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" .1إسرائيل" تصادق على بناء  153وحدة استيطانية وخطة لتشييد آالف المساكن بالقدس المحتلة
رام هللا  -عبدالرحيم حسي  ،عالء مشهرافي :أفعز رئيس بلدية القدس نير بركات إلى طفاقم تخطيط
متخصصة ،بتقديم مخطط شام إلقامة حي استيطاني جديد يتألف م  8آالف فحدة سكنية مي

منطقة عطرفت خصما على أرض قرية قلنديا المحتلة شما

القدس .تزامناً مع منح سلطات

االحتال مفامقتها النهائية أمس على بناء  153فحدة استيطانية مي حي جيلف االستيطاني بالقدس
الشرقية المحتلة ،حيث أعل نائب رئيس البلدية فرئيس لجنة التخطيط فالبناء ميها مئير ترجما  ،أ

"المقافلي يستطيعف البدء بالبناء غداً".

فأعلنت بلدية القدس اإلسرائيلية أمس ،أنها منحت مفامقتها النهائية لبناء  153فحدة استيطانية مي

حي جيلف االستيطاني مي القدس الشرقية المحتلة .فقا نائب رئيس البلدية فرئيس لجنة التخطيط
فالبناء ميها مئير ترجما "يستطيع المقافلف البدء بالبناء غداً" ،مبيناً أ القرار يأتي تزامناً مع إعال
بناء فحدات استيطانية جديدة بعد تنصيب الرئيس األمريكي الجديد دفنالد ترامب.

مي األثناء ،طالب رئيس بلدية القدس طفاقم التخطيط بتقديم خطة شاملة إلقامة حي استيطاني جديد

يضم  8آالف فحدة سكنية مي منطقة عطرفت على أرض قرية قلنديا المحتلة شما القدس .فيشم

المخطط  8آالف فحدة استيطانية تخصص "للتيار الحريدي" فوف جماعة اليهفد المتديني الذي
يطبقف الطقفس الدينية ،إضامة إلى منطقة صناعية فتجارية تقاب الحي االستيطاني المذكفر.

فبحسب مصادر عبرية ،مإ بركات بادر فطالب بفضع وذا المخطط ،بحيث يتجافب مع احتياجات
فخصفصية وذا التيار ،الذي يتألف م

عائالت كثيرة األفالد ،فاألخذ بعي

االعتبار التخطيط

لفحدات استيطانية أيضاً لألزفاج الشابة ،بما مجمفعه نحف  8,000فحدة استيطانية .فخصص لهذا
اللرض قطعة أرض بمساحة عشرات الدفنمات مي منطقة عطرفت شما

القدس ،فصدرت

التعليمات بتحفيلها إلى منطقة سكانية .كما أضيف إليها تعليمات بالتخطيط إلى منطقة صناعية

فتجارية ،مقاب الحي االستيطاني الجديد ،بهدف تفمير أماك عم فتشلي لسكا الحي.

االتحاد ،أبو ظبي2017/1/27 ،
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 .2الخارجية الفلسطينية ترفض شروط نتنياهو الستئناف المفاوضات وتتوجه لـ"الجنائية الدولية"
رام هللا  -كفاح زبوف  :رموض الفلسوطينيف جملوة فتفصويالً ،شورطي رئويس الوفزراء اإلسورائيلي بنيوامي

نتنيواوف ،مو أجو العوفدة إلووى طافلوة المفافضوات ،فوموا االعتوراف بالدفلوة اليهفديوة فالسويطرة األمنيووة
على مناطق فاسعة مي الضفة اللربية .ففصف فزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المقترحات

بالتامهة فغير الجدية ،فقوا " :مثو ووذل الشورفط المسوبقة شورفط تعجيزيوة ،لو يجود أي ملسوطيني ،أيوا

كا  ،استعدادا للتعام مع مثلها".

فأصوودرت الخارجيووة الفلسووطينية بيانووا أمووس ،قالووت ميووه ،إنووه "عووالفة علووى أ تل و الشوورفط ال تسووتحق

حتى الرد ،لك إذا ما نظرنا إلى أبعادووا منورأ أنهوا أفالً ،توأتي موي سوياق الشورفط المسوبقة المرمفضوة

أصوالً مو حيووث المبودأ ،كمووا أ نوفه وووذل الشورفط فمضوومفنها ،ي كودا عوودم فجوفد رغبووة أف نيوة لوودأ
نتني وواوف فحكفمت ووه ،للتف ووافض ...عن وودما يلق ووي بمثو و و ووذل الش وورفط المس ووتحيلة" .فأض ووامت أ "تل ووفيح
نتنياوف باشتراطات مسبقة للعفدة إلى المفافضات ،تعكس رغبته مي إمشا أي جهد تفافضي دفلي".

فمي شأ متص  ،أعلو الموالكي أ ملسوطي سوتتفجه األسوبفه المقبو إلوى محكموة الجنايوات الدفليوة،
لتقووديم "إحالووة بشووأ النشوواط االسووتيطاني اإلسورائيلي" ،فأضوواف المووالكي ،مووي حووديث لاذاعووة الرسوومية،

أ لوودأ القيووادة الفلسووطينية ،مجمفعووة م و النشوواطات فالفعاليووات م و أج و العم و علووى فقووف النشوواط
االسووتيطاني اإلسورائيلي مووي األ ارضووي الفلسووطينية المحتلووة عووام  ،1967بمووا ميهووا شورقي القوودس ،فقووا :
"األس ووبفه المقبو و س وونقدم إحال ووة لمحكم ووة الجناي ووات الدفلي ووة بش ووأ االس ووتيطا اإلسو ورائيلي ،لك ووي تب وودأ

بالتحقيق الرسمي بهذا الخصفص".

الشرق األوسط ،لندن2017/1/27 ،

 .3قريع :خيار حل الدولتين بدأ بالتالشي جراء هذه االنتهاكات اإلسرائيلية والتهويد الممنهج
رام هللا :أدا أحموود قريووع ،عضووف اللجنووة التنفيذيووة لمنظمووة التحريوور الفلسووطينية ،فرئوويس دائ ورة ش و ف
القوودس ،مصووادقة اللجنووة المحليووة للتنظوويم فالبنوواء التابعووة لبلديووة االحووتال اإلسورائيلي مووي القوودس علووى
بناء  566فحدة اسوتيطانية موي مسوتعمرات ارموات شولفمف ف ارموفت فبسولات زيئيوف موي شورقي القودس،
فطالب بفقفه الففري فالتام .فاستنكر قريع ،مي تصريح ،جملة المشواريع اإلسورائيلية االسوتيطانية التوي
نشطت بها حكفمة االحتال اإلسرائيلي مع استالم اإلدارة األمريكية الجديدة الحكم ...فاعتبر قريع ما

يجري اآل قوتالً حقيقيواً لفورص الحوديث عو سوالم فعو خيوار حو الودفلتي الوذي بودأ بالتالشوي جوراء
وذل االنتهاكات اإلسرائيلية فالتهفيد الممنهج الذي تصر عليه حكفمة االحتال .

القدس العربي ،لندن2017/1/27 ،
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 .4عشراوي :تصريحات نتنياهو وليبرمان تؤكد عنصرية "إسرائيل" وخروجها عن القانون
رام هللا :اعتبوورت عضووف اللجنووة التنفيذيووة لمنظمووة التحريوور حنووا عش ورافي تص وريحات رئوويس الحكفمووة
اإلسرائيلية بنيامي نتنياوف ،ففزير دماعه أميجدفر ليبرما  ،ضد الشعب الفلسطيني ،بأنهوا ت كود علوى
عنصرية حكفمة االحوتال  ،باعتبارووا دفلوة مارقوة فخارجوة عو القوانف  .فأكودت عشورافي ،موي حوديث

لبرنامج "حا السياسة" الذي يبث عبر تلفزيف ملسطي فمضائية عوفدة ،أ "إسورائي " ش عورعت سياسوة
العنص ورية فالعوودفا علووى الشووعب الفلسووطيني ،فاعتموودتها سياسووة رسوومية لهووا ،مشوويرة إلووى تص وريحات
نتنياوف الذي قا "ك عربي متهم طالما لم تثبت براءته".

وكالة األ نباء والمعلومات الفلسطينية ووفا 2017/1/26 ،

 .5وزارة اإلعالم الفلسطينية :قضاء االحتالل يتبادل األدوار مع حكومة التطرف والجيش والمستوطنين
رام هللا  -موادي أبووف سوعدأ :اعتبوورت ف ازرة اإلعوالم الفلسووطينية قورار "محكمووة االحوتال العليووا" السووماح
لما تسمى "اإلدارة المدنيوة" بهودم المنواز فالمنشوات الفلسوطينية موي منطقوة جنوفب الخليو اسوتم ار اًر موي

نه ووج االحو ووتال فالتميي ووز علو ووى أس ووس عرقيو ووة يقفدو ووا نتنيو وواوف فزمرت ووه بحو ووق ملس ووطي أرض و واً فشو ووعباً
فمقدسات .فقالت إ الناطق بلسا نتنياوف يصر على حملة االدعاءات فاألكاذيب التضليلية ،في كد

أ دفلتووه االحتالليووة تتعام و بنظووامي فقووانفني يجووري ميهمووا التفريووق بشووك مقيووت حيووث تموونح ك و

الحقفق لاسورائيلي اليهوفدي علوى حسواب الفلسوطيني فالفلسوطيني المنلورس موي أرضوه موي قلنسوفة فأم

الحي ار فالقدس فغيروا م األرض الفلسطينية.

فأكوودت الووف ازرة أ قضوواء االحووتال يتبوواد األدفار مووع حكفمووة التطوورف فالجوويل فالمسووتفطني فيطلووق
اليد لهدم البيفت فالمنشات فيصادر المراعي فالحقف فيالحق المفاطني بسياسة تمييز عنصري تعيد

إلى األذوا الممارسات السفداء مي جنفب أمريقيا لنظام "األبرتهايد" الذي دمنه العالم للير رجعة.

القدس العربي ،لندن2017/1/27 ،

 .6وزير المالية يعرض مشروع الموازنة أمام عدد من ممثلي الكتل البرلمانية ونواب التشريعي
رام هللا :عرض فزير المالية فالتخطيط الفلسطيني شوكري بشوارة ،يوفم الخمويس  ،2017/1/26الخطوفط
العامة لمفازنة دفلة ملسطي لعام  ،2017أموام مجمفعوة مو ممثلوي الكتو البرلمانيوة فعودد مو النوفاب

مي المجلس التشريعي برام هللا.
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 .7عشراوي :إصدار حماس أحكاماً ضد أبناء فتح يؤكد توجهها االنفصالي

رام هللا :اعتبوورت عضووف اللجنووة التنفيذيووة لمنظمووة التحريوور حنووا عشورافي إصوودار حموواس أحكامواً ضو عود
أبناء حركة متح مي قطاه غزة ،بمثابة تشفيه للقضاء فتحفيله ألداة سياسية ،فالمضي قدماً مي مصو
عملي م ناحية النظام السياسي فالم سسي فالقضائي ،م كدة أ حكفمة األمر الفاقع ال تحتورم دفر

القضاء ،فقالت مي حديث لبرنامج "حوا السياسوة" الوذي يبوث عبور تلفزيوف ملسوطي فمضوائية عوفدة:

"ونا عودة مفاقوف بموا ميهوا تصوريحات الزووار حوف نقو السوفارة األمريكيوة ،تود علوى عقليوة تختلوف
عو و عقلي ووة الفح وودة ،فعو و تفج ووه انفص ووالي م سس ووي بني ووفي" ،داعي ووة حم وواس التخ وواذ مفاق ووف مسو و فلة

لمفاجهة الخطر الذي يهدد الشعب الفلسطيني بأكمله.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ووفا 2017/1/26 ،

 .8مصادر إسرائيلية :حماس عاودت مجدداً اختراق حسابات جنود واالستيالء على معلومات سرية

القوودس المحتلووة :ذكوورت القنوواة الصووهيفنية الثانيووة ،مسوواء الخموويس ،أ حركووة حموواس عووافدت مجوودداً
اختراق حسوابات جنوفد فاالسوتيالء علوى معلفموات سورية عبور سوتة حسوابات مزيفوة .فنقلوت القنواة عو

رئيس قسم التحقيقوات موي فحودة أمو المعلفموات التابعوة لجويل االحوتال  ،أ عودداً مو الجنوفد أبللوفا
اليووفم ،ع و محافلووة اسووتدراجهم فس ورقة معلفمووات م و  6حسووابات مزيفووة عبوور الفيسووبف  ،فذل و بعوود

أسبفعي م كشف اختراق حماس حسابات عدد م الجنفد عبر  16حساب ميسبف مزيفاً.

فأضوواف" :مووا زلنووا نفاص و العم و إلحبوواط محووافالت حموواس للفصووف إلووى المعلفمووات ،فقمنووا بتوودريب
عدد م الجنفد ،فونا شكافأ قيد التحقيق" ،على حد تعبيرل.

يشار إلى أ جهاز الشابا قد كشف قب أسبفعي ع اختراق حركة حماس أجهزة اتصاالت خلفيوة

لجنفد جيل االحتال فتنصتت على مكالماتهم فرسائلهم ،عبر حسابات مزيفة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/26 ،

 .9حماس تطالب بإجراء االنتخابات بعد إنهاء االنقسام
غزة  -عال عطوا هللا :طالبوت حركوة حمواس ،يوفم الخمويس بوإجراء االنتخابوات الفلسوطينية بعود تطبيوق
المصووالحة هفانهوواء االنقسووام الووداخلي ،تعقيبووا علووى إعووال فزيوور ملسووطيني ،ع و إمكانيووة عقوودوا خووال

الربووع األف م و العووام الجوواري .فقووا حووازم قاسووم المتحوودث الرسووم باسووم الحركووة ،مووي تص وريح تلقووت
"األناضو ووف " نسو ووخة منو ووه ":م و و المناسو ووب للك و و الو ووفطني الفلسو ووطيني ،إج و وراء االنتخابو ووات بعو وود إنهو وواء

االنقسام" .فأضاف إ حركته ترأ أ ونا "حالة م التفرد م قب السلطة فحركة موتح ميموا يخوص
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مفضفه االنتخابات" .فتابع ":ك تفاصي العملية االنتخابية يجب أ تكف بالتفامق الوفطني ،ال أ
تكف ضم سعي السلطة لتفصي القانف فمق ما تريدل".

فكووا فزيوور الحكووم المحلووي مووي حكفمووة الفموواق الووفطني ،حسووي األعوورج ،كشووف األربعوواء ،عو فجووفد
تفجه لدأ الحكفمة إلجراء االنتخابات المحلية الفلسطينية ،خال النصف األف م العام الجاري.

وكالة األناضول لألنباء ،تركيا2017/1/26 ،

 .11حماس :وفد الحركة ينهي زيارة ناجحة إلى مصر
اختتم فمد حركة حماس زيارته إلى مصر الشقيقة ،التي استلرقت عودة أيوام ،حيوث عقودت سلسولة مو
اللقوواءات المثمورة مووع المسو فلي المص وريي  .فتورأس فموود الحركووة إسووماعي ونيووة نائووب رئوويس المكتووب
السياس ووي للحرك ووة ،فعض ووفية ال وودكتفر مفس ووى أب ووف م وورزفق ،فاألع المهن وودس رفح ووي مش ووتهى عضو وفا

المكتووب السياسووي .فقالووت الحركووة مووي تص وريح صووحفي ،يووفم الخموويس ،إ فموود الحركووة التقووى فزيوور

المخابرات العامة المصورية السويد اللوفاء خالود موفزي فعودداً مو المسو فلي  ،توم خاللهوا بحوث عودد مو
الملفات المهمة على الصعيد السياسي ،فصعيد العالقات الثنائية.

فأضووامت أنووه تووم بحووث ملووف المصووالحة الفلسووطينية ،فأفضوواه قطوواه غ وزة مووي ظ و اسووتمرار الحصووار

"اإلسرائيلي" ،فما خلعفه م معاناة شديدة طالت حياة أولنا مي القطاه.

فأشووارت الحركووة إلووى أ الفموود نوواقل الفضووع األمنووي علووى الحوودفد بووي القطوواه فمصوور ،فأكوود علووى

سياسات الحركة الثابتة مي عالقاتها مع الدف فمع جمهفرية مصر العربية الشقيقة .فشدد الفمد على

عوودم التوودخ مووي الش و ف الداخليووة للوودف  ،فالحوورص علووى األم و القووفمي المص وري فالعربووي فاألم و

المشتر  .فأفضحت الحركة أ الفمد استمع إلى ر ية مصر التي شورحها السويد الوفزير تجوال الملفوات
كامة التي تم تنافلها خال وذل الزيارة.

فعبوورت حموواس ع و أملهووا مووي أ يكووف لهووذل الر يووة انعكاسوواتها اإليجابيووة علووى الشووعبي المصووري

فالفلسطيني ،فعلى القضية الفلسطينية ،فأولنا مي قطاه غزة.

فبينت أنه جورأ االتفواق موع السويد الوفزير علوى اسوتمرار اللقواءات فالتشوافر المشوتر بشوأ التطوفرات

الجاريووة علووى صووعيد القضووية الفلسووطينيةا فخاصوةً مووا يتعلووق بالقوودس فاالسووتيطا فاألسوورأ فالحصووار
فمعاناة شعبنا تحت االحتال  ،مي ظ ما تمر به المنطقة م أحداث فتفاعالت.

موقع حركة حماس ،غزة2017/1/26 ،
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 .11الجيش اإلسرائيلي :عمليات إطالق النار بالضفة تشكل تهديداً مركزياً

بووال ضوواور :اعتبوور الجوويل اإلس ورائيلي عمليووات إطووالق النووار التووي ينفووذوا ملسووطينيف ضوود ق وفات
االحووتال فالمسووتفطني أنهووا شووكلت "التهديوود المركووزي" خووال العووام الماضووي ،كمووا أ الجوويل يسووتبعد
فقف وذل العمليات خال العام الحالي.

ففمقا لمعطيات جيل االحتال  ،مإنه خال األشوهر ا  ،15منوذ انوداله الهبوة الشوعبية الفلسوطينية موي

تشوري األف /أكتووفبر العووام  2015فحتووى نهايووة العووام الماضووي ،فقعووت  281عمليووة ،بينهووا  143عمليووة

طع و  89 ،عمليووة إطووالق نووار 39 ،عمليووة دوووس فتسووع عمليووات بعب وفات ناسووفة .فأسووفرت العمليووات
خال العام  2016ع مقت ستة إسرائيليي  ،بي جنفد فمستفطني فمفاطني داخ الخط األخضور،
مقاب  13قتيال مي العام  .2015فتبي أ  %81م عمليات الطع استهدمت قفات االحتال .

فبحسووب م وزاعم جوويل االحووتال  ،مووإ  10عمليووات فقعووت العووام الماضووي مووي الضووفة اللربيووة كانووت
بتأثير م تنظيم "داعل" ،لك "لم يتضح فجفد تفجيه أف تمفي مباشر".

فيظهر م معطيات جيل االحتال أ الفاقع األمني موي الضوفة اللربيوة فالقودس غيور مسوتقر .مبعود

تراجع مي العمليات ،ط أر ارتفاه عليها خال الشهر األخير فخصفصا مي شفاره الضفة .فسج موي

النصووف األف م و الع ووام الماضووي  826عمليووة إلق وواء حجووارة ،بينم ووا سووجلت مووي الفتوورة نفسووها خ ووال
السنفات العشر عدد أكبر م وذا النفه م العمليات.

رئووق التووي اجتاحووت الووبالد حوودث 150
فقووا الضووابط مووي مرقووة الضووفة اللربيووة إنووه خووال مفجووة الح ا

حريووق ،فزعووم أ بينهووا  30حريووق ج وراء إشووعا نووار متعموود /فأنووه تووم اعتقووا مشووتبهي فأ االحووتال

يعتووزم تقووديم لوفائح اتهووام ضوودوم .فأضوواف أ جوويل االحووتال أغلووق  43فرشووة خ ارطووة لصوونع أسوولحة،
فأدأ ذل إلى ارتفاه أسعار البنادق األفتفماتيكية بشك كبير.

عرب 2017/1/26 ،48

 .12حماس :ماضون في معركة اإلعداد والتجهيز
أكدت حركة حماس مي الذكرأ السونفية األفلوى الستشوهاد سوبعة مجاوودي قسواميي داخو أحود أنفواق

المقافمووة شوورق مدينووة غوزة ،اسووتمراروا مووي معركووة اإلعووداد فالتجهيووز ،للوودماه عو شووعبها فالمضووي مووي
مشرفه المقافمة حتى تحرير األرض فاإلنسا  .فقوا المتحودث باسوم الحركوة حوازم قاسوم موي تصوريح
صووحفي ،إننووا مووي وووذل الووذكرأ نعبوور ع و بووالا مخرنووا فاعت اززنووا بمجاووودي كتائووب القسووام ،فك و رجووا

فعبر قاسم عو تقودير حركوة
المقافمة الذي يفاصلف اللي بالنهار إعداداً فتجهي اًز للدماه ع شعبنا .ع
حموواس البووالا لعفائو الشووهداء الووذي قوودمفا نمفذج واً راقي واً مووي التضووحية بفلووذات أكبووادوم ،لي كوودفا علووى
التاريخ :الجمعة 2017/1/27

العدد4182 :

ص

9

أص ووالة و ووذا الش ووعب .فأش ووار إل ووى أ الش ووعب الفلس ووطيني يس ووعى جاو ووداً لنيو و حريت ووه فاالنعت وواق مو و
االحتال فيقدم مي وذا الطريق كفكبة م خيرة رجاله.

موقع حركة حماس ،غزة2017/1/26 ،

 .13حركة المجاهدين :تهديدات ليبرمان فارغة
غوزة :أكوودت حركووة المجاووودي تعقيبواً علووى تصوريحات فزيوور جوويل االحووتال أميجودفر ليبرمووا لقطوواه
غزة إنه لم ينجح مي حرب الو 51يفما التوي تخلوى ميهوا الجميوع عو نصورته موي ظو االنشولا الودفلي
فاإلقليمي بقضايا أخرأ لم ينجح مي أي م أودامه المعلنة أف غير المعلنة.

فقالووت الحركووة مووي بي وا صووحفي يووفم الخموويس " 2017-1-26رسووالتنا إلووى ليبرمووا بأنووه بعوود عووامي

فنصف م الحرب مإ المقافمة بالرغم م اشتداد الحصار وي أكثر استعداداً فجاوزية لمفاجهة أي
حماقة صهيفنية فأعوداد المجاوودي موي ت ازيود" .فأضوامت "المعركوة القادموة ووي معركوة وجوفم فتطهيور

بإذ هللا فوذل التصريحات تأتي مي إطار الحرب النفسية ضد شعبنا فمض الحاضنة الجماويريوة مو
حف المقافمة فلرمع معنفيات جنفدل المهزفمي الذي مرفا كالجرذا م أسفد المقافمة".

فكووا فزيوور جوويل االحووتال أميج ودفر ليبرمووا صوورح أ "الحوورب القووادم ستسووتمر حتووى ترمووع حركووة

حماس الراية البيضاء".

فلسطين أون الين2017/1/26 ،

 .14االحتالل يعتقل تسعة فلسطينيين بالضفة بتهمة النشاط في حماس
رام هللا – خلو وودف مظلو ووفم :أمو وواد تقريو وور للجو وويل اإلس و ورائيلي ،بو ووأ الق و وفات اإلس و ورائيلية اعتقلو ووت تسو ووعة

مم و فصووفهم بو و "المطلووفبي "ا بتهمووة النشوواط مووي حركووة حموواس فممارسووة أعمووا تتعلع وق
ملسووطينيي ع
بالمقافمووة ضوود الجنووفد فالمسووتفطني  .فطالووت االعتقوواالت ،فمق واً لتقريوور الجوويل ،ناشووطي مووي حركووة
"حموواس" م و مدينووة جنووي  ،فآخوور م و قريووة "الهاشوومية" غربووي المدينووة ،فآخوور م و بلوودة "بووديا" شوومالي

غرب سلفيت.

فلفت التقرير العبري النظر إلوى أ الجويل اعتقو ملسوطينيي مو مخويم "الدويشوة" جنوفبي بيوت لحوم،

فآخري م منطقتي "يطا" جنفبي الخلي ف"إذنا" غربي المدينة.

فادع ووت قو وفات االح ووتال  ،بأنه ووا عث وورت عل ووى فرش ووة ح وودادة ،م ووي مدين ووة الخليو و  ،اس ووتخدمت لتص وونيع

السالحا قب أ تقفم بمصادرة معدتها.
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 .15استطالع :أغلبية اليهود بـ"إسرائيل" يريدون حل الدولتين واخالء مستعمرات
بال ضاور :أظهر استطاله للرأي العام مي إسرائي  ،نشرل "معهد أبحاث األم القفمي" مي جامعة
ت أبيب ،وذا األسبفه ،أ أغلبية الجمهفر اليهفدي مي إسرائي ي يد ح الدفلتي فيفامق على

إخالء مستفطنات فقلق م "تهديدات داخلية" .ففمقا لهذا االستطاله ،الذي يسميه المعهد "م شر

األم القفمي للعام  "2016أيضا ،مإ  %35يسافروم القلق م "التهديدات الخارجية – األمنية".

فعبر  %23ع

قلقهم م

"التهديدات الداخلية/االجتماعية ،ف %34قلق م

وذي

التهديد بقدر متساف .فاعتبر معدف الم شر أنه يبدف أ الخالمات الداخلية تثير قلقا أكبر.

النفعي

م

فمقا لهذا الم شر ،مإ  %27يرف بالصراه اإلسرائيلي – الفلسطيني أنه التهديد الخارجي األكبر

على إسرائي  ،فاعتبر  %13أنه عزلة إسرائي السياسية بينما قا  %16إنه حركة حماس ،ما يعني
أ أغلبية الجمهفر اإلسرائيلي ،أي نسبة  ،%56تعتقد أ "الجبهة الفلسطينية" تشك التهديد المركزي
أمام إسرائي  .فكانت النتيجة مشابهة مي م شر العام  ،2015فذل مي أعقاب انداله الهبة الشعبية

الفلسطينية ،علما أنه مي العام  2014اعتبر  %19أ "الجبهة الفلسطينية" تشك التهديد المركزي.

عرب 2017/1/26 ،48

 .16مواجهة ساخنة بين نتنياهو والطيبي
القدس المحتلة :فقعت مفاجهة ساخنة بي

القيادي النائب العربي مي البرلما

اإلسرائيلي احمد

الطيبي فرئيس فزراء إسرائي بنامي نتنياوف حف ودم بيفت عرب الداخ فنتنياوف يفقد أعصابه
فشره بالصراع بكالم غير مفهفم .فقا الطيبي بعد الجلسة" :لقد فا َجهت اليفم ،مي الهيئة العامة
حر الرئيسي
حرض األف ضد جماويرنا العربية فالم ع
للكنيست ،رئيس الحكفمة بنيامي نتنياوف ،الم ع
لجرامات الهدم فرصاص الشرطة التي قطفت رفح شهيدنا يعقفب أبف القيعا عبر استجفاب مباشر".

فأضاف" :نتنياوف تَهَعرب م المفاجهة فالرد المباشر ،ممفاجهة صاحب الحق مضنية فخاسرة ال
محالة ،فنح أصحاب الحق :أردت لنا أ "نهرف " ملم نهرف  ..أردت لنا أ "نحرق" فلم نحرق..
أردت لنا أ "ندوس" فلم ندوس ..ألننا نريد الحياة ..فالحياة بدوا فقفة عز فرجا فانت ليس منهم

يا نتنياوف" ماستشاط غضباً فخرج م الجلسة.

وذا فتر نتنياوف جلسة االستجفاب م اج استقبا رفدي جفلياني الذي نق له رسالة خاصة م

الرئيس األمريكي دفنالد ترامب على خلفية لقائهما المرتقب مي فاشنط الشهر المقب .

الرأي ،عمان2017/1/27 ،
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 .17والد الجندي هدار يطالب الكنيست بالضغط على الحكومة إلعادته
السبي  :طالب "سمحال غفلد " ،فالد الجندي األسير لدأ المقافمة الفلسطينية بلزة "ودار غفلد "،
الكنيست الصهيفني بضرفرة التحر للضلط على الحكفمة إلعادة ابنه األسير .فنقلت القناة العبرية
السابعة ،ع فالد الجندي ودار األسير لدأ كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مي قطاه
غزة ،قفله إنه بعد سنتي مإ الحكفمة لم تفع شيئا ،فقد جاء الفقت كي يقف الكنيست للعم على

إعادة الجنفد إلى بيتهم .فأفضحت القناة أ كالم فالد غفلد جاء بعد جلسة له مع مجمفعة تشكلت

إلعادة الجنفد األسرأ .فأضاف جفلد  ،على الكنيست أ تدمع الحكفمة للعم على إعادة الجنفد.

السبيل ،عمان2017/1/26 ،

مستوطنين واصابة سبعة بانقالب حافلتهم شمال نابلس
 .18مقتل
ْ
نابلس :قت مستفطنا صهيفنيا فأصيب  7آخرف  ،مجر اليفم الجمعةا مي انقالب حاملتهم بالقرب
م قرية اللب جنفب مدينة نابلس بالضفة المحتلة .فقالت مصادر "إسرائيلية" إ حاملة لو"ايجيد" تق
مستفطني انحرمت ع مساروا ،فانقلبت مي الفادي بالقرب م

اللب  ،ما أدأ إلى مقت اثني

هفاصابة  7آخري بينهم  5مي حالة الخطر .فأضامت المصادر أنه جرأ نق القتلى فالجرحى إلى

مستشفيات بيلنسف فت وشفمير بفاسطة سيارات اإلسعاف فطائرة مرفحية ،هفا  5طفاقم اإلطفاء
فصلت إلى مكا الحادث.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/27 ،

 .19تحسينات أمنية داخل "إسرائيل" تحسبا لحرب قادمة
قا الخبير العسكري اإلسرائيلي بمفقع فاال اإلخباري أمير بفخبفط إ االنتقادات الحادة التي فجهها
مراقب الدفلة مي إسرائي لعدم جاوزية الجبهة الداخلية ،دمعتها للقيام بجملة تحسينات تحسبا النداله

أي حرب قادمة قد تستخدم ميها قذائف صارفخية.

فأضاف أ التحسينات الجديدة شملت فسائ إنذار حديثة فصفارات متطفرة ،بعد أ أشار مراقب

الدفلة إلى ثلرات فاضحة مي عدم فجفد جاوزية كامية م

قب الجبهة الداخلية للتصدي ألي

مفاجهة عسكرية متفقعة ،مما دمع باألخيرة إلى إعداد خطة عملياتية جديدة قدمتها إلى ويئة أركا
الجيل اإلسرائيلي ،شملت تطفير منظفمات اإلنذار فتفسيع مدياتها لتشم

الجديدة ،فتفمير حماية أكثر للمناطق التي قد تكف مستهدمة أكثر م

المعادية إلسرائي .
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فأكد أ الخطر المحدق بالجبهة الداخلية اإلسرائيلية يتركز مي المناطق الحدفدية ،فعدم فجفد أجهزة
إنذار قصيرة المدة تحسبا لسقفط قذائف صارفخية ،فعدم تفمر مترة زمنية كامية إلخالء المستفطني .

فأفضح أ إسرائي يفجد ميها اليفم  255منطقة إنذار مسبق م ملبة سقفط قذائف صارفخية،
فونا تفجه م قب قيادة الجبهة الداخلية لتقسيمها إلى  2550منطقة ،فم المتفقع أ تبدأ عملية
تفسيع وذل المناطق مي الشهفر القادمة بحيث تكف على سلم أفلفيات إدارات المناطق األكثر

استهداما مي أي مفاجهة عسكرية قادمة ،رغم عدم تفمر المفازنات الكامية لهذا المشرفه.

فأشار إلى أ سالح الجف اإلسرائيلي قام بنصب عدد م طائراته المسيرة مي المناطق الحدفدية

لتطفير منظفمات اإلنذار فالعم

على االكتشاف المسبق ألي قذائف قد تنطلق م

المناطق

المجافرة فال سيما غالف غزة ،بعد أ نجحت حركة المقافمة اإلسالمية (حماس) خال حرب غزة

األخيرة "الجرف الصامد"  2014مي استهداف المناطق المجافرة بقذائف الهاف  ،فوف ما أسفرت ع

مقت هفاصابة عدد م الجنفد اإلسرائيليي .

فقد ذكر مصدر عسكري إسرائيلي أ الزم المتاح إلطالق صفارة اإلنذار مي غالف غزة يبلا

عشر ثفا  ،لك التطفيرات التي حصلت مي المنظفمات التقنية خال األشهر األخيرة ففضعت مي
منطقة النقب اللربي ،مددت وذل الفترة إلى  13ثانية.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/26 ،

 .21ناشطة إسرائيلية :دولتنا شيطانية وجيشها إرهابي
فصفت الناشطة اليسارية اإلسرائيلية سيلا أميفي إسرائي بالدفلة الشيطانية فجيشها باإلروابي ردا
على خطفات تتخذوا حكفمة بنيامي نتنياوف لطرد مهاجري أمارقة .فنق مفقع "ميدا" اإلسرائيلي ع

أميفي قفلها إ "إسرائي دفلة شيطانية ،فيجب أ تختفي" ،فاتهمت مفظفي ف ازرة الداخلية اإلسرائيلية

بتنفيذ تطهير عرقي فمحرقة فجريمة حرب ضد المتسللي األمارقة ،معظمهم م إريتريا فجنفب

السفدا .

فسبق ألميفي -التي تكتب بصفة دفرية مقاالت مي صحيفة وارتس ففسائ إعالم أخرأ -أ
شاركت مي مظاورات شهدتها ت أبيب عقب انداله الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة مي ،2014

فرمعت فقتها المتة كتب عليها "الجيل اإلسرائيلي منظمة إروابية" ،كما شاركت مي إحياء ذكرأ نكبة
ملسطي .

التاريخ :الجمعة 2017/1/27
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 .21يهود روسيا األكثر هجرة إلى "إسرائيل" في 2016

الفرنسية :كشفت ف ازرة الهجرة اإلسرائيلية الخميس أ عدد اليهفد الذي واجرفا إلى إسرائي م
رفسيا ماق عدد أفلئ القادمي م مرنسا .فأفضحت الف ازرة مي بيا أ  27ألف شخص واجرفا

إلى إسرائي مي  2016مقارنة بو 31ألفا مي  .2015فأشار إلى أ نحف سبعة آالف م الفامدي الجدد
جا فا م

رفسيا مقاب

 5500م

أفكرانيا فخمسة آالف م

الماضيي معد وجرة قياسيا لليهفد القادمي إلى إسرائي .

مرنسا التي شهدت مي العامي

فيقدر عدد اليهفد مي مرنسا بنصف مليف شخص فوف األكبر مي أفرفبا ،بينما شهد العام الماضي

وجرة نحف  2,900يهفدي م الفاليات المتحدة .ففمد مئات م الب ارزي فبريطانيا فرفسيا فجنفب

أمريقيا.

فدعا رئيس الفكالة اليهفدية ناتا شارانسكي السلطات اإلسرائيلية إلى بذ مزيد م الجهفد "إليجاد

حلف لدمج" الفامدي الجدد ،كتفمير مرص عم لهم فاالعتراف بشهاداتهم الجامعية.
يذكر أ أكثر م ثالثة ماليي يهفدي واجرفا إلى إسرائي منذ قيامها عام .1948

الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/26 ،

 .22األورومتوسطي لحقوق اإلنسان :العام الثاني عشر لحصار غزة ..مئة ألف ساعة من العزل
جنيووف :قووا المرصوود األفرفمتفسووطي لحقووفق اإلنسووا مووي تقريوور شووام أصوودرل بعوود موورفر أحوود عشوور
عاماً على الحصار اإلسرائيلي المفورفض علوى قطواه غوزة ،إ األفضواه اإلنسوانية موي القطواه توزداد

سفءاً فالعالم يكتفي بالصمت فالتجاو حيا معاناة أكثر م مليفني ملسوطيني محاصوري دف أدنوى
مقفمات الحياة اإلنسانية.

فأفضح األفرفمتفسطي (منظمة حقفقية أفرفبية مقرووا جنيوف) موي تقريورل فالوذي حمو عنوفا "غوزة..

مئووة ألووف سوواعة م و العووز " أ الكارثووة اإلنسووانية التووي يعانيهووا القطوواه ازدادت سووفءاً عقووب الهجمووات

اإلسورائيلية التووي شوونتها إسورائي بووي عووامي ( .)2014-2008فبووي تقريوور األفرفمتفسووطي أنووه فنتيج وةً
للحصار اإلسرائيلي المستمر منذ أحد عشر عاماً (ما يعاد مئة ألف ساعة) ،ارتفعت معودالت الفقور

فالفقر المودقع لتتجوافز  ،%65ميموا تجوافزت نسوبة انعودام األمو اللوذائي  %72لودأ األسور موي قطواه

غزة ،فأصبح  %80م سكا القطاه يعتمدف على المساعدات الدفلية.

فبووي األفرفمتفسووطي أ الحصووار المفوورفض علووى القطوواه تسووبب مووي شوول االقتصوواد اللووزي بشووك

كام  ،حيث تفقفوت العديود مو المشواريع االقتصوادية ،ميموا مرضوت إسورائي قيوفداً مشوددة علوى حركوة

األمراد فالبضائع م هفالى القطاه .فأكود التقريور الحقوفقي علوى أ االقتصواد موي قطواه غوزة دخو موي
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حالة م الركفد العام منذ بداية مرض الحصوار فالوذي شوم إغوالق جميوع معوابر القطواه االقتصوادية
بشك تام ،باستثناء معبر كرم أبف سالم فالذي تجافزت نسوبة إغالقوه  %36خوال العوام  .2016فلفوت

األفرفمتفس ووطي إل ووى التش ووديدات الت ووي تفرض ووها س وولطات االح ووتال اإلسو ورائيلي عل ووى م وونح التص وواريح
للمرضى الراغبي مي العالج مي الضفة اللربية أف األراضي المحتلة ،حيث بللت نسبة المفامقة علوى

تصاريح الخرفج مي الربع األخير م العام  %44 ،2016مقط.

فنووفل تقريوور األفرفمتفسووطي إلووى فجووفد طف و م و بووي  4أطفووا داخ و القطوواه ( )225,000مووا ازل وفا
بحاجة للدعم االجتماعي فالنفسي عقب الهجفم اإلسرائيلي األخير على القطاه صيف .2014

فميمووا يتعلووق بموونح التصوواريح التجاريووة عبوور معبوور بيووت حووانف /إيرز ،بووي تقريوور األفرفمتفسووطي أنووه

فخووال الفت ورة الممتوودة م و (ينوواير – ديسوومبر  )2016عموودت السوولطات اإلس ورائيلية إلووى إللوواء 1,900

تصريح م أص  3,700تصريح تجاري ،ميما فامقت مي نهاية عام  ،2016على أقو مو  %50مقوط
م طلبات الحصف على تصريح للخرفج عبر معبر إيرز بهدف تلقي العوالج الطبوي ،مقارنوة بنسوبة

مفامقة على تصاريح الخرفج فصلت إلى  %92.5مي عام .2012

فلفت التقرير النظر إلى انخفواض عودد الصياديو المسوجلي موي قطواه غوزة م و  10,000إلووى 4,000

صياد موي الفتورة موا بوي  ،2016-2000حيوث يعتمود نحوف  %95منهوم علوى المسوواعدات الدفليوة ،فموق
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الش ف اإلنسانية "أفتشووا".

المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان ،جنيف2017/1/25 ،

 .22االحتالل يهدم مساكن للبدو شرقي القدس
عمر رجفب-العيزرية (شرقي القدس) :ودمت آليات االحتال اإلسورائيلي بعود ظهور الخمويس منشوات

سكنية فزراعية مي تجمع جب البابوا البودفي ببلودة العيزريوة شورقي القودس المحتلوة ،موا أدأ إلوى تشوريد

سوكانها موي العوراء .فأمواد ممثو التجموع عطوا هللا الجهوالي للجزيورة نوت بوأ اإلدارة المدنيوة اإلسورائيلية
فمستفطني ترامقهم آليات ودم اقتحمفا المكا بحراسة معززة ،فمرضفا طفقا عسكريا على المنطقة.

الجزيرة.نت ،الدوحة 2017/1/26

" .22ما وراء العنف المسلح" ..معرض أفريقي بالقدس
الق وودس -أس ووي جن وودي :أظه وورت عشو ورات الص ووفر م ووي مع وورض "م ووا فراء العن ووف المس وولح :الحي وواة م ووي
أمريقيا" أنه بالرغم م الظرفف القاسية التوي يعيشوها كثيور مو سوكا القوارة األمريقيوة مو شومالها إلوى
جنفبها ،مإ ونا متسعا لألم بمستقب أمض .
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فامتتح معرض الصفر بمقر الجالية األمريقية بالبلدة القديمة مي القدس بتنظيم اللجنة الدفلية للصوليب
األحمر ،فتضم صف ار التقطها مبعفثف اللجنة مي  29دفلة بأمريقيا تظهر إصرار األوالي ونا على

مفاصلة العيل رغم الحرفب فالعنف.

فحضرت بقفة مي المعرض ك م السفدا فتشاد فالكفنلف فمالي فالصفما فنيجيريوا ،حيوث تموزق

الن ازعوات المسوولحة حيوواة الماليووي مووي وووذل الوودف  ،ميعوواني األطفووا فالبوواللف علووى حوود سوفاء مو شووح

اللذاء فانعدام االحتياجات الجسدية فالنفسية.

الجزيرة.نت ،الدوحة 2017/1/26

 .22االحتالل يواصل احتجاز جثامين عشرة شهداء فلسطينيين
رام هللا :ارتفع عدد شهداء "انتفاضة القدس" المحتجزي مي ثالجوات االحوتال منوذ شوهر نيسوا /أبريو

 2016إل ووى  10ش ووهداء ملس ووطينيي  ،بع وود قتو و قو وفات االح ووتال للش وواب حس ووي أب ووف غ ووفل ( 24عامو واً)
فاحتجاز جثمانه بعد محافلته تنفيذ عملية دوس شمالي القدس أمس.

فأمادت فكالة "قدس برس" ،بأ االحتال اإلسورائيلي يحتجوز بمعهود الطوب العودلي "أبوف كبيور" موي تو

أبيب (فسط ملسطي المحتلة  ،)48عشرة شهداء ملسطينيي  ،كانوت قتلوتهم قوفات االحوتال اإلسورائيلية
أثناء تنفيذوم أف محافلتهم تنفيذ عمليات مي األراضي الفلسطينية المحتلة ،أقدمهم الشهيد عبد الحميود

أبف سرفر ،فآخروم شهيد أمس ،أبف غفل.

فكانت قفات االحتال قد قت أمس ،الشاب أبف غوفل بودعفة محافلتوه تنفيوذ عمليوة دووس موي محطوة

انتظار قرب مستفطنة "كفخاف يعقفب" المقامة على أراضي بلدة كفور عقوب شومالي القودس ،دف أ
تسفر العملية ع فقفه إصابات.

فلسطين أون الين2017/1/26 ،

 .26مجسم سفينة حربية تركية من الكرتون في ميناء غزة
غوزة  -يحيووى اليعقووفبي :الصووفرة ليسووت لمجسووم سووفينة حربيووة صووممته شووركة عالميووة خاصووة بصووناعة
المجسوومات أف السووف  ،ب و كانووت م و فحووي خيووا الشوواب اللووزي شووادي أبووف غووب ( 37عامووا) الووذي
اسووتلرق موودة عووامي علووى مت ورات متقطعووة مووي إعووداد التصووميم ،ليعبوور ع و تقووديرل لوودفر تركيووا تجووال
مساعدة قطاه غزة فالتضحية التي قدمها شهداء سفينة مرمرة التركية عام .2010

فلسطين أون الين2017/1/26 ،
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" .27مجموعة العمل" 50 :الجئاً فلسطينياً قضوا غرقاً عبر سفن الهجرة

فثووق مريووق الرصوود فالتفثيووق مووي (مجمفعووة العم و م و أج و ملسووطينيي سووفريا) ،قضوواء  50الجئ واً م و

ملس ووطينيي س ووفريا ،غرقو واً ،خ ووال مح ووافالت فص ووفلهم إل ووى ال وودف األفرفبي ووة وربو واً مو و جح وويم الصو وراه

السفري.

فذك و وور مري و ووق الرص و وود فالتفثي و ووق م و ووي بي و ووا ل و ووه ،ي و ووفم الخم و وويس  ،2017-1-26أ غالبي و ووة الض و ووحايا

الفلسوطينيي  ،مو النسوواء فاألطفوا  ،فقضووى بعضووهم قبالوة الشوفاط الليبيووة خوال محووافلتهم الفصووف

إلى إيطاليا ،فالبعض اآلخر قضفا مي بحر مرمرة خال محافلتهم الفصف إلى اليفنا .

فلسطين أون الين2017/1/26 ،

 .28العائالت الفلسطينية النازحة سورية بتركيا توجه نداءات استغاثة لتقديم يد العون والمساعدة
فجهووت العووائالت الفلسووطينية النازحووة م و مخوويم خووا الشوويح مووي سووفرية إلووى تركيووا ،نووداءات اسووتلاثة
للم سسوات الفلسوطينية الرسومية فالشوعبية لتقوديم يود العوف فالمسواعدة لهوم موي ظو الظورفف المعيشووية
الصعبة التي يعانف منها مي مدينة إسطنبف  ،فطالبفا باإلسوراه موي إنقواذوم فمودوم بكاموة مسوتلزمات
الحيوواة الماديووة فاللذائيووة فالصووحية فتنظوويم فضووعهم القووانفني علووى األ ارضووي التركيووة ممووا يمكوونهم م و

العم فالدراسة.

فتعيل ك ثالث إلى أربع عائالت على السك مي بيت فاحد صلير ،يفتقر إلى مقفمات العيل م

أدفات التدمئة فالطبخ فاللسي  ،حيث يعوانف نقصوا حوادا موي مسوتلزمات التدمئوة فالبورادات فاللسواالت
فغيروا م المتطلبات األساسية ،فال سيما أنهم نزحفا بمالبسه مقط.

فاشتكى األوالي م عدم قدرتهم على دمع إيجار المناز فمفاتير الكهرباء فالماء فاللاز ،فتحدثفا ع

معانوواتهم مووي تووأمي قووفت يووفمهم فالعووالج فالحصووف علووى الوودفاء ،فكووذل عوودم تووفمر موورص العم و

للشباب فمي حا فجودت تكوف األجوفر قليلوة جودا مقارنوة بسواعات العمو الطفيلوة فالمضوار الصوحية
الناجمة ع العم مي المصانع فاإلنشاءات.

فأشار الالجئف الفلسطينيف أنهم مي ظ وذل الظرفف المأسافية يفكرف بوالعفدة إلوى سوفرية ،نظو ار

لعدم قدرتهم على دمع إيجارات المناز فتأمي قفت يفمهم.

فطالب الجئف مخيم خا الشيح السلطة الفلسوطينية فمو تمر ملسوطينيي تركيوا بالتودخ العاجو فتقوديم

المساعدة اإلنسانية لهم فتنظيم فضعهم القانفني فتفمير مرص العم لهم.

فلسطين أون الين2017/1/26 ،
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 .22تردي األوضاع الصحية لـ  19أسي ارً مريضاً في مستشفى الرملة

حذرت "ويئة ش ف األسرأ فالمحرري " م تردي األفضاه الصحية لو  19أسي ار مريضا مي مستشفى

الرملة .فقالت الهيئة مي تقرير أمس ،أ األفضاه الصحية لألسرأ المرضوى القوابعي موي موا يسومى
"مستشفى الرملة" ،تزداد خطفرة مي ظ مماطلة مصلحة السجف مي تقديم العالجات الالزموة لهوم أف
تحفيلهم لمستشفيات مدنية إلجراء الفحفصات .فحذرت الهيئة م خطفرة استمرار وذل السياسوة بحوق

المرضى القوابعي ونوا  ،ال سويما فأنهوم يتعرضوف لسلسولة مو المضوايقات المعيشوية ،كالحرموا مو

زيارة األو  ،فمنعهم م إدخا المالبس الشتفية فسفء األطعمة المقدمة لهم كما فنفعا.

المستقبل ،بيروت2017/1/27 ،

 .23األسيرة الشحاتيت تُعلن اإلضراب بعد تمديد اعتقالها
رام هللا – فمووا :قووا نووادي األسووير إ محكمووة االحووتال العسووكرية مووي معسووكر "عووفمر" ،مووددت اعتقووا
األسيرة رندة الشحاتيت مو بلودة دف ار موي محامظوة الخليو  ،لمودة ( )12يفمواً ،حتوى تواريخ السوادس مو

شووباط المقبو  .فنقو محووامي نووادي األسووير عبوود الناصوور النفبوواني عو األسوويرة الشووحاتيت ،أنهووا بوودأت

بإرجاه فجبات الطعام الرئيسية خال األيام الماضية ،فنيتها البدء بإضراب مفتفح ع الطعام اعتبا ار

مو اليووفم ،احتجاجواً علووى اعتقالهووا فاسووتمرار سوولطات االحووتال باحتجازوووا فعزلهووا مووي ظوورفف قوواورة،
فمأسافية بي السجينات الجنائيات مي سج "وشارف ".

وكالة األ نباء والمعلومات الفلسطينية ووفا 2017/1/26 ،

 .23متطرفون يهود يقتحمون األقصى واصابة جندي إسرائيلي في مواجهات بجنين
رام هللا :اقتحمووت مجمفعووات متطرمووة م و المسووتفطني المسووجد األقصووى ،فأدفا طقفس واً تلمفديووة م ووي
منطقة باب الرحمة المعرفمة باسم الحرل بي بواب األسوباط فالمصولعى المرفانوي ،فذلو تحوت ح ارسوة

شرطة االحتال فقفاتها الخاصة فمرقة التدخ السريع.

فدخلت مجمفعات المستفطني إلى األقصى م جهة باب الملاربة عبر مجمفعات صليرة فمتتالية،
فتصوودأ لهووم المصوولف بهتامووات التكبيوور االحتجاجيووة كمووا تكفلوفا بموراقبتهم طوفا متورة فجووفدوم داخو

المسجد حتى خرفجهم منه.

فمي السياق الميداني كذل اعتقلت قفات االحتال اإلسرائيلي أسيري محرري م مخويم جنوي  ،ميموا

أدأ االقتحام اإلسرائيلي للمخيم إلى انداله مفاجهات مع االحتال .
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فان وودلعت مفاجه ووات عنيف ووة م ووي أرفق ووة المخ وويم ب ووي الفلس ووطينيي فجن ووفد االح ووتال اإلسوورائيلي أطلق ووت
خاللها قفات االحتال قناب الصفت فالمسيلة للودمفه فالرصواص الحوي فالمطواطي .فأعلنوت مصوادر

إسرائيلية إصابة جندي إسرائيلي بجرفح باللة أثناء اقتحام االحتال لمخيم جني .

فم ووي شو ووما الضوووفة اللربيو ووة أصووويب ملسو ووطينيا برص وواص مطو وواطي أطلقوووه جن ووفد االح ووتال خوووال

مفاجه ووات م ووي ن ووابلس ،ميم ووا اعتقو و خ ووال اقتح ووام المدين ووة ثالث ووة ملس ووطينيي آخو وري  .فكان ووت قو وفات

االحووتال قوود اقتحمووت عوودة منوواطق مووي نووابلس مووا أدأ النووداله مفاجهووات تركووزت مووي مخوويم عسووكر
فشارعي اإليما فم ته مي المدينة.

القدس العربي ،لندن2017/1/27 ،

 .22أزمة نقص المياه في غزة تتفاقم وال تبدو في األفق حلول سهلة
غ وزة( -رفيتوورز) :يعوواني قطوواه غ وزة منووذ فقووت طفي و مشوواك حووادة مووي الميووال بسووبب تلووفث مياوووه

الجفمية بالصرف الصحي فمفاد كيمافية فماء البحر فمحطات تحلية الميال الوثالث موي القطواه غيور
قادرة على تلبية الطلب .فيعتمد معظم السكا مي الشرب على ميال مستفردة معبأة مي زجاجات.

فبحسب ربحي الشيخ نائب رئويس سولطة الميوال الفلسوطينية يقوف سوكا فمتخصصوف موي التنميوة إ

الفضووع بوودأ يستعصووي علووى الحو بعوود أ صووار أكثوور مو  90بالمئووة مو الميووال الجفميووة مووي القطوواه
غير صالحة لالستخدام المنزلي.

فأسباب المشكلة متعددة لكنها ناجمة مي األساس عو تلوفث الميوال الجفميوة .فيتويح المصودر الرئيسوي

للميال مي غزة موا بوي  55مليوف إلوى  60مليوف متور مكعوب مو الميوال علوى مودار العوام لكو الطلوب
عليها م سكا غزة فعددوم مليفنا نسمة يزيد على  200مليف متر مكعب.

فلذل مإ الميال الجفمية يجري اسوتنزامها فووف موا يسومح بتسورب مواء البحور المتفسوط إليهوا باإلضوامة

إلى ميال الصرف الصحي فالمخلفات الكيمافية.

فقا الشيخ "ونا انسياب مستمر فغزف م ميال البحر" مضيفا أ نسبة النترات عالية مي الميال.

الغد ،عمان2017/1/27 ،

 .22فلسطينيو  48يعرضون قضاياهم على السفراء األوروبيين
الناص ورة -بروووفم جرايسووي :التقووى رئوويس لجنووة المتابعووة لقضووايا ملسووطينيي  48محموود بركووة ،فأعضوواء
كنيست م القائمة المشتركة ،مساء األربعاء ،سفراء دف االتحاد األفرفبي الو  ،28فعرضفا عليهم ما
يفاجهه جماوير الو  ،48نتيجة سياسة التمييوز العنصوري ،موي كاموة مجواالت الحيواة ،فموي مقودمتها موي
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وووذل المرحلووة ،قض وايا األرض فالمسووك  ،مووي الفقووت الووذي تفاص و ميووه السوولطات اإلس ورائيلية إصوودار
المزيوود م و أفاموور توودمير البيووفت ،بينمووا شووره ملسووطينيف  48مووي حملووة فاسووعة النطوواق لش وراء عش ورات

البيفت النقالة إلنقاذ العائالت المنكفبة م قتا.

فتعوود وووذل الجلسووة األفلووى مو نفعهووا ،مووي تفاصو ملسووطينيي  48مووع السوول الدبلفماسووي ،فشووار مووي

الجلسة إلى جانب بركة ،النفاب يفسف جباري  ،فجما زحالقة ،فعايدة تفما سوليما  ،فأسوامة سوعدي

فعبد الحكيم حاج يحيى .فحضر اللقاء ،جميع السفراء الو  ،28فسفير االتحاد األفرفبي مي ت ابيب.
فتم عرض سياسات التمييز العنصري التي تنتهجها حكفمات إسرائي المتعاقبة بحق ملسطينيي .48

الغد ،عمان2017/1/27 ،

 .22مدى الكرمل :تهجير مستمر للقرى العربية في النقب واضطهاد سياسي لفلسطينيي 48
التطبيقيووة،
االجتماعيووة
الناص ورة  -زويوور أنوودرافس :أطلووق موودأ الكرم و – المركووز العربووي للد ارسووات
ع
ع
السياسووي ،فذلو
الرصوود ع
فالوذي يتخووذ مو مدينووة حيفووا مقو اًر لووه ،أطلووق أربعووة تقووارير جديوودة مو مشوورفه ع
وطينية .يسوولط تقريوور شووهر تمووفز/يفليووف  2016الضووفء علووى عوودة
بالتعوواف مووع م سسووة الد ارسووات الفلسو ع
تقي وود المو وفاطني
مظ وواور مو و الممارس ووات العنصو ورية فالتمييزي ووة اإلسو ورائيلية الت ووي ع
ترس ووم الح وودفد الت ووي ع
الفلسووطينيي مووي إس ورائي  ،فالووذي يص و عووددوم إلووى ح وفالي مليووف فنصووف المليووف  ،فيش و عكلف م و
سكا إسرائي  22بالمائة.

فتظهوور وووذل الحوودفد بجووالء مووي الكتووب المدرسووية التووي تعو عورف (فتختووره) الهفيووات االجتماعيووة فالدينيووة
فالقفميوة ،فمووي تقلويص الموفارد الماليوة التووي ترصود لتوودريب المعلموي الفلسووطينيي فموي تحجوويم الرفايووة

الفلسطينية فاختزالها مي الحيز العام.

عدة دلعت على مضي إسرائي مي تهجيور الفلسوطينيي
فيفثعق تقرير شهر آب/أغسطس  2016حفادث ع
ع
م النقب .فيأتي وذا التهجير مي سياق المساعي المتفاصولة التوي ترموي إلوى تعزيوز الطوابع اليهوفدي

الحصري إلسرائي .

أمووا تقريوور شووهر أيلووف /سووبتمبر  ،2016ميس ولعط الضووفء علووى االضووطهاد السياسووي الووذي يتعوورض لووه
ع
الفلسو ووطينيف مو ووي إس و ورائي  ،فال سو وويما حو ووزب التجمو ووع الو ووفطني الو ووديمقراطي .كمو ووا يفثو ووق وو ووذا التقريو وور
اإلجراءات التي تفاص إسرائي اتخاذوا مي سبي تهجير الموفاطني الفلسوطينيي موي النقوب فالجليو .
فمض والً ع و ذل و  ،يتنوواف التقريوور تقصووير إس ورائي مووي تفعيووة األطفووا فتثقوويفهم مووي الموودارس حووف

التعصب فاألحكام المسبقة.
ع
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م و ناحيتووه ،يفثووق تقري وور شووهر تش وري األف /أكتووفبر  2016التهجي وور المسووتمر الووذي يسووتهدف قري ووة
العراقيب مي النقوب ،فيسولط الضوفء علوى العقبوات التوي تضوعها بعوض الجامعوات اإلسورائيلية للحيلفلوة

دف تقو مدم الطلبووة الفلسوطينيي لاللتحوواق بهوا ،فعلووى المسوواعي التوي تبووذلها الحكفموة اإلسورائيلية إلقورار
قوفاني تضوفي طابعواً عسوكرياً علوى تعاملهوا موع الموفاطني الفلسوطينيي فتورفيج صوفرة سولبية لهوم موي
فسائ اإلعالم اإلسرائيلية.

رأي اليوم ،لندن2017/1/26 ،

 .35فتح معبر رفح لمدة أربعة أيام اعتبا ارً من السبت

غزة :أعلنت السلطات المصرية ،مساء يفم الخميس  ،2017/1/26ع متح معبر رمح البري الحدفدي
جنفب قطاه غزة ،لمدة  4أيام استثنائيا ،مي االتجاوي بدءا م يفم السبت المقب  .فذكرت سفارة

دفلة ملسطي لدأ مصر أ السلطات المصرية قررت متح المعبر مي االتجاوي أيام السبت فاألحد

فاالثني فالثالثاء  ،2017/1/31-30-29-28فذل

بناء على تعليمات الرئيس المصري عبد الفتاح

السيسي .فقالت السفارة مي بيا لها" ،إ المعبر سيفتح مي االتجاوي لعبفر الحاالت اإلنسانية
فالعالقي فالطلبة هفادخا المساعدات اإلنسانية لقطاه غزة فمقا لاجراءات المتبعة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ووفا 2017/1/26 ،

 .36عمان" :النقابات" و"تيار التجديد" يدينان نقل السفارة األمريكية للقدس
عما  -محمد الكيالي :دا مجلس النقباء فتيار التجديد نق السفارة األمريكية إلى مدينة القدس
المحتلة ،معتبري أنها "جريمة مظيعة" ،داعي المفاطني إلى التعبير ع غضبهم فرمضهم قرار

النق  .فاعتبر رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسي الزراعيي محمفد أبف غنيمة أي بادرة بهذا الفع
"جريمة مظيعة ،ليست مقط بحق ملسطي

فأولها ،فلكنها أيضا ،جريمة تعتدي على القفاني

فالمعاودات الدفلية" .فشدد ،مي بيا صحفي أمس ،على أ "أمريكا التي تدعي الحضارة ،ترس
بهذا القرار رسالة إلى البشرية ،مفادوا بأ احترام القفاني فالمعاودات الدفلية ل يعيد حقا ألحد ،أل

وذل األرض تحكمها يد القفي".

بدفرل ،دعا تيار التجديد ،المفاطني

إلى التعبير ع

غضبهم ،فرمضهم لنق السفارة األمريكية.

فطالب ،مي بيا منفص  ،الدف العربية فاإلسالمية بالتصدي لهذا القرار فاجهاضه ففضع ك

المصالح األمريكية بالمنطقة مي كفة فنق السفارة بكفة ثانية.
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" .37إسرائيل" تخطط الستقبال مئة يتيم سوري
القدس و أ ف ب :أعلنت ف ازرة الداخلية اإلسرائيلية أمس الخميس أ الدفلة العبرية ستقفم باستقبا
 100يتيم سفري فالمساعدة مي إجراءات تبنيهم .فقا متحدث باسم الف ازرة م كدا معلفمات تناقلتها
القناة التلفزيفنية العاشرة إ المئة طف سفري ،سيحصلف على إقامة دائمة بعد إقامتهم م قتا لفترة
أربع سنفات .فسيمكنهم ذل م البقاء مي إسرائي إلى أج غير مسمى.

فتبحث السلطات اإلسرائيلية ع عائالت عربية مي الداخ الفلسطيني لتبني و الء األطفا  ،بينما

سيحص أقارب اليتامى كإخفتهم اف أخفاتهم على فضع الج .

فستقفم الدفلة العبرية بالتنسيق مع م سسات دفلية عاملة مي سفريا م أج استقدام اليتامى.

القدس العربي ،لندن2017/1/27 ،

 .38وصول الدفعة األولى من منحة تركيا المالية لمحطة كهرباء غزة
أعلنت سلطة الطاقة ،مي قطاه غزة ،يفم الخميس  ،2017-1-26ع فصف الدمعة األفلى م
المنحة المالية التركية ،الخاصة بشراء الفقفد الالزم لتشلي محطة تفليد الكهرباء.

فقالت سلطة الطاقة ،مي بيا صحفي ،إنه "تم بالفع تحفي جزء م المنحة المالية التركية (لم

تذكر قيمة المبلا) لفقفد محطة الكهرباء" .فأعربت ع

شكروا للشعب فالحكفمة مي الجمهفرية

التركية ،على ما فصفته بو" المكرمة األصيلة" ،مي وذل الظرفف الصعبة .فلفتت إلى أنه مي الفقت

الحالي ،يتم تشلي المحطة بالفقفد المتفمر م المنحة التي تبرعت بها دفلة قطر ،فسيتم تدعيم

تشلي المحطة بفقفد إضامي م المنحة التركية مي حا لزم األمر ،فمق البيا .

فكانت تركيا قد قررت تقديم  15ألف ط م المحرفقات لصالح محطة تفليد الكهرباء ،قطر ،ميما

قدمت قطر  12مليف دفالر لتمفي شراء فقفد للمحطة.

فلسطين أون الين2017/1/26 ،

 .39موغريني :المستعم ارت اإلسرائيلية غير شرعية وال نوافق عليها
بيرفت – "الحياة" :شددت الممثلة العليا لالتحاد األفرفبي للش ف الخارجية فالسياسة األمنية نائب
رئيس المففضية األفرفبية ميديريكا مفغيريني م بيرفت ،على أنه "مي أفلفياتنا فيجب الفصف إلى
طريقة إلعادة إطالق المفافضات فالفصف إلى ح مستدام حف مبدأ الدفلتي  ،فنعم على ذل

بشك دائم .فأقر ونا بالدفر المهم الذي تستطيع أ تلعبه المبادرة العربية مي أي ح مستقبلي،

فأشير دائماً إلى وذل المبادرة كعنصر أساسي إلى جانب العم الذي نقفم به مع اللجنة الرباعية".
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فشددت على أ المستعمرات اإلسرائيلية التي يتم بنا وا "غير شرعية فال نفامق عليها فالمجتمع
الدفلي مفحد حف وذا المفضفه استناداً إلى عدد م ق اررات مجلس األم " .فقالت" :يجري االتحاد
األفرفبي اتصاالت مباشرة فدائمة مع الفلسطينيي فاإلسرائيليي فيلتقي مس فلي ففزراء م كلتا

الجهتي  ،فم المهم جداً مع أمريكا فرفسيا فاألمم المتحدة ،فنح كاتحاد أفرفبي ،القيام بمحافلة
تفسيع وذا اإلجماه الدفلي ألننا مقتنعف بأ الفضع األمني مي المنطقة يضع المسألة الفلسطينية

مي أسف االفلفيات ،لك يجب أ تكف م األفلفيات".

الحياة ،لندن2017/1/27 ،

 .41نيويورك تايمز :ترامب ينوي تقليص التمويل األمريكي لمنظمات األمم المتحدة
الناصرة  -بروفم جرايسي :رحبت "إسرائي " على لسا

سفيروا مي األمم المتحدة ،فعلى لسا

مس ف آخر ،أمس الخميس ،بنية الرئيس األمريكي دفنالد ترامب ،فقف التمفي األمريكي لك

منظمة مي األمم المتحدة صادقت على عضفية دفلة ملسطي  ،أف منظمة التحرير الفلسطينية ميها،

كما أ تقليص التمفي سيشم منظمات أممية ،ترأسها فاحدة م الدف التي تتهمها إدارة ترامب
بأنها داعمة لما يسمى "ارواب".

فكانت صحيفة نيفيفر تايمز ،قد كشفت ع أ الرئيس ترامب ينفي التفقيع قريبا على مرسفمي ،

األف يقضي بفقف كلي لمساومة الفاليات المتحدة األمريكية مي ميزانية منظمات تابعة لألمم

المتحدة صادقت على عضفية دفلة ملسطي ميها ،بمفجب قرار االعتراف بدفلة ملسطي عضف

مراقب مي األمم المتحدة .أما المرسفم الثاني ،ميقضي بتقليص مساومة الفاليات المتحدة بنسبة %40
مي ميزانيات المنظمات التي ترأسها دف تعتبروا إدارة ترامب على أنها داعمة لما يسمى "اإلرواب".

فنق

مفقع "فاال" اإلخباري اإلسرائيلي ،عم

أسمال "مصدر إسرائيلي مس ف " قفله" ،إ

وذي

المرسفمي  ،عملية احباط لك محافلة لفلسطي للقبف مي منظمات األمم المتحدة ،مهذا بمثابة رسالة

فاضحة للفلسطينيي ".

الغد ،عمان2017/1/27 ،

 .41حركة عدم االنحياز تدين الق اررات االستفزازية األخيرة من جانب "إسرائيل"
ا ف ب :أعربت حركة عدم االنحياز ع قلقها البالا إزاء التطفرات األخيرة مي األرض الفلسطينية
المحتلة ،بما ميها القدس الشرقية ،فال سيما استمرار فتصعيد السياسات فالتدابير غير القانفنية م
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جانب إسرائي  ،السلطة القائمة باالحتال  ،فبخاصة حملة االستيطا

فمفاصلة ترسيخ احتاللها

لألرض الفلسطينية فالتعدي فانتها حقفق الشعب الفلسطيني منذ نصف قر .

فدانت الحركة مي بيا لها أمس الخميس ،فبشدة الق اررات االستف اززية األخيرة م جانب إسرائي ،

السلطة القائمة باالحتال  ،بالمضي قدماً مي أنشطتها االستيطانية مي األراضي الفلسطينية المحتلة،
بما ميها القدس الشرقية ،مي انتها

صارع للقانف الدفلي فانتها

مباشر فمتعمد لق اررات األمم

المتحدة ذات الصلة ،بما مي ذل آخروا قرار مجلس األم  ،)2016( 2334التي لقيت ترحيباً فدعماً

م الحركة.

فاستنكرت الحركة بشدة مث وذا االزدراء الصارع م جانب إسرائي  ،السلطة القائمة باالحتال ،
لقرار ال لبس ميه م قب مجلس األم بهذا الصدد ،فالذي أكد بفضفح أ أنشطة االستيطا

اإلسرائيلية ال شرعية قانفنية لها فتشك

إسرائي

إلى الكف مف اًر فبشك

كام

ع

انتهاكات صارخة بمفجب القانف الدفلي ،فالذي دعا

جميع األنشطة االستيطانية مي األراضي الفلسطينية

المحتلة ،بما ميها القدس الشرقية ،هفالى االحترام التام لجميع التزاماتها القانفنية ،بما مي ذل اتفاقية

جنيف الرابعة.

المستقبل ،بيروت2017/1/27 ،

 .42قيادي في حزب الجبهة الوطنية الفرنسي يزور "إسرائيل" بهدف حشد التأييد لزعيمته
ت أبيب :فص إلى "إسرائي " ،أمس ،نيكفالس باي ،األمي العام لحزب "الجبهة الفطنية" الفرنسي
اليميني المتطرف ،مي جفلة سياسية تستلرق  5أيام يلتقي خاللها عدداً م المس فلي مي أحزاب

اليمي المتطرف الحاكم .فقد استه لقاءاته مع رئيس دائرة الشباب مي حزب الليكفد ديفيد شاي ،
فادعى أ ودف زيارته األساسي وف التقاء مرنسيي يهفد واجرفا إلسرائي  ،فذل

الرئاسة الفرنسية التي تتنامس ميها رئيسة الحزب ،ماري لفبا .

فقالت صحيفة "وارتس" ،التي كشفت األمر أمس (الخميس) ،إ

قبي انتخابات

زيارة باي إلسرائي  ،فترفيجه

لحملة لفبا االنتخابية ،مستهجنة ،إذ إ قسما كبي ار م أعضاء "الجبهة الفطنية" يحملف أمكا ار
معادية للسامية ،مي الفقت الذي تدعي ميه تقارير إسرائيلية تزايد العداء لليهفد مي مرنسا.
كذل

مإ

الحكفمة اإلسرائيلية ،بحسب الصحيفة ،تقاطع وذا الحزب ،لكنها أشارت إلى أ

"الليكفد" ،فزعيمه رئيس الفزراء اإلسرائيلي بنيامي نتنياوف ،يتقرب م ك األحزاب فالقفأ السياسية
اليمينية المتطرمة فالعنصرية مي أفرفبا فأمريكا ،على خلفية عدائهم للعرب فالمسلمي .
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فأشارت الصحيفة إلى أ االستطالعات مي مرنسا أظهرت أ ما بي  %10إلى  %15م الفرنسيي
اليهفد ي يدف لفبا

الشرق األوسط ،لندن2017/1/27 ،

 .43ترامب يعادي الداخل األمريكي ويعادي العالم
راغدة درغام :انطلق القائد األعلى للقفات األمريكية ،الرئيس الخامس فاألربعف دفنالد ترامب ،منذ
تسلعم مفاتيح البيت األبيض قب أسبفه بأفامر تنفيذية تطابقت مع فعفدل االنتخابية ،تنذر بتحفله إلى

حلمت
القائد األعلى لعزلة الفاليات المتحدة فتفكيكها فانحسار ويبتها فنففذوا عالمياً .وذا تماماً ما َ

تبنت ترامب مرشحها آملة بأ يصبح "يلست أمريكا" ،انتقاماً م استخدام
به القيادة الرفسية عندما ع
الفاليات المتحدة الرئيس السفمياتي السابق بفريس يلتس لتفكي تل اإلمبراطفرية .الصي تتأوب
لالستفادة الكبرأ م رئاسة ترامب الذي يتخذ إجراءات تساوم – م دف أ يدري – مي تعزيز
صعفد الصي إلى مرتبة العظمة لدرجة قد ت دي إلى احتاللها منصب الفاليات المتحدة مي القيادة

العالمية .وذا تطف ار جذريا قد ال تسمح الم سسة الحاكمة مي الفاليات المتحدة ألي رئيس أ

يجر أمريكا إليهما ،لذل بدأ ترامب رئاسته برمقة ازدياد الكالم ع احتما عزله عبر محاكمته مي

ما يسمى "أمبيشمانت" .إنما مي األمر الكثير م الريبة فالحيرة فاالرتبا إزاء كيفية ممارسة الرئيس

تحدأ التقليد فالمعتاد
ترامب الحكم تنفيذاً لفعفد ترامب المرشح للرئاسة بمشاريع خيالية .مهذا رج
ع
فمراكز الحكم فالقفأ الحزبية فأتى إلى الرئاسة على رغم أنف النخبة السياسية فكبار رجا الحزب

الجمهفري فمراكز الفكر فاالستخبارات فاإلعالم متأبطاً مشاريعه المذولة .لم يكذب ترامب الرئيس

صدق مع فعفدل فبدأ تنفيذوا يفم عأدأ
على ترامب المرشح مفر دخفله البيت األبيض ،هفانما العكسَ .
فتمس
يلير المنصب الرج ،
أحبط تمنيات الذي حلمفا بأ
َّ
ع
القسم فمفر تفجهه إلى البيت األبيضَ .
سيلير منصب رئيس أوم دفلة مي العالم .ك شيء مي حا اوتزاز
بثقته مي أ الرج وف الذي
ع
رو تفقيع دفنالد ترامب – فوف حقاً يبدف مي غاية التمتع بقدرته على التفقيع م ذل المنصب
الفريد .الحلفاء األفرفبيف بدأفا مسيرة االنقسام على نلم "الترامبية" ،ال سيما أ ترامب يه أز م

االتحاد األفرفبي فيستهي بحلف شما األطلسي (الناتف) فيتجاو المستشارة األلمانية أنليال مرك

فوي أقفأ زعيم أفرفبي حالياً على اإلطالق ،إال أنه تحدث إلى خمسة م القادة (كندا فالمكسي

هفاسرائي فمصر فالهند) فيستعد الستقبا رئيسة فزراء بريطانيا قام اًز على أنليال مرك  .فوف يتخذ

التدابير لنسف األمم المتحدة م

خال حجب االلتزامات المالية األمريكية ،ما ي ثر جذرياً مي

عمليات حفظ السالم ،لكنه مي الدرجة األفلى ينسف النظام العالمي المبني على فجفد مث وذل
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الم سسات .مماذا فراء ثفرة دفنالد ترامب فعلى َم يش االنقالب؟ فو وف قادر على إطاحة
الديمفقراطية فالم سساتية األمريكية؟ فلماذا يريد ترامب أ يجع الفاليات المتحدة دفلة انعزالية
عالمياً فتفاجه انقساماً داخلياً خطي اًر قد ي دي إلى حرفب أولية؟

مي ذو دفنالد ترامب فالذي يدعمفنه عكس محفأ وذل األسئلة فالتسا الت .إنه يريد أ يكف القائد

األعلى المفافض كي تخدم الصفقة األمريكية مع دف العالم ودف تحفي أمريكا إلى دفلة متففقة

لللاية يرضخ أمامها الجميع .ترامب فداعمفل يتكلمف بللة "استعادة أمريكا عظمتها مجدداً" بإجراءات
تقلعص اآلخري  ،اقتصادياً فأمنياً فسياسياً ،فت دي بهم إلى الخضفه أمام العظمة األمريكية.

أوم سالح مي ترسانة دفنالد ترامب لتنفيذ أيديفلفجيته وم الرجا الذي يشبهفنه فوم رجا األعما
خضم معاركه
تلبيه حتى فوف مي
م أصحاب الباليي  .البفرصة األمريكية مي "فف ستريت" ع
ع
الممتدة م اإلعالم إلى االستخبارات إلى النساء إلى الهنفد األمريكيي إلى الجيرة مي المكسي إلى

العمق األمريكي ،إلى المسلمي الذي يحتاجهم مي حربه على "داعل" ،إلى الصي .

أبرز سالح ضد دفنالد ترامب وف نساء أمريكا تدعمه ع نساء العالم .التظاورة الضخمة التي شار
ميها ماليي النساء فالرجا مي اليفم التالي لتنصيب ترامب رئيساً ،إنما وي شهادة على العزم على
تحديه فعدم السكفت ع تجافزاته ،ال سيما للحقفق األساسية .الكفنلرس ل يكف مشاوداً مندوشاً،
ب ونا م الجمهفريي اللاضبي مما يفعله الرئيس الجديد ،ما يجع معارضة الديمفقراطيي مي

الكفنلرس أكثر تأثي اًر .ثم ونا اإلعالم الذي يخفض معركة علنية مع دفنالد ترامب لربما لم يسبق

تقشعر أبدانهم
لها مثي  .فونا أيضاً القائمف على الحقفق المدنية فمفاويم االلتزامات الدفلية الذي
ع
لدأ سماه ترامب يتحدث ع جدفأ التعذيب م أج استنطاق المشكف مي اضطالعهم باإلرواب
فغيرل م الجرائم فأكثر.
ونا

الرجا فالنساء الذي طلب ترامب م الكفنلرس التصديق على ترشيحهم لمناصب فزراء

خارجيته فالدماه فاألم القفمي فاالستخبارات فالعد فاالقتصاد فالتمثي لدأ األمم المتحدة فالسفراء

مي العالم .و الء ليسفا على الصفحة ذاتها كما الرئيس مي مجاالت عدة ،م العالقة مع رفسيا ،إلى
نسف االتفاق النففي مع إي ار إلى بناء الجدار مع المكسي  ،إلى إللاء االتفاقية التجارية ،إلى
اإلصرار على تحدي الصي مي أوم مسألة لها فوي الصي الفاحدة ،إلى منع المسلمي م الهجرة

إلى الفاليات المتحدة.

خص الرئيس ترامب المهاجري م العراق فسفرية بها ،أثارت قلق العسكريي األمريكيي
القيفد التي َّ

فليس مقط المدامعي ع الالجئي فالمهاجري  .إنها رسالة للذي يحاربف "داعل" فأمثاله مي العراق

فسفرية تماشياً مع أفلفية دفنالد ترامب بأ ال تقدير لتضحياتهم فال رغبة مي استضامتهم فال استعداد
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للترحيب بهم لمجرد أنهم مسلمف م مناطق الحرب على اإلرواب .فوذا سبب الهلع لدأ العسكريي
الذي يخشف تراجع حماسة المحاربي المسلمي ضد "داعل" ف "القاعدة" فغيروما م التنظيمات

اإلروابية.

اإلجراءات التي أمر بها ترامب نحف المهاجري غير الشرعيي داخ الفاليات المتحدة فيقارب عددوم

تهدد بنقمة داخ البفتقة األمريكية .ثم إ إسراعه إلى تشريع بناء أنابيب النفط
 11مليف شخص ،ع
التي لم يفامق عليها سلفه با ار أفباما فوما كيستف أكس إ  ،Keyston XL ،فشما داكفتا – يهدد
باحتجاجات الهنفد األمريكيي األصليي المفجفدي مي مناطق األنابيب .زد على ذل  ،أ دفنالد

ترامب يتحدأ المد الكبرأ التي يتهمها بإيفاء المهاجري غير الشرعيي فيهدد ضمناً بإرسا قفأ

األم الفيديرالية إليها .ك وذل أمفر خطيرة تهدد بإشعا نقمة فمتنة أمريكية قد تص إلى حد

الحرب األولية .مالمسألة مي غاية الجدية.

يتحص بمزيج م
مدفنالد ترامب يعادي الداخ األمريكي فيعادي العالم ،لكنه فاثق تماماً م أنه
ع
الشعبفية المخلصة له ،ألنه أخلص لتعهداته لها ،فالنخبفية البليفنية التي تبدف حليفه األف فوف
حليفها .إنه مزيج جديد مي المشهد األمريكي فوف قيد التجربة فاالمتحا  .إنها للة جديدة مي قامفس

المصالح األمريكية أبجديتها م التفافض على الصفقات على طريقة رج التفافض فالصفقة دفنالد

ترامب .لعلها تنجح مي تنصيب الفاليات المتحدة األمريكية الدفلة األعظم فاألقفأ مطلقاً ،فتأخذ

العالم إلى منحى جديد كلياً .فلعلها تقصي النففذ األمريكي عالمياً فتمهعد لم يح ع مكانه متصبح
ترسخ رفسيا مكانتها مي النففذ ،متحقق حلم
الصي القفة االقتصادية ذات النففذ السياسي األكبر ميما ع

االنتقام م أمريكا عبر تفكيكها.

دفنالد ترامب ليس مجرد ظاورة ال مثي لها مي تاريخ الفاليات المتحدة األمريكية .إنه يتحدأ أمريكا

– فالعالم معها  -إلى إعادة اختراه ذاتها فيلامر باالثني معاً إما نحف جديد عبناء لم يخطر على
البا  ،هفاما نحف تمزيق مرعب للفاليات المتحدة فالنظام العالمي بال بدي هفالى مفضى فحرفب
فضياه.
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 .44عالم واحد ...جدران كثيرة

باريس  -أ ف ب :تدمع جهفد فقف الهجرة غير الشرعية ،سلطات دف ٍ كثيرة الى تشييد مزيد م

الجد ار مي ا لعالم ،مث

المتحدة فالمكسي .
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فلدأ سقفط جدار برلي قب ربع قر  ،كا عدد الجد ار التي تحمي الحدفد  .16فعام ،2016

أحصت الباحثة إليزابيت ماليه م جامعة كيبي  66 ،جدا اًر شيِدت لرده المهاجري فألسباب أمنية

أيضاً.

شيدت الفاليات المتحدة جدا اًر يتجافز طفله ألف كيلفمتر ،على الحدفد
بي
عامي  2006ف ،2010ع
َ
زفدته أضفاء كاشفة فكاميرات مراقبة.
مع المكسي  ،لمنع الهجرة غير الشرعية فاإلتجار بالمخدرات ،ع

فلمفاجهة تدمعق أكثر م مليف شخص على افرفبا مي السنتي األخيرتي  ،ورباً م حرفب فب س
شيدت ونلاريا جدا اًر
مي الشرق األفسط ،تزايدت تدابير التصدي للمهاجري مي بلدا العبفر ،اذ ع

شائكاً يرتفع  4أمتار على حدفدوا مع صربيا فكرفاتيا.

شيدت النمسا جدا اًر طفله
كما أقامت سلفمينيا أسالكاً شائكة على نحف ربع حدفدوا مع كرفاتيا ،ميما ع
 7.3كيلفمتر لمنع مرفر المهاجري غير الشرعيي عبر حدفدوا مع سلفمينيا .فبنت مقدفنيا جدا اًر
شيدته على حدفد
شائكاً على حدفدوا مع اليفنا  ،كما بدأت بللاريا تمديد جدار طفله  30كيلفمت اًر ،ع
تركيا.
فكانت اليفنا أقامت عام  2012جدا اًر معدنياً طفله  10كيلفمترات على مجرأ نهر ايفرفس ،على

الحدفد التركية ،فالذي كا أحد أبرز نقاط العبفر التي يختاروا المهاجرف .

فأنجزت مرنسا أفاخر العام  2016تشييد جدار لو "مكامحة التسل " مي كاليه ،لمنع مهاجري سريي

مخيماً ضخماً للمهاجري مي المرمأ ،أزي قب شهفر.
م بلفغ بريطانيا ،علماً أ
ع
فأحيط جيبا سبتة فمليلية اإلسبانيا على الساح الملربي ،بجد ار شائكة يصعب اجتيازوا .كما

أنجزت إسرائي عام  2014جدا اًر طفله  242كيلفمت اًر على حدفدوا مع مصر ،فالتي تعد معب اًر يسلكه
عدد ضخم م المهاجري السريي األمارقة فالمهربي .

شيدت الهند جدا اًر  -حدفداً طفله  4آالف كيلفمتر حف بنلالدل،
فبي
عامي  1993ف ،2013ع
َ
لمكامحة الهجرة السرية فتسلع مجمفعات مسلحة فالتهريب.

الحياة ،لندن2017/1/27 ،

 .45رؤساء أمريكيون "حمائيون" سبقوا ترامب
فاشنط  -أ ف ب :قد تبدف السياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس األمريكي دفنالد ترامب مخالفة
لمبادئ االنفتاح االقتصادي المترسخة مي أبرز دفلة رأسمالية مي العالم ،لكنها تندرج مي تاريخ طفي

م التشدد التجاري على رأس الحكم مي الفاليات المتحدة.
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مقرر
مي ثمانينات القر العشري  ،اتهمت اليابا بإغراق الفاليات المتحدة ببضائع رخيصة الثم  ،ع

الرئيس األمريكي آنذا
اليابانية م

رفنالد ريلا

التدخ فرمع قيمة الرسفم الجمركية على الدراجات النارية

طراز "وارلي ديفدسف "  10مرات ،لتبلا  45مي المئة ،مي محافلة لحماية الشركة

األمريكية األص .

فمي عام  ،1987قرر ريلا

مرض رسفم جمركية نسبتها  100مي المئة على أجهزة التلفزيف

حدد حصص استيراد على السيارات فالففالذ م اليابا .
فالكفمبيفتر اليابانية الصنع ،بعدما ع
فمي العام  ،1971قرر الرئيس الجمهفري ريتشارد نيكسف  ،م أج فقف ارتفاه سعر صرف

الدفالر ،إنهاء قابلية تحفي وذل العملة المرجعية مي األسفاق المالية الى ذوب ،فمرض رسم إضامي
قيمته  10مي المئة على مجم الفاردات األمريكية ،إلجبار الشركاء االقتصاديي للفاليات المتحدة
على إعادة تقفيم عمالتها.

فيذ عكر إري رافشفاي ،فوف م رع مي جامعة كاليففرنيا ،بأ "الحزب الجمهفري دامع طيلة عقفد ع
مرض رسفم جمركية عالية ،م أج تطفير القدرات الصناعية للبالد".

فكا الحزب لدأ تأسيسه عام  ،1854قريباً جداً م الصناعيي مي شما شرقي الفاليات المتحدة،
فالذي طالبفا بحماية ضد البضائع المستفردة م بريطانيا ،القفة االقتصادية العظمى آنذا .

فلفت مايك ليند ،فاضع كتاب "أرض الفعفد :تاريخ االقتصاد مي الفاليات المتحدة" ،الى أ الحزب

الذي سيطر عمفماً على البيت األبيض حتى الحرب العالمية الثانية ،أقام "جدا اًر م

الحماية

الجمركية" كانت بمثابة مظلعة للصناعات الناشئة.
لك

وذل السياسة أثارت استنكار بعضهم ،اذ نشطت مزاره كبرأ مي الجنفب ،بدعم م

الحر يتيح لها تصدير القط الى بريطانيا فاستيراد
الديمفقراطيي  ،م أج اعتماد نظام للتباد
ع
المصنعة محلياً.
معدات صناعية ،أق كلفة م تل
ع
فأتاح نففذ الجمهفريي تعزيز الحمائية األمريكية ،مي النصف األف م القر العشري  .مفي العام
نص قانف "سمفت-وفلي" على مرض رسفم جمركية على  20ألف منتج ،ما أثار استنكا اًر
 ،1930ع
مي الخارج فماقم محنة الركفد الكبير عام  .1929لك بعض تبعات وذل الحقبة ما زالت ملمفسة
ِ
أقر عام  ،1933يفرض على
اآل  ،إذ إ قانف "باي أمريكا "
(اشتر صناعة أمريكية) الذي ع
مصنعة محلياً.
التزفد أفالً بمنتجات
ع
الفكاالت الفيديرالية ع

غيرت اتجاوها جذرياً بعد الحرب العالمية الثانية التي قضت على الصناعات
لك الفاليات المتحدة ع
مي بريطانيا فألمانيا فاليابا .
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الحر أل المنامسة
فأفضح ليند أ "النخبة مي قطاه األعما فالجمهفريي  ،انتقلت الى نظام التباد
ع
لم تعد مفجفدة ،فأل الفاليات المتحدة باتت تحتكر القطار الصناعي مي العالم".
فستعفد الميف الحمائية األفلى الى الظهفر مي سبعينات القر العشري  ،مع استعادة قطاعات

الصناعات مي اليابا

فألمانيا لمفاقعها السابقة .فمع برفز نففذ الفاليات المتحدة دفلياً ،ارتدت
التصدي للمنتجات

الحمائية فجهاً مختلفاً ،اذ لم تعد تسعى الى حماية الصناعات الناشئة ،ب

التفجه ،عندما انتقد الصي فأعل انسحاب بالدل
تبنى وذا
المستفردة بأسعار زويدة .فيبدف أ ترامب ع
ع
الحر لدف المحيط الهادئ .فقا ليند" :يريد ترامب إعادة إحياء وذل الحمائية
م معاودة التباد
ع
الدماعية اآل ".
الحياة ،لندن2017/1/27 ،

 .46جهوزية الفصائل الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية
عبد الستار قاسم

يسفد مي الشاره الفلسطيني انطباه بأ الفصائ الفلسطينية ليست معنية بتحقيق الفحدة الفطنية
الفلسطينية ،هفانما بالحفاظ على مكاسبها الحياتية التي فلعدتها السلطة الفلسطينية .منذ قيام السلطة

الفلسطينية ،تلتزم الفصائ الفلسطينية عدا الجهاد اإلسالمي فحماس فلجا المقافمة الشعبية بما
تلتزم به السلطة الفلسطينية تجال إسرائي  ،مقاب أ تعيل وذل الفصائ بأما فسالم م الكيا ،

فأ

تحص على فظائف مي السلطة فالحصف على بعض األمفا م

أج تسيير نشاطاتها

اليفمية الرفتينية ،مث تسديد أجفر المكاتب فأحيانا بعض السفريات ،الخ .أي أ القيمة العليا لديها
اآل تتمث بعدم استثارة السلطة هفاسرائي إذا أرادت البقاء مي األرض المحتلة.67/
فم

ونا ينظر الناس إلى الفصائ

الفطنية ،على الرغم م

على أنها حريصة على مصالحها الخاصة دف المصالح

أنها جميعها تتحدث باستمرار ع

المصلحة الفطنية الفلسطينية دف

تعريفها .فعليه ،مإ الثقة بالفصائ تراجعت بصفرة خطيرة ،فأصبحت مفضع ش جماويري.

مضال ع أ الناس طفرفا انطباعا ع الفصائ بأنها شبيهة بالقبائ العربية الجاولية التي كانت
تضحي بمختلف القيم االجتماعية فالتعافنية م أج المصالح الخاصة .لقد تمسكت الفصائ بقيم

عنصرية شبيهة بقيم القبائ العربية ،فأخذ ك مصي يظ أنه دائما على حق فصفاب ،بينما يبقى
اآلخرف على باط فضال  .فقد فجد ك م فجه انتقادا أف تقييما علميا لعم الفصائ الفلسطينية
وجفما م الفصي الذي يختص به الحديث ،فصدرت ميه البيانات التي كانت مي اللالب محفاوا
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التخفي فالتعاف مع العدف .فلفحظ أيضا أ ك مصي ينحاز لعناصرل فيلطيهم ماديا هفاعالميا،
لك الفلسطيني الفرد لم يك على قائمة أفلفيات الفصائ .

م قراءتنا لتاريخ الفض ع الفلسطيني منذ بداية اللزف الصهيفني ،لم تتبلفر فحدة فطنية ملسطينية إال
أثناء المقافمة أف الجهفد الجماعية لمفاجهة األعداء .فلم تنفصم عرأ الفحدة الفطنية إال بعد ودفء

العاصفة فاالنخراط بالمسافمات السياسية فالكفاليس .كا يجتمع الناس أمام الخطر المشتر  ،لكنهم
كانفا دائما يختلفف عندما يتركز االوتمام على البحث ع حلف لتحقيق التطلعات الفلسطينية .تفحد

الفلسطينيف بقفة إبا

اإلضراب الكبير عام  ،1936فتفحدفا خلف الثفرة التي بدأت عام 1936

فانتهت عام  .1939هفاذا حص شقاق فمساد إبا الثفرة ،مذل بسبب الصراه بي العائالت المتنفذة
مي القدس ،التي ألقت بثقلها غير الفطني على جمهفر الشعب الفلسطيني.

ركزت العائالت المتنفذة على تحقيق مصالحها الخاصة ،فكانت تضحي دائما بمصالح الشعب

الفلسطيني .فلهذا كانت وذل العائالت -سفاء م

المعارضة أف المجلسيي  -على عالقة جيدة

باالنتداب البريطاني فالصهاينة .فلم يتفره زعماء تل العائالت ع بيع األراضي لليهفد لكسب فدوم
فحماية مصالحهم .و الء السماسرة قادفا البالد إبا االنتداب البريطاني فمزقفا الشعب فجعلفل مئات

متصارعة فسفكفا الدماء فصنعفا الثارات بي الناس فالتي ما زالت ذيفلها ماثلة حتى اآل .

القبلي ة كما الفصائلية تجسد التمييز العنصري بي أبناء الشعب الفاحد .المتنفذف سفاء كانفا عائليي

أف مصائليي يستحفذف على الخيرات فيحرمف اآلخري منها .فونا يحضرني مثا مي غاية القسفة
م المهم رصدل لتبيا خطفرة العنصرية فاالنلالق على الذات .كنا سجناء مي سج النقب لدأ

االحتال اإلسرائيلي إبا انتفاضة عام  .1987أحضر لنا الصليب األحمر يفما مداسات أف حفايات
أف بفابيج .استلمت الفصائ المساعدة فقررت تفزيعها على المعتقلي  .أنا لم يك لي نصيب ألنني

مستق فال أتبع أي مصي  .لك حظي أ المحامي كا حاض ار يفمها مي السج فعلم باألمر.

لقد استكبر األمر جدا عليا ألنني أستاذ جامعة فصاحب قلم حر ،فال أحد يستطيع المزافدة علي

م

الناحية الفطنية .مذوب المحامي إلى مدير السج

فأخبرل مأعطال مدير السج

اليهفدي

الصهيفني نصيبا لي .كا عم الفصائ مشينا فقبيحا فعنصريا فمأسافيا ،لك وذل األعما فما
شابهها تمارس يفميا على الساحة .ممثال لف كا معد خريج الجامعة عاليا ،فمشهفد له م قب

مدرسيه ،فيقدم معه شاب بمعد منخفض جدا فال ينا مديحا م أي مدرس ،مإ الفاش وف الذي
يحص على الفظيفة ،فعلى النجيب أ يبحث ع عم مي المستفطنات الصهيفنية التي نقف

ضدوا على شاشات التلفاز.
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مه بهذل األخالق تتمك الفصائ الفلسطينية م تحقيق الفحدة الفطنية؟ طبعا ال ،خاصة أ أي
مجلس يتشك

أف حكفمة تقام مإنها ستكف

محاصصة بي

تستفلي على

الفصائ  .الفصائ

المناصب فالمكاسب ،فتتر الشعب بال نصيب .سبق أ أقمنا حكفمة فحدة فطنية ،لكنها كانت

حكفمة محاصصة مصائلية ،فوكذا وي تركيبة المجلي الفطني الفلسطيني فاللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير فمختلف المجالس التي لها دف مي إدارة ش ف الناس .فشك ار للفصائ إ لم تساوم مباشرة

مي تفريا األراضي المحتلة 67/م سكانها.

مإذا لم تجتمع الفصائ على المقافمة فتقرر السلطة الفلسطينية التحلي ع االتفاقيات مع إسرائي
فتنحي المسافمات السياسية جانبا ،مإ

الفحدة الفطنية ل

تتحقق ،فال أرأ أ

أصحاب أفسلف

فالتنسيق األمني لديهم االستعداد للتخلي ع مصالحهم م أج فحدة الشعب.
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 .47أزمة فلسطينية في المعرفة الوطنية ووحدة الشعور
ساري عرابي

ثمة تلف صهيفني على ك أبناء شعبنا حيثما كانفاا سفاء مي ملسطي المحتلة عام  48فالتي
تصدر مشهدوا مي الفترة الماضية قرية "أم الحي ار " ،أف مي الضفة اللربية التي يكثف ميها االحتال
ع
إجراءاته بهدف تعطي أي إمكانية لكيانية ملسطينية ميها ،فعلى طريق ضمها كما يرأ اليمي
أخير ع
ًا
جادة فلحفحة لمفاكبة لحظة ترمب ،فكا قد أعل
الصهيفني ،فمي محافلة ع
فحدة سكنية بالضفة.

بناء 2500

أما مي غزة ،ملم يز الحصار فتداعياته ،فنتائج الحرفب على القطاها عنفا اللحظة ونا  ،فتظ

القدس ،فقد منحت اسمها للحالة الكفاحية الجارية منذ تشري أف /أكتفبر  2015فحتى اآل ا رمز
الصراه ،تفاجه عمليات تهفيد عميقة فحثيثة ،فمي ذل كله تتداعى مفردات :ودم مناز فمنشات،

تجريف أراض فمزرفعات ،تهجير ،اقتحام المسجد األقصى ،عملية دعس ،إطالق نار ،رشق

حجارة ،عبفة ناسفة..

وذا التداخ مي مفردات المشهد الراو  ،يعني ميما يعنيه أ الشعب الفلسطيني يعيل المفاجهة
أيضا م جهة تصديه للحملة
فالتحدي لحظة بلحظة ،ال م جهة أنها مفرفضة عليه محسبا فلك
ً
الصهيفنية المستمرة على أرضنا فشعبنا ،بالصمفد كما وف الحا مي القدس فملسطي المحتلة عام
 ،48فبتطفير مشرفه المقافمة مي قطاه غزة ،فباستمرار عمليات المقافمة الشعبية فالمنظمة مي
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الضفة اللربية ،فوذا الصمفد فما يتص به م مقافمة وف فحدل الذي يعيق المشرفه الصهيفني،
أبدا.
فيحف
دائما دف تصفية القضية الفلسطينية ،فال شيء آخر ً
ً
لك وذا ال يعني أ الحا  ،م جهة التصدي للحملة الصهيفنية الشرسة ،على النحف الفاجبا ممنذ
انتهاء انتفاضة األقصى ،فحصف االنقسام ،فثمة تفافت وائ مي الظرفف الخاصة بالفلسطينيي

بحسب اختالف جلرامياتهم داخ األرض المحتلة ،مضالً ع الظرفف الخاصة تاريخيًّا بالفجفد

الفلسطيني مي بالد اللجفء.

هفاذا كا ثمة اعتبارات خاصة طبعت الفجفد الفلسطيني مي ملسطي المحتلة عام  ،48مإ الحالة
الفلسطينية مي الضفة فالقطاه كانت متماثلة إلى حد كبير ،م حيث الظرفف االحتاللية فاألدفات

فمرفر بانتفاضة األقصى
ًا
النضالية ،فقد ظ ع الحا على ذل حتى بعد قيام السلطة الفلسطينية،
معا فبالعنففا ذاته.
التي خاضها الجميع ً
انعكس ذل بطبيعة الحا على المجتمعات الفلسطينية التي تعيل الظرفف المتباينة ،ما بي خطة
اقتصادية فسياسية فأمنية فثقامية مي الضفة اللربية عملت على تجريف الفعي الفطني فتفريا

الضفة م أي مشرفه كفاحي فخلق أجندة أفلفيات فنمط حياة يعز الفلسطيني ع مس فلياته التي
يمليها ظرف االحتال  ،فبي مشرفه مقافمة مي غزة يجري حصارل بأدفات متعددة ،م أومها خلق

مض حاضنته المجتمعية عنه.
األزمات االقتصادية فالمعيشية بهدف ع
أغرق ذل الفلسطينيي بطبيعة الحا مي الفردانية أف مي الهمفم المعيشية ذات الطابع المحلي
اللحفح ،أف مي اإلقليمية فالجهفية الناجمة ع التفافت الشديد مي البيئات السياسية فما يتص بها

م ظرفف اجتماعية ،إلى الدرجة التي أصبحت ميها مفاكبة الحدث الفلسطيني على نحف ينطلق م

الشعفر بفحدة الحا ا وشة ،بالرغم م امتال الفلسطينيي أمر ًادا فسلطة فقفأ سياسية فمصائلية
للعديد م المنابر فأدفات التفاص  ،بخالف ما كا عليه الحا مي االنتفاضة األفلى مثال ،التي
كانت ميها فحدة الشعفر أعلى ،رغم امتقار الفلسطينيي للمنابر فأدفات التفاص .

الفاجب الذي ينبلي أ تتحمله الفصائ وف مفاجهة أي حالة تتعارض مع مهمتها األساسية ،أي

مهمة المقافمة فالنضا فتعزيز الفعي العام باستمرار ،فوذل الحالة الشاذة م تراجع الشعفر بفحدة
الحا  ،فتراجع المعرمة العامة التي تسترق الفلسطينيي حيثما كانفا ،ناجمة بالضرفرة ع األفضاه

القهرية التي مرضها االحتال  ،فالسيما العز الجلرامي ،فحتى الظرفف المختلفة نتيجة االنقسام
فاالختالف الذاتي وي نتيجة لفجفد االحتال .

بالنسبة ألدفار الفصائ مي مفاجهة وذل الحالة ،مفاقع الضفة سبق فصفه ،فمتح باتت مرتبطة

عضفيًّا بالسلطة ،فقد امتقدت مكانتها قائدة للحركة الفطنية الفلسطينية ،فصارت عاجزة ع قيادة أي
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حالة نضالية ،بينما تتحم حماس مس فلية الحكم المعقد مي قطاه غزة ،فتتحم حركة المقافمة وذل
المس فلية ع مجتمع يجري حصارل فتجفيعه ،األمر ذل

خاصا بها مي القطاه يعاني
وما
ًّ
خلق ًّ

اللحظة فمباشرة المشكلة المحلية ونا  ،بينما تختلف ومفم كفادروا مي الضفة أف مي الخارج ،فوكذا.

الخطفرة أ المشكلة لم تقتصر على االنهما العملي بالمشاك المباشرة التي تختلف م مفقع إلى
آخر ،فلك ثمة مشكلة فاضحة مي التصفر الذي يحيط بك المفضفعات الفلسطينية حيثما كانت،
فكذل

مي تكام األدفار فالمفاقع على المستفأ التنظيمي فالسياسي ،فكذل

مي االستفادة المثلى

عمفما مي مفقع المتابعة المستمرة
م الم سسات فالمنابر المتعددة التي تضع الفلسطينيي
ً
ألفضاعهم حيثما كانفا ،فم ثم تعيد صياغة فحدة الشعفر فالتصفر على المستفأ الفلسطيني
العام.

مشال على مستفأ الم سسات اإلعالمية فالثقامية ،على كثرتها فكثرة الفعاليات ،إذ
الفاضح أ ثمة ً
يمل الفلسطينيف اليفم ،سلطة فمصائ فم سسات مستقلة فأمر ًادا ،عشرات الم سسات اإلعالمية
المتنفعة ،فيقيمف عشرات الفعاليات مي الداخ فالخارج ،دف أ تتمك م خلق تل الحالة م
فحدة التصفر فالشعفر ،فم تعميم الفعي الذي يحيط بأفضاه فظرفف الفلسطينيي حيثما كانفا.

صار م الفارد ًّ
جدا أ تجد ملسطينيًّا مشتلالً بالشأ العام ،ال يعرف على فجه التفصي ما الذي
يجري مي أم الحي ار  ،أف ع حادثة استشهاد أحد الفلسطينيي مي الضفة اللربية ،أف حقيقة أزمة

الكهرباء مي قطاه غزة ،مضالً ع اإللمام بظرفف الفلسطينيي مي أي م مخيمات اللجفء خارج

ملسطي .

بالتأكيد ،تعفد المشكلة للتحفالت السياسية فاالجتماعية التي أخذت تتعمق منذ قيام السلطة ،ثم منذ
االنقسام ،فلك الس ا الذي ينبلي أ يطرح اليفم :و تقفم الم سسات فالفعاليات التي ينفق عليها

ماليي الدفالرات بفاجبها تجال وذل المسألة؟ فو ثمة خطة إلعادة صياغة وذا الدفر؟

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/26 ،

 .48الخوف على عين الحلوة
نصري حجاج
يحلف للفلسطينيي مي مخيمات اللجفء ،منذ ما يدنف م سبعة عقفد ،أ يطلقفا تسميات تشي
ٍ
بالفخامة على مخيماتهم ،تظهر نزعة إنسانية تنحف إلى التعبير الهل باالعتزاز ٍ
عالية بالنفس،
بثقة
ٍ
لحظة كا الالجئف يعتقدف أنهم أمسكفا بضفٍء يجع وفيتهم المحطمة م أثر النكبة
جاءت مي
باو اًر فمشعاً ،قد يخفي التفسخات المختلفة المفجفدة مي تل
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ٍ
ٍ
مائقة مالمسة المأساة التي
بسهفلة
فالمد التي تختزنها الذاكرة المتعبة .مي الفقت نفسه ،يمك
تكشف شدة الم اررة ،لما مي وذل التسميات فالفاقع المعال ،م تناقض فضرافة مي الب س .وكذا

مع ملسطينيف مخيم الفحدات مي األرد  ،حي أطلقفا على مخيمهم جمهفرية الفحدات .كا لتل

يحر األحالم المجهضة فيحييها مي مخيلة الالجئي الذي حملفا
التسمية مي ماتحة السبعينات ت ع
فوج ع
ٍ
لعبة بيد طف ٍ
السالح فقتها .ربما جاءت التسمية ،آنذا  ،نتيجة عجقة الفكر اليساري الذي كا مث
مي طفر الرضاعة فربما جاءت سلفكاً سيكفلفجياً أنتجته معاناة مقد الفط  ،فالشعفر بالضياه خارج
أي نظام سياسي فالحيرة فاإلربا

العالقة مع بالد اللجفء.

قدم مي مكا ثابت فمستقر فآم مي

مي البحث ع مفط

فوكذا حص مي سفرية فلبنا  ،تنامس ملسطينف البلدي على تسمية "عاصمة الشتات" ،ممثلما أطلق

ملسطينيف سفرية على مخيم اليرمف عاصمة الشتات ،أطلق أشقا وم مي لبنا التسمية نفسها على

عي الحلفة ،هفا كا حظ عاصمة الشتات مي سفرية عاث اًر فحزيناً نتيجة الحصار المدمر فعمليات

القت فاالعتقاالت فالتهجير التي قام بها النظام السفري ،مإنه يخشى أ

ال يبتعد مصير "عي

الحلفة" ،مي ضفء م شرات غير قليلة ،ع مصير اليرمف العاصمة البائسة مي سفرية .إذا كانت
تسمية جمهفرية الفحدات ،فم بعدوا جمهفرية الفاكهاني قب عام  1982دفلةً داخ الدفلة اللبنانية،
أ

نرال شعف اًر باالستقفاء فاالنفصا

صادرةً مما يمك
لالنفصا مقفمات البقاء ،أضف إلى ذل

ع

الدفلة المضيفة ،حتى فلف لم يك

المرعكبات النفسية المعقدة ،فاألمكار السياسية فالفكرية
الفاومة فالهشة ،مإ تسمية عاصمة الشتات مي لبنا فسفرية قادمة م ذل المكا السحيق م

الشعفر بالتر بال مرجعية ،فبال مقفمات للعيل اإلنساني البسيط ،ما يدمع الالجئي إلى التعلق
ٍ
محافلة
بفوم رمزية التسمية ،فمي الفقت نفسه ،فاإلعالء م شأ األلم اإلنساني فكثامته ،مي
ٍ
ٍ
فيأس هفاحباط ،مالعفاصم
حطام
الفاعية لتسليط الضفء على عمق المأساة المتضخمة ميما تحمله م

يتفخى قاطنفوا اوتمام الناس بها ،على الرغم م الفوم القات .
محط أنظار العالم ع
يفم مي حياة الفلسطينيي ونا إالع فنسمع ع
لماذا الخفف على مخيم عي الحلفة .يكاد ال ع
يمر ٌ

عمليات إطالق نار فتفجير فاقتتا بي األطراف المسلحة ،مفي غياب المرجعية السياسية ذات

الحضفر الفاضح ،فمي حضفر االنبعاث اإلسالمي مي المنطقة ،نمت فترعرعت مجمفعات إسالمية

أصفلية متشعبة االتجاوات فاالرتباطات الفقهية فالمالية ،فصار مخيم عي الحلفة عرضةً لاعالم

المحرض فالمفجه ،فللسياسات اللبنانية المختلفة التي ترأ مي المخيم أرضاً خصبة للنزاعات
اللبناني
ع
المسلحة الم ثرة مي المحيط اللبناني ،فخصفصاً أ سكا عي الحلفة م المسلمي السنة
فالمجمفعات اإلسالمية التي لها مرجعياتها الفقهية بالحركات اإلسالمية مي المنطقة .فونا
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لبنا م يحسب وذل المجمفعات على قفأ أصفلية سنية مي سفرية ،فيخشى أ تستخدمها مي
الصراه الدائر مي سفرية ،فخصفصاً لجهة انخراط حزب هللا مي قتا مذوبي شرس ،يمك أ

يتطفر مي حا أعاد الحزب قفاته القتالية إلى لبنا  ،بعد أ استتب له أمر الدفلة ،فويمنته السياسية
ع
الفعلية عليها ،بعد فصف حليفه إلى الرئاسة .فأ يكف عي الحلفة ساحة قتا لحزب هللا ،مباشرة
أف م خال الدفلة ،ذل أ الحزب يعتبر حربه الفحيدة وي مع م يسميهم التكفيريي .

العربي الجديد ،لندن2017/1/27 ،

 .49تقرير "الجرف الصامد" ..ومرة اخرى تتكرر الطقوس
أريئيال رينل وفمما
فوذل وي الطقفس :مرة ك بضع سنفات ،فبتفاتر مض  ،تكف حرب مي إسرائي  .فبشك عام

تسمى وذل حملة .مي العقفد االخيرة تنتهي الحمالت أف الحرفب بإحساس جماويري قاس م

الم اررة ،احساس يتميز بانعدام االنسجام المقلق مع االستنتاجات االيجابية التي يصدروا اصحاب

القرار .بعد فقت قصير م ذل  ،فأحيانا حتى قب ا

االعالم تقارير فمقاالت معظمها بالذات ت كد فتعزز ذا

تهدأ اصداء المعار  ،تنشر مي فسائ

االحساس الجماويري ،فبعدوا ،بفارق

زمني طفي جدا ،يأتي التقرير الرسمي .بعد حرب لبنا الثانية مثال ،كا وذا تقرير مينفغراد.
فعندوا ،فوذا وف ايضا جزء م تل

الطقفس ،تبدأ حملة ضلفط رسمية لمنع النشر .بكامله أف

بأجزاء منه ،اف بال اسماء .فبالتفازي تأتي التسريبات التي تفيد تجربة السنفات بانها مي معظمها

دقيقة جدا .فوكذا فصلنا ايضا الى تقرير مراقب الدفلة الذي مفضفعه "الجرف الصامد".

على مرض أ نشر تقرير مراقب الدفلة المتعلق بسياقات اتخاذ الق اررات مي القيادة السياسية فسلف

الجيل سيشترط بإزالة المقاطع السرية – العتبارات أمنية مقط – ما الس ا الفاجب طرحه وف أنه

رغم تل الطقفس ،ليس لماذا ننشر ،ب لماذا ال ننشر .أف بتعبير آخر ،ما التقارير م وذا النفه
وي بالضبط التقارير التي يفترض أ تنشر.

فوي يفترض أ تنشر لسببي على االق  .االف جفوري .ملمجرد تعريفها أ الرقابة ملزمة با تكف

علنية .اما تقرير الرقابة الخفية ع العي الجماويرية مهي مي أمض االحفا فرقة عم فمي الحالة
االكثر معقفلية – فثيقة اخرأ سيعلفوا اللبار على احد الرمفف مي الجهاز .إذ صحيح ،تقرير
الرقابة الخفي وف الحلم الرطب لك جهاز ،فلكنه فصفة م كدة إلضاعة الرسالة الصادرة عنه.

مالتقارير الخفية ل تخلق العملية المتسلسلة الالزمة ،التي يفترض ا ت دي الى متابعة النتائج فمي

نهاية المطاف تطبيق الدرفس الفاردة ميها.
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إ تقرير مراقب الدفلة ليس فثيقة مكرية ،رأي آخر بي آراء كثر ،يعنى بشك سير الحملة .وذا
تقرير رسمي ،ثمرة عم مرتب ،يفترض أ يضم  ،أف على االق بذ جهد ال يضم  ،اال تتكرر

نقاط الخل التي انكشفت مي وذل الحملة – فوي خطيرة كما وف معرفف – مي الحملة القادمة.
المفضفه الثاني يتعلق بمسألة م

وف الزبف الحقيقي لذا

التقرير .فعلى مرض أ

الم سسة

العسكرية ،االمنية فالسياسية تعرف نقاط الخل فع كثب ،ما الزبف المباشر لهذل التقارير وف

الجمهفر .فبللة أكثر مظاظة :المقاتلف فابناء عائالتهم .ك م وف ملزم با يعرف ما تفعله دفلة
اسرائي كي تضم أنها مي المرة القادمة التي تدخ ميها الجنفد الى ميدا المعركة ،مإنها تفع ذل

بعد أ تكف درست كما ينبلي ك البدائ  ،بعد أ تكف عرمت االوداف بفضفح ،فبعد أ يكف

أفضح با البدي العملياتي الذي تم اختيارل وف بالفع البدي االمض ضم الظرفف القائمة .فانه
جرأ عم الحد االقصى الممك لضما أم المقاتلي م ملبة المفاجات مي الميدا  ،فا الجنفد

يعرمف ما ينتظروم ،فانهم مدربف فمزفدف بشك الئق لألوداف التي تقررت لهم .فأ أحدا ال
يدخله ،لنق  ،الى مفقع متحات االنفاق بعد أ يكف سالح الجف قصف بالضبط تل الفتحات ،اف

يدخلهم الى مناطق وي عرضة لنار قذائف الهاف  ،المرة تلف االخرأ.

م شبه الم كد أ قسما ال بأس به مما كتب مي تقرير المراقب ع الجرف الصامد ،كا معرفما

لمعظم الجمهفر ،فالمفاجات الصاخبة ،كما يمك المراونة ،ل تكف ونا  .مما بال أنه مرت منذ
الحملة سنتا تقريبا ،فمي اثنائهما عنيت فسائ االعالم بالمفضفه بتفسع ،فال سيما مي الذكرأ

السنفية للحملة .وكذا بحيث أ أومية نشر التقرير وي بمجرد الكشف فليس بالمكتشفات المفاجئة
كيف فما حص مي اثناء الو  51يفما م الحملة .إ االومية وي مي الرسالة الصادرة ع ذا

الكشف :سلف اصحاب القرار مي القيادة السياسية فالعسكرية ليس س ار فكشف نقاط الخل التي
كانت لي مسا بأم الدفلة ،ب حق كام للجمهفر الذي يتطفه بأبنائه للحرب مي أ يعرف ما فجد

مراقب الدفلة ،المكلف م الجمهفر ،فعلى ماذا اختار التشديد مي الطريق الى االصالحات الالزمة.

يديعوت
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 .51تقرير التمويه
جدعف ليفي

تقرير مراقب الدفلة حف أداء الطاقم الفزاري المقلص للش ف العسكرية فالسياسية "الكابينيت" مي
عملية الجرف الصامد وف تقرير التضلي فحرف االنظار .نقال الجمهفر الذي يجري اآل مي
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أعقابه وف ايضا عبارة ع ستار م الدخا  ،الذي يلطي الجرائم الحقيقية للهجفم الذي ال يقفم أحد
بانتقادل ،فال يهتم به أي شخص .مث االحرال التابعة لمنظمة "كيري كييمت" ،التي تمت زراعتها

مفق أنقاض القرأ مي العام  1948م أج اخفاء وذا الدمار ،وكذا وف تقرير مراقب الدفلة الذي
يخفي القت فالدمار مي غزة ،فيسمح إلسرائي باالدعاء بأنها تنتقد نفسها فحرفبها .لذل وذا التقرير

غير وام فنقاشه وف ورب م القضايا المهمة إلى القضايا الهامشية.

معار الديف بي الجنراالت فالسياسيي ايضا تعم على اخفاء ما وف اساسي .فاالمر االساسي
وف أ إسرائي قامت بهجفم اجرامي غير مبرر ضد السكا المدنيي مي غزة .فحتى اآل لم يتحم

أحد المس فلية ع ذل فلم تتم محاكمة أحد بسبب وذل الجرائم .المجتمع االخالقي كا سيهتم بهذا،
فليس بم قا ماذا فلم مي "الكابينيت".

مراقب الدفلة النزيه ايضا كا يجب عليه االوتمام بما وف اساسي فعدم الهرب كعادته إلى األماك

الخائفة مي الهامل.

ماذا يفجد ونا بالفع م اج انتقادل ،باستثناء عدد النقاشات مي "الكابينيت" ،التي ذكرت ميها كلمة

"نفق"؟ الجيل اإلسرائيلي قت  366طف  180 ،رضيع 247 ،امرأة ف 117شيخا .مما الذي يمك

انتقادل ونا؟ فقد دمر الجيل اإلسرائيلي  18ألف منزال فتر  100ألف شخص بال مأفأ ،نصفهم ما
زالفا يعيشف حتى اآل على االنقاض .فاألمر األوم وف معرمة م الذي أيد قصف مفوات االنفاق

فم الذي عارض .لقد أراد نفتالي بينيت "خيف سريعة" فليس "ثي ار بطيئة" .فيفآف غاالنت ،قائد
"الرصاص المصبفب" ،الذي يعرف شيئا أف شيئي ع تنفيذ جرائم الحرب ،كا سيحاكم مي العالم
السليم منذ زم  .فوف يشتكي اآل م "التردد مي استخدام القفة" .مبالنسبة له كا يجب قت المزيد.

انتظرفا الى حي

تحقيق حلمه فيصبح فزي ار لألم  .وذا وف جنف االجهزة :مفشيه يعلف وف

الصفت االخالقي أمام بينيت ،فبنيامي نتنياوف وف المسالم أمام بينيت.

لف أ مراقب الدفلة كا شخصا شجاعا لكا حقق مثال مي القصف اإلسرائيلي للمباني السكنية مي

غزة .فبيتسيلم ،مراقب الدفلة مي مجالها ،قامت بالتحقيق مي  70عملية قصف مي الجرف الصامد،

التي قت مي ك فاحدة منها ثالثة اشخاص على األق داخ منازلهم .فعائالت كاملة محيت ،ف606

قتلى ،جميعهم تقريبا م االبرياء.

أي المراقب الذي يسأ م المس ف ع قت

عائلة أبف جامع مي منزلها مي بني سهيلة مي 20

تمفز (يفليف)؟  24شخصا م عائلة فاحدة قتلفا .فتسع متيات م عائلة القصاص مي مدينة غزة مي
اليفم التالي – م الذي قرر مصيرو فبأي حق؟ ف 14شخصا م عائلة أبف جبر مي مخيم البريج
بعد ذل بأسبفه .ف 34قتيال مي قصف مبنى الدالي مي خانيفنس فمنهم أبناء عائلة أبف عامر الذي
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ورب فا الى رفضة االطفا مي الطابق االرضي فوم يعتقدف أ الجيل اإلسرائيلي ل يقفم بقصف
رفضة االطفا ؟

بينيت فغاالنت لم يكتفيا بهذل الدماء .فلك أال تصرع وذل الدماء بما يكفي كي يقفم أحد ما مي

التحقيق؟ و وذا القت الجماعي غير مظيع بما يكفي م اج محاكمة أحد ،أف على االق القاء

المس فلية عليه؟.

و المشكلة وي مقط االنفاق ،دف التقلي م أوميتها؟.
لقد مرت سنتا فنصف السنة .عادت إسرائي الى رفتي الحياة المريح فاآلم نسبيا .فلك مي غزة

ما زالفا يلعقف الجراح 50 .ألف شخص ما زالفا بال مأفأ ،فآالف المعاقي ال مكا إلعادة تأويلهم،
فالحز كبير .كا يجب على إسرائي أ تسأ نفسها و وي ال تتحم حتى لف جزء قلي م

المس فلية ع ذل ؟.

هآرتس2017/1/26 ،
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