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صابة  .1  وانسحاب المنفذ إطالق نار بـ "تل أبيب"في عملية  10مقتل ثالثة مستوطنين وا 

وا ن قتليثالثة مستوطن، أن القدس المحتلة، من 2/1/2016  وكالة الرأ  الفلسطينية لإلعالمذكرت 
 المحتلة.وأصيب ثمانية آخرون ظهر الجمعة، بعملية إطالق نار بمدينة تل أبيب 

مصادر عبرية بمقتل مستوطنين جراء إطالق النار عليهم قرب مقهى في شارع "ديزنجوف" وأفادت 
متر برصاص نفس المسلح الذي استخدم سيارة  100بمدينة تل أبيب المحتلة، وثالث ُقتل على بعد 

 القتيل لالنسحاب من المكان.
عن منفذ العملية وشرعت  وعلى الفور انتشرت شرطة االحتالل بكامل قواتها في أرجاء المدينة بحثا

 منازلهم.لعمليات بحث وتفتيش في الشوارع واألزقة، فيما طالبت سكان منطقة العملية لزوم 
وبعد ثالث ساعات من البحث، نشرت القناة اإلسرائيلية الثانية نبأ بالعثور على مصحف )قرآن كريم( 

وزعم اإلعالم  ه بعد أن الذ بالفرار.في الحقيبة التي كان يحملها منفذ العملية على ظهره وتركها خلف
هو محمد علي ملحم من عرعرة من فلسطينيو الداخل المحتل وهو  أبيبالعبري أن منفذ عملية تل 

 .اإلسالميةينتمي لتنظيم الدولة 
اقتحمت منزل المنفذ في منطقة  االحتاللوفي السياق أفادت القناة العاشرة العبرية إلى أن قوات أمن 

 المحتل.لداخل وادي عارة با
مصادرنا، أفادت الجمعة، أن منفذ الهجوم ، أن 2/1/2016أبو ظبي  سكا  نيوز عربية  وأضافت 

في مدينة تل أبيب الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين هو من فلسطينيي الداخل، وسارعت القوات 
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منفذ العملية كان أسيرا  وأوضح مراسلنا أن اإلسرائيلية إلى محاصرة منزله في قرية عارة في المثلث.
سابقا في السجون اإلسرائيلية، بعد أن أدين بمحاولة االستيالء على سالح أحد الجنود وسجن لعدة 

 عمه برصاص الشرطة اإلسرائيلية. ابنوأضاف أن اليوم يصادف الذكرى العاشرة لمقتل  سنوات.
 29)ملحم ويبلغ من العمر  وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية وفلسطينية أن منفذ الهجوم هو محمد

إال أنه فشل آنذاك وحكم عليه  2007عاما(، وأنه حاول اختطاف سالح جندي لالنتقام لقريبه عام 
 سنوات. 5بالسجن 
صابة  هامراسل، إلى أن 2/1/2016  الجزيرة نت  الدوحة وأشارت أفاد بمقتل إسرائيليين اثنين وا 

هجوم وسط تل أبيب. وحسب الشرطة اإلسرائيلية ال في-خطيرةأربعة منهم جروحهم -ثمانية آخرين 
 فإن المهاجم الذي استخدم بندقية آلية الذ بالفرار.

وتابع المراسل أن الشرطة فرضت حظرا على نشر اسم المنفذ وتفاصيل العملية، كما أشارت إلى أنه 
 تنفيذه العملية.كان في ماضيه متعاطفا مع تنظيم الدولة اإلسالمية، وربما يكون هذا الدافع وراء 

ويرجح أن المهاجم تابع طريقه على نفس الرصيف وأطلق النار على مقهى ثان كان يتواجد فيه 
 العديد من األشخاص عشية عطلة السبت اليهودية.

وقالت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إن والد منفذ الهجوم متطوع بالشرطة، وهو من كشف هوية نجله 
 منية بعد بث فيديو الهجوم، وأبلهها أنه "سرق سالحه".عاما لألجهزة األ 28البالغ 

دافع عن "قريبه" في  إنه-العمليةأحد أقارب منفذ -وفي السياق ذاته، قال المحامي سامي ملحم 
قضية محاولته خطف سالح أحد الجنود، ووصفه بأنه "مختل عقليا أكثر مما هو ناشط سياسي". 

 علمه إذا كانت لديه "ميول دينية متطرفة".وزاد أنه "مجنون ويتلقى العالج" ونفى 
ونقل مراسل الجزيرة نت وديع عواودة عن أهالي قرية المشتبه فيه أن "السالح المستخدم في العملية 

على خلفية محاولة خطف سالح  2007بعود لوالد منفذ العملية، وقد سجن خمس سنوات في عام 
 جندي، وأنه غريب األطوار".

ن إسرائيليين تحدثوا عن "حرفية التنفيذ وهدوء المنفذ وفراره بعد انتهاء الهجوم"، ولكن محللين عسكريي
الشرطة قتلت عمه قبل نحو عشر سنوات خالل مطاردة  ألن-يبدوعلى ما -وأكدوا أن "خلفيته ثأرية 

 سيارته".
أعمال وقالت المتحدثة باسم الشرطة اإلسرائيلية لوبا السمري إن "قوات كبيرة من الشرطة تواصل 

بحث واسعة وراء المشتبه به، جنبا إلى جنب مع أعمال التحري والتحقيق بكافة تفاصيل ومالبسات 
 الحادثة التي لم تحدد أو تتضح خلفيتها بعد".
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وكشف وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن هوية القتيلين، أحدهما مدير الحانة التي تعرضت إلطالق 
 النار.
صاحب مطعم قريب من موقع العملية ، أن رام هللا، من 1/1/2016  الحياة الجديدة  رام هللاونقلت 
 النار على المنفذ. إطالقالمسلحين رفضوا  اإلسرائيليينعددا من  إنقال أبيب، في تل 
يطلق  أنشاهد العيان المدعو دودي مالكا: طاردنا مطلق النار وطلبنا ممن يحمل سالحا  وأضاف

: وأضاف لنطلق الرصاص عليه لكنهم رفضوا. أسلحتهميعطونا  أنم توسلنا له أنناالنار عليه، حتى 
 واصلنا مطاردته حتى اختفى.

إردان، مساء الجمعة إن خلفية إطالق النار ما زالت غامضة وال  جلعادقال وزير األمن الداخلي، و 
 يمكن الجزم على اإلطالق بأنها أمنية.

تعرف إلى ابنه بعد مشاهدته شريط من مكان العملية  وذكرت القناة اإلسرائيلية العاشرة إن والد المنفذ
 وأنه بادر لالتصال بالشرطة.

بين، أن قتل اثنان جراء إطالق  إيليوأكد مدير عام خدمة اإلسعاف األولي 'نجمة داوود الحمراء'، 
بينهم جرحى  8النار. وتناقضت التقارير حول حجم اإلصابات، وقالت بعضها إن عدد الجرحى 

 الهة.إصاباتهم ب
 

 القرارات المصيرية ستخضع الستفتاء شعبيو وحلها غير مطروح  لشعبنا: السلطة إنجاز عباس .2
محمود عباس، مساء أمس، شعلة انطالقة  رئيس السلطة الفلسطينية"، "وفا": أضاء "األيام –رام هللا 

ينة رام هللا، الثورة الفلسطينية في ذكراها الحادية والخمسين، مساء أمس، في مقر المقاطعة في مد
 مؤكدًا إصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة النضال لنيل حقوقه.

وفي خطاب وجهه إلى الشعب بمناسبة الذكرى كان الفتًا تركيز الرئيس على أن السلطة إنجاز 
كما أعلن أن أية قرارات وطنية مصيرية، بالنسبة لقضايا  مطروح،وطني كبير وأن حلها أمر غير 

 تخضع لالستفتاء الشعبي.الحل الدائم، س
أفرد جزءًا واسعًا من خطابه للقضايا االقتصادية والمعيشية والخدمية للمواطنين،  عباسكما لوحظ أن 

إذ أعلن أنه "سنعمل على إنشاء المزيد من المناطق الصناعية وعلى نحو يسهم في تطوير قطاع 
ذلك على إقامة المنشآت الصناعية الصناعة، بما في ذلك بناء مشاريع الطاقة النظيفة، وسنشجع ك

 الصهيرة والمتوسطة"، كما أعلن الرئيس قرب إنشاء الصندوق الوطني لدعم تشهيل الشباب. 
وقال: وندعو المستثمرين الفلسطينيين وسواهم إلقامة مجمعات صحية متخصصة وسنوفر لهم كل 

مجال، فإننا نعمل حاليًا على إنشاء سبل النجاح اإلدارية والقانونية وكذلك البنى التحتية، وفي هذا ال
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مستشفى مركزي كبير لمعالجة أمراض السرطان وآخر للعيون ومستشفيات أخرى متخصصة في 
 الوطن.

وقال الرئيس: أغتنم هذه المناسبة ألجدد التأكيد أن الهبة الشعبية الذي تشهدها بالدنا، هي رد فعل 
لمقدسات، وغياب حل عادل لقضيتنا، بل وانسداد ناتج عن استمرار االحتالل واالستيطان وامتهان ا

األفق السياسي، وغياب األمل بالمستقبل، األمر الذي يولد اإلحباط لدى الشباب بانبثاق فجر جديد 
يشعرون فيه باألمن واألمان، فاالحتالل يستبيح بسياساته القمعية كل شيء، ويعمل على تعقيد حياة 

 شعبنا، وجعلها جحيمًا ال يطاق.
اف: رغم كل ذلك، فإن شعبنا لن يركع، ولن يستسلم، ولن يذل، وسينبعث من جديد، وسنعمل وأض

معًا على استكمال بناء مؤسسات دولتنا، وتطوير اقتصادنا، ومن ناحية أخرى، سنستمر في خوض 
 معركتنا السياسية والدبلوماسية، وتثبيت جذور دولتنا المسلحة بالقانون الدولي وبعضويتها في األمم

 المتحدة والمنظومة الدولية.
ن السالم واألمن واالستقرار في فلسطين  عباسوقال  في خطابه: إننا طالب حق وعدل وسالم، وا 

والمنطقة، بل في العالم، لن يتحقق أي منها إال إذا تم االعتراف بحقوق شعبنا وحل قضيته حاًل 
، وزوال 1967لمحتلة منذ العام عاداًل، عبر إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين ا

االستيطان وتفكيك جدار العزل والفصل العنصري وحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين وفق القرار 
طالق سراح جميع أسرانا المعتقلين في السجون اإلسرائيلية، وعلى نحو يفضي إلى استقالل 194 ، وا 

 دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
 لطة الوطنية هو إنجاز من إنجازات شعبنا".وأكد أن "إقامة الس

مضيفًا: ولمن يراهنون على انهيار السلطة أو حلها، فهذا أمر غير مطروح، فهي واحدة من 
نجازات شعبنا على طريق إعادة بناء مؤسساتنا الوطنية على أساس سيادة القانون،  مكتسبات وا 

 وتكريس الهوية الوطنية، وتحقيق االستقالل.
: نقول للشعب اإلسرائيلي، إن حكومة بالدكم تضللكم، وهي ال تريد السالم لكم أو لنا، عباسوأردف 

نما تسعى بكل السبل إلطالة عمر احتاللها واستيطانها ألرضنا، وهي تريد األرض واألمن والسالم  وا 
ولن  لها وحدها، وهذا أمر مستحيل القبول به. نعم لن نبقى وشعبنا تحت سطوة احتاللكم واستيطانكم،

نقبل باستمرار احتجازكم لجثامين شهدائنا، ولن نقبل استمرار اعتقالكم ألسرانا، فاخرجوا من حياتنا 
 وأرضنا وارفعوا أيديكم عن مقدساتنا المسيحية واإلسالمية.

وواصل رسالته للشعب اإلسرائيلي بقوله: إن دباباتكم ومدافعكم وطائراتكم وجدرانكم واستيطانكم، كل 
نما اعترافكم بحقوق شعبنا، وبالظلم التاريخي الذي ألحقتموه  ذلك لن يجلب لكم أي أمن أو سالم، وا 
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صالح الضرر واإلقرار بالحقوق، والتحلي بالشجاعة للقيام بذلك هو ما يصنع السالم، فهل أنتم  به، وا 
 مستعدون لذلك؟

اإلرهابية التي على أن 'تحقيق السالم في منطقتنا، سيسحب الذرائع من المجموعات  عباسوشدد 
 تعمل باسم الدين، وتستخدم اسم فلسطين والقدس ذريعة إلرهابها'.

حكومة وحدة وطنية، على أساس برنامج منظمة  الصادق لتشكيلوقال: إننا ماضون في توجهنا 
التحرير الفلسطينية، فالواقع الذي يعيشه شعبنا وقضيتنا وخطورة المرحلة تفرض علينا أن نكون جسدًا 

يكرس الوحدة الوطنية عبر حكومة تتمثل فيها فصائل وفعاليات العمل الوطني الفلسطيني واحدًا 
 كافة، بهدف تعزيز صمود شعبنا ومشاركة الجميع في تحمل المسؤوليات الوطنية.

وأضاف: إننا سنواصل العمل على فك الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة، واستكمال مسيرة إعادة 
نهاء إعمار ما دمره االحتالل ن عودة الشرعية لقطاع غزة، ستؤدي حتمًا إلى تخفيف المعاناة وا  ، وا 

 العديد من المشاكل التي يعاني منها شعبنا هناك.
وقال: من هنا فإنه يتوجب، أن تتوقف جميع المزاودات وأشكال التحريض، وتصيد األخطاء، لكي 

واالستقالل لشعبنا، كما وال بد من نمضي جميعًا في مسيرتنا نحو تحقيق الحرية والكرامة والسيادة 
إجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية لتجديد هيئاتنا وأطرنا التنفيذية، فنحن متمسكون بالديمقراطية 
الفلسطينية الناشئة والواعدة، وهو أمر نعتز به كثيرًا وسنظل نعمل على تنميتها وتطويرها، هذا في 

جلس الوطني الفلسطيني، بهدف تدعيم منظمة التحرير الوقت الذي نعمل فيه من أجل عقد الم
 الفلسطينية، التي هي اإلطار الجامع والممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني حيثما وجد.

وقال: نود أن نطمئن شعبنا بقواه كافة، بأننا متمسكون بمبدأ لن نحيد عنه، يقضي بأن جميع القرارات 
وشعبنا، وحقوقنا الوطنية الثابتة في أرضنا ومقدساتنا المسيحية  المصيرية، المتعلقة بمستقبل أرضنا

واإلسالمية، ستخضع لالستفتاء العام، والمجلس الوطني، ألن شعبنا الذي قدم التضحيات الجسام، 
 هو صاحب الوالية، ومصدر السلطات.

 1/1/2016األيام  رام هللا  

 

 

 رفح الحمد هللا يترأس اجتماع لجنة دراسة حل أزمة معبر .3
: ترأس رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، بمكتبه في رام هللا، أمس االجتماع األول "األيام" –رام هللا 

للجنة الوزارية المكلفة بدراسة وبحث األفكار والمقترحات المقدمة من الفصائل الوطنية في 
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راء، ووزيري المحافظات الجنوبية لحل أزمة معبر رفح، بحضور أعضاء اللجنة، نائب رئيس الوز 
 الخارجية، والمالية والتخطيط، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، ووكيل وزارة الداخلية.

وجددت اللجنة تأكيدها على ترحيب الحكومة باألفكار التي تقدمت بها لجنة الفصائل الوطنية 
ار، بما يسمح والجهود المتواصلة التي تقوم بها اللجنة لضمان تجاوب حركة حماس مع هذه األفك

 بالتخفيف على أبناء شعبنا.
وبحثت اللجنة تشكيل لجنة فرعية تقنية، لترجمة األفكار المطروحة إلى إجراءات عملية، لحل مشكلة 

الجانب المصري على جهود الحكومة  باطالعالمعبر في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أنها ستقوم 
حكومة سترسل وفدا للبحث في كيفية تنفيذ مبادرة من اجل فتح معبر رفح والمعابر األخرى، وان ال
 لجنة الفصائل في حال قبول حركة حماس بها.

 1/1/2016األيام  رام هللا  

 

 غزة يظهر مقدار محبة الشعب التركي لفلسطينب "كوتاهية"مشروع السفير الفلسطيني لدى أنقرة:  .4
ول من أمس، بمشروع أمصطفى، األناضول: أشاد السفير الفلسطيني في تركيا، فايد  – إسطنبول

إن »، الذي يتضمن نشاطات زراعية وتوفير مياه نقية لسكان قطاع غزة، قائال «حديقة كوتاهية»
 ««المشروع يساهم في مساعدة الشعب الفلسطيني ويظهر مقدار محبة الشعب التركي له

ب تركيا، مثنيا على غر « كوتاهية»جاء ذلك خالل اجتماع تعريفي عقده السفير الفلسطيني في مدينة 
التركية، ومساهماته في مد يد العون للشعب « كوتاهية»فعالية المشروع، الذي يحمل اسم والية 

الفلسطيني المحاصر في القطاع. وأشار مصطفى إلى أن المشروع تديره جمعية أصدقاء الشعب 
ية، الفًتا إلى أن الفلسطيني( جمعية تركية غير حكومية مقرها والية كوتاهية( وبلديات في الوال

المشروع يتضمن زراعة أنواع مختلفة من الفواكه والخضراوات، في قطعة أرٍض خصصتها الحكومة 
أبناء األمة اإلسالمية، يقفون إلى جانب الشعب »الفلسطينية للمشروع في القطاع. وأضاف أن 

، «حق التقدير دائماالفلسطيني ويدعمونه، إال أن الدعم الذي تقدمه تركيا وشعبها لفلسطين، يست
 موجها الشكر لتركيا حكومة وشعًبا. 

 2/1/2016القدس العربي  لندن  

 
 2016الحصار على قطاع غزة يدخل عامه العاشر بحلول عام الخضر :  .5

أكد النائب الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن الحصار على : الهور أشرف-غزة 
، وتتفاقم األزمات اإلنسانية واألوضاع الكارثية. 2016لول عام قطاع غزة يدخل عامه العاشر بح
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حمل الكثير من التفاصيل والمجريات واستمرار إسرائيل في حصار غزة، الفتا  2015وقال إن عام 
نهاًء »إلى أن الفلسطينيين يأملون في أن يحمل العام الجديد  توحدًا فلسطينيًا ودعمًا دوليًا وعربيًا وا 

 «. للحصار
ضح في تصريح صحافي أن إسرائيل سعت منذ فرض حصارها عقب نتائج االنتخابات البرلمانية وأو 

، لمأسسة الحصار وتنظميه، وجعله واقعًا وحالة طبيعية من خالل إطالة أمده، مشيرًا إلى 2006عام 
 «. يطال كل إنسان وبيت في غزة بصور مختلفة»أن الحصار بوسائله المختلفة 

وصلت عدة وفود إلى غزة على مستويات رفيعة، وتحدثت بشكل  2015ام وأشار إلى أن في ع
واضح عن واقع غزة جراء الحصار وطالبت بإنهائه، إلى جانب عشرات التصريحات والتقارير، لكن 

ال يعلقون آماال على هذه »وأكد أن هذا ما جعل السكان «. لم يترجم على أرض الواقع»ذلك 
لترجمتها بشكل عملي، وممارسة ضهط حقيقي على االحتالل لرفع ، داعيًا «التصريحات والمواقف

 «. الحصار
وأشار الخضري إلى أن أبرز محطات العام أيضًا كانت محاوالت المتضامنين الوصول إلى غزة 
عبر المشاركة بأسطول الحرية، لكن االحتالل منعهم واعتقلهم، مبينًا أن هذه الرحلة التضامنية شكلت 

 يل استمرار الجهود الكبيرة والعمل من أحرار العالم إلنهاء الحصار. عالمة فارقة ودل
وتابع يقول في أبرز محطات العام وهو إصرار تركيا على شرط رفع الحصار عن غزة مقابل عودة 

 العالقات مع إسرائيل. 
وبين أن الحصار جعل عدد من يعيشون على المساعدات اإلغاثية يبلغ مليون مواطن، فيما معدل 

يعيشون تحت خط الفقر، مع ارتفاع كبير جدًا في  %80دوالر، ونحو  2خل الفرد اليومي أقل من د
من مصانع غزة ما زالت مهلقة بشكل جزئي  %80تقريبًا. وأكد أن  %60معدالت البطالة تجاوزت الـ

 أو كلي بسبب عدم دخول المواد الالزمة للعمل، أو استهدافها خالل العدوان األخير. 
إلى استمرار مشاكل المياه والصرف الصحي والكهرباء، وا غالق إسرائيل المعابر مع غزة مع وأشار 

، إلدخال بعض المساعدات اإلنسانية «إيريز»فتح معبر جزئي لمعبر كرم أبو سالم وبيت حانون 
ناء واالحتياجات االستهالكية، فيما يقيد دخول االحتياجات الضرورية األساسية ومواد الخام ومواد الب

 ويمنع التصدير. 
 2/1/2016القدس العربي  لندن  
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 2015ألف عاطل من العمل في غزة سنة  200غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة:  .6

، أمس، إن قطاع غزة ليس على حافة «غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة»قالت  «:الخليج» -غزة 
 موذجا ألكبر سجن بالعالم.االنهيار فحسب؛ بل دخل مرحلة الموت السريري وقد أصبح ن

وحذر مدير العالقات العامة واإلعالم بالهرفة التجارية ماهر الطباع في تقرير حديث، من أن 
االنفجار قادم ال محالة، في ظل توقف اإلعمار وا غالق المعابر، وأزمات المياه والكهرباء والحصار 

 وعدم التنمية.
إلنهاء حصارها «« إسرائيل»»ى الضهط الفعلي على ودعا الطباع المؤسسات والمنظمات الدولية إل

دخال احتياجات القطاع من السلع والبضائع وعلى رأسها مواد  لقطاع غزة وفتح المعابر التجارية وا 
 البناء دون قيود وشروط.

في المئة في الربع  42.7 شهد ارتفاعًا في معدالت البطالة في قطاع غزة مسجل 2015وقال إن العام 
 ألف شخص. 200العام وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن  الثالث من

في المئة وتجاوز عدد األشخاص الذين يتلقون  65كما ارتفعت معدالت الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 
والمؤسسات اإلغاثية الدولية أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى « أونروا»مساعدات إغاثية من 

 قطاع غزة.في المئة من سكان  60
في المئة لدى األسر، وبحسب آخر  72وأشار الطباع إلى أن نسبة انعدام األمن الهذائي تجاوزت 

إحصائية صادرة عن مركز اإلحصاء الفلسطيني للفقر في األراضي الفلسطينية في منتصف العام 
 في المئة من سكان قطاع غزة 38.8 فإن 2014و 2012أي قبل تعرض قطاع غزة لحربي  2012

في المئة يعيشون تحت  21.1شيكل و 2293يعيشون تحت خط الفقر الوطني في فلسطين والذي يبلغ 
 شيكل. 1832خط الفقر المدقع والذي يبلغ 

مزيدا من االنكماش في الناتج المحلى اإلجمالي، ويعتبر هذا االنكماش هو  2015كما شهد العام 
 األسوأ منذ عدة سنوات.

 1/1/2016الخليج  الشارقة  

 

  "القالدة الكبرى"خبايا زيارة أبو مازن األخيرة للسعودية وتقليد الملك سلمان ": رأ  اليوم" .7
لم تكن الزيارة السريعة التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود  ”:رأي اليوم“ –خاص  –رام هللا 
تقليد الملك سلمان ، قبل يومين إلى المملكة العربية السعودية، هدفها فقط ما أعلن ب”أبو مازن“عباس 

، ففي خبايا الزيارة التي اصطحب بها أبو مازن ”القالدة الكبرى لوسام دولة فلسطين“بن عبد العزيز 
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كبار مساعديه، استشار القيادة السعودية بالخطوات التي ينوي القيام بها خالل األيام المقبلة، وهي 
 في العالقة األمنية مع إسرائيل.” أيام الفصل“ كما تسمى

أنه لم يعد هناك متسع لتأجيل توصيات ” رأي اليوم“وهنا يؤكد مسؤول رفيع في حاشية أبو مازن لـ 
المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وخطة اللجنة التنفيذية لوقف العمل بالتنسيق األمني واتفاق 

 باريس االقتصادي مع إسرائيل.
مريكي جون كيري بتأجيل أي خطوة من ويشير إلى أن أبو مازن سبق وأن تعهد لوزير الخارجية األ

، ليعطي إدارة واشنطن متسعا للتحرك لصالح وقف سياسيات 2016هذا القبيل، حتى وصول العام 
 إسرائيل على األرض.

ويتضح من حديث المسؤول الفلسطيني، أن هناك حملة مطالبة كبيرة شهدها اجتماع القيادة 
المركزي الذي اتخذ في شهر آذار )مارس( من العام  الفلسطيني األخيرة تجاه تفعيل قرار المجلس

الماضي، خاصة وأن طلب التأجيل الذي تعهد به أبو مازن لكيري، تاله بدال من التهدئة من قبل 
حكومة إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو، بالكشف عن دعم حكومي كبير لالستيطان، وبإعالن المزيد 

 الضفة.من البناء في الكتل االستيطانية في 
وفي خبايا االجتماعات هناك من المسؤولين من ينذر من تصاعد األوضاع وحدوث انفجار أكثر في 
مناطق الضفة الهربية، في ظل عمليات القتل اإلسرائيلية على الحواجز واستمرار حكومة نتنياهو في 

 سياستها العدوانية تجاه الفلسطينيين.
والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بما يدور من أحداث سياسية في وبالعودة إلى زيارة أبو مازن للسعودية، 

الساحة الفلسطينية، عمل أبو مازن على إطالع الملك شخصيا وكبار مساعديه على خطة التحرك 
الفلسطينية القادمة، وعلى نيته تجاه وقف العمل باتفاق التنسيق األمني، بهدف كسب مساعدة 

ان من بين األوائل من زعماء العرب، بإعالن تأييده لخطة السعودية، خاصة وأنه، أي أبو مازن، ك
المملكة في تشكيل القوة اإلسالمية المشتركة لمواجهة اإلرهاب، مستهال بذلك التوتر الخفي في عالقة 

 المملكة باإلدارة األمريكية.
دا صريحا معلوماتها بشأن الزيارة، ر ” رأي اليوم“وهنا لم يعط المسؤول الفلسطيني الذي استقت منه 

حول موقف السعودية من الخطة الفلسطينية، ببيان إن كانت قد أكدت دعمها لها، أم طالبت 
بتأجيلها إلى مرحلة مقبلة، كما نصحته دول عربية في وقت سابق، غير أن هذا المسؤول أكد أن 

على تلبية  المملكة تعهدت بأن تقدم في مطلع العام الجاري دعم مالي كبير لخزينة السلطة، إلعانتها
 احتياجاتها.
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وهنا يفهم أن ذلك ربما يكون إعالنا بالموافقة على الخطة، خاصة وأن القيادة الفلسطينية تتوقع 
حصارا ماليا إسرائيليا جديدا، حال أوقفت من جانبها العمل باالتفاق االقتصادي، مما يعني وقف 

لى غرار سابقاتها، وهنا من المحتمل تحويل عوائد الضرائب، وهو ما سينتج عنه أزمة مالية خانقة ع
 أن يكون الدعم السعودي المالي المقدم مساعدة لتفادي أو تقليل حجم األزمة.

على الحصول على الدعم السعودي لخطته، لمعرفته بقوة المملكة المؤثرة حاليا  أبو مازنويحرص 
ظل بقاء المملكة كأكبر  في المنطقة العربية، وفي ظل التقلبات التي يشهدها اإلقليم، وكذلك في

 الداعمين العرب للسلطة الفلسطينية ماليا.
ومن المؤكد أن يكون الرد الذي تلقاه أبو مازن من الملك السعودي، له أثر كبير في تحديد سياسته 
القادمة، خاصة وأنه ينوي خالل أيام عقد اجتماع مهم للقيادة، قال عنه العضو في اللجنة التنفيذية 

 .إسرائيلبانه سيشهد حسم العالقة وتحديدها مع  زكريا األغا
وكان أبو مازن قلد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، القالدة الكبرى لوسام دولة فلسطين، تقديرا 
وعرفانا لمواقفه النبيلة والشجاعة تجاه قضايا أمته العربية واإلسالمية، وتثمينا لجهوده الكبيرة دفاعا 

 ة والقدس الشريف.عن القضية الفلسطيني
واصطحب معه في مراسم التقليد كل من الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومدير عام 

 جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشاره للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.
زيز عالقات وجاء ذلك بعد أن أطلعه على آخر التطورات، واألوضاع في فلسطين، وبحث معه تع

 التعاون بين البلدين.
 1/1/2016رأ  اليوم  لندن  

 
 االنتفاضة الحية المتصاعدة منهنية: نحن أمام عام  .8

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، إن عمليات المقاومة تؤكد أننا 
 ل.أمام عام من الهضب واالنتفاضة الحية المتصاعدة في وجه االحتال

 22جاء ذلك، خالل اتصال هاتفي، مساء اليوم الجمعة، أجراه هنية بعائلة الشهيد حسن بزور )
 عامًا(، ابن قرية رابا قضاء بمحافظة جنين، معزيًا باستشهاد نجلهم.

وتوجه هنية بالتحية إلى عائلة الشهيد البزور، منفذ عملية الدهس البطولية على مفترق بيتا، التي 
 (، مشيدًا بتضحيات العائلة في سبيل حرية شعبنا الفلسطيني.12-31ميس )وقعت صباح الخ

 1/1/2016  موقع حركة حماس
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 طائرات االحتالل تقصف مواقع لكتائب القسام .9
قصف الطيران الحربي اإلسرائيلي فجر السبت عدة مواقع عسكرية لكتائب القسام الجناح العسكري 

 لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس".
هدفت الهارات التي شنها الطيران الحربي موقع اليرموك غرب مدينة غزة، وموقع فلسطين شرق واست

بلدة بيت حانون، ومطار غزة الدولي شرق مدينة رفح، وأرضًا خالية في المحافظة الوسطى، دون أن 
 .إصاباتيسفر ذلك عن وقوع 

 2/1/2016  موقع حركة حماس
 
 عسكريةموقع إسرائيلي: حماس تستعد لمواجهة  .01

أفاد تقرير صحفي إسرائيلي أن حركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية : الصحافة اإلسرائيلية، الجزيرة
)حماس( تواصل تطوير قدراتها الصاروخية وزيادة حجم الحفريات في األنفاق تحت األرض استعدادا 

 لمواجهة عسكرية قادمة مع إسرائيل.
إلخباري أمير بوخبوط إن األوساط العسكرية اإلسرائيلية باتت وقال المراسل العسكري لموقع "ويلال" ا

لديها معلومات كافية بأن حماس تواصل جهودها بقطاع غزة لزيادة حجم الحفريات في األنفاق تحت 
 األرض، كي تصل لمنطقة غالف غزة التي توجد فيها المستوطنات اإلسرائيلية الجنوبية.

عسكرية قادمة مع إسرائيل، بينما تواصل تطوير قدراتها  وأضاف بوخبوط أن حماس تستعد لمواجهة
الصاروخية، السيما الطويلة المدى، رغم أن الحركة ليس لديها مصلحة حاليا في تصعيد الوضع 

 األمني في غزة.
ومضى إلى القول إن ضباطا إسرائيليين كبارا بقيادة المنطقة الجنوبية في الجيش، المسؤولة عن 

- 2014أنه "رغم الضربات القاسية" التي تلقتها حماس في حرب غزة األخيرة  قطاع غزة، حذروا من
فإن مقاتليها يواصلون حفر المزيد من األنفاق باتجاه التجمعات  -المعروفة باسم "الجرف الصامد"

 السكانية اإلسرائيلية على مشارف النقب الهربي داخل إسرائيل.
قها داخل المناطق الفلسطينية خشية اكتشافها من وأشار المراسل إلى أن حماس أوقفت حفر أنفا

التكنولوجيا اإلسرائيلية، في وقت تواصل تجاربها الصاروخية في البحر المتوسط، مما يشي بأن 
 الحصار اإلسرائيلي وتدمير األنفاق من قبل مصر لم يؤثر على خططها لتهريب األسلحة.

فاقم حالة اإلحباط لدى آالف الفلسطينيين وأوضح أن الوضع األمني بقطاع غزة يتدهور بينما تت
الذين قد يضطروا الختراق الحدود مع إسرائيل، رغم رغبة حماس بالتهدئة، لكن األمور قد تخرج عن 

 .%60السيطرة على خلفية معدل البطالة المرتفع بالقطاع والذي وصل إلى 
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القطاع يحصلون على  مليون هم سكان 1.8مليون فلسطيني بهزة من أصل  1.2وقال بوخبوط إن 
ن  عانات معيشية من وكالة غوث وتشهيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( وا   %95مساعدات مالية وا 

ن  ألف عائلة فلسطينية ُدمرت بيوتها خالل  11من المياه بهزة غير صالحة لالستهالك اآلدمي، وا 
عادة اإلعمار التي شملت ترميم حرب غزة األخيرة ما تزال بدون مأوى، رغم استمرار أعمال الترميم وا  
مشاريع في طور اإلعمار  310ما يقرب من مئة ألف منزل من أموال الدول المانحة، وهناك اليوم 

 والترميم. 
 2/1/2016  الجزيرة نت  الدوحة

 
  "عملية دهس"استشهاد شاب في نابلس بزعم تنفيذ  .00

الخميس بعدما  اإلسرائيليالجيش استشهد فلسطيني برصاص : أ ف ب، معا -القدس المحتلة، لندن 
 .اإلسرائيلي، وفق ما أعلن الجيش اإلسرائيليينصدم بسيارته مجموعة من الجنود 

 اإلسرائيليينالفلسطيني أقدم بسيارته ليصدم مجموعة من الجنود  أنفي بيان  اإلسرائيليوزعم الجيش 
وأصيب جندي بجروح بحسب الذين كانوا قرب حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الهربية المحتلة، 

 .اإلسرائيلية اإلسعافخدمات 
 مقتله. إلىالجنود أطلقوا النار على الفلسطيني ما أدى  أنوأوضح البيان 

سنة( من  22أبلهها بمقتل الشاب حسن بزور ) اإلسرائيليالجانب  أنوأكدت مصادر أمنية فلسطينية 
ق المصادر، فإنه تم استدعاء والد الشاب ووف قرية رابا شرق جنين بشمال الضفة الهربية المحتلة.

 في مدينة جنين. إسرائيليمعسكر  إلى
 1/1/2016  الحياة  لندن

 
 اتهام شابين مقدسيين بالتخطيط لعملية تفجيرية بإيالت .01

قدمت النيابة العامة اإلسرائيلية اليوم الخميس الئحة اتهام نسبت فيها لشابين : بالل ضاهر
 ية المحتلة تخطيطهما لتنفيذ عملية تفجيرية في مدينة إيالت.فلسطينيين من القدس الشرق

وبحسب الئحة االتهام فإن الشابين خليل النمري وأشرف ساليمة خططا لزرع عبوة ناسفة في فندق 
 في إيالت بهدف االنتقام الستشهاد صديق ألحدهما.

، خطط االثنان لزرع عبوة الئحة االتهام أنه على خلفية الوضع األمني، في أعقاب الهبة الفلسطينية
ناسفة وتفجيرها في فندق مكتظ بالمستجمين. وتابعت أنه تم إحباط هذه العملية التفجيرية بسبب يقظة 

 عمال الفندق.
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وبحسب الئحة االتهام فإن النمري وساليمة التقيا قبل شهرين وقرر 'تنفيذ عملية ضد يهود لكونهم 
 ولة إسرائيل' في أعقاب استشهاد فادي علون، صديق النمري.يهود وانطالقا من الرغبة باالنتقام من د

وقدمت النيابة العامة الئحة االتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع وطلبت تمديد اعتقال 
 المتهمين حتى انتهاء اإلجراءات القضائية.

 31/12/2015  48عرب 
 
 نتفاضة والمقاومة بكافة أشكالهاسيشهد تطورا وتصعيدا لال  2016: عام "إسرائيل"حماس تتوعد  .01

، يشهد «عام غضب» 2016أشرف الهور: توعدت حركة حماس إسرائيل بأن يكون عام  غزة ـ
 تصعيدا كبيرا في االنتفاضة ضد االحتالل. 

وقال الناطق باسم حركة حماس حسام بدران في تصريح صحافي إن العملية التي نفذها الشهيد 
، تأتي والشعب الفلسطيني يودع عامه الحالي، ويستقبل عاما 2015حسن بزور، في آخر أيام عام 

سيكون عام غضب وانتفاض متصاعد في وجه المحتل »جديدا. وشدد على أن العام الجديد 
ستبقى في تصاعد مستمر، ما دام االحتالل جاثًما على »وأكد على أن انتفاضة القدس «. الصهيوني

 «. األرض الفلسطينية
سيشهد تطورا وتصعيدا لالنتفاضة وأعمال المقاومة بأشكالها كافة، ودون » 2016م وأشار إلى أن عا

عمليات بطولية ويقدم تضحيات في سبيل »وأثنى على الشعب الفلسطيني، الذي ينفذ «. أي استثناء
 «.التحرر من االحتالل الهاشم

 2/1/2016  القدس العربي  لندن
 
 صر  مصلحة فلسطينية استراتيجيةباسم نعيم لـ"الشرق": استقرار الوضع الم .01

أكد القيادي في حركة حماس باسم نعيم، أن "حماس" حركة : غزة ـ مصعب اإلفرنجي ومحمد جمال
تحرر وطني فلسطيني ليس لها امتدادات تنظيمية خارج الساحة الفلسطينية، وأن خليفتها الفكرية 

سالمية في الدول العربية دون أن يكون والثقافية خلفية إسالمية تجمعها مع الكثير من التنظيمات اإل
 لها أي ارتباط تنظيمي بالمعنى المباشر.

وقال نعيم لـ"الشرق" :"من بدايات انطالق حركة حماس قبل ثالث عقود وهي تؤكد أنها حركة 
إسالمية تسعى لمواجهة ومحاربة االحتالل اإلسرائيلي وسالحها موجه نحوه فقط، وليس لها شأن في 

مشاكل داخلية في أي دولة عربية أو حتى دول أخرى، وليس لها امتدادات تنظيمية في التدخل بأي 
 أي قطر عربي وفي مقدمة ذلك جمهورية مصر العربية".



 
 
 
 

 

 17 ص                                              3800 العدد:        2/1/2016 السبت التاريخ: 
  

وأوضح نعيم أن حركته عقدت قبل أشهر لقاءات مع القيادة المصرية خاصة مع جهاز المخابرات، 
عند حركته ما تخفيه "وكل ما يتم ذكره في لتجاوز األزمة بين حركة حماس ومصر، مؤكدًا أن ليس 

محض افتراء، وهناك جهات معنية تريد أن تبقى العالقة بين حماس ومصر متوترة وتحاول  اإلعالم
 االستفادة من التوتر بين الطرفين".

وشدد على أن اللقاءات جاءت تأكيدًا على اعتبار أن األمن المصري هو مصلحة فلسطينية 
"وحماس جاهزة  تقرار الوضع المصري هو مصلحة للشعب الفلسطيني، متابعًا:استراتيجية، وأن اس

لتوضيح كل المالبسات التي يمكن أن تطرح حول تدخالتها في الشأن المصري، وحاولت بشكل 
واضح وجلي أن تؤكد على أنها حركة إسالمية خرجت لصد العدو الصهيوني ودحره من األراضي 

أي أعمال أو تحركات تمارس في الدول العربية وعلى رأس ذلك الفلسطينية، وليس لها عالقة ب
 مصر".

 31/12/2015  الشرق  الدوحة
 
 "إسرائيل"ستشهد خطوات حازمة تجاه تحديد العالقة مع  2016مفوض فتح في غزة: بداية عام  .01

فقط، دون إقامة « شعلة االنطالقة»غزة ـ أشرف الهور: اكتفت حركة فتح في قطاع غزة بإيقاد 
 ، بسبب خالفها حول األمر مع حركة حماس. 51رجان جماهيري كبير بذكرى االنطالقة الـ مه

وأكد مفوض الحركة في القطاع الدكتور زكريا األغا، أن فتح ثابتة في خط المواجهة األول عن 
ووصل نشطاء وكوادر حركة فتح من كافة مناطق القطاع إلى ساحة الجندي المجهول غرب  الوطن.

 الليلة قبل الماضية.« شعلة االنطالقة»، حيث أوقدت مدينة غزة
النطالقة الثورة الفلسطينية  51وأحيا اآلالف من نشطاء وكوادر فتح فعاليات إحياء الذكرى الـ 

 والحركة بإشعال الشعلة في ساحة الجندي المجهول.
اركة الهيئة القيادية وأوقد الشعلة الدكتور األغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بحضور ومش

العليا للحركة. وقال في كلمة له خالل االحتفال إن حركة فتح ما زالت متمسكة بالمبادئ واألهداف 
نها ثابتة في خندق المواجهة األول على أرض الوطن، وفي  األساسية التي انطلقت من أجلها، وا 

فتح بالشراكة والوحدة الوطنية، ودعا  ميادين القانون والدبلوماسية والمحافل الدولية. وأكد تمسك حركة
المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وأوضح أن بداية العام الجديد ستشهد خطوات  إلنجازللعمل 

 حازمة أولها تحديد العالقة مع إسرائيل بما في ذلك وقف العمل باالتفاق األمني واالقتصادي.
 2/1/2016  القدس العربي  لندن
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 : متمسكون بمبادئ وأهداف الحركة51القتها الـ "فتح" في ذكرى انط .01
مفوضية التعبئة والتنظيم تمسكها  –أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح «: األيام» –رام هللا 

 بالمبادئ واألهداف األساسية التي من أجلها انطلقت الثورة كأنبل ظاهرة في األمة العربية.
في خندق المواجهة األول هنا على أرض الوطن، وهناك في  ومبادئ الحركة ثابتة أهدافوقالت إن 

 ميادين القانون والدبلوماسية والمحافل الدولية.
في بيان صحافي لها بمناسبة ذكرى انطالقة الحركة الواحدة والخمسين « التعبئة والتنظيم»وأكدت 

 حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل بكل أشكال المقاومة المشروعة.
دت الحركة عهدها وقسمها بالهبة الشعبية التي بوصلتها القدس عاصمة فلسطين األبدية، وجد

والتضحيات الفتداء مقدساتها اإلسالمية والمسيحية، لحماية ُأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين 
 المسجد األقصى المبارك.

كحتمية ال انفكاك منها أبدا، داعية الحركة تؤمن بالوحدة الوطنية  أنواكد بيان االنطالقة لحركة فتح 
خالص  حركة حماس إلى االرتقاء بالمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، والعمل بمصداقية وا 
على تنفيذ اتفاق المصالحة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها ومسؤولياتها في قطاع 

دولة فلسطين ومواطنيها، واالحتكام لصندوق غزة حسب القانون األساسي، كتأكيد على وحدة أراضي 
في العمل « أبو مازن»االنتخابات، ودعم القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس القائد العام محمود عباس 

 الجاد القائم لتفكيك الحصار عن الشعب الفلسطيني في القطاع الحبيب.
 1/1/2016  األيام  رام هللا

 
 بإيقاد الـشـعـلـة في ســاحـة الجـنـد  المـجـهـــول 51لـغزة: فتح تحيي ذكرى انطالقتها ا .01

أحيت حركة "فتح" في قطاع غزة، مساء أمس، ذكرى انطالقتها الحادية والخمسين : فايز أبو عون
 بإيقاد الشعلة في ساحة الجندي المجهول وسط غزة.

الم الفلسطينية وحضر االحتفال اآلالف من قيادات وكوادر وعناصر حركة فتح الذي رفعوا األع
ورايات الحركة وصور الرئيس الخالد الشهيد ياسر عرفات، والرئيس محمود عباس "أبو مازن"، 
تقدمهم عدد من القيادات بينها الدكتور زكريا األغا عضو التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 

براهيم أبو النجا، وأبو جودة النحال  ، وغيرهم الكثير.وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وا 
وأكد الدكتور األغا خالل إيقاده الشعلة، أن "فتح" تتمسك بالشراكة والوحدة الوطنية، داعيًا الجميع 

المصالحة الوطنية إلنهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ سنوات،  إنجازللعمل على 
 وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
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ليك أن تنتظر إلى األبد، ألنها ورثت أرض فلسطين وهي وأضاف، "نقول لمن ينتظر موت "فتح" ع
باقية فيها"، مؤكدًا أن الحركة ستبقى على العهد والقسم، وأن تكون هي الوفية لمعاناة وتضحيات 

 الشعب الفلسطيني، وأنها ستواصل عملها الوطني لمواجهة الحصار والعدوان على قطاع غزة.
بة أمام االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الهربية المحتلة وأمام وبيَّن األغا أن "فتح" ستبقى رأس الحر 

عمليات تهويد القدس وتهيير معالمها العربية واإلسالمية، الفتًا إلى أن توجه الشباب الفلسطيني 
لالشتباك مع االحتالل في مدن الضفة، جاء بعد أن أقفلت "إسرائيل" آفاق عملية التسوية أمام قيادة 

 نية.السلطة الفلسطي
أشهر وفي مقدمة صفوف أبناء "فتح" ما زال العدو يدير ظهره  3وأضاف، في ظل الهبة الشعبية منذ 

أمام حقوق شعبنا، ويصر على ممارسة العنصرية والفاشية بكل طرقها وأشكالها، موضحًا أن "فتح" 
ل جراء توجهت نحو التصعيد على مختلف الجبهات السياسية والشعبية والدبلوماسية ضد االحتال

 ممارساته العنصرية والعقابية بحق الشعب الفلسطيني.
، حيث سيشهد خطوات 2016العام بوأكد األغا أن الشعب الفلسطيني وقيادته مقبلة أمام واقع جديد 

حاسمة، أولها مواجهة عنصرية االحتالل وتحديد العالقة معه، ووقف التنسيق األمني، وثانيًا 
 67من لتقديم مشروع القرار بدولة فلسطين على األراضي المحتلة عام االستمرار بالتوجه لمجلس األ

." 
 1/1/2016  األيام  رام هللا

 
 : مواقف حركة حماس متباينة إزاء مبادرة إعادة تشغيل معبر رفح"الشعبية" .08
قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الهول، إّنه في حالة ": المستقبل"

الموافقة من جانب حكومة التوافق الوطني على مبادرة الفصائل الخاصة بفتح معبر رفح، فمن  تمت
 الُمؤكد أْن يتم تسليم إدارة المعبر إلى شخصيات وطنية يجري التوافق عليها.

سيتم استيعاب العاملين في المعبر بعد الموافقة على مبادرة "وأضاف الهول في تصريح صحافي، أّنه 
فلسطينية بشأن المعبر بهض النظر عن االنتماء السياسي، باإلضافة إلى أّن أمن المعبر الفصائل ال

سيكون تابعًا للرئاسة الفلسطينية استجابة لمطلب السلطة المصرية، وكذلك أْن تعود عائدات المعبر 
 ."المالية لتطويره

لمبادرة، ومواقف قياداتها حركة حماس حتى اآلن لم تعط جوابًا رسميًا بشأن هذه ا"وتابع الهول أّن 
متباينة وغير واضحة، فمنهم من يدعو إلى انتظار استالم المبادرة، وآخر يقول نحن لسنا بحاجة إلى 

 ."ُمبادرات جديدة
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تتجاوب حركة حماس مع هذه المبادرة بشكل إيجابي حتى يتم تخفيف  "أنوأعرب الهول عن امله في 
ال َيكون الشعب الفلسطيني رهينة لتجاذبات الفصائل المعاناة عن سكان قطاع غزة، وكذلك حتى 

 ."السياسية، واالنقسام
 1/1/2016  المستقبل  بيروت

 
 عمليات مقاومة الشهر الماضي 8شهيدا و 11القدس.. إحصائية:  .09

يشير تقرير أعّدته وكالة "قدس برس إنترناشيونال" لألنباء تقريرها حول انتهاكات : القدس المحتلة
مواطنًا  11سرائيلي في مدينة القدس المحتلة خالل الشهر الماضي، إلى استشهاد االحتالل اإل

فلسطينيًا برصاص االحتالل، إثر تنفيذ بعضهم عمليات فدائية داخل القدس ومشاركة البعض اآلخر 
في المواجهات في مناطق التماس، فضاًل عن تعّرض آخرين لعمليات إعدام ميداني دون وجود نّية 

الشهيد مصعب الهزالي الذي كان يعتبر من ذوي االحتياجات الخاصة واستشهد بتاريخ للطعن مثل 
 كانون أول/ ديسمبر. 26

عمليات فدائية نّفذها شّبان فلسطينيون في القدس المحتلة خالل الشهر  8وذكر التقرير، أن 
آخر فلسطينيًا على أرض القدس بينهم شاب من مدينة طولكرم، و  11الماضي، حيث اسُتشهد 

 اسُتشهد في مخيم قلنديا وهو من سكان مدينة البيرة.
 1/1/2016  قدس برس

 
 "مخاطر اضسالم المتطرف بصرامة" مواجهةنتنياهو يدعو العالم إلى  .22

د.ب.أ": حذر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمـس، مـن "الخطـر الكـامن "–تل أبيب 
 في اإلسالم المتطرف".

و، خــالل حفــل تخــريج دفعــة جديــدة مــن طيــاري ســالح الجــو، "ضــرورة إدراك العــالم الحــر وأكــد نتنيــاه
للخطـــر الكـــامن فـــي اإلســـالم المتطـــرف بفرعيـــه، الشـــيعي بقيـــادة إيـــران والســـني بقيـــادة داعـــش". ودعـــا 

 نتنياهو دول الهرب إلى مواجهة هذا الخطر بصرامة.
نيـة لـن تتسـامح مـع أي مـن أشـكال اإلرهـاب، على صـعيد آخـر، أكـد نتنيـاهو أن إسـرائيل وأذرعهـا األم

 بما في ذلك اإلرهاب اليهودي.
 1/1/2016األيام  رام هللا  
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 الجوية على نحو يمكنها من إرسال طائراتها إلى أ  مكان قدراتهاطورت  "إسرائيليعلون: " .21
إســـرائيل "د.ب.أ": قـــال وزيـــر الـــدفاع اإلســـرائيلي موشـــيه يعلـــون خـــالل الحفـــل: إن أعـــداء  -تـــل أبيـــب 

"يعلمــون جيــدًا أنــه مجــرد محاولــة إيــذائنا، ســوف نضــربهم بقــوة وســوف نفعــل ذلــك بأيــة وســيلة نجــدها 
 مناسبة من الجو والبحر أو البر".

وأضـاف: إن إســرائيل قـد طــورت قــدراتها الجويـة علــى نحــو يمكنهـا مــن إرســال طائراتهـا إلــى أي مكــان 
نا وعرقلــة حيــاة الســكان اإلســرائيليين ســواء مــن وضـرب "أولئــك الــذين يســعون علــى نحــو مســتمر إليــذائ
 خالل اإلرهاب أو من خالل تهريب األسلحة المتقدمة".

 1/1/2016األيام  رام هللا  
 

 نائب إسرائيلي: سنلغي اتفاقيات أوسلو ونضم األرض الفلسطينية إلى دولتنا .22
ء فيهــا أنــه "ال وجــود أثــارت تصــريحات النائــب اإلســرائيلي بتســلئيل ســموطريتش، والتــي جــا :الناصــرة

 للشعب الفلسطيني"، عاصفة من االحتجاجات في أروقة البرلمان اإلسرائيلي الـ "كنيست".
وخــالل نقــاش برلمــاني حــول مشــروع قــانون "أصــحاب ملكيــة األراضــي المنقولــة"، والــذي صــودق عليــه 

د ولــم يكــن هنــا شــعب مــن قبــل الـــ "كنيســت" بــالقراءة التمهيديــة، زعــم النائــب ســموطريتش قــائاًل "ال يوجــ
نمــا فــرض قــانون وســيادة الدولــة أوســلوفلســطيني، علــيكم الفهــم بأننــا ال نريــد فقــط إلهــاء اتفاقيــات  ، وا 

 والشعب اليهودي في الضفة وغزة".
وأضاف النائب عـن حـزب "البيـت اليهـودي" اليمينـي المتطـرف، "نحـن سنضـم المنـاطق سـواء شـئتم أم 

منحنا إياها هللا، نحن سنضم كل أجزاء الوطن إلى أرض إسرائيل"،  أبيتم؛ فهذه أرض إسرائيل لنا، لقد
 على حد تعبيره.

وقالــــت صـــــحيفة /يســــرائيل هيـــــوم/ العبريــــة الصـــــادرة اليــــوم الخمـــــيس، إن تصــــريحات النائـــــب أثـــــارت 
 احتجاجات واسعة في أوساط النواب العرب وأحزاب المعارضة اإلسرائيلية.

 31/12/2015قدس برس  
 

 مليارات دوالر لتحسين مستويات معيشة األقلية العربية 3خطط ضنفاق : ننتنياهومكتب  .23
مليــار دوالر( علــى مــدى  3.3ل )كمليــار شــي 13تعتــزم إســرائيل إنفــاق حــوالي األلفــي: وجــدي -القــدس

األعــوام الخمســة القادمــة لتحســين مســتوى معيشــة األقليــة العربيــة وتضــييق الفجــوة بينهــا وبــين الهالبيــة 
 اليهودية.
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مليون نسمة. والقائمة العربية  8.46بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم  21شكل العرب حوالي وي
ثالــث أكبــر كتلــة فــي البرلمــان اإلســرائيلي  هــي-صــهيرةالتــي تضــم أربعــة أحــزاب سياســية -المشــتركة 

 .120مقعدا من إجمالي عدد المقاعد البالغ  13)الكنيست( وتشهل 
جلــــس الــــوزراء زيــــادة االســــتثمار فــــي التعلــــيم والبنيــــة التحتيــــة والثقافــــة وتتضــــمن خطــــة وافــــق عليهــــا م

والرياضة والمواصالت في المناطق العربية التي جرى إهمالهـا لفتـرة طويلـة أو ال ترقـى إلـى مسـتويات 
 معيشة المواطنين اليهود.

حيح خطـأ وقال إيلي جرونر مدير عام مكتب رئـيس الـوزراء لرويتـرز يـوم الخمـيس "هـذه محاولـة لتصـ
 تاريخي."

الدراسـة بينمـا أشـار إلـى أن  إثنـاءوأضاف أنه في التعليم توجد فجوة بـين اإلنجـازات اليهوديـة والعربيـة 
 الرجال العرب ال يعملون في الهالب في المهن التي درسوها.

بالمئــة فقــط مــن قــوة العمــل المدنيــة فــي إســرائيل فــي حــين  13ووفقــا لجامعــة تــل أبيــب يشــكل العــرب 
 33بالمئـــة مــن الرجــال العـــرب يعملــون بينمـــا تبلــغ النســبة بـــين النســاء العربيـــات  75أرقــام أن  تظهــر

 بالمئة فقط.
وقــال جرونــر "نحــن نحــاول معالجــة هــذه المســائل بينمــا نشــجعهم علــى تحســين االنــدماج فــي المجتمــع 

 اإلسرائيلي."
ن اإلنفـــــاق علـــــى منـــــاطق صـــــناعية جديـــــدة واســـــتادات رياضـــــية والمزيـــــد مـــــ إنشـــــاءوتتضـــــمن الخطـــــة 

مدادات المياه.  المواصالت والطرق وا 
 وقال جرونر "هذا تحول في مخصصات اإلنفاق باتجاه هذه األولويات."

وقــال رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو فــي بيــان إن الخطــة ســتعزز إنفــاذ القــانون فــي قطــاع 
 األقلية مع تركيز على التشييد القانوني.

آليــــات  اإلســــرائيليةتهيــــر الحكومــــة  األولــــىوزيــــرة المســــاواة االجتماعيــــة "للمــــرة  وقالــــت جــــيال جامليــــل
علــى حصــتهم  إســرائيلفــي وزارات الحكومــة حتــى يحصــل المواطنــون العــرب فــي  األمــوالتخصــيص 

 ل(كشي 3.9123)الدوالر=  النسبية في ميزانية الدولة."
 31/12/2015  وكالة رويترز لألنباء
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 ستنفار في الشمال والجنوبتعلن اال "إسرائيل" .24
العامــة إن جــيش االحــتالل أعلــن حالــة االســتنفار علــى الحــدود الشــمالية مــع  اإلســرائيليةقالــت اإلذاعــة 

ســوريا ولبنــان، وعلــى الحــدود الجنوبيــة مــع قطــاع غــزة ومصــر، وذلــك تحســبًا لهجــوم قــد ينفــذه تنظــيم 
 ».داعش»الدولة اإلسالمية 

أبــو بكــر البهــدادي تجــاه « داعــش»إن التهديــدات التــي أطلقهــا زعــيم « وقالــت مصــادر أمنيــة إســرائيلية
إسرائيل تضفي مهزى جديدًا على وجود ذراعين لهذا التنظيم إحداهما في هضبة الجوالن واألخرى فـي 

أن هنـاك فـي الجــوالن تنظيمـًا صـهيرًا يطلـق علــى نفسـه اسـم شــهداء « وأضـافت تلـك المصــادر سـيناء.
ســتمائة عنصــر وعشــرات الــدبابات واآلليــات المدرعــة  حــواليم داعــش ولــه اليرمــوك وهــو مــواٍل لتنظــي

 «.وبإمكان هذا التنظيم شن هجمات ضد قواتنا
 1/1/2016المستقبل  بيروت  

 
 ةبسبب الهجمات الفلسطيني تلغي أكثر من ألفي وظيفة بلدية االحتالل في القدس .25

في القـدس « اإلسرائيلي»ة االحتالل صفعة قوية لما يسمى بلدي« هّبة القدس»وجه شباب : )أ.ف.ب(
التــي ســامت النــاس الهــوان بقــرارات تعســفية هــدمت بيــوتهم ورحلــتهم عنهــا، حيــث قــررت البلديــة التــي 
تواجه أزمة مالية مزمنة تفاقمت بسبب الهجمات الفلسطينية في األشهر األخيرة، إلهاء أكثر مـن ألفـي 

 أكد بيان صدر أمس الجمعة. وظيفة، كما
القــرار الــذي اتخــذ فــي وقــت يخــوض فيــه رئــيس البلديــة نيــر بركــات اختبــار قــوة مــع وزارة  ويــأتي هــذا

المالية منـذ أشـهر للحصـول علـى زيـادة فـي الميزانيـة، وقـال بركـات كمـا نقـل عنـه البيـان الصـادر عـن 
 في غياب المساعدة من قبل الوزارة.« إنه قرار صعب جدا لكن لألسف ليس لدينا خيار»مكتبه: 
موظفًا في قسم التنظيف تلقـوا رسـائل صـرف مـن الخدمـة. كـذلك لـن تبقـى قطاعـات  170ن وأوضح أ

 الثقافة والحماية االجتماعية والتعليم واألمن في منأى عن تدابير مماثلة.
آخـــرين عبـــر مختلـــف الوكـــاالت  مباشـــرة، وآالفـــاً وتوظـــف بلديـــة القـــدس ثمانيـــة آالف شـــخص بصـــورة 

فـي مـدة كهـذه »كمـا قالـت متحدثـة باسـم البلديـة. وزعـم بركـات  عهـا،موالجمعيات التي تعمـل بالتعـاون 
 «.تشهد هجمات نتوخى تلقي الدعم وليس الالمباالة

مليـون  450وبحسب الصحف تطالب البلدية منذ أسابيع وزير المالية موشـيه كحلـون بزيـادة ميزانيتهـا 
 وزير.ماليين يورو(، لكن مطلبها قوبل بالرفض من قبل ال 106 حواليشيكل )

 2/1/2016  الخليج  الشارقة
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 2016في  "إسرائيل"دراسات: بيئة هشة تنتظر للمركز القدس ل استراتيجيتقدير  .26
تحت عنوان "بيئة سياسية وأمنية هشة.. تنعكس على الملف الفلسطيني وتفصيالته" : عوض الرجوب
ي الواقـع األمنـي للجبهـات لمركـز القـدس لدراسـات الشـأن اإلسـرائيلي والفلسـطين اسـتراتيجيناقش تقدير 

المحيطـة بفلســطين المحتلـة، وحركــة االحـتالل، وتــأثيرات ذلـك علــى الواقـع الفلســطيني مـن حيــث بنيتــه 
السياسية وشكل تحركه في هذه المرحلة الحساسة من التاريخ، إضافة إلى رؤية االحتالل لكل مواطن 

 الصراع.
ربـــي مـــع إســـرائيل، خاصـــة العالقـــة مـــع مصـــر كمـــا رصـــد التقـــدير التحـــوالت الجديـــدة فـــي التعـــاطي الع

 واألردن، وبعض دول الخليج، ودوره في إطالق يد إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني المنتفض.
لمــا لهــذا العــام  2016وخـتم التقــدير الســنوي رؤيــة المركــز وتصــوراته فــي خالصــة محــددة لقــراءة العــام 

 راك السياسي تجاه القضية الفلسطينية.من بواعث قلق حقيقي على ملفات القدس وغزة، وشكل الح
ووفــق التقــدير، فــإن إســرائيل أمــام جبهتــين ســاخنتين فــي الشــمال علــى الحــدود مــع لبنــان وســوريا، وفــي 
الجنـــوب مـــع قطـــاع غـــزة، مقابـــل جبهتـــين هـــادئتين فـــي ســـيناء علـــى الحـــدود مـــع مصـــر والشـــرق علـــى 

 الحدود مع األردن.
ـــة شـــاملة  ـــدير قـــراءة تحليلي ـــة ألحـــداث فلســـطين التاريخيـــة العـــام ويتضـــمن التق ـــة السياســـية واألمني للبيئ

، ومناقشة الواقـع األمنـي للجبهـات المحيطـة بفلسـطين، وتأثيراتـه علـى 2016الماضي واستشراف عام 
 الواقع الفلسطيني.
 مخططات إقليمية

هـا مـع يوضح التقدير أن إسرائيل تسعى في هذا العام إلى جملة من المخططـات أهمهـا توسـيع عالقات
الـــدول العربيـــة لتحقيـــق جملـــة مـــن األهـــداف، أهمهـــا فـــي الملـــف الفلســـطيني تطويـــق انتفاضـــة القـــدس، 

ألـــف وحـــدة اســـتيطانية، ورفـــع ســـقف المهـــاجرين اليهـــود إلـــى فلســـطين المحتلـــة إلـــى  55وتمريـــر بنـــاء 
 خمسين ألفا سنويا.

جــارة الهــاز، وتعزيــز البنيــة ، وتوســيع ت1948وداخليــا، رجــح التقــدير مــس البيئــة السياســية لفلســطينيي 
 األمنية في مواجهات الجبهات الشمالية والجنوبية.

، مـن حيـث 2016ووفق تقدير مركز القدس، فإن االحتالل يعد عدته لمدينة القـدس المحتلـة فـي عـام 
"، ثــم الســعي لتمريــر مــا يعــرف بالتقســيم الزمــاني، تمهيــدا 1الشــروع فــي البنــاء االســتيطاني بمنطقــة "إي

هـــادئ نحـــو التقســـيم المكـــاني، وأخيـــرا المـــس بالـــديمهرافيا بإلهـــاء إقامـــة أكثـــر مـــن أربعـــين ألـــف لمســـار 
 فلسطيني.
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ويوضــح التقــدير أن الضــفة الهربيــة تشــكل مســرح األحــداث وانتفاضــة القــدس، وعليــه تســعى مختلــف 
ي ظـل األطراف لترتيب الحالة السياسـية، محـذرا هنـا مـن خطـر اإلربـاك الفلسـطيني علـى االنتفاضـة فـ

 األداء السياسي للسلطة والفصائل الحالي.
وهنـــا يقـــول مـــدير مركـــز القـــدس لدراســـات الشـــأن اإلســـرائيلي عـــالء الريمـــاوي إن إســـرائيل تـــدرك حجـــم 
الضعف الذي عليه الجانب الفلسطيني، من حيث البيئة المحيطة، وبذلك تسعى الستهالل هذا الواقـع 

 في تمرير مخططاتها.
ذلـك أن الجانـب الفلسـطيني ال زال يملـك جملـة مـن أوراق قـوة، هـي: المقاومـة  لكن الريماوي يـرى رغـم

ــة الــوعي المتصــاعد داخــل هــذه الســاحة، 48فــي غــزة، وانتفاضــة القــدس، والوحــدة فــي منــاطق  ، وحال
وتقــــارب حركــــة المجتمــــع هنــــاك مــــع بــــاقي المنــــاطق الفلســــطينية، وضــــعف البيئــــة األمنيــــة المحيطــــة 

 باالحتالل.
 جبهة غزة

ق مركــز القــدس، فــإن غــزة ســتظل هــذا العــام جبهــة ســاخنة، ويــرى االحــتالل فــي خضــوعها لحركــة ووفــ
المقاومة اإلسالمية )حماس( خطرا قـابال لالنفجـار فـي كـل لحظـة، ومـن ثـم ستسـعى إسـرائيل بكـل قـوة 

 الستبدال البيئة السياسية فيها من غير اللجوء للحرب الرتفاع التكلفة.
بوجـوب االنتهـاء مـن غـزة بنسـخة حمـاس، مقابـل موقـف رسـمي فلسـطيني وهنا يشير إلى رؤية مصـر 

 مرتبك تمثله السلطة الفلسطينية.
أما حمـاس فتـرى أن غـزة "قاعـدة وجـود واسـتنزاف فـي آن واحـد"، نظـرا لتحـول غـزة إلـى التقـاء لمحـاور 

 ومصالح مختلفة تتجاوز الكل الفلسطيني.
لحالي في غزة، مشيرا إلى جملة سيناريوهات فـي هـذا وخلص المركز إلى أنه ال ضمان لواقع الهدوء ا

الملـــف، بينهـــا ســـحب حكومـــة غـــزة حضـــورها األمنـــي علـــى الحـــدود مـــع مصـــر وتســـليم المعـــابر للجنـــة 
 فصائلية، أو خوض حرب مع إسرائيل، مما سيؤدي إلى حالة من الفوضى.

 جبهة سيناء
عيد بنـاء تعـاون إسـتراتيجي مـع في جبهة سيناء، يوضـح التقـدير أن إسـرائيل حققـت نجاحـات علـى صـ

مصر، وأبعد مـن ذلـك أمـل بتوسـيع دائـرة التـأثير المصـري فـي المنطقـة لتهييـر البيئـة األمنيـة فـي غـزة 
 ومنع تهريب السالح، باإلضافة إلى مواصلة الحصار القائم على القطاع.

وربــط وجــود  ورجــح المركــز اســتمرار مصــر فــي اســتخدام ســيناء كزاويــة مــن زوايــا التحشــيد علــى غــزة،
تنظيم الدولة اإلسالمية فيها بحركة حماس، مشيرا إلى اعتبـار النظـام المصـري االسـتمرار فـي العالقـة 
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مع إسرائيل بوابة استرزاق من أميركا وبعض الدول األوروبية، مرجحا أن تقود هذه العالقة إلى توسع 
 شكل التحالف اإلسرائيلي المصري إلى عالقة إسرائيل مع العرب.

جهــة ثانيــة، يشــير تقــدير مركــز القــدس إلــى أن إســرائيل تــرى فــي الجبهــة الشــمالية هاجســا أمنيــا مــن 
حقيقيا، لتعدد الالعبين، وتقدر أن تدهور األوضاع األمنية في هذه المنطقة حتمي، خاصة مع حزب 

-مـا هللا، ونتيجة لحضور الفصائل السورية المسلحة التي قـد تحسـم أمرهـا فـي مواجهـة االحـتالل، ورب
 قيام فصائل فلسطينية بالتحرك على هذه الجبهة.  -وهذا ما يخيف إسرائيل

 1/1/2016  الجزيرة نت  الدوحة
 

 اضسرائيليون يفتقدون األمان وحكومة نتنياهو تخسر أغلبيتهاان لـ"واال" و"يديعوت": استطالع .27
رائيلية، أن غالبيـة كشـف اسـتطالعان للـرأي نشـرا أمـس فـي الصـحافة اإلسـ :برهوم جرايسـي -الناصرة 

اإلســرائيليين بــاتوا ال يشــعرون باألمــان الشخصــي. فــي حــين لــو جــرت االنتخابــات البرلمانيــة "اليــوم"، 
سيخســر االئــتالف اليمينــي المتطــرف الحــاكم حاليــا، األغلبيــة الهّشــة التــي يرتكــز عليهــا فــي الكنيســت. 

أيضــا مــن قوتــه اإلجماليــة معــا، كمــا أن اليمــين المتطــرف ككــل، بمــا فيــه اليمــين المعــارض، سيســخر 
 الحتفاظ أغلبيته المطلقة، ويضمن لنتنياهو مواصلة الحكم.

من الجمهور اإلسرائيلي يرى أن أمانه  %18، إن اإلخباريفقد قال استطالع للرأي، نشره موقع "واال" 
إن أمــنهم الشخصــي قــد  %43الشخصــي قــد تضــرر جــدا علــى وقــع الهّبــة الفلســطينية، فــي حــين قــال 

قـالوا إن أمـنهم الشخصـي  %29يعتبرون أمنهم قد تضـرر. ويضـاف لهـم  %61رر، ما يعني أن تض
 إن أمنهم لم يتضرر. %9قد تضرر بشكل قليل، بينما قال 

ــة االقتصــادية بالقــدر الكــافي، ويســمي االســتطالع المقاومــة  %71وقــال  إن حكــومتهم ال "تعــالج" الهّب
علــى الحكومــة أن تواجــه اإلرهــاب اليهــودي بــنفس القــدر،  إن %58الفلســطينية بـــ"اإلرهاب". كمــا قــال 

 طالب بمواجهة اإلرهاب اليهودي بوسائل أخف، حسب تعبير االستطالع. %33مقابل 
وعــرض اســتطالع صــحيفة "يــديعوت أحرنــوت" وضــعية الحلبــة البرلمانيــة فــي مــا لــو جــرت االنتخابــات 

ت األخيـرة، وتبـين أن القـوة اإلجماليـة لألحـزاب أشهر على االنتخابـا 10البرلمانية في هذه األيام، بعد 
مقعـدا ستخسـر مـن قوتهـا بفعـل خسـارة  120مقعـدا مـن أصـيل  61التي تشكل الحكومة الحالية، ولها 

 30حــزب الليكــود خمســة مقاعــد، وســيكون المشــهد كالتــالي: حــزب الليكــود بزعامــة نتنيــاهو يهــبط مــن 
مقاعـد إلـى  8تحـالف المسـتوطنين "البيـت اليهـودي" مـن  مقعدا، بينما سترتفع قـوة 25مقعدا اليوم إلى 

مقاعد في  8اليوم إلى  10مقعدا، )بهياب قائمة منافسة(، كما سيسخر حزب "كلنا" مقعدين، من  12
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مقعــدا. مــا يعنــي أن  13االســتطالع، وتحــافظ كتلتــا المتــدينين المتــزمتين علــى قوتهمــا معــا، وهــي مــن 
 مقعدا حسب االستطالع. 57مقعدا اليوم إلى  61ستهبط من  لالئتالف الحاكم اإلجماليةالقوة 

ورغم هذا، فإن اليمين المتطرف سيحافظ على األغلبية المطلقـة، بعـد احتسـاب مقاعـد حـزب "يسـرائيل 
بيتينو" بزعامة أفيهدور ليبرمان، الذي يجلس فـي المعارضـة، إذ تتنبـأ اسـتطالعات الـرأي لـه أن ترتفـع 

ـــه مـــن  مقاعـــد، وهـــذا أقـــل مـــن اســـتطالعات أخـــرى ظهـــرت فـــي الشـــهرين  8لـــى مقاعـــد اليـــوم إ 6قوت
 األخيرين، وقد ارتفعت أسهم ليبرمان على خلفية تصريحاته الدموية في أوج الهّبة الفلسطينية.

ـــذي يضـــم حـــزب "العمـــل" بزعامـــة يتســـحاق  ويقـــول االســـتطالع، إن تحـــالف "المعســـكر الصـــهيوني" ال
مقعـــــدا فـــــي  18مقعـــــدا اليـــــوم إلـــــى  24فنـــــي، ســـــيهبط مـــــن هيرتســـــوا، و"الحركـــــة" بزعامـــــة تســـــيبي لي

االســتطالع، فــي حــين سيســتعيد حــزب "يوجــد مســتقبل قوتــه التــي كانــت قبــل االنتخابــات األخيــرة، إذ 
في االستطالع. وستحافظ القائمة المشتركة لقوى فلسطينيي  18مقعدا اليوم إلى  11سترتفع قوته من 

 5حــين ســيرتفع حــزب "ميــرتس" اليســار الصــهيوني مــن  مقعــدا، فــي 13علــى قوتهــا الحاليــة مــن  38
 مقاعد في االستطالع. 6مقاعد اليوم إلى 

 2/1/2016  الغد  عّمان
 

 حظر نشر تفاصيل هجوم تل أبيب وتوسيع البحث عن المنفذ"يديعوت أحرونوت":  .22
فجــر  لصـحيفة "يــديعوت أحرونـوت" العبريـة، اإللكترونـيذكـر الموقــع  :"القــدس" دوت كـوم -تـل أبيـب 

صــابة   8اليــوم الســبت، أنــه تقــرر حظــر نشــر تفاصــيل هجــوم تــل أبيــب الــذي أدى لمقتــل إســرائيليين وا 
 آخرين.

وبحسب الموقع، فإنه تقرر أيضا حظر نشر تفاصيل مقتل إسرائيلي شمال تل أبيب رميا بالرصاص، 
 دون معرفة األسباب، على الرغم من أن المعلومات تشير إلى أنه حادث جنائي.

وما زالت قوات كبيرة من الشرطة اإلسـرائيلية تحـاول الوصـول إلـى منفـذ العمليـة، حيـث تـم توسـيع هذا 
رقعة البحث عنه بنشر مزيد من القوات الشرطية، بمساندة ضباط من "الشاباك" فـي محاولـة للوصـول 

 إليه.
 2/1/2016موقع صحيفة القدس  القدس  

 
 "اليمين"م : الهبة الفلسطينية وترسيخ حك2015 "إسرائيل" .22

الهبــة الفلســطينية، التــي انــدلعت فــي القــدس المحتلــة وامتــدت إلــى الضــفة الهربيــة، هــي : بــالل ضــاهر
بالنسـبة إلسـرائيل، لـيس فقـط ألنهـا حـدث أمنـي متـدحرج ومسـتمر، أو  2015الحدث األبرز في العـام 
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نمـا باألسـاس ألن ا إلسـرائيليين لـم يعرفـوا ألنها أدت إلى سقوط شهداء فلسطينيين وقتلـى إسـرائيليين، وا 
كيفيــة قراءتهــا، هــل هــي انتفاضــة ثالثــة أم أنهــا عمليــات فرديــة، وأيضــا ألنهــا اســتهدفت باألســاس أفــراد 
ــــة، رغــــم حــــدوث  ــــة فــــي األراضــــي المحتل قــــوات األمــــن اإلســــرائيليين والمســــتوطنين، وســــاحتها المركزي

 عمليات، قليلة نسبيا، داخل الخط األخضر.
نمــا مــن محاولــة تجاهــل الفلســطينيين. وهــي وامتنــاع إســرائيل عــن قــر  اءة صــحيحة ال ينبــع مــن جهــل وا 

تــرفض االعتــراف بــأن ممارســاتها ضــد الفلســطينيين تســتدعي رد فعــل. إذ أن جهــات أمنيــة إســرائيلية 
حــذرت، علــى ســبيل المثــال، مــن أن اقتحامــات المســتوطنين للحــرم القدســي وباحــات المســجد األقصــى 

الفلسطينيين. كما أن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأمالكهـم تثير حالة غليان في صفوف 
ومقدســاتهم تــؤجج مشــاعر الهضــب ضــد االحــتالل. وتفــاقم هــذا الهضــب فــي أعقــاب اعتــداء إرهــابيين 
صـابة شـقيقه  يهود على منزل عائلة الدوابشـة فـي قريـة دومـا واستشـهاد الطفـل الرضـيع علـي ووالديـه وا 

لى جانب ذلـك، فـإن سـعي أحمد بحروق خطيرة. وي سهم في ذلك الهياب المطلق ألفق حل سياسي. وا 
تعاسـه وتقييـد حريتـه، هـي مـن  فقـاره وا  إسرائيل المتواصل إلى تدمير المجتمع الفلسطيني في القـدس، وا 

 أسباب االنتفاض.
نمــا قبــل ذلــك. بــ دأت وخالفــا لالعتقــاد الســائد، فــإن الهبــة لــم تبــدأ فــي مطلــع تشــرين األول الماضــي، وا 

بــالتزامن مــع تصــعيد االقتحامــات للحــرم القدســي، بحجــة حلــول األعيــاد اليهوديــة فــي أيلــول الماضــي. 
وحينها بدأت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين في القدس الشرقية وقـوات االحـتالل، وأطلقـت عليهـا 

ء حجــر إلــى إســرائيل تســمية 'إرهــاب الحجــارة'، وســعت إلــى ســن قــانون يرفــع عقوبــة الســجن علــى إلقــا
ــــى  ــــك اتخــــاذ الحكومــــة اإلســــرائيلية قــــرار بتعــــديل تعليمــــات إطــــالق النــــار عل عشــــرين عامــــا. وتــــال ذل
المتظـاهرين الفلسـطينيين، بحيــث تسـمح التعليمــات الجديـدة بــإطالق النـار علــى متظـاهرين ال يشــكلون 

 خطرا على قوات االحتالل.
لـــى جانبهـــا عـــدد قليـــل مـــن عمليـــات ومنـــذ مطلـــع تشـــرين األول الماضـــي، ظهـــرت عمليـــات الطعـــن، وا  

الدهس التي ينفـذها أفـراد ال يوجـد فـي ماضـيهم مـا يـوحي أو ينبـه بإقـدامهم علـى مثـل هـذه العمليـات. 
وفي المقابل، تعالت دعوات مسؤولين إسرائيليين، سياسيين وأمنيين، لكل مـن بحوزتـه سـالحا مرخصـا 

طالق النار على أي شخص يعتقـدون أنـه سـينفذ عمليـة طعـن. وتبـين أنـه فـي ظـل أجـواء  إلى حمله وا 
التصعيد اإلسرائيلي هذه، سقط شهداء فلسطينيون ال عالقة لهم بأي عملية طعن أو دهس، وحتى أن 

 مواطنين إسرائيليين، وكذلك أفراد قوات أمن، أطلقوا النار على يهود اعتقادا منهم أنهم عرب.
سرائيلية على أن  إسرائيل تمارس سياسة اإلعدام الميـداني بحـق وأكدت منظمات حقوق إنسان دولية وا 

ـــت إســـرائيل  الفلســـطينيين ومـــن دون أن يثبـــت أن الشـــهداء أو الجرحـــى ضـــالعون فـــي هجـــوم. وتجاهل



 
 
 
 

 

 29 ص                                              3800 العدد:        2/1/2016 السبت التاريخ: 
  

ـــى هـــدم بيـــوت  ـــا اإلســـرائيلية عل الرســـمية تقـــارير المنظمـــات الحقوقيـــة. كـــذلك صـــادقت المحكمـــة العلي
 فلسطينيين بادعاء تنفيذهم هجمات.

ســطينية علــى الشــعور بــاألمن داخــل إســرائيل، وأظهــرت اســتطالعات الــرأي أن أغلبيــة وأثّــرت الهبــة الفل
اإلسرائيليين يترددون في ارتياد األمـاكن العامـة، وأكـدوا علـى حـدوث تراجـع كبيـر فـي شـعورهم بـاألمن 
الشخصي. كذلك أظهرت هذه االستطالعات فقدان رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيـامين نتنيـاهو، لثقـة 

 هور حيال قدرته على مواجهة الوضع األمني.الجم
 

 *اليمين يرسخ حكمه وينقل ممارسات االحتالل لداخل إسرائيل*
آذار الماضــي، عــن ترســخ حكــم اليمــين فــي  17أســفرت االنتخابــات العامــة للكنيســت، التــي جــرت فــي 

 54يسـرائيل بيتينـو'( بــإسرائيل، بعد أن فازت كتلة أحزاب اليمـين )الليكـود، 'كوالنـو' 'البيـت اليهـودي'، '
مقعــدا  13يمــين )'المعســكر الصــهيوني'، 'يــيش عتيــد'(، و –مقعــدا ألحــزاب الوســط  35مقعــدا، مقابــل 

مقاعـد لحـزب ميـرتس  5مقعـدا للقائمـة المشـتركة، و 13لألحزاب الحريدية )شاس، 'يهـدوت هتـوراة'(، و
 اليساري الصهيوني.

'يوم أسود' بالنسبة لوسائل اإلعـالم، التـي أخفقـت فـي  ويصف محللون إسرائيليون يوم االنتخابات بأنه
رؤية صورة النتائج وفوز اليمين، رغم أن استطالعات الرأي التي سبقت االنتخابات أكدت تكرارا على 
أن كتلة أحزاب اليمـين ستحصـل علـى عـدد المقاعـد األكبـر، لكـن وسـائل اإلعـالم لـم تـر الفـوز الكبيـر 

و الكثيـرون فـوز الليكـود إلـى التفوهـات العنصـرية التـي أطلقهـا نتنيـاهو الذي حققه حزب الليكـود. ويعـز 
في يوم االنتخابات من أجل حث ناخبيه على التوجه إلـى صـناديق االقتـراع، ومـن بـين هـذه التفوهـات 

 أن 'العرب يتوجهون بالحافالت إلى صناديق االقتراع'.
كـــود ونتنيـــاهو، وأن قائمـــة 'المعســـكر وأظهـــرت نتـــائج االنتخابـــات عـــدم وجـــود بـــديل حقيقـــي لحـــزب اللي

الصهيوني'، بقيادة يتسحاق هرتسوا، كانت نسـخة عـن الليكـود ولكنهـا نسـخة مشـوهة. رغـم ذلـك، فـإن 
نتنياهو لم ينجح حتى اآلن في ضم 'المعسـكر الصـهيوني' إلـى حكومتـه، رغـم محاوالتـه هـو وهرتسـوا 

الحريـــديم، وبقـــاء 'يســـرائيل بيتينـــو' فـــي  –ن فــي هـــذا االتجـــاه، ويكتفـــي فـــي هـــذه األثنـــاء بتحــالف 'اليمـــي
 صفوف المعارضة. 

وتحدثت تقارير في األسابيع األخيـرة عـن أن نتنيـاهو يسـعى حاليـا إلـى ترسـيخ حكمـه أكثـر مـن خـالل 
تشكيل كتلة يمينية كبيرة تضم أحزاب يمينية أخرى أو أجزاء منهـا، فـي مـوازاة المبـادرة إلـى سـن قـانون 

 لي بتكليف رئيس أكبر كتلة في الكنيست فقط بتشكيل الحكومة.يرغم الرئيس اإلسرائي
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، باســـتمرار التوســـع 2009ويـــنعكس ترســـيخ حكـــم اليمـــين، منـــذ عـــودة نتنيـــاهو إلـــى الحكـــم فـــي العـــام 
االســتيطاني ومنــع إمكانيــة قيــام دولــة فلســطينية. كــذلك يــنعكس بنقــل ممارســات االحــتالل إلــى داخــل 

صــوت يعــارض أو منــاهض لسياســة حكومــة اليمــين، وبشــكل  إســرائيل، بحيــث يــتم إخــراس وقمــع أي
خـــاص األقليـــة العربيـــة والمنظمـــات الحقوقيـــة. وفـــي أعقـــاب تقـــارير جمعيـــة 'يكســـرون الصـــمت'، التـــي 
تفضـــح ممارســـات االحـــتالل ضـــد الفلســـطينيين، شـــن اليمـــين حملـــة ضـــد الـــرئيس اإلســـرائيلي، رؤوفـــين 

شـارك فيهـا منـدوب عـن 'يكسـرون الصـمت'، ورغـم ريفلـين، لمجـرد أنـه شـارك فـي مـؤتمر فـي نيويـورك 
 أنهما لم يتواجدا في الوقت نفسه على المنصة.

كذلك ينعكس حكم اليمين في ترسيخ سيطرة رأس المـال واالحتكـارات فـي االقتصـاد اإلسـرائيلي، وبـرز 
ذلك مـؤخرا فـي المصـادقة علـى خطـة الهـاز الحكوميـة، التـي عارضـتها كافـة الجهـات خـارج االئـتالف 

 الحكومي، لكن أحزاب اليمين قاطبة أيدتها.
 

 *عزلة إسرائيل ووضعها الجيوسياسي*
تدل مؤشرات عديدة على أن عزلة إسرائيل الدوليـة أخـذت تتعمـق فـي الفتـرة األخيـرة. وثمـة أمثلـة علـى 
هــذا االتجــاه، بينهــا: وســم منتجــات المســتوطنات فــي أســواق االتحــاد األوروبــي؛ اتســاع ظــاهرة وصــف 

بأنهـا دولـة أبرتهايـد )تفرقـة عنصـرية( والمطالبـة بفـرض عقوبـات ضـدها أسـوة بالعقوبـات التـي  إسرائيل
جرى فرضها علـى نظـام البـيض فـي جنـوب أفريقيـا فـي ثمانينيـات القـرن الماضـي، وقـد حـذر مـن هـذه 
الظاهرة تقرير صادر عن 'معهد أبحاث األمن القومي' في جامعة تل أبيب؛ تفاقم حالة االغتراب بـين 
إســرائيل واليهــود األميــركيين، وتزايــد انضــمام األخيــرين إلــى الحركــة العالميــة لمقاطعــة إســرائيل وفــرض 

 (.BDSعقوبات عليها )
وعلى الصعيد األمني، ورغم التهيرات الجيوسياسية في المنطقة، فإن إسرائيل ما زالت ترى بإيران أنها 

لى الرغم من توقيع االتفاق النووي. كما تعتبر تشكل التهديد األكبر عليها، بسبب برنامجها النووي وع
 إسرائيل أن التهديدات ضدها هي من جهة حزب هللا وحماس وتنظيم 'الدولة اإلسالمية' )داعش'(.

وفيمـــا يتعلـــق بـــالحرب فـــي ســـوريا وتكثيـــف التواجـــد العســـكري الروســـي فيهـــا، فـــإن إســـرائيل ســـعت منـــذ 
ا العســكرية فــي األراضــي الســورية مــع روســيا، بحيــث البدايــة، ويبــدو أنهــا نجحــت، فــي تنســيق عملياتهــ

تستمر في استهداف مقاتلي حزب هللا وضباط إيرانيين وشحنات أسلحة من سوريا إلى لبنان مـن دون 
أن تعتـــرض المضـــادات الروســـية الطـــائرات والصـــواريخ اإلســـرائيلية، مثلمـــا حـــدث لـــدى اغتيـــال عميـــد 

 األسرى اللبنانيين، سمير القنطار.
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ة األخرى، ال ترى إسرائيل أي تهديد من جانب الدول العربية، بعـد أن تحسـنت عالقاتهـا مـع من الجه
نظـــام الـــرئيس المصـــري عبـــد الفتـــاح السيســــي، وصـــيانة العالقـــات مـــع األردن )رغـــم التـــوترات حــــول 
اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى(، ووقوفها مع دول الخليج فـي صـف واحـد ضـد إيـران. كـذلك 

نبــاء، مـؤخرا، إلــى سـعي إســرائيل وتركيــا إلـى إعــادة العالقـات الدبلوماســية بينهمـا، بعــد األزمــة تشـير األ
، وتـدهورت بشـكل كبيـر فـي 2008في هذه العالقات المستمرة منذ العدوان علـى غـزة فـي نهايـة العـام 

 .2010أعقاب مهاجمة أسطول الحرية في العام 
 

 *الفساد*
يل فـي ظـل قضـايا الفسـاد فـي أروقـة الحكـم فـي إسـرائيل. ففـي بدايـة بدأ العام الحالي وانتهى فـي إسـرائ

العـام تـم الكشـف عـن الفضـيحة التـي باتـت تعـرف ب'قضـية يسـرائيل بيتـين'، والتـي يـتهم فيهـا قيــاديون 
فــي حــزب 'يســرائيل بيتينــو'، الــذي يتزعمــه أفيهــدور ليبرمــان، بــاختالس أمــوال مــن خزينــة الدولــة. وفــي 

رت نائبة وزير الداخلية السابق، فاينا كيرشنباون، أبرز أعضاء الكنيست من إطار هذه القضية، اضط
 'يسرائيل بيتينو' إلى االستقالة من منصبها ومن عضوية الكنيست.

بقــرار صــدر عــن المحكمــة العليــا يــدين رئــيس الحكومــة الســابق، ايهــود أولمــرت،  2015وانتهــى العــام 
شـباط المقبـل، وذلـك  15سـنة ونصـف السـنة، تبـدأ فـي  مجددا بتلقي رشـوة والحكـم عليـه بالسـجن لمـدة

فـي إطــار قضــية 'هوليالنــد'. وأكــدت المحكمــة علــى إدانـة مجموعــة مــن المســؤولين الســابقين فــي بلديــة 
 القدس في إطار هذه القضية وبينهم رئيس البلدية السابق، أوري لوبليانسكي.

لفان شالوم، إلى االسـتقالة واعتـزال الحيـاة واضطر مؤخرا وزير الداخلية والقيادي في حزب الليكود، سي
السياســية فــي أعقــاب شــبهات ضــده بــالتحرش الجنســي بحــق نســاء عملــن تحــت إمرتــه. كــذلك اضــطر 
عضو الكنيسـت يينـون ميهـال، مـن حـزب 'البيـت اليهـودي'، إلـى االسـتقالة مـن عضـوية الكنيسـت بعـد 

معـه فـي موقـع 'والـال' االلكترونـي الـذي  االشتباه بارتكابه مخالفات التحرش الجنسي بحـق نسـاء عملـن
 كان يرأس تحريره.

واستمرت هـذا العـام الفضـائح فـي جهـاز الشـرطة، بعـد االشـتباه بضـباط كبـار بـالتحرش الجنسـي بحـق 
شرطيات وضابطات. وُكشف النقاب مؤخرا عن 'عالقـة محظـورة' بـين المفـتش العـام للشـرطة السـابق، 

ك أقـدم ضـابط شـرطة علـى االنتحـار فـي أعقـاب االشـتباه بتلقيـه يوحنان دانينيو، وضابطة شرطة. كذل
 رشوة، فيما تم زج ضابط آخر في السجن.    

 31/12/2015  48عرب 
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 لجند  رفع سالحه في "حفل الدم" يوماً  21السجن  .32
حكمـــت محكمـــة عســـكرية إســـرائيلية، يـــوم الجمعـــة، علـــى جنـــدي إســـرائيلي  :ترجمـــة خاصـــة -القـــدس 

 بسبب مشاركته في الحفل الذي عرف باسم "حفل الدم" ورفع سالحه فيه. يوما 21بالسجن لـ 
واتهـــم الجنـــدي الـــذي يعمـــل فـــي كتيبـــة "ناحـــال" بـــالرقص خـــالل الحفـــل رافعـــا ســـالحه، قبـــل أن يســـمح 
لمستوطنين آخرين باستخدام السـالح للـرقص فـي ذات الحفـل، وهـم يلوحـون ببندقيتـه وعشـرات البنـادق 

 يجري التحري حول هوياتهم. بعضها لجنود إسرائيليين
وفـــي ســـياق آخـــر، قـــرر قائـــد لـــواء "كفيـــر" الـــذي يعمـــل بالضـــفة نقـــل جنـــديين إلـــى وحـــدات أخـــرى بعـــد 

 اإلساءة لمعتقلين فلسطينيين واستخدام العنف ضدهما.
 1/1/2016موقع صحيفة القدس  القدس  

 
 بيبعقب عملية "ديزنكوف".. قوات االحتالل تفرض "طوقًا أمنياً" على تل أ .31

(، 1|1فرضــت قــوات وشــرطة االحــتالل اإلســرائيلي طوقــًا أمنيــًا مشــددًا، مســاء يــوم الجمعــة ): الناصــرة
على عدٍد مـن أحيـاء مدينـة "تـل أبيـب المحتلـة"، ونصـبت حـواجز ونقـاط تفتـيش علـى مـداخل ومخـارج 

صابة آخرين بإطالق نار وسط المدينة.  المدينة، عقب مقتل مستوطنين وا 
آخـــرون علــى األقـــل  10لســابعة" فـــي التلفزيــون العبـــري، أن إســرائيليْين قـــتال وأصــيب وذكــرت "القنـــاة ا

بجراح، بينهم إصابات بالهة الخطـورة، فـي عمليـة إطـالق النـار فـي شـارع "ديزنكـوف" وسـط مدينـة تـل 
 أبيب.

 وطالبت قوات االحتالل، عقب تنفيذ عملية إطالق النار وانسحاب المنفذ، المستوطنين بإغالق أبـواب
منــازلهم "بإحكــام"، وعــدم الخــروج منهــا، "إال بعــد وصــول تعليمــات مــن الشــرطة عبــر رســائل الجــوال"، 

 ".100عن أي شخص مشبوه أو حركة مريبة، "عبر الخط الساخن  واإلبالا
ألــف مســتوطن، "مدينــة أشــباح"، وخلــت الشــوارع مــن  450وبــدت مدينــة تــل أبيــب، والتــي يقطنهــا نحــو 

 االحتالل والشرطة، التي كانت تقوم بأعمال التفتيش".المارة، "إال من قوات 
 1/1/2016قدس برس  

 
  أكتوبرتشرين األول/ مصابين منذ مطلع  15710و شهيداً  142وزارة الصحة:  .32

 15710شهيدًا ارتقوا منذ مطلع أكتوبر، فيما أصيب  142أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن  :رام هللا
 حتالل بالضفة الهربية وقطاع غزة.خالل المواجهات مع قوات اال

 سيدات. 7طفاًل وطفلة و 27وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثالثاء، أن من بين الشهداء 
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بالرصاص المعدني  3104مواطنًا أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب  1887وأشارت إلى أن 
 لفلسطيني ميدانيًا.عوالجتهم طواقم الهالل األحمر ا 1974المهلف بالمطاط، بينهم 

أصيبوا بالرضوض  360باالختناق نتيجة الهاز المسيل للدموع، إضافة إلى  231آالف و 10وأصيب 
مواطنًا بالحروق خالل  38والكسور نتيجة اعتداءات قوات االحتالل والمستوطنين، فيما أصيب 

 المواجهات.
بالرصاص  2964صاص الحي، ومواطنًا بالر  1207وفي التفاصيل، فقد أصيب في الضفة الهربية 
مواطنًا بالرضوض والكسور نتيجة اعتداءات  316المعدني المهلف بالمطاط، فيما أصيب 

أصيبوا باالختناق نتيجة  9629المستوطنين وجيش االحتالل عليهم بالضرب المبرح، إضافة إلى 
 الهاز المسيل للدموع.

بالرصاص الحي  358طفاًل، بينهم  593وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين بالضفة الهربية 
بشكل مباشر بقنابل الهاز، إضافة إلى  27بالرصاص المعدني المهلف بالمطاط، فيما أصيب  154و

  نتيجة االعتداء عليهم بالضرب 54
 31/12/2015موقع وزارة الصحة الفلسطينية  

 
 من الضفة  شهيداً  23االحتالل يسلم جثامين  .33

مصادر في االرتباط الفلسطيني أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أعلنت القدس العربي:  –رام هللا
جثمانًا لشهداء فلسطينيين من محافظات الضفة الهربية المختلفة كانت تحتجزهم. وبحسب  23سلمت 

من بين الشهداء من محافظة الخليل وحدها والباقين موزعون بين نابلس ورام هللا  17المصادر فإن 
 وجنين.

ق باسم أهالي الشهداء في محافظة الخليل رائد األطرش إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي وقال الناط
شهيدا من المحافظة. وتمت  17سلمتهم عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر أمس، جثامين 

 عملية التسليم على معبر ترقوميا غرب مدينة الخليل.
شهداء في محافظة الخليل أمين البايض أن الحملة واعتبر منسق الحملة الوطنية السترداد جثامين ال

الوطنية ومن خالل مركز القدس للمساعدة القانونية تمكنت من إجبار االحتالل على تسليم جثامين 
 شهداء محافظة الخليل.

جثمانا من الخليل وحدها لشهداء ارتقوا منذ بداية  22يذكر أن االحتالل اإلسرائيلي ما يزال يحتجز 
رين األول الماضي. كما سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عائلتي الشهيدين أنس بسام أكتوبر/ تش

من بلدة سلواد شمال شرق محافظة رام هللا والبيرة جثمانيهما  21ومحمد عبد الرحمن عياد 21حماد 
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أمس الجمعة. وأبلغ االرتباط الفلسطيني العائلتين باستالم الجثامين قرب معسكر عوفر غرب مدينة 
رام هللا. يذكر أن حماد استشهد في الرابع من ديسمبر/ كانون األول الماضي والشهيد عياد ارتقى في 

 الثامن عشر من الشهر نفسه. واستشهد كالهما قرب المدخل الهربي للبلدة.
واستهلت إسرائيل األحوال الجوية الماطرة والعاصفة وحتى الثلوج في بعض المناطق الفلسطينية 

داء في محاولة لمنع تشييعهم بجنازات كبيرة بعد أن رفضت عائالت الشهداء الخضوع لتسليم الشه
 لشروطها.

 2/1/2016القدس العربي  لندن  

 
 2015سنة معتقاًل فلسطينيًا في سورية حتى نهاية  1028و ضحية 3089 :مجموعة العمل .34

 إحصائياتثيقي بعنوان "أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، مساء اليوم، تقريرها التو 
 .2015ديسمبر  -الضحايا الفلسطينيين حتى نهاية كانون األول

( ضحايا من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين قضوا ألسباب مباشرة 3089التقرير يوثق )
كالقصف واالشتباكات والتعذيب في المعتقالت والتفجيرات والحصار، وأسباب غير مباشرة كالهرق 

 اوالت الوصول إلى أوروبا وذلك عبر ما بات يعرف بـ "قوارب الموت".أثناء مح
( ضحية توزعوا على جميع المخيمات الفلسطينية في سورية، من 1704فيما يشير التقرير إلى أن )

درعا جنوبًا، مرورًا بخان دنون، وخان الشيح، والسيدة زينب، واليرموك، وجرمانا، السبينة، والحسينية، 
( فلسطيني قضوا 1315حمص وحماة، والرمل، إلى حندرات والنيرب شمااًل، إضافة إلى )والعائدين ب

خارج مخيماتهم في مختلف المدن السورية وضحايا التعذيب الذين بقية أماكن وفاتهم مجهولة، 
 ( آخرين قضوا خارج سورية.70باإلضافة إلى )

اءات الضحايا الفلسطينيين الالجئين يذكر أن  المجموعة  أشارت إلى أن تقريرها معني بتوثيق إحص
وهو غير معني بتحديد  2015ديسمبر  -في سورية منذ بداية األحداث حتى نهاية شهر كانون األول

 هوية الفاعل بشكل مباشر.
 1/1/2016  مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 منزاًل ومصادرة أراض   539هدم و  جريحاً  15,377شهيدًا و 170: "األراضيمركز أبحاث "أوتشا" و" .35

بّين تقريران إحصائيان عن نتائج االعتداءات اإلسرائيلية على الفلسطينيين : أحمد رمضان -رام هللا 
 سقوط عشرات الشهداء وآالف الجرحى والمعتقلين وهدم مئات المنازل ومصادرة آالف الدونمات.
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 170ن اإلنسانية )أوتشا( أن فقد أشار تقرير صدر أمس عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤو 
كانون أول( في هجمات واشتباكات في  28)حتى  2015إسرائيليًا قتلوا خالل عام  26فلسطينيًا و

سرائيل.  األرض الفلسطينية المحتلة وا 
( من القتلى اإلسرائيليين منذ بدء 22) %85( من الشهداء الفلسطينيين و141) %83وسجلت نحو 
 الماضي. تشرين أول 1االنتفاضة في 

تشرين أول من المنفذين أو المنفذين المزعومين للهجمات ضد  1من الشهداء منذ  %63وكان 
 اإلسرائيليين. 

إصابة إسرائيلية خالل العام  350إصابة فلسطينية و 15,377أيضًا وقوع « اوتشا»وسجل مكتب 
ة، بما فيها القدس من اإلصابات الفلسطينية في الضفة الهربي %90الماضي. وتم تسجيل أكثر من 

منها بسبب اإلصابات  %56الشرقية، وكانت الهالبية العظمى في أثناء المظاهرات واالشتباكات، 
من الرصاص المطاطي  %25جراء استنشاق الهاز المسيل للدموع التي استدعت التدخل الطبي و

نجمت جراء  من الذخيرة الحية. أما باقي اإلصابات فقد %14)أو الرصاص المهلف بالمطاط( و
 االعتداء الجسدي وغيرها من الوسائل.

مبنى يمتلكها فلسطينيون في أنحاء الضفة  539وحسب التقرير فقد هدمت السلطات اإلسرائيلية 
فلسطينيًا وأثرت على  742ما أدى إلى تهجير  2015الهربية، بما فيها القدس الشرقية، خالل عام 

مى من هذه المباني لعدم حصولها على تراخيص شخص إضافي. وقد دمرت الهالبية العظ 2600
عملية هدم عقابية لمنازل عائالت فلسطينيين ومنازل مجاورة لها لمشتبه  19إسرائيلية للبناء. ونفذت 

 بهم بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.
وفي تقرير ثاٍن أعده مركز أبحاث األراضي أن االعتداءات على المواطنين من قتل واعتقال 

صابات  واالستيالء على أراضي الضفة الهربية، وتجريف مساكن ومنشآت، وهدم منازل وتهجير وا 
 .2015قاطنيها، قد تزايدت خالل عام 

حاجزًا،  84حوالى « الهبة الشعبية»ووفقًا للتقرير، فقد بلغ عدد الحواجز التي تمت إضافتها منذ بداية 
حاجزًا، باإلضافة  572لهربية والقدس نحو ليصبح العدد اإلجمالي للحواجز اإلسرائيلية في الضفة ا

 302إلى تزايد االعتداءات اليومية على المسجد األقصى والمرابطات، ومساطب العلم، والتي بلهت 
 اعتداء.

وأضاف التقرير أن أهم االنتهاكات أيضًا االستيالء على أراٍض من كافة محافظات الضفة الهربية، 
دونمًا أخرى،  9564دونمًا من أجل االستيطان، وتجريف  6386 حواليوالقدس الشرقية حيث بلهت 
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 حواليأغلبها في مدينة القدس وبيت لحم والخليل، واعتدت أجهزة االحتالل وجرافاته ومستوطنوه على 
 شجرة زيتون. 13000شجرة، منها  16105

نشاء أخرى،  حيث وأوضح أن كل هذه االنتهاكات كانت من أجل تطوير مساحات المستوطنات، وا 
وحدة استيطانية جديدة بتمويل رسمي إسرائيلي، كما أعلنت حكومة رئيس الوزراء  1300تم إنشاء 

وحدة استيطانية في كافة أرجاء األرض  55000اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيتم إنشاء 
تقطع الفاصلة بين مستوطنة معاليه ادوميم شرقي مدينة القدس، ل E1الفلسطينية، وأبرزها منطقة 

شمال الضفة عن جنوبها، والتي كان نتنياهو قد جمد قرار البناء بها سابقًا، باإلضافة إلى شرعنة 
نشاء بؤر جديدة أخرى.  عشرات البؤر االستيطانية، وا 

 1/1/2016  المستقبل  بيروت
 

 نتفاضةمصابًا منذ بداية اال  15,379"الهالل األحمر": تقديم خدمات إسعافية لـ  .36
الفلسطيني، خدماتها  األحمرقدمت طواقم اإلسعاف التابعة لجمعية الهالل «: ياماأل» -البيرة 

مصابًا من الضفة  14035مصابًا في األرض الفلسطينية المحتلة، منهم  15397االسعافية لنحو 
مصابًا من قطاع غزة، وذلك جراء اعتداءات قوات  1344الهربية بما فيها القدس المحتلة، و 

 عليهم، منذ مطلع تشرين األول وحتى نهاية الشهر الحالي. ئيلياإلسرااالحتالل 
ان طواقم الجمعية في الضفة الهربية المحتلة بما فيها  أمسوأوضحت الجمعية في بيان صحافي 

بالرصاص المعدني المهلف  إصابة 2986بالرصاص الحي، و إصابة 983القدس تعامل مع 
 حالة اعتداء بالضرب وتعثر وحروق. 367ع، وبالهاز المسيل للدمو  إصابة 9691بالمطاط، و

بالرصاص المعدني  إصابة 140بالرصاص الحي، و إصابة 489وفي قطاع غزة تعاملت الطواقم مع 
 إصابات 6حاالت اعتداء بالضرب، و 107بالهاز المسيل للدموع، و إصابة 602المهلف بالمطاط، و

 .اإلسرائيليجراء القصف 
والمستوطنون على طواقم الجمعية وعلى سيارات  اإلسرائيليالحتالل وفي جانب آخر، اعتدت قوات ا

 147 إصابة إلىاعتداًء، ما أدى  335التابعة لها، وجرى منذ الثالث من تشرين األول رصد  اإلسعاف
، كما جرى إسعافسيارة  94مختلفة بنحو  أضرارمسعفا بمن فيهم المتطوعون بجروح، والى الحاق 

 وجهتها. إلىمن الوصول  اإلسعافت فيها سيارات حادثًا ُمنع 94توثيق 
 1/1/2016األيام  رام هللا  
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 2015 سنةبحق الفلسطينيين خالل  سجلتحالة اعتقال  6830قراقع:  .37
حالة  6830"األيام": قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، إن ما يقارب  -رام هللا 

عام الماضي، نصفهم من القاصرين واألطفال، الذين بلهت اعتقال سجلت بحق المواطنين خالل ال
 .2014على العام  %72حالة اعتقال، بما يزيد بنسبة  2200حاالت االعتقال في صفوفهم ما يقارب 

واعتبر قراقع في تصريح صحافي، أمس، تزايد نسبة المعتقلين بهذا الشكل غير مسبوق بالقياس إلى 
تاركًا وراءه جرائم وانتهاكات جسمية ارتكبتها  2015"انتهى العام األعوام الخمسة األخيرة، وقال: 

 حكومة االحتالل بحق الشعب الفلسطيني".
بحق المواطنين، بدال من اعتقالهم في جرائم متعمدة  اإلعداماتوأوضح أن أبرز الجرائم هي سياسة 
ة الشعبية في األشهر من الشهداء الذين سقطوا خالل الهب %85وخارج نطاق القضاء، مشيرا إلى أن 

الثالثة األخيرة قد أعدموا مباشرة ومن مسافات قصيرة، وكان باإلمكان اعتقالهم، أو تركوا ينزفون، 
 بسبب اإلصابات حتى الموت، دون تلقي العالج.

، حيث 2014عن العام  %200أصبحت  2015وأشار إلى إن نسبة التعذيب خالل العام الماضي 
اصة األطفال إلى أساليب وحشية من الضرب والتنكيل والتعذيب خالل تعرض غالبية المعتقلين خ

اعتقالهم، واستجوابهم، على يد المحققين والجنود، وقال: "تعرض الشعب الفلسطيني لعقاب جماعي 
، والنساء، واألطفالمن خالل حمالت االعتقال التي شملت كافة فئاته، بما في ذلك الجرحى، 

 للمصابين من المستشفيات". والنواب، وعمليات االختطاف
حالة لمواطنين بسبب نشاطاتها على  120هو حاالت اعتقال تزيد على  2015وأضاف: ما ميز العام 

جثمانا للشهداء، منوها  50احتجاز ما يزيد على  إلىمواقع التواصل االجتماعي "فيسبوك"، إضافة 
ز لها استخدام التعذيب، واالعتقال تجي أقرتهاشرعت االنتهاكات من خالل قوانين  إسرائيلإلى أن 
 عاما، وزجهم في السجن. 14قانونية، واعتقال القاصرين حتى عمر  أسبابدون 

 20وأكد أن إسرائيل مارست القرصنة المالية على المعتقلين وعائالتهم، وقامت بجباية ما يزيد على 
، أو من خالل فرض مليون شيكل، من خالل فرض غرامات على األسرى في محاكماتها العسكرية

 الصادرة بحق المعتقلين. األحكامغرامات على األسرى داخل السجون كوسائل عقاب، وجزء من 
 1/1/2016األيام  رام هللا  

 
 وسبعة آالف فلسطيني في السجون 2015اعتقال خالل  6800 نفذت "إسرائيل"ناد  األسير:  .32

عوام التي مرت على األسرى الفلسطينيين في من أسوأ األ 2015فادي أبو سعدى: يعد عام  –رام هللا 
سجون االحتالل اإلسرائيلي منذ سنوات. فقد صعد االحتالل من سياساته التشريعية والتنفيذية 
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والقضائية خالل هذا العام، باغيًا إضعاف الحركة األسيرة وفرض العقوبات التي تصل إلى حد القتل 
 خارج القانون بحق المعتقلين الجدد.

معية نادي األسير الفلسطيني العديد من االنتهاكات لحقوق اإلنسان التي مارسها االحتالل ووثقت ج
 2015كان أصعبها خالل األشهر األخيرة من العام. فقد شهد عام  2015بحق األسرى خالل عام 

، 1948فلسطينيا من محافظات الضفة الهربية وقطاع غزة واألراضي المحتلة عام  6815اعتقال 
 امرأة وفتاة. 200عامًا منهم أكثر من ألفي طفل وقاصر ونحو  73أعوام ـ  10أعمارهم بين تراوحت 

 450ومع نهاية العام الماضي وصل عدد األسرى في السجون إلى قرابة سبعة آالف أسير منهم نحو 
 أسير إداري. 600سيدة وفتاة وأكثر من  57طفاًل وقاصرًا، و

 2015األشهر الثالثة األخيرة من عام 
شهدت أشهر أكتوبر/ تشرين األول ونوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون األول أحداثًا بارزة في 
الساحة الفلسطينية تزامنت مع االعتداءات اإلسرائيلية المستمرة على حرمة السجد األقصى، وكان لها 

 أثر واضح وخطير على قضية األسرى.
طفل وقاصر  1000فلسطيني منهم نحو  3000نحو  فقد اعتقلت قوات االحتالل خالل هذه األشهر

منهن من  70سيدة وفتاة منهن قاصرات، و 100غالبيتهم من مدينتي القدس والخليل وأكثر من 
القدس. ومما استجد خالل هذا العام هو كيفية تعامل االحتالل مع الصفحات الشخصية على مواقع 

ألن تتم عملية االعتقال على أساسها، آخذين  التواصل االجتماعي للمعتقلين، فجملة واحدة كافية
بعين االعتبار عدد المشاركين في المنشور على الصفحة والتعليقات، وفي بعض الحاالت تتم 

 عمليات االعتقال استنادًا إلى هذه التعليقات.
 االعتقال اضدار 

األسرى اإلداريين  عام تحول سلبي في مسار سياسة االعتقال اإلداري فقد ارتفع عدد 2015كان عام 
 .2009أسير وذلك ألول مرة منذ العام  600مع نهاية العام إلى أكثر من 

 «اإلضرابات»معارك األمعاء الخاوية 
استمرت اإلضرابات الفردية التي خاضها عدد من األسرى في سجون االحتالل خالل العام ضد 

داري هذه السياسات، للمطالبة سياسات االحتالل التي مورست بحقهم وتصدرت قضية االعتقال اإل
أسيرًا خاضوا إضرابات فردية خالل العام، وكانت أبرز هذه  25بإنهائها. ووثق النادي نحو 

يومًا على التوالي ورفض  56اإلضرابات إضراب األسير خضر عدنان من جنين الذي استمر مدة 
حريته وكسر االعتقال اإلداري  خالله المثول أمام المحاكم العسكرية لالحتالل إلى أن استطاع تحقيق

 في الثاني عشر من تموز/ يونيو.
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 القوانين
واصلت دولة االحتالل سعيها إلى فرض العقوبات والتقييدات على الفلسطينيين وتشريعها عبر 

اإلسرائيلي عدة قوانين منها: قانون التهذية « الكنيست»القانون السيما ضد الحركة األسيرة فقد شرع 
لزام المحاكم القسرية لألس رى المضربين عن الطعام وقانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وا 

بضرورة الحكم كحد أدنى عامين وحد أقصى أربعة أعوام على ملقي الحجارة وصادق بالقراءة األولى 
عامًا وشرع  14على مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على األطفال الفلسطينيين دون 

قال الفلسطينيين على خلفية نشر آراء وصور على وسائل التواصل االجتماعي واعتقل واستدعى اعت
العديد من المواطنين ضمن هذا اإلطار وفرض على عدد منهم االعتقال اإلداري، باإلضافة إلى 

 مشاريع لقوانين خطيرة أخرى.
 األسرى الجرحى

أسيرًا تعرضوا إلصابات بالرصاص  30حو اعتقل االحتالل العشرات من الجرحى، ووّثق النادي ن
الحي والدهس وبالحروق، عالوة على العشرات ممن تعرضوا للضرب المبرح والتعذيب. وتعمدت 
سلطات االحتالل نقل الجرحى والمصابين إلى السجون قبل تماثلهم للشفاء الكامل ما تسبب للعديد 

عيادة سجن »اونة الذي تسبب نقله إلى منهم بمشاكل صحية خطيرة منهم األسير القاصر جالل الشر 
 ببتر ساقه.« الرملة

 األسرى القاصرون واألطفال
طفاًل وقاصرًا  450تواصل قوات االحتالل اعتقال األطفال والقاصرين ليصل عددهم إلى أكثر من 

دون مراعاة ألبسط الحقوق التي ضمنتها المواثيق الدولية ويواجهون كافة أساليب التنكيل والتعذيب 
 النفسية والجسدية التي تواجهها الفئة العمرية األكبر.

 األسيرات
 2015أسيرة حتى نهاية العام « 5الدامون »و « هشارون»تعتقل سلطات االحتالل في سجني 

طفلة وقاصرا ازداد عددهن خالل  12. بينهّن 2002أقدمهن األسيرة لينا الجربوني والمعتقلة منذ عام 
 15أطلق الرصاص الحي عليهن أثناء االعتقال كالطفالت استبرق نور األشهر األخيرة ومنهن من 

أسيرة  42عامًا. ويشار إلى أن  14عامًا، نورهان عواد  15عامًا، لمى البكري  16عامًا، مرح باكير 
 صدرت بحقهن أحكام وثالث صدرت بحقهن أوامر اعتقال إداري. 11وفتاة موقوفات و

 األسرى المعزولون
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سبعة منهم « الدواعي األمنية والملفات السرية»أسيرًا انفراديًا بذريعة  16اإلسرائيلي  «الشاباك»يعزل 
« العقوبة»عالوة على سياسة العزل شبه اليومي للعديد من األسرى بذريعة  2013معزولون منذ عام 

 والذي غالبًا ما يكون نتيجة الحتجاج األسرى على الظروف السيئة.
 نواب المجلس التشريعي

قل سلطات االحتالل في سجونها خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني أقدمهم األسير تعت
والمحكوم بالسجن لخمسة مؤبدات، إضافة إلى  2002النائب مروان البرغوثي المعتقل منذ عام 

والمحكوم بالسجن لثالثين عامًا. واعتقل  2006األسير النائب أحمد سعدات والمعتقل منذ عام 
شهرًا وغرامة  15وحكم عليها بالسجن الفعلي لـ 2015إبريل/ نيسان  2ل النائب خالدة جرار في االحتال

وحسن يوسف  2013النائبين محمد جمال النتشة منذ عام « دون سند قانوني»مالية فيما يعتقل إداريًا 
 منذ أكتوبر/ تشرين األول الماضي.

 األسرى القدامى
باالتفاق الذي جاء ضمن مسار المفاوضات  2014ر من عام نكثت سلطات االحتالل في مارس/ آذا
أسيرًا أقدمهم األسير كريم يونس الذي أمضى في سجون  30الفلسطينية اإلسرائيلية باإلفراج عن 

عامًا علمًا أن هؤالء األسرى هم الدفعة الرابعة واألخيرة من األسرى القدامى المعتقلين  34االحتالل 
 اقية أوسلو.ما قبل البدء بتنفيذ اتف

 المعاد اعتقالهم« شاليط»محررو صفقة 
في « شاليط»أسيرًا محررًا من محرري صفقة  70بعد أن أعادت سلطات االحتالل اعتقال ما يقارب 

أسيرًا منهم غالبيتهم من أسرى  45أقدمت على إعادة األحكام ألكثر من  2014حزيران عام 
تنفذه ما تعرف بلجان االعتراضات العسكرية والمدنية المؤبدات، وذلك وفقًا للقانون التعسفي الذي 

 لالحتالل والتي خصصت للنظر في قضايا المحررين المعاد اعتقالهم.
 األسرى المرضى

تنتهج سلطات االحتالل سياسة اإلهمال الطبي والمتابعة العالجية لألسرى المرضى والجرحى 
دون مراعاة لحالتهم الصحية. « البوسطة»بات باإلضافة إلى االعتداء عليهم وتكبيلهم ونقلهم عبر عر 

عيادة سجن »أسيرًا يقبعون في  23أسير منهم  700ووصل عدد األسرى المرضى إلى أكثر من 
 2015وغالبيتهم ال يتلقون سوى المسكنات واألدوية المخدرة. وقد استشهد أسيران خالل عام « الرملة

وهما: األسير المحرر جعفر  207حركة األسيرة إلى جراء سياسة اإلهمال الطبي ليرتفع عدد شهداء ال
بعد معاناته من عّدة  2015عامًا من الخليل والذي استشهد في العاشر من أبريل/ نيسان  22عوض 

أمراض أصيب بها خالل اعتقاله، وهي السكري والتهاب رئوي حاد ومشاكل في الهدد. واألسير فادي 
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بعد إصابته  2015ين في شهر أكتوبر/ تشرين األول عامًا من مدينة جن 30علي أحمد الدربي 
بجلطة دماغية ودخوله مرحلة موت سريري لعدة أيام وعقب معاناة من اإلهمال الطبي الذي انتهجته 
إدارة مصلحة سجون االحتالل بحقه استمرت لعامين ال سيما وأنه عانى من نزيف في منطقة السرة 

 عالج.وكان في حينه معزواًل ولم يقدم له أي 
 االنتهاكات في السجون

مارست وتمارس إدارة مصلحة سجون االحتالل وقوات قمع السجون أساليب التنكيل والتعذيب بحق 
الحركة األسيرة في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف وخالل التحقيق معهم وخالل نقلهم إلى 

 «. البوسطة»المحاكم والمستشفيات عبر عربة 
االت االنتهاكات بحق األسرى كالحرمان من العالج واألدوية واالقتحامات وقد سجلت العديد من ح

الليلية المفاجئة والنقل التعسفي بين السجون واألقسام وحرمان األسرى من الدرجة األولى للقرابة من 
طالق قنابل الهاز  التجمع في نفس السجن في بعض الحاالت واالعتداء على األسرى بالضرب وا 

طالق الرصاص في الساحات، إضافة إلى حرمان بعض األهالي من بين األقسام و  الهرف المهلقة وا 
الزيارة ووضع حاجز زجاجي بين األسير وعائلته خالل الزيارة وفرض عقوبات العزل ودفع الهرامات 

 المالية وقطع اإلمدادات الكهربائية والمائية عنهم.
 2/1/2016القدس العربي  لندن  

 
 برج عسكر  شرق الخليل ءببنااالحتالل يشرع  .32

الخميس، بأعمال إنشاء برج عسكري لقواتها على مدخل بلدة "سعير"  يومشرعت سلطات االحتالل 
 قرب الخليل، جنوبي الضفة الهربية المحتلة.

وأكد رئيس بلدية "سعير"، كايد جرادات، في تصريح صحفي، أن جيش االحتالل بدأ بتجريف أراٍض 
ماعيل عبد ربه الشاللدة في منطقة "وادي سعير" شرق الخليل، تمهيدًا تعود ملكيتها للمواطن إس

إلقامة برج عسكري في المكان القريب من مدخل مستوطنة "أصفر" اليهودية المقامة على أراضي 
 البلدة.

وقال جرادات "إن سلطات االحتالل بإقامتها للبرج تواصل مصادرة أراضي سعير واالستيالء عليها"، 
 أن قوات االحتالل أبلهت المواطنين بأن إقامة البرج "يأتي لدواٍع أمنية".مشيرًا إلى 

 1/1/2016  السبيل  عّمان
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منحى جديدًا عام  تتخذااالنتهاكات اضسرائيلية بحق الفلسطينيين  :اضنسانمنظمات حقوق  .42
2015 
ائيلية لحقوق ذكرت منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية ان االنتهاكات اإلسر : الحياة –رام هللا 
سياسة هدم  إلىتمثلت في القتل خارج القانون والعودة  2015شهدت تهيرات كبيرة في العام  اإلنسان

 بيوت المتهمين بتنفيذ عمليات واحتجاز جثامينهم.
في الضفة الهربية وغزة في  اإلنسانعشر منظمات ناشطة في الدفاع عن حقوق  حواليوقال ممثلو 

منزاًل لمتهمين بتنفيذ عمليات، وان  16هدمت  إسرائيلام هللا أمس ان مؤتمر صحافي مشترك في ر 
 عشرات البيوت األخرى تنتظر الهدم، بعد ان صدرت األوامر بهدمها.

فلسطينيًا خارج القانون في وقت  85أن إسرائيل قتلت « الحق»وقال شعوان جبارين رئيس منظمة 
ادعت السلطات انهم  أودهس  أووا عمليات طعن من نفذ إلىكان يمكن فيه السيطرة عليهم، مشيرًا 

 دهس. أوكانوا ينوون القيام بعمليات طعن 
منهم، واصفًا هذا  30في وقت الحق عن  أفرجتفلسطينيًا،  77احتجزت جثامين  إسرائيلوأضاف ان 

سياسة هدم بيوت المتهمين بتنفيذ  إلىعادت  إسرائيلوزاد أن  «.عقوبة للعائالت»بأنه  اإلجراء
 أهميةقناعة ان ال  إلىليات علمًا أن المؤسسة السياسية واألمنية اإلسرائيلية توصلت منذ زمن عم

ال يوجد هدف من وراء هدم بيوت هؤالء المواطنين سوى االنتقام من »لهذا اإلجراء. وأضاف:  أمنية
 «.عائالتهم بعد قتلهم
الجرائم التي تعرض لها  إخفاء إلىين بأنها ترمي من وراء احتجاز الجثام اإلسرائيليةواتهم السلطات 
بعضهم قتل ضربًا بعد تعرضه إلطالق النار، وعندما يجري احتجاز جثمانه لفترة »هؤالء. وأضاف: 

طويلة فإنه ال يمكن تشريجه سوى بعد يومين من إخراجه من درجة التبريد العالية التي تحتفظ فيها 
 «.الجثامين

فرع فلسطين ان من بين الضحايا  -« لمية للدفاع عن األطفالالحركة العا»وقال خالد قزمار ممثل 
 25( أكتوبرفي الهّبة الشعبية المتواصلة منذ مطلع تشرين األول ) اإلسرائيليينالذين سقطوا برصاص 

منها القيام  2015فلسطين في العام  أطفالبارتكاب انتهاكات جديدة بحق  إسرائيلطفاًل. واتهم 
 أطفال 6 إداريا، موضحًا ان سلطات االحتالل اعتقلت أطفالاألولى بحق  للمرة إداريةباعتقاالت 

 من مدينة القدس. أربعةبينهم 
الحكومة الفلسطينية عن  إلىان منظماتهم قدمت وثائق  اإلنسانوقال ممثلو منظمات حقوق 

 ات الدولية.محكمة الجناي إلىلتعزيز بالغاتها الرسمية والتكميلية المقدمة  اإلسرائيليةاالنتهاكات 
 1/1/2016  الحياة  لندن
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 يعبدبلدة طفل محمد أبو بكر من العن  اضفراج يؤمناالرتباط العسكر   .41

تمكن االرتباط العسكري الفلسطيني، في ساعة متأخرة من مساء يوم  :"القدس" دوت كوم -جنين 
د بمحافظة جنين بعد عاما( من بلدة يعب 13بكر ) أبوعن الطفل محمد سعيد  األفراجالجمعة ، تأمين 

 اعتقاله من قبل قوات االحتالل.
بكر في محيط بلدته يعبد، حيث احتجزته في مستوطنة  أبووكانت قوات االحتالل اعتقلت الطفل 

 مركز تحقيق سالم العسكري غرب جنين. إلىالمواطنين ثم اقتادته  أراضي)دوثان( المقامة على 
بكر قام االرتباط  أبوكوم ، انه منذ اعتقال الطفل مصدر في االرتباط لـ "القدس" دوت  وأوضح

عن  األفراجان االرتباط يواصل جهوده لتأمين  إلىعنه، مشيرا  األفراجبمتابعة قضيته حتى تأمين 
عاما(، وكالهما  19عاما( والشاب محمد قيس عبد هللا عمارنة ) 15شملة ) أبوالطفل ميئاب حازم 

 ات االحتالل مؤخرا.من يعبد، بعد اعتقالهما من قبل قو 
 2/1/2016موقع صحيفة القدس  القدس  

 
 عدة قرى جنوب بيت لحم تقتحمقوات االحتالل  .42

اقتحمت قوات االحتالل، مساء يوم الجمعة، عددا من القرى والبلدات  :نجيب فراج -بيت لحم 
الرئيسية، الواقعة جنوب بيت لحم ومن بينها قرية واد رحال، حيث جابت اليات العسكرية الشوارع 

 فيما قام جنود االحتالل باحتجاز المركبات واخضاعها وركابها لعمليات تفتيش استفزازية.
مواطنون من سكان بعض هذه القرى ان قوات االحتالل تعمدت التنكيل بالمواطنين  وأوضح

 شديدة البرودة. أجواءواستفزازهم واحتجازهم في ظل 
 2/1/2016موقع صحيفة القدس  القدس  

 
 "األقسى" على مرضى قطاع غزة 2015رة الصحة: عام وزا .43

المنقضي بأنه "األقسى" على مرضى  2015اعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عام : غزة
القطاع مّمن هم بحاجة إلى السفر للعالج في الخارج، وذلك على خلفية إغالق السلطات المصرية 

 لمعبر "رفح" البري بشكل مستمر.
باسم الوزارة أشرف القدرة في تصريح لـ "قدس برس"، "إن معبر رفح البري بين مصر  وقال الناطق

يوما فقط، مّما سمح لعدد بسيط جدا من المرضى  21سوى  2015وقطاع غزة لم يفتح خالل العام 
 من الوصول إلى المشافي التخصصية في جمهورية مصر العربية".
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رائيلية ضد مرضانا ومرافقيهم زاد من عذاباتهم وأضاف "السياسات والممارسات العنصرية اإلس
 وحرمهم من حقهم في الحصول على فرص العالج".

وأشار إلى أن الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة والذي يدخل عامه العاشر زاد من النقص 
ن التدهور في القطاع الصحي المستمر في األرصدة الدوائية التخصصية، وهو ما ينذر بمزيد م

نّدد المسؤول الفلسطيني بـ "الصمت الكبير للمجتمع الدولي الذي يتهنى بمبادئ حقوق و  بهزة.
اإلنسان، تجاه الحصار اإلسرائيلي"، موضحًا أن هذا الصمت تسّبب بما وصل إليه الحال في 
المجتمع الفلسطيني من تراجع وتدني مستوى المعيشة وتراكم األعباء النفسية واالجتماعية على الفرد، 

 بات يهّدد صحته"، وفق قوله.ما 
 31/12/2015قدس برس  

 
 مروان عبد العال " لـ مليون زهرة 60 رواية " .44

، روايته السابعة، )دار الفارابي(، من «مليون زهرة 60»يتخذ مروان عبد العال في : سلمان زين الدين
الداني، ومطروق من الواقعية السحرية إطارًا لتفكيك الواقع الفلسطيني. وهو واقع معروف للقاصي و 

الرواية العربية بعامة والفلسطينية في شكل خاص. وتتمظهر مفرداته، على المستوى اإلسرائيلي، 
قفال  بالعدوان، والقتل، والقمع، واالعتقال، والتهجير، ونسف البيوت، واإلذالل، ومصادرة األرزاق، وا 

لتضحية، واالستشهاد، وابتكار وسائل المعابر...، وتتمظهر، على المستوى الفلسطيني، بالمقاومة، وا
الصمود، والصراع بين اإلخوة، والعجز عن اجتراح الحلول... على أن ما يختلف فيه مروان عبد 
العال عن اآلخرين هو أنه يفكك هذا الواقع في إطار تهلب عليه الواقعية السحرية. ولعل غرابة الواقع 

 تجعل اإلطار المختار مناسبًا للواقع المفروض.سبعة عقود، على األقل،  حواليومأساويته، منذ 
 2/1/2016  الحياة  لندن

 

 قتلته قبل أسبوع على حدود غزة مصر تسّلم فلسطينياً  .45
سّلمت السلطات المصرية، ظهر اليوم الخميس، الجانب : خدمة قدس برس -غزة )فلسطين( 

جيش المصري قبل أسبوع الفلسطيني في قطاع غزة جثمان الشاب إسحاق خليل حسان الذي قتله ال
  بعد اجتيازه لعدة أمتار للحدود البحرية.

خليل حسان وصل  إسحاقوقال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد الُبزم، "إن جثمان المواطن 
 ظهر اليوم إلى معبر رفح الذي قتل برصاص الجيش المصري الخميس الماضي".

 31/12/2015قدس برس  
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 ي أسبق طالب باستعادة اآلثار اليهودية في مصرمن سفير إسرائيل تسخرصرية وزارة اآلثار الم .46

األسبق « اإلسرائيلي»وجهت وزارة الثقافة المصرية انتقادات عنيفة أمس للسفير  «:الخليج»القاهرة 
، «اإلسرائيلية»في القاهرة زيفي ما زيل، على خلفية حوار أدلى به األخير لصحيفة جيروزاليم بوست 

 فيه حكومته بالعمل على استعادة اآلثار اليهودية من مصر. وطالب
اآلثار »وقال محمد عبد اللطيف، رئيس قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية بوزارة الثقافة: 

اليهودية في مصر، نتاج للحضارة المصرية، شأنها في ذلك شأن أي آثار أخرى في أي عصر من 
وال أي دولة أخرى، المطالبة بها أو الحديث عنها، ألنها « رائيلإس»العصور، ومن ثم فال يحق ل

 «.آثار مصرية على أرض مصرية من نتاج عمل مصريين
ووصف عبد اللطيف اهتمام وزارة اآلثار المصرية باآلثار اليهودية، بأنها شأن داخلي مصري، ال 

ثار حسب التصنيف أو تبعيتها يحق ألحد التدخل فيه، مشيرًا إلى أن وزارة اآلثار ال تتعامل مع اآل
التي تعيق تنفيذ عمليات ترميم « األزمة المالية»العقائدية، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى ما وصفه ب

 لعدد كبير من المباني األثرية في مصر، وفي مقدمتها المعبد اليهودي في شارع عدلي وسط القاهرة.
 2/1/2016الخليج  الشارقة  

 
 حرق المساجد والكنائس في القدسحاخام إسرائيلي لدعوة  تستنكر ية""دار اضفتاء المصر  .47

استنكر مرصد اإلسالموفوبيا بدار اإلفتاء المصرية أمس، تصريحات الحاخام  «:الخليج»القاهرة 
بينتسكوبتشين، التي قال فيها إنه يؤيد ويدعم بقوة حرق المساجد والكنائس في القدس، « اإلسرائيلي»

 غير اليهود في المدينة.بهدف القضاء على 
وأكد المرصد أن هذه التصريحات تعبر عن عنصرية مقيتة، ورغبة حثيثة من جانب الحاخام في 

 استئصال اآلخر، وهو أمر يسهم بقوة في تزكية الصراعات العرقية والدينية في المنطقة.
قدس وغيرها، وشدد المرصد على ضرورة توضيح الموقف اليهودي من المسلمين والمسيحيين في ال

واتخاذ مواقف حاسمة ورادعة لمثل تلك التصريحات، واتخاذ التدابير الالزمة لمنع هذه التصريحات 
 العنصرية، وحماية المسلمين والمسيحيين ومقدساتهم في القدس.

 1/1/2016الخليج  الشارقة  
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 ر آبار مياهتضمن غرس أشجار وحففي غزة  "كوتاهية"مشروع : التركية كوتاهية رئيس بلدية .42
حول  كوتاهية غرب تركيا، كامل سراج أوغلو،مدينة  رئيس بلدية : تحدثاألناضول –اسطنبول 
، قائاًل ، الذي يتضمن نشاطات زراعية وتوفير مياه نقية لسكان قطاع غزة«حديقة كوتاهية»مشروع 

مة الفلسطينية الحكو »، مشيرًا إلى أن «مشاعر األخوة كانت وراء بدء المشروع العام الماضي»إن 
آالف متر مربع، قرب ساحل غّزة، إلقامة المشروع، وتم غرس  10خصصت قطعة أرض مساحتها 

المشروع »وأضاف أن « أشجار حمضيات فيها، إضافة إلى زراعة بعض الخضراوات الموسمية.
 «.تضمن أيضا حفر آبار مياه ومعالجتها، للمساهمة بتزويد الشعب الفلسطيني بالمياه النقية

 2/1/2016لقدس العربي  لندن  ا
 

 مليون دوالر ألصحاب البيوت المدمرة في غزة 1.77"أونروا":  .42
  1.77 أعلنت وكالة األمم المتحدة لهوث وتشهيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن صرف: نيويورك

 .مليون دوالر ألصحاب المنازل المدمرة في قطاع غزة أو بدل اإليجارات بسبب نقص التمويل
 7,443وأوضحت "أونروا"، في بيان لها يوم الخميس، أن هذه األموال ستصرف إلى ما مجموعه 

 عائلة الجئة فلسطينية في أنحاء متعددة من القطاع.
وأشارت إلى أن المساعدات ستخصص "لإليواء الطارئ" الذي يشتمل على دعم إصالحات المساكن 

عادة اإلعمار وحلول اإليواء المؤقتة.  وا 
ت على التزامها بدعم العائالت الفلسطينية المتضررة في قطاع غزة، وحاجتها إلى تمويل جديد وشدد

 من أجل مواصلة العمل ببرنامج المساعدات النقدية لإليواء.

 31/12/2015قدس برس  
  

 يقاضون الخزانة األميركية لسماحها بتبرعات تدعم االستيطان أمريكيون عرب نشطاء .52
من األميركيين العرب مؤخرًا دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة األميركية، رفعت مجموعة : )وفا(

للسماح بتبرعات معفاة من الضرائب تقدر قيمتها بالمليارات، لدعم استيالء دولة االحتالل على 
 أراضي دولة فلسطين.

لى ورفعت الدعوى في المحاكم األميركية، لمنع تدفق مليارات الدوالرات المعفاة من الضرائب ا
 .اإلسرائيليالمنظمات اإلسرائيلية غير الربحية الداعمة لالستيطان والجيش 
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مؤسسة  150مليار دوالر أميركي إلى  280ووفقًا لمصادر صحافية، فقد أرسلت حواالت تقدر بـ
غير ربحية خالل العقدين الماضيين، وتنظر الدعوى القضائية بتمرير تحويالت لدعم  إسرائيلية
 والمستوطنات غير الشرعية في األرض الفلسطينية المحتلة. ياإلسرائيلالجيش 

وورد ذكر اسم شيلدون اديلسون وهو ملياردير أميركي، ورجال أعمال أثرياء آخرين داعمين إلسرائيل 
 في الدعوى، كجهات مانحة، ولكن ليس كمتهمين.

منظمات غير الربحية وتنظر الدعوى ـ بحسب ما أفاد به مقدمو الدعوى ـ باالنتهاكات المباشرة لل
للقانون األميركي والقانون الدولي، منحرفة عن السياسة الخارجية للواليات المتحدة، ومساهمة في 

 الجرائم واالنتهاكات التي ال تعد وال تحصى بحق الشعب الفلسطيني.
 اإلعفاءال ينبهي على وزارة الخزينة األميركية إنهاء »وقال محامي االدعاء مارتن مكماهون: 

 ."الضريبي، بل أيضًا من الضروري استرداد مئات الماليين من الدوالرات من الضرائب
تسعى هذه الدعوى لمساءلة الهيئات المعفاة من الضرائب، وذلك من خالل »وأردف مكماهون: 

تعمل للمصلحة العامة، »، موضحًا أن شركته القانونية "سحب تصنيفهم كمؤسسات غير ربحية
 .الدعوى "رين لالنضمام إلى وتبحث عن مدعين آخ

تتركز أهداف هذه الجمعيات الخيرية بتطهير الضفة الهربية والقدس »وجاء في الدعوى القضائية: 
الشرقية من غير اليهود، حيث نجحوا في مسعاهم بسبب الفشل الكبير لوزارة الخزانة في مراقبة ومنع 

 .ل"األقعامًا الماضية على  30خالل الـ اإلجراميةاألنشطة 
، "مؤسسة عائلة فالك»، بما فيها اإلسرائيليوتذكر الدعوى المجموعات الداعمة لالستيطان، والجيش 

، »مؤسسة غوش عتصيون»، و»األميركيينأصدقاء أرئيل »، و»اإلسرائيليأصدقاء جيش الدفاع »و
 ».مؤسسة الخليل»و

ومًا، للرد على هذه الدعوى ي 60ووفقًا للمصادر الصحافية فسيكون لدى وزارة الخزانة األميركية 
 القضائية.

 1/1/2016المستقبل  بيروت  
 

 2015 سنة ألف قتيل في 55الحرب في سورية أسفرت عن  .51
 2,500، بينهم أكثر من 2015ألف شخص في سورية في  55"أ.ف.ب": قتل أكثر من  -بيروت 

 س سنوات نزاعًا داميًا.طفل، كما أعلن المرصد السوري لحقوق اإلنسان، فيما تواجه البالد منذ خم
 260من جهة ثانية، ذكر المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا، أن هذه الحصيلة ترفع إلى أكثر من 

 ، ومعظمهم من المقاتلين.2011ألفًا العدد اإلجمالي للقتلى منذ بداية النزاع في آذار 



 
 
 
 

 

 48 ص                                              3800 العدد:        2/1/2016 السبت التاريخ: 
  

 2,574من المدنيين بينهم  ألفاً  13ألفًا مصرعهم، منهم نحو  55وحدها، لقي أكثر من  2015وفي 
 طفاًل.

 ألفًا. 76الذي أسفرت أعمال العنف خالله عن مقتل  2014ويقل هذا الرقم عن العام 
ألف جهادي من  16من الفصائل المعارضة وأكثر من  7,798وأكثرية القتلى هم من المقاتلين، منهم 

ظيم القاعدة، أو الميلشيات التي تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" وجبهة النصرة، الفرع السوري لتن
 تقاتل قوات الرئيس بشار األسد.

جندي ونحو  8,800ألفًا باإلجمال مصرعهم في صفوف النظام، منهم أكثر من  17وقد لقي أكثر من 
عنصرًا من حزب هللا  378آالف من عناصر الميلشيات الموالية للرئيس السوري بشار األسد، و 7

 جانب القوات السورية.اللبناني الذي يقاتل إلى 
مقاتاًل أجنبيًا، كما يقول المرصد السوري الذي يستند إلى شبكة واسعة من  1,214كما قتل أيضًا 

 الناشطين والمصادر الطبية في مختلف المناطق السورية.
 قتياًل قد تعذر التعرف إلى هوياتهم. 274وأوضح المرصد من جهة أخرى أن 

 1/1/2016األيام  رام هللا  
 

 درس عالمي يفيد صحف العرب .52
قضيت العمر في الصحافة الورقية أو . أرجو أن يصبر القارئ علّي ويقرأ إلى النهاية: جهاد الخازن

معها، وحتى عندما كنت رئيس نوبة في وكالة األنباء العربية، ثم رويترز في بيروت كان أهم جزء 
اليوم الصحافة الورقية تلفظ أنفاسها  من عملي أن أقدم للصحف العربية ما تحتاج إليه من أخبار.

 األخيرة في بلدان كثيرة في الشرق والهرب، وتعاني في بلدان أخرى.
أتوكأ في مقالي هذا على أرقام الصحافة البريطانية فهي صحيحة تصدرها شركة اسمها مكتب مراقبة 

 التوزيع، تملكها صحف البلد ما يمنع الهش والتزوير والمبالهة.
، كان توزيع الصحف البريطانية الكبرى على الشكل اآلتي: الصن 2015ثاني )نوفمبر( في تشرين ال
« ديلي ميل»في المئة عن الشهر نفسه من السنة الماضية. و الـ    7.39عددًا بنقص 1,788,866
في المئة، و الـ  10بنقص  825,829« ديلي ميرور»في المئة، و الـ    4.36عددًا بنقص 1,587,989

في   2.68 ألف عدد بزيادة 450« ديلي ستار»و الـ   2.72 عددًا بنقص 480,730« لهرافديلي ت»
عددًا  403,343« ديلي أكسبرس»في المئة، و الـ   4.74 عددًا بزيادة 407,566« تايمز»المئة، و الـ 

في المئة، و الـ  4عددًا بنقص  205,695« فاينانشال تايمز»في المئة، و الـ   11.75 بنقص
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في   7.82 ألف عدد بنقص 56« إندبندنت»في المئة، و الـ   6.88عددًا بنقص 165672« رديانغا»
 المئة.

ألف  98و« صن»مليون عدد لجريدة الـ   1.5أما صحف األحد، وأختصر، فتراوح بيعها بين )نحو(
ألف  778األفضل أداء بين الصحف الراقية وباعت « تايمز»، وكانت الـ «إندبندنت»عدد لجريدة الـ 

 2014عدد. كل أرقام بيع صحف األحد سجلت انخفاضًا الشهر الماضي عن الشهر نفسه من سنة 
في المئة، واالنخفاض شمل الصحف الراقية والتابلويد كلها. كان 1.27 و في المئة   17.47 ترواح بين

في المئة،  7.24 فقد زاد بيعها يوم األحد« ديلي ستار»االستثناء، كما في البيع اليومي، جريدة الـ 
 والسبب أنها خفضت سعر العدد إلى النصف تقريبًا.

الصحف البريطانية ال تتلقى دعمًا ماليًا من الحكومة البريطانية أو أي حكومة أخرى، أو من رجال 
 أعمال أو أثرياء فكيف تصمد؟

ة الورقية. الجواب هو في المواقع اإللكترونية لهذه الصحف فقد تقدمت بمقدار ما تراجعت الصحاف
ذا اعتمدنا مرة أخرى على أرقام مكتب مراقبة التوزيع، وأخذنا الـ  مثاًل نجد أن أرقام « غارديان»وا 
في المئة   13.8 مليون بزيادة  9.3 قراءتها زادت مليونًا الشهر الماضي عن الشهر الذي سبقه، وقرأها

 الثاني )نوفمبر( من السنة الماضية.في المئة على تشرين  53.6 على تشرين األول )أكتوبر(، وبزيادة
   قارئًا بزيادة  14,631,628متقدمة في القراءة اإللكترونية فقد كان لها « ميل»تبقى مجموعة الـ 

التي تعاني ورقيًا كان لها « إندبندنت»في المئة على الشهر نفسه من السنة الماضية و الـ   16.75
في المئة على الشهر نفسه من  47شهر الماضي، بزيادة مليون قارئ على موقعها اإللكتروني ال 3.3

 .2014سنة 
كل ما سبق يعني أن الصحافة اإللكترونية هي طريق المستقبل، فأرجو أن أرى صحفنا تهتم بها 
وتركز عليها فهي الطريق للحصول على اإلعالن وهو عصب حياة الصحافة )من دون دعم معلن 

ة بدأت تهتم بطبعاتها اإللكترونية وتسعى للحصول على أو سري(. أعرف أن صحفًا عربية كثير 
 إعالنات. هذه الصحف تضمن استمرارها بمواكبة العصر.

في النهاية، األمة العربية متخلفة عن بقية العالم عشر سنوات أو نحوها، فإذا ماتت الصحافة الورقية 
ة ال يعني تهييرها، فأتمنى، ، إال أن تأخير النهاي2030، فقد تموت صحفنا سنة 2020في الهرب سنة 

 وأنا ابن الصحافة الورقية، أن أرى صحفنا تواكب العصر.

 2/1/2016الحياة  لندن  
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 الموقوتة؟! القنبلةهل تذكرون  .11
 ياسر الزعاترة
قبل أيام قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي باقتحام عدد من المؤسسات في مدينتي نابلس وبيت لحم، 

الذي أضافت قوات االحتالل إلى اقتحامه ” لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان مركز أحرار“من بينها 
وتحطيم محتوياته قرارا بإغالقه. تواصلت مع مدير المركز فؤاد الخفش، ألتأكد مما أعرف من أن 
داريا  المركز موجود في مناطق )أ( بحسب تصنيفات أوسلو، والتي يفترض أنها خاضعة أمنيا وا 

 فأكد ذلك. للسلطة الفلسطينية،
لو توقف األمر عند حدود االقتحام، لقلنا: إن ذلك أمر طبيعي تعودنا عليه منذ عملية السور الواقي 

، وازداد وضوحا بعد ذلك، وحيث تدخل قوات االحتالل وتطارد وتعتقل من تشاء، 2002ربيع العام 
مها الجنرال األمريكي دون أن تطلق عليها رصاصة واحدة من قبل قوات السلطة الفلسطينية التي علّ 

دايتون أن مهمتها هي بناء الدولة الفلسطينية العتيدة، وليس مواجهة االحتالل، فكانت أمينة لمهماتها 
 بقيادة محمود عباس.

المصيبة أن ذلك يحدث رغم أن السلطة وقيادتها ال يقّصرون أبدا في مطاردة من يقاومون، بل إنهم 
ما يمت إلى المقاومة بصلة، أي أنهم يستهدفون حاضنتها  يبذلون جهدا محموما في مطاردة كل

وثقافتها، ما يعني أن تأثيرهم في مواجهتها أكبر بكثير من التأثير اإلسرائيلي الذي يكتفي بالبعد 
 األمني، والذي يمكن أن يؤججها وال يلجمها.

األمر الذي تسبب هذه الحادثة جاءت بعد أسبوع من وصول قوات االحتالل إلى حديقة بيت الرئيس، 
في حصوله على اعتذار نادر من نتنياهو، مع أن دوائر إسرائيلية قالت إن االعتذار جاء عبر آخرين 
وليس عبر نتنياهو نفسه، وهو ما دفعنا إلى استعادة ما عرف بالقنبلة الموقوتة التي وضعها عباس 

ناك، واحتفل الفتحاوية بالرجل لدى على طاولة األمم المتحدة، وذلك بعد أن قيل إنه سيفّجر القنبلة ه
عودته من نيويورك لكأنه حرر القدس، فقلنا ال بأس، لننتظر انفجار القنبلة ما دامت لم تنفجر في 

 نيويورك!!
ما الذي تهير من ذلك الحين إلى اآلن؟ كل ما اشتكى منه الرئيس الفلسطيني في كلمته باٍق على 

اإلسرائيلية عن مشروع استيطاني كبير، حيث قالت ” م اآلنالسال“حاله، وها إننا نسمع عبر منظمة 
وحدة استيطانية في الضفة الهربية  548ألفا و 55قبل أيام ان وزارة اإلسكان اإلسرائيلية تسعى لبناء 

 المحتلة بما في ذلك مستوطنتان جديدتان.
من القدس، والتي القريبة ”A1“وحدة استيطانية في منطقة  8300وأضافت المنظمة، إنه سيتم بناء 

ستؤدي إلى تقسيم الضفة الهربية إلى شطرين؛ ما يهدد الدولة الفلسطينية المقبلة. وبحسب المنظمة 
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أكثرالمناطق حساسية فيما يتعلق بفرص حل “من ” A1”فإن منطقة مستوطنة معاليه أدوميم و
الفاصل الذي  جداركما أن أكثر من نصف الوحدات االستيطانية الجديدة سيكون شرق ال”. الدولتين

أي أنها كتل استيطانية معزولة وليست جزءا  ،67بناه االحتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
من الكتل االستيطانية الكبرى التي وافق عباس على مبادلتها بأراٍض أخرى، مع أنها تفتت الكيان 

 الموعود، وتسرق أهم أحواض المياه في الضفة.
إضافة إلى توالي االقتحامات الصهيونية للمسجد األقصى، وعمليات الحفر  هل يستحق كل ذلك،

 والتهويد في القدس.. هل يستحق من السيد الرئيس أن يفّجر قنبلته، ويعلن حل السلطة مثال؟
قلنا منذ حكاية القنبلة إن ذلك لن يحدث، ولكن هل بوسعنا أن نحلم بأن يأخذ الرئيس قرارا ثوريا يمنع 

ات االحتالل من دخول مناطق السكان الفلسطينيين، بإعالنها مناطق محرمة تحميها من خالل قو 
 الجماهير الحاشدة، في تأكيد على خيار االنتفاضة، وأقله الهبة الشعبية كما يسميها عباس؟

لن يحدث ذلك أيضا، وقد أكد لنا ذلك في كلمته المتلفزة )الخميس( بمناسبة ذكرى انطالقة حركة 
لقيادة ليست مترددة في خياراتها، وكل تهديداتها ال تؤثر في الطرف الصهيوني الذي لم فتح، فهذه ا

عاما بال جدوى، فيما يعرفون حقيقة تفكيرها؛ هي التي باتت  11يعد يصدق تهديدا يتكرر منذ 
مرتاحة لبلديتها تحت االحتالل، ولبطاقات الفي آي بي التي يمنحها لها المحتل، وتتيح لها التمتع 

 هياكل دولة.ب
، فهي سلطة تحارب كل ما يمت إلى الصعوبةكل ذلك يجعل من خيارات الشعب الفلسطيني بالهة 

االنتفاضة والمقاومة بصلة، ثقافيا واقتصاديا وأمنيا وسياسيا، فيما تحميها حركة كبيرة لها حضورها 
لبائسة، فسيظل في الشارع، أعني حركة فتح، ومن دون أن تتمرد األخيرة على هذه الخيارات ا

الموقف صعبا، لكننا نحتفظ باألمل في أن يواصل الفلسطينيون انتفاضتهم ويصّعدونها وصوال إلى 
 فرض خياراتهم على فتح، وعلى السلطة وقيادتها في آن.

 2/1/2016  الدستور  عّمان
 
 الحاخامات و"فقه" التوحش المسكوت عنه .11

 صالح النعامي
إحراق عائلة دوابشة الفلسطينية مؤخرًا بتسليط األضواء على سمح الكشف عن هوية منفذي جريمة 

الحاضنة الدينية واأليدولوجية التي تنمو فيها التنظيمات اإلرهابية اليهودية؛ فقد تبين أن هذه الجريمة 
كانت نتاج تعبئة دينية  -التي تعد من أبشع ما ارتكبته التنظيمات اإلرهابية اليهودية حتى اآلن-

 وبتشجيع مباشر وغير مباشر من مؤسسات الحكم في الكيان الصهيوني.وأيدولوجية، 
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ودلت التحقيقات مع عناصر التنظيم اإلرهابي المسؤول عن تنفيذ جريمة إحراق عائلة دوابشة 
وعشرات االعتداءات األخرى، أن القاسم المشترك بينهم انتماؤهم جميعًا لمدارس تديرها مرجعيات 

 تاويها المحرضة على قتل العرب، وتسويغ كل أشكال العنف ضدهم.حاخامية بارزة، اشتهرت بف
 

 قتل العرب "كفريضة شرعية"
لقد تبين أن معظم منفذي العمليات اإلرهابية ضد الفلسطينيين هم من أتباع الحاخام إسحاق 
غيزنبيرا، الذي يدير مدرسة "عود يوسيف حاي" في مستوطنة "يتسهار"، المقامة على أراضي 

ابلس، حيث اشتهر غيزنبيرا بشكل خاص بفتاويه التي تحرض بشكل مباشر على قتل محافظة ن
 الفلسطينيين والفتك بهم.

أصدر غيزنبيرا ما يمكن عّده "المسوا الفقهي" الذي عملت على أساسه  2013ففي مطلع عام 
ى والبلدات مجموعات "شارة ثمن" اإلرهابية اليهودية، التي نفذت عشرات االعتداءات في المدن والقر 

الفلسطينية، وأحرقت عددًا كبيرًا من المساجد وثالث كنائس في الضفة الهربية وداخل المدن التي 
 يقطنها فلسطينيو الداخل.

وحسب غيزنبيرا، فإنه يتوجب تفهم جرائم "شارة ثمن" على أنها "مقدمة طبيعية للخالص اليهودي"، 
به األمة قبل تحقيق الخالص" )صحيفة ميكور حيث عّد هذه الجرائم بمثابة "المخاض الذي تمر 

 (.14/8/2013ريشون 
ومما يدلل على الرابط القوي بين هذه الفتاوى والتنظيمات اإلرهابية حقيقة أن جميع الذين ثبت 
تورطهم في جرائم "شارة ثمن" هم من طالب غيزنبيرا نفسه، وعندما تم الكشف عن هوية منفذي 

رع غيزنبيرا لتقديم الهطاء "الشرعي والفقهي" لطالبه، ورأى أن هذه جريمة إحراق عائلة دوابشة سا
 (. 24/12/2015الجريمة كانت بمثابة تنفيذ "لفريضة شرعية" )هآرتس 

وتنبع خطورة فتاوى غيزنبيرا في أنه يعد من أهم المرجعيات الدينية اليهودية على مستوى إسرائيل 
ودي، وسبق لهيزنبيرا أن ألف كتابًا بعنوان "تبارك والعالم، ويتبعه عشرات آالف من الشباب اليه

على  25/2/1994البطل"، خصصه لكيل المديح لإلرهابي باروخ غولدتشاين، الذي أطلق النار في 
منهم وأصاب  29المصلين في المسجد اإلبراهيمي في الخليل أثناء ركوعهم في صالة الفجر، فقتل 

 العشرات.
قتل الفلسطينيين ال تتوقف على غيزنبيرا؛ فقد أيد الحاخام دوف  لكن إصدار الفتاوى المحرضة على

 -الذي يعد أبرز المرجعيات الدينية لحزب "البيت اليهودي" المشارك في االئتالف الحاكم-ليئور 
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جريمة إحراق عائلة دوابشة، مع العلم أنه سبق أن وصف المجرم باروخ غولدشتاين "بالصديق" 
 بسبب جريمته النكراء.

أن عددًا كبيرًا من  26/11/2015ت تحقيق عرضته قناة التلفزة اإلسرائيلية الثانية بتاريخ وأثب
المرجعيات الدينية الوازنة تجاهر بتأييدها جريمة إحراق عائلة دوابشة. وتلفت الصحافية اإلسرائيلية 

دوابشة أبيراما غوالن األنظار إلى أن بعض الحاخامات الذين تحفظوا على جريمة إحراق عائلة 
مكانية أن تؤثر سلبًا على مشروع إقامة "دولة الشريعة  أقدموا على ذلك بسبب قلقهم من تداعياتها وا 

 (.27/12/2015بدل دولة إسرائيل الحالية، وليس لدواع قيمية أخالقية أو دينية" )هآرتس 
 

 تسويغ ذبح الرضع العرب كإجراء وقائي
" اليهودية التي صدرت حديثا، وتسوا قتل العرب ومما ال شك فيه أن أخطر "المصنفات الفقهية

لمجرد أنهم عرب، وعدم التفريق بين طفل وبالغ، هو كتاب "شريعة الملك"، لمؤلفه الحاخام إسحاق 
 .2009شابيرا، الذي صدر عام 

وهناك في إسرائيل من يرى أن أعضاء التنظيمات اإلرهابية اليهودية الذين يتعمدون المس باألطفال 
نيين تأثروا بمصنف "شريعة الملك"، ألنه تضمن "مسوغات فقهية" توجب قتل الرضع العرب الفلسطي

 بحجة أنهم عندما يكبرون سيحاربون إسرائيل، لذا فاألجدر أن يتم قتلهم مبكرًا.
المفارقة أنه على الرغم مما يعكسه هذا الكتاب من شطط وخلل أخالقي وقيمي وديني، فإن العشرات 

التي تعد -دوا ما جاء فيه، في حين عّده عدد من أعضاء مجلس الحاخامية الكبرى من الحاخامات أي
 "إبداعًا فقهيًا". -أكبر هيئة دينية رسمية في إسرائيل

أما الحاخام مئير دفيد دركمان عضو مجلس الحاخامية العليا والحاخام األكبر لمدينة "كريات 
"، الذي يعبر عن حركة "حباد" الدينية بعنوان: "أنا موسكين"، فقد كتب مقااًل في موقع "حباد أون الين
ضرورة منح منظمة "الهفا"  -حسب وجهة نظره-إرهابي فخور"، حيث عّدد فيه األسباب التي توجب 

اإلرهابية اليهودية جائزة "إسرائيل"، التي تعد أهم جائزة رسمية، بسبب دورها في تنفيذ االعتداءات 
(. ويمكن اإلشارة إلى عشرات الفتاوى التي 14/1/2015تس على الفلسطينيين في القدس )هآر 

 أصدرها كبار الحاخامات وتحث على القتل الصريح.
 

 تشريع النهب والسلب
وال يقتصر تحريض المرجعيات الدينية اليهودية على قتل الفلسطينيين، بل إن عددًا من كبار 

ن ونهب ممتلكاتهم ومحاصيلهم. ولقد الحاخامات يهتم "بالتأصيل الفقهي" لتسويغ سرقة الفلسطينيي
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أفتى الحاخام شموئيل مردخاي عضو الحاخامية الكبرى والحاخام األكبر لمدينة صفد المحتلة بأنه ال 
"خطيئة" على اليهودي في حال سرق من عربي، ألن العرب في األساس لصوص )هآرتس 

23/12/2015.) 
طالبه في مستوطنة "كرنيه  -نية الدينيةمن كبار حاخامات الصهيو -وحث الحاخام زلمان ملميد 

شمرون" الواقعة غرب مدينة قلقيلية )غرب الضفة الهربية( على سرقة محصول الزيتون من 
الفلسطينيين، كما أفتى الحاخام نفسه بجواز تسميم اآلبار التي يشرب منها الفلسطينيون )معاريف 

22/7/2015.) 
 

 الحث على تدمير المساجد والكنائس
لمرجعيات الدينية اليهودية بإصدار الفتاوى التي تحث على تدمير المساجد. ويرأس الحاخام وعنت ا

يسرائيل أرئيل مؤسسة "معهد الهيكل" التي تعنى ليس فقط بالتأصيل الفقهي الذي يسوا تدمير الحرم 
 قاضه.القدسي الشريف، بل إنها تأخذ على عاتقها التخطيط واإلعداد لبناء الهيكل المزعوم على أن

وهناك من الحاخامات من دعا حتى إلى تدمير المسجد الحرام في مكة المكرمة، بحجة أن هذا 
(. 18/11/2010العمل سيعمل على تيئيس المسلمين من جدوى مواجهة إسرائيل )يديعوت أحرنوت 

 ومن المفارقة أن عددًا كبيرًا من الحاخامات مشهول حاليًا بتقديم المسوغات التي توجب إحراق
الكنائس، على اعتبار أن المسيحية "ضرب من ضروب الوثنية"، لذا يتوجب عدم السماح بوجود دور 

 العبادة التابعة له في "أرض إسرائيل".
وعثر بعض الحاخامات على ما عّدوه مسوغًا فقهيًا يوجب إحراق الكنائس في المصنفات الفقهية 

في كل من  12رمبام"، والذي عاش في القرن الـالتي تركها الحاخام موشيه بن ميمون، المعروف "بال
 مصر واألندلس.

ويشترط "الرمبام" السماح ببقاء المسيحيين على "أرض إسرائيل" بالتزامهم بالفرائض السبع التي ألزم 
 بها أبناء نوح، وهو ما يعني تخلي المسيحيين عن دينهم. 

رهابي، خالل مؤتمر "فقهي" ُنظم في وقد استند الحاخام بنتسي غوفشتاين زعيم تنظيم "الهفا" اإل
أغسطس/آب الماضي في القدس المحتلة، إلى فتوى الرمبام لكي يشدد على وجوب إحراق الكنائس 

 (.8/11/2015)هآرتس 
وعماًل بهذا اإلرث "الفقهي" يتعرض الكثير من القساوسة في القدس لعمليات تنكيل من قبل عناصر 

ث تقوم عناصر التنظيمات اإلرهابية باالعتداء على هؤالء التنظيمات اإلرهابية اليهودية، حي
(. وعلى الرغم من االعتداءات الموثقة على الكنائس 30/6/2015القساوسة والبصق عليهم )هآرتس 
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والقساوسة فإن ذلك لم يشكل مسوغًا لدى الفاتيكان والمؤسسات الكنسية والهرب بشكل عام لالحتجاج 
 اليهودي وحاضنته الدينية.وتسليط األضواء على اإلرهاب 

 
 فتاوى القتل بدعم حكومي إسرائيلي وأميركي

إن أكثر ما يدلل على أن إسرائيل "كدولة" مسؤولة مسؤولية مباشرة عن فتاوى التحريض على القتل 
التي تصدر عن الحاخامات حقيقة أن جميع هؤالء الحاخامات إما أنهم موظفو دولة يتقاضون رواتب 

 ، أو أن مؤسساتهم الدينية والتعليمية تحظى بدعم كبير من وزارات الحكومة.جزلة من الحكومة
 -مجرد تفكير-فعلى سبيل المثال، على الرغم من فتاويهما المحرضة على القتل، فإن أحدًا لم يفكر 

في وقف مرتبات الحاخامين دوف ليئور وشمؤيل إلياهو، بل إن األخير بات مرشحًا لتولي منصب 
 قي األكبر.الحاخام الشر 

لى جانب الدعم المالي، فإن هناك دعما سياسيا يحظى به الحاخامات من أصحاب فتاوى القتل.  وا 
فقد خرج رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن طوره ممتدحًا الحاخام ليئور، ووصفه بأنه 

حاخام إسحاك غيزنبيرا "الكتيبة التي تقود شعب إسرائيل"، ووافق على إلقاء كلمة في مؤتمر نظمه ال
 (.19/8/2015)هآرتس 

وجاهر بعض الساسة اإلسرائيليين بقبول مسوغات الحاخامات "الفقهية"، حيث كتب النائب بتسالل 
سموطريتش، الذي يرأس اللجنة االقتصادية في البرلمان، وينتمي لحزب "البيت اليهودي" المشارك في 

ت التي تجعل إحراق عائلة دوابشة ليس عماًل االئتالف الحاكم، مقااًل عّدد فيه المسوغا
 (.10/12/2015إرهابيًا)هآرتس 

لكن دعم المرجعيات الدينية التي تحث على القتل ال يقتصر على إسرائيل، بل تلعب الواليات 
المتحدة دورًا رئيسيًا في ذلك؛ فقد دل تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر بتاريخ 

الواليات المتحدة تقدم إعفاءات ضريبية لمنظمات يهودية أميركية تقدم ماليين  على أن 2015/12/19
الدوالرات لمنظمات يرأسها حاخامات يدعون لتدمير األقصى ولمدارس دينية يديرها حاخامات 

 يصدرون فتاوى تحث على قتل العرب، وضمنها مدرسة الحاخام غيزنبيرا.
ت حقيقة أن طالب وأتباع هؤالء باتوا يتحكمون في أهم إن ما يفاقم خطورة تأثير فتاوى الحاخاما

مراكز التأثير في الكيان الصهيوني. فرئيس الموساد الجديد يوسي كوهين، ومفتش الشرطة الجديد 
روني الشيخ ورئيس جهاز المخابرات الداخلية )الشاباك( هم من النخب الدينية التي تتلمذت في 

 حاخامات المتطرفون.مدارس دينية أشرف عليها وأدارها ال
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ذا عرفنا أن أكثر من  من الضباط في الوحدات  %40من ضباط جهاز "الشاباك" ونحو  %60وا 
القتالية هم من أتباع التيار الديني الصهيوني، فإن هذا يدلل على أن هناك تأثيرا كبيرا لفتاوى 

 أبيب. الحاخامات على أولئك الذين يحتكرون التأثير على دوائر صنع القرار في تل
يروق للعالم االهتمام بتأثيرات فقه "التوحش" العدمي والضار الذي ينطلق منه تنظيم "الدولة 
اإلسالمية"، والذي آذى المسلمين أكثر من غيرهم، لكن أحدًا ال يولي اهتمامًا "لفقه التوحش" الذي 

 يعنى كبار المرجعيات الدينية اليهودية بتأصيله. 
كثر تأثيرًا من فقه "داعش"، حيث إن هؤالء الحاخامات يحظون بحاضنة وفقه الحاخامات المتوحش أ

سياسية اقتصادية واجتماعية ذات طابع مؤسساتي ودولي متين؛ والسكوت عنه يبرز فقط نفاق العالم 
 وازدواجية معاييره.

 1/1/2016  الجزيرة نت  الدوحة
 
 بين األوهام والواقع 48حقوق فلسطينيي  .11

 برهوم جرايسي
. والقت 48لحكومة اإلسرائيلية، قبل أيام، "خطة اقتصادية" تزعم أنها لدعم مجتمع فلسطينيي أقرت ا

هذه الخطة، على كل ما تحمله من أوهام وخبث وخطورة في الصياغات، واعتداء على الهوية 
المدنية المسلوبة منذ  48الوطنية الفلسطينية، من يحتفل بها ويحاول ترويجها. فحقوق فلسطينيي 

كبة، لن تجسدها ولو جزئيا، حكومة تتمسك بعقلية التطرف الشرس، وتبحث وتسن باستمرار أخطر الن
، أن المعركة على الحقوق 48القوانين العنصرية. في حين يؤكد الموقف الوطني الثابت لفلسطينيي 

قامة  المدنية هي جزء من المعركة األساس: حق الشعب الفلسطيني في التحرر من االحتالل، وا 
 ولته المستقلة، وال يجوز الفصل بينهما.د

خالل السنوات الخمس المقبلة، ما يعادل  48تّدعي حكومة نتنياهو أن الخطة ستدفق على فلسطينيي 
مليار دوالر. لكن هذه أرقام وهمية مبالغ فيها، وهي في أحسن األحوال مجرد أرقام تقديرية  3.8

عادة جدولة ميزانيات قائمة أصال في الموازنة العامة. ويؤكد  بهالبيتها الساحقة، في إطار "نوايا"، وا 
لسد  48مليار دوالر، بينما ما يحتاجه فلسطينيو  2.4مختصون أن الميزانية االفتراضية ال تتعدى 

مليار دوالر، كأقل تقدير. ما يعني أن ما  18الفجوات الناجمة عن سياسة التمييز العنصري، يقدر بـ
 يساوي شيئا، حتى لو افترضنا أن هذه الميزانيات فعلية، وهي قطعا ليست تِعد به حكومة نتنياهو ال

 كذلك.



 
 
 
 

 

 57 ص                                              3800 العدد:        2/1/2016 السبت التاريخ: 
  

القناعة السائدة هي أن هذه الخطة الشحيحة، ستبقى وهمية ولن تدخل حيز التنفيذ، كما حصل في 
، أقرتها حكومة إيهود باراك ورصدت لها مليار دوالر 2000"خطتين" سابقتين؛ واحدة في العام 

وتبّخرت قبل أن يجف حبرها. والثانية، أقرتها حكومة نتنياهو قبل السابقة، ورصدت  لخمس سنوات،
 مليون دوالر لصرف تخصصي، وهي كسابقتها لم يشعر بها أحد.  220لها 

ورغم التجربة، إال أن هناك من يريد تسويق الخطة الجديدة على أنها إنجاز، متهاضيا عن بنود 
تنياهو شخصيا، مثل تسريع جرائم تدمير آالف البيوت بزعم "البناء سياسية خطيرة. منها ما أقر به ن

غير المرخص"، وزيادة محفزات دفع الشبان العرب إلى ما يسمى "الخدمة المدنية" التي تديرها وزارة 
 الحرب، كونها موازية للخدمة العسكرية في جيش االحتالل.
كدان على برامج الصهينة للمنهاج العربي كما تبدو الخطورة في بندي التعليم والثقافة اللذين يؤ 

والثقافة العربية. وال تعرض الخطة أي كسر لسياسة الحصار المفروضة على البلدات الفلسطينية 
من أراضي البلدات العربية منذ  % 80التي تعاني من انفجار سكاني، بعد مصادرة ما يزيد على 

المدّمرة. وتُبقي الخطة على حرمان البلدات ، عدا االستيالء على أراضي مئات القرى 1948العام 
 العربية من المناطق الصناعية، وفتح أماكن عمل... والقائمة تطول.

، ليست "خلال في 1948إن سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها كل حكومات إسرائيل منذ العام 
ونية، بهدف إبقاء الحكم"، أو تطبيقا ألهواء ساسة عنصريين، بل هي نهج فرضته الحركة الصهي

شريحة اجتماعية ضعيفة تركض وراء قوت يومها. وكل إضافة تقدمها الحكومة في  48فلسطينيي 
 الميزانيات، هي دائما األدنى في الحد األدنى، ما يعّمق التمييز العنصري أكثر.

مييز إال أن أوساطا صهيونية، من أحزاب ومعاهد صهيونية، تحاول بث صورة مختلفة، وتزعم أن الت
العنصري أو حسب تسميتهم "حالة الالمساواة"، ناجمة عن خلل في الحكم، وأنه بمجرد محادثة 
الحكومة و"االبتعاد عن التطرف" حسب مفهومهم، باإلمكان تحقيق "التقدم". فالتطرف في قاموسهم، 

عبنا العامة. يعني التمسك بالهوية الوطنية والحقوق الفلسطينية، وربط قضية حقوقنا المدنية بقضية ش
من خالل بث خطاب مهادن مع السياسة  48وتحاول هذه الجهات الصهيونية التهلهل بين فلسطينيي 

الصهيونية. وتجد من يحاول تجريم الضحية ببؤسها، تماشيا مع خطاب اليمين وزعيمه نتنياهو. أو 
كالم، نريد التفكير من يحاول تيئيس الناس من الخطاب الوطني على نمط: "خلص بكفينا مللنا هذا ال

 باتجاه آخر، فباإلمكان تحقيق شيء".
منذ النكبة، وخاضوا معركة البقاء والحفاظ على الهوية، من خالل  48لم يتوقف نضال فلسطينيي 

التمسك بالخطاب والثقافة الوطنية الثورية، التي أنتجت جيال وأجياال صنعت يوم األرض في العام 
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في المسيرة النضالية. وهم ينجحون في صد كل خطاب بديل مهادن، ، الذي شّكل تحوال جذريا 1976
 ألنهم يدركون خطورته على مستقبلهم.

إن هذه الخطة مليئة بالمخاطر، ويتم تهليفها بالفتات، ولكن التجربة عّلمت أن إسرائيل لن تلتزم حتى 
 بالفتات، لتبقي المخاطر وحدها، وتطبقها فعليا.

 2/1/2016  الغد  عّمان
 
 رأس المال "الوطني" الفلسطيني عند مفترق الوطنيطريق النضال للتحرر  في .11

 رجا الخالدي
يدور جدل في السنوات األخيرة بيني وزمالء في االقتصاد السياسي والتاريخ الفلسطيني حول العالقة 

مكانيات 1967بين اتجاهات التكوين الطبقي الفلسطيني )خاصة في األراضي المحتلة في العام  ( وا 
 مواصلة عملية التحرر الوطني.

وفي الفترة التي بدأُت في دراسة هذه المعضلة، كانت تجربة "بناء الدولة" الفلسطينية، واعتماد 
، وألول مرة، احتجاجات 2012السياسات االقتصادية التحريرية في قمتها، كما اندلعت في العام 

إسرائيل، في ظاهرة مصهرة لربيع شعبية منددة بتلك السياسات وباالتفاقيات االقتصادية مع 
فلسطيني. وهي امتدت من الحركة الشبابية وانتهت بتراجع السلطة الفلسطينية عن بعض إجراءاتها 
الضريبية والتقشفية، ثم باستقالة مهندسها األول سالم فياض من رئاسة الوزراء. التوقعات كانت 

اع القرار االقتصادي لتحقيق المزيد من صحيحة في تلك الفترة بالنسبة النسداد الطريق أمام صنّ 
التحرير التجاري واالقتصادي. لكن، وعلى ضوء الفشل في تجربة فرض وجود الدولة الفلسطينية من 
خالل التحسين في األداء االقتصادي والحكم الرشيد ونشر ثقافة ليبرالية، فلعل األمل لم يكن ربما 

اد رأس المال والتكوين الطبقي المناسب له من بمحله بخصوص التناقض الحتمي بين مصالح امتد
جهة، ومن جهة ثانية الضرورة الشعبية بمواصلة وتجديد نضال التحرر الوطني الذي أّجلته اتفاقات 

 أوسلو ونهج العملية السلمية األبدية.
عن أي أنه رغم التفاؤل بأن يعيد رأس المال الفلسطيني حساباته بالنسبة للربح والخسارة الناتجان 

تماديه بالسالم االقتصادي الذي يهيمن على العالقات مع إسرائيل، وعلى عقلية نظام الحكم والنخب 
السياسية واالجتماعية ــ ألن ذلك ال يمكن أن يصبح بدياًل مقبواًل عن التحرير ــ فإن سجل السنوات 

لمال الفلسطيني الماضية ال يدل على مثل هذا االستدراك. لم تظهر حتى اآلن في تشكيلة رأس ا
)الخاص والعام، الصهير والكبير، المحلي والوافد( أو في الطبقة الوسطى المتحالفة معه، أية شريحة 
قائدة مستعدة لوضع ثقلها في معركة التحرر الوطني إلى جانب القوى المقاومة لالحتالل، من طالب 
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ت الكادحة التي تدفع أكثر من وشباب وعاطلين عن العمل وأبناء قرى ومخيمات.. وغيرها من الطبقا
 غيرها من فئات الشعب بالدم واألرواح أغلى األثمان في المواجهة المتواصلة مع االحتالل.

من المؤكد أن ما تم استثماره خالل السنوات الماضية في العقارات والمنشآت الصناعية والتجارية 
ل، وأن ما تم تكوينه من طبقة وسطى والخدمية واالستهالك الخاص والمديونية األسرية ليست بالقلي

جديدة من الموظفين الحكوميين وذوي الدخل المتوسط، لها مصالح قوية في الحفاظ على الوضع 
القائم. هذه الحقائق وغيرها، تشكل عقبة فعلية أمام بلورة حالة نضالية جماهيرية وميدانية تتحدى 

تؤكد بأن النضال من  -أو على األقل  -ين القوى الهيمنة اإلسرائيلية االستعمارية أو تهيِّر من مواز 
أجل التحرر الوطني لن يخمد مهما كانت اإلغراءات المادية، ومهما فشلت النخب والنظام الحاكم 
بتحقيق النصر، أيَّ نصر ملموس كان. لكن الهّبة المتواصلة والموت السريري آلمال أوسلو مع بقاء 

على قيد الحياة، تشير إلى أن الخيار بين الثورة والدولة أو بين أهم إفرازاتها )السلطة الفلسطينية( 
المقاومة والرضوخ، الذي أخفاه منطق أوسلو القائل بأن التفاوض مع القوة اإلسرائيلية هو الخيار 

 الوحيد، بقي مطروحا على األجندة الفلسطينية. وعلى فئات وطبقات الشعب اختيار طريقها.
 

 ق النضال االجتماعي والطبقي؟تسب مرحلة التحرر الوطني
منذ أواخر الستينيات، عندما رفعت الفصائل الفلسطينية الماركسية أعالمًا حمراء من المآذن في 
األردن، كان التيار العام لمنظمة التحرير الفلسطينية يصر أنه حتى االنتهاء من "مرحلة التحرر 

على الوحدة الوطنية. وفي المراحل األولى  الوطني"، يجب أن يتم تأجيل المطالب االجتماعية حفاظاً 
، كانت النخب القومية التقليدية تعارض تعاظم نفوذ 1948من النضال ضد االستعمار قبل العام 

الحركات االشتراكية والنقابية الفلسطينية التي وضعت على قدم المساواة المسائل االجتماعية والنضال 
تظل فلسطين محصنة ضد عدوى التهيير بين األجيال الوطني ضد االستعمار. لكن كيف يمكن أن 

التي تجتاح المنطقة، رغم تحويل معظم زخمها إلى صراعات طائفية دينية وعرقية/قومية؟ وهل 
تستطيع الحركة الثورية الفلسطينية األصهر سنًا واألقل صبرًا واألكثر إلحاحا للعمل على التحرر من 

أن ُيترك لها وحدها تحديد جدول أعمال التهيير االجتماعي "القيادة الوطنية" المتقدمة بالعمر، 
 ومناهضة االستعمار؟

صحيح أن "الليبرالية المحدثة" سجلت لدى الفلسطينيين )في القلوب والعقول على األقل( إنجازات 
خالل العقدين األخيرين، في تحويل انتباه الرأي العام من الكفاح من أجل إنهاء االحتالل إلى هموم 

ضخم والضرائب والمديونية والبطالة والفقر، وفي كسر العقد االجتماعي الوطني التاريخي بين الت
الحكم والشعب )بأن التحرير على مرمى حجر وأن التنمية حليفة االستقالل الوطني(. لكن مع 
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ين الهني اللهيب المتجدد للحركة الثورية الفلسطينية المقاِومة لالحتالل، والفروقات الشاسعة الظاهرة ب
والفقير وبين الموظف والعامل المياوم وبين من يقطن ضواحي رام هللا الراقية ومن يقبع في غيتوهات 
القدس العربية المهملة.. يظهر تكوين جديد للقوى االجتماعية، ُيفترض في أية حالة مماثلة )غير 

االقتصادية لنظام السلطة، استعمارية( أن يمهد الطريق إلى مرحلة جديدة من المطالبة االجتماعية و 
لحاحا من مقاومة االحتالل، بل إنهما  وهي مطالبة ليست في نظر المواطن العادي أقل شرعية وا 

 ربما نضاالن موازيان ومتكامالن.
انطوى نجاح جميع تجارب التحرر الوطني العالمية على بناء تحالفات وتكوين "جبهات وطنية" بين 

عية استمرت حتى االستقالل، على األقل. ولهذه التجارب أطرها مختلف القوى والطبقات االجتما
النظرية، ابتداء من تأييد لينين لنضاالت الشعوب الخاضعة لالستعمار لتقرير المصير والتحرر، 
مؤكدا على مصلحة البرجوازيات الوطنية في طرد االستعمار وتحقيق السيادة الوطنية االقتصادية. ثم 

ونغ للتحالف مع القوى القومية الصينية، والتجارب الفيتنامية واألفريقية استراتيجيات ماو تسي ت
والعربية في بناء جبهات واسعة معادية لالستعمار ومناضلة في سبيل ــ وتحت إمرة ــ حركة التحرر 
الوطني. في غالبية التجارب، تولت طبقة "البرجوازية الوطنية" دورًا رئيسيًا أو قياديًا في إدارة حركة 
التحرر وفي االنتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة االستقالل والدولة، وذلك بحسب قوتها المحلية، 
ودرجة تواطئها مع االستعمار األجنبي، ومدى بروز التيارات التقدمية في صفوفها إلى جانب القيادة 

و "غنائم"  الشعبية الثورية. وعادة ما ضمنت لمصالحها الرأسمالية حصة كريمة في توزيع موارد
 الوصول إلى السلطة بعد رحيل المستعمر.

ال تشكل حركة التحرر الوطني الفلسطينية استثناء لذلك التيار العالمي العام. ومن دون الخوض في 
كل جوانب التحالفات االجتماعية التي ساندت الثورات ومقاومة االستعمار خالل القرن الماضي، 

لشعب الفلسطيني وحركة تحرره الوطني من طبقة األعيان حصل تحول رئيسي مع انتقال قيادة ا
والنخب المدنية االقتصادية والعائلية المدعومة بجماهير عمالية وفالحية، إلى جيل جديد من 
الالجئين وأبناء الطبقات الكادحة والمتوسطة، يحملون الفكر القومي والوطني والتحرري المنتشر في 

الكفاح المسلح. وأقام هؤالء منذ االنطالقة تحالفات مع فتات تلك الحقبة، ويمارسون بسواعدهم 
"البرجوازية الوطنية" )التاريخية والناشئة الجديدة( المنتشرة في أنحاء البالد العربية وفلسطين. وعمل 
الجميع معًا في إطار منظمة التحرير ووفروا لها شرعيتها التمثيلية حتى فترة أوسلو على األقل، وربما 

د عرفات، حيث أدارت "الجبهة الوطنية" بمشاركة كافة أطيافها وطبقتها الرأسمالية "الُملك طوال عه
العام" والقرار السياسي على أرضية مشتركة ومصالح متبادلة ومبرر وطني. فمن "ضريبة التحرير" 

ياء المفروضة على الفلسطينيين العاملين في الدول العربية، والتبرعات المتواصلة للثورة من أثر 
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فلسطين، وصواًل إلى المحاصصة الكريمة في إدارة الريوع وتوزيع االمتيازات واالحتكارات منذ أوسلو 
بين السلطة وشركات كبرى.. كانت دفة حركة التحرر هي التي تحدد شروط وشكل مشاركة هذه 

 الطبقة في الحكم وفي توزيع الموارد العامة والدخل القومي.
 

 بعد التحرر الوطني.. وقبله؟ ةخيانة البرجوازية الوطني
لكن في تحليل الكاتب األفريقي المناهض لالستعمار، فرانز فانون، مؤلف "معذبو األرض" )العام 

(، فإن البرجوازية الوطنية في مراحل ما بعد التحرر الوطني خاصة، ليست سوى "طبقة 1961
وتتضمن فئات ما يسميه فانون  وسطى وطنية" لها "مهمة تاريخية كوسيط" بين شعوبها واالستعمار.

"البرجوازية التجارية والجامعية"، "الجيش والشرطة"، "البرجوازية الوطنية الشبابية"، "الحزب"، "الطبقة 
المتنفذة"، "البرجوازية األصيلة"، "المثقفون النزيهون" و "برجوازية الخدمة المدنية". وفي رؤية فانون 

و "غير المفيدة عامة"، ال يوجد دور هام ال للصناعيين المحليين لهذه الطبقة الطفيلية غير المنتجة 
أو المهاجرين الذين يفتقرون إلى قاعدة تكنولوجية صناعية منتجة، وال لرؤوس األموال المالية التي 
تربطها عالقات دونية مع رأس المال العالمي، وبالتالي لها موقف معاد من حيث المبدأ تجاه مشروع 

 حتى ولو عقدت صفقات تحالفية معها في مراحل معينة. التحرر الوطني،
ومع أن فانون كان يحلل أداء البرجوازيات الوطنية في الدول المستقلة حديثا، فما هو مثير في رؤيته 
لألمور )وما هو شبيه بالحالة الفلسطينية( هو وصفه "لخيانة" هذه الطبقة ألهداف التحرر الوطني 

، بصفتها "طبقة متوسطة" )وليست طبقة رأسمالية برجوازية لها وعي في مرحلة ما بعد االستعمار
وهوية مميزة(. ومن بين صفاتها الطبقية: االستعداد للتخلي عن األهداف االجتماعية واالقتصادية 
لمرحلة الثورة، التنافس على تولي الوظائف التي كانت تؤديها البرجوازية المتحالفة سابقًا مع 

موارد الوطنية وتوزيعها بين كوادر الحزب واألمن والنخب المتنفذة، باإلضافة إلى االستعمار، وعلى ال
 فقدانها للقوة اإلنتاجية المحلية واندماجها الوثيق مع رأس المال االستعماري والدولي.

ومع اكتفاء رأس المال الفلسطيني خالل العقد الماضي بتأسيس أسواق استهالكية محلية لعقاراته 
سلعية وخدماته الخلوية وتسهيالته االئتمانية إلخ..، وبالتالي خروجه عن دوره التاريخي في ووارداته ال

سياق حركة التحرر الوطني، فثمة خطر حقيقي بأن يتحقق اآلن في فلسطين ــ التي ما زالت في 
قيدة مرحلة ما قبل التحرر ــ سيناريو فانون لما بعد االستقالل. أي أن تكون قد وصلت الثقافة والع

الليبرالية إلى مرحلة من الهيمنة على المصالح الخاصة والعامة، وكأن التحرر واالستقالل تحققا 
فعاًل، بينما تمدد االستعمار االستيطاني على األرض يحول دون "وطن" يمكن تحريره بالمفهوم 

 االعتيادي للتحرير.
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والتجديد الديموقراطي والمؤسسي، طالما ال توظف هذه الطبقة نفوذها لصالح قضايا التحرر الوطني 
وفي دعم الصمود الشعبي في وجه االحتالل، فإن المنطق القائل بضرورة تأخير التحرر االجتماعي 
إلى ما بعد التحرر الوطني يفقد مصداقيته، مما يؤكد صواب إصرار بعض المحللين بأن البرجوازية 

ا ليست "وطنية" ألن مصلحتها تكمن في استمرار الوطنية ال يمكن أن تتضمن "تيارًا تقدميًا"، كما أنه
الوضع القائم وارتباطاتها التجارية والمالية تُبقيها أسيرة في "مصفوفة السيطرة" االستعمارية على 
االقتصاد المحلي. وكلما تفادت هذه الطبقة دورها التاريخي في إغاثة المنكوبين من شعبها وتمويل 

"المسؤولية االجتماعية للشركات" إلى أبعد حدودها، واهتمت فقط التنمية الهائبة وممارسة سياسة 
باألرباح وحماية استثماراتها وممتلكاتها وقروضها من أخطار امتداد المواجهات مع االحتالل، 
ستتحقق اليوم، قبل التحرير، أسوأ االنحرافات في مسار حركات تحرر والدول المتحررة من 

 أهداف النضال الوطني "بتحرير األرض واإلنسان".االستعمار المتمثلة بعدم تحقيق 
سنة  70، و بعد 2015ليست في الوضع االقتصادي أو النظام السياسي الفلسطيني في نهاية العام 

من انطالقة عصر التحرر الوطني العالمي أية بشرى سارة من فلسطين، سوى أن أي وهم متبٍق قد 
دولة وتحقيق السيادة بالتراضي واللطف ودون انتزاعها تبدد حول إمكانية إنهاء االحتالل وبناء ال

قسرًا، وأن الهالبية الساحقة من المواطنين، الميسورين والمحرومين والمنتفعين منهم على السواء، باتوا 
يعرفون أن ال قيمة للرفاه الشخصي دون الثراء المجتمعي، وأن السالم االقتصادي ال يمكن أن يكون 

ي عن تحقيق السالم العادل والحقوق الفلسطينية، الوطنية واالقتصادية سوى بديل مؤقت ومرحل
 االجتماعية على حد سواء.

 31/12/2015  السفير  بيروت
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 عميره هاس
إعالن "الشاباك" اعتقال خلية تابعة لـ "حماس" خططت لتنفيذ عمليات "انتحارية" يخدم الفلسطينيين 

ن أن هذه األنباء فيها مبالهة. فالنبأ بحد ذاته يمنحهم ُمهلة أخرى من أجل خلع القفازات حتى لو تبي
مرحلة عقالنية، مخططة وأكثر شعبية،  إلىالذين يحملون السكاكين. أي االنتقال  األفرادالتي يرتديها 

سكات  مظاهر النضال المسلح. وا 
دا. القيادة الرسمية )السلطة الفلسطينية مرحلة عقالنية ومدروسة ضعيفة ج إلىإن فرصة االنتقال 

وحركة "فتح"( ليست معنية بذلك. يمكن ألنها ال تستطيع استعادة ثقة الجمهور المطلوبة من اجل 
ذلك، والمنظمات القديمة والصهيرة في منظمة التحرير غير قادرة على ذلك، و"حماس" ال تفكر 
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تستمران في تمزيق الشعب في صراعهما على  بمفاهيم العمل الشعبي غير المسلح. "حماس" و"فتح"
 أن تنشأ قيادة جديدة. إلىالسيطرة، وسيمر وقت طويل 

على "موجة التصعيد" نشأ روتين جديد أكثر كثافة: العنف العسكري  أشهربعد مرور ثالثة 
اإلسرائيلي، العنف في التخطيط )البناء في المستوطنات(، أحداث فلسطينية يومية تعبر عن اليأس 

 وفجوة كبيرة بين حوار الضحية/النضال وبين غياب الفعل.
الفلسطينية يستمرون في إبراز سهولة قتل الجيش  اإلعالمأيضا هو عادة دائمة. ففي وسائل  اإلنكار

 اإلعالماإلسرائيلي واإلسرائيليين للفلسطينيين المشتبه فيهم بالهجوم. النقاش الجماهيري )في وسائل 
: التهاضي عن السكاكين كظاهرة، والضعف األقطابالتحرك بين أطراف  والفيس بوك( يستمر في

 االجتماعي الذي تعكسه، الحداد على القتلى ووصفهم كمساكين، والتشكيك بالرواية اإلسرائيلية.
تريد السلطة الفلسطينية وقف التصعيد. في يوم الجمعة الماضي منعت تظاهرة بالقرب من حاجز 

جثث الفلسطينيين، الذين ُقتلوا على أيدي الجيش  بإعادةلتي طالبت . هذه التظاهرة اإيلبيت 
 والشرطة اإلسرائيليين. 

من الممكن أن المهلة التي أعطاها "الشاباك" ستسمح بوجود نقاش اجتماعي صادق وعلني أكثر. 
ما يشبه االنتفاضة الثانية، حيث كان المسلحون في حينه هم الذين  إلىهناك خوف من االنجرار 

. لو كان هناك شيء شعبي جماعي في تلك الفترة لكان تحمل عبء الهجمات اإلشارةعطوا أ 
 اإلسرائيلية وتقييد الحركة وتصاعد الخوف والدمار اليومي. 

يعتقد الكثيرون أن تكتيك العمليات أضر بالنضال. لكنهم ال يتحدثون بشكل علني في ذلك. ليس من 
ألسرى الذين كانوا على صلة بذلك، ليس من المقبول التشكيك الجيد الحاق الضرر بعائالت القتلى وا

بطهارة السالح. أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، سمير القنطار ويحيى عياش، 
هي أسماء ما زالت معروفة يتحدث عنها الكثيرون، وهم ُيعتبرون أبطاال. والقالئل يعرفون أسماء 

 الصراع طابعا شعبيا في التظاهرات ضد الجدار والمستوطنات. الذين يريدون أن يأخذ أولئك
اليأس، العقاب الجماعي، وغياب الثقة بالقيادة وغياب التضامن االجتماعي والخطابات التي تهطي 

كل ذلك ُيبقي على إمكانية استخدام السالح الذي لن تنجح إسرائيل والسلطة الفلسطينية  –الضعف 
الصراع الشعبي ستجد  إلىالتي ترفض االنضمام في الوقت الحالي  في منع استخدامه. والجموع

 نفسها أمام الهجمات اإلسرائيلية التصعيدية.
 "هآرتس"

 1/1/2016  األيام  رام هللا
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