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 الحقوق وفلسطيني بالواجبات"ب: ال يمكن القول "إنني إسرائيلي 1948فلسطينيي  اً جمانتنياهو مه .1
انضررر رسرريس الحكومررة السررراسيليةن ننيررامي  نتنيررا ون إلررى حملررة التحررري  علررى  :تحريررر رامرري حيرردر

 ا  ار يرررور أمرررس فررري ترررل أنيرررين م اجمرررفلسرررطينيي الرررداأل فررري أعإررراي مإترررل إسرررراسيليي  فررري إطررر   النررر
الحركات السياسية العرنيةن نما في ا الإاسمة المشتركة والحركة الس ميةن نشكل غير مناشرر ومحمر   

 ؤولية ما أسماه التطرف والر اي. إيا ر مس
وللتغطية على فشل حكومته على المستوى السياسي واألمنين حاول نتنيرا و اليحراإ إلرى أ  الإضرية 
  ي انعدار تطني  الإانو  في النلدات العرنيةن علم ا أ  إط   النار جرى في قلي مدينة تل أنيي. 

فيره إطر   النرار يرور أمرس فري  ر المإ ى الري  ترر  وجاإت أقوال نتنيا و في مؤتمر صحافي عإده أما
صررانة  ن وتشررتنه 8شررارد ديزينجرروف فرري مركررز تررل أنيررين والترري أسررفرت عرر  مإتررل إسررراسيليي  ا نرري  وا 

 الشرطة نأ  نشأت ملحر م  قرية عارة  و مطل  النار.
ة تنفيرريه فرري وأك ررد نتنيررا و أ  الحكومررة السررراسيلية ستأصرر  ميزانيررات كنيرررة لفررر  الإررانو  ومراقنرر

المد  والإرى العرنيةن وستتأي أطوات عديدة لتحإي   يا ال دفن من ا إنشاإ مراكز للشررطة فري كرل 
 قرية ومدينة عرنيةن وزيادة عدد رجال الشرطة وتوسيع انتشار ر في ا.
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ن وقرال "إسرراسيل"ضرد  "الر راي"نرالتحري  علرى  "الس ر المتطررف"وكعادتهن ات ر نتنيا و ما أسماه 
إ  أم ال ملحر ينفيو  عمليات نسني التحري  الي  يسمعونه في المدارس والمسراجد وغير ران ياكرر ا 
الحركررة السرر مية وح ر ررا نيريعررة التحررري  ضررد إسررراسيلن وكرريلا التحررري  علررى وسرراسل التواصررل 

 االجتماعي في أوساط الشناي العرني.
ا إلى أ  عدر الدانة واالسرتنكار يم رل ودعا نتنيا و نواي الإاسمة المشتركة إلى إدانة  يه ا لعمليةن ملمح 

ررا وتشررجيع ا ل رريه األعمررال. وقررال إنرره لرر  يإنررل نوجررود دولررة أأرررى داأررل دولررة إسررراسيلن دولررة قررانو   دعم 
ودولة أأرى داأل ا ن  قانو  ينتشر في ا الس ح غير المرأ ن فري إشرارة إلرى المجتمرع العرنرين وأكرد 

  ناا مواطنو  "حإوق ر إسراسيلية لكن ر يعتنرو  أ  واجنات ر فلسطينية". نأنه ل  يإنل نأ  يكو  
 2/1/2016 ،48عرب 

 
 إنهاء االحتالل سنة 2016 سنة كونتونتمنى أن  ...على إنجاز المصالحة مصرون: عباس .2

عررار إن رراإ  2016محمررود عنرراس عرر  أملرره نررأ  يكررو   السررلطة الفلسررطينية وفررا: أعررري رسرريس -رار هللا
ن أمرررسوقرررال فررري مإانلرررة مرررع مراسرررل وكالرررة أننررراإ الشرررر  األوسرررط فررري رار هللان  االحرررت ل السرررراسيلي.

"سننيل كل الج ود لتحإي   يا ال دفن ول  نيأس ول  نتراجعن و يا  و موقفنان نحيث ما زالت دولة 
 فلسطي  تطالي نالس ر العادل المنني على الشرعية الدولية".

مصرررو  علررى تحإيرر  المصررالحة مررع حركررة حمرراسن  إننرراونشررأ  المصررالحة الوطنيررةن أكررد الرررسيس: 
لنرري  يرضرريا  الشررعي الفلسررطينين و مررا: تشرركيل حكومررة وحرردة وقررال: "مسررتعدو  للمصررالحة فرري مط

 وطنيةن وم   ر الي اي إلى االنتأانات لن اإ  يا الجرح الدامي في جسد شعننا".
وتطررر  الرررسيس إلررى الرردور الرري  يمكرر  أ  تلعنرره مصررر فرري المرحلررة المإنلررةن وقررال: "مصررر ل ررا  إل ررا 

ا في مجلس األم  الدولين فإننا جميعا سنستفيد م   يا العرني والقليمي والدولين ومع تولي ا مإعد 
وقرال: مصرر  ري جرزإ مر  اللجنرة الرناعيرة التري شركلت  الموقعن ونشركل أرا  الإضرية الفلسرطينية".

في الجامعة العرنية لمتانعة الإضية الفلسطينيةن ليا فرإ  مصرر تتمترع نصرفتي ن األولرى كون را عضروا 
أن ررا رسيسررة اللجنررة الرناعيرة العرنيررةن ونالتررالي يمكرر  أ  تلعرري دورا فري مجلررس األمرر  الرردولين وال انيرة 

وقررال: نرردأنا ناالتصررال مررع وزيررر الأارجيررة المصررر  سررام  شرركر ن ونعرر    امررا فرري  رريه الإضررية.
وزراإ الأارجيررررة العررررري المعنيرررري  ن رررريا األمرررررن إضررررافة إلررررى األمرررري  العررررار لجامعررررة الرررردول العرنيررررةن 

للعري دور سياسري نغر  الن رر عر  كون را عضروا فري الرناعيرة  شرديدا   والسرعودية التري أنردت حماسرا  
 العرنية أر الن فالسعودية ل ا وز  و إل في المنطإة والعالر.
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وأضاف: كا   يا محرور حردي نا مرع أرادر الحررمي  الشرريفي  الملرا سرلما  نر  عنرد العزيرزن وتحرد نا 
دي ه حول المنادرة العرنية وكيف يمك  نشكل مفصل حول آفا  المستإنلن وركز أادر الحرمي  في ح

وأشرررار إلرررى أ   نررراا اتصررراالت نررردأت لعإرررد اجتمررراد للجنرررة الرناعيرررة العرنيرررة فررري  إحياؤ رررا وتجديرررد ا.
 الإا رةن م  أجل تنسي  كيفية التعامل مع الإضية الفلسطينية.

تحدة والمن مات وحول العملية السلميةن قال الرسيس نتمنى أ  يكو   ناا حراا سياسي في األمر الم
الدوليرررررةن وا   كنرررررا نعتإرررررد نرررررأ  الطررررررف السرررررراسيلي لرررررر ينرررررد اسرررررتعدادا للتعامرررررل مرررررع الإضرررررايا األوليرررررة 
كاالعتداإات على الحرر الإدسي الشريفن واعترداإات المسرتوطني ن وعردر االلترزار ناالتفاقرات الموقعرة 

عررردر تنفيررري االتفاقررراتن فإننرررا ال  وقرررال: إيا اسرررتمرت إسرررراسيل فررري نيننرررا ونيرررن رن أو الإضرررايا الن اسيرررة.
نسرررتطيع االسرررتمرار وحررردنا فررري االلترررزار ن ررران وا   الإيرررادة تررردرس  ررريا الموضرررودن وعنررردما نتأررري الإررررار 
الحاسرررن سرريكو   رريا الإرررار أمررار اللجنررة الرناعيررة التأرراي الإرررار المناسررين ال نريررد أ  نتصرررف ن رريا 

إت ر على األقل فيما يتعل  نالأطوات المإنلة التري الموضود وحدنان ولك  نريد أ  نتشاور ونأأي مواف
 قد تكو  صعنة وصادمة يات نتاسج صعنة.

ن فكنررا ومرا زلنررا حريصرري  وقرال: ع قاتنررا مررع مصرر والرررسيس عنررد الفتراح السيسرري ع قررات و يإرة جرردا  
 تلعي مصرر دور را الرسيسرين و ريا يتطلري أ  تأررج مر  نعر  أزمات را المفتعلرة التري تفتعرل أ على 

يا أرجررت  أول ررا سررواإ االقتصررادية  األمنيررةن ونحرر  وا إررو  نررأ  مصررر سررتأرج مرر   رريه األزمرراتن وا 
يا  يا أصرينت نانتكاسرة فكلنرا سرننتكسن وا  ستأرج كل األمة العرنيةن أل  مصرر تإرود األمرة العرنيرةن وا 

أيرة انتصرت فإننا سننتصرن و ريه  ري رؤيتنرا لمصررن ومر   نرا نننري ع قاتنرا مرع مصررن و ري تاري
فمصررر  رري األي الروحرري لكررل الإضررايا العرنيررةن ومن ررا الإضررية العرنيررةن و رري الترري تتصرردىن لرريلا 

ويعمررل مرر   إالتكررو  مصررر قويررة لتسررتمر فرري التصررد ن والرررسيس السيسرري ال يترررا فرصررة  أ نتمنررى 
 جل الإضية الفلسطينية وكل الإضايا العرنية رغر انشغاله.أ

 3/1/2016 ،األيام، رام هللا
 

 يؤكد على أهمية تشريح الشهداءالفلسطيني  العدلر وزي .3
اسررت ر  قردر وزيررر العرردل علري أنررو ديرراان مسراإ يررور السررنتن واجري العررزاإ نالشرر داإ الريي  تررر   :رار هللا

 الش داإ تإدير واجي العزاإ ليوي ر.عدد م  وتوجه لنيوت عزاإ  ج امين ر في محاف ة رار هللا والنيرة.
علررى أ ميررة تو يرر   لحكومررة ورسرريس الرروزراإ لعرراس ت ويو  الشرر داإن مشررددا  ديرراا تعرراز  ا ونإررل أنررو

جراسر االحت لن إضافة لضرورة موافإة أ الي الش داإ نالتشري  العدلي لج امي  أنناس ر لمرا لريلا مر  
أ مية في تو ي  ملفات الش داإ تتضم  أدلرة جناسيرة ت نرت الجرراسر التري يرتكن را االحرت ل نحر  أننراإ 
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وأضاف أ  الحكومة تؤكد على أ مية التشري  وتدعر و يإة الشرف التي وقع ا أ الي الش داإ  ا.شعنن
المحتجررزي  فرري إطررار لجنررة اسررترداد ج ررامي  الشرر داإ المم لرري  لج ررات رسررمية وأ ليررة وحإوقيررةن الترري 
تررن  علررى عرردر الأضررود أليررة شررروط إسررراسيلية مسررنإة لتسررلير ج ررامي  الشرر داإن الترري مرر  ضررمن ا 
دفررررن ر لرررري  وفررررور اسررررت م ر دو  إجررررراإ التشررررري  والفحرررر  ال ررررا ر  ونمشرررراركة عرررردد محرررردود مرررر  

 المشيعي ن وأ  يتر دفن ر ج ارا ن ارا نما يلي  نكرامة وع مة الش داإ.
 3/1/2016 ،القدس، القدسموقع صحيفة 

 
 ألف دوالر خسائر وزارة الزارعة جراء قصف إحدى منشآتها 300غزة:  .4

ول فلسررطينين الأسرراسر التررري لحإررت نرروزارة الزراعرررة الفلسررطينية فرري قطررراد غررزة جرررراإ قررد ر مسرررؤ  غررزة:
 ألف دوالر. 300يور السنت نأك ر م   است دف االحت ل السراسيلي ألحد أ ر منشآت ا الحيوية فجر

وكانررت طرراسرات االحررت ل شررن ت فجررر يررور السررنتن سلسررلة غررارات علررى قطرراد غررزة اسررت دفت إحرردا ا 
ي المكانيكية التانعة لوزارة الزراعة الكاسنة في منطإة "المشتل" غري مدينة غزةن وأل فرت محطة التجار 

وقررال مرردير محطررات التجرراري الميكانيكيررة فرري وزارة الزراعررة الفلسررطينيةن شررا ر  أضرررارا  ماديررة كنيرررة.
ة المشرتل الريفي لر"قدس نرس"ن "إ  است داف طاسرات االحت ل لمحطة التجاري الميكانيكية في منطإر

 ألف دوالر كتإدير أولري". 300ن وكندنا أساسر تفو  الر %70على عمل ا ننسنة  أ رغري مدينة غزة 
وأشررار إلررى أنرره مرر  الصررعي تعرروي  المعرردات الترري دم رررت فرري  ررل الحصررار المشررد د ومنررع سررلطات 

 االحت ل إدأال أ  من ا للإطاد.
 2/1/2016 ،قدس برس

 
 تعرض عباس لحالة إغماء وتؤكد أنه بصحة جيدةتنفي نبأ  الفلسطينيةالرئاسة  .5

أننراإ حرول صرحة الررسيس  أمرسنفى الناط  الرسمي ناسر الرساسة الفلسطينية ننيل أنو ردينرة  :رار هللا
مشررو ة ومزيفرررة  األننرراإ   رريه ا  وقررال أنررو ردينررة إ  "الرررسيس عنرراس نصررحة جيرردةن و  محمررود عنرراس.

 ومشنو ة وال تمت للحإيإة نصلة".
مفاجئ أصراي  وا غماإومنتديات تحد ت ع  وعكة صحية  النترنتانتشرت على مواقع  ناإأنوكانت 

نإرل الررسيس  الرسيس عناس نعد لإاسه وزير أارجية  ولندا في مإر الرساسرة الجمعرةن الفترة إلرى أنره ترر  
 عناس إلى العاصمة األردنية لجراإ عملية جراحية له.

 3/1/2016 ،المستقبل، بيروت
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 كانون األول/ ديسمبرخالل  ألجهزة السلطة بالضفة انتهاكاً  265: تقرير .6
قامرت نره  انت اكا   265أعلنت لجنة أ الي المعتإلي  السياسيي  في الضفة الغرنية المحتلة أن ا رصدت 

األج زة األمنية التانعة للسلطة الفلسطينية نح  أنناإ وأنصار وكوادر فصراسل المإاومرةن وعلرى رأسر ر 
 .2015ديسمنر  /سن أ ل ش ر كانو  األولأنناإ حركة حما
إنه "في  رل انتفاضرة الإردس التري ال يرزال الشرعي الفلسرطيني  نفي تإرير إحصاسي ل ا نوقالت اللجنة

يشعل ا نصرة  للمسجد األقصى وطلن ا للحرية واالستإ لن فإ  األج زة األمنية التانعة للسرلطة نالضرفة 
 المواطني  نسني انتماإات ر السياسية".لر تتوقف ع  مواصلة انت اكات ا نح  

مواطنا نناإ على  121ولفتت اللجنة إلى أ  م  ني  االنت اكات التي أحصت ا اعتإال األج زة األمنية 
ألفيات ر السياسريةن وشرملت  ريه االعتإراالت علرى التروالي: الأليرل وقلإيليرة ونرانلس ورار هللا وطرولكرر 

 ناس والإدس وأريحا وجني .وسلفيتن نالضافة إلى نيت لحر وطو 
 61وحول توزيع االعتإاالت ني  األج زة األمنيةن رصدت لجنرة األ رالي اعتإرال ج راز األمر  الوقراسي 

 ن نينما لر توض  اللجنة الحالتي  المتنإيتي .58مواطنان وج از المأانرات العامة 
ع حراالت نحر  معلمري ن وم ل را نحر  حالة اعتإال نح  الطلنرة الجرامعيي ن وأرنر 36وكشفت اللجنة أن ا أحصت 

 م ندسي ن و  ث حاالت في صفوف كل م  الصحفيي  وطلنة المدارسن ع وة على اعتإال إمار واحد.
حالة استدعاإ قامت ن ا األج زة األمنيةن وسجل أك ر ا  83وأحصت لجنة أ الي المعتإلي  السياسيي  

 في الأليل وقلإيلية ورار هللا وطولكرر ونيت لحر.
وقالرررت اللجنرررة إن رررا و إرررت مجموعرررة مررر  االنت اكرررات المأتلفرررة نحررر  المرررواطني ن كرررا  مررر  أنرز رررا احتجررراز 
األج زة األمنية طاقر قناة فلسطي  اليور قرري حراجز نيرت إيرل فري النيررةن ومنعره مر  تغطيرة مسريرة الجن رة 

اشررةن وت ديرد شرركات النرث كما و إت اللجنرة منرع األج رزة األمنيرة قنراة األقصرى مر  التغطيرة المن الشعنية.
 م  التعامل مع ان نالضافة إلى انت اكات أأرى وقمع عدة مسيرات أرجت نصرة وتأييدا ل نتفاضة.

 2/1/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 أمن السلطة يعتقل مواطَنْين ويستدعي آخر للتحقيق :مركز أمامة .7
ي الضررفة الغرنيررة مررواطني  ا نرري  أحررد ما اعتإلررت األج ررزة األمنيررة التانعررة للسررلطة فرر :الضررفة الغرنيررة

 سنوات في سجو  االحت ل. 8أمضى  محررا   ُمس ن فيما استدعت أسيرا  
ن ففري نيرت لحررر 2/1ونحسري نيرا  لمركرز أمامرة الترانع لحركرة حمراس فري الضرفة الغرنيرة يرور السرنت 

را  مر  قريرة ج 65اعتإلت المأانرات العامة الحاج عند هللا عيسى العرروج   ناتران و رو والرد األسرير عام 



 
 
 
 

 

 9 ص                                              3801 العدد:        3/1/20165 األحد التاريخ: 
  

نأنررره مرررري  قلررري مفتررروحن ويعررراني مررر   إسرررماعيل العرررروج وشرررإي  الإاسرررد الإسرررامي طررره العرررروجن علمرررا  
 أمرا  الضغط والسكر ن وقد حدد له موعد لجراإ عملية األسنود المإنل.

زلره فري عام ا  نعرد اقتحرار من 25وفي نانلس اعتإل األم  الوقاسي الم ندس أمجد أير هللا نني فضل  
 نلدة عإرنان علما نأنه أسير محرر تعر  ل عتإال السياسي عدة مرات.

عامرا ن ويلرا نعرد  31ي قلإيليرة فاسرتدعت المأرانرات العامرة األسرير المحررر محمرد عنرد الررحير األقررد  فو 
فشل محاولة اعتإاله م  منزله لرفضه االستجانة ل سرتدعاإن حيرث أفررج عنره حردي ا مر  سرجو  االحرت ل 

سرنواتن كمرا أنره  8نعد اعتإال إدار  اسرتمر عرامي ن ونريلا يكرو  مجمرود اعتإاالتره فري سرجو  االحرت ل 
 تعر  سانإا ل عتإال السياسي عدة مراتن ويعد ناشطا في حركة الج اد الس مي في المدينة.

 2/1/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 المحلية للبضائع اإلسرائيليةتوسيع حركة المقاطعة يدعو إلى مصطفى البرغوثي  .8
أكرررد أمررري  عرررار المنرررادرة الوطنيرررة الفلسرررطينية مصرررطفى النرغرررو ي أ ميرررة : ناديرررة سرررعد الررردي  - عمرررا 

عرر   مررد  وقرررى نكامل ررا أاليررة من رران كأحررد  "توسرريع حركررة المإاطعررة المحليررة للنضرراسع السررراسيلية وا 
لجمررررع نرررري  االنتفاضررررة الشررررعنية وحركررررة وقررررالن أمررررسن إ  "اسررررتراتيجية ا أشرررركال المإاومررررة الشررررعنية".

المإاطعة تعد  السنيل إلى تغيير ميزا  الإوى لصال  الشعي الفلسطيني"ن الفتا  إلى أ مية "دعر صمود 
يإررردرو  نرررأ  حركرررة المإاطعرررة  االقتصررراديي وأضررراف إ  "الأنرررراإ  النررراس وتحإيررر  الوحررردة الوطنيرررة".

مليررار  20نإيمررة  السررراسيليةانأفررا  الصررادرات  وفررر  العإونررات علررى الكيررا  ألسررراسيلي تررؤد  إلررى
 مليار دوالر في العار الجديد". 11دوالرن كما ستلح  أضرارا  ننمو الدأل الإومي السراسيلي نإيمة 

 3/1/2016 ،الغد، عم ان
 

 هنية: االنتفاضة تثبت أنه ال مستقبل لالحتالل على أرضنا .9
سياسري لحركرة حمراس أ  انتفاضرة الإردس ت نرت مر  أكد إسماعيل  نيرةن ناسري رسريس المكتري ال :غزة

وقررال  نيررة لصررحيفة فلسررطي ن علررى  ررام   جديرردن أ  االحررت ل ال مسررتإنل لرره علررى أر  فلسررطي .
الجمعررةن لعرر   كترراي "قناديررل الألفرراإ"ن فرري مسررجد الألفرراإ الراشرردي  فرري  يررورحفررل ن مترره الحركررةن 

واحرد"ن مضريف ا أ  " ريه االنتفاضرة تعنرر عر  كرل معسكر جناليا شمال الإطاد: "إننا شرعي واحرد ودر 
وتررانع: "إ  قطراد غررزة رغررر نعرد المسررافة فإنره لرر  يتألرى عرر  دوره الرروطني  أننراإ الشررعي الفلسرطيني".

والج ررراد  فررري دعرررر  ررريه االنتفاضرررة ودعرررر شرررعننا الفلسرررطيني حترررى تتحإررر  إ  شررراإ هللا أ رررداف ان فررري 
  يا االحت ل نعيد ا ع   يه األر  المناركة".تحرير األر  وتحرير الإدس واألسرىن ودفع 
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وأردف: "نح  فأورو  نأنناإ شعننا في الضفةن نكل  ؤالإ األنطرال"ن منين را أ  العمليرات التري ينفري ا 
الفلسررطينيو  ضررد االحررت لن "ت نررت مرر  جديررد أ  االحررت ل ال مسررتإنل لرره علررى أر  فلسررطي ن وأ  

يرردجنوه وينعرردوه عرر  أيررار االنتفاضررة والمإاومررةن ي نررت أنرره   رريا الجيررل الفلسررطيني الرري  يحرراولو  أ 
 أكنر م   يه المحاوالتن وأنه أقدر على النإاإ في ميدا  االنتفاضة والمإاومة".

م  ج رة  انيرةن رد  نيرة علرى سرؤال صرحفين نشرأ  معنرر رفر ن نإولره: "مرا يتعلر  نمعنرر رفر ن نحر  
مر  المعانراة عر  شرعننا الفلسرطيني وتفرت  معنرر رفر   نالتأكيد سنن ر فري أيرة منرادرة نإيجانيرةن تأفرف

 مجدد ان ولك  على قاعدة الشراكة وعدر القصاإ".
 2/1/2016 ،فلسطين أون الين

 
 ... ونحن مستعدون للمشاركةالحيَّة: ال نشارك في "تحضيرية" لعقد "مجلس وطني" .11

يرة: "نحر  ال نشرارا فري قال عضو المكتي السياسي لحركة حمراس د. أليرل الح: ننيل سنونو - غزة
ا أ  حركتره مسرتعدة للمشراركة "فري  لجنة تحضيرية لعإد مجلرس وطنري نحر  لسرنا جرزإا   منره"ن موضرح 

لجنة تحضيرية ضم  اتفرا  المصرالحة العرارن اتفرا  الرزمرةن لتشركيل مجلرس وطنري جديرد"ن فيمرا أكرد 
 قوت ا".نشأ  انتفاضة الإدسن أ  الشعي الفلسطيني "ُمِصر  على تع ير وتعا ر 

وفي تصرريحات أاصرة نصرحيفة فلسرطي  شردد الحيرة علرى أ  حمراس لردي ا اسرتعداد أ  تشرارا "فري 
لجنررة تحضرريرية ضررم  اتفررا  المصررالحة العررارن اتفررا  الرزمررةن لتشرركيل مجلررس وطنرري جديرردن ولعررادة 

أطرروة وأكررد الحيررةن أ  "ال ننرراإ المؤسسررات الفلسررطينيةن ولرردعر انتفاضررة الإرردسن ولتطنيرر  المصررالحة".
األساسية  ي اجتماد الطار الإياد  المؤقت  لمن مة التحرير الفلسرطينية  لنحرث قضريتي : الإضرية 
 األولرررى انتفاضرررة الإررردسن  اني رررا: آليرررات تنفيررري اتفرررا  المصرررالحة نشررركل كامرررلن ولررريس نشررركل مجترررزأ".

الإردير الري  وأضاف: "إ  ما يتردد وُيإال ع  اجتماد المجلس الوطنين  و اجتماد المجلس الروطني 
"نح  نطالي نمجلس وطني جديد"ن قال الحيةن مردف ا نأ  السعي إلرى عإرد  أكل عليه الزما  وشري".

المجلس الوطني الحالين "إجرراإ تإرور نره حركرة فرت  نرساسرة محمرود عنراس ومر  مع را مر  الفصراسلن 
 لسنا جزإ ا منه".

نمررا يررؤم  نررالتفرد والقصرراإ"ن وقررال الحيررةن إ  عنرراس "ي نررت كررل يررور أنرره إنسررا  ال يررؤم  نال شررراكةن وا 
مؤكرررد ا أ  يلرررا "نررر  شرررا معيررر  للعمرررل الررروطني المشرررتران وللشرررراكة الحإيإيرررةن ومعيررر  لعرررادة ننررراإ 

 المؤسسات الفلسطينيةن ومعي  لمواج ة االحت ل نروح وطنية عامة وشاملة".
دس ومررا يحيط ررا مرر  إرادة وفيمررا يأرر  انتفاضررة الإرردسن قررال الحيررةن إنرره "رغررر مررا يعيرر  انتفاضررة الإرر

لج اض ا وآليات تعمل على أف  وتيرت ران لكر  شرعننا الفلسرطيني ُمِصرر  علرى تع رير وتعرا ر قروة 
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وأضاف الحية: "في كل يور نرى إنداعات جديدة تؤكد أ  الشعي الفلسطيني انطل   انتفاضة الإدس".
لجررار إجررراإات االحررت ل ضررد الشررعي ال وتررانع نررأ  "الشررعي  فلسررطيني".فرري انتفاضررته لنيررل حإوقررهن وا 

حاضرررن نكررل قرروة"ن مطالن ررا  1948 الفلسررطيني فرري غررزة والضررفة والإرردس و األراضرري المحتلررة سررنة  الررر
"كل الإوى الفاعلة م  فصاسل وقوى مجتمع مدني وقوى وطنيرة نراالنأراط الكامرل فري  ريه االنتفاضرة 

 نت".حتى نحمي ا م  محاوالت الج ا  واالحتواإ م  أ  وسيلة كا
 وأكد وجوي العمل على "تع ير االنتفاضة والدفع ناتجاه قوت ا في مواج ة االحت ل".

 2/1/2016 ،فلسطين أون الين
 

 حكومة يدلالن على عدم الجدية والرغبة في تحقيق المصالحةالسلوك عباس و  :رضوانإسماعيل  .11
الرررسيس محمرررود  ر حمرراس د. إسررماعيل رضرروا  إ  كررحركررة قررال الإيرراد  فرري : ننيررل سررنونو - غررزة

عنرراس أول مرر  أمررسن عرر  "عزمرره التوجرره نحررو تشرركيل حكومررة وحرردة وطنيررة فلسررطينية علررى أسرراس 
وأضراف  نرنامج من مرة التحريرر السياسري"ن "يتضرم  الررف  لتطنير  المصرالحة واالسرتعداد للوحردة".
نرنررامج  رضرروا ن لصررحيفة فلسررطي ن أ  عنرراس "يشررترط أ  يكررو  نرنررامج حكومررة الوحرردة الوطنيررة  ررو

من مررة التحريرررر الفلسرررطينيةن نمعنرررى آأرررر: االعترررراف نررراالحت لن ننررري المإاومرررةن وااللترررزار ناالتفاقرررات 
 الموقعة مع االحت لن و يا يتنافى مع اتفاقات المصالحة".

ولفت إلى أ  اتفاقرات المصرالحة "نصرت علرى أ  أ  حكومرة يرتر تشركيل ا  ري دو  نرنرامج سياسرين 
أ  تعمرررل علرررى إعرررادة العمرررارن وفرررت  المعرررانرن وتوحيرررد مؤسسرررات السررررلطةن ول رررا م مرررات محرررددة: 

"نالترالي  رو  عنراس   رضروا وترانع  والعداد ل نتأانات العامةن والشراف علرى تطنير  المصرالحة".
ا لتشكيل حكومة الوحدة على أساس اتفا  الإا رة أو إع   الشاطئ".  ُيضمِ   ك مه رفض 

اس وسرررلوا حكومرررة  الحمرررد هللا ن يررردل   علرررى عررردر الجديرررة والرغنرررة وأكرررد رضررروا ن أ  "سرررلوا عنررر
 الحإيإية في تحإي  المصالحةن ويلا م  أ ل التنكر لكل االتفاقات الموقعة".

وقالن إنه كا  م  المفتر  أ  يتر انعإاد الطار الإيراد  المؤقرت للمن مرةن وتفعيرل "التشرريعي" نعرد 
وأكمرل رضرروا : "كرا  المفترر  أ  نسرير ناتجرراه  يلترزر نريلا.تشركيل حكومرة التوافر ن لكر  عنرراس لرر 

عداد الن ار االنتأاني ل ان وكيلا ملف المصالحة المجتمعية والحريرات  إعادة نناإ من مة التحريرن وا 
وملف االنتأاناتن ولك  شيس ا م  يلا لر يحردث  نرل تألرت حكومرة التوافر  عر  م مات را وواجنات ران 

 د غزةن واستمرار إغ   المعانرن والتحري  على المإاومة في الإطاد".ورأينا التحري  على قطا
 2/1/2016 ،فلسطين أون الين
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 حماس: ندرس مقترحات لحل أزمة معبر رفح على قاعدة تحقيق الشراكة .12
قالت حركة حماس إن ا تدرس مإترحا  لحل أزمرة إغر   معنرر رفر  النرر  علرى قاعردة تحإير  الشرراكة 

ضرر  النرراط  ناسررر الحركررة د. سررامي أنررو ز ررر ن فرري تصررري  صررحفين مسرراإ يررور وأو  ووحرردة الرروط .
أ  حركررة حمرراس تلإررت أفكررارا  لحررل أزمررة إغرر   معنررر رفرر  مرر  عرردة ج ررات مرر  نين ررا قرروى  نالسررنت

وأضاف أ  حماس تردرس  ريه األفكرار  وفصاسل ونع  أطراف المجتمع المدني والمجلس التشريعي.
و م    م  معاناة شعننا ودعر صموده وتحإي  الشراكة ووحدة الوط . والمنادرات على قاعدة التأفيف

 أنو ز ر  حر  األطراف جميعا  على النحث ع  مأرج الستمرار أزمة إغ   معنر رف  النر .
 2/1/2016 ،موقع حركة حماس

 
 "الشعبية": الحكومة بانتظار موافقة حماس على مبادرة تشغيل المعبر إلرسال وفدها إلى غزة .13

 قال جميل مز ر عضو المكتري السياسري للجن رة الشرعنية لتحريرر فلسرطي  إ  وفردا   ي حس  جنر:كت
م  حكومة التواف  سيزور غزة لنحث آلية تنفيي منادرة معنر رف  في حرال وافإرت حركرة حمراس علرى 

ى يار" أ  زيرررارة الوفرررد مرتنطرررة نموافإرررة حمررراس علررروأكرررد مز رررر لرررر"األ المنرررادرة المطروحرررة ن ررريا الشرررأ .
 يجانيا  أو سلنيا .إالمنادرةن منو ا  إلى أ  حماس لر تإدر حتى اآل  أ  رد على المنادرة سواإ كا  ردا  

قررري أعرري عر  أملرره فري أ  توافرر  حمراس علررى منرادرة معنررر رفر  ليررتمك  الوفرد مرر  زيرارة غررزة فري أ و 
 فرصة للنحث ع  آليات تشغيل المعنر.

إ  الفصرراسل لررر تتلرر  حتررى  نالمركزيررة للجن ررة الشرعنيةعضررو اللجنررة  نمر  ج تررهن قررال حسرري  منصرور
اللح ة أ  ردود رسمية م  قنل حركتي فت  وحمراس حرول منرادرة حرل أزمرة معنرر رفر  النرر ن داعيرا  
إلررى ضرررورة الرررد نشرركل سررريع علررى المنررادرة للأررروج مرر  األزمررة الترري يعرراني من ررا قطرراد غررزة نتيجررة 

ل رفضررت حركتررا فررت  وحمرراس المنررادرة سررتإور نتنفيرري وأوضرر  منصررور أ  الفصرراسل فرري حررا الحصررار.
فعلياٍت واسعة وشعنية للضغط علي مرا مر  أجرل حرل كافرة األزمرات التري نتجرت عر  االنإسرارن مشريرا  

 إلى أنه في حال رف  أحد الفصيلي  للمنادرة فسيتر الع   عنه نشكٍل صري  وواض .
 3/1/2016 ،األيام، رام هللا

 
 "بخط كهرباء جديد من "إسرائيل غزة على تزويد قطاعاالتفاق  :جميل مزهر .14

 قال عضو اللجنة عضو المكتري السياسري للجن رة الشرعنية جميرل مز رر إنره ترر   :فتحي صن اح -غزة 
د الإطراد ن "إسرراسيل"االتفا  أأيرا  على تزويد الإطاد نأط ك رناإ جديد مر   ميغراواط  120حرو نسريزو 

االتفرررا  علرررى تزويرررد  أنررره ترررر   إلرررىود سيسرررتغر  عامرررا . وأشرررار وأضررراف مز رررر أ  تنفيررري المشرررر  أأررررى.
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الإطاد ن يا الأط الجديردن مإانرل أ  تإردر شرركة توزيرع الك رنراإ االعتمرادات الماليرة الأاصرة نتغطيرة 
 فاتورة الك رناإ ال زمة ل يا الأطن وأ  تحس   الجناية المالية لفاتورة الك رناإ.

 3/1/2016 ،الحياة، لندن
 

 في مخيمات لبنان النطالقتها 51 ي الذكرى الـفتح تحي .15
. وشددت الكلمات على الفلسطينية في لننا  النط قت ا في المأيمات 51أحيت حركة فت  اليكرى الر 

 الوحدة الوطنية الفلسطينية ودعر االنتفاضة وح  العودة وأم  المأيمات ومحيط ا.
كون مرا نالشركل مشر دي  متإرانلي  لمناسرنة  مر  غرر نرال"المستإنل"ن  -في "عي  الحلوة" : "عين الحلوة"

ان مرا نالمضرمو  التإيرا علرى ال وانرت وعلرى دعرر االنتفاضرة  إالواحدة  ي يكرى انط قة حركة فرت ن 
 الفلسطينية والتمسا نأم  المأيمات وقضية ال جسي  وحمايت ا .

اد الرروزير فري مأررير عرري  ج رر أنروففري م رجان ررا المركررز  نإضراإة شررعلة االنط قررة فري ملعرري الشرر يد 
سر قيادة الساحة اللننانية في حركة فت  وفصاسل من مرة التحريرر الفلسرطينية فتحري  أمي كد أالحلوةن 

"فت  تؤم  نالوحدة الوطنية الفلسطينية ليس كشعار نل كممارسة وا  الوحدة الحإيإية  أ العردات  أنو
ات"ن وا  "فرررت   ررري عنررروا  التوليرررد  ررري التررري تإرررور فرررو  ار  الصرررراد فلسرررطي  وفررري منررراط  الشرررت

 ريه الوحرردة أررط احمررر  أ " التنروير  واالنرردفاد فرري زمر  ال  ميررة والتعصرري والتطررف"ن مشررددا علررى
في المأيمات وحماية الوجود الفلسطيني أط احمرن وا  الوجرود الفلسرطيني فري لننرا   رو  األم وا  

"ن وعلرررى "تعزيرررز الع قرررات الفلسرررطينية  واالسرررتإرار داأرررل المأيمرررات وفررري جوار رررا األمررر احرررد عوامرررل 
اللننانيرة علررى الصرعيدي  الرسررمي والحزنرري ومرع كررل الجرروار فري كررل المنرراط  اللننانيرة". ومؤكرردا علررى 
"حر  الحركة على حماية المأيمات وعدر السماح نتكرار تجرنتي ن رر النرارد واليرمروا " ومعلنرا أ  

طار تحضيرات واتفاقات سيعَل  عن ا إودة آمنة في ع أ له"مأير اليرموا على موعد قريي مع عودة 
 الحإا". وقال: سنحمي مأير عي  الحلوة وكل المأيمات نرمو  عيوننا.

العميرد  أكردالشرعلةن  إضراإةمإره في حري صرفور  فري المأرير وتأللره  أمارنالمناسنة  أقامهوفي م رجا  
نرل ممارسرة نانعرة مر   اس ران لريس شرعارا  قوة فرت   ري فري وحردة أنن أ محمود عند الحميد عيسى "اللينو" 

نأ  فت  معادلة نضال ال تإنرل الإسرمة وعصرية علرى الشرريمة". وا  " فرت   ري النيرت النضرالي  اليما 
تيليل العإنات  إلىالرحي الي  يإنل االأت ف وينني الأ ف". وقال: سننإى متمسكي  نالسعي الدؤوي 

ير الفتحاويرررررة نتوحيرررررد الطاقرررررات صررررريانة  لوحررررردة الحركرررررة الجمرررررا  إرادةوتإريررررري وج رررررات الن رررررر لتحإيررررر  
توحيرد الإروى الفلسرطينية ووحردة فرت ن ومشريدا  أساسوتماسك ا. منو ا نالمنادرة المصرية التي تإور على 

نمررا وصررفه "الرروعي الرروطني لرردى الناسرري وعضررو اللجنررة المركزيررة لحركررة فررت  محمررد الرردح   نتسرر يله 
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حالرة ال ردوإ واالسرتإرار فري المأيمرات وال سريما  إلرى أوصرلتالج ود التري  و م  اللينو ج ود المنادرة ".
مأير عي  الحلوة مشددا على ضررورة مضراعفة الج رود لت نيرت حالرة االسرتإرار  ريه. ودعرا لمواج رة مرا 

 وصفه نر"محاولة تصفية قضية ال جسي  م  أ ل التلكؤ في دفع المستحإات المالية لألونروا".
"المسررتإنل"ن أحيررت حركررة فررت  الرريكرى الحاديررة والأمسرري  النط قت ررا  -ي صرروروفرر: مخيمــات صــور

الشرعلة فري مأرير الرن  ومسريرات ونردوات  إيإرادنسلسلة نشاطات في مأيمات صور. كا  مر  نين را 
 أرى فنية في كل م  مأيمات الإاسمية والرشيدية والشنريحا والنرج الشمالي والمعشو .أسياسية و 
مإررر الشرر يد ياسررر  أمررار"المسررتإنل"ن ن مررت "فررت " مسرريرة انطلإررت مرر  -ير النررداو وفرري مأرر: "البــداوي"

جانرررت  ووطنيرررة لننانيرررة. إسررر مية وأحرررزايعرفرررات فررري المأرررير نمشررراركة الفصررراسل الفلسرررطينية وقررروى 
 أمرري مأررير وانت ررت فرري مكررا  انط قت را حيررث تمررت إضرراإة الشررعلة والإررى لالمسريرة الشرروارد الرسيسررية ل

 .أنو ج اد فيا  كلمة فوجه التحية ناسر الحضور جميعا أل الي الش داإ والجرحىسر حركة فت  
 3/1/2016 ،المستقبل، بيروت

 
 51 تحديات "سياسية" تواجه حركة فتح في ذكرى تأسيسها الـتقرير:  .16

عامرررا  علرررى تأسيسررر ان فررري  رررل "تحرررديات سياسرررية"  51تحتفرررل حركرررة فرررت  نمررررور : األناضرررول – غرررزة
 أارجيا ن كما يرى مراقنو  فلسطينيو .صعنة داأليا  و 

ويإول ط ل عوكلن الكاتي السياسي في صحيفة األيرار الفلسرطينيةن إ   حركرة فرت  تواجره فري يكررى 
ويضرريف عوكررل فرري حدي رره لررر"األناضول"ن إ  مرر  أنرررز التحررديات  تأسيسرر ا تحرردياٍت سياسررية  صررعنة.

  ا في عإد مؤتمر ا العار السانع.الما لة أمار الحركةن ترتيي أوراق ا داأليا ن ونجاح
ن في مدينة نيت لحررن وقرررت أ لره أ  2008آي/ أغسطس  وعإدت حركة فت  مؤتمر ا السادس في

سنواتن نعد أ  يعإرد نشركل "غيرر دور "ن وحسري  6تجعل م  مؤتمر الحركةن مؤتمرا  دوريا  يعإد كل 
 ال روف السياسية والتن يمية الإاسمة على األر .

ن لك  ال روف على 2015نوفمنر  تشري  ال اني/ 29المفتر  أ  يعإد المؤتمر السانع في وكا  م  
 الساحة السياسية الفلسطينيةن أجلت انعإادهن نحسي نيا  سان  لحركة فت .

ن رررراإ  ويترررانع عوكررررلن "حركرررة فررررت  مطالنرررة نعإررررد مؤتمر رررا لترتيرررري أوراق رررا علررررى الصرررعيد الررررداألين وا 
ليرررةن أاصرررة الأ فرررات نررري  الررررسيس الفلسرررطيني محمرررود عنررراس والإيررراد  التجاينرررات السياسرررية الداأ

 المفصول م  الحركة محمد دح  ن فالحركة تندو أمار مفتر  طر  وصراد ني  تيارْي ".
ويسود أ ف حاد ني  رسيس السلطة محمرود عنراس ومحمرد دحر  ن الري  ُفصرل مر  حركرة فرت  فري 

 لة المارات العرنية المتحدة.ن ويإير حاليا  في دو 2011يونيو  /حزيرا 
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 ويرررى عوكررلن أ  قرروة حركررة فررت  الداأليررةن مرر  شررأن ا أ  تررنعكس علررى المشرر د السياسرري الفلسررطيني.
واسررتدرا نررالإول "الرررسيس محمررود عنرراس زعررير حركررة فررت ن  ررو رسرريس السررلطةن ونالتررالي قرروة الحركررة 

 داأليا  تنعكس على أداس ا في كافة الملفات والإضايا".
تره يررى عنرد السرتار قاسررن أسرتاي العلرور السياسرية فري جامعرة نيرزيرتن نررار هللان أ  التحرديات م  ج 

ومر  أ م را كمرا يضريف فري حدي ره لألناضرول "حركرة فرت  التري تترزعر  أمار حركة فت  كنيرة وصعنة.
حيرراإ  السررلطةن مطلرروي من ررا داأليررا  و رري الفصرريل األكنرررن أ  تسررعى إلررى ترتيرري النيررت الررداألين وا 
عررادة  يكلت ررا لتضررر الكررل الفلسررطينين وعإررد جلسررة المجلررس الرروطنين للتوافرر  علررى  من مررة التحريررر وا 

 استراتيجية وطنية موحدةن لحل كافة الملفات العالإة".
وكانررت اللجنررة التنفيييررة لمن مررة التحريرررن قررد دعررت رساسررة المجلررس الرروطني لعإررد جلسررة طارسررة فرري 

هللان قنرل أ  يرتر إلغاؤ ران نعرد أ  القرت معارضرة واسرعة مر  قنررل ن فري مدينرة رار 2015سرنتمنر/أيلول 
 فصاسل فلسطينيةن على رأس ا حركتي حماس والج اد الس مين والجن ة الشعنية لتحرير فلسطي .

ويإول المعارضو  لعإد االجتمادن إ  ال دف م  عإدهن  و الطاحة ننع  أعضاإ اللجنرة التنفيييرة 
 س عناسن و و ما تنفيه المن مةن وحركة فت .للمن مةن المعارضي  للرسي

ن وينلررع عرردد أعضرراسه 1948والمجلررس الرروطنين  ررو نم انررة نرلمررا  من مررة التحريرررن وقررد تأسررس عررار 
عضروا ن ويضرر مم لرري  عر  الفصرراسل الفلسرطينية  ناسررت ناإ حركتري حمرراس والج راد السرر مي ن  740

 النإاناتن ومستإلي .وأعضاإ المجلس التشريعين ومم لي  ع  االتحادات و 
ويإررول قاسررر إ  فررت  مطالنررة نإن رراإ حالررة التجاينررات السياسررية داأررل صررفوف ان للن ررو  نمسررتإنل ان 
ن رراإ سررنوات  مسررتدركا  نررالإول:" كمررا أن ررا مطالنررة نالنجرراح فرري تحإيرر  المصررالحة مررع حركررة حمرراسن وا 

 صة ما يعتر  قطاد غزة".االنإسارن وتحإي  الشراكة السياسيةن لحل كافة األزمات الإاسمة أا
عامرررا ن إلرررى مراجعرررة فكريرررة وسياسرررية شررراملة كمرررا يررررى  50وتحتررراج حركرررة فرررت ن نعرررد مررررور أك رررر مررر  

 مصطفى إنرا يرن المحلل السياسين والكاتي في نع  الصحف الفلسطينية المحلية.
ة أ  تإردر ويضيف فري حدي ره لألناضرول "الشررعية الفلسرطينية تإود را حركرة فرت ن ل ريا الحركرة مطالنر

 أطانا  وطنيا  شام  ن يتناسي مع كون ا الحركة التي تإود السلطةن وليست مجرد حزي وفصيل".
ورأى إنررا يرن أ  حركررة فرت  اسررتطاعت أ  تإررير ع قرات متوازنررة مرع كافررة األطررراف والردولن و ررو مررا 

جي أمرار حركرة فرت ن وصفه نر"األمر الجيد" ولصال  الإضية الفلسرطينيةن غيرر أنره قرال" التحرد  الأرار 
 أ  يكو  نرنامج ا  و النرنامج الفلسطينين ال نرنامج من مة التحرير التي تسيطر علي ا الحركة". 

 3/1/2016 ،السبيل، عم ان
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 تواصل مطاردة منفذ عملية تل أبيب اإلسرائيليةاألجهزة  .17
ك فرررت الشررررطة وأج رررزة األمررر  السرررراسيلية فررري وقرررت مترررأأر مررر  مسررراإ السرررنتن : تحريرررر رامررري حيررردر

نررإط   النررار فرري شررارد ديزينجرروف الجمعررةن فرري شررمال عمليررات النحررث عرر  نشررأت ملحرررن المشررتنه 
 مدينة تل أنيي وحي "رمات أنيي" نالتحديدن نعد تلإي ا معلومات ع  وجود مشتنه في المنطإة.

" أ  قوات معززة م  الشرطة والوحدات الأاصة ووحدات "اليسار" تتواجد 48وأكد ش ود عيا  لر"عري 
 شر قوات كنيرة في كل شارد.في المنطإةن وتتنإل م  شارد آلأر مع ن

سرراعة علررى إط قرره النررار  30ولررر تررنج  الشرررطة فرري الإررن  علررى نشررأت ملحررر رغررر مرررور أك ررر مرر  
صانة  نشر آالف عناصر األمر   م  رغرعلى الن و 8على المإ ىن الي  أسفر ع  مإتل إسراسيليي  وا 

  معلومات ع  مكانه.نم نس رسمية وآأري  متأفي  نم نس مدنيةن ال يزال نشأت طليإ ا وال
ومررددت المحكمررة المركزيررة فرري حيفررا فرري وقررت سرران  مرر  مسرراإ السررنتن اعتإررال جررودت ملحرررن شررإي  

أيار على يمة التحإي ن نعد أ  اعتإلته أ ل مدا مة لمنزل العاسلرة الري  يسركنونه فري  5نشأتن لمدة 
 .ا  ة عرعرة في الم لثن وصادرت حاسونقري

 2/1/2016 ،48عرب 
 

 لهوية منفذ هجوم تل أبيب توصلهاتعلن  اإلسرائيليةالشرطة  .18
أعلنرررت الشررررطة السرررراسيلية توصرررل ا ل ويرررة منفررري ال جرررور المسرررل  فررري قلررري ترررل أنيررري الجمعرررةن و رررو 

مررر  عمررررهن يإطررر  نإريرررة عرعررررة فررري الم لرررث داأرررل الأرررط  28 فلسرررطيني يررردعى نشرررأت ملحرررر فررري الرررر
اإ الإررن  عليرره علررى الرررغر مرر  أ  آالف مرر  وقالررت الشرررطة إن ررا لررر تررتمك  نعررد مرر  إلإرر األأضررر.

 عناصر ا وم  األج زة األمنية والجي  يشاركو  في عملية النحث مني وقوع ا عصر الجمعة.
ال يعني نالضرورة أ  الألفية أمنية قوميةن وأ  الشررطة  وأوضحت مصادر مطلعة أ  كو  المشتنه نه عرنيا  

 اعدة م  شأ  آأرن أو أ  ال جور لصال  ج ة معينة.الميكورة ال تملا أدلة نشأ  ما إيا تلإى مس
وقالت وساسل العر ر السرراسيلية إ  والرد منفري ال جرور متطرود نالشررطةن و رو مر  كشرف  ويرة نجلره 

 لألج زة األمنية نعد نث فيديو ال جورن وأنلغ ا أنه "سر  س حه". عاما   28النالع 
عواودة نإل ع  أ الي قرية المشتنه فيره أ  "السر ح وفي السيا  نفسهن كا  مراسل الجزيرة نت وديع 

علرى ألفيررة  2007عررود لوالرد منفري العمليرةن وأنرره سرج  أمرس سرنوات فرري عرار يالمسرتأدر فري العمليرة 
 محاولة أطف س ح جند ن كما أنه غريي األطوار".

 3/1/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 إسرائيلية الختفاء منفذ عملية تل أبيب سيناريوهات .19
نرردأت الصررحافة السررراسيلية نوضررع سرريناريو ات عنررر محللرري  ل رران عرر  مكررا  اأتنرراإ نشررأت  :الإرردس

مكانيات  رونه.   ملحرن منفي عملية إط   نار في شارد ديزينجوف وسط مدينة تل أنيين وا 
  قيرار مسن أ   ناا مأاوف كنيرة لدى األج زة األمنيرة السرراسيلية نشرأأالعنر ن مساإ  "واال"ويكر موقع 

وقالررررت الإنرررراة  منفرررري عمليررررة تررررل أنيرررري ناحتجرررراز عاسلررررة إسررررراسيلية داأررررل منزل ررررا وقطررررع االتصرررراالت عن ررررا.
السراسيلية العاشرة إ   ناا احتمالي  أساسيي ن األول أ  يكو  المنفري قرد  رري إلرى الضرفة الغرنيرة واأتنرأ 

 عليه نعد رغر انتشار ا نك افة. في مكا  ما  ناان وليلا لر تستطع قوات األم  السراسيلية الع ور
واالحتمرررال ال رررانين و رررو األرجررر  مررر  وج رررة ن ر ررران أ  المنفرررين ونصرررفته أحرررد العرررري الإررراطني  فررري 
الداألن يعرف المنطإة جيد ا وقد أطط مسرنإ ا للعمليرةن ويحتمرل أنره أع رد شرإة قرينرة ليأتنرئ في را نعرد 

 تنفييه العملية حتى ال تستطيع الشرطة الع ور عليه.
 3/1/2016 ،األيام، رام هللا

 
 : سكان تل أبيب مرتعبونإسرائيليةصحف  .21

كشرف العرر ر السررراسيلي أ  مدينررة تررل أنيرري أضررحت تعري  فرري جررو كنيررر مرر  الرعررين نسررني فشررل 
 األج زة األمنية السراسيلية في إلإاإ الإن  على منفي عملية إط   النار نمإ ى في المدينة.

ت أحرونرروت" مررور أنرا ررامي أ  مدينررة تررل أنيرري تعرري  تحررت الحصررارن ويكررر مراسررل صررحيفة "يررديعو 
 فاألنواي مغلإةن والسراسيليو  في منازل رن وم  يرتادو  دور السينما امتنعوا ع  الأروج من ا.

إ  السرراسيليي  "ال يعرفرو  مرايا يفعلرو ن كل رر ين ررو  فرري  نو رو أحرد سركا  ترل أنيري نيرانيفوقرال 
إي تعليمات أمنية جديدةن أل  ما حصل سني حالرة مر  ال سرتيريا الحإيإيرة. اآل  جواالت ر نانت ار تل

أنا أغل  علري  نراي نيتري وأشرعر نرالأوفن أل  الشررطة التري تنتشرر فري كرل األمراك  لرر ترتمك  حترى 
 اللح ة م  إلإاإ الإن  على المنفي".

ة السرررراسيلية وج ررراز كمرررا يكرررر مراسرررل يرررديعوت أحرونررروت إيلررري سرررنيور أ  اآلالف مررر  قررروات الشررررط
 "الشاناا" وحرس الحدودن يواصرلو  نريل ج رود ر للع رور علرى منفري العمليرة التري وصرف ا نرر"المعإدة".
ونإل سنيور ع  الناطإة ناسر الشرطة السراسيلية " ي  حمو" أ  العمليرة تكتسري أطورت را مر  كرو  

ممرررا دفرررع نرررأج زة األمررر  ل سرررتعانة  المنفررري المسرررل  أررررج لتنفيررري مجرررزرة فررري مكرررا  يعرررج نالسرررراسيليي ن
نالمعلومررات األمنيررة المتررروفرة ومصررادر التحإيررر  الواسررعة النطررا ن وتك يرررف قرروات األمررر  فرري الميررردا  

 نصورة عاجلةن وجلي وحدات أاصة يات أنرة واسعة في الع ور على منفي  العمليات.
 3/1/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 ب وسياستها بدعم العملياتليبرمان يتهم حكومة نتنياهو بالكذ .21
دور لينرما ن الحكومة السرراسيليةن واعتنرر ج"ن أفيانسراسيل نيتإحزي " رسيس اجر : رامي حيدر تحرير

أ  سياسات ا  ي التي تسني العمليات ضد السراسيليي  والتي وصلت إلى مركز تل أنيي يرور أمرسن 
حيفة "يرديعوت أحرونروت" العنريرة وقرال لينرمرا  لموقرع صر وات م ا ناأتراد مصطل  العمليات الفردية.

يررور السررنتن إ  "ضررعف الحكومررة السررراسيلية  ررو مررا يشررجع ويسررم  لتنفيرري عمليررات إر انيررة ويسررمع 
وقررال لينرمررا  أ  عمليررة  نارتفرراد وتيرت رران الحكومررة ال تنررت ج أ  سياسررة للتعامررل مررع الوضررع الإرراسر".

يزينجوف في مركز تل أنيرين والتري يشرتنه أ  منفري ا  رو نشرأت إط   النار التي وقعت في شارد د
ملحر م  قرية عرعررة فري الم لرثن ترر التأطريط ل را نعنايرةن وات رر الحكومرة نالكريي واأترراد مصرطل  

 "إر اي األفراد"ن وأكد أ  ال وجود لعمليات فرديةن نل كل العمليات أطط ل ا نعناية مني النداية.
 2/1/2016 ،48عرب 

 
 كنيست يدعو لتسهيل منح تراخيص حمل السالح لإلسرائيليينعضو  .22

دعررا عضررو الكنيسررت عرر  حررزي الليكررود أميررر او انرران   ررر يررور السررنتن إلررى تسرر يل مررن   :تررل أنيرري
تررراأي  حمررل األسررلحة الناريررة فرري إسررراسيلن نعررد  جررور تررل أنيرري الرري  وقررع أمررس وأدى إلررى مإتررل 

صرررانة  واال" العنرررر  عررر  او انرررا قولررره إ  م رررل  ررريه الأطررروة مررر  ونإرررل موقرررع " آأرررري . 8إسرررراسيليي  وا 
الممك  أ  تعزز ضرورة أ  يحمل كل إسرراسيلي سر حا أل  احتيراط أو طرارمن ومنرع إراقرة مزيرد مر  

وشردد  وأشار الموقع إلى ضرورة أ  يشمل الترأي  أشأاصا ليس علي ر أية سوان  جناسيرة. الدماإ.
ح لمواج ة "الر انيي " وتحييد ر فورا قنل أ  يإتلوا مزيردا مر  ال" على ضرورة تدريي حاملي الس "وا

 السراسيليي . وف  قوله. 
 2/1/2016 ،القدس، القدسموقع صحيفة 

 
 صهيونية تدعو لحرق الكنائس في القدس المحتلةال "الهافا" منظمة .23

تاي ن نرالتزام  مرع دعا رسيس من مة "ال افا" اليمينية المتطرفة الحاأار نينتسى جونش الإدس المحتلة:
لحررر  الكنرراسس فرري الإرردس المحتلررةن ويلررا نحسرري مررا نإلترره وسرراسل العرر ر  ناالحتفررال نأعيرراد المرري د

لرررسيس من مررة "ال افررا"  ا  ال انيررة "السررراسيلية أمررس تصررريح وقررد نررث موقررع الإنرراة العنريررة اليررور األحررد.
  إ  "الوجود المسيحي في الإردس غيرر اليمينية المتطرفة الحاأار نينتسى جونشتاي ن حيث صرح قاس  

 مرغوي نهن و يا ما يجي أ  نترجمه ناألفعال وليس ناألقوال فإط".
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ووصف الحاأرار جونشرتاي  المسريحية نأن را "نرود مر  أنرواد الو نيرةن ويجري محارنت را ووضرع العراقيرل 
ا أمار الممارسات الدينية المتعلإة نالديانة   المسيحية في الإدس".أمار إنتشار ا في الإدسن وأيض 

 3/1/2016 ،فلسطين أون الين
 

 تقدم اليوم لوائح اتهام بقضية حرق عائلة الدوابشة اإلسرائيليةالنيابة العامة  .24
م  المإرر أ  تإدر النيانة العامة السراسيليةن اليور األحدن لواس  ات ار ضد  :48عري  نالحياة الجديدة

منرزل عاسلرة الدوانشرة فري قريرة دومران الري  راح ضرحيته الطفرل مشتن ي  ي ود نتنفيي االعتداإ نإحرا  
 الرضيع علي دوانشة ووالديه.

 3/1/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 يديعوت: خاليا نائمة بالضفة تستعد لهجمات .25
يكر أليسور ليفين مراسل صحيفة يديعوت أحرونوتن أ  حركرة حمراس قرررت االنتإرال لمرحلرة جديردة 

الحاليرة ناألراضري الفلسرطينيةن متم لرة نالعمليرات المسرلحة و"االنتحاريرة" مر  أر ل مرا م  االنتفاضرة 
وت ررردف العمليرررات للمرررس نشأصررريات إسرررراسيلية كنيررررة  وصرررف ا نرررر"الأ يا الناسمرررة" فررري الضرررفة الغرنيرررة.

نالمسررتويي  السياسرري والعسرركر ن وضررري أ ررداف إسررراسيلية تررر تحديررد ا نصررورة مسررنإةن وجرراإ كشررف 
 األأيرة لحماس نمدينة الإدس ضم   يه التعليمات التي أصدرت ا حماس لعناصر ا نالضفة. الألية

وأضررراف ليفررري أنررره نرررالرغر مررر  اكتشررراف أليرررة حمررراس األأيررررة نالإررردسن فرررإ  الحركرررة ستواصرررل نررريل 
ج ود ا لتنفيي  جمات مسلحةن تشمل وضع عنوات ناسفة أو عمليات "انتحاريرة" وأ  الأ يرا الإادمرة 

كشررف ا أل  عناصررر ا لرريس لرردي ر مرراٍ  أمنرري يمكرر  المأررانرات السررراسيلية مرر  تعإررن رن أو  لرر  يررتر
 الشا في ر م  األساس.

 2/1/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 1967سنة  مخطط إسرائيلي الستيعاب ربع مليون مستوطن في األراضي المحتلة :التفكجي   .26
ر لي مأططرا  "السرتيعاي رنرع مليرو  مسرتوط  جديررد أعرد  االحرت ل السرراسي: ناديرة سرعد الردي  - ا عم 

ألرف وحردة اسرتيطانية يعترزر إقامت ران ن ردف منرع  55ن ويلرا ضرم  1967في األراضي المحتلرة العرار 
قيار الدولة الفلسطينية وعاصمت ا الإدس المحتلة"ن وف  مدير داسرة الأراسط والمساحة في نيت الشرر  

. لررر"الغد" مرر  فلسررطي  المحتلررةن إ  "الفترررة المإنلررة ستشرر د تغرروال   وقررالن نالإرردس المحتلررة أليررل التفكجرري 
إسراسيليا  استيطانيا  ك يفا  في األراضي المحتلةن ن دف إن اإ "حل الردولتي " والإضراإ علرى أ  إمكانيرة 
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رمى الدولرة أو  لقامة الدولة الفلسطينية المتصلة جغرافيا ن مإانل "تجمعات" سكانية فلسرطينية تحرت مس 
وأوض  نأ  "االستيطا ن وفر  المأطرطن يتركرز فري مأتلرف منراط  األراضري المحتلرة عرار  طة".السل

 ن السيما في الإدس المحتلة وغور األرد  وتوسيع الكتل االستيطانية الإاسمة".1967
ونررري  أ  "تنفيررري األنشرررطة االسرررتيطانية حرررول الإررردس سررريم د الطريررر  أمرررار سرررلطات االحرررت ل لتجسررريد 

مرر   %10لكنرررى"ن ي   األغلنيررة الي وديررة واألقليررة العرنيررة الفلسررطينيةن والرري  يإتطررع مشرررود "الإرردس ا
وترانع نرأ  يلرا "يجعرل مر  شررقي الإردس عاصرمة للدولرة الفلسرطينية  مساحة الضفة الغرنية المحتلة".

 المنشودة أمرا  مستحي  ن وف  مزاعر االحت ل "نالعاصمة األندية والموحدة لسراسيل". 
" نالإردس المحتلرةن وفر  المعطيرات الرسرمية E1لى أ  "المأطط يشمل االستيطا  في منطإة "وأشار إ

ر الضفة الغرنية إلى قسمي ".  التي كشفت ا المصادر السراسيليةن مما سيإس 
وحدة استيطانية جديردة فري الضرفة  4,524 حون 2015وأفاد نأ  "سلطات االحت ل أقامت أ ل العار 

مأططررررا   يكليررررا   23إيررررداد  مناقصررررة ننرررراإ من ررررا تررررر   12الإرررردس المحتلررررةن ضررررم  الغرنيررررةن نمررررا في ررررا 
 مأططا ". 29والمصادقة على 

 3/1/2016 ،الغد، عم ان
 

 : هجمات اإلنترنت والبحر والجبهة الداخلية2016األمنية في  "إسرائيل"تحديات  .27
تحرررديات التررري سرررتواجه ن أنررررز ال2/1/2016 رصرررد موقرررع الإنررراة العنريرررة ال انيرررةن يرررور السرررنت :الإررردس

 النترنرررررتأررررر ل العرررررار الجديررررردن وأاصرررررة  تلرررررا المتعلإرررررة ن جمرررررات  "إسرررررراسيل"األج رررررزة األمنيرررررة فررررري 
وأشررار الموقررع إلررى أ  زيررادة موازنررة وزارة الجرري  السررراسيلي  والتكنولوجيررا والنحريررة والجن ررة الداأليررة.

ونري  الموقرع  ات المتعا مرة فري العرالر. دف ا  تعزيرز الإردرات األمنيرة والعسركرية لمواج رة تلرا التحردي
وأج رررزة  النترنرررتأنررره ترررر تأسررريس قسرررر أرررا  لمواج رررة مأررراطر ال جمرررات "السرررينرانية" التررري ترررتر مررر  

 ."إسراسيل"التكنولوجيا المتإدمةن وأنه تر إعداد تطنيإات لحماية االتصاالت األمنية والعسكرية في 
تسرريطر علي ررا الإرروات النحريررةن وأنرره سرريتر تزويررد  ولفررت إلررى أ   نرراا تحررديات تتعلرر  نالسررواحل الترري

سررر ح النحريرررة نغواصرررة حدي رررة  ررري الأامسرررة مررر  نوع ررران نالضرررافة إلرررى تحسررري  أن مرررة ومعررردات 
التكنولوجيا والمعردات النحريرة الأاصرة نرالجنود والإردرات العسركرية العامرة لسررعة الررد علرى أ  أرر  

فري الجن رة الداأليررة وتطروير أن مت ررا وأاصرة "النرريار ويكرر الموقررع أنره سرريتر إجرراإ تغييرررات  أمنري.
المنكر"ن وتطوير غرف العمليات الأاصة ن ا. مشيرا إلى أنه سيتر تطوير أن مة تتعل  نالكشف ع  

 األلغار والتعامل مع ا نس سة أك ر. 
 2/1/2016 ،، القدسموقع صحيفة القدس
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 محاطة بتهديدات أمنية "إسرائيل"هآرتس:  .28
محاطررة نت ديرردات متعررددة مرر  حرردود ا المأتلفررة  "إسررراسيل" ررآرتس عرر  اعتإاد ررا نررأ   عنرررت صررحيفة

قرد عرززت مر   "إسرراسيل"ن نينما أفادت كل م  صحيفتي "إسراسيل اليور" و"معاريف" نأ  وجنونا   شماال  
قوات رررا علرررى الحررردود لمواج رررة أ  محاولرررة للمرررس ن رررا مررر  جانررري حرررزي هللا اللننررراني أو تن رررير الدولرررة 

 س مية.ال
وفي  يا السيا ن قال المراسل العسكر  لر" آرتس" عاموس  ارسيل إ  ال دوإ الساسد علرى الحردود مرع 

وتحرردث  ارسيررل عرر  الأطرراني  األأيررري  لكررل مرر  أمرري  عررار حررزي هللا  إسررراسيل قررد ال يسررتمر طرروي .
ت ديردات متزامنرة ضرد حس  نصر هللا وزعير تن ير الدولة السر مية أنرو نكرر النغرداد  اللريي  أرسر  

وفر   نإسراسيلن مشريرا إلرى أ  إسرراسيل تتلإرى ت ديردات مر  طرفري المحرور السرني والشريعي المترورطي 
 والعرا  وأحيانا في لننا . ةفي الميان  الحاصلة في سوري ناعتإاده

أ  نررات لرردي ا معلومررات قاطعررة نرر "إسررراسيل"يكررر مراسررل صررحيفة "إسررراسيل اليررور" دانيسيررل سررريوتي أ  و 
أننراإ تفيرد نررف  نصرر هللا وسراطة ألمانيرة األيرار  حزي هللا سريرد علرى اغتيرال سرمير الإنطرارن مروردا  

 األأيرة حيرته م  أ  أ  انتإار الغتيال الإنطار سيجلي ردا إسراسيليا قاسيا على لننا .
ة تشر د نشرر كتي نوعار أمير نصحيفة معاريف أ  الجن رة الشرمالية علرى الحردود السرورية السرراسيليو 

الجي  السراسيلي قوات عسكرية كافية مني أرنعي  عامان في حي  أقيمت أ ل السرنة األأيررة  وحردة 
  التررري تلإرررت تعزيرررزا إضرررافيا لنإررراإ  ررريه الجن رررة تحرررت سررريطرة أمنيرررة وعسررركرية مطلإرررة للجررري  210

نررر أمررار أج ررزة األمرر  وعنررر الكاترري عرر  اعتإرراده نررأ  الحرردود اللننانيررة تم ررل التحررد  األك السررراسيلي.
السراسيلية. وقال "لريس سر   فري  ريا الوقرت الري  نعيشره أ  نإرور نرإأ إ مواقرع عسركرية وتجمعرات 

 صاروخ يوميا نما في يلا إصانات مناشرة ورنما إسإاط طاسرات". 1500سكانية وتلإي 
 2/1/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 ة في مواجهات مع االحتالل عقب تشييع الشهداءبإصا 14الخليل..  .29

ا  في نيت أمرن محمد عو ن قال الناط  الع مي ناسر اللجنة الشعنية لمإاومة االستيط: الأليل
مواطنا نالرصا   14إ  مواج ات اندلعت عإي تشييع ج ما  الش يد الزعاقي   ما أدى لصانة 

المعدني المغلف نالمطاطن ا نا  من ر نالرأسن ونإلوا جميعا لتلإي الع ج في مستشفيات مدينة 
حاالت اأتنا  عولجوا ميدانيا الأليل والمجمعات الطنية في النلدةن كما أصيي عشرات المواطني  ن

 م  قنل الطواقر الطنية.
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وأضاف إ  جنود االحت ل أغلإوا مدأل نيت أمرن واعتلوا أسط  منازل عدد م  المواطني  عرف 
نرا ير صال  أنو عيا ن وتركزت المواج ات في منطإة عصيدة.  من رن فؤاد محمد أنو عيا ن وا 

منطإة ناي الزاوية أصيي أ ل ا عشرات الشنا   كما اندلعت مواج ات أأرى مع االحت ل في
 ش يد ا م  أنناإ المدينة. 17نحاالت اأتنا  عإي تشييع ج ما  

  17ييكر أ  عشرات اآلالف م  أ الي مدينة الأليلن يور السنتن شاركوا في تشييع ج امي   
 الي نال أر.ش يدان م  أنطال انتفاضة الإدسن في موكي جناسز  م يين وسط  تافات غاضنة تط

 2/1/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

 ونجله وابنته  ويستدعي مواطناً  يعتقل شاباً  االحتاللبيت لحم:  .31
ن شانا م  قرية مراح رناح نمحاف ة األحدفجر اليور  السراسيلياعتإلت قوات االحت ل : نيت لحر

ن نأ  "وفا"لر أمنىوأفاد مصدر  ا.نيت لحرن وسلمت مواطنا ونجله واننته ن غات لمراجعة مأانرات 
عاما  م  قرية مراح رناح جنوي نيت لحرن  21قوات االحت ل اعتإلت الشاي يوسف علي الشيخ  

 نعد د ر منزله وتفتيشه.
 46وفي قرية دار ص ح شر  نيت لحرن سلمت قوات االحت ل المواط  جمال محمد ص ح  

عاما ن ن غات لمراجعة مأانرات االحت ل في  21  عاما ن واننته وصال 22عاما ن ونجله ص يي  
 .جنونا "غو  عتصيو "مجمع مستوطنة 

 3/1/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 باحات "األقصى" وسط حراسة مشددة يقتحمونمستوطنون  .31
ن ناحات المسجد األقصى 2016-1-3اقتحمت مجموعة م  المستوطني  صناح اليور األحد  الإد :

وأفاد ش ود عيا  في المدينة إ  اقتحار المستوطني ن صاحنه حماية  الإدس المحتلة. المنارا في
ويإتحر المستوطنو  نشكل شنه اليومين ناحات األقصى  أمنية م  قنل جنود االحت ل السراسيلي.

 لتدنيسه وتمرير مشرود احت لي له لتإسيمه مكانيا وزمانيان فيما يجانه مشروع ر المإدسيو .
 3/1/2016أون الين،  فلسطين
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 بالسرطان 25مصابًا بإعاقات و 95أسير مريض في السجون بينهم  1,500 :هيئة شؤون األسرى .32
عاما   م  جني ن  30أفاد تإرير ل يسة شؤو  األسرى والمحرري ن أمسن نأ  الش داإ  فاد  الدرني  

عاما    27غسا  الريماو   عاما   م  نلدة قرية نيت أمر شمال الأليلن و  22وجعفر إنرا ير عو   
م  نلدة نيت ريما شمال غرني رار هللان  ر آأر الش داإ األسرى اليي  سإطوا نسني ال مال الطني 

وقالت ال يسة: إ  سياسة ال مال الطني في سجو  االحت ل ما زالت  المتعمد في سجو  االحت ل.
ع جات ال زمة للمعتإلي ن ما يفاقر تحصد أرواح األسرى نسني تصاعد ان واستمرار عدر تإدير ال

مصانو  نإعاقات وشلل  95أسيرن من ر  1500األمرا  في أجساد رن وا   عدد المرضى يزيد على 
 .انتفاضة الإدسحالة مصانة نالسرطا  واألورار الأني ةن وا   عدد العاقات ارتفع أ ل  25و

ش يدا  سإطوا نسني ال مال الطني  55 ن نين ر207وأشارت إلى أ  عدد ش داإ الحركة األسيرة نلع 
نتيجة  74ش يدا  سإطوا نتيجة استأدار التعييي المميت والمشرد قانونيا  في سجو  االحت لن و 71و

ش داإ أسرى سإطوا نعد  7الإتل العمد نعد االعتإال والعدار أارج نطا  الإضاإن إضافة إلى 
  ت.إصانت ر نأعيرة نارية و ر داأل السجو  والمعتإ

 3/1/2016، رام هللا، األيام
 

 مركبات في حي الثوري بالقدس المحتلة 8احتراق  .33
 مركنات متوقفة في حي ال ور  نالإدس المحتلةن الليلة الماضية. 8احترقت  الإدس:

ن أنه تر إضرار النار في مركنة متوقفة نحي 2016-1-3ويكرت الياعة السراسيليةن اليور األحد 
وأشارت إلى أ  الشرطة  مركنات أأرى كانت متوقفة في المكا . 7ت النيرا  في ال ور ن  ر انتشر 

فتحت تحإيإا  في الحادث. ولر ُتعرف الج ة التي تإف وراإ إحرا  المركناتن إال أنه في العديد م  
 الحوادث السانإة  ُنت أ  مستوطني  قاموا نإحرا  مركنات فلسطينية.

 3/1/2016فلسطين أون الين، 
 

 طنون يهاجمون منزاًل عند أطراف بيت فوريكستو م .34
ن منزل المواط  ن اد حنني على أطراف نلدة نيت فوريان أمسوفا:  اجر مستوطنو ن مساإ  -نانلس 

وقال مسؤول ملف االستيطا  في شمال الضفة الغرنية غسا  دغلسن إ  مستوطني   شر  مدينة نانلس.
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على أطراف نلدة نيت فوريان كما وضعوا زجاجة حارقة   اجموا نالحجارة منزل المواط  حنني الي  يإع
 وأوض  أ  أ الي النلدة تصدوا ل ؤالإ المستوطني  وأجنرو ر على الفرار. على مدأله دو  إشعال ا.

 3/1/2016، رام هللا، األيام
 

 2015مليون مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة خالل  1.6: الشرطة .35
وفي ك   2015  مسافرن عنر معنر الكرامة أ ل العار المنصرر مليو  1.6تنإل أك ر م  : رار هللا

وأوضحت إدارة الع قات العامة والع ر في الشرطةن في نيا  صحفي  االتجا ي  قادمي  ومغادري .
شأصان فيما نلع عدد المسافري  الإادمي   826,850ن أ  عدد المغادري  نلع 2016-1-2السنت 

 %9سافري  أ ل  يا العار كانت األعلىن وننسنة زيادة وصلت إلى شأصان وأ  حركة الم 812,217
  .2014مإارنة نالعار 

مواطني  م  مأتلف المحاف ات الفلسطينية  2007وأشارت إلى أ  الجاني السراسيلي في المعنر أعاد 
 ومنع ر م  السفر نحجة األسناي األمنية أ ل العار الماضي.

مطلونا جناسيا وممنوعا م   1,390أ ل العار المنصرر على ولفتت إلى أ  شرطة المعنر قنضت  
 السفرن أ ناإ محاولت ر المغادرة عنر المعنرن أو ترقي وصول ر أ ناإ دأول ر لألراضي الفلسطينية.

 2/1/2016فلسطين أون الين، 
 

 خالل العام الماضي إدارياً  اً قرار  1,261سرى فلسطين: أمركز  .36
نا  سلطات االحت ل  األشإرفلسطي  للدراسات الناحث "ريا   سرىأكد الناط  الع مي لمركز أ

الفلسطينيي  في  األسرىنح   إدار اعتإال  أوامرم  اللجوإ الستصدار  2015صعدت أ ل العار 
الضفة الغرنية والإدسن في  أنحاإسجون ان ويلا نتيجة حم ت االعتإال الموسعة التي نفيت ا في 

 الماضي. تشري  األول/ أكتونرتي اندلعت في نداية محاولة لوأد االنتفاضة ال
ن ما ني  2015أ ل العار  إداريا   ا  قرار  1,261 أصدرتنا  محاكر االحت ل الصورية  األشإروكشف 

ن ونلع إداريي ن او تمديد فترات اعتإاليه جديدة ألسرى ا  قرار  487قرار اعتإالي جديد ونلع عدد ا 
 أعدادجديدة وللعديد م  المراتن حيث وصلت  أش ر ستة إلىش ري   قرار ما ني  774عدد ا 
ما يإاري م  نصف ر م  مدينة الأليلن  إداريا أسيرا 550 إلىن اية العار الماضي  الداريي  األسرى
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ن وفر  أرىى سانإي  اعيد اعتإال ر مرة أمشيرا الى أ  العشرات م  األسرى الداريي  كانوا أسر 
 أو محاكمة. علي ر الدار  دو  ت مه

 2/1/2016، للدراسات األسرىمركز 
 

 2015ألف إسرائيلي اقتحموا األقصى في  14: المركز اإلعالمي لشؤون القدس .37
ألف إسراسيلي  14كشف المركز الع مي لشؤو  الإدس واألقصى  غير حكومي  أ  أك ر م  

 .2015اقتحموا ساحات المسجد األقصى في الإدس المحتلة أ ل العار 
إسراسيليا اقتحموا ساحات المسجد األقصى أ ل  14,064إحصاسية تو يإية قال المركز إ  "نحو  وفي

الم تر نمتانعة -وأضاف المركز  ن أغلن ر م  المستوطني ن وأفراد جماعات ومن مات ي ودية.2015
عدد أ  "عدد المإتحمي  في العار الماضين مشانه تإرينا ل -التطورات في الإدس والمسجد األقصى

 مستوطنا وعنصرا م  االحت ل السراسيلين لساحات المسجد". 14,952ن الي  نلع 2014المإتحمي  في 
ن 2015وأشار إلى انأفا  عدد الوزراإ والشأصيات السياسية السراسيلية اليي  اقتحموا األقصى في 

 ع  العار السان  لهن دو  أ  ييكر أرقاما محددة. 
 1/1/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 شهيداً  جثامين 23يشيعون عشرات آالف الفلسطينيين  .38

ش يدا  أفرجت عن ا  23شي ع عشرات آالف الفلسطينيي ن أمسن ج امي  : أ ف ي - الحياة -رار هللا 
 سلطات االحت ل السراسيلي الجمعةن نعد احتجاز دار فترات طويلة متفاوتة.

ش يدا  م  المحاف ةن على رغر النرد  17ي  ففي الأليلن أرج اآلالف للمشاركة في تشييع ج ام
مسجد الحسي  في المدينةن حيث  إلىالشديد والمطر. وانطل  موكي التشييع م  المستشفى األ لي 

 ُصلي علي ر قنل أ  يواروا ال رى. وجرى تشييع الج امي  الستة األأرى في مناط  جني  ورار هللا. 
م  ش داإ الضفة الغرنية اليي   23ع  ج امي  وأفرجت السلطات السراسيلية أول م  أمسن 

احتجزت ر مني ندإ ال نة الشعنية للضغط على عاس ت رن لكن ا واصلت احتجاز ج امي  ش داإ مدينة 
 .15الإدس النالع عدد ر 
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ش يدا ن الشروط السراسيلية لإلفراج  86ورفضت عاس ت الش داإ اليي  سإطوا في  جماتن وعدد ر 
ي مإد م ا تشييع ر في حضور عدد قليل م  أفراد عاس ت ر أ ناإ الليلن وعدر تشري  ع  ج امين رن ف

 لإلفراج عن ر م  دو  قيد أو شرط. أنييج امين رن ما اضطر تل 
لفلسطينيي  م  الإدس الشرقية المحتلةن كما قال أيم   15ج ة لدى إسراسيلن من ا  17ولر ينَ  سوى 

ي  المكل في   يا الملف. وأضاف أ  مفاوضات جارية مع قنديلن أحد المسؤولي  الفلسطيني
 السراسيليي  الستعادة كل الج ث "سريعا ".

 3/1/2016الحياة، لندن، 
 

 اشتداد أزمة الكهرباء في غزة .39
الواج ة أ ل األسنود األأيرن  إلىعادت أزمة التيار الك رناسي في قطاد غزة : فتحي صن اح -غزة 
ل التوزيع في  ل  منأف  جو  نارد جدا  وأمطار غزيرة اجتاحت الإطادن إرناا على جدو  إلىن را  

 الي  يعاني م  نسنة عالية م  الفإر والنطالة.
وتإول شركة ك رناإ محاف ات غزة وسلطة الطاقة اللتا  تدير ما حركة حماس في الإطادن إ  

 .الرناا في جدول التوزيع ناجر ع  زيادة األحمال على الشنكة الم ترسة
انإطاد التيار المتواصل مني عشر سنواتن وعدر وجود أن مة تدفسة تعمل على المياه  إلىون را  

استأدار مدافئ تعمل على الغاز المنزلين لك  أزمتي الك رناإ  إلىالساأنة أو غير ان لجأ الغزيو  
ن ارا  وأرنع  والغاز جعلتا حيات ر جحيما  ال يحتمل في  ل انأفا  درجات الحرارة الى عشر درجات

من ان وم   120ميغاواط م  التيارن يحصل م  إسراسيل على  400 حوالي إلىويحتاج الإطاد  لي  .
 فإط. 60ن وم  محطة التوليد الوحيدة في الإطاد على 28مصر 

 3/1/2016الحياة، لندن، 
 

 بحريق داخل منزل في رهط أطفال ثالثةمصرع  .41
نمدينة ر ط في  27مصرع ر في حري  شي نمنزل مواط  في حي رقر  أطفال    ةلإي : رار هللا

طاقر األطناإ في مستشفى "سوروكا" في مدينة نسر  أ مصادر طنية  وأفادت النإي مساإ السنت.
 3سنوات ن و دى انو جعفر   4جعفر   أنوو ر عد   أطفالمساإ السنت وفاة    ة  أعل السنع 
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م  سكا  مدينة ر ط متأ ري  نجراح ر النالغة ا ر اندالد النيرا   سنوات  والرضيع توفي  عار واحدن
 في منزل العاسلة.

في منزل  اندلع"حريإا  إ لونا السمر  قالت في نيا  ل ا  السراسيليةوكانت المتحد ة نلسا  الشرطة 
أسفر في مدينة ر طن النإين ووفإا للتفاصيل والمعلومات األولية المتوفرةن  27مواط  في حي رقر 
 إحدى العيادات الطنية لتلإي الع ج ال زر". إلىأطفال تمت إحالت ر     ةالحري  ع  إصانة 

 3/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 

  االحتالل يستولي على تسجيالت كاميرات مراقبة في بيت جاال .41
راقنة م نتة على منازل استولت قوات االحت ل السراسيلين الليلةن على تسجي ت لكاميرات م: رار هللا

 األنناإوأفاد مصدر أمنين لوكالة  في منطإة نير عونه نمدينة نيت جاالن شمال غري نيت لحر.
الرسميةن نأ  قوات االحت ل دا مت عدة منازل في نير عونهن عرف من ا منزل المواط  إياد 

 ت ا.صراصرةن وفحصت كاميرات مراقنة م نتة علي ان قنل أ  تستولي على تسجي 
وأضاف أ  مواج ات اندلعت في منطإة الناد  األر ويكسي ننيت جاال ني  الشنا  وقوات االحت ل 

 التي أطلإت قنانل الغاز والصوتن دو  أ  ينلع ع  إصانات.
 3/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 2015هيئة شؤون األسرى: تشريعات إسرائيلية تعسفية في  .42

ش د أكنر حملة في  2015األسرى والمحرري  الفلسطينية إ  عار  قالت  يسة شؤو : األناضول
إسراسيل لتشريع الإواني  التعسفية والعنصرية نح  األسرى الفلسطينيي ن معتنرة أن ا تأالف كافة 

 الإواني  الدولية والنسانيةن وأصول التشريعات الإاسمة على العدالة الإانونية والنسانية.
ر سنو  ل ا أ  سلسلة الإواني  أو مشاريع الإواني  التي طرحت على وأضافت ال يسة في تإري

 الكنيست العار الماضي تعتنر معادية للديمإراطية والإانو  الدولي وتكرس االحت ل.
واستعر  تإرير ال يسة الإواني  ومشاريع الإواني  التي نوقشت وأقرت في الكنيست السراسيلي عار 

التغيية الإسرية لألسرى المضرني  ع  الطعارن حيث أقرته الحكومة  ن وكا  م  أنرز ا قانو 2015
 يوليو/تموز الماضي. 30ن وصاد  الكنيست عليه في 2015يونيو/حزيرا   14السراسيلية يور 
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يوليو/تموز  21كما صاد  الكنيست على قانو  "رفع األحكار نح  األطفال راشإي الحجارة" في 
عإونة السج  لعشرة أعوار على راشإي الحجارة عند عدر إ نات  الماضين وين  على إمكانية فر 

 نية إلحا  الضررن والسج  لعشري  عاما عند إ نات نية الإتلن وف  تإرير ال يسة الحكومية الفلسطينية.
وفي قانو  آأرن صاد  الكنيست في ال اني م  نوفمنر/تشري  ال اني الماضي على قانو  ين  على 

فعلي م  عامي  ألرنعة أعوار على راشإي الحجارة م  سكا  مدينة الإدسن فر  عإونة السج  ال
جنار ر على دفع تعويضات لإلسراسيليي  المتضرري .  وسحي مأصصات التأمي  الوطني من رن وا 

وفي ما يتعل  نأطفال الإدس ين  الإانو  على سحي مأصصات ر المالية م  العاسلةن و نات 
م ل دعر الشؤو  االجتماعية لأل الين ومأصصات العاقةن التعليرن وسحي إضافات مالية 

 ومأصصات أرامل وغير ا.
 3/1/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 تحقيقات بقتل مستوطنين لسائق فلسطيني في "تل أبيب" .43

النار عليه في أحد شوارد  نإط  ن 48قتل ساس  فلسطيني م  مدينة اللد وسط فلسطي  المحتلة عار 
وقالت شرطة االحت ل إن ا  في قتله. إسراسيليي "ن حيث يشتنه نضلود مستوطني  مدينة "تل أنيي

ع رت مساإ أمس على شأ  مصاي نجروح نالغة الأطورة في شارد "يونيتسما " وسط "أنيي 
ويكرت أ  الفلسطيني الإتيل في األرنعينيات م  عمرهن ويعمل  أنيي"ن وتوفي الحإا في المشفى.

 ساسإا لسيارة أجرة.
  جانن ان قالت الياعة العنريةن أ  الشرطة تحإ  لمعرفة ما إيا كا  قتل الفلسطيني نفيه م

مستوطنو  ردا على عملية إط   النار في تل أنيي أمس الجمعةن والتي أسفرت ع  مإتل 
صانة  إسراسيليي   آأري . عشرةوا 

 2/1/2016، قدس برس
 

 2015 سنةحصاد اقتصاد قطاع غزة خالل  .44
مازال االقتصاد في قطاد غزة يعاني م  سياسة  2015مع ن اية عار : سير الطنادما ر تي د.

 يا نالضافة إلى الحروي  نالحصار التي تفرض ا إسراسيل على قطاد غزة للعار التاسع على التوالي
و ال جمات العسكرية السراسيلية المتكررة على قطاد غزة والتي عمإت م  األزمة االقتصادية نتيجة 
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كما أ  التأأر في  مار ال اسل التي ألفته للننية التحتية و كافة الإطاعات واألنشطة االقتصادية.للد
حيث  ناالقتصادية في قطاد غزة  األوضادإلي تداعيات أطيرة على  ىأد العمارعملية إعادة 

ر حيرت العديد م  المؤسسات الدولية م  تداعيات إنإاإ الحصار المفرو  على قطاد غزة و تأأ
 على كافة النواحي االقتصادية واالجتماعية و الصحية و النيسية. العمارعملية إعادة 
تم لت نتشديد الأنا  على تنإل ن إسراسيل سياسة جديدة ضد قطاد غزة انت جت 2015ومع ندإ عار 

رجال و  العشرات م  التجار ناعتإالوتجاوزت يلا ن التجار ورجال األعمال عنر معنر نيت حانو 
وكل  يا يأتي في  نكما أضافت إسراسيل العديد م  السلع والنضاسع إلى قواسر الممنوعات نعمالاأل

 إطار سياسة إسراسيل نتشديد الحصار وأن  قطاد غزة.
في معدالت النطالة ونحسي مركز الحصاإ الفلسطيني فإ   ارتفاعا 2015وش د عار : معدالت البطالة

وتجاوز عدد العاطلي  ع   2015في الرنع ال الث م  عار  %42.7معدل النطالة في قطاد غزة قد نلع 
ونحسي الننا الدولي فإ  معدالت النطالة في قطاد غزة تعتنر  نألف شأ  200العمل ما يزيد ع  

 .%60معدالت النطالة ني  فسة الشناي والأريجي  في قطاد غزة لتتجاوز  وارتفعت ناألعلى عالميا
وتجاوز عدد  %65كما ارتفعت معدالت الفإر والفإر المدقع لتجاوز : ياألمن الغذائ وانعدامالفقر 

والمؤسسات الغا ية الدولية أك ر م  مليو   األونروااليي  يتلإو  مساعدات إغا ية م   األشأا 
 %72وتجاوزت نسنة انعدار األم  الغياسي  نم  سكا  قطاد غزة %60شأ  ننسنة تصل إلى 
سي أأر إحصاسية صادرة ع  مركز الحصاإ الفلسطيني للفإر في ونح نلد  األسر في قطاد غزة

فإ   ن2014و  2012أ  قنل تعر  قطاد غزة لحرني  ن2012األراضي الفلسطينية في منتصف عار 
 2293في فلسطي  و الي  ينلع  الوطنيم  سكا  قطاد غزة يعيشو  تحت أط الفإر  38.8%
 شيكل. 1,832الي  ينلع يعيشو  تحت أط الفإر المدقع و  %21.1ون شيكل

 31/12/2015، مدونة االقتصاد الفلسطيني
 

 شف تفاصيل مثيرة عن عالقة مبارك بحاخام إسرائيليالشرق القطرية: ك .45
كشف وزير االقتصاد السراسيلي السان  رسيس حزي "شاس"ن أريه درعين إ  الرسيس الإا رة: 

في  1986المصر  األسن  حسني مناران طلي م  الحاأار الراحل عوفاديا يوسف حينما زاره عار 
يناير  25قصر المنتزه نالسكندرية أ  يناركهن وأكد أ  الحاأار صلى أيضا لنجاة منارا نعد  ورة 

 العدار.لينجو م  
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"درعي" قال في مإال نشره موقع "كيكار شنات" التانع للمتديني  الي ودن إنه راف  الحاأار السراسيلي 
عاما في زيارة إلى الإا رة نناإ على طلي م  الرسيس المصر ن  30األكنرن عوفاديا يوسفن مني 

مكانية إأراج الج ث م  أجل إنشاإ طري  ع ارن و ناا جرت الواقعة لمناقشة قضية مإانر الي ود وا 
 التي قال إنه يروي ا ألول مرة.

زعير حزي شاسن قال إ  مناران طلي مناركة الحاأار داأل الإصر الرساسين لكي تطول أيامه في 
نه نعد المناقشاتن حول مسألة مإانر الي ود في مصرن طلي الرسيس األسن  م  الحضور  الحكرن وا 

 األكنرن وطأطأ له رأسه وطلي أ  يناركهن و و ما حدث نالفعل.تركه وحيدا مع الحاأار السراسيلي 
وفي مإالهن روى الوزير السان  وزعير الحزي الديني الشرقي "شاس"ن أ  الرسيس األسن  دعا الحاأار 
إلى زيارة شاركته في ان وأن ما التإيا منارا في قصره الرساسي نالسكندريةن وفي الطري  م  الإا رة 

ن توقفنا في دمن ورن عند قنر الحاأار يعإوي أنو حصيرة الي  فتحته لنا السلطات إلى السكندرية
 المصرية نشكل أا .

وأضاف درعي: "وصلنا إلى قصر مناران واستإنل الحاأار نحفاوة كنيرةن وقال له: "معاي هللا أ  
ي مكا  آأر نضر نالإنور الي ودية"ن ودعاه لإلشراف على إأراج الج ث الي ودية ننفسه لدفن ا ف

 لنناإ الطري  الجديد.
ولك  الحاأار عوفاديا رف  طلي منارا وأنلغه أنه وفإا للشريعة الي ودية يح ر إأراج الموتى م  
 قنور رن واقترح نناإ جسر مصر  فو  المإنرة ندال م  الطري  األرضين فواف  منارا على الطلي.

نإاإ وحده مع الحاأار عوفاديا وكنت حاضرا في وتانع "درعي" يإول: "في ن اية اللإاإ طلي منارا ال
تلا اللح ةن فأحنى الرسيس المصر  رأسه وقال للحاأار: "ناركني"ن فناركه الحاأار نحرارةن داعيا أ  

 يطيل هللا مدة حكمه.
ينايرن وحينما تأوف إسراسيليو  م  إعدار منارا أ ل محاكمتهن  25وأضاف درعي أنه عإي  ورة 

 فاديا ليدعو لمنارا أ  ينجيه هللا م  تلا العإونة.عاد الحاأار عو 
 وفد مصر  للعزاإ فيه

عاما  في أكتونر  93الحاأار عوفاديا يوسف كا  الحاأار الشرقي الرسيسن توفي ع  عمر ينا ز  
نإسر الإلي في مستشفى  داسا عي  كاررن نعد جراحة الستندال من ر الإلي المؤقت نمن ر  2013

 مؤقت جديد.
 الرسيس المؤقت "عدلي منصور" حينسين وفدا لسراسيل للتعزية في الحاأار عوفيدا يوسف. وأرسل
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 عمل في مصر
 وسن  أ  عا  الحاأار يوسف في مصرن وشغل منصي ناسي رسيس الجالية الي ود مصر.
 3/1/2016الشرق، الدوحة، 

 
 في إفريقيا التغلغل اإلسرائيلي اتحاد عمال مصر يحذر من خطورة .46

في الإارة  أمسن م  تنامي الدور السراسيليحير االتحاد العار لنإانات عمال مصرن : الإا رة
الفريإية أ ل السنوات األرنع الماضيةن نالتعاو  مع اتحاد العمال التركين مرجعا يلا إلى ما 

المصر   وصفه نتراجع الدور المصر  في إفريإيان ومشددا  في الوقت ياته على ضرورة عودة التواجد
النإاني على الساحة الفريإية نأقصى سرعة ممكنةن وتدعير االتصال المناشر نمأتلف النإانات 

 العمالية في دول الجوار الفريإي.
ولفت مصطفى رستر مدير الع قات الدولية ناالتحاد العار لنإانات عمال مصرن في تصريحات 

أ ل السنوات  ح اتحاد العمال السراسيليإلى نجا "اليور السانع"اللكتروني لصحيفة للموقع 
الماضيةن في اجتياي نإانيي  أفارقة للتدريي في الكيا ن إلى جاني تإدير الشركة الوطنية للطيرا  

 .رة م  الدول الفريإية وتل أنييالتركين الدعر ال زر ل يه الرح تن عنر تن ير رح ت مناش
ا نإنشاإ مركز تدريي في ن قار مؤأر «ال ستدروت»ال وقال رستر إ  االتحاد العار لنإانات العم

لتدريي الكوادر العمالية م  الدول الفريإيةن على الحريات النإانية وكيفية الحصول على  إسراسيل
 دعر مالي لتنفيي المطالي العماليةن وأساليي تن ير االحتجاجات.

 3/1/2016الخليج، الشارقة، 
 

 طبية للقطاع " يسلم مستلزمات39"غزة  .47
أمس كمية م  األدوية والمستلزمات الطنية والع جية " 39غزة "سلر المستشفى الميداني األردني : نترا

لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة. وأكد قاسد المستشفى أ   يا الدعر يأتي م  اجل المسا مة في 
لإطاد في  ل ما تعانيه م  تأفيف الضغط على وزارة الصحة والمستشفيات والإطاعات الطنية في ا

 صعنة. أوضاد
 يه األدوية والمستلزمات والمست لكات الطنية سيستفيد من ا شريحة كنيرة  أ وني  مدير المستشفى 

م  المراجعي  نحاجة ل  تمار والرعاية الطنية جراإ النإ  الحاصل في المستلزمات الطنية. م  
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حة نغزة الدكتور إي اي حجاز  دور المستشفى المتميز جاننه  م  مدير داسرة التنرعات في وزارة الص
يصال ا للمحتاجي . وج وده الإيمةن الفتا إلى ا  وزارة الصحة ستإور نتإدير  يه  المساعدات وا 

 3/1/2016الغد، عمَّان، 
 

 مسؤولينا لن يمر بسهولة اغتيالقاسم: نعيم  .48
اغتيال الش يد سمير الإنطار يأتي »الشيخ نعير قاسر الى أ  » حزي هللا«لفت ناسي األمي  العار لر

إيجاد قواعد جديدة ل شتناان لإليحاإ نأ  الإتل في سوريا يمك  أ  يمر  السراسيليفي سيا  محاولة 
الرسالة نأ  اللعي في ف ر  السراسيليالعار كا  واضحا ن وأ   األمي ك ر »ن مؤكدا  أ  »م  دو  رد

 ».الساحة السورية واغتيال مسؤولي  أو عناصر م  المإاومة وم  حزي هللا ال يمك  أ  يمر نس ولة
لينان  ي إل الإنطار واضحة تماما  نالنسنة عملية اغتيا»وقال قاسر في لإاإ حوار  أول م  أمس: 

تلةن نأرنعة صواريخ على عملية حصلت نإصف م  الطيرا  االسراسيلي م  حدود فلسطي  المح
استعدادات الكيا  الص يونين ». وشدد على أ  »معه المننى الي  كا  فيه الش يد الإنطار وم  

أكانت عالية أو متدنيةن أمر ال يعنينا ال م  قريي وال م  نعيد  لدينا روزنامة عمل سنعتمد ا 
 ».نحسي ما نراه مناسنا  

 3/1/2016المستقبل، بيروت، 
 

 إلعادة العالقة مع "إسرائيل" اً بمكتو  قاً أردوغان يشترط اتفا .49
م  شأنه أ  يأفف  "إسراسيل"صرح الرسيس التركي رجي طيي أردوغا  نأ  اتفاق ا عادال  ني  تركيا و

اسرة أ ل عودته م  المملكة العرنية معاناة الفلسطينيي ن ويلا في تصري  له على مت  الط
ما  ي االتفاقية العادلة؟ إن  ا االتفاقية التي تضم  الوفاإ نالشروط "وقال أردوغا :  .السعودية

ان يجي أ   المسنإة التي قد منا ا سانإ ا. إسراسيل نحاجة إلى دولة م ل تركيا في المنطإة. ونح  أيض 
يل.  يه حإيإة إقليميةن علينا أ  نرا ا. إيا نف ي الجاننا  نعترف أن نا نحاجة إلى دولة م ل إسراس

 "الجراإات الضرورية المننية على الصد  المتنادلن فإ  التطنيع سيأتي نطنيعة الحال
ليس لدي ر  ناا ماإ أو "أك د أردوغا  نأ   على تركيا أ  تفك ر في محنة الفلسطينيي ن مضيف ا: و 

أ ل الإتال أو الصراخن وقد مر ت أش ر ولر تحل  يه المشاكل.  ك رناإ. ال ُتحل  يه المشاكل م 
 ."سننت ي قرين ا م  نناإ مستشفى  ناان ولو كانت ال روف طنيعية النت ى نناإ المستشفى مني زم 
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معروفة لدى الجميعن  "إسراسيل"وأشار الرسيس التركي إلى أ  الشروط المسنإة أل  تطنيع للع قة مع 
لرسال سفينة توفر الك رناإ لإطاد غزة. نالنسنة لموضود الحصارن  ر  نح  نحاجة"وقال: 

 إسراسيل  يإولو  إن  ر سيرفعونه إيا مرت النضاسع م  أ ل تركيا. وقد قلت إن ني ل  أعل   على أ  
شيإ إيا لر أشا ده مكتون ا نعيني. فالن  المكتوي يضم  عدر حدوث أ  انحراف ع  االتفاقية. 

وأضاف أ  الننية ". على قلوننا  و إن اإ انت اا حرمة مجمع المسجد األقصىأمر آأر عزيز 
 التحتية للك رناإ نحاجة إلى إص حات عاجلةن سيتر تنفيي ا في أقري وقت ممك .

 2/1/2016، ترك برسموقع 
 

 2016مشروعًا لدعم األقصى في  14: رابطة شباب ألجل القدس .51
 2016ي  األقصى على الجوال وشعار الرانطة للعار دشنت رانطة شناي ألجل الإدس اليور تطن

 .2016مشروعا مع نداية العار الجديد  14للعمل التطوعي ألجل الإدس ومشاريع أأرى تنلع نحو 
واستمدت الرانطة شعار ا الجديد  ألن ا تستح   م  أحإية العري والمسلمي  في أ  تكو  مدينة 

المنارا في مإدمة المإدسات  األقصىو  المسجد الإدس مدينة حرة ال تأضع ل حت لن وم  ك
ت ل حرة نعيدا ع  أ  احت ل يمنع الناس م  التواجد فيه للص ة  أ والعرنية التي يجي  الس مية

 .وأما وطلي العلر نحرية 
المشروعات الجديدة للرانطة في مؤتمر صحفي ن مته الرانطة نفند  موفننيا نحضور  إع  جاإ 

 ي منس  الرانطة وعلي الإواسمي مسؤول التدريي والتطوير نالرانطة.محمد دروي  ناس
ونوه دروي  نأ  الرانطة أ ل السنوات الأمس السانإة اتأيت عدة شعارات رفعت ا م  ناي 
التشجيع على العمل التطوعي ألجل الإدسن م  أ ل منادرات ومشاريع شنانية تطوعية تتعاو  في ا 

 في قطر.مع مؤسسات المجتمع المدني 
 3/1/2016الشرق، الدوحة، 

 
 الفاتيكان تعلن رسميًا اعترافها بفلسطين دولة مستقلة .51

أعلنت دولة الفاتيكا ن أمسن اعتراف ا رسميا  نفلسطي  دولة مستإلة نعد استكمال كل : د.ي.أ
ن ا حزيرا  الماضي ني وقالت الفاتيكا  إ  االتفا  الي  وقع في ن اية يونيو/ الجراإات المرعية.

وأكدت الفاتيكا  في نيا  أ  "االتفا  ني   وفلسطي  يدأل حيز التنفيي نعد توافر جميع الشروط ليلا.
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نندا  يتناول الجواني األساسية ألنشطة الكنيسة  32الكرسي الرسولي ودولة فلسطي  مؤلف م  مإدمة و
 زاد في المنطإة".في فلسطي ن مع التأكيد في الوقت نفسه على دعر حل متفاو  عليه وسلمي للن

و يا االتفا  الي  يتضم  ننودا  تحمي حإو  المسيحيي ن يعتنره الفاتيكا  نمويجا  للع قات ني  
الدول العرنية والس مية وأقليات ا المسيحية. وتؤكد الو يإة فض   ع  يلا على "دعر الحل السلمي 

 للوضع في المنطإة الإاسر على المفاوضات".
 3/1/2016 الخليج، الشارقة،

 
 رئيس وزراء أستراليا السابق: فلسطين مفتاح لحل قضايا المنطقة .52

نوي  وا رسيس وزراإ أستراليا السان  إ  أ  استإرار نالشر  األوسط ل  يتر دو   قال :غارديا ال
حل الصراد العرني السراسيلين وانتإد الرسيس األميركي ناراا أوناما قاس  إنه ليس مؤ   لحل  يا 

 ادن ودعا الصي  للمساعدة في "تغيير كيمياإ الشر  األوسط".الصر 
في حديث له نمناسنة - 1991إلى  1983ويكر نوي  وا الي  كا  رسيسا للوزراإ أ ل الفترة م  

أ  أوناما قد فشل  -1991و 1990الي  ننشر آالف الو اس  التانعة لمجلس الوزراإ نالفترة ما ني  
سراسيل ناستمرار المفاوضات.في استأدار نفوي ن ده ونف  ويه الشأصي لقناد الفلسطينيي  وا 

كما دعا الصي  ل نأراط في المساعدة لحل الصراد العرني السراسيلين وقال إنه ندو  حل  يا 
الصراد ل  يكو   ناا أمل لحل قضية "الر اي" أو إيجاد وضع معإول نالمنطإةن وأوض  أ  نكي  

ماما نالمنطإة ناستضافت ا رسيس وزراإ إسراسيل ننيامي  نتنيا و ورسيس أ  رت السنوات األأيرة ا ت
 السلطة الفلسطينية محمود عناس.

 2/1/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 2016ونروا" في التغطية الصحية بلبنان تبدأ مطلع األ لـ" تقليصات .53
الفلسطينيي   م  المإرر أ  تندأ وكالة غوث وتشغيل ال جسي : أحمد المصر  - غزةن نيروت

ونروا"ن تإليصات في الملف الصحي الأا  نع ج ال جسي  في المستشفيات والمراكز الصحية األ"
 الحالي نصورة رسمية. 2016نلننا ن ويلا في مطلع عار 
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وقال مسؤول ملف ال جسي  في حركة "حماس" نلننا ن ياسر علين إ  التإليصات في المجال 
ل  نإقلير لننا  وحدهن م  دو  دول األقالير األأرى التي تتنع الصحين م  قنل األونروان تتع

 مسؤوليت ان كاألراضي الفلسطينية وسوريا واألرد .
وأوض  لصحيفة "فلسطي "ن أ  التإليصات تتعل  نالمستوى ال اني وال الث في التغطية الصحية 

في  %85لأاصةن وفي المستشفيات ا %80إلى  %100المإدمة ل جسي ن ونانأفا  م  ما نسنته 
 نمستشفيات ال  ل األحمر. %95المستشفيات الحكوميةن 

 50وأشار إلى أ  األونروا وفي مإانل  يه التإليصات زادت م  مستوى التغطية للمستوى األول م  
 %95ن و و "تعمية" ع  أطورة ما قلصته في المستويي  ال الث وال اني والليي  يم    %60إلى 

 ات ر.م  المرضى واحتياج
ويكر علي أنه ونناإ على  يه الأطوة األأطر واألك ر إيياإ ل جسي ن ندأت عدة احتجاجات 
ناالنط   فعليا في عدد م  المأيمات الفلسطينية في الجنوي والشمال اللننانين مشيرا إلى أ  األيار 

 الإادمة ستش د المزيد م   يه الفعالياتن لتصل إلى العاصمة نيروت.
ونروا تتصرف نمن جية اتأاي قرارات صعنةن إيا قونلت نالرف  واالحتجاج الشعني ولفت إلى األ

والفصاسلي تتراجعن وتإور نتسوية ما في الملف المحتج عليهن داعيا إلى ضرورة التحرا م  الكل 
 الفلسطيني وأ  يأأي االحتجاج دعما فصاسليا.

في لننا ن وأ  يلا أوجد دوافع واضحة ونوه علي إلى أ  تإليصات األونروا أصانت جميع ال جسي  
لدي ر نالمشاركة في أ  اعتصامات واحتجاجات ضد سياسات التإلي  التي لر تإتصر على الجاني 

 الصحي فإط.
ندورهن وصف رسيس لجنة ال جسي  في المجلس الوطني نلننا ن قرارات األونروا في المجال الصحين 

أ  أ  نسنة في تإلي   يه الأدمات تعني نصورة أو أأرى  نأن ا "األك ر أيية ل جسي "ن مشيرا إلى
 عدر إمكانية ال جئ الع ج والوصول للمشافي.

ص ح لصحيفة "فلسطي "ن أ  التإليصات أصانت تغطية األمرا  الأطيرة ص ح وأكد 
كالسرطانات والعمليات الجراحية وغير ان يات التكلفة العاليةن مشددا على أ  أوضاد ال جسي  

 القتصادية في غاية السوإ وال تأفى على أ  ج ة كانت.ا
ويكر أ   يه الإرارات الجديدة ستحول ال جئ إلى متسول أمار المؤسسات وال يسات وحتى الفصاسل 
الفلسطينيةن لسد ما يمك  أ  يإع عليه م  عجز إيا ما لجأ إلى أ  م  المستشفيات أو المراكز 

 الصحية في حال احتياجه.
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إلى أ  الفلسطينيي  يواج و  مني سنوات عدة انسحانا تدريجيا في مسؤوليات األونروا  وننه ص ح
ن نل  و امتداد 2014تجا  رن وأ  التيرد نالضاسإة المالية وعدر وجود ميزانية كافيةن ليس وليد عار 

 لسنوات طويلة سانإة.
نة لألعوار السانإةن مشيرا إلى ن كا  تراجع ا مضاعفا نالنس2014وقال إ  األونروا في  يا العار فإط 

أ  الجاني التعليمي أيضا كا  له نصيي وافر م  التإليصات حيث تر دمج مدارس مع نعض ان 
 وزادت نسنة عدد الط ي في الفصولن وقل  طلي المدرسي  الجدد.

وأضاف: "ليس يلا فحسي نل إ  ال جسي  في مأير ن ر النارد كم ال لليكر وليس للحصر ما زالوا 
ن و ر يتلإو  منلغا ماليا مإانل أجرة نيوتن ل  تمن  ل ر 2006ينت رو  اعادة نناإ نيوت ر مني عار 

 مع نداية العار الجديد".
وأكد ص ح وجود مأطط دولي حإيإي م  قنل نع  الدول التي تإدر موازنات مالية لألونروان 

يجاد ال جئ الفلسطيني نفسه في لن اإ دور ا في لننا ن وكافة مناط  مسؤوليات ان ويلا نغر  إ
 م ي الري ن ال يستطيع ال نات والتمسا نحإوقهن ويكو  كل  دفه وأمله  و ال جرة.

 2/1/2016، فلسطين أون الين
 

 والحلم المستحيل فلسطيندولة  .54
  مصطفى كركوتي

راتن ن قالت الزميلة ن لة الش ال في مإاٍل ل ا في  يه الصفحة  تيا"العالر منشغل ع  فلسطي "
 ن نل في الحإيإة منشغل ع  جريمة كنرى ُترتكي في وض  الن ار نإضر 2015-12-13األحد 

إسراسيل المستمر والمنت ر لما تنإ ى م  أراضي فلسطي  أكا  في الضفة الغرنية أو قطاد غزةن م  
ة إلى أرقار دو  الحديث ع  الجوال  المحتل والمتغير المعالر سياسا  واقتصاديا  ونشريا . إشارة سريع

في المسة م  أراضي الضفة ناتت اآل  أرضا  لمستوطنات  42نح ية ل ا سمة عالمية تؤكد أ   مة 
ي ودية  وُيفضل كلمة مستعمرات للدقة  يستغلُّ سكان ا الي ود ستة أضعاف ما يست لكه عرُن ا م  

 إجمالي مياه الضفة الجوفية.
تي ن تشجع الي ود على نناإ مستوطنات جديدة أو حكومات إسراسيل المت حإة على مدى عإدي  فاس

توسيع الإديمة فو  أراٍ  فلسطينية تتإل  ناستمرار.  يه ال ا رة غير الشرعية ال تلإى أ  محاولة 
جادة لمنع ا أو إلغاس ا على رغر االحتجاج العالمي. وتكشف  يه السياسة االستيطانية احتإارا  واسعا  

وحتى الإوى الرسيسة الداعمة لسراسيلن نما في ا الواليات المتحدة. فنناإ وغير مسنو  للمجتمع الدولي 
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أو توسيع المستعمرات المتزايدا  نمعدل أمس مرات على األقل مني اغتيال رسيس وزراإ إسراسيل 
عاما ن ليسا عم   غير شرعي فحسين نل يإضيا  على كل أمل نتنفيي حل  20إسح  راني  قنل 

 الدولتي .
في تاريخ إسراسيل حكومة ألحإت أيى نشعا  نالفلسطينيي  أك ر مما فعلت الحكومة الرا نة.  وال يوجد

في األراضي المحتلةن ينزل  حل  "إفعل ما تشاإ"ففي ع د حكومات ننيامي  نتانيا و ونتيجة لسياسة 
فلسطي  الدولتي  في متا ات نعيدة م  الواقعن على رغر التوجه الدولي عموما  لمصلحة االعتراف ن

وحإو  الفلسطينيي . فإ ر إعادة انتأانه المفاجئن أغل  نتانيا و نص نة الناي أمار أ  احتمال 
كي جو  كير  أ ل يالستسناف المفاوضاتن على رغر المساعي الح ي ة لوزير الأارجية األمر 

إيرر  نود ما م  . فالعناد السراسيلي يؤكد مرة أأرى أنه العاس  الرسيس أمار منادرات تح2014و 2013
الس ر. فيما االستأفاف نمطالي الواليات المتحدة ودول االتحاد األوروني والمجتمع الدولي نرمتهن 

  و تحدٍ  مفضوح لكل ج ة ودولة تحت الشمس.
والمشكلة ال تإتصر على توسيع المستعمرات الموجودة أو نناإ مستعرات جديدةن نل إ  الحكومة 

حوافز مغرية لتشجيع ر على االنتإال للعي  في  2015ي ا الي ود على مدى السراسيلية قدمت لمواطن
نرامج الدعر "المناط  العرنية. ولدى حكومة نتانيا و الحالية نرامج تحفيزية يطل  علي ا اسر 

التي يحصل المستوط  المرش  نموجن ا على دعر مالي يعادل ضعف المنلع الي  يحصل  "السكاني
امة في تل أنيي أو الإدس المحتلة م   . إضافة إلى يلان تإدر الحكومة إعانات عليه الراغي في الق

مالية تعادل    ة أضعاف متوسط العانة الوطنية لم  يرغي في القامة في مستعمرات تإيم ا في 
أطراف نعيدة نوعا  ما م  المناط  الحضرية في عم  األراضي العرنية. ووفإا  لتإارير نح ية 

في المسة سنويا   4نمعدل  2013و 2009سسات أورونيةن تضاعف سكا  المستعمرات ني  وضعت ا مؤ 
 كي ينلع عدد ر أك ر م  نصف مليو  نسمة.

عشية االنتأانات العامة األأيرة في إسراسيلن نلع نتانيا و في تع داته حد ا  غير مسنو  نإع نه أنه 
فلسطينية إيا ما فاز. في الواقعن لر ُيلزر  سيإضي على أ  محاولة أو منادرة تؤد  إلى قيار دولة

نتنررريا و ياتهن أو إسراسيلن في أ  وقت م  األوقررراتن نالموافإة على وجود دولة مستإلة للفلسطينيي  
إلى جاني دولة إسراسيل. في أطانه الرسمي األأير في الجمعية العامة لألمر المتحدة في أيلول 

الجزإ األكنر منه للحديث ع  ملف إيرا  النوو  متجا    الشأ   سنتمنر  الفاستن أص  نتانيا و 
 الفلسطيني الي  يجي أ  يكو  مركزيا  نالنسنة إلى نإاإ إسراسيل م  عدمه.

ونات نتانيا و أنيرا  في تلكؤه المتعمد نالنسنة إلى النحث في مشرود االستإ ل للفلسطينيي  وف  
لي ا في ع د حكومة راني . فإد جعل م  مشرود الدولة الإرارات الدولية وصيغة أوسلو المتف  ع
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الفلسطينية الإانلة للحياة عملية مستحيلة التنفيي في دأنه توجيه اللور إلى الضحية الفلسطيني نتيجة 
تعطيله عملية الس ر. في الواقعن إنه نتانيا و ياته وحكومات إسراسيل المتعاقنة التي يجي أ  ُت ر 

الغرنية المحتلة لنشر ا مستعمرات جديدة في ا تستنعد فكرة الدولة المستإلة يوما  لسياست ر في الضفة 
 نعد يور وتجعل ا حلما  مستحي  .

إال محاولة منه ليإاع ر  "  دو  شروط مسنإة"موليست دعوة نتانيا و الفلسطينيي  الى التفاو  
ستعمرات ونناإ الجديد من ا في مصيدة الِأ ف حول التفاو ن نينما تواصل إسراسيل توسيع الم

نحررررية ومرررر  دو  االنصياد للإانو  الدولي. ويتساإل ك يرو  حول ص حية ومستإنل الدولة 
الفلسطينية المزعومة في ضوإ التوسع االستيطاني ومصادرة األراضي العرنية المستمرة في  ل 

ول التفاو  في وقت متزام  مع ال روف الرا نة. و يا يعني شيسا  واحدا  و و استمرار الحديث ح
تمويل التوسع االستيطاني نتنرعات سأية م  من مات ص يونية متطرفة جل  ا موجود في الواليات 

 المتحدة.
يضاف إلى يلا أ  سياسة االستيطا  الي ودية في أراضي الضفة الغرنية على وجه الأصو ن 

يلا انتشار النطالة وحرما  الفلسطينيي  م   تترا أ را  مدمرا  في االقتصاد الفلسطيني عموما  نما في
األر  والمياه وموارد طنيعية أأرى. في ورقة نح ية شاملة صدرت مؤأرا  ع  شنكة السياسات 

ن و ي مؤسسة مستإلة لناح ي  متطوعي  يإيمو  في الواليات المتحدةن ُكشف أ  "الشنكة"الفلسطينيةن 
  ممتلكات عامة وأاصة في األراضي الفلسطينية الحكومة السراسيلية تصادر أجزاإ  شاسعة م

ألف مستوط  ي ود  ناستغ ل  590"وتدمر ا. مصادرة المياه الجوفية نلع حدا  مأيفا  حيث يإور نحو 
ما يعادل ستة أضعاف إجمالي ما يست لكه فلسطينيو الضفة الغرنية النالع عدد ر نحو    ة م يي  

ونناإ الجديد من ا في تجارة السياحة الفلسطينية والمواقع األ رية  . كما يؤ ر توسيع المستعمرات"نسمة
والحد م  استغ ل موارد المياه الجوفية وموارد النحر الميت المعدنية وموارد طنيعية أأرى غير قانلة 

 للتجدد.
في المسة م  أراضي  42على "في ضوإ  يا الواقع حيث تسيطر إسراسيل م  أ ل مستوطني ا 

ن فإ  التزايد المتسارد في نناإ مستعمرات ي ودية في أراضي فلسطي  "الشنكة"وفإا  لر "رنيةالضفة الغ
 يجعل الدولة المستإلة الواعدة مشروعا  أك ر قتامة م  أ  وقت مضى.

 3/1/2016، الحياة، لندن
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مالء الشروط "اإلسرائيلي" -التركيالتقارب  .55  بين الدوافع وا 
 د. محمد السعيد إدريس

ن ومحاولة فت  منافي في األنواي "افتعال الفر "يأتي م  نود  "إسراسيل"لتركي الرا   نحو التوجه ا
القليمية الموصدةن أو التي ناتت موصدة أمار المشرود التركي القليمي نعد إفشاله في سوريان سواإ 

األأرى نسياسات تركية أاطسة وحسانات غير دقيإة لمصادر الإوةن أو نسياسات عداسية م  الإوى 
ن أو م  "الن ار السور  -اليراني -الروسي"المنافسة أو نالتحديد م  التحالف المنافس أو المناوم 

الحليف الدولي األمريكين نعد إدراكه ل إل العيإ التركي على سياساته الشر  أوسطيةن واستياسه م  
في مجال " داع "ن ير األأطاإ التركيةن وناليات عإي انكشاف التواطؤ أو التعاو  التركي مع ت

ت ريي وتسوي  النفط المسرو  م  العرا  وسوريان والي  كا  دافعا  ندوره لفض  أدوار تركيا في 
دأال ر إلى األراضي السورية والعراقية عنر الحدود التركيةن  تسريي المتطوعي  م  الر انيي ن وا 

ة ال جسي  السوريي ن والدفع ن ر إلى وأأيرا  االستياإ األوروني الواسع م  دور تركيا في تأزير قضي
 المجتمعات الغرنية.

قنل أ  تضطر تركيا للتوجه إلى الكيا  الص يوني لتجديدن أو لتفعيل ع قات الشراكة والتحالف 
ن التي كانت تحمل "مرمرة"على السفينة التركية  "السراسيلي"المتأزمة مني أمس سنوات نعد االعتداإ 

قية تركية ودوليةن كانوا في طريإ ر لفر  كسر معنو  للحصار متطوعي  م  من مات حإو 
ال الر المفرو  على قطاد غزةن كا  التوجه إلى العرا  كمجال حيو  نديل للساحة  "السراسيلي”

ج ا  نجاحات أكراد العرا  وسوريا في حرن ر  السورية لفر  أمر واقع تركي في شمال العرا ن وا 
ن لكن ا صدمت نحدة الموقف العراقي الراف  ل يا التدأل العسكر  "داع "وانتصارات ر على تن ير 

 التركي.
لك  الصدمة الكنرى كانت م  موقف الحليف األمريكي الي  جاإ متناسإا  مع الموقف الروسي 
الحازر ضد  يا التدأل. فإيا كانت روسيا قد عنرت نإوة ع  عدر شرعية دأول قوة عسكرية تركية 

  الواليات المتحدة لر تؤيد الحليف التركين تماما  كما فعلت نالنسنة لت ريي نفط إلى شمال العرا ن فإ
يا كانت تركيا قد ترددت في االستجانة التصال جو  نايد  ناسي الرسيس األمريكي ودعوة "داع " ن وا 

وزير الدفاد آشتو  كارتر إلى سحي قوات ا م  العرا ن فإن ا اضطرت للتجاوي جزسيا  مع دعوة 
ة نيلا م  الرسيس األمريكين لكن ا ما زالت متلكسة في االنسحاي الكامل م  األراضي صريح

 ."داع "العراقيةن وتر   يلا نتحرير الموصل م  احت ل 
أيا  كا  األمرن فإ  الوجود العسكر  التركي في العرا  لر يعد ناجحا ن يمك  التعويل عليه م  جاني 

كرية والسياسية التي تحدث نالنسنة لألزمة السورية وانسداد أنإرةن نا يا ع  عم  التحوالت العس
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فر  التمدد العسكر  والسياسي التركي شمال سوريان على العكس م  تراكر الفر  المواتية 
للمنافس اليرانين سواإ في سوريا أو العرا ن وم   ر  لر يعد أمار الرسيس التركي إال  العودة إلى 

عندما تتأزر ع قات تركيا مع إيرا ن والتإاري مع إيرا   "إسراسيل"مع  التإاري"السياسة المع ودة: 
 ."إسراسيل"عندما تتأزر ع قات ا مع 

ن ندأ "العدالة والتنمية"كيلا نادر أردوغا  إلى تنني أطاي مي ني امتد إلى حزنه الحاكر في أنإرة 
المعارضة التركية كمال كيليتشدار نتعمد أردوغا  الشارة علنا  إلى االنتماإ المي ني العلو  لزعير 

ن وتعمد توجيه أطاي انتإاد  غير مع ود للشيعة على "حزي الشعي الجم ور "أوغلو زعير 
 ."منافإو  وكاينو "شاشات التليفزيو   واصفا  إيا ر نأن ر 

تعمد الحديث إلى محطة تليفزيونية عرنية متساس   ع  مصير نع  المجموعات في العرا ن التي 
إ  الإوة العسكرية التركية الموجودة في العرا  ت دف إلى ضما  أمن ا. وقال نالحرف الواحد: قال 

 نا يوجد عري سنةن ويوجد تركما  سنةن ويوجد أكراد سنةن فَمْ  الي  سيحف  أم   ؤالإ.  ر "
 نحاجة إلى حماية أنفس ر عنر نرنامج التدريي الحالين وكل الأطوات التي نإور ن ا  ي في  يا

 ."االتجاه
 يا الأطاي المي نين و يا الدور الي  يتحدث عنه أردوغا  لتركيا في العرا  ينسجر أيضا  مع 

 "إسراسيل"تدعمه  "للعري السنة"حامل لواإ الدعوة إلى تأسيس حلف  "السراسيلي"الفكر االستراتيجي 
 المدعور م  إيرا  وروسيا. "عري الشيعة"لمواج ة حلف 

ن ليلا لر يكتِف "إسراسيل"ا  في معر  تج يز أورا  اعتماد الشراكة الجديدة مع يندو أ  أردوغا  ك
ن "الحلف الشيعي"و "الحلف الُسني"أاصة دعوة  "السراسيلي"نالتناغر مع الفكر االستراتيجي 

األنسي لدارة الصراد القليمي لتحييد الإضية الفلسطينية  "إسراسيل"كاستإطاي إقليمي جديد تراه 
ن اإ م  "موقع ا المركز  ضم   يا الصرادن ليلا اتجه إلى توجيه ات امات مناشرة ليرا  نأن ا  وا 

 ."يتننى سياسات طاسفية في سوريا
لو لر تإف إيرا  ألف األسد ألسناي طاسفيةن "  قال 27/12/2015ففي كلمة متلفزة له في إسطننول  

إيرا  ليمتد في  جومه إلى روسيا أيضا   . لكنه تجاوز"لما كنا نناق  اليور رنما قضية م ل سوريا
  ألم  إلى است داف روسيا لإلس ر نحجة 19/12/2015نات ام ا ناست داف الس ر. ففي كلمة له  

صراد الإوى في سوريا تحول نيريعة الحري " داع  ن معتنرا  أ   "الدولة الس مية"محارنة تن ير 
 ."على تن ير الدولة إلى مأساة

يا كا  أر  ناعتنار ا الإاعدة ال انتة التي يجد ا عند الضرورةن  "إسراسيل"دوغا  قد قرر العودة إلى وا 
والمفتوحة له داسما  ندافع م  الفشل السياسي التركي في سوريا والعرا ن فإنه يتجه أيضا  نحو  يا 
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ي قاعدت ا الداسر ندافع م  ال روي م  الحصار والتضيي  الروسي على تركيا ف "السراسيلي"الحليف 
الألفيةن في إقلير قزوي  وأاصة مع أرمينيان حيث تتجه روسيا إلى إنشاإ ن ار إقليمي موحد للدفاد 

 الجو  ني  النلدي  في منطإة الإوقاز.
يجيإ أيضا  ندوافع اضطرارية أاصة نالحر  على تنويع  "إسراسيل"لك  التوجه التركي نحو 

تركيا في اتفاقيات نيع الغازن حيث إ  تركيا تعتمد مصادر الطاقةن وتحسنا  لتضيي  روسي على 
 على استيراد الغاز الروسي لتلنية  لثن إ  لر يك  نصفن احتياجات ا م  الغاز.

كي يتحرر م  الضغوط الروسيةن لك   "السراسيلي"للحصول على الغاز  "إسراسيل"أردوغا  يتجه إلى 
م  الغاز  "السراسيلي"ى ما يأملهن فالنتاج عل "إسراسيل"لسوإ ح ه أنه ل  يستطيع أ  يحصل م  

ل  يستطيع أ  يوفر لتركيا ما تحصل عليه م  كميات الغاز الروسي الضأمةن كما أ  أردوغا  
ن تن  على أ  تمر كل صادرات "إسراسيل"يرنط توقيع اتفاقية شراإ الغاز نتوقيع اتفاقية أأرى مع 

كنر عنر األراضي التركيةن أ  إنشاإ أننوي م  منصات إلى أورونا أو قسم ا األ "السراسيلي"الغاز 
لسنني : أول ما  "إسراسيل"إلى تركيان ومن ا إلى دول النلإا ن و و ما ترفضه  "السراسيلية"الغاز 

تحت رحمة المزاج المتإلي للرسيس التركين و اني ما التحسي م   "إسراسيل"الأوف م  أ  تصن  
 "إسراسيلية"ة التي سترف  حتما  م ل  يا األمر على ضوإ اتفاقيات ردود الفعل اليونانية والإنرصي

مسنإة حول الغاز مع النلدي ن وأيضا  على ضوإ التوترات الحادة في الع قات ني   اتي  النلدي  مع 
 تركيا.

نمطالي أردوغا  تندو ضسيلةن وليس  يا فحسين نل إ   "السراسيلي" يا يعني أ  فر  الإنول 
على  "إسراسيل"لع قات ستنإى مر ونة نإصرار حكومة أردوغا  على ضرورة موافإة فر  تطنيع ا

ل  "ن نل وتزيد أيضا  نأن ا "إسراسيل"الطلي التركين نرفع الحصار ع  قطاد غزةن و و ما ترفضه 
ن وأيضا  ل  تسم  ننإل المعدات إلى غزةن وتصر على أ  تإور تركيا نطرد "تغير سياسة الغ  

 م  تركيا. "حماس"ر  الإياد  النارز في حركة صال  عارو 
إيا "أنه ل  يكو  نالمكا  التوصل إلى اتفا  سياسي مع تركيا  "السراسيلية"وترى المصادر األمنية 

يا لر تلتزر أيضا  نممارسة ضغوط على  "حماس"لر تلتزر أيضا  تركيا نترحيل قادة  م  أراضي ان وا 
ستنإى مشروطة  "إسراسيل"الي  يعني أ  فر  التإاري التركي مع األمر  . "لتليي  مواقف ا "حماس"

ن وتتننى "حماس"نأ  تعدل تركيا م  رؤيت ا للصراد القليمين وتتألى ع  سياست ا الداعمة لحركة 
االستإطاي "الجديد للصراد القليمين الإاسر على  "السراسيلي"أطانا  سياسيا  يتواف  مع المن ور 

 ية فلسطي .ن وليس قض"الطاسفي
 3/1/2016، الخليج، الشارقة
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 األمل قبل أن يولد تقتلواال  .56
 أ.د. يوسف رزقة
كتننا أمس السنت ع  األمل لغزةن واقترننا م  تركيا لعلنا نفت  نوانة أولى لألمل من ا. ولست أدر  

 ي  جيدا لمايا كانت النوانة التركية  ي أول األمل؟ ولكني كنت في داألي أتمنى أ  تكو  مصر
النوانة األولى نحكر الجغرافيا والمكانة على األقل. وكنت أتمنى الأليج وسوريا واألرد  والسلطةن 
ولك  األزمات التي تعصف ن يه النوانات جعلت ا رنما نعيدة ع  غزةن وجعلت تركيا  ي نوانة األمل 

 األقري.
طيي أردوغا  والتي اليور تأكد لي صحة حدسين نعد أ  قرأت تصريحات الرسيس التركي رجي 

نإلت ا وكاالت األنناإ وجاإ في ا: "أكد الرسيس اليور السنت  أمس  أ  الك رناإ في قطاد غزة نحاجة 
إلى إص حن مشددا على أ  يلا سيتر في أقري وقت ممك . وأ  المفاوضات ني  الجانني  التركي 

 ما على إ ر الجريمة السراسيلية والسراسيلين مستمرة في الوقت الرا  ن نعد انإطاد الع قات نين
 نح  السفينة التركية "مرمرة".

وقال أردوغا : "إسراسيل اعتيرت ع  مرمرة لكن ا تفاو  على التعويضات". وأضاف: "تنإى نإطة 
ليس لدى الفلسطينيي  ماإ أو “فا الحصار ع  قطاد غزةن وما زالت المفاوضات جارية حول ا". 

ل م  أ ل الإتال أو الصراخن وقد مر ت أش ر ولر تحل  يه المشاكل. ك رناإ. ال ُتحل  يه المشاك
”. سننت ي قرين ا م  نناإ مستشفى  ناان ولو كانت ال روف طنيعية النت ى نناإ المستشفى مني زم 

 نح  نحاجة لرسال سفينة توفر الك رناإ لإطاد غزة"ن انت ى االقتناس."وقال: 
مل م  أ ل معنر رف ن أو م  أ ل المإاطعة في رار هللان أو كا  نود  كما قلت أ  نفت  نانا لأل

م  أ ل تجمع عرني عري ن ولك  ليس كل ما يتمنى المرإ يدركهن و و تأكيد على أ  السياسة ال 
نما تننى على المصال ن وعلى الإراإة الموضوعية والجيدة  تننى على العواطف واألمنياتن وا 

ناليات مصر واألرد ن إضافة إلى السلطةن ل ا مصال  جيدة جدا للمصال ن فجل  الدول العرنية و 
مع غزة مستإرة وحرة ومعانر مفتوحة ون  حصارن وال ترتنط أندا مع  واستراتيجيترتنط نشكل قو  

غزة محاصرة ومعانر مغلإةن ولك   يه الدول نما في ا السلطة أعرضت ع   يه الإراإة كيدا 
 لحماسن وكرا ية للمإاومة.

ا أردوغا  تعاملت مع مصالح ا الوطنية نعد قراإة جيدة وموضوعيةن فوجدت أ  مصال  تركيا تركي
ترتنط مع غزة مستإرة نمعانر مفتوحة ون  حصارن فكا  أ  اشترطت على نفس ا رفع الحصار ع  
غزة لتسوية المشكلة مع الطرف السراسيلي وتطنيع الع قات معه م  جديدن وكا  يمك  لتركيا أال  
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تلزر نفس ا ن يا الشرط انتداإن و ي تعلر أ  إسراسيل ودوال عرنية قد تكو  عإنة أمار تحإي   يا 
 الشرط.

قنل أيار سمعنا صوتي  ضد المسا مة التركية في معالجة أوضاد غزة المتأزمةن كا  الصوت األول 
أال  تمن   م  مصر الكنانة التي رفضت أ  دور تركي في المعالجةن وطلنت م  حكومة نتنيا و

تركيا دوران ال سيما م  أ ل ميناإ أو سفينة ك رناإ أو مواد إعمارن والسني  و الأ ف السياسي 
نين مان وليس لغزة يني حتى تدفع ضرينته. والصوت ال اني جاإ م  المإاطعة في رار هللا التي 

 ارا.اشترطت أ  يمر  كل شيإ ع  طريإ ان نادعاإ الشرعية التي تمزقت مرارا وتكر 
 ورقة الشرعية ال تستحضر ا رار هللا إال مع غزة وحماس.

نما  ي لسكا   إ  ك رناإ تركيان ومواد العمارن وحتى الميناإن إ  تحإإت األمورن ليست لحماس وا 
غزة قاطنةن وم  يعرقل شيسا م   يه األعمال ناسر الشرعية الممزقةن إنما يأو  شعنه ويريد نإاإ 

 السكا ن ومنع األمل ع  غزة.الحصارن ونإاإ معاناة 
 الح .. نح  نتكلر ع  أملن و ر يتسانإو  في وضع العراقيل.

 2/1/2016، فلسطين أون الين
 

 .. الشراكة السياسية عند حركة حماسوعشرون عاماً  ثمانيةبعد  .57
 الحاجي جمال عل

فجر رن صدر أول نيا  لحركة المإاومة االس مية "حماس" وكا  يلا نعد ت14/12/1987في 
االنتفاضة األولى نأسنود واحدن لإد كا  االسر نالنسنة للجما ير جديدا ن ولك   الجما ير تيكر جيدا  
أنناإ الحركة الس مية اليي  رفدوا المجتمع الفلسطيني ننشاطات ر االجتماعية والص حية والترنوية 

اطات الحركة الس مية سالفة والرياضية وغير ان وقنيل نزوغ فجر االنتفاضة األولى كانت يروة نش
 اليكر.

أ ل سنوات االنتفاضة األولى صعد نجر حركة المإاومة االس مية "حماس" وأصنحت يات رصيد 
نضالي إلى جاني الحركات الوطنية الفلسطينيةن وازداد التصاق ا نالجما يرن كما أن ا فرضت نفس ا 

أ   وجود ا كحركة مإاومة في نداية األر في ميدا  المإاومة نصورة ألزمت الفصاسل التي رفضت 
تتعامل وتتعاو  مع ا نصور شتىن ففي ميدا  المإاومة الي  كا  يميل إلى السلمية والجما يرية في 
نداية االنتفاضةن ش دت مد  وقرى الضفة والإطاد أشكاال  متنوعة م  التعاو  والشراكة في قيادة 

راكة  في العمل الجما ير  والميداني الي  كا  يأدر أحداث االنتفاضةن كما تواصل التعاو  والش
نفس السيا  في غالنية المواقع الفلسطينيةن و يا لر يلع التنافس الشريف ني  الحركات الفلسطينية 
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وأاصة مع حركة "فت ". كما كا  التعاو  والشراكة في أوض  صور ا في الجامعات الفلسطينية 
يأتي عإي االنتأانات الط نيةن أو المشاركة في األنشطة سواإ م  أ ل التم يل النسني الي  

 والفعاليات التي كانت األطر الط نية تإور ن ا داأل وأارج الجامعات.
ال يعني  يا الك ر أ   األمور لر يك  يتألل ا االصطفاف الحزني والمنافسة الشديدة والتوتر في 

م  أ ل عإ إ  نا و ناان ولك  كل  يا  نع  األحيا  ني  الفصاسل الي  يصل ألزمة يتر حل ا
 لر يك  يفر  الإطيعة ني  التيارات السياسية وأاصة الحركتي  األكنر.

ر كحل مرحلي للإضية الفلسطينية كا  م  المفرو  أ  يإود 1994لإد جاإت اتفاقيات أوسلو عار 
إ االنتفاضة األولى رن وكا  اييانا  نانت ا1967إلى دولة فلسطينية على األراضي المحتلة عار 

وم ا ر ان وأاصة أ  حركة فت  اصطفت إلى جاني االتفاقيات وقامت نرعايت ان وتنن ت حركة 
ال ورة الفلسطينية التي  لمنادمحماس معارضة االتفاقيات نشكل قاطع  ألن ا رأت في ا تنازال  وتراجعا  

ي أعمال المإاومة وأاصة انطلإت م  أجل تحرير كامل التراي الوطني الفلسطيني  واستمرت ف
المسل حةن مما أ ار حفي ة السلطة الفلسطينية الناشسة التي رأت في يلا ت ديدا  ل تفا  المنرر مع 

نتإييد نشاطات حركة حماس  الفلسطينيةدولة االحت ل وقد يكو  ت ديدا  لوجود ا. فندأت السلطة 
عتإال عناصر وقيادات م  الحركة وشمل يلا ومراقنت ا والتشديد علي ا وقامت ني  الفينة واألأرى نا

حركة حماس  المشترا ني الضفة والإطاد. و يا كله رغر ِع مه لر يك  يمنع م  التواصل والعمل 
 وحركة فت  زيادة على ناقي الحركات الفلسطينية.

في لإد رأت قيادة من مة التحرير الفلسطينية والمتم لة نالرسيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفاتن 
االنتفاضة الفلسطينية ال انية "انتفاضة األقصى"  فرصة للتأل  م  االلتزامات واالتفاقات التي 
قي دت المن مةن ووسيلة للضغط على االحت ل لجناره على تإدير تنازالت في أ  اتفاقيات قادمة 

حل ن اسي للإضية  ليجادر 2000عار  ديفيدويلا نعد أ  فشلت مفاوضات كامي  ممكنةن
ر. 1967الفلسطينية  يإود لقامة الدولة الفلسطينية العتيدة على األرضي الفلسطينية المحتلة عار 

ة في أعمال المإاومةن  وم   نا انطلإت مسيرة جديدة يات زأر م  التواصل والشراكة الميدانية وأاص 
. وكما يرى حتى أ   نع  العمليات الفداسية كانت مشتركة ني  أفراد م  حركة حماس وحركة فت 

المراقنو  أ    يا دليل على إمكانية ايجاد صيع م  العمل المشترا والتعاي  تحت م لة واحدة 
 نألوا  مأتلفة.

رن التي 2006لإد حصلت الُفرقة الحإيإية واالنإسار الحاد نعد االنتأانات الفلسطينية النيانية عار 
وسا   يا الفوز االعتإاد لدى حركة فت    حإإت في ا حركة حماس األغلنية في النرلما  الفلسطينين

وم  أ ل ا قد  أن ا ستأسر السيطرة واالستفراد في إدارة السلطة التي تعتنر ا انجازا  م  انجازات ان
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ينَحِسر تحإي  نرنامج ا السياسي الي  يعتمد على المفاوضات ونالتالي يضعف حضور ا في المش د 
حركة حماس نتشكيل الحكومة العاشرة  قاطعت الفصاسل السياسي. وفي اللح ة التي تر  تكليف 

الفلسطينية المشاَركة في  يه الحكومة نداعي أ   النرنامج السياسي لحركة حماس ال يلني رغنات 
وطموحات  يه الفصاسل. فشكلت حماس الحكومة العاشرة لمدة عار لوحد ا مرتكزة على االصطفاف 

لإد عانت حركة حماس م  التضيي  على الحكومة م   الشعني ل ا م  أ ل نتاسج االنتأاناتن
أ ل منع تحويل األموال ال زمة لدارة السلطة  والي  انعكس ندوره على رواتي مو في السلطة 
الفلسطينيةن وكا  سننا  م  أسناي قيار االحتجاجات واالضطرانات التي زادت م  حدة التوتر ني  

داث التي قادت ل نإسار الفلسطيني الي  انت ى نسيطرة حتى انفجرت األح الحركتي  فت  وحماسن
 حركة حماس على قطاد غزة وسيطرة حركة فت  متم لة نالسلطة الفلسطينية على الضفة الغرنية.

وم  أ ل محاوالت عد ة قامت ن ا فصاسل ودول لر تسفر ع  مصالحة حإيإة على األر  نالرغر 
يلا لسني رسيس واحد و و أ   للحركتي  نرنامجي   م  توقيع اتفا  مصالحة على الور . ويعود

سياسيي  مأتلفي  أحد ما يرتكز على مندأ التفاو  الي  قاد التفاقية أوسلو وتم له حركة فت  وألفه 
إال  نالإوة والمإاومة  ال يرجعالرناعية الدولية والن ار العرني الرسمين واآلأر عنوانه ما أأي نالإوة 

 ا الحركات االس مية في العالر العرني ودعر معنو  م  نع  الدول وتم له حركة حماس ومع
 الس مية.

إ   تعإيدات الإضية الفلسطينية الك يرة والتي ال تإتصر على استفراد االحت ل نممارساته على 
الشعي الفلسطينين ومعه االصطفاف الغرني الرسمي وعلى رأسه الوسيط غير النزيه المتم ل في 

متحدة األمريكيةن وكيلا الحالة العرنية المزرية التي وصلت إلي ا الشعوي واألن مة م  الواليات ال
 متراصا  الستعادةضعف وتشرير  تفر  على الشعي الفلسطيني نفصاسله الوقوف سد ا منيعا  وصفا  

 حالة التواز  للمضي  قدما  في تحإي  األ داف الوطنية. وُتعتنر الشراكة السياسية  ي األنجدية
األساسية في نناإ من ومة التحرر والتأل  م  االحت ل ألن ا  ي التي تإود لوحدة وطنية واعية 

 وتؤسس لعمل سياسي ووطني شاملن كيف ال و ي أساس نناإ الُدول المتحضرة.
تحتاج الشراكة السياسية إرادة لتحإيإ ا على األسس الوطنية التي نشأت الفصاسل الفلسطينية م  

مجموعة م  العوامل إ  تحإإت فإد تجعل الشراكة واقعا  ملموسا ن من ا ال على سنيل  أجل ان و ناا
 -الحصر:

أوال : تََإنُّل الن ار السياسي الفلسطيني لحركة حماس والحركات االس مية كجزإ منه. والعمل م  
لا م  أ ل حوار عمي  ونن اإ وصاد   على دمج الحركات يات الفكر السياسي االس مي فيهن وي

علي ا الكل الفلسطيني. و يا يتطلي إص ح في  شاملة ُيجمعأ ل أسس وقواعد وطنية يات رؤى 
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الن ار السياسي الفلسطيني ومؤسساته وعلى رأس ا إص ح من مة التحرير الفلسطينية كنيت يجمع 
 الكل الفلسطيني.

عادة صياغت ا نصورة واضحة ال  انيا : وضوح األ داف الوطنية الفلسطينية االستراتيجية والمرحلية و  ا 
والشعني في الداأل والأارج ويكو  يلا على قاعدة  الوطني الفصاسليعلى الجماد  في ا مننيةلنس 
والعمل على استيعاي التناقضات واالأت فات نآليات وديناميكيات  الفلسطينيةناألراضي  تحرير

ضيةن التي سارت في مساري   ما التفاو  جديدة تعتمد على التجرنة الفلسطينية أ ل السنوات الما
 والمإاومة.

سلنا  فيما يتعل  نالمصالحة والتي تشترط قنول  الأارجية المؤ رة ال ا : التحرر م  تأ ير األح ف 
الرناعية الدولية الي  يعني قنول االتفاقياتن ف يه األطراف لر تنِد ج دا  في إجنار  نمنادمحماس 

فاقيات الموقعة نينه وني  المن مةن و يا ال يدعو طرفي الأ ف إلى االحت ل على تطني  االت
رادة حر ة إلى حس  إدارة وتوزيع األدوار  التألي كل  ع  نرنامجه نإدر ما يتطلي من ما نرغنة وا 

يجاد صيع الممك .  وا 
مل رانعا : المطلوي م  الفصاسل الفلسطينية تعزيز دور ا في لر الشملن والنحث ع  صيع وآليات ع

جديدة وأ  قة للعمل الوطني َتجمع ما لر يستطع غير ا جمعهن و يا ال يعني إلغاإ أطر ومسميات 
 موجودة نإدر م  تفعيل ا والفادة من ان ولنا في الرناعي التونسي م اال  مع الفار  ني  الإضيتي .

سير ُقدما  على طري  تعتنر الشراكة الفلسطينية شريا  حياة يمد العمل الوطني نالحيوية والطاقة لل
تحرير األر  والمإدساتن ال شا أ  التجرنة السياسية لحركة حماس ُت  ر قدرت ا على االلتإاإ 
نم  أالف ا ويلا م  أ ل األنشطة والممارسات في ميدا  العملن ولك  الجما ير الفلسطينية 

حرر وطني عنوانه تطلي م  الفصاسل كاف ةن أ  تلتإي على األسس الكافية للن و  ننرنامج ت
الأ   م  االحت ل ودعامته األساسية الشراكة والوحدةن وأاصة نعد توقف مشرود التسوية 
السلمية أمار حاسط العناد لدى االحت ل الي  يرف  التإدر أطوة واحدة في إرجاد الحإو  الوطنية 

 الفلسطينية.
 2/1/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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