسالالاا واسالالتإلمال ئ مالالار غ الزة والعمالالل الحريالالث مالالن أدالالل ئد الراح
انتخاباا الرداسة والمدلسين التشريعي والوطني".

ود الالا اللدنالالة الالرديس محمالالود بالالاس "ئلال البالالدح فالالو اًر بالمشالالاوراا مالالع القالالو السياسالالية إلافالالة مالالن أدالالل
التوافق ل تشإليل حإلومة الوحدة الوطنية" .إلمالا اتفالق المدتمعالون لال "مواصاللة اللدنالة التحهاليرية

ادتما اتها بشإلل دورا بمشارإلة القو إلافة ئل حين انعقاد المدلس الوطني".

وأهالالافا الغــد ،عمــان2017/1/12 ،ن نقال ً الالن م ارسالاللتها فالالي ّمالالانن ناديالالة سالالعد الالالدينن أن مصالالطف
البرغالالوري بالالال ئن "ادتما الالاا اللدنالالة حققالالا نداح الاً وتوافق الاً إلالالام ً ل ال ا مالالور ا ساسالالية" .وأهالالا

قالالد مدلالالس وطنالالي توحيالالدا بمشالالارإلة إلافالالة

البرغالالورين فالالي تصالري مالالن بيالالروان "لقالالد تال ّالل التوافالالق لال
القالالو الفلسالالطينيةن بحيالالث يشالالإلل باالنتخالالاب الالالديموبراطي حيرمالالا أمإلالالن ذلال ا أو بالالالتوافق حينمالالا تتعالالذر
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العملية االنتخابية" .وأوه ب ن "در االتفاق ل استمرار مل اللدنة التحهاليريةن وتشالإليل لدالان
تابعة لها لتحهير الخطالوط السياسالية للبرنالاما والقوا الد التنأليميالة للدنالة التحهاليريةن والتالي ستواصالل

أ مالها حت مو د انعقاد المدلس الوطني".

وداح في الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/11 ،ن من بيالروان أن د .واصالل أبالو يوسال ن ا مالين العالال
لدبه الالة التحريال الالر الفلسال الالطينيةن ه الالو اللدنالالالة التنفيذيال الالة لمنألمال الالة التحري الالر الفلسال الالطينيةن ب الالال ئن دميال الالع

الفصادل وافقا في االدتماع ل ا تماد وريقة الوفاق الوطني.

 .3الحمد هللا يحذر من انفجار األوضاع األمنية في حال نقلت الواليات المتحدة سفارتها إلى القدس
رال هللا :طالالالب ردالاليس الالالوزراح ارمالالي الحمالالد هللا مؤسسالالاا المدتمالالع الالالدولي بالالالوبو

فالالي ود ال تلالالوي

الدارة ا مريإلية الدديدة بنقل السفارة ا مريإلية ئلال القالدسن محالذ اًر مالن انفدالار ا وهالاع ا منيالة فالي
المنطقة برمتها في حال نفذا أمريإلالا الذ الخطالوةن مشالي ار ئلال هالرورة الهال ط لال ئسالراديل ل لتالزال
االستيطان.

بقرار مدلس ا من بوب

دالاح ذلال خال ل اسالالتقبال ن يالالول ا ربعالالاح  2017/1/11فالي مإلتبال بالرال هللان وزيالالر خارديالالة النالالرويا بالالور
برنالالد ن بحهالالور وزيالالر الخارديالالة ريالالاع المالالالإلين وممرلالالة النالالرويا لالالد فلسالالطين يلالالدا دسالالتاان حيالالث
استعرع آخر التطوراا السياسية ومستدداا ا وهاع في فلسطين.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/11 ،

 .4عدنان الحسيني :نقل السفارة األمريكية إلى القدس أمر خطير
القدس المحتلة :وص

وزير شؤون القدس المحافأل دنان الحسيني بهية نقل السفارة ا مريإلية مالن

تالالل أبيالالب ئل ال القالالدس بالالالخطير وبالالال " شالالنا ببالالل مدالالة الالال مالالن و الالد مالالن بلفالالور واآن ي تينالالا و الالد مالالن
ترامب" مهيفاً "يبدو أن ل الشعب الفلسطيني أن يعيش إلل مدة ال بعذاب وبالتالالي ئل الاح إلالل مالا
توصالاللنا ئليال مالالن خال ل مليالالة السال ل" .وبالالال الحسالالينين فالالي لقالالاح مالالع الصالالحفيين قالالد أمالالس فالالي مقالالر

المحافألة بالرالن "في حال اتخذ ترامب برار ن ويبدو أن نا ددية بذل ن سنعود ئل المربع ا ول".

الرأي ،عمان2017/1/12 ،

 .5وزارة الخارجية الفلسطينية :سنرفع قرار إلغاء إقامة "عائلة القنبر" في القدس إلى العدل الدولية
رال هللا :أإلدا و ازرة الخاردية الفلسطينية أنها بصدد رفع بالرار حإلومالة االحالت ل بشالطب (حالق البامالة

الالالدادلا لال ال  13فالالرداً مالالن أف الراد ادلالالة "القنبالالر" فالالي مدينالالة القالالدس المحتلالالةن ئل ال محإلمالالة العالالدل الدوليالالة.
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وشالالددا الخارديالالة فالالي بيالالانن يالالول ا ربعالالاح 2017/1/11ن أن الالالو ازرة تتالالابع با تمالالال بالالالا الالذا الق الرارن
وتدا يات ن مع الدول إلافةن ومؤسساا ا مالل المتحالدة ذاا االختصالاون والمحالاإلل الدوليالة المختصالةن

وف الالي مق الالدمتها محإلم الالة الع الالدل الدولي الالةن وطالب الالا المدتم الالع ال الالدولي ب الالالتحر الف الالورا والعاد الالل لل ادال ال ن
وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيينن ولعادلة "القنبر".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/11 ،

 .6المجلس التشريعي يبحث شكاوى المواطنين مع رئيس سلطة األراضي
غال الزة :بح الالث المدل الالس التشال الريعي م الالع س الاللطة ا اره الالي ف الالي غال الزةن ي الالول ا ربع الالاح 2017/1/11ن ش الالإلاو
المواطنينن وذل بهد

وب

نزي

التعدياا ل ا راهي الحإلومية والحفاأل ل المال العال.

وإلالالان ادتمالالاع قالالد بمشالالارإلة اللدالالان القانونيالالة واالبتصالالادية وا مالالن والداخليالالة مالالع سالاللطة ا ارهالالي فالالي

مقر المدلس ب زةن وبحهور النادب ا ول لرديس المدلس أحمد بحرن ورديس اللدنة القانونية النادالب

المستشالالار محمالالد فالالر ال الالولن وردالاليس اللدنالالة االبتصالالادية النادالالب الاط

الالدوانن وردالاليس لدنالالة ا مالالن

والداخلي الالة الناد الالب ئس الالما يل ا ش الالقرن وأم الالين الالال المدل الالس التشال الريعي ناف الالذ الم الالد ونن ورد الاليس س الاللطة

ا راهي إلامل أبو ماهين ووإليل الو ازرة حسن أبو ريالة.

فلسطين أون الين2017/1/11 ،

 .7مخيم جنين :تجدد االشتباكات المسلحة بين مسلحين وأجهزة السلطة
دنالالين :تدالالددا الموادهالالاا بالالين مسالاللحين وأده الزة السالاللطةن فدالالر اليالالول الخمالاليسن بمخالاليل دنالالين شالالمال
الهفة ال ربية المحتلةن حيث سالمع دوا ئطال ق نالار وموادهالاا .وبالالا مصالادر محليالة لم ارساللنان ئن
أدهزة السلطة ابتحما ب داد إلبيرة حالارة الالدما فالي مخاليل دنالينن وتبادلالا ئطال ق النالار مالع مساللحين

في المخيل ببل أن تنسحب في وبا الحق .وأشارا المصادر ئل وبوع اشتباإلاا متقطعة في أحيالاح
أخر داخل المخيلن في ألل تإلرار الموادهاا بين أدهزة السلطة ومسلحين بمخيل دنين.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/12 ،

 .8وزارة اإلعالم الفلسطينية تدعو النيابة إلغالق محطات إذاعية وتلفزيونية غير مرخصة
رال هللا :رفعالالا و ازرة ال ال ل الفلسالالطينية د الالو بهالالادية ئل ال

النيابالالة العامالالة طالبتهالالا فيهالالا بالالمغ ق 13

وسالاليلة ئ ال ل محليالالة مرديالالة ومسالالمو ة فالالي الهالالفة ال ربيالالة ال تلتالالزل بت الراخيو الالالو ازرة .واتخالالذا و ازرة

ال ال ال ل الالذا الدال الراح بع الالد ئش الالعار ا الالذ الوس الالادل الالدة مال الراا م الالن أد الالل الحص الالول لال ال مس الالوغاا
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التراخيو من الو ازرة .وحسب داوود داوودن مدير ال

ل المردي والمسموعن فمن الو ازرة حولا مالؤخ اًر

ملفالالاا رمالالاني ئذا الالاا وخمالالس محطالالاا تلفزيونيالالة غيالالر مرخصالالة ئل ال النيابالالة العامالالةن لمالالا ب ال ن تل ال

المحطاا منحا الوبا الإلافي لتصويب أوها ها.
وإلشال

داوود أن شالالر محطالالاا ئذا يالالة مالالن أصالالل خمسالالين بامالالا بتدديالالد رخصالالها المهنيالالة فالالي بدايالالة

ال  2016وأن  40ئذا الة لالديها تالراخيو تحتالا ل الادة تدديالد وتصالويب أوهالا هان مؤإلالداً أن و ازرة

ال ال ال ل ليسال الالا هال الالد حريال الالة ال ال الرأا والتعبيال الالر لإلال الالن الهال الالد

ال الالو تنألال الاليل مال الالل المؤسسال الالاا ال

والصحافية.

ميال الالة

القدس العربي ،لندن2017/1/12 ،

 .9الحمد هللا يقيل رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية
غزة :في تطور دراماتيإلي أحال رديس الوزراح الفلسطيني د .ارمالي الحمالد هللا رداليس ساللطة الطابالة فالي
السلطة الفلسطينية مر إلتانة ئل "التقا د المبإلر"ن دون الفصاح ن أسباب البالة .وإلشال

إلتانالة

نفس الذا بدل ببل أيال ابتراحاً لحل أزمة الإلهرباح الطاحنة في غزة ئل مدلس الوزراحن أن أبيالل مالن
منصب ن وأن سلل دميع متعلقات للدهاا المختصة في الو ازرة.

داح ذل وسط ما يتردد ن دهالود بالذلتها دولالة بطالر مالؤخ اًر بالر لدنتهالا الخاصالة ل مالار غالزةن لحالل

المش الالإللة م الالن خال ال ل تش الالإليل مدل الالس ئدارة ددي الالدة لشال الرإلة توزي الالع إلهرب الالاح غال الزة م الالن "التإلن الالوبراط"ن ونق الالل
االبتراح لإلتانةن الذا بدور رفع ئل مدلس الوزراح التخاذ القرار بش ن .
وإلان إلتانة بد أ لن ببل أيال أن الرد ل المل

سيحتا ئل أسبو ينن حت يدرس ديداً.

القدس العربي ،لندن2017/1/12 ،

 .11الوزير أبو شهال ينفي اتهامه "للمقاومة" باستغالل الطاقة في إنارة أنفاقها بدال من توزيعها
غزة :نف وزير العمل م مون أبو شه ما نسب ئلي من تصريحاا حول اتهام "المقاومة" باست ل
الطابة في ئنارة أنفابها بدالً من توزيع الإلمية ل السإلان .وأصدر أبالو شاله بيانالاً أإلالد فيال أن نالا
"حملة غير منطقية وغير ادلة" تستهدف شخصياً .وأها

أنال مالؤمن بال ن المقاومالة الفلسالطينية الي

"أشر ما أفرزت نهالاالا الشالعب الفلسالطيني بالر المدالة الال الماهالية"ن مؤإلالدا أنال لالن يسالم

حالد

ب ن يزاود لي في ذا الموهوعن إلون ا مر "دزحاً من قيدتي الوطنية والدينية".

وبال في ما يخو مشإللة الإلهرباحن ئن لل يتفو بإللمة واحدة تنال من "شرفاح المقاومة"ن مهيفاً "وان
إلان أحد غيرا بالد وهالع لال لسالاني بعالع العبالاراا التالي أربال بنفسالي الن التفالو بهالا" .وبخصالوو
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المقابلالالة التلفزيونيالالة التالالي بره الالا تلفزيالالون فلسالالطينن ب الالال الالالوزير أبالالو شالاله ن ئنال ال غيالالر مسالالؤول الالن أا
تل برها مع المقابلةن الفتاّ ئل أن تل المقابلة إلانا مسدلة مسالبقاًن مؤإلالداً أنال لالل يإلالن
"مانشيتاا" بد ّ
ل لل بما يتل بر من "مانشيتاا" مصاحبة لهذ المقابلة.

القدس العربي ،لندن2017/1/12 ،

 .11األجهزة األمنية في قطاع غزة تعتقل فنانا كوميديا بعدما نشر فيديو عن أزمة الكهرباء
غال الزة( -أ

با :ا تقل الالا الش الالرطة العس الالإلرية ف الالي غال الزة ا ربع الالاح الفن الالان الفلس الالطيني الإلومي الالدا الالادل

المشالالوخي بسالالبب انتقالالاد الحرإلالالة فالالي فيالالديو نشالالر ل ال موابالالع التواصالالل االدتمالالا ي ل ال خلفيالالة أزمالالة

الإلهرباح في القطاع.

وبالالال مصالالدر فالالي و ازرة الداخليالالة فالالي غ الزة لفال الرانس بالالرس ئن “الشالالرطة العسالالإلرية ا تقلالالا اليالالول الالادل

المشوخي بسبب مخالفاا انهباطية و دل التزام التعهد الذا وبع سابقاً بااللتزال با نألمة والقوانين

وتما ئحالت للقهاح العسإلرا”.

وأإلد أن “المشوخي سإلرا في ا دهزة ا منية التابعة لو ازرة الداخلية في غزة ويتقاه راتبا منها”.

ونش الالر المش الالوخي لال ال ص الالفحت

لال ال فيس الالبو شال الريطا مص الالو ار ته الالمن انتق الالادا لحم الالاس بس الالبب أزم الالة

الإلهرباح في القطاع .وشا د الشريط أإلرر من مدة وسبعين أل

تعليق في أبل من  42سا ة.

متابع وحألالي بال إلرر مالن أربعالة آال
رأي اليوم ،لندن2017/1/11 ،

" .12يديعوت" :تخوفات لدى الجيش اإلسرائيلي من تطوير حماس لقدراتها العسكرية
مؤمن مقداد :بالا صحيفة يديعوا أحرونوا في تقرير مطول لهالا أن حمالاس تسالع ئلال نقالل الدالزح

ا إلبر من القتال “تحا ا رع” بر شبإلة ا نفاق التي تستمر في توسيعها يوماً بعد يالول فالي غالزةن
إلما أنها تعمل ل تطوير الصواري لديها مع الترإليز ل دبة الصواري طويلة المد .

وأه الالافا الص الالحيفة أن الد الاليش س الاليدعل أنف الالاق حم الالاس أفخاخال الاً للم الالوا حس الالبما بال الالا بي الالادة المنطق الالة

الدنوبيالة .وبالالال العقيالالد فالالي القيالالادة الدنوبيالة يوفالالال بالالن دو

أن الحالالرب القادمالالة مالع غالزة لالالن تإلالالون مالالن

الدو فقطن وأن الديش يستعد للموادهة مع حماس بشالإلل دبيالق وأبالل شالوادية .وإلشالفا يالديعوا الن

اسالالت ل الدالاليش الس الراديلي لفبالالرو ئط ال ق بعالالع الص الواري العش الوادية مالالن غ الزة فالالي ئلقالالاح ش الراا
لال ال أ الالدا وأم الالاإلن اس الالتراتيدية لحم الالاس ف الالي غال الزة به الالد ئه الالعا تطور الالا
ا طن الالان م الالن الق الالذاد

المستمر .وبالا أن ا دهزة ا منية في غزة ا تقلا فلسطينيين خ ل ا شهر ا خيرة تسببوا بعملياا
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ش الوادية تدالالا المسالالتوطناان والالالذا يدلالالب رد س ال ح الدالالو الس الراديلي ل ال موابالالع

ئط ال ق ص الواري

ومنش الالاا الحرإل الالة مم الالا يعرب الالل ملي الالاا التط الالوير وال الالداد ل الالديها( -تعتب الالر فص الالادل المقاوم الالة ف الالي غال الزة
ملياا ئط ق الصواري العشوادية خار التوافق الوطنيا.

وتإلمالالل الصالالحيفة تقرير الالا وتإلش ال
وتسع لقتل وخط

أن حمالالاس تسالالع للقتالالال فالالي الحالالرب القادمالالة ب ال إلرر ترإليالالز ودبالالة

أإلبر دد ممإلن من “السراديليين”.

ولمنالع مليالالاا ا سالالر أفالالادا يالديعوا أن الدالاليش السالراديلي أدالالر خال ل المنالالاوراا ا خيالرة تالالدريباا

لدنالالود تهالالد

لدراإلهالالل ومقالالاومتهل أا محاولالالة سالالر ل خ ال ل الحالالرب وأهالالافا يالالديعوا أن حمالالاس
الهالاون بهالد

ئلحالاق الهالرر الإلبيالر فالي المسالتوطناا

تعإل

حالياً ل زيادة إلبيرة فالي ئنتالا بالذاد

المدالالاورة لقطالالاع غ الزةن حيالالث أد ئط ال ق مرالالل الالذ القالالذاد

خ ال ل الحالالرب ا خي الرة ل ال مسالالتوطناا

غ

غزة ئل مقتل واصابة العشراا من الدنود والمستوطنين السالراديليين .والال دانالب ذلال تعمالل

حماس ل تطوير صواريخها طويلة المد لتإلون أإلرر دبة.

موقع عكا أون الين2017/1/11 ،

 .13حماس :ال وجود لوساطة مع "إسرائيل" إلبرام صفقة تبادل أسرى ..ونتمسك بشروطنا
غزة :أإلدا حرإلة حمالاس أنال ال ودالود حاليالا ا وسالاطة مالن دانالب أا دولالةن مالن أدالل ئبال ارل صالفقة
تبادل أسر مع ئسراديل .وبال حازل باسل الناطق باسل الحرإلة في تصريحاا لال «القدس العربي» ئن

«ال تودد حاليا أا وساطة في مل

الدنود السراديليين ا سر لد إلتادب القسال (الدناح العسإلرا

لحماسا» .وأإلد أن حماس ال تزال تتمس بشروطها التي وهعتها ببل البدح ب ا مفاوهاا من ذا
القبيلن والمتمرلة بمط ق سراح ا سر الذين أفر

نهل في صفقة التبادل السابقة ال .2011

وبالالال ئن أا مفاوهالالاا حالالال انط بهالالا سالالتتبع الطريقالالة السالالابقةن مالالن خ ال ل ئد الراح مفاوهالالاا «غيالالر
مباشرة» بر وسيط بين الحرإلة واالحت ل السراديلي.

وداح نفي باسل في أ قاب تقرير نشرت صحيفة «إلل العرب»ن نق

حرإلة حماس القولن أن بطر تواصلا مع ئسراديل وحرإلة حماس بهد

الطرفينن وأن حماس اشترطا فت

الذا الملال

ئبرال صفقة تبادل أسر بين

بالمط ق سالراح محالررا صالفقة التبالادل ا خيالرةن صالفقة

شاليط ال  2011الذين أ ادا ئسراديل ا تقالهل منذ ال .2014
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 .14الفصائل الفلسطينية ِّ
تنوه بأهمية االتفاق على انتخاب مجلس وطني جديد
مالالان  -ناديالالة سالالعد الالالدين :اختتمالالا اللدنالالة التحهالاليرية لعقالالد المدلالالس الالالوطني الفلسالالطيني أ مالهالالان
أمسن في بيروان بمشالارإلة الفصالادل الوطنيالةن بينهالا "حمالاس" و"الدهالاد السال مي"ن فالي ألالل االتفالاق
ل تشإليل مدلس وطني دديدن وهرورة التدام خ ل فترة بريبة ال تتداوز الشهرين المقبلين.

وأإلد هو المإلتب السياسي لحرإلة "الدهاد الس مي"ن محمالد الهنالدان "االتفالاق لال مدلالس وطنالي
منتخب حيرما أمإلن ئدراح االنتخاباان وبالتوافق في المناطق التي ال يمإلن ئدراح انتخاباا فيهان مع

استإلمال ئدراحاا ئنهاح االنقسال وتشإليل حإلومة وطنية".
فيمالالا أوهال

هالالو المإلتالالب السياسالالي لحرإلالالة "حمالالاس"ن موسال أبالالو مالالرزوقن أن "الفصالالادل الفلسالالطينية

أإلدا حرصها ل تشإليل مدلس وطني دديد"ن مشي ار ئل أن "تل االتفاق ل تشإليل حإلومة وحدة
وطنية والتفا ل ل مختل

ملفاا المصالحة".

من دانب ن نو نادب ا مين العال للدبهالة الديمقراطيالة لتحريالر فلسالطينن باليس بالد الإلالريل (أبالو ليلال ان

لال االنتخابالاا".

مية "انتخاب مدلس وطني دديد وتشإليل حإلومة وحدة وطني تبعنال بالشال ار
وأإلالالد حيويالالة "تشالالإليل مدلالالس وطنالالي توحيالالدان بمشالالارإلة الدميالالعن بالالر االنتخابالالاا وفالالق مبالالدأ التمريالالل
النسبي الإلاملن أو التوافق الدمعي لي

ند تعذر ئدراح االنتخابن وباستراتيدية سياسية موحدة".

بدور ا ا تبر هو المإلتب السياسي للدبهةن لي فيصلن أن االدتماع "خطالوة لال طريالق اسالتعادة

الوحدة الوطنيةن واستحقاق وطني طال انتألار نأل ار لألوهاع الداخلية والخاردية الصعبةن ما يتطلب
بيال الهيداا الفلسطينية المعنية بدور ا في ملية النهال الوطني لنهاح االحت ل".

وأشالالار ئل ال أ ميالالة "توحيالالد المؤسسالالاا الفلسالالطينية مالالن خ ال ل انتخابالالاا متإلاملالالة للمؤسسالالاا التش الريعية

الفلسالطينيةن الساليما المدلالس الالوطنين وفالق التمريالالل النسالبي الإلامالل والقادمالة الم لقالةن مال ً بنصالالوو
الورادق الفلسطينيةن بخاصة "وريقة الوفاق الوطني" العال  2006ومخرداا الحوار الوطني الشامل في

القا رة العال  2011وب ارراا المدلس المرإلزا العال ."2015

في حالين أإلالد ممرالل حرإلالة الدهالاد السال مي فالي لبنالانن الحالا أبالو مالاد الرفالا ين فالي تصالري أمالس
لوإلالة "فلسطين اليول"ن أن تحهاليرية "الالوطني" اتفقالا لال تشالإليل مدلالس وطنالي دديالد يشالمل دميالع

الفصادل الفلسالطينية بمالا فيهالا الدهالاد السال مي وحمالاسن وفالق بال ارراا اتفالاق القالا رة فالي العالال 2005ن
وصياغة رؤية سياسية دديدة لمنألمة التحرير بشإلل يحوز ئدماع إلل الفصادل".

الغد ،عمان2017/1/12 ،
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 .15الرشق :نتمنى أن يكون انعقاد المجلس الوطني مقدمة لتوحيد شعبنا
الدوحة :بال زا الرشالقن هالو المإلتالب السياسالي لحرإلالة حمالاسن ئنال تالل التوافالق لال

قالد مدلالس

وطنالالي فلسالالطيني دديالالد تشالالار في ال إلالالل القالالو والفصالالادل الفلسالالطينية بمالالا فيهالالا حرإلتالالا حمالالاس والدهالالاد

الس مي .وأإلد الرشالق فالي تصالري صالحفي خالاو لالال"المرإلز الفلسالطيني لا ال ل"ن ا ربعالاح (1-11ا
أن المدلس الوطني الدديد سيشإلل وفق ما نو ليال ئ ال ن القالا رة الال  2003واتفابالاا المصالالحة
الالال "2011ن مشالالي ار ئل ال أن تشالالإليل المدلالالس سالاليإلون باالنتخالالاب حيالالث أمإلالالنن وبالالالتوافق فالالي ا مالالاإلن

التي يتعذر فيها االنتخاب.

وتمن ال القيالالادا الفلسالالطيني أن يإلالالون انعقالالاد المدلالالس الالالوطني مقدمالالة لتوحيالالد شالالعبنا ل ال اسالالتراتيدية

وطنية ترتإلز ل فت إلل الخياراا و ل رأسها المقاومة بإلل أشإلالها من أدل دحر االحت ل.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/11 ،

 .16قيادي بفتح :من الصعب إيجاد صيغة وحدوية خالل اجتماع المجلس الوطني
رال هللا :بلل الوزير الفلسطيني السابق والقيادا في حرإلة فت ن نبيل مرون مالن فالرو ندالاح ادتمالاع
اللدنة التحهيرية لعقد المدلس الوطني في التوصل التفاق وطني ما بين الفصادل الفلسطينية.

وا تبر مرو في تصريحاا لال"بدس برس"ن يول ا ربعاحن أن لقاح اللدنة التحهيرية للمدلس الوطني
في بيروا "وبهذ الطريقة والعالدد الإلبيالر مالن ممرلالي الفصالادل والقالو السياسالية والتنابهالاا المودالودة

بين ذ الفصادل سيدعل ئيداد صي ة وحدوية للمدلس الوطني ل المد القريب صعبة".
وأش الالار م الالرو أن م الالا رشال ال م الالن موابال ال

ومعلوم الالاا م الالن ادتم الالاع بي الالروا "يؤإل الالد أن القه الالية ص الالعبة

والتنابهالالاا إلري الرة ومالالن الصالالعب التوصالالل التفالالاق رغالالل أن نالالا أمالالال بالتوصالالل ئل ال اتفالالاق الدتمالالاع

للمدلس الوطني الفلسطيني دون االتفاق ل برناما سياسي معين".

قدس برس2017/1/11 ،

 .17حماس :على حكومة الوفاق التجاوب مع جهود إنهاء أزمة كهرباء غزة بدال من التعطيل والتضليل
ب الالال الن الالاطق باس الالل حرإل الالة المقاوم الالة السال ال مية "حم الالاس"ن ف الالوزا بر الالولن ئنال ال

لال ال حإلوم الالة الحم الالد هللا

التداوب العادل مع إلل الدهود المبذولة لنهاح أزمة انقطاع التيار الإلهربادي التي يعاني منها بطالاع

غزةن "بدالً من التعطيل والتهليل".

وأإلد بر ول في تصري صحفين رداً ل بيان حإلومة الحمد هللا بشال ن أزمالة الإلهربالاحن يالول ا ربعالاحن
ل ال دهوزيالالة حرإلالالة حمالالاس التامالالة للتعالالاطي ئيدابي الاً مالالع أا دهالالود أو حلالالول منطقيالالة ووابعيالالة يتوافالالق

التاريخ :الخميس 2017/1/12

العدد4167 :

ص

13

ليهالالا الدميالالع وتلتالالزل بمودبهالالا الحإلومالالة بالقيالالال بوادبهالالا وتحمالالل مسالالؤولياتها الإلاملالالة بمالالا يهالالمن ئنهالالاح
ا زمالالة تمام الاً .وا تبالالر بر الالول بيالالان حإلومالالة ا مالالر الوابالالع فالالي رال هللا بخصالالوو أزمالالة الإلهربالالاح فالالار

المه الالمون وبلب الالا للحق الالادق وته الاللي للال الرأا الع الالالن حي الالث ئن حرإل الالة حم الالاس تعاط الالا وبش الالإلل ئيد الالابي
ومسؤول مع إلل دهود حل ا زمة.

وفنالالد بر الالول مالالا أورد بيالالان حإلومالالة الحمالالد هللا حالالول دفالالع مبلالالا مليالالار شالاليإلل سالالنوياً رمن الاً للطابالالة التالالي
تؤمنها للقطاعا مؤإلداً أنها ال تدفع أا مبالالا رمنالاً لالذل  .وشالدد لال أن الحإلومالة ال تالزال تتهالرب مالن

مسؤولياتها تدا بطاع غزة.

موقع حركة حماس ،غزة2017/1/11 ،

 .18محكمة بلغارية تقبل طعن عائلة النايف ضد تقرير نيابة صوفيا
بالالررا محإلمالالة الالالنقع البل اريالالة ببالالول طعالالن ادلالالة الشالالهيد الفلسالالطيني مالالر النالالاي

هالالد تقريالالر نيابالالة

صوفيا الالذا إلشالفا نال الدزيالرة فالي تحقيقهالا .وأمالرا المحإلمالة بم الادة التحقيالق فالي الحالادث وتشالإليل

فريالالق دديالالد .وأإلالالدا المحإلمالالة فالالي برار الالا الالالذا تسالاللمت العادلالالة ابتنا هالالا بإلريالالر مالالن الالالدالدل التالالي تربالالا
ودود ر راا في تقرير فريق التحقيالق البل الاران وودالود شالبهاا دناديالة فالي القهاليةن ممالا دفالع محإلمالة

النقع ئل ئصدار برار بم ادة التحقيق في الحادث وتشإليل فريق دديد لهذ المهمة.

وإلان تحقيق الدزيرة الذا بث همن برناما "ما خفي أ ألل" يول  6نوفمبر/تشرين الراني الماهي بد

الالن شالالهاداا وورالالادق وأدلالالة تربالالا الالدل منطقيالالة فرهالالية االنتحالالارن وأن النالالاي بتالالل فالالي السالالفارة
إلشال
الفلسطينية بصوفيا يول  26فبراير/شباط الماهي نالدما لدال ئليهالا لمنالع تسالليم لسالراديلن وذلال بنالاح
لال ال طل الالب ئسال الراديلي للس الاللطاا البل اري الالة با تب الالار مط الالاردا م الالن بب الالل الموس الالاد بتهم الالة بت الالل مس الالتوطن

ئسراديلي ببل برابة ر رين اما.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/12 ،

 .19االحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة ..وفتح تؤكد :االعتقاالت لن تزيدنا إال صمودا وثباتا
رال هللا – ف الالادا أب الالو س الالعد  :ا تقل الالا بال الواا االح الالت ل السال الراديلي الليل الالة بب الالل الماه الالية وأم الالس أربع الالة
و شرين فلسطينيا من مختل

محافألاا الهفة ال ربية بز ل أنهل مطلوبون للتحقيق بسبب مشارإلتهل

في مقاومة االحت ل ومستوطني  .وإلان الحالدث ا بالرز فالي مدينالة نالابلس شالمال الهالفة حيالث ا تقلالا

اللالواح ط ال ل دويإلالالاا هالالو المدلالالس الرالالورا لحرإلالالة فالالت ومحالالافأل دنالالين السالالابق مالالن منزلال ن ببالالل أن

تطلق سراح بعد سا اا.
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وبالالالا حرإل الالة ف الالت فالالي تعليقه الالا لال ال حملالالة اال تق الالاالا بح الالق بياداتهالالا ئن تص الالعيد ملي الالاا االبتح الالال
واال تقال السراديلية التي تطال مختل

أنحاح الوطن وتستهد

بياداا وإلوادر حرإلة فت التالي إلالان

آخر ا فدر أمس ا تقال اللواح دويإلاا «لن يزيدنا ئال صمودا ورباتا ل ا رع حت تحقيالق حلمنالا
بالحرية واالستق ل».

القدس العربي ،لندن2017/1/12 ،

" .21إسرائيل" تصف مؤتمر باريس بأنه "وهم بالغ الضرر"
القدس( -أ

با :إلررا ئسراديل ا ربعاح رفهها الشديد للمبادرة الفرنسية بهد

أحياح دهود

الس ل مع الفلسطينيينن واصفة مؤتمر باريس الدولي الذا سيعقد ا حد بان “و ل بالا الهرر”.

وأإلدا مسا دة وزير الخاردية تسيبي وتوفيلي للصحافيين أن الطريق الوحيد نحو الس ل و طريق
أن مؤتمر ا حد يبعد ئمإلاناا الس ل

المفاوهاا المباشرة بين ئسراديل والفلسطينيينن الفتة ئل
و"البلد الوحيد الذا يتعرع له وط و ئسراديل”.

وبالا وتوفيلي ئن “ئسراديل اربا في الماهي ئنها تعلل إليفية التوصل ئل

اللدوح ئل
لد

صي ة وحيدة :المفاوهاا المباشرة .ئن االست ناح نها سيؤدا ئل
ل

الدانب الفلسطيني (فحوا ا ان يستطيع الحصول

ئسراديل”.

وأشارا ئل

دول ا حد في القدس والذا خل

و ل بالا الهرر

إلل ما يريد من دون التحدث ئل

مقتل أربعة دنود ئسراديليين واصابة  17شخصا.

وا تبرا أن مإلافحة “الر اب يدب أن يإلون الهد
يبحث حت في باريس .المؤس

اتفاباا س ل بر

ا ول للمدتمع الدولين لإلن الموهوع لن

أن ئسراديل ي البلد الوحيد الذا تمارس ه وط لي ”.

رأي اليوم ،لندن2017/1/11 ،

 .21شاكيد :لن يتوقف البناء االستيطاني في عهد ترامب

اشل حمدان :بالا وزيرة القهاح السراديلية أييليا شاإليدن يول أمس الر راحن ئن يدب مواصلة

البناح االستيطاني في مدينة الخليلن والقدس وسادر أنحاح الهفة ال ربيةن بعد دخول دونالد ترامب
ئل البيا ا بيعن از مة أن 'مدينة الخليل لنا من الناحية التاريخية والقهادية'.
وبالا شاإليدن من حزب 'البيا اليهودا'ن التي وصلا ئل

مدينة الخليلن ئن 'ئب ار يل الخليل بال

بشراح الحرل الب ار يمي بوريقة بيع ي ا ول من نو ها في العالل'.
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وا د ا أن المستوطنين الذين يستوطنون الخليل اليول ل 'أبناح ذا المإلانن و ادوا ئل بيا آبادهل
وأمهاتهل'ن ل حد ز مها.

وبالا ئن في ذ ا يال التي يدين فيها العالل ئسراديل بسبب البناح االستيطانين فمنها بررا المديح

ئل المستوطنة اليهودية في الخليل.

وأهافا أن 'من غير المعقول أن يألل البناح االستيطاني القا لسنواا'ن وأن بعد  10أيالن مو د
دخول الرديس ا مريإلي المنتخب دونالد ترامب ئل

البيا ا بيعن ستنتهي الذرادعن ويدب البدح

بالبناح بدون توب ن وتطوير االستيطان في القدس والهفة ال ربية.

عرب 2017/1/11 ،48

 .22عودة :الهدم الجماعي في قلنسوة يشعل ضوءا أحمر أمامنا ويهدد وجودنا في وطننا
تل أبيب :بال النادب أيمن ودةن رديس «القادمة المشترإلة»ن ئن ذا الهدل الدما ي في بلنسوة وما
سبق من دل في النقبن يشعل هوحاً أحمر أمامنان ينذر بتهديد ودودنا في وطننا.

ودةن في تصري خاو لال«الشرق ا وسط»ن أن «الرسالة التي تودهها حإلومة بنيامين

وأها

نتنيا و ئل

 20في المادة من سإلان ئسراديلن ي أن يرانا أداة لرهاح غرادز اليمين المتطر

والمستوطنينن حت

يحافأل ل

مقعد في رداسة الحإلومة» .وبال ئن «القادمة المشترإلة وسادر

القياداا العربيةن تتدارس خطة مهادة للحفاأل ل الودودن تتهمن تنأليل سلسلة نهاالا شعبية
هد الهدلن وتوهي أخطار سياسة نتنيا و أمال أوسع أوساط في المدتمع اليهودان ورفع صوا

المواطنين العرب أيها في المحافل الدولية».

الشرق األوسط ،لندن2017/1/12 ،

 .23عسكريون إسرائيليون وأمريكيون :نقل السفارة إلى القدس قد يعود على البلدين بكوارث سياسية
وأمنية

تل أبيب  -نألير مدلي :طرحا مدمو ة من السياسيين والعسإلريين السراديليين وا مريإليينن ل
طاولة الرديس ا مريإلي المنتخبن دونالد ترامبن توبيع معا دة حل

السفارة ا مريإلية لد ئسراديل من تل أبيب ئل القدس.
وير

لنقل

دفا ي مشتر ن بدي

ؤالحن أن نقل السفارة من تل أبيب ئل القدسن مدرد خطوة رمزيةن لإلنها بد تعود ل البلدين

بإلوارث سياسية وأمنيةن بينما الحل

الدفا ي خطوة ذاا بعد استراتيدي « :نها تمن ئسراديل تفوبا

استراتيديا من الدردة ا ول »ن إلما يقول يوسي بيلينن الوزير السابق في حإلوماا ئسراديلية دةن
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ويهي « :لقد إلانا ئسراديل معنية ددا بتحال

دفا ي إلهذا .التدربة التي تراإلما في السنواا

ا خيرةن والع باا االستراتيدية الحميمة التي تطورا بين الدولتينن والتطوراا في العالل العربي

تسم

اليول بم ادة طرح فإلرة الحل

الدفا ين فمذا أص ا الدارة ئل

الفرصة».

ذل ن فسيمنع تفويا

الشرق األوسط ،لندن2017/1/12 ،

 .24التحقيق مع الوزير ليفين في قضية الرشوة المنسوبة لنتنياهو
اشل حمدان :أإلد وزير السياحة السراديلي ياري

ليفينن أن الشرطة حققا مع يول ا حد

الماهين في بهية الرشوة المنسوبة لرديس الحإلومة بنيامين نتنيا ون ومال

أحرونوا' أرنون موزيس.

وأإلد ليفين لصحيفة ' ارتس' نب استد اد للتحقيقن مشي ار ئل

صحيفة 'يديعوا

أن بدل شهادت في مإلاتب الوحدة

القطرية للتحقيق في االحتيالن بيد أن رفع التطرق لمهمون الشهادة التي أدل بها.

عرب 2017/1/11 ،48

 .25لجنة الداخلية بالكنيست تصادق على مشروع قانون ضد حركة "بي دي أس"
ب ل ها ر :صادبا لدنة الداخلية التابعة للإلنيسان يول ا ربعاحن ل مشروع بانون يمنع من
ت شيرة دخول ئل

ئسراديل أو تصريحا للمإلوث فيها لمواطنين أدانب د وا ئل

مقاطعة ئسراديلن

وذل تمهيد للتصويا ل مشروع القانون بالقراحتين الرانية والرالرة.

ويعني سن ذا القانون منع نشطاح حرإلة مقاطعة ئسراديل وسحب االسترماراا منها وفرع قوباا
ليها (BDSا من الوصول ئل الهفة ال ربية والقدس المحتلتين أيها.

وطرح مشروع القانون

هوا الإلنيسا بتسلديل سموتريتشن من إلتلة 'البيا الهودا' اليمينية

المتطرفةن ورو ي فولإلمانن من حزب 'إلوالنو'ن باد اح أن ي تي في ئطار محاربة حرإلة .BDS

عرب 2017/1/11 ،48

" .26اإل ندبندنت" :نتنياهو وعائلته فاسدون بال ضمير وعمليا قد انتهى
لندن ( -وإلاالاا :ذإلرا صحيفة "االندبندنا" البريطانيةن أن فهيحة الفساد ا خيرة التي تطال
رديس الوزراح السراديلي بنيامين نتنيا و ربما تإلون ي الهربة ا خيرة التي ستطي ب من السلطة.
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وبينا الصحيفة في تقرير تحا نوان "نتنيا و انته " أن ادلة نتنيا و أصبحا مرار ددل واسع
في ئسراديل حول طريقة معيشتهل ومن يمولهل وإلذل معاملتهل لموألفيهل.
وأوهحا الصحيفة أن نتنيا و ال يمل

الإلرير من النداحاا ليعرهها ن تولي السلطة لحوالي 11

امان إلشفا ة لفهادح ن فاتفاق س ل مع الفلسطينيين أصب

االستيطانية نفرا الدزح ا إلبر من دول العاللن ئهافة ئل

بعيد المنالن إلما أن سياست

أن حوالي رلث ا طفال في ئسراديل

يعيشون تحا خط الفقرن موهحة أن ذا دزح بسيط فقط من أود القصور التي ارتإلبتها حإلومت
ل مر السنين .وبينا الصحيفة أن

ل الرغل من ذ القصورن ئال أن سببا آخر بد يتسبب في

الطاحة بنتنيا و و ادلت ن و ي الم از ل المستمرة بالفسادن فخ ل ا سابيع ا خيرةن لل يتمإلن النادب
العالن واحد من أإلرر الحلفاح لنتنيا ون من منع تحقيق رسمي حول فساد نتنيا و الذا بد يهع نهاية

لحيات السياسية.

الغد ،عمان2017/1/12 ،

 .27شركة "العال اإلسرائيلية" أسوأ شركات الطيران لعام 2016

وإلاالا :وهعا شرإلة "ف يا ستاتس" المتخصصة بمعلوماا بطاع الطيران بادمة ب فهل شرإلاا

الطيران العالمية وأسودها من حيث االلتزال بموا يد الرح ا ودداولها ال 2016ن وذل ب ع النألر
ن المعايير ا خر مرل الراحة ودودة الخدمة.

وطبقا لقادمة نشرتها وإلالة بلومبر ن فمن المرإلز ا ول إلان من نصيب شرإلة الخطوط الدوية الملإلية

الهولندية "إلي أل أل" التي بلا احتمال ت خر رح تها  %47.11وفق بياناا "ف يا ستاتس" .وفي
المرإلز الراني داحا شرإلة "أيبيريا" وتلتها الخطوط الدوية اليابانيةن رل الخطوط القطريةن رل

الخطوط النمساوية .أما أسوأ شرإلاا الطيران ال  2016فإلانا شرإلة العال السراديليةن باحتمال
ت خير يصل ئل .%56

الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/11 ،

 .28المصادقة على بناء  2,500وحدة استيطانية مكان منزل الشهيد قمبر
صادبا بلدية االحت ل في القدس ل مخطط لبناح استيطاني دديد في القدس الشربيةن وتخطط
لبناح  2,500وحدة استيطانية مإلان منزل الشهيد فادا بمبر والمنطقة المحيطة ب في دبل المإلبر
بالقدس الشربية.
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 .29االحتالل يشن حملة اعتقاالت مسعورة تشمل  41مواطنا
رال هللا " -ا يال اللإلترونية" :شنا بواا االحت لن يول ا ربعاحن حملة ا تقاالا واسعة شملا 41

مواطناً خ ل ملياا د ل وابتحال في الهفة ال ربية بما فيها القدس.

األيام ،رام هللا2017/1/11 ،

 .31الفلسطينيون لـ"أبو شهال" :المقاومة وأنفاقها خط أحمر
غزة  -نبيل سنونو :دافع الفلسطينيون ن أنفاق المقاومةن في ود تصريحاا لوزير العمل في
حإلومة رامي الحمد هللان م مون أبو شه ن حاول من خ لها ئلقاح مسؤولية أزمة الإلهرباح ل أنفاق

المقاومة الفلسطينيةن و و ما تساوق مع منشور ممارل لما يعر بمنسق أ مال حإلومة االحت ل في
الهفة ال ربية وبطاع غزةن يؤا

مردخاان بر موبع فيسبو .

لإلل الناس الذين يزاودون ل المقاومة وأنفابها "صحصحوا"ن لوال ذ ا نفاق لإلنتل منذ زمن في
" داد ا مواا"ا ذا و أحد المنشوراا التي َّما فيسبو ن احتدادا ل تصريحاا أبو شه ن

التي أدل بها خ ل مقابلة مع" تلفزيون فلسطين" التابعة للسلطة في رال هللا.

في غهون ذل ن إلتب ا إلاديمي والباحث في التاري المعاصرن د .نهاد الشي خليل بر صفحت
في فيسبو " :بخصوو تصريحاا الوزير أبو شه

بش ن الإلهرباحن أبترح مل خيل احتدا في

إلل الطرباا التي يمر بها أو ا ماإلن التي يقيل فيهان ورفع يافطاا تبألهر الحقيقة!".
فلسطين أون الين2017/1/11 ،
" .31أوقاف القدس" :محاوالت تغيير الوضع في محيط األقصى "باطلة"
طالبا مديرية "أوبا

القدس وشؤون المسدد ا بص "ن سلطاا االحت ل باالمتناع ن المساس

تتعرع ال تداحاا متواصلة.
ا من ا م
الوبفية والذرية الم صقة للمسدد ا بص ن والتي ّ
ب ّ
وبالا "أوبا القدس"ن في بيان صدر نهان يول ا ربعاحن ئن ادتما اً ب قد أمس في مقر الدادرة
بمدينة القدس بين مدير ا العال الشي

الس مية العليا"ن بالهافة ئل

زال الخطيبن ومفتي القدس والديار الفلسطينية ورديس "الهيدة
العقاراا المحيطة بالمسدد ا بص .

دد من م ّ

تسم بال"سلطة تطوير
وأإلد المشارإلون في االدتماع رفههل ئدراحاا سلطاا االحت لن سواح ما ّ
شربي القدس"ن أو "سلطة حماية الطبيعة"ن أو بلدية االحت ل أو أا دهة ئسراديلية أخر ن والتي
ترمي لتنفيذ أية مشاريع في ا راهي المذإلورة.
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 .32تشيلي :اختتام فعاليات االجتماع التحضيري للجاليات الفلسطينية في أميركا الالتينية
اختتل ممرلو الدالياا الفلسطينية في أمريإلا ال تينيةن ادتما هل التحهيرا ا ولن والذا ب قد ل
مد ر رة أيال في العاصمة التشيلية "سانتياغو"ن لتوحيد دهود الدالياا الفلسطينيةن وتفعيل دور ل

في خدمة القهية الفلسطينية.

" حنا صافيةن وسفراح فلسطين

وحهر االدتماع إلل من :رديس اتحاد الفيدرالياا الفلسطينية "إلوب

لد إلل من :الب ارزيلن والبيرون وتشيلين والإلوادورن وممرلو الدالياا الفلسطينية في إلل من تشيلين
والمإلسي ن والب ارزيلن والبيرون وا ردنتينن وإلولومبيان وفنزوي ن والسلفادورن و ندوراسن وغواتيماالن
والإلوادور.

ود ا صافيةن في إللمت أمال الوفود المشارإلة ئل هرورة بذل إلل الدهود الممإلنة لتوحيد الصفو ن
وصوالً لعقد المؤتمر العال للدالياا الفلسطينية في أمريإلا ال تينية خ ل ذا العال.
وحسب البيان الصحفي الصادر ن اتحاد الفيدرالياا الفلسطينية" إلوب

"ن فقد تل االتفاق ل

المؤتمر الرابع في شهر تموز المقبلن وابترح أن يتل أما في البيرو أو الب ارزيل أو إلولومبيا.

قد

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/11 ،

 .33االحتالل يصادر  40ألف دونم من أراضي األغوار الفلسطينية
أريحا  -فتحي ب ار مة :تشإلل ا راهي وا م
 %98من ئدمالي ا م

وبال مدير ال مديرية أوبا

الوبفية في محافألة أريحا وا غوار ما مدمو ة

الوبفية في الهفة ال ربية.

أريحا مؤيد الحلو :ئن و ازرة ا وبا

تعمل ل توألي

ذ الممتلإلاا

الشاسعة حداث تنمية حقيقية في ا غوارن وتوسيع الربعة الز ار ية فيها مبينا أن ئدمالي مساحة
ا راهي التي تمتلإلها ا وبا

أل

في محافألة أريحا وا غوار  70أل

دونلن صادر االحت ل منها 40

دونل خاصة في المناطق الوابعة ل مقربة من نهر ا ردن وحولها ديش االحت ل ئل مناطق

سإلرية م لقةن وفي المناطق المصنفة ( ا ي لق االحت ل آال

الدونماا بحدة أنها مناطق

تستخدل للتدريب العسإلران وتمنع سلطاا االحت ل شرإلاا استرمارية فلسطينية من است ل

ا راهي التي است درا غراع تنموية واسترمارية.
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 .34تظاهرة في الجامعة العبرية بالقدس ضد هدم المنازل في قلنسوة
تألا ر

دد من الط ب في الدامعة العبرية في القدس اليولن احتدادا

السراديلية أمسن ل

ل

ئبدال السلطاا

دل  11منزالً في بلنسوة في منطقة المرلث داخل الخط ا خهر.

وا تبرا مؤسساا حقوبية فلسطينية واسراديليةن ذا الهدل "تردمة فعلية لعملية نزع الشر ية ن

الحقوق والودود الفلسطيني في الب دن و و ما تقول ب حإلوماا ئسراديل المتعاببة منذ

شراا

السنينن والذا تصا د بالسنواا ا خيرة من خ ل تزايد التحريع الرسمي وسن القوانين العنصرية
وتطبيق السياساا العنصرية والتمييزية من ببل مؤسساا الدولة وتصا د ا فإلار الفاشية في الشارع

السراديلي".

القدس ،القدس2017/1/11 ،

" .35نادي األسير" 34 :أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين منذ بدء العام
القدس المحتلة  -من فاطمة أبو سبيتانن تحرير زينة ا خرس :ذإلر نادا ا سير الفلسطينين أن

سلطاا االحت ل أصدرا أوامر ا تقال بحق  34أسي اًر من مدن الهفة ال ربية والقدس المحتلّتينن
تتراوح فتراتها ما بين ر رة ئل ستة شهورن من بينها  12أم اًر دديداً صدرا بحق أسر

أ اد االحت ل ا تقالهل بعد الف ار

نهل.

ول مرة أو

قدس برس2017/1/11 ،

 .36أزمة "كهرباء غزة" تدخل منعطفا خطي ار وسط غياب الحلول
مؤخر
ًا
غزة  -من بد ال ني الشامين تحرير خلدون مأللول :دخلا أزمة الإلهرباح في بطاع غزة
خطيران ال سيما مع زيادة سا اا بطعها في ألل مودة البرد الشديد التي تهرب ا راهي
منعطفًا
ً
يوميا في ألل ئربا إلبير يسود
الفلسطينية .وأصب سإلان القطاع ال يرون الإلهرباح سو  3سا اا ً
الددولن مما يحول دون االستفادة من البدادل المتوفرة.

وير المواطنون في بطاع غزة أن باا من الصعب تحمل ددول التيار الإلهربادي الدديد (ئنارة
يوميا  3سا اا فقط وانقطاع 21ا دون أن ئيداد ددول محدد للإلهرباح.
ً
بدور ن شدد رديس اللدنة الشعبية لموادهة الحصارن دمال الخهران ل هرورة العمل المشتر

فلسطينيا ليداد حلول سريعة
ً
للمسا مة في حلها.
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وذإلر الخهرا في حديث لال "بدس برس"ن أن "انقطاع التيار الإلهربادي سيع ِّطّل إلافة الخدماا في

ملوني مواطنن ئل دانب معاناتهل دراح الحصار وت خر ال مار".
غزة وسيزيد من معاناة
َر
واستطرد" :يدب الذ اب نحو حلول وابعية وممإلنة وسريعةن وال يمإلن أن يتل ذل ئال من خ ل
توافق فلسطيني سريع و ادل ي خذ بعين اال تبار المعاناة المتفابمة".

قدس برس2017/1/11 ،

 .37مجلة متخصصة :بنك فلسطين أفضل بنك في العالم في مجال الشمول المالي
رال هللا " -ا يال اللإلترونية" :منحا مدلة (The Bankerا الشهيرة بمدال المال وا

مال والصنا ة

المصرفيةن وهمن تصنيفها السنوا للبنو حول العالل بن فلسطين دادزة أفهل بن في العالل في
مدال الشمول المالين وذل

ل

في سابقة ي ا ول

مستو الوطن العربين الذا تنال في

مؤسسة مصرفية ربية ذ الدادزة للعال  .2016إلما حصل البن
بن في فلسطين للعال ."2016

وت تي ذ التصنيفاا التي حصل

ل دادزة رانية همن "أفهل

ليها البن

تتويداً لرياديت في تطوير الخدماا المصرفية

منألومة شاملة خ بياا المهنة والقيل المتعار

ليهان والذا ي تي تبا اً مع الندازاا التي حققها

وتوسعها وتلبيتها الحتياداا

البن

في ا

م د

ل

المستو المحلي والبليمي خ ل العال  2016همن

وال السابقة .لتستمر المدلة بتصني

السنواا الماهية.

البن

إل فهل بن

في فلسطين

مدار

ل

األيام ،رام هللا2017/1/12 ،

 .38دراسة فلسطينية :ورق العنب يقي من سرطان الرئة
رال هللا " -ا يال اللإلترونية" :أربتا دراسة أ دتها دامعة بيرزيا الفلسطينيةن أن مستخلصاا أوراق
العنب "بادرة ل
للمرع.

إلب نمو خ يا سرطان الردة"ن وأن الدراسة بد تتحول ئل

براحة الختراع

وبالا الدامعة في ئفادة لها بهذا الخصوون "ئن الحإلاية بدأا في بستان نب بالقرب من بيا

أمر شمال الخليلن وان أستاذا من دامعة بيرزيا مع مدمو ة من طلبتها بدأوا الم امرة أم ً في
الوصول ئل براحة اختراع باسل الدامعة مفاد ا أن ورق العنب بد يإلون مفيدا للع

من سرطان

الردة".
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وبال ا ستاذ في دامعة بيرزيا الدإلتور دميل حربن فمن وبعد ذ النتادا المذ لةن فمن نا أم
إلبي ار أن يتل خ ل السنواا المقبلة التوصل لتحهير دواح بد يسا د في إلب مرع السرطان ل

أن يسدل حصريا باسل دامعة بيرزيا .وبال" :ن مل مع توفر المإلاناا تحويل المستخلو ئل
بعع ا مراع الخطرةن ل

اختراع تحهير دواح للوباية أو ربما بعد دراساا مإلرفة لع
يسدل إلبراحة اختراع باسل دامعة بيرزيا".

أن

األيام ،رام هللا2017/1/12 ،

 .39صحيفة "حرييت" :تركيا و"إسرائيل" تعمالن على أجندة تعاون
وإلاالا -اشل حمدان :صرح مسؤول بو ازرة الخاردية الترإلية أن ئسراديل وترإليا تعم ن حاليا ل
صياغة خارطة طريق دندة التعاون بين الدانبين بعد ئ ادة تطبيع الع باا وتبادل السفراح.

ونقلا صحيفة 'حرييا' ل موبعها اللإلترونين اليول ا ربعاحن ن المسؤول القول ئن مسا دا

و ازرتي خاردية الدانبين سيلتقيان في غهون شهر لدراح مشاوراا سياسية .وأها

سيتل خ ل اللقاح الترتيب لزياراا

الية المستو ن

ل

المسؤول أن

أن يإلون للمسادل المتعلقة باالبتصاد

والسياحة ا ولوية في الزياراا الرنادية.

وأشار المسؤول ئل أن ترإليا تعتزل المشارإلة في مؤتمر للسياحة سيعقد في ئسراديل يومي السابع

والرامن من شباط/فبراير القادلن ربما

ل

مستو وزير الرقافة والسياحة .إلما أن زيارة ئسراديل

ستإلون ل ددول أ مال وزير الخاردية مولود داويش أوغلو ندما يسم وبت .

ويهد

المسؤولون ئل

رفع مستو اتفاق التدارة الحرة بين ترإليا واسراديل من خ ل توسيع في

مداالا إلالمنتداا الز ار ية.

وبال المسؤول ' :ذا مهل ددا بالنسبة لنا ن الدانبين يإلمل إلل منهما اآخر .وفي مداالا مرل
المعلوماا واالبتإلاراان فمن ئسراديل بد حققا تقدما إلبيرا .ولإلنهل بحادة ئل أسواق لهذ المنتداا.

وفي ذا الصددن فمن ترإليا تعد شريإلا مهما ددا في المنطقة'.

عرب 2017/1/11 ،48

 .41قناة إسرائيلية تكشف حضور "مثقفين" مغاربة مؤتمر "الصداقة اليهودية – المغربية"
الرباط ال «القدس العربي» :نشرا وسادط ئ

ل م ربية تقري ار ن القناة ا ول السراديلية يتحدث ن

وصول مدمو ة من «المرقفين» الم اربة ذا ا سبوع ئل

فلسطين المحتلةن للمشارإلة في مؤتمر

«ماتروز» الذا بيعن بما يسم «الصدابة اليهودية – الم ربية».
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ورواد الرأا العال الم اربة
وذإلرا القناة ا ول السراديلية أن مدمو ة من «المرقفين وبادة الدمهور ّ
يصلون ذا ا سبوع ئل ئسراديل للمشارإلة في مؤتمر «ماتروز» الذا بيعن بال»الصدابة اليهودية –

الم ربية» والذا ينألّل الر راح في القدس المحتلة.

وبالا أورنا بازيز هو حرإلة «تيإلون»ن مديرة المؤتمرن ئن الهد

والرقافي و يش الحياة».

من المؤتمر و «الدما الل وا

و رفا بازيزن ن نفسها بوصفها باحرة في الشؤون الم ربية ومرشدة نا ن وتحدرا ن االستقبال

ددان الذا تلقت في الم ربن وبالا ئنها من مواليد أغادير الم ربيةن مؤإلدة أن أإلرر من 40
الحميل ً

أل

ئسراديلي يذ بون ئل الم رب للسياحة في إلل ال .وبالا ن الوفد الم ربي الذا سيحهر

المؤتمر « لقد بمنا بد وة من ل من مواليد الم ربن شرة من بينهل ل من المسلمينن في حين أن

 4سي تون مباشرة من الم رب وشا رة وصحافية ست تي من مدريدن وبد وصل بمحاهر من بالتيمورن
درس ا دب الم ربي اليهودا ويبحث في ذا ا دب».
وي ّ
مسلل من مواليد الم رب يقطن في بالتيمور ب
مإلون من دلساان دلساا ئيحاح
ويهد المؤتمر ئل "التعار ومحاولة وهع مبادراان مؤتمرنا ّ
أفإلارن مع الترإليز ل العص الذ ني و ل النشاطاان وإلي بنتردل ذا لنشاطاا الحقة".
ميين وأطباح

هل أيهاً ئ
وذإلرا وسادل ئ مية ئسراديليةن ّ
أن الوفد الم ربي الذا وصل ئسراديل ّ
وناشطين في منألماا حقوق النسانن مشيرة ئل أن الزيارة ترول ئهافة لما ذإلرن طرح مبادراا
تسا ل في تعزيز ل ة الحوار بين السراديليين والفلسطينيين.

القدس العربي ،لندن2017/1/12 ،

 .41بعد تسريبات "الجزيرة" ..سفراء فرنسيون يطالبون باالعتراف بدولة فلسطين
تردمة -ادر صإلاح :أصدر دد من السفراح الفرنسيين بيانا يتهمن رسالة دما ية تعتبر ا ول

من نو ها في المدال الدبلوماسين من أدل البرار ب ن من مصلحة الدميع ل الساحة الدوليةن
بما في ذل ئسراديلن اال ت ار

بالدولة الفلسطينية .وأإلد السفراح في البيان الدما ي الذا حصلا

"الشرق " ل نسخة من أ مية قد المؤتمر الدولي االسترنادي في ذا الش ن حول بهية الشرق

ا وسط ا بدل في  15يناير في باريس.

ول ط ع ل نو البيان ل الرابط:
http://www.al-sharq.com/news/details/464950
الشرق ،الدوحة2017/1/11 ،

 .42مصادر فرنسية رسمية لـ "الشرق األوسط" :مؤتمر باريس رسالة موجهة إلى ترامب
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باريس  -ميشال أبو ندل :إلشفا مصادر فرنسية رسمية تحدرا ئليها «الشرق ا وسط»ن أن فريق
قب االنتخاباا

الرديس ا ميرإلي المنتخب دونالد ترامبن طلب من باريس التي اتصلا ب

ا ميرإليةن ب ن «تطوا مل » المؤتمر الدولي للس ل في الشرق ا وسط بشإلل دذران بمعن ئل اد
تمامان ا مر الذا رفهت فرنسا التي أصرا ل السير ب  .إلذل
باريس رها ل

لما «الشرق ا وسط»ن ب ن

وزير الخاردية ا ميرإلي دون إليران الذا سي تي ئليها ا حد المقبل (15

الحاليان للمشارإلة في المؤتمرن ئل دانب ممرلي نحو  70بلدا ومنألمة دولية وابليميةن االستفادة من
ا يال الخمسة المتبقية لدارة الرديس أوبامان الستصدار ب ارر دديد من مدلس ا من الدولي «يربا»

حل الدولتين ومحددات .

لإلن الوزير ا ميرإلي رفع السير بمشروع برار دولي دديدن معتب ار أن «ال يستطيع» ببل أيال من
م ادرت منصب االلتزال بموب

من ذا النوعن مهيفا أن ما أراد بول بالنسبة للنزاع الفلسطيني 

السراديلي سبق ل أن بال في خطاب ا خير بعد صدور القرار الدولي ربل «« 2334في  23الشهر
الماهي .ولذان فمن «الفإلرة» التي دغدغا مخيلة الدانب الفرنسي ب ن يفهي مؤتمر باريس ئل

برار دولين در وأد ان إلذل تل التخلي ن المشروع اآخر المتمرل ب ن يصدر ن اللدنة الربا ية
توصياا

(الوالياا المتحدة ا ميرإليةن وروسيان وا مل المتحدةن واالتحاد ا وروبيا بيان يتبن

باريس .وبالا المصادر الفرنسية ئن «ال معن » لبيان مرل ذان لما ب ن «توصياا» المؤتمر
تصدر ن سبعين دولة ومنألمة أساسية في العاللن وبينها تل التي تتشإلل منها «الربا ية الدولية».

الشرق األوسط ،لندن2017/1/12 ،

 .43حزب العمال البريطاني :فضيحة اللوبي اإلسرائيلي تستوجب التحقيق
لندن :ودها وزيرة خاردية الألل في بريطانيان ئيميلي رورنبيران رسالة ئل

الخاردية في البرلمانن تطالب فيها بفت تحقيق حول فهيحة اللوبي السراديلي.

رديس لدنة الشؤون

وودها وزيرة ألل حزب العمال البريطاني إل مها لعهو البرلمانن إلريسبين ب نان بادلة ئن
"افتهاح أمر مسؤول السفارة السراديلية شاا ماسوان و و ينابش إلي

يطي بوزير في الحإلومة

وب هاح برلمان آخرين وتشوي سمعتهل بسبب آرادهل تدا الشرق ا وسط أمر مقلق لل اية".

وانتقدا ا مرن ورفها "التدخل غير المشروع" في المنألومة الديمقراطية في بريطانيا من ببل دول
أخر ن وفق بولهان مشددة ل أن ا مر "غير مقبولن أيا إلانا الدولة المتورطة في ذل ".

وا تبرا أن ا مر يشإلل "بهية أمن بوا"ن وطالبا و ازرة الخاردية بال"فت تحقيق في مد

غير المشروع"ن مؤإلدة أنها ستإلتب ئل وزير الخاردية البريطاني بوريس دونسو لتحر
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وتساحلا في رسالتها "فيما ئذا إلانا ذ القهية أيها من ص حياا لدنة الشؤون الخاردية في
البرلمانن فت تحقيق فيها".
وإلان السفير السراديلي لد

لندن ا تذر ن تصريحاا حد موألفي السفارة ب ن يريد أن "يسقط"

آالن دنإلان وزير الدولة البريطاني لشؤون الخاردية المناصر لبامة دولة فلسطينية.

وإلانا بناة الدزيرة التلفزيونية الفهادية برا تسدي مصو ار لشاا ماسوا المسؤول السياسي الإلبير

بالسفارة السراديلية لد لندن يتحدث في

ن نواب بريطانيين .وحصلا صحيفة ميل يول ا حد ل

التسديل المصور.

موقع "عربي 2017/1/11 ،"21

 .44تشيلي 56 :برلمانيا يطالبون بريطانيا باالعتذار للفلسطينيين
قدا "مدمو ة فلسطين" في البرلمان التشيلي أمس الر راح دلسة نابشا الذإلر المدوية لو د
بلفور وت سيس مدمو ة برلمانيي أميرإلا الدنوبية من أدل فلسطين والموب

وتهل

ذ المدمو ة 56

من حصار غزة.

هوان وبد أبرا ئط ق حملة دولية من البرلمان التشيلي لمطالبة

بريطانيا باال تذار للفلسطينيين.

إلما وافقا المدمو ة ل فإلرة ئط ق تدمع برلمانيين من دول أميرإلا ال تينية من أدل فلسطين.

ود ا المدمو ة أيها ئل التفا ل ئيدابيا مع د وة النادب فؤاد شا ين ئل هرورة العمل من أدل
رفع الحصار المفروع ل بطاع غزة منذ أإلرر من شرة أ وال.

وبال رديس المدمو ة النادب باترسيو فالسبين "اتخذنا ذ الخطواا لد ل الحقوق الفلسطينية في غزة

وإلل ا راهي الفلسطينية" .وأها

أن المدمو ة تد ل الحإلومة التشيلية ل

الفلسطينية ومساندتهان وترفع ا تقال النواب وتسع لنهاح ووب

وطالب النادب باترسيو فالسبين المدتمع الدولي بمدانة العن

ت ار

بالدولة

إلل الدراحاا هد الفلسطينيين.

وانتها حقوق النسان في فلسطين.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/11 ،

" .45إسرائيل" توجه تهمتين جديدتين إلى مدير منظمة أمريكية متهم بمساعدة حماس

التاريخ :الخميس 2017/1/12

العدد4167 :

ص

26

القدس المحتلة( -أ

با :أ لنا ئسراديل ا ربعاح ئهافة تهمتين هد مدير فرع منألمة “وورلد

فيدن” المسيحية ا مريإلية الدولية في غزة محمد الحلبي الذا اتهمت بتحويل أموال لحرإلة حماس

في القطاع.

في الرابع من آب /أغسطس الماهين اتهما سلطاا االحت ل السراديلية الحلبي الموبو
منتص

منذ

حزيران /يونيو بتحويل مسا داا نقدية و ينية بم يين الدوالراا خ ل السنواا ا خيرة ئل

حرإلة حماس ودناحها العسإلرا في بطاع غزة.

وا ربعاح بررا محإلمة بدر السبع المرإلزية ئهافة تهمتي “التامر مع العدو في فترة حرب” و"تسريب

معلوماا للعدو”.

وأإلدا “وورلد فيدن” في بيان أنها “فوددا بمهافة اتين التهمتين ئل

دلسة استماع دديدة في ئطار محاإلمة الحلبي.

وسيدفع الحلبي ببراحت الخميس بعد فشل مفاوهاا للتوصل ئل

السراديليةن بحسب مصدر مقرب من المل .

ال دحة االتهامية” شية

تسوية مع السلطاا القهادية
رأي اليوم ،لندن2017/1/11 ،

 .46عن مجلس وطني فلسطيني جديد
نبيل السهلي
ب قد في بيروان أخي اًرن ادتماع للدنة التحهيرية للمدلس الوطني الفلسطينين وبحهور فصادل
منألمة التحرير الفلسطينيةن بما فيها الدبهة الشعبية القيادة العامةن وط دع حرب التحرير الشعبية
بواا الصا قةن ئهافة ئل الحرإلتين غير المنهويتين في المنألمةن حماس والدهاد الس مي.

واذا إلان االدتماع بد

د

ئل

ئحياح دور منألمة التحريرن الم يب أص ً لمصلحة سلطة

مستحدرةن وتشإليل مدلس وطني دامع ولدنة تنفيذية دديدةن فمن باب أول أن تقول اللدنة التنفيذية

لمنألمة التحرير بدايةًن بد وة المدلس الوطني الحالي ئل

االنعقادن ب ية تقديل تقارير ا التنأليمية

والمالية والسياسيةن بحيث ت طي الفترة بين امي (2016-1991ان والتي شهدا انط بة مؤتمر

مدريد للتسويةن مرو اًر باتفابياا أوسلو وانشاح سلطة وطنية فلسطينية لل ترق ئل

دولة بالمعن

امتدا أإلرر من قدين.
الحقيقين ل الرغل من مفاوهاا ّ
تحوالً نو ياً في التدربة السياسية
ش ّإللا اتفاباا أوسلو التي وبعا في  13سبتمبر /أيلول ّ 1993
الفلسطينيةن وتما صياغة النألال السياسي من دديد في الهفة ال ربية وبطاع غزةن وتل التعبير ن
ذل

في ئنشاح السلطة الفلسطينية في ربيع ال 1994ن لتصب حرإلة فت حزب السلطةن بعد أن
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إلانان منذ 1969ن حزب الرورة الفلسطينية خار فلسطينن ا مر الذا أد

بدور ئل إلسر با دة

التمريل السياسي الشامل الذا تمتعا ب منألمة التحريرن حيث ا تببران منذ ال 1974ن الممرل
الشر ي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والشتاا .في المقابلن ا تبرا السلطة الفلسطينية أحد
أ ل معالل اتفاباا أوسلو التي رفهتها حرإلتا حماس والدهاد الس مين وبو فلسطينية أخر ن

فه ً ن أنها سلطة نادزة في الهفة والقطاعن تسع ئل تحسين ألرو

المداالا إلافة.

المدتمع الفلسطيني في

ويمإلن الدزل ب ن ال ددو من ئ ادة تشإليل مدلس وطني فلسطيني دديد ولدنة تنفيذية لمنألمة

التحريرن من دون قد مصالحة وطنيةن واالتفاق ل استراتيدية سياسية إلفاحية لموادهة السياساا
السراديلية التي تعص

بالقهية الفلسطينيةن ومن رل العمل ل ترتيب البيا الفلسطيني الداخلين

وفق أولوياا تمليها المصلحة الوطنيةن بعد فشل ا دنداا الهيقة لألحزاب والفصادل الفلسطينية

وأفول حل الدولتين.

فمن دهةن استصدرا ئسراديلن في السنواا الخمس ا خيرةن حزمةً من الق ارراا التي من ش نها
الطباق ل

مدينة القدس .وفي ذا السياقن تفيد تقارير ب ن ئسراديل استطا ا السيطرة ل

 %93من مساحة القدس الشربيةن نا ي
الدهاا ا ربعن ويقيل فيها نحو  190أل

ن بناح طوبين من المستوطناا يحيطان بالمدينة من

مستوطن ئسراديلين وبد تل طرد آال

المقدسيينن بعد برار

تهويد التعليل في المدينة ببل أربع سنواان واست لا ئسراديل حالة االنقسالن لتدعل من النشاط
االستيطاني العنوان ا برز في سياساتها اليومية .ما أد

ال ربية لصال المستوطناا والنشاط االستيطاني.

ئل

سيطرة إلبيرة ل

أراهي الهفة

ونتيدة مباشرة لحالة الحصار السراديلي واالنقسال الفلسطينين أصبحا مؤشراا البؤس ي الساددة
بين الفلسطينيين في الهفة وبطاع غزةن فقد وصلا معدالا البطالة ئل نحو  %60في بطاع غزةن
وارتفعان بعد العدوان السراديلي في صي

العال الماهي .ونتيدة ذل ن باتا الخياراا التعليمية

والصحية هعيفةن فمن أصل مليون وستمادة أل

الفقر.

فلسطيني في بطاع غزة يعيش  %60تحا خط

وفي ذا السياقن ال يمإلن أن تإلتمل دادرة المصالحة الحقيقيةن وتفعيل دور حقيقي لمنألمة التحرير

في المستقبلن من دون ه

دماح دديدة فيهان ومشارإلة واسعة من ا غلبية الصامتة من

الفلسطينيين في الداخل والشتاا .ونقصد بالقوة الصامتة الفعالياا السياسية واالبتصادية ومنألماا

فعال لمنألمة التحرير
المدتمع المدني وا إلاديميين .وبذل ن يمإلن الحديث ن ئمإلان القيال بدور ّ
وأطر ا المختلفةن لدهة حماية المشروع الوطنين ورسل مستقبل الشعب الفلسطيني لنيل حقوب الرابتة.
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وبد يإلون ذل

بمرابة ددار متين في موادهة الرؤ والتصوراا السراديلية التي تسع ئل

الزمان والمإلانن لترسي فإلرة يهودية ئسراديل.

تتطلب التحدياا الدمة التي تواد المشروع الوطني الفلسطيني السراع ئل

حقيقيةن تتعد

تهويد

قد مصالحة فلسطينية

ه وط المال السياسي واالحتفاالا الشإلليةن بحيث يشار فيها الإلل الفلسطينين

لنهاح حالة االنقسال في الساحة الفلسطينيةن رل االتفاق ل رسل استراتيدية إلفاحية مشترإلةن ترب

ئل حدل التحدياا .بعد ذل يمإلن أن تإلون الطريق ممهدة لتشإليل مدلس وطني فلسطيني دامع
وانتخاب لدنة تنفيذية فا لةن غير محنطة.

العربي الجديد ،لندن2017/1/12 ،

 .47غزة "اإلرهابية" ...الناكرة للجميل!
سعيد
أحمد بن راشد بن ّ

في مساح يول الخميسن  5تشرين الراني (نوفمبرا 2015ن إلان الفت فراس مقداد ( 16اماًا يصطاد

السم في ب رع البحر ببالة ميناح غزةن ليعول أسرت في القطاع .أطلق لي دنود السيسي من
الحدود المصرية النارن فقتلو .
ويروا م زيادن الذا إلان مع لحألة استشهاد ن تفاصيل الدريمة باد ً« :بعدما ألقينا الشبا في

البحرن بدأ دنود مصريونن مودودون داخل بر

سإلرا ل شاطئ البحرن بمط ق النار شوادياًن

ف صيب فراس بطلقة في ألهرن واستقرا في بلب ليفارق الحياة ببل نقل ئل المشف ».

فبدعا ادلة فراس بقتل ابنهان السيما ل أيدا الدار ذا القرب ن وتساحل أبو مقداد بحربة :إلي
يقتل الديش المصرا طف ً بريداً إلان يصطاد مع م ل بعد يزيد ل  500متر من الحدود بين

غزة ومصرن مشي اًر ئل أن لد البر العسإلرا المصرا ل الحدود مناألير تم ّإلن من مشا دة
الصيادين بوهوح .ولل تإلت سلطاا االنق ب في مصر بقتل الفت ن بل تدا لا االتصاالا التي

أدرتها شخصياا فلسطينية في غزة معها ل ستفسار ن م بساا ما در .

أميرة شعثن الناطقة باسل مرإلز «النسان للديمقراطية والحقوق»ن استنإلرا ئط ق النار ل ف ارس

تداح ل السيادة الفلسطينيةن وانتهاإلاً التفابية حقوق الطفل ال .1989
بوصف ا ً
وأ ّإلدا شعث لموبع الدزيرة نا أن استمرار نألال السيسي في ئغ ق معبر رف أمر غير أخ بي وال
منددةً بمغراق النألال منطقة الحدود بالماحن واستمرار في سدن صيادين فلسطينيين لل يرتإلبوا
بانونين ّ

ذنباً سو الصيد في البحرن لتوفير لقمة يش
تشرين الراني/نوفمبر 2015ا.
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ئسما يل نيةن نادب رديس المإلتب السياسي لحرإلة المقاومة الس مية (حماسان ّبر ن غهب
إلل فلسطيني و ربي ندما استنإلر بعباراا بوية «االستخفا بالدل الفلسطيني»ن وما وصف بال «بمة
أن

خوة بين الشعبين الفلسطيني والمصرا»ن الفتاً ئل
اال تداح ل القيل والتاري وهوابط ا ّ
«العدو يقتل شبابنا وحرادرنا»ن وال ننتألر أن يمارس الديش المصرا الدور ذات ن مهيفاً« :إلف

استخداماً للنار تدا المواطن الفلسطيني...لدينا انهياراا في منطقة الحدود بفعل القناة المادية» التي

حفر ا ديش السيسين مستدرإلاً...« :لت لق مصر ا نفاقن لإلن ليها أن تفت المعبر في المقابل»ن

مهيفاً « :نحن ملتزمون ب مننا وأمن مصر وبا من العربي...ومعرإلتنا مع العدو السراديلي فقط»
لإلننا «لن نقبل استمرار ذ المعاناة...فمعبر رف بم لقن والحدود تب رق بالميا ن والصيادون
عبرة ن باا أشقاحن و ن تاري ود رافيا ودوار».
يتعرهون لط ق النارا ذ ليسا طريقة بم ّ
يدسد تعامل نألال السيسي مع بطاع غزة .إلما أن الدريمة ليسا
م ساة فراس ليسا ئال مراالً ّ
ا ول ن فقد تإلررا حوادث ئط ق النار ل الصيادين ال زّيين منذ االنق ب المشؤول في مصر
ال  .2013يتصر الديش المصرا في سيناح وإل ن صابة من بطاع الطرقن فيختط
صي
يقدل حت معلوماا لذويهل ن مصير لن ويستمر في ئغ ق معبر رف
فلسطينيين من آن آخرن وال ّ
في ازدراح بشع للحياة النسانيةن مانعاً ال ذاح والدواحن وغير مإلترث باست اراا المره والمعذبين
عد حت في القانون الدولي دريمة حرب.
وذوا الحاداا ل الدانب اآخر من رف ن ما بي ّ
والتعليل والتنقلن و و ما
ئن ئغ ق السيسي معبر رف يحرل الفلسطينيين من حقوق أساسية إلالع

يحألر ال

ن العالمي لحقوق النسان واتفابياا دولية أخر  .ولل يإلت

الوحشين بل استمر في دل ا نفاق المحاذية لقطاع غزة ل

الوحيد الذا يحصل ال زّيون من خ ل
ئرهاح «الحلي » الصهيونين السيسي ئل

السيسي بهذا الغ ق

نطاق واسعن و ي شريان الحياة

ل حاداتهل ا ساسية .ودفعا إل ار ية غزةن واالستماتة في

ئل

المصرية بماح البحر المال ن ما ّأد
فه ً ن تهديد أساساا منازل المواطنين.

مد خراطيل الماح لغراق منطقة الحدود الفلسطينية
ّ
إلوارث بيديةن إلاند ار التربةن وتلويث الميا الدوفيةن

باختصارن ينألر النألال الفاشي في القا رة ئل بطاع غزة بوصف سدناً للمدرمينن ال أرهاً يعيش
في أإلنافها شعب شقيق يعاني من وي ا الحصار والعدوان .توارا تحا نوان «الحرب ل

مدم ًار
الر اب» إلل بيل الدين والرحل والتاري والدوارن و ربد السيسي في سيناح إللها بت ً وحرباًن ّ
من سإلانهان ليخلو بقطاع غزةن الذا أراد ل أن يإلون مصدر الشر

ومهد اًر اآال
بر ب إلملهان
ّ
إلل ا ئذ تدير حرإلة ئس مية هاربة في الدذورن دمعا بين خطيدتين ال تب تفران :انتماح ئل مدرسة
الخوان المسلمينن ومقاومة ل حت ل السراديلي ببسالة وابتدارا وإلف بهما ئرماً بمبيناً .غمرا النشوة
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روح الدنرالن و و ير بر السيناويين البسطاح تتحول ئل

أنقاع بفعل طادراا ا باتشي التي

زودت بها الوالياا المتحدة ا ميرإلية (التي بيقالن ويا للسخريةن ئنها تد ل الخوانن وانها ي التي
ّ
أتا بهل ئل السلطة ذاا يولا .يست سد الطاغية ل الهعفاح في سيناح وغزة محتداً بحماية

تشيد
«ا من القومي» لمصرن و و الذا مازال يق صاغ اًر ذلي ً أمال استمرار ئريوبيا في بناح ّ
سد ّ
ل منابع النيلن وتهدِّد ب أمن مصر المادي ل نحو غير مسبوق.

خ ل ال 2015ن لل يفت نألال السيسي معبر رف سو  19يوماً (فبت في هد الرديس مرسي نحو
يرددون« :صديقي العزيز بيريز»!ا.
 290يوماً سافر خ لها  153,000مواطنن لإلن مازال أبوال ّ
غزا في
في يول الخميس الماهين بررا سلطاا االنق ب فت المعبر يومين فقطن وأخبرني ناشط ّ
الوسادط االدتما ية أن سبب الفت إلان رغبة المخابراا المصرية في الحصول ل أموال مقابل
ئدخال

دد من ذوا الحاداا أو مره

السرطان.

بر  500شخو يول الخميسن وأصر

مسؤولون في غزة ل مها فة العدد يول الدمعة مقابل دخول  270شخو يملإلون ا موال لدفعها
ئل المخابراان و و ما استدابا ل  .ويقول الناشط الذا رفع الإلش

الشخو الواحد تراوحا بين  3000ئل

ن اسم ئن بيمة ما دفع

 5000دوالر أميرإلي .في النهايةن لل يدخل مصر سو

 1500من أصل  25,000ل في حادة شديدة ئل العبورن منهل من ادلت في رف ن وانقطعا ب

السبل في غزة (يروا محمد مر في موبع «ميدل ئيسا آا» ( 6آب/أغسطس 2015ا م ساة

غزا اسم أحمد أبو رتيمةن وأم في الدانب المصران وإلان ير منزلها من فوق الت ل
مواطن ّ
سو ب دنود السيسي ا رعا.
حت اختف ولل يعد ل أررن بعد أن ّ
يمارس السيسي (بالتعاون مع نتنيا و و باسا خنق  1.8مليون شخو في بطاع غزة بطريقة غير

ئنسانيةن ما يدفع إلري اًر من أ ل القطاع ئل الرغبة في الخرو  .غزة أإلبر معتقل دما ي ل ود
ا رعا السدن الوحيد المفتوح ل

الهواح الطلقا شا د ل

سقوط الحهارة المعاصرة وارتهان

وسادلها ل اياتها الدنيدة .منذ أن اختار الفلسطينيون حرإلة حماس ممرلة لهل ال  2006في انتخاباا
حرة نزيهةن برر «العالل الحر» معاببتهل ل اختيار ل الديموبراطي بحرمانهل من أساسياا الحياة.

يقول نو ل تشومسإلي ئن «الخبراح السراديليين حسبوا بالتفصيل و ل ود الدبة إلل يحتا أ ل غزة

الس رعراا الح اررية ليبقوا أحياح» .نألال السيسي في مصر دزح من ذا الحصارن و و يبالا في
من ّ
تشديد ليحأل بالرها السراديلي والمبارإلة ا ميرإلية.

وبموازاة الحصار أو الغ قن تدرا شيطنة أ ل غزة بوصفهل مدتمعاً من ا شرار الناإلرين
تهحياا مصر من أدل فلسطينن وشيطنة ئدارتها بوصفها دما ة «متطرفة» تريد ت سيس «ئمارة

ئس مية» تلتهل سيناحن وترير الق بل في مصرن فادتمعا حرب الد اية مع حرب التدويع والذاللن
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ل بطاع غزة لوال آلة د ايت المتدردة من إلل حس أخ بي

يبرر حرب
وما إلان لنألال السيسي أن ّ
وانساني .لإلن دريمة ئغ ق معبر رف ال يتحمل مسؤوليتها االنق ب «السراديلي» في مصر وحد .

تقدل الد ل المالي والمعنوا
الدول ال ربية والعربية مسؤولة ن استمرار ن السيما تل التي ما برحا ّ
ل نق ب .تل بد ية تدرإلها الشعوبن وال ينسا ا التاري .

العرب ،الدوحة2017/1/11 ،

 .48كهرباء غزة مسؤولية الجميع
د .فايز أبو شمالة
إلي

وإلي

ينال وزير من غزة في فراش ن وال يؤرب مصير  2مليون ئنسان فلسطيني منسيين من الإلهرباح؟
ينال مسدول تنأليمي نا و نا إلل الليلن وال ينز

في العتمة؟ وإلي

ودعاً ل حال  2مليون ئنسان يبيتون

ال ي هب بادد سإلرا برتبة لواح أو ميد ل حال غزة؟ وإلي

يهون ل

وإليل و ازرة ومدير ال أن يربد في الصما لتربد غزة في الأل ل؟.

بد يإلون منطقياً أال يت رر المسدولون في رال هللا بم ساة أ ل غزةن فمن إلان بعيداً ن العين و بعيد
ن القلبن ولإلن المد ش أن تصير غزة ال تخو أبناح ا وتنأليماتهان الذين يمرون ن احزانهان وال

يمسحون دمعة من مابيهان فإلي

للخ

السياسين وال يبادر ئل

للمناإلفة السياسية؟

يصير ذل ؟ إلي

يتر فلسطيني بيت وبيا أوالد ووالدي ر ينة

ادتماع أو لقاح أو توافق تنأليمي يهد

ال أحد براح من دماح غزةن فهي تنز

ئل

تدنيب السإلان

تمة ل م أر من الدميعن و ي مسدولية الدميع بما فيهل

حرإلة حماس وحرإلة فت وتنأليل الشعبية والديمقراطية ولدان المقاومة الشعبيةن وا حرارن وإلل من

يستشعر بالوادب ا خ بي والنساني تدا  2مليون ئنسانن بعيداً ن االتهاماا المتبادلةن وتحميل
المسدولية لهذا أو ذا ن المطلوب و العمل المشتر تحا خط النارن وتداوز االنقسال الذا صار

مشدباً لإلل فشل سياسي وابتصادا وادتما ي وحياتي ونفسي.
فهل ترتقي التنأليماا الفلسطينية والقياداا السياسية ئل

مستو

الم ساةن ليإلفوا

ن توزيع

االتهاماان التي تقول :ئن شرإلة توزيع الإلهرباح ي المسدولةن نها ال تدبي من موألفي حرإلة

حماس!! فهل نقو مليون شيإلل أو خمسة من الدباية و السبب؟
وبد يتساوق البعع مع ال

ل الصهيوني الذا يتهل المقاومة ب نها تهيح ا نفاقن وتتر الناس

في العتمة! و ذا اتهال حقيرن من العار ترديد خل
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وبد يقول البعع :ئن فرع الهريبة المهافة وهريبة البلو ل الوبود المش ل لمحطة التوليد و
السبب!!! ومت إلانا محطة التوليد بادرة ل اليفاح بحادة الناس من الإلهرباح؟

وبد يشير البعع ئل انقطاع خطوط المداد من مصر!! و ل إلانا مشإللة إلهرباح غزة محصورة
في  20ميدا فقط ت تي من مصر؟

غزة أيتها التنأليماا الفلسطينيةن وأيها القادة السياسيون إلبران وتمددان وازدادا دة أهعا ن

و ي بحادة ئل  550ميدان في الوبا الذا ال يتوفر لها في أحسن ا حوال ئال  200ميدان و ذا
مل

النقو في الإلمية ال ي طي مليون شيإلل نا و شرة م يين شيإلل نا ن ذا النقو ي طي

دما ي وطني ئس مي فلسطيني مسدولن يه ط ل حإلومة التوافق في رال هللا لإلي تقول بوادبها

الوطني والنساني تدا  2مليون ئنسانن يتمنن ليهل مدلس الوزراح بتخفيع نسبة هريبة البلون

في خطوة يمس فيها بالزيا ل القشورن ويتهرب متعمداً ن معالدة الدذور.

في غزة تدد التنأليماا الفلسطينية حاهرة في المناسباا االدتما يةن فت ار ل يطوفون ل

بيوا

العزاح لتقديل الوادبن ويترإلون من خلفهل يافطة إلبيرة باسل التنأليل أو باسل المؤسسةن ئنها محاوالا
ساذدة لرباا الذاان وال

ن ن البقاح ل

بيد الحياةن والصحي أن المعالدة الفا لة زمة

الإلهرباح ي اليافطة الإلبيرة التي سترفع اسل أا تنأليل يشار في حلهان وال يإلتفي بتوزيع االتهاماا
نا و نا ن لرباا براحت من دل يوس .

أيتها التنأليماا الفلسطينيةن فتشوا ن يوس

في إلل مإلانن ال تملوان وحين تددون ن ستإلتشفون

مإلانتإلل في بلوب الشعبن ودون ذل ن فالعتمة خاتمة نهدإلل السياسين مهما لا صرخاتإلل.

فلسطين أون الين2017/1/11 ،

 .49السيسي واسرائيل ..والتناقض العربي مع الذات
د .فايز رشيد
يتعرع الإلاتب في بعع ا حيان لإلتابة ما ال يريد ن ال لشيح ئال لإلون يتخيل دوما إلس ن في

صورة مفترهةن لإلن حساب الحقل ال يطابق حساباا البيدر في إلرير من ا حيان.

ينطبق ما سبق ل رؤيتي للإلتابة حول الرديس المصرا بدالفتاح السيسين خاصة أننا سنإلون في

 15يناير الحالي أمال الذإلر  99لمي د الخالد دمال

بدالناصرن وبد استبق محمد البراد ي

الذإلر ن لينال من الز يل الراحلن بر برناما بعنوان «في رواية أخر » من «التلفزيون العربي»

إلرسة للش ن
الذا يبث من العاصمة البريطانية لندن .إلانا الحلقة ا ول (من أربع حلقااا بم ّ
المصران حاول خ لها البراد ي تصفية حسابات مع المرحلة الناصريةن والرديس دمال بدالناصر
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ل ود الخصوو .معرو

ن البراد ين ان إلار لعبدالناصر ونابل ل مرحلت ن مشارإلا بذل

الساداا واسراديل وأمريإلا ودما اا الخوان المسلمينن الرافهين والمعادين للنها الناصران القادل
التحرر واالنحياز للعروبة ورفع التبعيةن ومقاومة إلل مشاريع تدزدة الوطن العربي ونهب
ل ِّب َيل
ُّ
رروات ن أو فت حدود وأسواب للشرإلاا الرأسماليةن والإلومبرادور الداخلين الخادل ا مين للمصال

االستعمارية في الوطن العربي.

في خميسينياا وستينياا القرن الزمني الماهين ارتبطا مصر في أذ اننا بز امة القادد العربي
بدالناصرن وبموبف الوطني القومي العربي الدذرا في الصراع مع العدو الصهيوني .احتهن

ا حزاب القومية العربيةن التي نادا بتحرير فلسطين .بار انط بة الرورة الفلسطينية بمختل

بدل المرحول ياسر رفاا ئل القيادة السوفييتية .رحل بدالناصرن وداح
فصادلهان وإلان أول من ّ

نرا إليسندر والحرإلة

الساداان الذا تن ّإلر لدماح شهداح مصر ونقلها من العروبة وفلسطينن ئل
الصهيونيةن وسماسرة ووإل ح الشرإلاا ابرة القاراان تحا شعار سياساا االنفتاح االبتصادان
وانته ب المطا

ئل اتفابية «إلمب ديفيد»ن وخردا مصر ل أرر ا من مدمل الصراع العربي

حول مصر ئل مزر ة لعادلت واتبا
– الصهيوني .رل داح حسني مبار ن إلي بي ِّّ
في تل أبيب وواشنطنن تل التي ترإلت لمصير بعد أن بالا ل دموع الشعب المصرا في ميادين
الفاسدينن وحلفاد

المدن والقر وا ريا  :ئرحل ..ئرحل.

إلانا أحداث الربيعن وداح مرسين وبد حرو ل ئبقاح اتفابياا «إلمب ديفيد»ن وبعث برسالة ئل

تحر الديش وداح
رديس الدولة الصهيونية حينهان شيمون بيريزن ن فيها بذإلر بيال ئسراديلّ .
بزل الدور المصرا ربيا .ليس ذل فحسبن بل
السيسين الذا مباشرة أو ن طريق غير مباشرن ّ
مل

ل

تحسين

باا مصر بالإليان الصهيونين ئل

الحدن أنني لل أب أر تصريحا لمسؤول

فرط ب رع مصرن ودزيرتي تيران
ئسراديلي أو مودا لإلاتب ينتقد في السيسين بل يشيدون ب ن ّ
وصنافير تحديدا .ئغ ق بدالناصر لمهادق تيران أمال السفن السراديليةن ا تبر ا الإليان
الصهيونين سببا للقيال بعدوان المؤيد من الرديس ا مريإلي ليندون دونسونن حينهان ل ر ث دول
ربية في حزيران  .1967ليس ذل

فحسبن بل بمع السيسي إلل الذين يطالبون بعدل تسليل

الدزيرتين ئل السعوديةن مع العللن أن إلل المصادر الد رافية والتاريخيةن تؤإلد تبعيتهما لمصر.
وإلي ال أبدو متدنيا ل

الرديس السيسين أمامي سيل من ا بوال الصهيونية في مدح الرديس.

دراسة أ د ا البروفيسور أفرايل إلالن صدرا حديرا ونشر ا معهد أبحاث ا من القومي التابع لدامعة
تل أبيبن الذا قد مؤتمر مؤخ ار في تل أبيبن ويقول فيها بالحر  :أن الرديس السيسي ما زال

يواد تحدياا بعد مرور ر رة أ وال ل وصول للسلطةن دزح منها مشاإلل بديمة في الدولةن وآخر
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نش في السنواا ا خيرةن في ألل حالة دل االستقرار في المنطقة .وأهافا الدراسة :أن مصادر
مشاإلل السيسي تإلمن في ر رة

السياسيينن و ل

وامل أساسيةن أولها الموادهة التي يخوهها مع خصوم

رأسهل دما ة الخوان المسلمينن ورانيها الحرب التي يشنها

ل

الدما اا

الس مية المسلحةن ورالرها التحدياا االبتصادية .وأوه إلال و و مسا د رديس المعهدن والدنرال

السابق بدهاز االستخباراا العسإلرية السراديلية (أمانا والمحاهر بإللية ا من القومي :أن ما بال

ب النألال المصرا من ملياا سإلرية ل الحدود مع بطاع غزةن تمرلا بهدل مداا من المنازلن

والهرار بمصادر أرزاق سإلان شمال شرق سيناحن تسبب بعداواا بين الدولة المصرية والسإلانن

وأسفر ن تنفيذ ملياا مسلحة هد الديشن أسهما في حالة دل االستقرار ا مني داخل مصرن

و و ما أساح لسمعة الحإلومة .إلما أوهحا الدراسةن أن ئسراديل تر في السيسي فرصة رمينة
لتمتين الع باا مع مصرن فمستو المصال المتبادلة اتسع مؤخ ار ليصل لدردة غير مسبوبة من

الحميمية والودن وتبق المس لة ا منية ي بيهة القبان في ذ الع باا الرنادية.

وطرحا الدراسة تساؤالا حول بدرة نألال السيسي ل االستقرار والبقاحن رغل ما يمر ب من أزماا
أمنية وابتصاديةن السيما بعد ئيقا

دول الخليا العربي د مها المالي لمصرن وما تسبب من زة

حقيقية للنألال .خلصا الدراسة ئل القول :يتودب ل ئسراديل االستمرار في د مها الإلامل للدهود

ا منية والعسإلرية المصرية بسيناحن وأن تقدل المزيد من المسا داا للديش المصرا في مدال
المعلوماا ا منية واالستخبارية .وأها

الباحث «أن نا تعاونا بين مصر واسراديل في مداالا

ال دا ي لذإلر ا بهذ الدراسة».

من دهتهان نقلا صحيفة «معاري » ن وزير الدفاع السراديلي أفي دور ليبرمانن ئشادت في أول
خطاب ل في الإلنيسا بالسيسين معتب ار خطاب بش ن الس ل البليمي مهما ويخلق فرصة حقيقية.

إلما نقلا صحيفة « ارتس»

ن وزير السإلان السراديلي يوآ

غالنا القولن ئن ئسراديل

محألوألة ن السيسي تمإلن من السيطرة ل مقاليد الحإلل في مصرن مشبها ئيا بالرديس السابق

حسني مبار «بعد ملية تدميل» .من دهت ن بال السفير السراديلي السابق في مصر يتسحاق
ليفانون في صحيفة «ئسراديل اليول»ن ئن السيسي يعتبر أن الس ل مع ئسراديل بصة نداحن وير أن
حسن

بات معها يهع في مإلان ديد أإلرر من اآخرينن ما يتطلب من ئسراديل مد ذ ار يها

ترحيبا بخ طوات  .طبعا معرو

أن السيسي بال بهدل ا نفاق مع غزةن و و ال يفت المعابر مع بطاع

غزة ئال في المناسباا .وفي زمن تد ورا بيمة الدني المصرا ئل الحهيعن ا مر الذا يسبب

دو ا حقيقيا لمعألل فقراح ئخوتنا في الشعب المصرا.

ما سبقن مما بال القادة والإلتّاب السراديليونن و غيع من فيعن ليس ئال.
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من دانب آخر و ل صعيد تنابع النألال الرسمي العربي مع الذاان نا الإلرير من الرباتاا
والشوا د التاريخية القريبةن غير أني س ذإلر ارنتين من التاري

القريبن مع ت إليدا أنني هد

الديإلتاتورية والديإلتاتوريين و بادة الفردن وهد التدخل في الدول ا خر فإلي

ب زو ا؟ في حملة

الص ح التي باد ا الراحل صدال حسينن وصل الوهع االبتصادا العرابي ئل ا و ن وأذإلر أن

بيمة الدينار العرابي يومها وصلا ئل

ر رة دوالراا ونص

الدوالر .استقطب العراق في تل

المرحلةن إلفاحاا ربية إلريرةن وفت أبواب لإلل العربن وإلان يعاملهل إلعرابيين .بن صدال العراق

وبال بتحديث س ح  .مليان مرّل العراق حينها القوة العربية ا برز في الدفاع ن دول الخليا
العربين أمال ما ا تبر أطما ا ئيرانية .خاع العراق حربا طويلة مع ئيرانن امتدا رماني سنواان

إلان خ لها يدافع ن ا مة العربية .إلان تإلتي العراق العسإلرا يتمرل في نقل الحرب ئل ا راهي

مدم ار
اليرانية .انتها الحربن وتدرع المال الخميني «السل» وفقا لتعبير  .خر العراق بعد الحرب ّ
ابتصاديان وانخفع سعر دينار ئل

الحهيع .طالب العراق حينها بتخفيع الإلويا لحصة

ئنتادها ل الحصة المقررة لها من طر منألمة أوب ن وسلما ب داد يول  16يوليو  1990مذإلرة
ئل دامعة الدول العربية تتهمن شإلوا ا بهذا الش ن .يا تر لو ندحا مباحراا ددة بين البلدينن
واستديب للمطلب العرابين ل إلان صدال سي زو الإلويا؟ ذا مع ئدراإلي ب ن الوالياا المتحدة

بررا ئسقاط صدالن وتقسيل العراق ئل

الصهيوني.

اليولن التاري يإلرر نفس ن نا

تخو

الوهع الذا ن ار في ن منذ أن دد بتدمير نص

الإليان

ربي خليدي من امتداد المشروع اليراني في المنطقة.

للعلل السياسة مصال ن ف مسا دة مادية أو سإلرية أو سياسيةن يقدمها بلد آخرن دون حساباا
استراتيدية يهدفها ا ول .إلذا إلانا السياسة منذ بدح مرحلة نشوح الدولة .في ذا المهمار يبرز
تساؤالن :أين و المشروع العربي في موادهة المشروع اليراني؟ التساؤل الرانين ألل يإلن حريا بدول

الخليا العربي المحافألة ل القوة العسإلرية القادرة مليا وفعليا ل التصدا ليرانن و ي العراق؟

أما

ن اهطهاد ئيران لخواننا من

فسيإلون لهما مقالة أخر تالية.

رب ا وازن و دل حت

آخر مصل

للسنة في طهرانن
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