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 .1الشيخ رائد صالح يكشف عن مخطط لتجنيد بدو النقب في الجيش اإلسرائيلي
من فاطمة أبو سبيتان ،تحرير محمود قديح :كشف رئيس الحركة اإلسالمية الشيخ رائد صالح،
خالل خطبة الجمعة في قرية "أم الحيران" ،يوم الجمعة ،عن مخطط حكومي إسرائيلي لرفع نسبة

المجندين من أهل النقب في جيش االحتالل إلى أربعة آالف جندي.
ّ
وأوضح الشيخ أنه خالل جلسة لجنة المتابعة في مدينة رهط ،أمس الخميس ،تم الكشف عن هذا

مخطط بعنوان "المخطط االستراتيجي الشامل لتسوية توطين البدو في النقب" ،مكون من  207صفحة
مع خرائط ومشاريع واستراتيجيات ،شارك في إعداده  29شخصية أمنية إسرائيلية.

وأ ّكد صالح أن القضية ليست قضية "قرى غير معترف بها" وال "بناء غير مرّخص" وانما تفكيك
ورداً على هذا المخطط قال الشيخ صالح
المجتمع الفلسطيني والعمل على تجزئته بشكل كاملّ .

موجهاً حديثه للقائمين على المخطط" :أحالمكم تحت حذائي  ..نحن مجتمع واحد وشعب واحد،
مصيرنا ومستقبلنا واحد ،وكلنا في قافلة الشهيد يعقوب أبو القيعان".

قدس برس2017/1/20 ،

 .2عباس :القدس ستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية واج ارءات "إسرائيل" فيها "باطلة"
رام هللا :شدددد رئدديس السددلطة الفلسددطينية محمددود عبدداس ،يددوم الجمعددة  ،2017/1/20علددى أن القدددس
سددتبقى عاصددمة الدولددة الفلسددطينية ،معتبد اًر إجدراءات "إسدرائيل" فيهددا "باطلددة" .وقددال عبدداس ،لدددى لقائدده
مفت ددي الق دددس وال ددديار الفلس ددطينية الش دديخ محم ددد حس ددين ف ددي رام هللا ،إن القي ددادل الفلس ددطينية ستواص ددل
تحركاتها الدبلوماسية والسياسية "لفضح جرائم االحتالل ،ولجم االنتهاكات اإلسرائيلية".

واستمع عباس ،إلى شرح من قبل المفتي حسين حول ما تعانيه القدس المحتلة في ظل تصاعد وتيدرل

االعتداءات اإلسرائيلية بحق المدينة ومقدساتها.
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 .3عباس :نهنئ ترامب ونتطلع للعمل معه من أجل السالم
رام هللا :هند د رئ دديس الس ددلطة الفلس ددطينية محم ددود عب دداس الد درئيس انمريك ددي دونال ددد ت ارم ددب بع ددد م ارس ددم
تنصيبه رئيساً للواليات المتحدل ،وقال إنده يتطلدع "للعمدل معده مدن أجدل السدالم وانمدن واالسدتقرار فدي

عالم مضطرب ومنطقة تعيش مرحلة م ساوية ،ونساهم في خلق مستقبل آمن للجميع".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/20 ،

 .4عريقات :نتطلع للتعاون مع ترامب لتحقيق السالم وفق حل الدولتين
رام هللا :أعرب أمين سر اللجندة التنفيذيدة لمنظمدة التحريدر د .صدائب عريقدات عدن تطلدع الفلسدطينيين

للعمل والتعاون مع إدارل الرئيس انمريكي الجديد دونالدد ت ارمدب الدذي تسدلم مهامده رسدمياً يدوم الجمعدة

 ،2017/1/20لتحقيق انمن والسالم فدي منطقدة الشدرق انوسدط وحدل الصد ار مدع "إسدرائيل" وفدق حدل
ترمددب جدددياً بتحويددل
الدددولتين .كمددا أعددرب عريقددات ،فددي تص دريح صددحفي ،عددن انمددل فددي أن يسددهم ا
الحددديع عددن مبدددأ حددل الدددولتين إلددى تحقيددق هددذا المبدددأ علددى انرا ،وأن ال يتخددذ أي إج دراءات مددن

شد نها تقدويا فدرص تطبيددق هدذا الحدل .وبهدذا الصدددد جددد عريقدات دعدول ت ارمددب لعددم تنفيدذ تعهداتدده

خددالل حملتدده االنتخابيددة بنقددل السددفارل انمريكيددة لدددى "إس درائيل" مددن تددل أبيددب إلددى القدددس "نن هددذه
الخطول ستعني تدمير حل الدولتين وعملية السالم".

وحع عريقات ترامب وادارته الجديدل على اتخداذ مواقدف حازمدة تجداه االسدتيطان اإلسدرائيلي والضد ط
من أجل وقفه "كونه غير شرعي وغير قانوني ويدمر عملية السالم وحل الدولتين".

القدس ،القدس2017/1/20 ،

 .5رياض منصور :على المجتمع الدولي وضع حد لتصرف "إسرائيل" كدولة فوق القانون
نيويورك :قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى انمم المتحدل السفير رياا منصور ،إنه يجب على
المجتمع الدولي أن يتخذ جميدع اإلجدراءات الالزمدة لضدمان وضدع ح ّدد لتصدرف "إسدرائيل" كدولدة فدوق
القانون وانهاء احتاللها غير الشرعي وقمعها للشدعب الفلسدطيني وأرضده ،وهدو السدبيل الوحيدد لتحقيدق
السدالم .وأضداف منصدور ،فدي ثدالع رسدائل متطابقدة بعثهدا إلدى انمدين العدام لحمدم المتحددل ،ورئدديس
مجلددس انمددن دالسددويدا ،ورئدديس الجمعيددة العامددة لحمددم المتحدددل ،حددول الوضددع المت د زم فددي انرا

الفلسطينية المحتلة ،بما فيها شرقي القدس ،أن معانال الشدعب الفلسدطيني ستسدتمر بشدكل م سداوي مدا
دامت إسرائيل ،ال تزال في م من من عواقب الجرائم واالنتهاكات لحقوق اإلنسان التي ترتكبها.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/21 ،
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 .6أهالي قصرة يحتجزون أربعة مستوطنين مسلحين واألجهزة األمنية تسلمهم لالرتباط اإلسرائيلي
دأ.ف.ب.ا :طوق فلسطينيون غاضبون الجمعدة أربعدة مسدتوطنين مسدلحين دخلدوا قريدة قصدره القريبدة
مددن نددابلس المحتلددة ،قبددل أن ي ددتم التنسدديق وتسددليمهم إلددى الج دديش اإلس درائيلي .وقددال رئدديس المجل ددس

القددروي فددي قصدره عبددد العظدديم الدوادي إن المسددتوطنين انربعددة دخل دوا القريددة ووقعددت مواجهددات بيددنهم
وب ددين الس ددكان ،م ددن دون أن تتض ددح ظ ددروف دخ ددولهم والمواجه ددات .وأض دداف" :حاص ددر س ددكان القري ددة

المس ددتوطنين ،غي ددر أن ق ددول أمني ددة فلس ددطينية ت دددخلت وتمكن ددت م ددن الس دديطرل عل ددى المس ددتوطنين ،وت د ّدم
وتم تسليمهم".
التنسيق مع االرتباط العسكري اإلسرائيلي ّ
وأكد مسؤول أمني أن المستوطنين انربعة كانوا مسلحين ،وأطلقوا النار بالقرب من قرى مجاورل لقرية

تم احتجازهم
قصره .وأضاف أن "قول من الجيش اإلسرائيلي دخلت وأخلت المستوطنين انربعة ،الذين ّ
في مقر المجلس القروي".

الحياة ،لندن2017/1/21 ،

 .7مصدر قضائي يؤكد اإلفراج بكفالة عن الرئيس السابق للهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطيني
تم بالفعدل ،مسداء الخمديس،
رام هللا :أكد مصدر قضائي مطلع لد"انيام اإللكترونية" ،صباح أمس ،أنه ّ
اإلف دراب بكفالددة عددن ريدداا الحسددن ال درئيس السددابق للهيئددة العامددة لمذاعددة والتلفزيددون ،مددع منعدده مددن

السددفر .وأشددار المصدددر إلددى أن الق درار صددادر عددن محكمددة بدايددة رام هللا ،الفت داً إلددى أن الحسددن مددتهم
بقضددايا فسدداد ،وخضددع لعدددل جلسددات ،وقددررت المحكمددة اإلف دراب عندده بكفالددة ومنعدده مددن السددفر ،كوندده

مطالب برد أموال هي من حق دولة فلسطين في حال ثبتت الدتهم المنسدوبة إليده ،الفتداً إلدى أن إجدراء
منع السفر إجراء قانوني احترازي لحين صدور قرار نهائي في التهم المنسوبة للحسن.

األيام ،رام هللا2017/1/21 ،

 .8أبو مرزوق :مواقف ترامب بشأن فلسطين ال تخدم استقرار المنطقة
الدوحددة :رأى عضددو المكتددب السياسددي فددي حركددة حمدداس د .موسددى أبددو مددرزوق أن توجهددات ال درئيس
انمريكي المنتخب دونالد ترامب ،بش ن فلسدطين ،ال تخددم االسدتقرار فدي المنطقدة ،وت دري المتطدرفين

اإلسرائيليين بمزيد من التطرف .وأوضح أبو مرزوق في تصريحات خاصة لد"قدس برس" ،أن "التهديد
بنقل السفارل انمريكية إلى القدس يشكل خطورل متزايدل ،بالنظر إلى صدوره عن دولة بحجدم الواليدات

المتحدل".
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وأضاف" :بعد تولي الرئيس انمريكي المنتخب دونالد ترامب زمام انمور في بالده ،أعتقد أنه سديقدر
حجددم المخدداطر المترتبددة عددن سياسدداته المعلنددة فددي السددابق ،ومنهددا نقددل السددفارل إلددى القدددس ،فهددذا لدده

خطورل كبيرل ليس فقط على مصالح الواليات المتحدل ،وانما على االستقرار في عموم المنطقة".

وأضاف" :ال نعتقدد أنده ضدمن التصدريحات التدي صددرت مدن ت ارمدب أو مدن التعييندات التدي تمدت فدي

إدارل الدرئيس المنتخددب ،مددا يجعلنددا ندراهن عليدده فددي مسددتقبل القضدية الفلسددطينية أو لجهددة إعددادل حقددوق

الفلسطينيين".

عل ددى ص ددعيد آخ ددر أك ددد أب ددو م ددرزوق ،أن التواف ددق الفلس ددطيني  -الفلس ددطيني ح ددول المص ددالحة وانه دداء
االنقسام سديظل مجدرد تمنيدات إذا لدم يدتم ترجمتده إلدى سدلوك سياسدي علدى انرا ،قدال بد ن مفاتيحده

بيد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبداس .وذكدر أبدو مدرزوق ،أن لقداءات الفصدائل الفلسدطينية فدي

موسكو انسبو الماضي ،لم تتطرق للحديع عن التوافقات الفلسطينية ،التي تمت في بيروت .وقدال:
"لقد دداءات موسد ددكو تحد دددثنا فيهد ددا فد ددي الش د د ن السياسد ددي والعالقد ددات الفلسد ددطينية د الروسد ددية ،ومطالد ددب

الفلسطينيين من دولة بحجم روسيا".

وأضاف" :أما في لقاءات بيروت ،فإن ما توافقنا عليه هو في الحقيقة هو ذاتده مدا تدم اتفقندا عليده مندذ

العددام  ،2005وخصوصددا فددي مددا يتعلددق بددالمجلس الددوطني المقبددل ،وضددرورل أن تجتمددع كددل الفصددائل
الفلسطينية في رحابه ،وأن تكون منظمة التحرير ممثلة لكل الفلسطينيين".

وأشدار أبددو مددرزوق إلدى أن "الجديددد فددي اجتماعددات بيدروت ،هددو اجتمددا كدل الفصددائل الفلسددطينية بمددا

في ذلك حماس والجهاد اإلسالمي وبقية الفصائل المقاطعة للمجلس الوطني".

وبش ن المصالحة ،قال أبو مرزوق" :نحن وقعنا علدى المصدالحة عدام  ،2011ولديس هنداك أي جديدد،

وأعتق ددد أن انم ددور الي ددوم بي ددد الد درئيس محم ددود عب دداس ،ف دددعول المجل ددس التشد دريعي لالنعق دداد ،أو دع ددول

اإلطددار القيددادي للمنظمددة ،أو تشددكيل الحكومددة ،هددي كلهددا مرتبطددة بددالرئيس عبدداس ،فددإذا أراد تعطيددل

انمور يستطيع فعل ذلك واذا أراد إنهاء هذا االنقسام يستطيع أن يفعل ذلك".

وحول البرنامج السياسي لحكومة الوفاق المرتقب أن تبدأ مشاورات تشكيلها ،قال أبو مرزوق" :برنامج

الحكومددة لدديس محددل توافددق فددي السدداحة الفلسددطينية ،وهددذا البرنددامج يجددب أن يكددون توافقيددا ،وقددد قدددمنا
لذلك جملة مقترحات ،ومنها وثيقة الوفاق الوطني وما تم التوافق عليه فدي الحكومدة  ،11أو أن تكدون

حكومددة ب ددال برنددامج" .وأض دداف" :أم ددا أن يكددون برن ددامج حكومددة الوف دداق المرتقب ددة هددو برن ددامج منظم ددة
التحرير ،فهذا ما لم نتوافق عليه".

وانتق ددد أب ددو م ددرزوق تصد دريحات الد درئيس محم ددود عب دداس انخيد درل بشد د ن معان ددال غد دزل جد دراء الحص ددار،
واعتبارها نتيجة لمواقف حماس ،وقال" :حديع عباس عن معانال قطدا غدزل جدراء الحصدار ،وأنده لدن
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يس دداهم ف ددي حله ددا إال إذا تراجع ددت حم دداس ع ددن مواقفه ددا ،يعن ددي عملي ددا أن عب دداس يعاق ددب غد دزل بس ددبب
حد تعبيره.
انوضا التي حدثت عام  ،"2007على ّ

قدس برس2017/1/20 ،

 .9الرجوب :لست مرشحا لمنصب نائب الرئيس وال صراعات داخل فتح
غدزل  -أشدرف الهدور :علددى خدالف مدا كدان يشددا طدول انيدام الماضدية ،نفددى اللدواء جبريدل الرجددوب،
عضددو اللجنددة المركزيددة لحركددة فددتح ،أن يكددون مرشددحا لمنصددب نائددب ال درئيس الفلسددطيني .ونفددى فددي
الوقت ذاته وجود أي "صراعات داخلية" في صدفوف الحركدة .وقدال فدي تصدريحات أدلدى بهدا فدي لقداء
مدع التلفزيدون الفلسددطيني ،وأعدادت نشدرها وكالددة اننبداء الفلسددطينية "وفدا"" ،إن آليدة التوافددق هدي حليفددة

فددتح منددذ التدداريخ وأسدداس القيددادل فيهددا" .وتطددرق اللدواء الرجددوب إلددى ملددف تعيددين نائددب للدرئيس محمددود
عبدداس ،وقددال "الدرئيس مددن حقدده اختيددار نائددب لدده وفددي الوقددت المناسددب ،وأنددا صددوتي سدديكون مددع مددن

سديختار" .وأضدداف "أنددا لسدت مرشددحا لهددذا المنصددب ،وأرشدح نفسددي للعمددل فدي التنظدديم ،وضددمن قيددادل

في اللجنة المركزية والمجلس الثوري للعمل في إطار التنظيم".

وتطرق الرجوب إلى ملف العالقات مع حركة حماس ،وطالبها بدد"مراجعة مفاهيمهدا الخاصدة بالوطنيدة

الفلسدطينية ،والعالقدات الخارجيدة ،والديمقراطيددة وحريدة الدرأي وكافدة المسددائل المهمدة لكدي ننطلدق منهددا
إلعددادل صددياغة النظددام السياسددي" .وقددال "علددى حمدداس التخلددي عددن سدديطرتها بددالقول علددى قطددا غدزل،
ونحن مستعدون لبناء شراكة وطنية معها وتوفير الضمانات ،لنبني معا مستقبال نجيالنا المقبلة".

وأشار إلى أن ذلك يعد مدخال إلعادل صياغة النظام السياسي والتوافدق علدى شدكل المجلدس الدوطني،

واالنتقال لخطوات عملية تبدأ بحكومة وحدل وطنية بمهام محددل.

وأكددد الل دواء الرجددوب أن المرحلددة المقبلددة تشددمل ثالثددة عندداوين مهمددة ،انول سياسددي ،والثدداني إعددادل
صددياغة الملددف الددوطني ،وتشددكيل وعددي جمدداهيري حددول مفدداهيم الوحدددل الوطنيددة والتعدديددة وانمددن،

والثالع له عالقة بالموضو التنظيمي.

وسياسيا اعتبدر حدديع الدرئيس انمريكدي الجديدد دونالدد ت ارمدب حدول نقدل السدفارل انمريكيدة إلدى مديندة
القدس" ،كالما سياسيا خطي ار ليس على فلسطين وحسب ،إنما على العالم أجمدع" .وأكدد علدى ضدرورل
بندداء "اسددتراتيجية فلسددطينية" علددى المسددتوى الددوطني واإلقليمددي والدددولي ،لمواجهددة هددذه الخطددول التددي

اعتبرها بمثابة "إعالن حدرب" علدى العدالم والشدرعية الدوليدة .كمدا أكدد علدى ضدرورل أن يتضدمن جددول
أعمال اجتما اللجنة المركزية المقبل ،بندا خاصا ببنداء اسدتراتيجية علدى جميدع المسدتويات ،لمواجهدة
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هددذا الموضددو  .وقددال إن موقددف ت ارمددب يمثددل "تحدوال خطيدرا" ،الفتددا إلددى أندده يشددكل إعددالن حددرب علددى
الشرعية الدولية ويهدد السلم العالمي واستقرار اإلقليم.

القدس العربي ،لندن2017/1/21 ،

 .10الفصائل الفلسطينية تلتقي رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني
عقد في السدراي الكبيدر اجتمدا بدين رئديس لجندة الحدوار حسدن منيمندة وقدادل الفصدائل الفلسدطينية فدي

لبنددان ،تمهيدددا الطددالق مشددرو التعددداد العددام للسددكان والمسدداكن فددي المخيمددات والتجمعددات الفلسددطينية

فددي لبن ددان المق ددرر ف ددي  2ش ددباط المقب ددل ،والددذي ي ددتم بإشد دراف لجن ددة الحد دوار وادارل االحص دداء المرك ددزي
اللبناني والجهاز المركزي لمحصاء الفلسطيني.

وقال أمين سر الفصائل في لبنان أمين سر حركة "فتح" ،فتحي ابو العدردات" :نشدارك الدولدة اللبنانيدة

الهواجس والمخاوف بش ن الوضع االمني في المخيمات .اال أن الموقف يجب أن يكون واحدا لتكدون
المعالجددة مجديددة" .أضدداف" :يحكددى عددن مخدداوف مددن تسددلل عناصددر داعددش الددى المخيمددات .يجددب
مراقبددة الوضددع ومتابعددة المس د لة بجديددة ومعرفددة الصددورل الحقيقيددة تجنبددا لتضددخيمها والمبال ددة فيهددا".

وتابع" :المعالجة االمنية ضرورية لكن انهم المعالجة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

وتحدع كل من ممثلي الفصائل :علي فيصل" ،الجبهة الديمقراطية" وعلدي بركدة" ،حمداس" وابدو عمداد

الرفد دداعي عد ددن "حركد ددة الجهد دداد االسد ددالمي" .وركد ددزت مد ددداخالتهم علد ددى "االوضد ددا الحياتيد ددة لالجئد ددين

الفلسطينيين وضرورل اإلس ار في معالجتها تجنبا ني است الل أمني من قبل العناصر المتطرفة".

وطرحت اقتراحات من ضمنها :عقد لقاءات دورية مدع مختلدف المسدؤولين اللبندانيين وأولهدا مدع رئديس

الحكومة سعد الحريري ،معالجة قضية الحقوق المدنية واالنسانية لالجئين.

المستقبل ،بيروت2017/1/21 ،

 .11رفعت شناعة :أي قرار بنقل السفارة األمريكية للقدس سيكون ضربا من ضروب الجنون
صور :تظاهر مئات الفلسطينيين من أبنداء مخديم الدبص لالجئدين الفلسدطينيين وأبنداء مخيمدات صدور

رفضا لوعد الرئيس انمريكي دونالد ترامب إسرائيل نقل سفارل بالده من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وتحدددع خددالل التظدداهرل أمددين سددر حركددة فددتح رفعددت شددناعة الددذي أكددد أن القدددس سددتبقى عاصددمة

فلسددطين وان أي قدرار بنقددل السددفارل انمريكيددة اليهددا سدديكون ضدربا مددن ضددروب الجنددون .أضدداف :لقددد
آلينددا علددى انفسددنا منددذ انطالقددة ثورتنددا ب ننددا لددن نقبددل عددن القدددس بددديال وانهددا سددتبقى بصددخرل مسددجدها

وكنيسددتها عاصددمتنا ،داعيددا إلددى رص الصددف الفلسددطيني واالسددتعداد لمرحلددة نضددالية طويلددة مددع اي
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سياسة تمس تدراب أرضدنا .وطالدب المجتمعدين العربدي واإلسدالمي "بدالوقوف ضدد سياسدة ت ارمدب التدي
تحاول طمس قضيتنا".

المستقبل ،بيروت2017/1/21 ،

 .12لبنان" :الديموقراطية" تقيم اعتصاما بالبداوي رفضا للتهديدات األمريكية بنقل السفارة إلى القدس
صددور :أقامددت الجبهددة الديموقراطيددة فددي مخدديم البددداوي فددي لبنددان ،اعتصدداما بعن دوان "سددتبقى القدددس

العاصمة انبدية لدولة فلسطين".

وألقي ددت كلم ددات لك ددل م ددن المس ددؤول السياس ددي لحرك ددة حم دداس جم ددال ش ددهابي ومس ددؤول إع ددالم الجبه ددة

الش ددعبية فتحد دي اب ددو عل ددي وعض ددو قي ددادل الجبه ددة الديموقراطي ددة ع دداطف خلي ددل ،فاس ددتنكروا التهدي دددات
انمريكية بنقل السفارل إلى القدس في محاولة لتكريس القدس عاصمة لدولة الكيان اإلسرائيلي".

المستقبل ،بيروت2017/1/21 ،

 .13استشهاد قسامي من خانيونس بانهيار نفق للمقاومة
زفددت كتائددب الشددهيد عددز ال ددين القسددام الجندداح العسددكري لحركددة حمدداس "أحددد مجاهددديها انبطددال مددن
مدينة خانيونس جنوب القطا  ،والذي استشهد إثر انهيار نفق للمقاومة".

وقالت كتائب القسام في بيدان عسدكري مسداء الجمعدة ،إن "الشدهيد المجاهدد يوسدف عصدام انغدا د22

عامداًا مددن مسددجد عبددد هللا عدزام بخددانيونس جنددوب القطدا  ،لقددي ربدده شددهيداً -بددإذن هللا تعددالى -مسدداء

الجمعة الموافق 2017/01/20م إثر انهيار نفق للمقاومة".

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/20 ،

 .14االحتالل يعتقل أربعة فلسطينيين بالخليل بزعم امتالكهم أسلحة
الخليل :اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني ،مساء الجمعة ،أربعدة شدبان فلسدطينيين بدالقرب مدن مفدرق
بلدددل بن ددي نعدديم شد درقي الخليددل .وزعم ددت اإلذاعددة العبري ددة أن االعتقددال ج دداء بعددد العث ددور علددى س ددالح

بح ددوزتهم خ ددالل تفت دديش الجن ددود المركب ددة .وأش ددارت اإلذاع ددة إل ددى أن "جن ددود االح ددتالل اش ددتبهوا بس دديارل
فلسددطينية ف وقفوهددا للتفتدديش ،حيددع عثددروا علددى بندقيددة مددن نددو "كالشددينكوف" داخددل السدديارل ،واعتقلدوا
الشبان انربعة الذين كانوا في السيارل ،ونقلوهم للتحقيق لدى المخابرات" ،بحسب زعمها.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/20 ،
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 .15نتنياهو يأمل في تحالف غير مسبوق مع ترامب
دأ.ف.با :قدال رئدديس وزراء "إسدرائيل" بنيددامين نتنيدداهو ،أمدس ،إندده يتوقددع أن يكددون تحددالف "إسدرائيل"
والواليات المتحدل "أقوى من أي وقت مضى" مع تولي دونالدد ت ارمدب الرئاسدة .وكتدب فدي ت ريددل قبيدل

تنصدديب ت ارمددب "تهدداني لصددديقي ال درئيس ت ارمددب .أنددا سددعيد بالعمددل بشددكل وثيددق معكددم بهدددف جعددل
التحالف بين إسرائيل والواليات المتحدل أقوى من أي وقت مضى".

الخليج ،الشارقة2017/1/21 ،

 .16النائب عودة يطالب بإقالة أردان بعد كشف نتيجة تشريح الشهيد أبو القيعان
الناص درل :طالددب رئدديس القائمددة المشددتركة فددي الكنيسددت اإلس درائيلية النائددب أيمددن عددودل ،يددوم الجمعددة
 ،2017/1/20بإقالد ددة وزيد ددر "انمد ددن الد ددداخلي" اإلس د درائيلي جلعد دداد أردان ،عقد ددب كشد ددف القند ددال العاش د درل
اإلسرائيلية عن نتيجة تشريح جثة الشهيد يعقوب أبو القيعان ،وأنه تبين أن إصدابته انولدى كاندت فدي

رجله ،مدا أدى للضد ط علدى دواسدة البندزين .وقدال عدودل ،فدي بيدان صدحفي" ،الحقيقدة بددأت تنكشدف،
يعقوب أبو القيعان أب ومرب قتل بدم بارد على يد الشرطة وتوفي إثر فقدانده للددم دون تقدديم العدالب

الطبددي ل دده ،نتني دداهو وأردان حرض ددا وكددذبا ،ونح ددن نطال ددب بإقام ددة لجنددة تحقي ددق رس ددمية لفح ددص كاف ددة
انحداع التي جرت في أم الحيران ،ونطالب بإقالة وزير انمن الداخلي أردان".

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/20 ،

 .17دراسة" :إسرائيل" متضررة من التوتر بين واشنطن وبكين
قال ددت د ارس ددة إسد درائيلية إن العالق ددات المتوقع ددة ب ددين الوالي ددات المتح دددل والص ددين م ددع وص ددول الد درئيس

ترمب إلى البيت انبيا ،ستترك آثارها على "إسرائيل" سلباً أو إيجاباً.
انمريكي المنتخب دونالد ا

وأشارت الد ارسدة التدي أعددها الباحثدان اإلسدرائيليان نيدر حدورش وآسداف أوريدون ،ونشدرها معهدد أبحداع

انمددن القددومي التددابع لجامعددة تددل أبيددب ،إلددى أن "إس درائيل" سددتنعكس عليهددا نتددائج سددلبية إذا تددوترت
العالقات بين واشنطن وبكين ،نن تل أبيب استطاعت خالل السنوات انخيرل الحفداظ علدى تفاهمدات

استراتيجية مع الواليات المتحدل ،وفي الوقت ذاته أقامت عالقات اقتصادية منعشة مع الصين.

وقال ددت الد ارس ددة إن "إسد درائيل" والص ددين معنيت ددان بتط ددوير عالقاتهم ددا ف ددي الجوان ددب االقتص ددادية ،حي ددع

شددهدت السددنوات انخي درل توسددعاً واضددحاً فددي حجددم التجددارل بينهمددا ،ممددا أدى إلددى نتددائج إيجابيددة كبي درل
علد ددى االقتصد دداد اإلس د درائيلي .وأوضد ددح الباحثد ددان أند دده إذا ازدت حد دددل التد ددوتر فد ددي العالقد ددات انمريكيد ددة

الصينية ،وأخذت أبعاداً عسكرية أمنيدة هدذه المدرل ،فدإن ذلدك سديزيد مدن خطدر تد ثر عالقدات "إسدرائيل"
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م ددع ال دددولتين مع ددا .وطالب ددت الد ارس ددة الحكوم ددة اإلسد درائيلية بال دددخول ف ددي سلس ددلة تفاهم ددات م ددع اإلدارل
انمريكية الجديدل ،سواء فيما يتعلق بمواقفها مدن قضدايا الشدرق انوسدط أو مثلدع العالقدات انمريكيدة

ترمدب كفيدل بإحدداع ت يدرات جوهريدة فدي السياسدة الخارجيدة
الصينية اإلسرائيلية ،مشيرل إلى أن قدوم ا
لواشنطن تجاه القوى العظمى في العالم ،وعلى رأسها الصين.

وختمددت الد ارسددة بددالقول إن التقددديرات اإلس درائيلية فددي تددل أبيددب تش دير إلددى أن "إس درائيل" سددتكون أكثددر

تضر اًر إذا تدهورت عالقات الواليات المتحدل والصين ،بما في ذلك ارتفدا مسدتوى التدوتر بينهمدا إلدى

حد التصعيد العسكري ،وصوالً إلى الحرب التجارية التي قد تلحق أض ار اًر جسديمة باقتصدادهما ،وربمدا
باالقتصاد العالمي بشكل عام.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/20 ،

 .18تحذيرات أمنية إسرائيلية من إلغاء االتفاق النووي مع إيران
تحري ددر هاش ددم حم دددان :تش ددير تق ددديرات انجهد دزل انمني ددة اإلسد درائيلية ،الت ددي ق دددمت م ددؤخ اًر إل ددى رئ دديس
الحكومددة بنيددامين نتنيدداهو ،إلددى أن أي ق درار أمريكددي بإل دداء االتفدداق النددووي مددع إي دران سدديكون خط د

جسيماً ،خاصة في ظل التزام إيران باالتفاق ،والفرص الجديدل السانحة لفرا المزيد مدن القيدود علدى
إيران ،خاصة في مجال التجارب الصاروخية والصواريخ البالستية والحد من تدخالتها اإلقليمية.

ويشير المحلل العسدكري لصدحيفة هدسرتس عداموس هرئيدل ،يدوم الجمعدة  ،2017/1/20إلدى أنده بدالرغم

مددن انتقددادات االسددتخبارات اإلسدرائيلية للفجدوات وانخطدداء فددي اتفدداق فيينددا ،لدددى التوقيددع عليدده ،إال أن
الفترل التي مضت ،سنة ونصف ،تشدير إلدى أن االتفداق مسدتقر ،وأن إيدران بالنتيجدة متقيددل بالتزاماتهدا

باالتفدداق .وأشددار إلددى أن كبددار قددادل الجدديش وانجه دزل انمنيددة يمتنعددون عددن التصددريح عالنيددة بش د ن
االتفاق ،بسبب حساسية مناقشة "والية ت ارمدب عامدة ،ومسدتقبل االتفداق الندووي خاصدة" فدي هدذه الفتدرل
بالذات .وفي المقابل ،فإن رؤساء االستخبارات العسكرية السابقين ال تنطبق عليهم هذه القاعدل.

ويعتقد جنراال االحتياط ورئيسدا االسدتخبارات العسدكرية دأمدانا ،سدابقاً ،عداموس يددلين وأهدارون زئيفدي

فركاش ،في حديع مع "هسرتس" أنه على "إسرائيل" أن تكون حذرل من دفع ترامب إلى إل اء االتفاق.

عرب 2017/1/20 ،48

 .19أجهزة األمن اإلسرائيلية تستعد لمواجهة التصعيد احتجاجا على نقل السفارة األمريكية إلى القدس
محمد بدير :تستعد انجهدزل انمنيدة اإلسدرائيلية لسديناريوات التصدعيد المفترضدة فدي حدال أقددم الدرئيس
انمريكي دونالد ترامب على إعالن نقل سفارل بالده من تل أبيب إلى القدس .وذكرت تقدارير إعالميدة
التاريخ :السبت 2017/1/21

العدد4176 :

ص

12

إسدرائيلية أن اجتماعداً تشدداورياً عقددد فددي هددذا الخصددوص مطلددع انسددبو الجدداري ،وضد ّدم رئدديس الددوزراء
بنيددامين نتنيدداهو وعدددداً مددن الددوزراء المهمددين ،إضددافة إلددى قددادل الجدديش والشددرطة وجهدداز "الشدداباك".
خالل االجتما  ،أشار نتنياهو إلى أن "إسرائيل" ال تعلم متى ،وهل ،سيعلن ترامب نقدل السدفارلل لكنده

أصدر تعليماته لحجهزل انمنية باالستعداد لذلك بدءاً من دخول ترامب إلى البيت انبيا.

ونقلت صحيفة "هسرتس" عن مسؤولين شاركوا في االجتما  ،أن نتنياهو أوضح أن "إسرائيل" ال تملك

معلومددات مؤكدددل حددول النيددات الفعليددة لت ارمددب فددي هددذا الخصددوص ،مددع أندده تحدددع هاتفي داً معدده عدددل
مرات بعد فوزه في االنتخابات ،لكنه لم يحصل منه على إجابة واضحة بهذا الش ن .وخالل االجتما

أيضاً ،أفادت انجهزل انمنية ب نها ال تملك معلومات إنذار واضدحة حدول وجدود ّنيدات لتنفيدذ عمليدات
أو "أعمال ش ب" في حال صدور إعالن أمريكي بنقل السدفارل ،وأشدارت إلدى أن أحدد السديناريوات هدو
أن يم ددر ه ددذا انم ددر به دددوء نس ددبي وأن تقتص ددر ردود الفع ددل الفلس ددطينية عل ددى االعتد دراا اإلعالم ددي

والسياسددي .لكددن ضددباط الجدديش والشددرطة لددم يسددتبعدوا حصددول تصددعيد محدددود أو واسددع فددي الضددفة
رداً على إعالن نقل السفارل.
والقدس ّ
ووفددق مشدداركين فددي االجتمددا  ،فددإن "فرضددية العمددل" التددي تقددرر االنطددالق منهددا ،هددي أن "إعالنداً مددن
ترامب هو أمر محتمل في كل لحظة منذ دخوله إلى البيت انبيا".

األخبار ،بيروت2017/1/21 ،

" .20إسرائيل" تدين قضاء بلجيكا لنيته في التحقيق مع ليفني بشأن جرائم حرب في غزة
دأ ف با :أدنت "إسرائيل" أمس "اسدت الل" النظدام القضدائي البلجيكدي بعدد أن أكدد مددعون بلجيكيدون
رغبتهم في التحقيق مع وزيرل إسرائيلية سابقة في ادعاءات بارتكاب جرائم حرب.

وكددان مددن المفتددرا أن تددزور تسدديبي ليفنددي بروكسددل للقدداء زعمدداء يهددود فددي المدينددة أال أنهددا "أل ددت

الزيارل قبل ثالثة أو أربعة أيام" ،بحسب ما أفاد متحدع باسم المسؤولين عن تنظيم الحدع.

وقددال إن اإلل دداء كددان "نسددباب شخصددية" إال أن صددحيفة "ال س دوار" المحليددة قالددت إن مدددعين كددانوا
يرغبددون فددي التحقيددق مددع ليفنددي فددي اتهامددات بارتكدداب ج درائم حددرب فددي الحددرب اإلس درائيلية علددى غ دزل

د2009-2008ا عندما كانت وزيرل للخارجية.

وقال تيري فيرتس المتحدع باسم المدعي الفدرالي في بلجيكا لوكالة ف ارسدن بدرس "أردندا اغتندام فرصدة

الزيارل لمحاولة التقدم في التحقيق".

ولم ترد المتحدثة باسم ليفني على أسئلة وكالة فرانس برس للتعليق ،إال أن و ازرل الخارجية ردت بقول.
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وقددال المتحدددع باسددم الددو ازرل ايمددانيول نحشددون "ن درفا االسددت الل العبثددي للنظددام القضددائي البلجيكددي
لتحقيق أجندل سياسية" .ووصف محاولدة التحقيدق مدع ليفندي ب نهدا "محاولدة إعالميدة رخيصدة لديس لهدا

أساس نظمتها ونفذتها منظمة معادية إلسرائيل".

الغد ،عمان2017/1/21 ،

 .21اقتراح قانون يحدد سنوات والية رئيس الحكومة اإلسرائيلية ويمنع تقديمه للمحاكمة
تحريددر هاشددم حمدددان :بددادرت وزي درل العدددل اإلس درائيلية أييليددت شدداكيد إلددى اقت دراح قددانون يحدددد سددنوات
والية رئيس الحكومة ،وال يسمح بتقديمه للمحاكمة خالل واليته في منصبه فدي حدال ارتكابده مخالفدات

"خفيف ددة ومتوس ددطة" .وت دددرس ش دداكيد تق ددديم اقتد دراح ق ددانون وزاري به ددذا الشد د ن ،ال يس ددري عل ددى رئ دديس

الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو.

وجاء أن الجزء انول من اقتراح القانون يحدد أن والية رئيس الحكومة تكون مسقوفة بد  8سنوات .أما

الجزء الثاني فينص على أنه لن يكون باإلمكدان تقدديم الئحدة اتهدام ض ّدد رئديس حكومدة فدي واليتده فدي
حال ارتكابه مخالفات من نوب جنح تتصل باالحتيال والرشول بدون ممارسة العنف.
وبحسب االقتراح ،سيكون باإلمكان تقديم الئحة اتهام ضد رئيس حكومة في حال اتهامة بارتكاب تهم

خطير مثل القتل المتعمد أو غير المتعمد أو مخالفات أمنية خطيرل.

عرب 2017/1/20 ،48

 .22تقديرات :انتخابات الكنيست بتشرين األول /أكتوبر
تحريدر قاسددم بكددري :هدددم البيددوت فددي قلنسددول وأم الحيدران والتصددعيد ضد ّدد فلسددطينيي الددداخل الددذي مددن
المتوقددع اسددتم ارره خددالل الشددهور القادمددة أيضددا ،هددو محاولددة مددن نتنيدداهو وحكومتدده لصددرف اننظددار
واش د ال اإلعددالم عددن التحقيقددات الشددرطوية فددي قضددايا الفسدداد المتددورط فيهددا هددو وعائلتدده والتددي باتددت

ونول مرل تهدد عرشه بشكل جدي.

ويتوقددع محللددون أن يتواصددل التصددعيد ضددد العددرب فددي انيددام وانشددهر القريبددة التددي ستحسددم مددسالت

التحقيددق ،علمددا أن بعضددهم بددات يتحدددع بوضددوح عددن نهايددة عهددد نتنيدداهو ،واج دراء انتخابددات مبك درل
للكنيست في الفترل الواقعة بين شهري أيلول وتشرين أول القادم ،وذلدك إثدر تقدديم الئحدة اتهدام محتملدة

ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو .ويرجح المحلل في صحيفة "هسرتس" يوسي فيرتر ،أن يتم تقدديم
الئحددة اتهددام ضددد نتنيدداهو فددي الفتدرل الواقعددة بددين شددهري أيددار وحزيدران القددادمين ،حيددع سدديتم اإلعددالن

عن حل الكنيست واجراء انتخابات خالل  10أيام كما ينص عليه القانون.
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فيرت ددر يس ددتند ف ددي ترجيح دده عل ددى تقي دديم مش ددترك لثالث ددة م ددن رؤس دداء انحد دزاب المش دداركة ف ددي االئ ددتالف
الحكددومي ،ويددرى أن الشددعور الددذي يسددود فددي الليكددود وفددي غالبيددة أحدزاب االئددتالف الحكددومي هددو أن

اللعبددة انتهددت ،وأندده غيددر الممكددن أن المفددتش العددام للشددرطة الددذي عيندده نتنيدداهو والمستشددار القضددائي
للحكومة وهو رجل دقيق وحذر ،وسبق أن كان من الوسط المقرب من نتنياهو ومن حفظة سدره ،كاندا
ليقدما على فتح تحقيق ضد رئيس الحكومة لو لم يكونا مقتنعين بوجود أساس متين لالتهام واإلدانة.

عرب 2017/1/20 ،48

 .23ميلتشين :نتنياهو وزوجته كانا يطلبان الهدايا من السيجار والشمبانيا
تحرير هاشم حمدان :قالت مصادر إسرائيلية مطلعدة علدى تفاصديل التحقيقدات فدي الشدبهات المنسدوبة

لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ،إن الملياردير أرنون ميلتشين لدم يكدن سدخياً بشدكل تلقدائي مدع عائلدة

نتنياهو ،وانما كانت العائلة هي التي تطلب الحصول على الهدايا الثمينة ،السيجار الفاخر وزجاجات

الشمبانيا "الوردية" .وبحسب مطلعين على قضية الهدايا التي حصل عليها نتنياهو ،فإن الساكنين في

المسكن الرسمي لرئيس الحكومة دأبوا على استخدام مصطلحات معينة بدالً من االستخدام المباشر.

وقالت صحيفة هسرتس إن شهادل ميلتشدين كاندت نقطدة تحدول فدي القضدية التدي أطلدق عليهدا "القضدية

 ،"1000إلى جانب المقاصدات وتفاصديل بطاقدات االعتمداد التدي ضدبطها المحققدون ،والتدي تشدير إلدى
المشتريات التي كانت تتم من أجل رئيس الحكومة وأبناء عائلته .ولفتت إلى أنه معلومدات اسدتخبارية
تراكمت لدى الشرطة كانت قد أشارت إلى نهج بموجبه كان يطلب من أصحاب رؤوس انموال شدراء

منتجددات ثمينددة لنتنيدداهو .وأضدافت الصددحيفة أن معلومددات وصددلتها تشددير إلددى أن ميلتشددين ادعددى أندده
فددي غالبيددة الحدداالت لددم يظهددر سددخاء تلقائيددا ،وانمددا كددان نتنيدداهو وزوجتدده سددارل هددم الددذين يطلبددون مندده
الهدايا ،والتي تقدر قيمتها بمئات آالف الشواكل.

عرب 2017/1/20 ،48

 .24تقرير إخباري :الفساد يطال كبرى المؤسسات المالية الصهيونية
الناصد درل  -بره ددوم جرايس ددي :كش ددف تقري ددر للم ارق ددب اإلسد درائيلي الع ددام ع ددن انتش ددار الفس دداد ف ددي كب ددرى
المؤسس ددات المالي ددة الص ددهيونية ،من ددذ مطل ددع الق ددرن الماض ددي ،وتحظ ددى برعاي ددة مالي ددة م ددن الحكوم ددة
اإلسرائيلية ،وتسيطر على  %13من أراضي فلسطين الد.48

فددي حددين يتواصددل النشددر عددن قضددايا فسدداد رئدديس الددوزراء بنيددامين نتنيدداهو ،ويضدداف لهددا فددي انيددام
المقرب جداً من نتنياهو.
انخيرل ،شبهات فساد ّ
ضد رئيس جهاز المخابرات الخارجية "الموساد"ّ ،
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ويجري الحديع عن "الصندوق الدائم إلسرائيل" ،أو حسب التسمية الصدهيونية الشدائعة "كيدرن كييمدت
ليسرائيل" ،وهي العصابة التي أنش تها الحركة الصهيونية فدي مطلدع القدرن العشدرين الماضدي ،وكاندت
مهمتهدا تجنيدد انمدوال لشدراء ان ارضدي أو االسدتيالء عليهددا .وبعدد النكبدة ،بقيدت هدذه المؤسسدة ،تابعددة

للحركددة الصددهيونية ،وليسددت مؤسسددة حكوميددة ،ولكددن حسددب "اتفدداق" مددع حكومددة االحددتالل ،فددإن هددذه

المؤسسة تسيطر بشكل دائم على ما ال يقل عدن  %13مدن أ ارضدي فلسدطين  .48وس ّدن الكنيسدت فدي
الع ددام  2007قانوند داً ،يجي ددز للمؤسس ددة أن تبي ددع أ ارض ددي لليه ددود فق ددط ،دون أن تك ددون عرض ددة للقض دداء
واتهامها بالعنصرية.

إال أنهدا كونهدا متعاقدددل مدع الحكومدة ،وبالتددالي تحصدل علدى أمدوال منهدا ،فإنهدا عرضددة أيضدا لفحددص

"الم ارقد ددب العد ددام للدولد ددة" ،الد ددذي أصد دددر فد ددي انسد ددبو المنتهد ددي ،التقريد ددر انول بش د د ن هد ددذه المؤسسد ددة
الصهيونية .وقال التقرير ،إن أنظمة عمل هذا الصندوق ،فيها الكثير من اإلشكالية التي قد تكون في

وبين التقرير أن أمواال طائلة ليس واضحة شدكل صدرفها ،كمدا أن مدوظفين
اطار المخالفات الجنائيةّ .
كبار حصلوا خالل السنين على أموال طائلة.

الغد ،عمان2017/1/21 ،

 .25استطالع :غالبية اإلسرائيليين مقتنعون بتورط نتنياهو في قضايا فساد
الناصدرل  -برهدوم جرايسددي :قدال اسددتطال للدرأي نشدرته صدحيفة "معدداريف" اإلسدرائيلية ،إن  %57مددن
الجمهددور علددى قناعددة ب د ن الشددبهات ضددد نتنيدداهو مسددنودل بدددالئل ،وفقددط  %28قددالوا إن الشددبهات ال
يوجد ما تستند اليه .وهذه النتدائج شدبيهة بنتدائج اسدتطال آخدر ،صددر فدي انسدبو المنتهدي .ورفدا

 %56أي قرار مفترا من نتنياهو للتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرل ،بهددف وقدف التحقيدق ضدده،
مقابل  %27يؤيدون هذه الخطول.

وفحددص االسددتطال أي شخصددية صدداحبة الشددعبية انكبددر لخالفددة نتنيدداهو ،فقددد حصددل رئدديس حددزب

"يوج ددد مس ددتقبل ي ددائير لبي ددد عل ددى  ،%21بف ددارق كبي ددر ع ددن زع دديم تح ددالف أحددزاب المس ددتوطنين "البي ددت
اليهددودي" ،وزيددر التعلدديم نفتددالي بينيددت ،الددذي حصددل علددى  ،%12فيمددا لددم يحصددل أي مددن شخصدديات

"الليكود" المفترضين على أكثر من .%7

ورغم ذلك فإن االستطال يشير إلى أن اليمين انشد تطرفاً ما يزال يشكل انغلبية المطلقة.

الغد ،عمان2017/1/21 ،
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 .26الشيخ رائد صالح يدعو لحماية قرية أم الحيران
حمل زعيم الحركة اإلسالمية داخل الخط انخضر ،الشيخ رائد صالح ،إسرائيل مسؤولية االحتقان
َّ

داخل مدن وبلدات الخط انخضر ،ودعا لحماية قرية أم الحيران في النقب.

جاء ذلك خالل خطبة الجمعة التي ألقاها صالح أمام آالف الفلسطينيين الذين أدوا الصالل على

أرا أم الحيران تضامنا مع أهلها ،بعد هدم سلطات االحتالل اإلسرائيلية عشرات المنازل فيها.

وقال الشيخ صالح إن إسرائيل تطبق سياسة التطهير العرقي بحق فلسطينيي  1948تطبيقا لمقولة

"أرا بال شعب لشعب بال أرا" ،مشي ار إلى أنها هدمت ألف منزل في النقب العام الماضي ،وأن
جرافاتها تستعد لهدم مزيد من البيوت في منطقة وادي عارل.

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/1/20 ،

 .27مفتي القدس :نقل السفارة األمريكية إلى القدس اعتداء على جميع العرب والمسلمين
حذر الشيخ حسين من مخاطر إقدام الرئيس انمريكي الجديد دونالد ترامب على نقل سفارل بالده في

إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس .واعتبر المفتي خالل خطبة الجمعة في مسجد التشريفات في
مقر الرئاسة بمدينة رام هللا ،أن وعد ترامب بنقل السفارل انمريكية "ليس اعتداء على الفلسطينيين
فقط ،بل على جميع العرب والمسلمين لن يسكتوا عليه" .وقال إن هذا الوعد "يعد عدوانا على كل

المواثيق وعلى كل انعراف الدولية" ،داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف من أجل الدفا عن ق اررات
الشرعية الدولية ،وق اررات انمم المتحدل ،التي تنص أن القدس أرا محتلة ،وأن الشعب الفلسطيني

من حقه أن يقرر مصيره على أرضه أسول بباقي الشعوب.

القدس ،القدس2017/1/20 ،

 .28شباب مقدسيون ُيحاولون إفشال لقاء تطبيعي في القدس
مقدسيون إفشال لقاء
شبان
ّ
القدس المحتلة  -من فاطمة أبو سبيتان ،تحرير زينة انخرس :حاول ّ
تطبيعي عقد ،يوم الجمعة ،في فندق الد "إمباسدور" بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت مراسلة "قدس برس" ب ن عدداً من الشبان الفلسطينيين قاموا بمحاولة إفشال لقاء تطبيعي
تحت عنوان "تحالف السالم الفلسطيني" ،غير أن الشرطة اإلسرائيلية قامت بإحباط محاوالتهم.

ممن حاولوا
وأضافت أن شرطة االحتالل احتجزت البطاقات الشخصية لخمسة شبان فلسطينيين ّ
التصدي لهذا اللقاء الذي أدارته السفيرل السابقة للسلطة الفلسطينية في فرنسا ،هند خوري.
ّ
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وقد قامت الشرطة اإلسرائيلية التي حضرت بإبعاد الشبان عن مكان إقامة المؤتمر الذي استكمل
فعالياته بشكل طبيعي تحت حماية إسرائيلية.

قدس برس2017/1/20 ،

 .29احتجاج فلسطيني على ضم كبرى المستعمرات للقدس
القدس  -ميرفت صادق :احتج عشرات من نشطاء المقاومة الشعبية الفلسطينية على قانون إسرائيلي
لضم مستعمرل "معاليه أدوميم" -المقامة على أراضي بلدتي العيزرية وأبو ديس شرقا -إلى
يسعى
ّ
مدينة القدس.
واقتحم نحو خمسين ناشطا فلسطينيا متنزها داخل المستعمرل ،وقالوا إن هذه الفعالية تحمل رسالة

احتجاب ضد الحكومة اإلسرائيلية التي ستقوم بالتصويت على قرار ضم المستوطنة للقدس يوم انحد
المقبل ،كما تحمل رسالة للرئيس انمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي تعهد بنقل السفارل انمريكية

إلى القدس المحتلة .ونصب المشاركون في الفعالية خيمة رفع عليها علم فلسطين على تلة قريبة من
المستوطنة ،في المنطقة التي سميت "باب الشمس" نسبة إلى قرية من خيام أقامها الفلسطينيون قبل
ثالثة أعوام رفضا للمخططات اإلسرائيلية الساعية لضم كبرى المستوطنات في انراضي المحتلة عام

 1967إلى مدينة القدس.

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/1/20 ،

 .30لبنان :منح جامعية أوروبية لالجئين الفلسطينيين
نظّمت انونروا احتفاال في دار النمر للفنون والثقافة لتكريم  112الجئا فلسطينيا شابا من خريجين
وحائزين منحا جامعية في لبنان بتمويل من" االتحاد انوروبي".

انول ماهر مشيعل
حضر االحتفال رئيس قسم التعاون في بعثة االتحاد ألكسيس لوبير ،والمستشار ّ
ممثّال سفارل دولة فلسطين في لبنان ،خبيرل التواصل إيمان شمس ممثلة لجنة الحوار اللبناني-
الفلسطيني ،نائب المدير العام للبرامج في انونروا غوين لويس ،وأعضاء من اللجنة االستشارية
لبرنامج المنح وموظفين في انونروا وممثلون عن الجامعات اللبنانية وطالب.

يقدم المنح لالجئي فلسطين من أجل تطوير مهاراتهم وتعزيز قدرتهم
ولفت لوبير إلى "أن االتحاد ّ
للحصول على فرص العمل" .واختتم االحتفال بتوزيع شهادات على  73خريجا وتقديم  38منحة
جامعية جديدل من صندوق االتحاد انوروبي للمنح الخاص بالجئي فلسطين في لبنان.

المستقبل ،بيروت2017/1/21 ،

التاريخ :السبت 2017/1/21

العدد4176 :

ص

18

" .31الضمير" 200 :ملف قُِّدم للمحاكم اإلسرائيلية تحت عنوان نشر التحريض

عقد منتدى فلسطين للنشاط الرقمي في قاعة جمعية الهالل انحمر الفلسطيني في البيرل المتاخمة

لرام هللا ،بتنظيم من مركز "حملة" المركز العربي للتطوير اإلعالمي االجتماعي ومقره في حيفا،
وبمشاركة  21متحدثاً محلياً ودولياً ،وحضور أكثر من  200مشارك .وقدمت خالل المنتدى مشاركات
ومداخالت وورش عمل .وشهد نقاشات حيوية حول مواضيع انمان الرقمي والحقوق الرقمية
واستخدام اندوات الرقمية بطرق ملهمة ومبتكرل لخلق الت يير.

واستعرا نديم الناشف مدير مركز "حملة" نتائج استطال

أجراه المركز حول استخدام الشباب

الفلسطيني لحدوات الرقمية ونسبة انمان في استخداماتهم ،حيع أظهرت النتائج أن نسبة سرقة

الحسابات الفلسطينية بل ت  %25وأن  %19من الفلسطينيين تعرضوا لمساءلة ومحاسبة على خلفية
نشاطهم على وسائل اإلعالم االجتماعي .من جهتها قالت سحر فرنسيس مديرل مؤسسة "الضمير"

إن نحو  200ملف ق ّدم للمحاكم اإلسرائيلية تحت عنوان نشر التحريا على وسائل التواصل
االجتماعي .وتتعامل المحاكم مع كل منشور على أنه تهمة للشخص المعتقل ،كما أن إسرائيل
تسعى إلى إضفاء الصب ة القانونية على هذه االعتقاالت من خالل إعادل طرح قانون مكافحة

اإلرهاب الذي يؤطر أنظمة الطوارئ التي يتم بموجبها اعتقال الناشطين.

القدس العربي ،لندن2017/1/21 ،

" .32قدس برس" 330 :إسرائيليا اقتحموا المسجد األقصى خالل أسبوع
القدس المحتلة  -من فاطمة أبو سبيتان ،تحرير زينة انخرس :رصدت وكالة "قدس برس"

إنترناشيونال لحنباء ،اقتحام  330إسرائيلياً للمسجد انقصى خالل الفترل الواقعة ما بين الد  13وحتى

الد  19من شهر كانون ثاني /يناير الجاري.

وشهد انسبو عدداً كبي اًر من االقتحامات العسكرية لعناصر من جهاز المخابرات اإلسرائيلي العام الد

"شاباك" لحقصى؛ حيع بلغ عددهم  115جندياً.

وسمحت شرطة االحتالل خالل أسبو الرصد دباستثناء يومي الجمعة والسبتا للمستوطنين باقتحام

المسجد انقصى بشكل يومي وخالل فترتين دصباحية وما بعد صالل الظهرا؛ ليبلغ عددهم 215

مستوطناً ،من بينهم  33من فئة الطالب.
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 .33الفنانة الهولندية ماريان تويين تصلح ما خربته حرب "إسرائيل" في غزة
تحاول فنانة تشكيلية هولندية إصالح ما خربته الحرب محولة إلى تحفة فنية بقايا ركام منازل دمرها
القصف اإلسرائيلي عام  2014في خان يونس في قطا غزل المحاصر.

عملت الفنانة التشكيلية الهولندية ماريان تويين 52،سنة ،بمساعدل مهندسين وفنيين فلسطينيين على

"تحويل دمار البيوت إلى نحت جميل" ضمن مبادرل لجمعية الهالل انحمر الفلسطيني.

ف حالت منزل أبو أحمد شعع الذي تعرا للقصف المدفعي عام  ،2014إلى ما يشبه متحفاً ص ي اًر
يؤمه الزوار.

وكانت الفنانة معتادل على العمل على أبنية بصدد الهدم إلقامة معارا موقتة فيها وال سيما في
هولندا وروسيا وجنوب أفريقيا.

وتقول" :المجيء إلى غزل شكل مرحلة جديدل .فللمرل انولى أعمل على أبنية دمرتها الحرب".

المستقبل ،بيروت2017/1/21 ،

 .34مقتل ثمانية مصريين في قصف إسرائيلي استهدف منزال في سيناء
الوكاالت :قال الناشط المصري من سيناء ،عيد المرزوقي ،مساء أمدس ،أن  8مصدريين مددنيين قتلدوا

جدراء قصددف مدن قبددل طدائرات بدددون طيدار إسدرائيلية فدي شددبه الجزيدرل المصدرية .ونقدل المرزوقددي عددن
مصددادر قبليددة أن القصددف اإلس درائيلي اسددتهدف منددزل الم دواطن حسددين علددي حسددين الس دواركة عقددب

صددالل الجمعددة أثندداء تجمددع الفدراد مددن عائلتدده حضددروا لتندداول ال ددذاء فددي منزلدده الكددائن بمنطقددة العجد ار

جن ددوب مدين ددة رف ددح المصد درية .وأض دداف نق ددال ع ددن تل ددك المص ددادر "إن الط ددائرات اإلسد درائيلية أطلق ددت
صاروخين على المنزل المستهدف ،ما أدى إلى مقتل  8أفراد واصابة اثنين آخرين" ،مشي ار إلى أن ما

جرى مجزرل بكل المقاييس خاصةً وأن الجثع الضحايا تحولت إلى أشالء ممزقة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل المصابين االثنين إلى مستشفى السويس لتلقي العالب ،موضحة أن

القصف استهدف عدل مناطق أخرى وان عدد الضحايا مرجح لالرتفا .

األيام ،رام هللا2017/1/21 ،

 .35مسيرة في األردن احتجاجا على صفقة شراء الغاز من "إسرائيل"
عمان :خدرب العشدرات عقدب صدالل الجمعدة فدي مسديرل انطلقدت مدن أمدام الجدامع الحسديني فدي منطقدة
وسط البلد بالعاصمة انردنية عمان؛ احتجاجا على صفقة شراء ال از من الكيان الصهيوني.
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ورفددع المعتصددمون يافطددات كتددب عليهددا "لددن ندددفع قددوت يومنددا للجدديش الصددهيوني ..يخددي بددديش أدفددع
لالح ددتالل الص ددهيوني"" ،ال س ددفارل ص ددهيونية عل ددى انرا انردني ددة" ،و"الش ددعب يري ددد ك ارم ددة وطني ددة"،
و"وادي عربة مش سالم ..وادي عربة استسالم" ،ورفعوا الفتات كتب عليها" :ال التفاقية العدار" ،و"ال

للتطبيع من الكيان الصهيوني" ،و"انردنيون يرفضون تمويل اإلرهابيين"

وطالددب المعتصددمون الحكومددة بددالتراجع عددن االتفاقيددة التددي وقعتهددا شددركة الكهربدداء الوطنيددة مددع شددركة
نوبل إنيرجي انمريكية الستيراد ال از الطبيعي من االحتالل.

ووقع ددت انردن واالح ددتالل الص ددهيوني ،أواخ ددر ش ددهر أغس ددطس م ددن الع ددام الماض ددي ،اتفاقي ددة تس ددتورد

عمان ال از الطبيعي من حقل "لفيتان البحري" قبالة سواحل االحتالل.
بموجبها ّ
المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/20 ،
 .36عون :قضية فلسطين يجب أن تبقى حية للوصول إلى سالم عادل في المنطقة
بيددروت :أكددد رئدديس الجمهوريددة اللبنانيددة العمدداد ميشددال عددون أن قضددية فلسددطين يجددب أن تبقددى حيددة
للوصددول إلددى سددالم عددادل ودائددم فددي منطقددة الشددرق انوسددط .وقددال عددون ،خددالل لقائدده انمددين العددام

للجامعدة العربيددة أحمدد أبددو ال دديط فدي العاصددمة اللبنانيدة بيددروت ،إن لبنددان يددعم كددل مدا مددن شد نه أن
يحقق التضامن بين الدول العربية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية( ،وفا)2017/1/20 ،

 .37عميد في البحرية اإلسرائيلية ِّ
يحذر اإلسرائيليين من توقعاتهم للحرب المقبلة مع لبنان
ح د ّذر قائددد قاعدددل حيفددا فددي سددالح البحريددة اإلس درائيلية العميددد دافيددد سددلمه اإلس درائيليين مددن توقعدداتهم

للحدرب المقبلدة مدع لبندان ،مشدي اًر الدى أن حدزب هللا لددم يعدد منظمدة صد يرل تتّبدع حدرب العصدابات ،بددل
شبه جيش مع اختالف كبير في القدرل العسكرية قياساً بالماضي .واذا كان في حوزته سابقاً نو واحد
مددن الصدواريخ مددع أعددداد قليلددة ،فددإن لديدده ارن ص دواريخ ذات رؤوس حربيددة متنوعددة لمددديات مختلفددة،
وهو "قام بقفزل نوعية في هذه المجاالت".

وتددابع" :عندددما يتحدددع دانمددين العددام لحددزب هللا السدديد حسددنا نصددرهللا عددن السدديطرل علددى الجليددل،

ددربون علدى ذلدك،
فيجب االفتراا أنه سيصل إليه أيضاً من البحر ،بل هم دحزب هللاا يتجهّدزون ويت ّ
وانفالم التي ينشرونها تظهر مقاتليهم يعملون في البحر ،انمر الذي يوجب علدى الجديش اإلسدرائيلي
االستعداد والتعاون المشترك بين أذر الجيش الثالع :البر ،البحر والجو".
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ولم يستبعد الضابط اإلسرائيلي تكرار حادثدة إصدابة السدفينة الحربيدة "سداعر" فدي الحدرب المقبلدة ،كمدا
حدع فدي  ،2006كمدا لدم يسدتبعد إقددام حدزب هللا علدى اسدتهداف منصدات اسدتخراب ال داز فدي البحدر،
إن اندددلعت المواجهددة .وقددال" :علينددا أن نسددتمع جيددداً الددى التهديدددات الصددادرل عددن نصددرهللا ،فددي هددذا

المجال".

األخبار ،بيروت2017/1/21 ،

 .38منيمنة :مشروع التعداد في المخيمات للحصول على معلومات واضحة عن وضع الفلسطينيين
عقد في السدراي الكبيدر اجتمدا بدين رئديس لجندة الحدوار حسدن منيمندة وقدادل الفصدائل الفلسدطينية فدي
لبنددان ،تمهيدددا إلطددالق مشددرو التعددداد العددام للسددكان والمسدداكن فددي المخيمددات والتجمعددات الفلسددطينية

فددي لبن ددان المق ددرر ف ددي  2ش ددباط المقب ددل ،والددذي ي ددتم بإشد دراف لجن ددة الحد دوار وادارل اإلحص دداء المرك ددزي
اللبناني والجهاز المركزي لمحصاء الفلسطيني.

وذكر أن مشرو التعداد العام للسكان في المخيمات يهدف إلى الحصول على معلومات واضحة عن
وضددع الفلسددطينيين تسدداهم فددي إيجدداد حلددول منطقيددة قائمددة علددى أسددس سددليمة" .وأشددار منيمنددة الددى أن

"اللقدداء ي د تي مددع بدايددة عهددد جديددد فددي لبنددان جدداء نتيجددة توافددق بددين اللبنددانيين يبشددر بمددا هددو أفضددل

لمصد ددلحة الشد ددعب اللبند دداني ،ويد ددوفر ج د دوا مد ددن التفد دداؤل لطد ددرح جملد ددة مد ددن انمد ددور المتعلقد ددة بالوض د دع
الفلسطيني ،هذا الوضع الذي يعداني مدن مطبدات كثيدرل بددءا مدن الوضدع انمندي فدي عدين الحلدول ومدا
يثيره من مخاوف لدى الحكومة اللبنانية من تك ارره وانتقال ظاهرل التطرف الى باقي المخيمات".

المستقبل ،بيروت2017/1/21 ،

 .39أحزاب وشخصيات لبنانية ترفض نقل السفارة األمريكية للقدس
بيددروت :اعتبددرت انحدزاب والقددوى اللبنانيددة تصدريحات الدرئيس انمريكددي المنتخددب دونالددد ت ارمددب بنقددل

سفارل بالده من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة ضوءاً أخضدر لدولدة االحدتالل اإلسدرائيلي للمضدي
فددي انتهاكاتهددا واعتددداءاتها ضددد الشددعب الفلسددطيني ،وخطددول قددد تجددر المنطقددة إلددى المجهددول ،وتشددر
انبواب أمام قوى التطرف لممارسة المزيد من العنف.

وفي حديع لد"وفا" ،قال النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة المستقبل محمد الحجار ،إن القددس هدي

عاصددمة الدولددة الفلسددطينية ،و"ملتزمددون بالمبددادرل العربيددة التددي أقددرت فددي بيددروت ،والتددي أعدداد الت كيددد

عليهددا مددؤتمر بدداريس ،أن القدددس عربيددة وسددتبقى عربيددة ،وهددي قدددس انقددداس للمسدديحيين والمسددلمين
العرب ونرفا االحتالل اإلسرائيلي لها" .ودعا اإلدارل انمريكية نن تعي خطورل ما تقوم به.
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من جهتده ،أشدار نائدب رئديس حدزب الكتائدب اللبنانيدة سدليم الصدايغ إلدى موقدف الفاتيكدان مدن القضدية
الفلسطينية وت ييد الكتائب لهذ الموقف .وأكد تمسك حزبه بمبادرل السالم العربية في بيروت.

واعرب عن خشيته من "تعرا المصدالح انمريكيدة فدي المنطقدة إلدى ندو مدن التشدنج والخطدر ،وفدتح

المجال أمدام قدوى التطدرف واإلرهداب" .واعتبدر أن هدذه الخطدول ال تسداعد علدى تعزيدز المسدار السدلمي

والمضي في تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

كما اعتبر القيادي في الحزب التقدمي االشتراكي بهاء أبو كروم أن تنفيذ ما طرحده الدرئيس انمريكدي
يهدد المسيرل السلمية ودور الواليات المتحدل كوسيط في عملية التسوية ،وسيزيد من اتسدا الهدول بدين

الشددعوب العربيددة واإلدارل انمريكيددة ،وس ديهدد مكانددة أمريكددا فددي المنطقددة" .ولفددت إلددى أن هددذه الخطددول
تمثل اعتداء على كل ما بني في عملية التسوية والمفاوضات.

من ناحيته ،شبه السياسي والوزير اللبناني السابق بشارل مرهج وعد ترامب بوعد بلفور .ولفدت أنده فدي

حددال مض دديه ف ددي تنفي ددذ ه ددذا الوع ددد فإن دده سيض ددع محادث ددات الس ددالم ف ددي المجه ددول .وطال ددب بانتفاض ددة
فلسطينية وعربية واسالمية شاملة لمواجهة القرار.

كمددا أكددد القيددادي فددي التيددار الددوطني الحددر بسددام الهاشددم أن هددذا الموقددف يتندداقا مددع أبسددط مكونددات
الحددق والعدالددة" ،نندده بمبددادرل مددن قددول غاشددمة يددتم انت د از حددق شددعب غيددر قابددل للنقدداش ويعطيدده لقددول

احتالل ال لمسوغ إال للمصالح االنتخابية لهذه القول العظمى".

وأشد ددار إلد ددى أن ذلد ددك يشد ددكل انقالب د داً خطي د د اًر علد ددى الموقد ددف الثابد ددت للواليد ددات المتحد دددل عبد ددر اإلدارات
المتعاقبة ،خاصة بعد أن وصلت إلى تبني حل الدولتين واعتبار القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/20 ،

 .40الجامعة العربية :تخوف عربي من نقل السفارة األمريكية إلى القدس
بيددروت :أبلددغ انمددين العددام لجامعددة الدددول العربيددة أحمددد أبددو ال دديط المسددؤولين اللبنددانيين خددالل الزيددارل

التي قام بها لبيروت أمس ،ولمدل سداعات علدى رأس وفدد مدن الجامعدة ،أن "الجامعدة تؤيدد وتقدف إلدى

جانددب لبنددان ،وتتحددادع مددع المجتمددع الدددولي والدددول المانحددة والمنظمددات الدوليددة فددي كيفيددة مسدداعدل
لبنان على تجاوز مشكالت الالجئين".

وعددن التوقعددات مددن ال درئيس انمريكددي الجديددد قددال" :ال نعددرف مدداذا ينددوي أن يفعلدده ،سددنتابع ون ارقددب،

ويش لنا كثي اًر حديثه عن القدس ،ون مل بد ن ي خدذ حدذره نن الوضدع قدد تكدون لده عواقبده العميقدة جدداً

اذا ما اتخذت خطول غير مدروسة".
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وبعددد لقدداء أبددو ال دديط رئدديس المجلددس النيددابي نبيدده بددري ،أكددد المسددؤول العربددي أن اللقدداء "كددان مثم د اًر

وايجابياً لل اية ،بحثنا في شؤون المنطقة والوضع الفلسطيني.

وزار أبددو ال دديط رئدديس الحكومددة سددعد الحريددري فددي مق دره ،وتركددز البحددع علددى المسددتجدات فددي لبنددان
والمنطقة .واستكملت مواضيع البحع إلى م دبة غداء أقامها الحريري على شرف ضيفه.

وقددال أبددو ال دديط" :عقدددنا لقدداء مهم داً ،ومددن المالحددظ أن االسددتقرار عدداد إلددى لبنددان ،وناقشددنا موضددو

الرئاسة انمريكية الجديدل وكيفية تعاملها مع العالم العربي وكيفيدة إعدداد الموقدف العربدي لمواجهدة أي
تطورات في هذا الصدد ،وناقشنا مس لة احتماالت نقل السدفارل انمريكيدة إلدى القددس وعبدر كالندا عدن

الرفا من ناحية ،وخطورل هذا اإلجراء إذا ما تحقق من ناحية أخرى".

الحياة ،لندن2017/1/21 ،

 .41ممثل فيسبوك يؤكد عدم وجود اتفاقية مع "إسرائيل"
رام هللا :نفى سيمون ميلنر مدير السياسات في فيسبوك لمنطقة الشرق انوسط وأفريقيدا ،وجدود اتفاقيدة

تعاون بين فيسبوك واسرائيل .وقال إن كل مستخدمي فيسبوك يخضعون للسياسات ذاتها ،وأن الموقع
غيددر منحدداز ني جهددة ،كمددا أن إغددالق الحسددابات أو الصددفحات مقتددرن بحجددم التقددارير المرسددلة إلددى

إدارل الموقع من قبل المستخدمين.

جدداءت تص دريحاته فددي منتدددى فلسددطين للنشدداط الرقمددي الددذي عقددد فددي قاعددة جمعيددة الهددالل انحمددر
الفلسددطيني فددي البيدرل المتاخمددة لدرام هللا ،بتنظدديم مددن مركددز "حملددة" المركددز العربددي للتطددوير اإلعالمددي

االجتماعي ومقره في حيفا ،وبمشاركة  21متحدثاً محلياً ودولياً ،وحضور أكثر من  200مشارك.

القدس العربي ،لندن2017/1/21 ،

" .42قفزة هائلة" في تشخيص سرطان البروستات
حقددق أطبدداء وبدداحثون فددي بريطانيددا أكبددر قف دزل علميددة "منددذ عقددود" فددي تشددخيص سددرطان البروسددتات
باستخدام أجهزل مسح جديدل.

ونجددح انطبدداء ف دي اسددتخدام تقنيددة متطددورل للتصددوير بددالرنين الم ناطيسددي فددي مضدداعفة القدددرل علددى
اكتشاف انورام .وأظهرت التجربة التي شملت  576رجالً ونشرتها دورية "النسيت" وأوردها موقدع "بدي
بددي سددي" ،أن انطبدداء تجنبدوا الحاجددة إلددى أخددذ عينددة مددن البروسددتات لفحصددها فددي أكثددر مددن  25فددي

المئة من الحاالت.
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وتعمل هيئة الخدمات الصحية البريطانية حالياً ،على مراجعة إمكان تطبيق عمليات الفحص والمسدح

ه ددذه عل ددى نط دداق واس ددع .واذا كان ددت مع دددالت عالي ددة م ددن مستض دددات  antigenالبروس ددتات الن ددوعي
دبروتين تنتجه خاليا غدل البروستاتا في الدم ،فيجب أخذ عينة لفحصها.

ومع هذا ،فإن عملية الفحدص قدد تخطدج وجدود السدرطان فدي البروسدتات وتفشدل فدي اكتشداف الخاليدا
العدوانية ،كما تؤدي إلى آثار جانبية ،بما في ذلك نزف والتهابات مزمنة وضعف جنسي .ويشار إلى

أن  120ألف رجل يخضعون لهذه العملية سنوياً في بريطانيا.

وأجددرى البدداحثون التجربددة فددي  11مستشددفى بريطانيد داً باسددتخدام أجه دزل تصددوير بددالرنين الم ناطيس ددي
المتطورل على الرجال الذين يعانون مستويات مرتفعة من مستضدات البروستات النوعي.

وأظهددرت التجربددة أن  27فددي المئددة مددن الرجددال لددم يكوندوا فددي حاجددة إلددى أخددذ عينددات مددن البروسددتات

علددى اإلطددالق .وكشددفت نسددبة  93فددي المئددة مددن حدداالت اإلصددابة بالسددرطانات العدوانيددة باسددتخدام
التصوير بالرنين الم ناطيسي قبل أخذ عينات اننسجة ،مقارنة بد 48فدي المئدة فقدط نجدح خاللهدا أخدذ

اننسجة في تحديد السرطان بمفردها.

وقال أحد المشاركين في الدراسة الدكتور هاشم أحمد" :هذه خطول مهمة على طريق تشخيص

سرطان البروستات" ،لكنه أشار إلى أن تلك التقنية "ستحتاب إلى دراسات مستقبلية لتقويمها ،وقد
نضطر النتظار النتائج الحاسمة من  10إلى  15سنة".

الحياة ،لندن2017/1/21 ،

 .43غزة تدق جدار الخزان
نبيل عمرو

حتى ارن والى أجل غير مسمى ،تظل غزل وفق مقياس المسسي والعذابات تحتل المرتبة انولى ،واذا

كانت انخبار في زمن الربيع العربي تتحدع عن الموصل وادلب والرقة ،وعن السيارات المفخخة
وعن مداهمات المطاعم والمالهي ،واستخدام السالح الكيماوي ،فكل ذلك على هوله وفداحة خسائره،

اضعا بالقياس إلى أص ر أرا معركة اسمها غزل ،التي ال تتجاوز مساحتها مساحة حي
يظل متو ً
متوسط من أحياء مدن الربيع العربي ،وال يوازيها في الكثافة السكانية أي مكان في العالم.
دعونا نجرب حسبة رقمية بسيطة .في الحروب اإلسرائيلية على غزل دمر أكثر من ثالثين في المائة

من مساكنها ،وقتل عشرات آالف بالجملة والمفرق ،وفي الصراعات الداخلية كذلك قتل عدد يصعب

إحصاؤه بدقة ،وصار المعاقون في شوار غزل وأحيائها ،ظاهرل يومية بل سمة من سماتها.
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هذا عنصر واحد من عناصر م سال غزل ،أما العنصر الثاني ،فيتجسد في عدد من انجيال ال يعرف
احدا خارب انسالك الشائكة التي تطوق القطا  ،فالضفة بالنسبة لهذه انجيال ،مجرد
ولو مت اًر و ً
مكان نسبة الموت والعذاب فيه أقل من نسبتهما في غزل .والعمل في إسرائيل أمنية تداعب أخيلة
مئات انلوف ممن ال عمل لهم في بلدهم المحاصر ،حتى ال منفذ لهم إذا ما فكروا في الهجرل ولو

إلى أعماق البحر.

وعنصر آخر يحتاب إلى روائي موهوب كي يسجله ويعرا تفاصيله وأعماقه ،وهو أن غزل تواجه

أعداً ء وأصدقاء مباشرين وغير مباشرين ،وهؤالء انعداء وانصدقاء يقدمون ل زل وسائل توفر البقاء

على قيد الحيال ،والحيال عند هؤالء تساوي مواصلة العذاب.

ال تعدم غزل من يقدم بعا الزاد بما نسميه بالتنقيط في الحلق ،وهذا أيضا وان أدى إلى مواصلة

الحيال إال أنه يؤدي مع ذلك إلى مواصلة العذاب.

م سال غزل تجاوزت السياسة والمقاومة ،وأوضح تجلياتها هذه انيام حكاية الكهرباء .أهل غزل تعودوا

على التواضع في الطلبات ،فهم ال يطلبون انفتاحا على الجزء ارخر من الوطن ،فالحاجز اإلسرائيلي

يمنع حتى انمنيات من المرور ،وال يطلبون أمتاً ار جديدل يسمح لهم فيها بالصيد في بحرهم
وبمحاذال شاطئهم ،وال يفكرون حتى في المصالحة بين فتح وحماس ،حتى إن أبدانهم تقشعر لمجرد

سما هذه الكلمة ،ولم يعودوا يطالبون بمنازل تقي حر الصيف وبرد الشتاء ،وال ب رف تحتوي انوالد

الذين يعيشون في الشوار  ،فكل هذه انشياء صارت مطالب ال أمل في تحقيقها ،وال جدوى من
مجرد التفكير فيها.

إنهم يطالبون ارن بساعة إضافية ،فوق الساعات انربع التي تزور فيها الكهرباء بعا مناطق غزل،

ويسمعون أن هنالك من قدم ماليين الليترات لمحطة توليد الكهرباء ،وبعا ماليين الدوالرات لسداد
أثمان الوقود ،وحين يدققون في انمر يجدون أن الحكاية في حدها انقصى ترفع ساعات الكهرباء

إلى سبع ،وحتى هذا الحد انقصى لن يكون مستقً را ،وال حتى متوفً ار نكثر من شهرين أو
ثالثة.

ذرول الم سال أن تتواضع الطلبات إلى هذا الحد ،وأن تتكيف الحيال مع هذا النو من الحرمان الدائم،

وأن يشتري الموسرون حيال قريبة من العادية بمثقال من الذهب ،أما الذين ال يملكون هذا المثقال أو

احدا فقط ،وهو طرق الخزان الفوالذي المحكم حول حياتهم بقبضاتهم
بعضا منه ،فقد ملكوا ً
شيئا و ً
العارية ،فاكتشفوا أن م ساتهم لن تتوقف عند هذا الحد ،فضرب جدار الخزان صار ممنوعا وربما
يصير ضرورًيا قطع اليد التي تدق.
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غسان كنفاني ،رحمه هللا ،كتب عن آدميين ماتوا اختناقاً وهم يطرقون خزان شاحنة دون أن يسمعهم
أحد ،أما خزان غزل فممنو على الساكنين فيه حتى أن يطرقوا جداره.

الشرق األوسط ،لندن2017/1/21 ،

 .44حين ينقلب التفاؤل إلى ترويج لألوهام
عريب الرنتاوي

يصر الصديق حسام زملط ،مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون االستراتيجية ،على رؤية "نصف

الك س المآلن" على مائدل دونالد ترامب وادارته  ...وأظنه بهذا المعنى ،ي رد خارب سرب مئات
وألوف المراقبين والسياسيين في مختلف عواصم العالم ،الذين تابعوا بقلق وحذر تصريحات الرجل

وطاقمه ،بخصوص القضية الفلسطينية ،وتحديداً في ملفي القدس واالستيطان.

والمؤكد أن المستشار اليقظ والنشط ،يستلهم قد اًر من تفاؤله من رئيس السلطة السيد محمود عباس،
الذي بشرنا قبل عدل أسابيع ،ب ن عام  2017سيكون "عام الدولة الفلسطينية" ،قبل أن يعود الحقاً،
ويحقن تصريحات الحقة له ،بمزيد من الحذر والتحفظ ،حتى ال نقول التشاؤم ،حيال المستقبل القريب

لفلسطين والفلسطينيين.

أما مصدر تفاؤل زملط ،فينبع من إقدام "الرئيس المنتخب" ،مبك اًر وقبل تسلم مهام سلطاته ،على
تعيين صهره جاريد كوشنر ،الشاب اليهودي البالغ من العمر  36عاماً ،ما يدل – وفقاً لزملط – على
رغبة رئاسية في تقديم القضية الفلسطينية على سلم أولويات اإلدارل الجديدل.

ذكرتني هذه التصريحات ،بواقعة أخرى ،حدثت قبل ثماني سنوات ،عندما وط ت أقدام أول رئيس

أمريكي أسود عتبات البيت انبيا  ...يومها ازرنا وزير الخارجية انردني المخضرم ناصر جودل

في مقر صحيفة "الدستور" وأجرى حوا اًر مفتوحاً مع هيئة تحريرها ،أعرب خالله عن تفاؤل أكثر
حماسةً بالعهد انمريكي الجديد ،مستنداً إلى تصريحات واتصاالت هاتفية وتعيينات مبكرل ،أقدم
عليها باراك أوباما ،تخص الشرق انوسط والقضية الفلسطينية.

وعلى الرغم من الفارق الكبير بين أوباما وترامب ،فقد قضى انول واليتين في البيت انبيا ،من

دون أن يحرك ساكناً ،برغم خطابي القاهرل واسطنبول ،وشهدت هذه الفترل من حكمه ،توسعاً في
االستيطان والعدوان اإلسرائيليين ،وقدمت اإلدارل انمريكية في عهده ،ما لم تقدمه أية إدارل سابقة

إلسرائيل ،وأصرت على تقديم أزيد من  40مليار دوالر لها في العشرية القادمة ،قبل أن ت ادر البيت
انبيا  ....إذا كانت هذه الحال مع أوباما ،الديمقراطي – انكاديمي ،حامل جائزل نوبل للسالم،

الرئيس الذي ألهب في بداية عهده مشاعر الكثيرين حول العالم ،فكيف ستكون الحال ،مع أكثر
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رئيس في تاريخ الواليات المتحدل الحديع ،إثارل للجدل والخالف واالنقسام والقلق والتحسب
والعنصرية واالنحياز إلسرائيلل

ليست لدي اعتراضات على "يهودية" كوشنر ،أو ص ر سنه ،وس ضرب صفحاً عن سجل عائلته

التي ترعر في كنفها ،وهو سجل مثقل بالتهرب الضريبي ورشول الشهود وشهادل الزور وغيرها من
"أسبقيات جنائية" ،ال يهمني أن التلميذ كوشنر بعالماته المدرسية المتدنية ،تمكن من االلتحاق

بهارفرد بعد أن تبر لها والده بمليونين ونصف المليون دوالر ،ودخل "نيويورك" بعد أن تلقت مبلغ

ثالثة ماليين دوالر من المليونير كوشنر انب  ...لكن عاقالً واحداً ،ال يمكن أن ينظر إلى هذا

التعيين الملتبس قانونياً ،بمعزل عن تعيين ديفيد فريدمان سفي اًر إلدارل ترامب في إسرائيل ،فهذا الثنائي
"اليهودي /الصهيوني" المؤيد بشدل إلسرائيل ويمينها بشكل خاص ،هو الذي سيتولى الملف

الفلسطيني ،وهو الذي سيمح "نصف الك س" الذي يرغب الصديق زملط في رؤيته.

فريدمان ،المحامي المختص بعمليات اإلفالس وتحايالتها ،هو يهودي أمريكي ،صهيوني متحمس

الستيطان الضفة ال ربية ،القدس وغيرها ،وهو قال بعد التعيين إنه يتحرق شوقاً لتولي مهام منصبه
من "السفارل انمريكية في القدس" ،وقد وضع على رأس جدول أعماله ،تنفيذ "الوعد الرئاسي" بنقل

السفارل من تل أبيب إلى "العاصمة انبدية الموحدل" إلسرائيل ،وهو يقف على رأس جمعية أمريكية
للصداقة مع أسوأ المستوطنات في الضفة ال ربية ،التي تجثم على صدر "العاصمة الفلسطينية

حول لها ماليين الدوالرات انمريكية طوال السنوات الماضية ...
المؤقتة" في رام هللا" :بيت إيل" ،وقد ّ
الرجل المتحمس الستعادل روح الشراكة االستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب ،سيصبح الضلع الرابع
لترويكا اليمين واليمين المتطرف التي تحكم إسرائيل.

من تفاؤل ناصر جودل قبل ثمانية أعوام ،إلى "نصف الك س المآلن" لحسام زملط ،جرت مياه كثيرل
في أنهار المنطقة ،وبانخص فوق ج رافيا فلسطين التاريخية  ...إسرائيل انزاحت أكثر من أي وقت
مضى صوب التطرف الديني والقومي ،ولم تعد تنتج سوى حكومات من شاكلة حكومة نتنياهو التي

قال فيها جون كيري أنها انكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل  ...والفلسطينيون في حالة ال يحسدون
عليها أبداً ،والوضع العربي إلى تسكل وتهالك ،والعالم منصرف إلى أزمات أكثر اشتعاالً من القضية
الفلسطينية  ...ومع ذلك ،ما زال هناك من يتعلق بحبال الوهم والرهانات الخائبة.

من تابع آخر مؤتمر صحفي نوباما كرئيس للواليات المتحدل ،ال شك لحظ نبرل التشاؤم في خطابه
 ...فهو رأى أن فكرل "حل الدولتين" لم تعد تحظى إال بد "لحظة أخيرل" قبل أن تتالشى بفعل

االستيطان ،وهو رأى أن التطورات ال تسير في االتجاه الصحيح  ...أوباما لم ير "نصف ك س

مآلن" في مواقف ترامب وتعيناته ...ربما رأى ك ساً ،تسعة أعشاره فارغة ،وعشره انخير المليء،
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شديد العكورل وااللتباس ،بخالف البعا منا ممن يصر على تقسيم ك س ترامب إلى نصفين
متماثلين.

نفهم أن يتفاءل السياسي ،أو يصطنع التفاؤل حتى في أشد الظروف حلكة وصعوبة  ...ولكننا ال

نف هم هذا الخلط بين نشر التفاؤل وترويج الوهم  ...التفاؤل يجب أن يصاحب السياسي وال يفارق

"المناضل" ،ولكنه التفاؤل النابع من الرهان على الشعب وارادته وطاقته غير المحدودل على الصمود
والثبات والتضحية ،وهذا شيء م اير تماماً لترويج الوهم ،على ما يمكن أن يفعله ارخرون سيما في
مناخات استفحال التطرف اليمين المهيمن في واشنطن وتل أبيب على حد سواء  ...نفهم مقولة

"تشاؤم العقل وتفاؤل اإلرادل" ،ولكننا ال نقبل أن تنعكس المعادلة ،فتصبح عقولنا متفائلة وارادتنا
مشلولة  ...هنا يصبح للتفاؤل اسم آخر :السذاجة ،وتتحول اإلرادل إلى نقيضها.

الدستور ،عمان2017/1/21 ،

 .45فلسطين ...عندما يكون الخيار األسوأ هو الفيدرالية!!
ناجي صادق شراب
يبدو أن الحالة الفلسطينية غارقة في م زق ال خروب منه ،ولو في المنظور القريب ،هذا التوصيف

للحالة الفلسطينية يتراوح بين نعم وال .بمعنى ان الفلسطينيين غير قادرين على الخروب من م زق

االنقسام الذي يتحول تدريجيا إلى درجة متقدمة من االستقالل ،وفي هذا السياق يتم طرح خيار

الفيدرالية ،والسبب في هذا الطرح هو صعوبة االستمرار في حالة االنقسام لصعوبة توفر المقومات

التي تسمح باالستمرار في هذا الخيار السيء ،مثل توفر الموارد المالية واالقتصادية واستمرار

الحصار ،وفقدان مقومات الحيال اإلنسانية ،وزيادل نسب الفقر التي تجاوزت انربعين في غزل،
والبطالة التي وصلت نرقام قياسية تقارب الخمسين في المائة ،مما لذلك من تداعيات اجتماعية تهدد
المنظومة االجتماعية والقيمية التي تقود لحالة من االنفجار الداخلي الذي قد بدا يعبر عن نفسه في

مظاهر العنف ،وزيادل التوجهات المتشددل ،وبروز الحركات المتشددل المنتمية لحركة «داعش» ،وما
يؤكد هذا الخيار السيء أن كل المحاوالت واالتفاقات التي عقدت لمعالجة االنقسام والعودل

للمصالحة الوطنية الفلسطينية قد منيت بالفشل ،لسبب بسيط أن االنقسام كان هدفا وأولوية ،هذا

الخيار كان سببا في دخول غزل ثالثة حروب ،نن خيار الحرب سيرتبط باالنقسام .أما الخيار انسوأ

فهو خيار االنفصال واالستقالل لتشكل غزل نوال كينونة سياسية قد ترقى لنوال دولة فلسطينية ،ومما
يؤكد هذا التوجه تكامل كل مقومات البنية التحتية الداخلية من أمنية وعسكرية واقتصادية وتعليمية

واعالمية ،وقد يتوافق هذا الخيار مع رؤية إسرائيل للدولة الفلسطينية ،فالفكر الليكودي واليميني
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عموما يرفا فكرل الدولة الفلسطينية في الضفة ال ربية لسبب جوهري أن الضفة ال ربية وبطبيعتها
الجيواست ارتيجية ومساحتها وموقعها تشكل قلب إسرائيل ،أما غزل فهي تشكل إن قامت دولة هامشية
بمساحة ضئيلة ،وتحكمها خصائص ج رافية يمكن التحكم فيها بريا وبحريا وجويا.

ويفتقر هذا الخيار للمحددات الخارجية وان كانت مستحيلة ،فليس صعبا إعالن استقالل غزل كدولة

مستقلة ،ولكن هذا يحتاب إلى اعتراف إقليمي ودولي وهو غير متوفر ،ويحتاب لنبذ العنف والخيار
المسلح مع إسرائيل ،وهذا أيضا مستبعد ،وتحتاب ثالثا إلى تحديد حدودها مع مصر ومع إسرائيل،
وتحديد الحدود البحرية والوظيفة انمنية والعسكرية ،وهذا يتطلب شبه إعالن تصالح مع إسرائيل ،كل

هذه المعطيات تجعل من هذا الخيار انسوأ بعيدا في هذا الزمن.

البديل لخيار االنقسام واالنفصال هو العودل للمصالحة ،ولما كان هذا الخيار انفضل أيضا مستبعدا
في ظل الرغبة في االنقسام واالستقالل ،قد يبرز خيار الفيدرالية كحل وسط بين خيار الرغبة في

االستقالل والرغبة في التمسك بالوحدل.

وهنا ال بد من التوقف قليال مع تحديد مس لة وماهية الفيدرالية وهل يصلح في الحالة الفلسطينيةل وما

هي إمكاناته واحتماالتهل دون الدخول في تفصيالت هذا النظام ،الفيدرالية نظام عام موجود في

العديد من النماذب في العالم ،بل إن أقوى دولة في العالم وهي الواليات المتحدل دولة فيدرالية .وهذا

النظام اختياري تطوعي بين وحداته ،تفرضه عوامل كثيرل أهمها المصالح المشتركة والتواصل

الج رافي ،ويقوم هذا النظام على الجمع بين رغبتين :الرغبة في االستقالل ،والرغبة في االتحاد

والوحدل ،وان كانت الرغبة الثانية هي انقوى .ومفاد هذا النظام أن الوحدات المكونة لالتحاد ال

تستطيع أن تحتفظ بذاتيتها واستقاللها للعوامل المشتركة ،أو لمواجهة تهديد معين ،فتتفق فيما بينها
على التنازل عن شخصيتها الدولية للوحدل الجديدل وهي الدولة الفيدرالية مع احتفاظ كل منهما أوال

باستقاللها الذاتي على إقليمها ،وممارسة سلطات معينة في مجال الشرطة أو التعليم والقضاء
واالقتصاد ،مع التسليم للسلطة االتحادية بالسلطات السيادية كالجيش والدفا

والمالية والتمثيل

الخارجي.

وغير ذلك من السلطات التي يتم من خالل الدستور توزيعها وتقاسمها بين سلطة االتحاد ،وسلطة

اإلقليم .وفي الوقت ذاته تحتفظ انقاليم بوجود لها في السلطات االتحادية من خالل مشاركتها في

السلطات االتحادية .لكن هذا النظام يفترا لنجاحه تطبيق النظام الديموقراطي لت سيسه على
االنتخابات على المستوى االتحادي والمستوى المحلي.

وعلى احترام التعددية ،ولعل اهم مكون الحفاظ على المواطنية الواحدل التي تعتبر كل مواطني

االتحاد مواطنون لهم نفس الحقوق والواجبات .ويقوم هذا النظام على التدرب في السلطة االتحادية،
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فالسمو للدستور االتحادي ،وللسلطات االتحادية وخصوصا في مجال التهديدات الخارجية وانمنية.
وهنا الشخصية الدولية تكون فقط للسلطة االتحادية .لكن ما يميز هذا النظام أن كل إقليم يحتفظ

بشخصيته الداخلية ،وك ن هنا السلطة االتحادية تساهم بالمحافظة على هذه الشخصية.

وبهذا المعنى هل تعني الفيدرالية اإلنقسام واإلستقاللل أم أنها تضمن معنى مبطنا لمتحادلوبال شك

بدون هذا المعنى ال تقوم الفيدرالية ،فشرطها وجوهرها وهذا ما يميزها عن الكونفدرالية،انها تتضمن
درجة عالية من التكامل واإلندماب السياسي لكنه ال يرقى للدولة الواحدل  .هذا النظام يناسب العديد

من الحاالت والتي اليوم تصل أكثر من ثالثين نموذجا في العالم .ولو تعمقنا في الحالة الفلسطينية

لرأينا ان هذا الخيار الفيدرالي وعلى أهميته ال يتناسب والحالة الفلسطينية ومعطياتها ومحدداتها.

ف وال هذا الخيار وعلى الرغم أنه ال يل ي مفهوم االتحاد ،وليس نقيضا له ،لكنه يعترف بحالة
االنقسام واالستقالل ،وفي الحالة الفلسطينية هذا االنقسام مصطنع فرضته عوامل خارجية أكثر منها
داخلية .انساس في الحالة الفلسطينية وحدانية انرا ووحدانية الشعب ،ووحدانية السلطة ،وهذا

يعني االرتقاء بعملية االندماب واالنصهار لدرجة الوحدل والدولة الواحدل ال العمل على النزول بها
درجة أقل .وبهذا المعنى يكون خيار الفيدرالية غير مقبول.

وما يستبعد هذا الخيار أيضا اإلحتالل اإلسرائيلي لحراضي الفلسطينية ،وعدم إكتمال اركان الدولة،
وانساس في الفيدرالية تحقيق اإلستقالل اوال ،ثم اإلحتكام لمرادل الشعبية ،ومما قد يعقد انمر اكثر

في الحالة الفلسطينية هل هذا الخيار سيتعامل مع غزل كوحدل وكينونة قائمة بذاتها ،والضفة ال ربية

كوحدل مقابلة لأم يمكن أن نسمع عن وحدات وأقاليم أخرى تبدي رغبتها في الفيدرالية .وانهم في

العملية الفيدرالية هل هناك استعداد للممارسة الديموقراطية من انتخابات الختيار المؤسسات المحلية
او السلطات المحلية من تشريعية وتنفيذية ورئاسية في غزل وغيرها.

كل هذه المحددات وغيرها تنفيها الحالة الفلسطينية التي من أبرز خصائصها أو أساسها الوحدانية،
فالفلسطينيون ال يعانون من مشاكل إثنية أو عرقية ،وأقاليم متباعدل وما هو قوائم حواجز تقيمها

إسرائيل لتدفع في اتجاه انفصال كل منطقة عن السلطة انم .ويبقى أخي ار أن خطورل هذا الخيار في
أنه قد يحول دون قيام الدولة الفلسطينية الواحدل.

وبهذا المعنى تصبح الفيدرالية الفلسطينية الخيار انسوأ .هذا الخيار قد يصلح في مرحلة ما بعد

الدولة الفلسطينية في العالقة مع الدول اإلقليمية ،وحتى مع إسرائيل كخيار إلدارل وحل الص ار

الفلسطيني اإلس ارئيلي بملفاته المركبة التي ال حل لها إال من خالل الحل الفيدرالية .والموضو يحتاب
إلى مزيد من النقاش.
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 .46أكذوبة باريس وموسكو  ..حل الدولتين والمصالحة
ماهر حجازي
لم يشكل مؤتمر باريس للسالم فارقة في مسار المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية المتعثرل أساسا،
هذه المؤتمر الذي رعته باريس وأثقل بحضور الرباعية الدولية والدول دائمة العضوية في مجلس

انمن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي ،كل هذه انوزان السياسية الدولية لم تشفع

اجه بحملة إسرائيلية رافضة له.
لمؤتمر باريس ب ن ال يو َ
رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر مؤتمر باريس "خديعة فلسطينية برعاية
فرنسية" ،وأنه ضربه لمفاوضات السالم ،وسيعيد عجلة المفاوضات إلى نقطة الصفر من جديد،

كذلك الجالية اليهودية في فرنسا واجهت المؤتمر باعتصام أمام القنصلية اإلسرائيلية في باريس

رافضين بذلك هذا المؤتمر وكل ما يخرب عنه باعتباره انحيا از للفلسطينيين.

مقومات مؤتمر باريس للسالم تقوم على اعتراف إسرائيلي بدولة فلسطينية على حدود 67م ،والزام

الجانب اإلسرائيلي بالعودل إلى طاولة المفاوضات التي كانت آخر جوالتها برعاية أمريكية أوروبية
في نيسان  ،2014والتي توقفت جراء رفا االحتالل اإلسرائيلي لوقف عمليات االستيطان في الضفة
والقدس المحتلة ،واالعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67م واإلفراب عن انسرى القدامى المعتقلين

ما قبل توقيع اتفاق أوسلو 1993م.

اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير واالحتالل اإلسرائيلي برعاية أمريكية ،لم يحقق أي تقدم منذ

توقيعه عام 93م ،لم تنسحب "إسرائيل" من المدن التي احتلتها عام 67م واستمر االستيطان ولم
تعترف حتى اللحظة بالدولة الفلسطينية المتفق عليها في إطار أوسلو.

مخرجات مؤتمر باريس وان فرضنا جدال أنها ستحال إلى مجلس انمن للتصويت عليها واصدار
قرار دولي جديد يلزم االحتالل باالعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67م ،المؤكد أن هذا القرار في

حال مرر دون رفا أمريكي فإنه سيصطف إلى جانب عشرات الق اررات الصادرل عن مجلس انمن
حول الص ار الفلسطيني اإلسرائيلي ،والتي كان آخرها القرار د2334ا القاضي بإدانة االستيطان

أصرت على بناء مئات المستوطنات في
اإلسرائيلي في الضفة والقدس والذي رفضته "إسرائيل" ،و ّ
ٍّ
تحد صريح للق اررات الدولية.
ّ
كذلك من المؤكد أن الواليات المتحدل انمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي يعلن صراحة

دعمه للكيان الصهيوني ،لن تصوت في مجلس انمن لصالح مخرجات مؤتمر باريس ،وذلك بتوافق
تام مع سياسة ترامب التي يصرح بها تجاه االحتالل الصهيوني وخاصة حديثه عن نقل السفارل

انمريكية من تل أبيب إلى "القدس ال ربية" المحتلة ،إن علمنا أن قرار نقل السفارل انمريكية أقره
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الكون رس عام 1995م ،لكن اإلدارات انمريكية المتعاقبة كانت تماطل في تنفيذ القرار وصوال إلى
عهد ترامب الذي تعهد بذلك مما ينذر بتفجر انوضا في فلسطين واشعال انتفاضة جديدل قد تقلب
الموازين على رأس حكومة نتنياهو ،حتى إن السلطة الفلسطينية خرجت عن الم لوف وهددت بسحب

االعتراف بدولة "إسرائيل" في حال نقلت السفارل.

فرنسا تريد من خالل مؤتمرها للسالم توجيه رسالة واضحة المعالم إلى الرئيس ترامب ،أن باريس ال
تزال قول محورية ذات ت ثير في قضايا الص ار في العالم ،ولن تقبل أن تتفرد أمريكا بقيادل ترامب

بالقرار العالمي ،خاصة فيما يتعلق بالش ن الفلسطيني -اإلسرائيلي.

أ ما بريطانيا التي امتنعت عن التوقيع على مخرجات مؤتمر باريس ،ت تي في إطار استكمال الدعم
البريطاني لالحتالل الصهيوني ،انطالقا من وعد بلفور المشؤوم الذي تمر ذكراه المئوية ،هذه

بريطانيا التي تعتبر المسبب الرئيس لمعانال الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات ونكباته المتجددل.

أيضا جامعة الدول العربية التي جاءت مشاركتها في سبيل دعم مبادرل السالم العربية التي رفضتها

إسرائيل م اررا ،وال تزال الجامعة العربية تتسول هذه المبادرل اليتيمة في مختلف المحافل الدولية.

السلطة الفلسطينية التي تهرول إلى جميع المؤتمرات التي تعنى بالسالم ،هي ال تملك أية أوراق قول
تستطيع من خاللها كسب تقدم سياسي أو اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية ،ال تملك ما يمكن أن

يجبر االحتالل اإلسرائيلي على االعتراف بدولة على حدود 67م ،بينما هي تعترف بالدولة اإلسرائيلية
وتلتزم بالتنسيق انمني مع االحتالل ،وتضرب بيد من حديد على المقاومة في الضفة ،وتقابل

الرفا اإلسرائيلي بمزيد من التصريحات المؤيدل للتفاوا وعملية السالم.

من الطبيعي أن التقدم هذه المؤتمرات الدولية أي إضافة جديدل في الحالة الفلسطينية والص ار مع

االحتالل ،وال نخطج إن قلنا إننا نتفق مع الجانب الصهيوني في النظرل لمؤتمر باريس ،كما أن

فرنسا ليست حريصة على حقوق الشعب الفلسطيني ،وال نثق بنوايا من حضر عربيا أم أعجميا.

باالنتقال إلى لقاء المصالحة الفلسطينية في موسكو الذي نظمه مركز أبحاع روسي ،بحضور
ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وقطبي االنقسام حركتي حماس وفتح ،للبحع في آليات إنهاء

االنقسام وعودل المياه بين الفرقاء الفلسطينيين.

مما ال شك فيه أن االنقسام له تبعات سياسية وانسانية ووطنية أثرت سلبا في الحالة الفلسطينية ،وأنه
ال بد من حل لهذه المشكلة الفلسطينية ،لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني على مختلف انصعدل.

لقاءات المصالحة السابقة والتفاهمات الموقعة بين حماس وفتح سواء في القاهرل ومكة والدوحة،
وحتى اللقاءات الثنائية بين قيادتي الحركتين ،لم َتر النور ،والسؤال :هل سيشكل لقاء موسكو البارد
اختراقا في ملف المصالحة أم أنه مجرد تخدير للوضع الفلسطيني المت زم داخليال!
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بيان الفصائل الفلسطينية في لقاء موسكو ،دعا الرئيس محمود عباس إلى تشكيل حكومة وحدل
وطنية ،وربما هي الدعول العاشرل لتشكيل هذه الحكومة التي تعاني مخاضا عسي ار منذ سنوات ،إال أن

المشكلة تكمن ب ن الرئيس عباس هو طرف في االنقسام وليس جهة فلسطينية محايدل.

باعتقادي أن صقيع موسكو لن يكون أفضال حاال من دفء الدوحة ومكة والقاهرل ،موسكو التي
تسعى نن تكون بديال عن الواليات المتحدل انمريكية ،والعبا رئيسا في مجريات انحداع الدولية
وندرك حجم التدخل الروسي في القضايا العالمية ،ونقول أن روسيا التي تجرح ال يمكن أن تداوي

الحالة الفلسطينية.

البيان الختامي للقاء موسكو ،عبرت خالله الفصائل الفلسطينية عن تقديرها للموقف الروسي في دعم
نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه في المحافل الدولية ،عن أي دعم يتحدثون!!ل

كذلك شطحت الفصائل الفلسطينية بمطالبتها موسكو بالض ط على الرئيس ترامب لعدم نقل السفارل

انمريكية إلى القدس ،والجميع يعلم الخالف انمريكي الروسي والص ار على النفوذ العالمي ،وما
تحدثت به تقارير عن تدخل روسي في االنتخابات انمريكية ،وفرا عقوبات من انخيرل على

الروس ،فال أعتقد أن روسيا ستتدخل في ملف السفارل انمريكية وال حتى في دعم الفلسطينيين.

العالقة بين ح ماس وفتح أشبه بالمعادلة الرياضية التي تقول "المستقيمان المتوازيان ال يلتقيان في
نقطة" ،وهي ليست نظرل تشاؤمية؛ برنامج فتح القائم على التسوية والتفاوا يختلف كليا عن برنامج

حماس المقاوم ،ومن غير المتوقع أن تتخلى فتح أو حماس عن برنامجهما واستبداله بموقف مختلف
 180درجة ،لذا يمكن أن نقول أن االنقسام الفلسطيني حالة مرضية فيها بعا الصحية ،وحاجة
وطنية الستم اررية القضية ،وهي بحاجة للتطعيم بين الفينة وانخرى ،في هذه الحالة الخيار للشعب

الفلسطيني في الداخل والشتات للخروب من م زق االنقسام ،ب ن يكون الشعب صاحب الكلمة انولى

وانخيرل ،وهذا الشعب قادر على بناء مؤسساته وقيادل حياته السياسية الجديدل.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/20 ،

 .47فصل ..أم حرب أهلية وأبرتهايد؟
شاؤول أرئيلي
يخيل أحيانا أن الخطاب الجماهيري اليقظ في إسرائيل ،والذي ال يزال يعتبر واحدا من العواميد

الفقرية للديمقراطية هنا ،أسر هو ايضا في عصر "ما بعد الحقيقة" .فردود الفعل اإلسرائيلية الحماسية
على مؤتمر باريس وقرار مجلس انمن في انمم المتحدل بش ن االستيطان ،والتي دعت الى ضم

المناطق ،نجحت في أن تل ي بدفعة واحدل التحصين للوضع الراهن الوهمي الذي برعايته يعمل
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مؤيدو الدولة الواحدل لتوسيع المشرو االستيطاني .ومع ذلك نجحت ردود الفعل ما لم ينجح مؤيدو
حل الدولتين في عمله منذ انتخاب بنيامين نتنياهو في  :2009إحالة البديلين االساسيين للن از –
دولتين أم دولة واحدل الى حسم الجمهور من جديد :ال يمكن للجمهور في إسرائيل أن يعرف بيقين
كيف سيبدو الواقع اذا ما وعندما يتحقق حل الدولتين ،ولكن في صورل المستقبل لد "الدولة الواحدل"
يمكنه أن يتوقعها منذ اليوم في "القدس الموحدل" :من مدينة متطورل ذات أغلبية يهودية حاسمة

ومعترف بها بحكم االمر الواقع من االسرل الدولية ،اصبحت مدينة تعاني الصدو والعنف ،فقيرل
بشكل مخيف ،تميز بين سكانها ،تفقد االغلبية اليهودية وينقصها االعتراف الدولي الذي تتعطش له.

لم يتعاون عرب شرقي القدس مع توقع ي ئال يدين ،الذي وعد عشية الحرب في  1967ب نه "مع

دخول إسرائيل ،سي ادر كل العرب" .فقد تبين إلسرائيل أنها لن تتمكن من ضم انرا دون أن تضم

سكانها الفلسطينيين .والشهية االقليمية عديمة المسؤولية من رحبعام زئيفي ،الذي سعى الى ضم 200

كيلو متر مربع من اراضي الضفة الى القدس ،بدال من  6كيلو متر مربع فقط دمساحة شرقي
القدسا ،صدرت جزئيا من قبل وزير الدفا موشيه دايان الذي قال" :انا اعرف شهية اليهود ...هذا

ليس ضما للشطر الثاني من القدس ،هذا تقسيم للضفة ال ربية الى قسمين ،وانا ضد هذا" .اما
حكومة إسرائيل فد "اكتفت" بإحالل القانون اإلسرائيلي على  70كيلو متر مربع ،كان يعيش فيها في

حينه  69الف فلسطيني ،لم يشكلوا سوى  26في المئة من سكان المدينة .غير أنه في  2015بات

الحديع يدور عن  320الف نسمة ،هم  40في المئة تقريبا من سكان القدس .تظهر الحقائق أنه في

أوساط المجموعة السكانية نبناء اقل من  18في القدس ،توجد للعرب اغلبية  60في المئة .وإلضافة
المعطى عن الهجرل اليهودية السلبية المتواصلة ،واضح أنه في غضون اقل من عقدين ،ستكون
عاصمة إسرائيل مدينة تعيش فيها اقلية يهودية .اذا غير الفلسطينيون سياستهم بالنسبة لالنتخابات،
فان رئيس البلدية واالغلبية في المجلس سيكونون فلسطينيين ،ما سيجر بالت كيد ردود فعل عنيفة من

منظمات مثل "ال فاميليا" ستشعل النار في المدينة .مسيرل مشابهة ستحصل أيضا في "إسرائيل
الموحدل" اذا ما اغرينا إلشبا شهية الضم لدى بينيت وسموتريتش .معدل اليهود سيكون في زمن

الضم  60في المئة ولكنه سيهبط في غضون  15سنة لصالح أغلبية عربية؛ سنستيقظ الى الواقع
الذي حذر منه بن غوريون منذ  1947حين قال" :ال دولة يهودية مستقرل وقائمة طالما توجد فيها

اغلبية يهودية من  60في المئة فقط ...في هذه التركيبة ال توجد حتى ثقة مطلقة في أن يبقى الحكم

في يد االغلبية اليهودية".

يفيد تقرير الجدول االجتماعي – االقتصادي االخير لمكتب االحصاء المركزي أنه من اصل 255

سلطة ،ت تي القدس في المرتبة الد  – 195بعد هبوط عشرات المراتب منذ استطال  .2008وفي
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تقرير الفقر االخير تبين أن نحو  50في المئة من سكان القدس – وأكثر من  60في المئة من
االطفال – يوجد تحت خط الفقر .وينبع اساس الت يير من االرتفا في عدد الفقراء في أوساط عرب

المدينة :حتى  80في المئة وفي اوساط االطفال اكثر من  85في المئة .مرل اخرى ،في ضوء
التوقعات الديم رافية فان "إسرائيل الموحدل" هي أيضا ستتدهور في الجداول االجتماعية –

االقتصادية ،ومع معدل  45في المئة من السكان تحت خط الفقر ستفلت في غضون وقت قصير
من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية "."OECD

مستوى العمليات يرتفع وينخفا في السنوات االخيرل ،ولكن مكان القدس في رأس قائمة البلدات

المصابة "باالرهاب" بقي مستقرا .فاالحتكاك اليومي على طول خط التماس ،وحرية الحركة
للفلسطينيين في القدس ،يخلقان فرصا للعمليات تعبر عن حقيقة أن الفلسطينيين سكان القدس شركاء

في الكفاح في سبيل دولة عاصمتها شرقي القدس .اما ضم احادي الجانب للضفة فلن يقنع

الفلسطينيين للتخلي عن حلمهم الوطني ،وفي ظل غياب الفصل والجدار انمني ،سيسهل عليهم فقط
تطبيق المقاومة العنيفة لخطول مفروضة في أرجاء "إسرائيل الموحدل".

خالفا للقيادل اإلسرائيلية ،تعارا القيادل الفلسطينية الدولة الواحدل وتعترف بانه رغم  49سنة من
"توحيد" القدس ،يعاني سكانها الفلسطينيون من التمييز والظلم المتواصلين ،مثلما شرح رئيس البلدية
ورئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت" :لم تقم أي حكومة إسرائيلية منذ  1967حتى وال بصفر طرف
ما هو مطلوب من اجل توحيد المدينة بشكل عملي ...استثمرنا في القدس ،ولكن عن وعي استثمرنا

في االساس في غربي المدينة وفي االحياء الجديدل مثل هار حوما ،بس ات زئيف".

يتمتع السكان الفلسطينيون في القدس بد  10في المئة فقط من الميزانية الجارية ،رغم أنهم  40في

المئة من السكان .هناك نقص خطير في صفوف التعليم ،في فرو البريد ،في مكاتب الرفاه .في
العيادات ،في مراكز االمومة والطفولة .في مراكز الجيل الثالع ،وال توجد حتى وال بركة سباحة

تبن اال
واحدل .ليس لد  50في بالمئة من اراضي شرقي القدس مخططات هيكلية مقرل .منذ  1967لم َ
 8آالف وحدل سكن في االحياء العربية بترخيص ،و 20الف اخرى بال ترخيص .ينب ي أن تطرح
اسئلة اليمة اخرى على واضعي خطط الضم على انواعها ،بدء بد"دولتان وطن واحد" وحتى البيت

اليهودي والليكود ممن ال يكتفون باالطاللة المهددل على مستقبل "إسرائيل الموحدل" .االول ،ماذا

سيكون مستقبل غزلل هل يمكننا ان نتجاهلها ،بمليونين من سكانها ،واالدعاء ،مثل بينيت ،بانها دولة
يمكنها أن تعيش بقواها الذاتيةل واذا كان نعم ،ما هي فرصها للبقاء في ضوء تقرير انمم المتحدل

الذي يتنب لها بانهيار اقتصادي – اجتماعي حتى 2020ل
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السؤال الثاني ،ماذا سيكون مستقبل الالجئين الفلسطينيينل هل إسراسطين كدولة تعيش فيها امتان
معا ،يمكنها أن تمنع عودل بعضهم الى نطاقهال ماذا سيكون المستقبل االقتصادي للدولة التي
تضطر الى البدء باستيعابهمل السؤال الثالع هو اي جيش سيكون لمثل هذه الدولةل من سيخدم فيهل

هل سيبقى على حاله قانون التجنيد االلزامي المنتهج في إسرائيل ،والذي ال ينطبق على العربل وهل
يمكن للعرب ان يتطوعوا للجيش اإلسرائيليل في أي وحداتل وماذا عن الخدمة الوطنيةل التجنيد

للشاباك والموسادل هل سنوافق على "اعطائهم بنادق"ل سؤال رابع ،من سيمول منظومات الرفاه في
الدول ة ثنائية القوميةل من سيعالج أمر الماليين الذين سينضمون الى دائرل الفقرل من سيطور

االقتصاد في الوسط الفلسطينيل سؤال خامس :هل الجيل الشاب سيوافق على حمل العبء –
الخدمة في الجيش ،في االحتياط ،تمويل رفاه العرب والعيش في خوف دائم من العملياتل هل

سيفضل الهجرل الى الواليات المتحدل ،بالضبط مثلما يحصل في القدس اليومل

هذه االسئلة تكاد تكون بيانية ،الن الوضع الذي تصوره في "إسرائيل الموحدل" مدحوا من اساسه
ومعناه حرب اهلية مستمرل ،نظام أبرتهايد وانهيار اجتماعي واقتصادي .هذه هي االسئلة التي يحاول

نتنياهو تكنيسها من تحت طاولة حكومته المسيحانية – القومية المتطرفة .العمى السياسي ،ان الق
الحس واالنقطا عن الواقع الذي تعمل منه هذه الحكومة لن يسمح لها بان تفعل كما قال يشعياهو
ليفوفيتش ،الذي كتب فور حرب االيام الستة يقول ان ضم المناطق معناه "تصفية دولة إسرائيل

كدولة الشعب اليهودي ،خراب الشعب اليهودي ،انهيار المبنى المجتمعي الذي اقمناه في الدولة
وافساد االنسان – اليهودي والعرب على حد سواء .كل هذا سيحصل حتى لو لم يصبح العرب اغلبية

في الدولة".

االجوبة على هذه االسئلة ينب ي أن نطالبها من الجهات المسيحانية والقومية المتطرفة في الحكومة،
والتي ال تكف عن نثر الرمال في عيوننا بالنسبة رثار الضم .ولكن ينب ي أيضا مطالبتها من

الجانب الذي يتطلع الى التسوية الدائمة ،واقدامه على انرا ،ذاك الذي بي سه من امكانية تحقيق
حل الدولتين يتوجه الى حلول متعذرل ،او يخشى من خطوات ذاتية حيوية لالنفصال ،ولو جزئيا ،في

الضفة وفي شرقي القدس.

هآرتس2017/1/20 ،

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/21 ،
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 .48كاريكاتير:

القدس ،القدس2017/1/21 ،
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