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 52 :اريكاتيرك
*** 

 
 العدو اإلسرائيلية بتأمين أسرى المعني   ةكشف عن "وحدة الظل" السري  تالقسام كتائب  .1

كشفت كتائب الشهند عز الدن  القسام الجياح العسكري لحركة حماس ع  أحد أهم وحداتها السرنة 
 "وحدة الظل" التي نسيد إلنها تأمن  أسرى العدو اإلسرائنلي.

، تضم  صورًا للجيدي األحدقسام في مقطع فندنو بنثته فضائنة األقصى مساء وقالت كتائب ال
سيوات مهمتها األساسنة كسر قنود األسرى الفلسطنينن  في  10شالنط، إ  وحدة "الظل" تأسست ميذ 

 سجو  العدو.
ها وبنيت الكتائب أ  أفراد هذه الوحدة نتم اختنارهم بعيانة فائقة ونخضعوا لتدرنبات خاصة م  شأي

 رفع قدراتهم العسكرنة ومساعدتهم على تيفنذ المهام التي توكل إلنهم بكل اقتدار.
وأكد أبو عبندة الياطق باسم الكتائب أ  أفراد وحدة الظل وضباطها ملزمو  بمعاملة األسرى 

 اإلسرائنلنن  بأخالق اإلسالم، والمحافظة علنهم حتى إيجاز صفقة إطالق األسرى الفلسطنينن .
تائب القسام مجددا صورا تظهر الجيدي جلعاد شالنط مع آسرنه الخمسة الذن  أعليت ويشرت ك

وظهر في الفندنو شالنط وهو في رحلة على شاطئ  أسماؤهم قبل أنام واستشهدوا في فترات مختلفة.
 البحر، وصور أخرى م  مكا  سجيه وحوله آسروه.

بادل شالنط مع مئات األسرى وبنثت الصور ألول مرة بعد أربع سيوات م  ايتهاء صفقة ت
الفلسطنينن ، وكا  الفتا مدى الفشل األميي اإلسرائنلي في الكشف ع  مكا  شالنط خالل أسره 

وكايت بعض المقاطع مصورة في أماك  مفتوحة وأظهرت المعاملة الحسية  الذي دام خمس سيوات.
 التي كا  نالقنها شالنط على ند أفراد الوحدة.
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الت مختلفة، ايتهى الفنلم بأحد عياصر الوحدة وهو نفتح ملفا جدندا نحمل وفي إشارة تحمل دال
المعلومات الخاصة بالجيدي اإلسرائنلي شاؤول آرو  الذي أعليت القسام أيها أسرته خالل الحرب 

 األخنرة، في حن  تصر إسرائنل على أيه قتل.
 2/1/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 للسعودية في حربها ضد اإلرهابتعبر عن تأييدها  السلطةرئاسة  .2

في بنا  صادر، النوم األحد، ع  تأنندها لموقف المملكة رئاسة السلطة الفلسطنينة عبرت  :رام هللا
العربنة السعودنة في حربها ضد اإلرهاب، األمر الذي نحفظ أم  واستقرار الميطقة والعالم العربي 

 واإلسالمي.
رحبت بدعوة خادم الحرمن  الملك سلما  بااليضمام إلى تحالف وقالت الرئاسة في بنايها، إيها سبق و 
 الدول اإلسالمنة لمحاربة اإلرهاب.

 3/1/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( 
 

 بنتنياهو أن يمنع دولة المستوطنين بالضفة بدل مهاجمة فلسطينيي الداخل األولى: "الخارجية" .3
جنة بشدة تصرنحات رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو التي هاجم أدايت وزارة الخار : رام هللا

فنها المواطين  الفلسطنينن  العرب في إسرائنل، قائال: 'إيه ل  نقبل بوجود دولة أخرى داخل دولة 
م  المجتمع، ملوحا  %20إسرائنل'. في إشارة صرنحة للعرب الفلسطنينن  الذن  نشكلو  أكنثر م  

 رطنة واألمينة في وجه األقلنة العربنة.بالحلول الش  
ورأت الوزارة في بنا  لها النوم األحد، أ  يتيناهو الذي نقود حملة تحرنض عيصرنة مميهجة وواسعة 
اليطاق ضد الشعب الفلسطنيي، نسمح بوجود دولة للتنار الصهنويي المتطرف داخل دولة إسرائنل، 

ي أرض دولة فلسطن ، ونقوم بدعمها مالنا وتحصنيها بما في ذلك امتداداتها العيصرنة العينفة ف
وحمانتها والتغطنة على جرائمها. ونستغل المستوطيو  المتطرفو  أشكال الدعم الحكومي الرسمي 

 وغنر الرسمي الستكمال بياء ما نسمويه دولة 'نهودا والسامرة'.
ة إلى االلتفات لخطورة التنار ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقنة واإليساينة الدولن

 الصهنويي الدنيي المتطرف الذي نولد اإلرهاب النهودي ونقوده. 
 3/1/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ل النهائيبمشروع قرار يحدد مبادئ الح األمنعريقات لـ"القدس": سنذهب لمجلس  .4
ظمة التحرنر د. صائب عرنقات با  القنادة الفلسطنينة سر اللجية التيفنذنة لمي أمن قال : رام هللا

 لوضع مبادئ للحل اليهائي. األوروبيبالتعاو  مع فريسا واالتحاد  األم مجلس  إلىستذهب 
لبدة وولند سرحا ، سيواصل مساعنيا  أبوالزمنال  محمد  أجراهعرنقات خالل حدنث مطول  وأضاف

العترافات برلماينة بدولة فلسطن  منثل ما حصل م   فةإضالاليضمام للميظمات والموانثنق الدولنة 
 إلزامالمجتمع الدولي العودة للمفاوضات فعلنه  أرادما  األوروبنة، وتابع إذااعترافات في البرلمايات 

ع  الدفعة الرابعة  واإلفراجووقف االستنطا   67حدود عام  أساسبقبول مبدأ الدولتن  على  إسرائنل
 ذ االتفاقنات الموقعة.بتيفن لألسرى والقبول

زالةهذا االيقسام  إيهاءفي استراتنجنتيا  األولىاليقطة وقال عرنقات: "  االيقالب،أسبابه، وهذا  وا 
فالضفة والقدس وغزة هي مياطق محتلة. لم نحرر قطاع غزة ولم تحرر الضفة الغربنة ولم تحرر 

االيقسام  أسبابييهي ويزنل  أ جب ، وناإلسرائنليالقدس، وبالتالي هذه المياطق خاضعة لالحتالل 
بريامج ميظمة  أساسعبر تشكنل حكومة وحدة وطينة بمشاركة حماس وفتح وكل الفصائل على 

رادة الشعب أليه عيدما يختلف كفلسطنينن  ال أوالالتحرنر، هذا  ، ونثاينا، العودة لصيادنق االقتراع وا 
، أ  تلبي حماس الدعوة الموجهة لها م  يعود لصيادنق الرصاص يعود لصيادنق االقتراع ، ونثالنثا

قبل رئنس المجلس الوطيي الفلسطنيي للمشاركة في االجتماعات التحضنرنة لعقد اجتماع المجلس 
في قدرتيا على مواجهة  أساسيال  الشراكة السناسنة رك   اإلسالميالوطيي، هي وحركة الجهاد 
 ."سعى بكل ما يملك لذلك، وهذا ممك  جدا وسي2016التحدنات القادمة خالل عام 

 3/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 االّتفاق على "شكل المقاومة ومضمونها"و إلى إلغاء المرحلة االنتقالّية من أوسلو دحالن يدعو  .5
محم د  السابق في حركة فتح، القنادي  أكد اليائب في التشرنعي الفلسطنيي  :أبو ظبي، حازم بعلوشة

ضرورة تحقنق على "الموينتور" في مقر  إقامته في مدنية أبو ظبي، دحال  خالل لقائه مع 
المصالحة مع حماس على الرغم م  الخالفات بنيهما، كما كا  متفائاًل في تحقنق مصالحة مع 
الرئنس عب اس كأحد السبل الرئنسن ة للخروج م  الركود السناسي  التي تعنشه القضن ة الفلسطنين ة في 

 الوقت الراه .
الرغم م  توقنع حركتي حماس وفتح ات فاق المصالحة وتشكنل حكومة الوحدة، إال  أ   دحال   وعلى

 نعتقد أ   الطرفا  ال نرندا  تحقنق المصالحة الوطين ة الفلسطنين ة.
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وأك د أ   الوالنات المت حدة األمنركن ة فشلت في تحقنق أي  اختراق سناسي  بن  الفلسطنين ن  
ما نفعلويه اآل  نعتبر "إدارة لألزمة ولنس حل ها"، مشنرًا إلى أ   فرص الوصول  واإلسرائنلن ن ، وأ   

 إلى حل  الدولتن  بعندة في الوقت الراه .
سرائنل،  ودعا إلى إلغاء المرحلة االيتقالن ة م  ات فاقن ة أوسلو الموق عة بن  ميظ مة التحرنر الفلسطنين ة وا 

ً  كما طالب بتعلنق التيسنق األميي  بن  األجهزة األمين ة الفلسطنين ة واإلسرائنلن ة العتباره أي ه نقد م حال 
 م  دو  مقابل.

كما رأى أ   موجة األحداث األخنرة في القدس والضف ة الغربن ة هي مرحلة جدندة يتنجة نأس 
 الفلسطنين ن  م  الحالة الراهية.

جب االت فاق على "شكل المقاومة وعيد سؤاله ع  دعمه العمل المسل ح ضد  إسرائنل، قال إي ه ن
 ومضمويها" بعد تحقنق الوحدة الفلسطنين ة الداخلن ة.

حه إلى ميصب الرئنس في حال جرت  وأبقى القنادي  الفتحاوي  الباب مفتوحًا أمام احتمال ترش 
ح  االيتخابات، على الرغم م  وصفه ميصب الرئنس بـ"المهم ة المستحنلة". وع  موقفه م  ترش 

 الفتحاوي  األسنر مروا  البرغونثي، أجاب بقوله: "أيا سأدعم بريامجًا ولنس شعارات". القنادي  
وأقر  بوجود جهود عربن ة ال سن ما مصرن ة لتحقنق التقارب بنيه وبن  الرئنس عب اس، متمي نًا وصولها 

 إلى يتائج.
لرئنس المصري  عبد الفت اح السنسي وأك د أي ه قد م الدعم والمشورة إلى القنادة المصرن ة الحالن ة بقنادة ا

 للتخل ص م  يظام اإلخوا  المسلمن  في فترة تول ي الرئنس السابق محم د مرسي الرئاسة المصرن ة.
 3/1/2016، المونيتور

 
 مدينة الخليلبإسرائيليين بالرصاص في هجومين وقعا  جنديينإصابة  .6

بالرصاص أمس في هجومن  وقعا في أعل  الجنش اإلسرائنلي أ  جيدنن  أصنبا : ودنع عواودة
جيوب الضفة الغربنة المحتلة. وقال الجنش في بنا  إ  مجيدة أصنبت بجروح خطرة برصاص 

 مجهول قرب الحرم اإلبراهنمي في وسط مدنية الخلنل.
وبعد نثالث ساعات أصنب جيدي بجروح طفنفة إنثر إطالق اليار على دورنة للجنش اإلسرائنلي 

 مطلق اليار م  الفرار، بحسب ما جاء في بنا  الجنش. جيوب الخلنل. وتمك 
ولم نوضح الجنش ما إذا كا  المهاجمو  م  الفلسطنينن ، مع العلم بأ  ميطقة الخلنل هي م  أكنثر 

 المياطق توترا في الضفة الغربنة بن  اإلسرائنلنن  والفلسطنينن .
 3/1/2015القدس العربي، لندن، 
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 ي قدمتها الفصائلمعبر رفح الت مبادرة تفاصيل .7

، مبادرة لحركة حماس في 2016نيانر/كايو  النثايي  3قدمت الفصائل الفلسطنينة، األحد : األياضول
 قطاع غزة، وحكومة التوافق في رام هللا، بهدف حل أزمة إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر.

دمت مبادرة لحماس وقال جمنل مزهر القنادي في الجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن  إ  "الفصائل ق
وحكومة التوافق لحل أزمة المعبر" معبرًا ع  األمل في "تجاوب" حماس مع المبادرة "م  أجل 

 ملنو  يسمة. 1.5تخفنف معاياة مواطيي القطاع" البالغ عددهم أكنثر م  
مة وأشار إلى أ  هذه المبادرة "قدمت لرئنس حكومة التوافق رامي الحمد هللا والقت ترحنبًا م  الحكو 

حنث تم تشكنل لجية وزارنة ستقوم بزنارة إلى غزة في حال موافقة حماس على المبادرة، للبحث في 
 آلنات التيفنذ".

وتقضي المبادرة بأ  تقدم الفصائل اقتراحًا بأسماء أشخاص مهينن  نثم "تقوم الحكومة وحماس 
ج موظفي المعبر الحالنن  باختنار مدنر للمعبر وطاقمه م  األسماء المقترحة، ونلي ذلك ترتنب دم

ونتولى الحرس الرئاسي إدارة أم  معبر رفح والتيسنق  والسابقن "، وفق مصدر مطلع على المبادرة.
 مع الجايب المصري في المعبر، بحسب المصدر.

ونقول مصدر آخر إ  حماس "ترند حل قضنة المعبر إذا تم دمج موظفنه" التابعن  لحكومة حماس 
بإدارتها لمعبر كرم أبو سالم )كنرنم شالوم( التجاري مع إسرائنل، حنث نقوم السابقة وعدم المس 

 موظفوها بجبي الضرائب "الستخدامها كموازية تشغنلنة للوزارات" التي تدنرها حماس في غزة.
ونقول مسؤول في حماس طلب عدم ذكر اسمه، إ  حركته "معينة جدًا بحل أزمة المعبر ألييا يح  

 .َصر في غزة ونيبغي أ  تكو  لدى السلطة ضمايات بفتح المعبر م  قبل مصر"الذن  يعايي ويحا
The Huffington Post, USA, 3/1/2016 

 
 لغزة مرهون برد حماس على مبادرة معبر رفح "الوفاق""الديمقراطية": وصول وفد  .8

فاق حول أكد قنادي في "الجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فلسطن " على أ  وصول وفد حكومة الو : غزة
 مبادرة معبر رفح إلى قطاع غزة، مرهو  برد حركة المقاومة اإلسالمنة "حماس" على المبادرة.

وأوضح صالح ياصر، عضو المكتب السناسي لـ "الدنمقراطنة" في تصرنح لـ "قدس برس" أ  وصول 
برد  اللجية التي شكلها مجلس الوزراء في حكومة الوفاق حول مبادرة معبر رفح إلى غزة مرهو 

 حركة "حماس" حول المبادرة.
وأشار إلى أ  حركة "حماس" استلمت المبادرة وال تزال قوم بدراستها، معرًبا ع  أمله أ  نكو  ردها 

 م  اجل إيهاء معاياة سكا  قطاع غزة وفتح معبر رفح. إنجابناً 
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ا ع  أمله أ  ، معربً إنجابنةوأكد أ  اإلشارات التي تصلهم م  حركة "حماس" وكذلك حكومة الوفاق 
 تيجح هذه المبادرة.

ورحب ياصر بتشكنل مجلس الوزراء للجية، مشنًرا إلى أ  هذه اللجية مرحب بها في غزة وهي 
 ستأتي م  اجل أ  تياقش هذه المبادرة مع الفصائل م  اجل   تصبح واقعا على األرض.

خفنف الحصار المفروض وقالت حركة "حماس"، إيها تدرس مقترًحا لحل أزمة معبر رفح البري، لت
 على قطاع غزة، "على قاعدة تحقنق الشراكة ووحدة الوط ".

 3/1/2015قدس برس، 
 

 عباس من أجل المصالحة ىدعو عقالء فتح للضغط علن :حماس .9

دعت حركة المقاومة اإلسالمنة "حماس" م  وصفتهم بـ "عقالء حركة فتح والسلطة : غزة
عباس م  أجل أ  نوقف ما دعته بـ "مهزلة التيسنق  الفلسطنينة"، للضغط على الرئنس محمود

 األميي"، وأ  نعمل جاهدا على توحند حركة "فتح" والشعب الفلسطنيي.
وأكد القنادي في "حماس" الدكتور صالح البردونل في تصرنحات خاصة لـ "قدس برس"، أ  حدنث 

د له على أرض الواقع، الرئنس محمود عباس في ذكرى ايطالقة حركة "فتح" ع  المصالحة ال رصن
وقال: "حدنث عباس ع  المصالحة نبدو في ظاهره جند، لكيه نتياقض مع سلوكه على األرض، 

 فعباس هو الذي عطل االيتخابات وغن ب المجلس التشرنعي".
وأضاف: "م  نرند مصالحة فلسطنينة، علنه أ  نرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، ونضع 

 سلطة على أبياء حماس في الضفة".حدا للقبضة األمينة الم
وأكد أ  "عباس لم نفشل فقط في لم شتات الشعب الفلسطنيي، بل كذلك في عدم الحفاظ على وحدة 

وأشار البردونل إلى أ  "عباس لم نقم بتعزنة أي عائلة فلسطنينة م  عوائل  حركة فتح يفسها".
 للحس الوطيي بل اإليسايي". شهداء ايتفاضة األقصى، ورأى بأ  ذلك نعكس فقدايا لنس فقط

وقل ل البردونل م  أهمنة الرها  على ما أسماه بـ "الخنارات األمينة الالإيساينة" في مواجهة شعب كل 
مطلبه أيه نرند التحرر م  االحتالل، وقال: "خنارات االستئصال األميي، لم تفلح في أي م  تجارب 

عمار، ويح  اآل  ميتصرو  رغم ضعفيا، فيح  التارنخ في وأد أحالم الشعوب بالتحرر م  االست
يميع التجول على االحتالل في تل أبنب خوفا م  فرد واحد، ولسيا يح  الذن  يخاف، لذلك يح  

 الميتصرو  بمعيوناتيا وقنميا، وهم المهزومو  بخناياتهم"، على حد تعبنره.
 3/1/2015قدس برس، 
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 بغزة لبحث أزمات القطاع الصحي فصائلياجتماع  .11
دعا ممنثلو فصائل العمل الوطيي واإلسالمي، "حكومة التوافق" إلى االلتفات الجاد لمختلف  :غزة

الصحنة التي تعايي ميها الوزارة في  األزمةالملفات الهامة والحنونة في قطاع غزة خاصة ملف 
واطين  القطاع، والعمل الفوري على وضع حلول عملنة على إيهاء تلك المعاياة التي تمس بحناة الم

 في غزة.
جاء ذلك خالل لقاء فصائلي عقدته "كتلة التغننر واإلصالح" البرلماينة شارك فنه ممنثلو الفصائل في 

الرنش وكنل وزارة الصحة  أبوقطاع غزة لمياقشة أزمة الصحة المتفاقمة، وبحضور د. نوسف 
 والمدراء العامو  بالوزارة. المساعدن والوكالء 

الدوائنة  األرصدةالمشهد الصحي المتأزم في قطاع غزة، على صعند  واستعرض أبو الرنش مجمل
والمستهلكات الطبنة والمختبرات واالحتناجات التشغنلنة، ويقص الكادر البشري واستجالب الوفود 

ضراب شركات اليظافة يقص اليفقات التشغنلنة والتطونرنة إضافة  ظهور  إلىالطبنة وأزمة الوقود وا 
ة ميها تدهور البيى التحتنة في بعض المستشفنات الحنونة كما هو حاصل في عياون  جدندة لالزم

 مستشفى الوالدة بمجمع الشفاء الطبي.
ذلك أكد اليائب محمد فرج الغول أمن  سر "كتلة التغننر واإلصالح" على أ  اللقاء عقد "ايطالقا  إلى

عالجة أزمات قطاع غزة ال سمنا م  واقع المسؤولنة واألماية وم  ميطلق حرص الكتلة الشدند على م
 اإلنفاء بالتزاماتها تجاه قطاع غزة المحاصر. إلىاألزمة األبرز فنها"، داعنا حكومة التوافق الوطيي 

م  جهته اعتبر خالد البطش القنادي في حركة الجهاد اإلسالمي ميسق القوى الوطينة واإلسالمنة 
كومة الحمد هللا تتحمل المسؤولنة ع  تدهور في مداخلة له أ  األزمة "سناسنة بامتناز، وأ  ح

 الوضع الصحي بالقطاع".
وفي السناق ذاته طالب صالح ياصر القنادي في الجبهة الدنمقراطنة بتحنند الخدمات الصحنة ع  
التجاذبات السناسنة، مشددًا على ضرورة استمرار التواصل مع الحكومة للوصول إلى يتائج وخطوات 

 لقطاع الصحي.ا أزمةعملنة إليهاء 
 3/1/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 بدعوى طعنه مستوطنًا قرب جبل المكبر بالقدس فلسطيني اعتقال .11

عملنة طع  بالقرب ب قنامه زعمتاعتقلت قوات االحتالل، مساء النوم األحد، شابًا : القدس المحتلة
المحتلة، أدت إلى إصابة م  "ارمو  هيتسنف" المقامة على أراضي بلدة جبل المكبر في القدس 

أ  الشاب طع  مستوطيًا أنثياء ايتظاره في  اإلسرائنلنةوزعمت المصادر  مستوط  بجروح طفنفة.
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إلى  إنثرهامحطة الباصات بشارع "برزايي بارمو  هيتسنف" وأصابه بجروح طفنفة يقل على 
قوات االحتالل بعد أ   المستشفى، وتمك  الشاب الميفذ م  االيسحاب باتجاه بلدة صور باهر لتعتقله

 أغلقت كافة المداخل المؤدنة إلى البلدة.
 3/1/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 خالد مشعل على أيٍّّ من مواقع التواصل االجتماعيلوجود أي حساب  ينفي الرشق .12

يفى عضو المكتب السناسي لحركة المقاومة اإلسالمنة "حماس"، عز ت الرشق، : يابلس -الدوحة 
أي حساب لرئنس المكتب السناسي للحركة خالد مشعل، على أي ٍّ م  مواقع التواصل  وجود

 االجتماعي. ودعا جمنع وسائل اإلعالم إلى عدم التعامل مع تلك الحسابات الوهمنة.
وقال الر شق في تغرندة له النوم األحد على موقع التواصل االجتماعي "تونتر": "بعض الجهات 

على حركة حماس واألخ خالد مشعل عبر إيشاء حسابات مزورة على  المغرضة تحاول التشونش
 مواقع التواصل االجتماعي ويشر تصرنحات مفبركة".

وأضاف: "مجددا يؤكد أ  رئنس المكتب السناسي لحركة حماس األخ خالد مشعل ال نملك أي 
 تعبنره. ؛ والحسابات المتداولة مزورة وال تمنثله"، على حدالفنس بوك حساب على تونتر أو

وقد اعتبر أستاذ العلوم السناسنة في جامعة اليجاح الدكتور عبد الستار قاسم، استحداث منثل هذه 
 المفبركة باسم قنادات "حماس"، جزءا م  معركة االحتالل وأعوايه ضد المقاومة. اإللكتروينةالمواقع 

محمد المسفر، أ  "استحدث  وفي الدوحة، رأى أستاذ العلوم السناسنة في الجامعات القطرنة الدكتور
مواقع مفبركة للتواصل االجتماعي باسم قنادات م  حماس تتم بتخطنط محكم م  قوى عربنة على 
رأسها اليظام المصري الحالي، وقوى فلسطنينة تقودها السلطة بزعامة محمود عباس، وقوى دولنة 

شعال يار الفتية بنيهم".على رأسها االحتالل، والهدف ميها الحط م  مكاية القنادات الفلسط  نينة وا 
 3/1/2015قدس برس، 

 
صابة إسرائيليًا  26إلى مقتل  أدت 2015من  بالربع األخيرعمليات المقاومة تقرير:  .13  271وا 

رصدت وكالة "قدس برس" وطواقمها العاملة في األراضي الفلسطنينة المحتلة، ايدالع المواجهات بن  
يقطة تماس بمختلف أيحاء األراضي الفلسطنينة،  3474قارب ن فنماقوات االحتالل والفلسطنينن  

يقطة مواجهة ومقاومة تم تسجنلها خالل الربع األخنر  1939، م  بنيها 2015وذلك خالل العام 
طالق يار ودهس، م  قبل مقاومن  فلسطنينن  ضد أهداف 2015 م  العام ؛ تخل لها عملنات طع  وا 

 إسرائنلنة واستنطاينة.
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إسرائنلنًا،  26، إلى مقتل يحو 2015المقاومة خالل األشهر النثالنثة األخنرة م  عام  وأدت عملنات
 بجراح مختلفة، وفق ما كشف عيه اإلعالم العبري. 271إلى جايب إصابة 

عملنة للمقاومة ُيفذت ضد قوات الجنش  155وأظهرت إحصائنة لوزارة الخارجنة اإلسرائنلنة، أ  
 .2015النثة األخنرة م  عام والمستوطين  خالل األشهر النث

 23أنلول/ سبتمبر و 13وأوضحت القياة السابعة في التلفزنو  العبري، أ  الفترة الواقعة ما بن  
 21عملنة إطالق يار، باإلضافة إلى  35عملنة طع  و 99كايو  أول/ دنسمبر، شهدت تسجنل 

 26ينة أد ت إلى مقتل فنما أوضحت "يجمة داود الحمراء" أ  العملنات الفلسطن عملنة دهس.
 24آخرن  بجروح مختلفة، بنيهم  250مستوطيًا وجيدنًا إسرائنلنًا، باإلضافة إلصابة أكنثر م  

 وصفت إصابتهم بـ "الخطنرة".
 3/1/2016قدس برس، 

 
 المساجد والتحريضب "الضجة"نتنياهو يتوعد المواطنين العرب بإجراءات مشددة: مالحقة البناء و .14

رئــنس الــوزراء اإلســرائنلي بينــامن  يتينــاهو للنــوم النثــايي علــى ، أ  4/1/2016هللا،  األيــام، رامذكــرت 
هــاجم المــواطين  الفلســطنينن  العــرب فــي الــداخل الفلســطنيي متوعــدا بــإجراءات شــدندة، مشــنرا نالتـوالي 

إلـــى مـــا ســـماه بــــ" قـــواين  البيـــاء حنـــث لـــم نطبـــق القـــايو  إطالقـــا وفـــي قـــواين  الضـــجة مـــ  المســـاجد 
 تحرنض الذي نمارس فنها وطبعا في شبكات التواصل االجتماعي وفي المدارس".وال

وقــال يتينــاهو فــي مســتهل الجلســة األســبوعنة للحكومــة اإلســرائنلنة أمــس: عيــدما شــكليا هــذه الحكومــة 
طلبُت م  وزنر األم  الداخلي )جلعاد( إردا  وبعـد ذلـك مـ  المفـوض العـام للشـرطة أ  نبـذال جهـودا 

عاما وهو عـدم تطبنـق القـايو  فـي  70جل تغننر واقع موجود في الدولة ميذ ما نقرب م  جبارة م  أ
الوســط العربــي. المواطيــو  العــرب نعــايو  مــ  اإلجــرام المتزانــد وجمنــع المــواطين  فــي دولــة إســرائنل 
نعايو  م  التحرنض والعيف اللذن  نمارسا  على خلفنة جيائنة وقومنة وهذا نضر بجمنع المواطين  

 في البالد.
هــذه الجهــود هــي جهــود حقنقنــة وقرريــا أ  يحــدث تغننــرا وســيؤدي إلــى تطبنــق القــايو  فــي  وأضــاف:

جمنـع األصـعدة: فـي قــواين  البيـاء حنـث لـم نطبــق القـايو  إطالقـا، وفـي قــواين  الضـجة مـ  المســاجد 
مــدارس. والتحـرنض الــذي نمــارس فنهــا وطبعــا فــي شــبكات التواصــل االجتمــاعي ولألســف أنضــا فــي ال

 كما سنتم جمع األسلحة غنر الشرعنة التي توجد بكمنات كبنرة جدا في الوسط العربي.
وتابع يتيناهو: هذه األيشطة قد بدأت وسنتم القنام بها خالل األنام المقبلـة ورقعتهـا ستتوسـع باسـتمرار 

ا مـا نجـب أ  نـتم ألييا سيبذل جهودا كبنرا للغانة كي تصبح إسرائنل دولة قايو  في كل أرجائها. وهذ
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القنام به وال أتأنثر بااليتقادات التي تم التعبنر عيها في هذه القضـنة أل  هـذا األمـر هـو األمـر السـلنم 
 عرب ونهود على حد سواء". –باليسبة لجمنع المواطين  اإلسرائنلنن  

نتم النـوم "إ  تطبنق القايو  هو أسـاس الدنمقراطنـة وحكـم القـايو  وال يركـز علـى وسـط معـن . سـ وزاد
تقدنم لوائح اتهام بحق المتورطن  في قضنة دوما. إييا يرفض القتل أنا كا  ويرفض العيـف أنـا كـا . 
إييا يرفض خرق قواين  الدولة في كـل مكـا . إييـا دولـة قـايو  وسـيفرض القـايو  فـي كـل أرجـاء دولـة 

 إسرائنل وعلى جمنع المواطين  اإلسرائنلنن ".
'سـنعالج' مـا أسـماه 'الضـجنج  هيتينـاهو ذكـر أيـ، أ  رامي حندرع   ،3/1/2016، 48عرب وأوردت 

الصــادر مــ  المســاجد'، فــي إشــارة ميــه إلــى اقتــراح القــايو  الــذي قدمــه حــزب 'نســرائنل بنتنيــو'، الــذي 
نتزعمه لنبرما ، خالل والنة الحكومـة السـابقة، الـذي نـيص علـى تحدنـد اسـتعمال سـماعات المسـاجد، 

 لتحرنض على 'العيف واإلرهاب'.بادعاء أيها تستعمل ل
وكــا  يتينـــاهو قـــد هـــاجم نـــوم أمـــس الحركـــات السناســـنة العربنـــة، بمـــا فنهـــا القائمـــة المشـــتركة والحركـــة 

 اإلسالمنة، بشكل غنر مباشر ومحماًل إناهم مسؤولنة ما أسماه التطرف واإلرهاب.
و اإلنحـاء إلـى أ  القضـنة وللتغطنة على فشل حكومته على المستوى السناسي واألميي، حاول يتينـاه

 هي ايعدام تطبنق القايو  في البلدات العربنة، علًما أ  إطالق اليار جرى في قلب مدنية تل أبنب.
يتينـاهو طالـب فـي خطابـه اليـواب ، ا  ودنع عواودة، ع  4/1/2016، القدس العربي، لندنويشرت 

نوجــد بــن  مـــواطيي ". وأضــاف: "بــدو  تأتــأة وكلمــات ميمقـــة"العــرب بــدو  اســتنثياء بشــجب الحـــادث، 
إسرائنل المسلمن  جهات تخرج ضد العيف وتتميى تطبنق القايو  الكامل فـي بلـداتهم، ومـع ذلـك كليـا 

 . "م  قبل اإلسالم المتطرف ضد إسرائنل داخل القطاع المسلم "تحرنضا جامحا"يعرف ا  هياك 

ايظـــر بإنجـــاب إلـــى االيـــدماج  أيـــا مـــ  نرنـــد ا  نكـــو  إســـرائنلنا فلـــنك  حتـــى اليهانـــة."مهـــددا  وأضـــاف
بـن   وأنضـاالمتزاند في الجنش وفي كل حنـاة الدولـة، مـ  قبـل المسـنحنن  والـدروز والبـدو فـي الشـمال 

كـــل مـــواطيي إســـرائنل وخاصـــة المســـلمن  إلـــى المضـــي علـــى طرنـــق  أدعـــوكـــل الجمهـــور المســـلم. أيـــا 
 ."السالم والتعانش ولنس على طرنق الكراهنة

تصـرنح يتينــاهو نـوحي بتصــعند جــرائم ، أ  برهـوم جرانســي، عــ  4/1/2016ان، الغــد، عّمــوأضـافت 
تـــــدمنر آالف البنـــــوت العربنـــــة، التـــــي بينـــــت اضـــــطرارا مـــــ  دو  تـــــراخنص بســـــبب سناســـــة الحصـــــار 

 إلىالمفروضة على البلدات العربنة. كما نوحي يتيناهو بدعم لمشروع قايو  قدمه أحد اليواب وندعو 
 .اإلجراءات، وغنره م  ميع اآلذا  م  المساجد
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 ـ"إسرائيل" كون مطلق النار منهمال يعني دمغ كل المواطنين العرب بالعداء ليواف غالنت:  .15
ـــه رئـــنس الـــوزراء بينـــامن  لقـــي تحـــرنض أســـعد تلحمـــي:  –الياصـــرة  يتينـــاهو الترحنـــب مـــ  وزراء حزب

، قــال وزنــر «ة موقوتــةقيبلــ»والنمــن  المتطــرف الــذن  اعتبــر بعضــهم العــرب داخــل إســرائنل « لنكــود»
ال نعيـي دمـغ كـل »نوآف غاليـت أ  كـو  مطلـق اليـار مـ  المـواطين  العـرب « كليا»البياء م  حزب 

ودا  يــواب مــ  المعارضــة تحــرنض يتينــاهو واعتبــروا تصــرنحاته «. المــواطين  العــرب بالعــداء للدولــة
 .«تزرع الكره والخوف»

 4/1/2016الحياة، لندن، 
 

 فقط بزرع الخوف والكراهيةليفني: نتنياهو نجح  .16
قالـــــت وزنـــــرة الخارجنـــــة والقضـــــاء الســـــابقة وعضـــــوة الكينســـــت عـــــ  حـــــزب 'المعســـــكر : رامـــــي حنـــــدر

الصــهنويي'، تســنبي لنفيــي، إ  رئــنس الحكومــة بينــامن  يتينــاهو، يجــح فقــط بــزرع الكــره والخــوف فــي 
  نتصـــرف خطابـــه فـــي شـــارع دنزنيجـــوف حنـــث جـــرى إطـــالق اليـــار نـــوم أمـــس، وأيـــه حـــا  الوقـــت أل

 يتيناهو كرئنس حكومة.
وقالـت لنفيــي فــي لقــاء مــع موقــع صــحنفة 'نــدنعوت أحرويــوت' العبرنــة إ  'رئــنس الحكومــة نتهــرب مــ  
مســؤولنته، 'نجــب علــى يتينــاهو أ  نقــول أيــا رئــنس حكومــة الجمنــع، هــذه لنســت موجــة إرهــاب، هــذه 

 هاب طوال الوقت'.هجمة طونلة األمد نتعرض فنها المواط  اإلسرائنلي للخطر واإلر 
وعـــ  قـــول يتينـــاهو إيـــه ســـندخل الشـــرطة إلـــى كـــل القـــرى والمـــد  العربنـــة، قالـــت لنفيـــي: محملـــة انـــاه 
المسؤولنة 'قبل عام مرريا بأوقات عصـنبة بعـد قتـل محمـد أبـو خضـنر، اجتمعـت مـع رؤسـاء سـلطات 

  تجمــع الشــرطة محلنــة عربنــة وطلبــوا بــدورهم االجتمــاع بــرئنس الحكومــة، كــا  لــدنم مطلــب واحــد، أ
السالح غنر المرخص م  قراهم ومديهم'، وذكرت لنفيـي أ  الرؤسـاء قـالوا إ  'هـذا لـنس سـهاًل علنيـا، 

 هؤالء جمهوريا، لك  في حال لم تجمع الشرطة السالح ربما نحدث ما ال تحمد عقباه'.
 3/1/2016، 48عرب 

 
 48ء ضد فلسطينيي مشاعر العدا عن وننتنياهو ووزراؤه مسؤول: النائب عايدة توما .17

رئنس  واقادة فلسطنيني الداخل اتهم، أ  ودنع عواودة، ع  4/1/2016القدس العربي، لندن، ذكرت 
 أبنب.حكومة إسرائنل بينامن  يتيناهو بالتحرنض علنهم مستغال حادنثة إطالق اليار في تل 

رئـنس يتينـاهو وقالـت  القائمة المشتركة( على تصرنحات -سلنما  )الجبهة -وردت اليائبة عاندة توما
القـــدس » ايــه مســتمر فــي حملــة التحـــرنض غنــر المســبوقة ضــد فلســطنيني الـــداخل. وفــي تصــرنح لـــ 
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يه بحن  نتوجب علنه » العربي  ل م  المسؤولنة تجاه مواطينه وا  قالت عاندة إ  يتيناهو سب اق بالتيص 
ي هــو أصــل كــل الشــرور، أ  نعمــل جاهــدا علــى ضــما  األمــ  واألمــا  بواســطة إيهــاء االحــتالل والــذ

ـــار  ـــه نخت ـــر مقبـــول.  أ فإي ـــت هم العـــرب، كـــل العـــرب، بســـبب عمـــل فـــردي غن ـــدماء ون ـــى ال نـــرقص عل
، أبنبأعود واؤك د، أيا أدن  بشكل واضح وصارم العملنة اإلجرامنة في تل »سلنما :  -توما وأضافت

راؤه بمســـؤولنتهم تجـــاه نعتـــرف يتينـــاهو ووز  أ والتـــي راح ضـــحنتها مواطيـــو  أبرنـــاء. لكـــ  آ  األوا  
المواطية هي حق يا، وتقونتها تكو  بالمساواة »وخلصت للقول «. مشاعر العداء ضد فلسطنيني الداخل

التامـــة، وبإيهـــاء الفقـــر، ومعالجـــة العيـــف المستشـــري، ولـــنس عـــ  طرنـــق التجي ـــد فـــي جـــنش االحـــتالل 
نتيا الوطينة  «.والتخل ي ع  هو 

اليائــب أنمــ  « القائمــة المشــتركة»رئــنس ، أ  أســعد تلحمــيعــ  ، 4/1/2016الحيــاة، لنــدن، وأوردت 
مبـــدئنًا »وقــال للقيـــاة النثاينــة للتلفزنــو  اإلســرائنلي: «. تحرنضــاً »عــودة رد علــى كــالم يتينـــاهو واعتبــره 

وأخالقنــًا يحــ  ضــد مقتــل األبرنــاء بــأي حــال. لكييــا يســأل يتينــاهو ووزراءه أنــ  كيــتم ويحــ  يطــالبكم 
. مطلـب السـاعة تسـتنقظو ربنة مـ  السـالحف فقـط عيـدما نصـل القتـل إلـى النهـود بتيظنف البلدات الع

 «.هو أييا يرند العنش في مجتمع م  دو  سالح
 

 نائب إسرائيلي: حدود القدس تصل دمشق.. والضفة الشرقية لنا .18
ل قال أحد قادة حزب "البنت النهودي" المتطرف المشارك في االئـتالف الحـاكم فـي "تـ: القدس المحتلة

 أبنب"، إيه نتوجب السنطرة على دمشق بياء على فرائض التوراة.
وأضــاف رئــنس لجيــة االقتصــاد فــي الكينســت، بتســالل ســموطرنتس، أ  حــدود أرض )إســرائنل( كمــا 

 وردت في التوارة تتجاوز الحدود الحالنة، وأ  حدود القدس وحدها تصل إلى دمشق، وفق قوله.
امج الحوارنـة فـي قيـاة التلفـزة اإلسـرائنلنة النثاينـة، دانيـا فـانس، اللنلـة وفي مقابلة أجرتها معه مقدمـة البـر 

الماضــنة، قــال ســموطرنتس إيــه نتوجــب االكتفــاء مؤقتــا بالحــدود الحالنــة لـــ)إسرائنل(، التــي تضــم أنضــا 
الضفة الغربنة والجـوال ، مشـنرا إلـى أيـه نتوجـب اسـتغالل الظـروف مسـتقبال مـ  أجـل تحقنـق مـا جـاء 

 .في التوراة
وعيــدما ضــغطت علنــه فــانس باألســئلة، أقــر ســموطرنتس بــأ  جمنــع األراضــي التــي تقــع علــى ضــفتي 

 يهر األرد  نجب أ  تكو  ضم  أراضي دولة )إسرائنل(.
وعاد سموطرنتس ليفي أ  تكو  جرنمة إحراق عائلة دوابشة عمال إرهابنـا، مشـددا علـى أ  وصـم أي 

 ع  أعداء الشعب النهودي وهم العرب".عمل بـ"اإلرهابي" نتسيى فقط "عيدما نصدر 
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ودعــا ســموطرنتس، وهــو مــ  قــادة المســتوطين  النهــود فــي الضــفة الغربنــة، إلــى وجــوب الســنطرة علــى 
 جمنع أراضي الضفة الغربنة، على اعتبار أيها أراض إسرائنلنة.

ده مـ  هـذه وشدد على أ  كل م  ال نقبـل بالسـنادة اإلسـرائنلنة علـى الضـفة الغربنـة، فإيـه نتوجـب طـر 
 دولة عربنة. 20األرض؛ زاعما بأ  هياك أكنثر م  

وشــدد ســموطرنتس علــى أ  إعــادة بيــاء الهنكــل علــى أيقــاض المســجد األقصــى نمكــ  أ  تــتم فــي أي 
 لحظة، رافضا أ  نتم الكشف ع  الوسنلة التي نراها مياسبة لتحقنق هذا الهدف.

 3/1/2016، فلسطين أون الين
 

 "سيمكننا من مواصلة توطيد العالقات المصري إلى إسرائيل وصول السفير" :نتنياهو .19
رح ب رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو، نوم األحد، بوصول السفنر : عالء الرنماوي - القدس

 المصري الجدند إلى إسرائنل.
دوم وقال بنا  صادر ع  مكتب يتيناهو، وصل وكالة األياضول يسخة ميه:" رحب رئنس الوزراء، بق

 السفنر المصري الجدند، حازم خنرت إلى إسرائنل".
وأضاف البنا :" هـذا )وصـول السـفنر( سـنمكييا مـ  مواصـلة توطنـد العالقـات مـع هـذه الدولـة العربنـة 

 الرئنسنة والمهمة".
وقال بنا  يتيناهو، إ  السفنر خنرت وصل إلى إسرائنل، يهانة األسـبوع الماضـي، وهـو نـوم الخمـنس 

 عبري.بالتوقنت ال
 3/1/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
جعل من التحريض أيديولوجيا من أجل أهدافه "المتابعة العليا" تدين عملية تل أبيب: نتنياهو  .21

 السياسية
أمس بنايا، قالت فنه إ   48أصدرت لجية المتابعة العلنا لقضانا فلسطنيني : جرانسي برهوم-الياصرة

القائم ميذ عشرات السين . وهاجمـت  48سناق اليضال الشعبي لفلسطنيني عملنة تل أبنب تعد خارج 
األخنــرة،  20. وجـاء فــي البنـا ، "فــي السـيوات الـــ 48المتابعـة بشــدة تحـرنض يتينــاهو ضـد فلســطنيني 

وقــف علــى رأس المحر ضــن  ضــد الجمــاهنر العربنــة، شــخص اســمه بينــامن  يتينــاهو، الــذي جعــل مــ  
ـــدنولوجنا مـــ  أ ـــه السناســـنة، ونحـــاول بشـــكل رخـــنص وضـــنع، اخـــتالق التحـــرنض أن ـــدفع بأهداف جـــل ال

خالفـــات طائفنـــة فـــي داخـــل جماهنريـــا، وهـــو آخـــر مـــ  نســـتطنع أ  نعـــظ للجمـــاهنر العربنـــة وقنادتهـــا 
باألخالق. إ  تصرنحات يتيناهو بشأ  "الدولتن  في داخل إسرائنل"، مرتدة علنه، أليه هو الذي أقام، 
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مستوطين ، ودولـة شـارة نثمـ ، ووقـف مـ  خلـف ودعـم كـل القـواين  العيصـرنة دولة االحتالل، ودولة ال
والمياهضة للدنمقراطنة، وغض الطرف ع  كل الجرائم التي ارتكبت وترتكب ضـد الفلسـطنينن ، وهـو 

 الذي أغلق باب طرنق السالم والمساواة الحقنقنة".
 4/1/2016الغد، عّمان، 

 
بتنفيذ جريمة حرق المستوطنين المتَهمين بحق اثنـين من  لوائح اتهامالنيابة اإلسرائيلية تقدم  .21

 عائلة دوابشة
قـــدمت الينابـــة العامـــة فـــي إســـرائنل أمـــس الئحـــة اتهـــام إلـــى محكمـــة فـــي اللـــد ضـــد : الحنـــاة –الياصـــرة 

ســية( بقتــل نثالنثــة مــ  أبيــاء عائلــة دوابشــة مــ  قرنــة دومــا فــي قضــاء  21المــدعو عمنــرام بــ  أورنئــل )
ي، ومحاولـة قتـل آخـرن  مـ  خـالل محاولـة لـم تـيجح إلحـراق بنـت آخـر، وضـد يابلس الصنف الماض

قاصــر آخــر بتهمــة الضــلوع فــي الجرنمــة. كمــا ســلمت الينابــة الئحتــي اتهــام ضــد مســتوطين   آخــرن   
تــالف ممتلكــات ونثقــب  بتهمــة ارتكــاب أعمــال عيــف ضــد فلســطنينن ، ميهــا إحــراق كينســة فــي القــدس وا 

حـــراق ســـنارة فـــي بلـــدة كفـــر ناســـوف )قضـــاء يـــابلس( إطـــارات ســـنارات لفلســـطنينن   فـــي بنـــت صـــفافا وا 
واالعتداء على راعي غيم فلسطنيي. والمتهمو  األربعة أبياء حاخامات. وادعت عائلة المتهم الـرئنس 

 بأ  اعترافاته ايتزعت بالتعذنب أنثياء اعتقاله مطلع الشهر الماضي.
ميـــزل عائلـــة دوابشـــة علـــى قاطينـــه ايتقامـــًا لمقتـــل  وطبقـــًا لالئحـــة االتهـــام، فـــإ  المـــتهم الـــرئنس أحـــرق

مســتوط  نهــودي قــرب القرنــة قبــل شــهر مــ  جرنمتــه. وأشــارت إلــى أ  المــتهم قــام فــي البدانــة بإشــعال 
اليار في بنت لمأمو  دوابشة م  طابقن ، لك  إذ رأى أ  أحدًا لم نكـ  داخلـه توجـه إلـى ميـزل عائلـة 

ا أنق  أ  أياسًا يائمن  داخلـه، لـنس قبـل أ  نكتـب علـى جـداره سعد دوابشة وقذفه بزجاجة حارقة بعدم
تشـهاد الطفـل علـي )سـية ويصـف السـية( سوتسببت جرنمته فـي ا«. نعنش الملك المسنح»و « ايتقام»

صـابة الطفـل أحمـد ) سـيوات( الـذي مـازال  4والحقًا والدنه سـعد ورهـام )متـأنثرن  بإصـاباتهما البالغـة( وا 
 إسرائنلي. نتلقى العالج في مستشفى

 4/1/2016الحياة، لندن، 
 

 لواليات المتحدةل كشف عن اعتقال ضابط إسرائيلي كبير عمل جاسوساً "الشاباك" ي .22
كشــف المحلــل األميــي اإلســرائنلي رويــن  بنرغمــا ، مســاء نــوم األحــد، عــ  أ  جهــاز األمــ   :القــدس

جــو اإلســرائنلي عمــل جاسوســا العــام "الشــاباك" اعتقــل فــي الســيوات األخنــرة ضــابطا كبنــرًا فــي ســالح ال
 لصالح أمنركا.
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وبحســب مــا يشــره بنرغمــا  علــى صــفحته عبــر تــونتر، فإيــه خــالل أنــام سنيشــر فــي صــحنفة نــدنعوت 
 أحرويــوت تفاصــنل قصــة تجينــد المخــابرات األمنركنــة ضــابطا برتبــة رائــد فــي ســالح الجــو اإلســرائنلي.

لمخابرات األمنركنة واستطاع "الشاباك" الضابط ُكشف ع  طرنق اتصاالت كا  نجرنها با أ  وأوضح
 التيصت علنها، مشنرا إلى أيه تم عرض الضابط على محكمة سرنة وحكم بالسج  لسيوات طونلة.

 3/1/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 ملحم يخطط لعملية أخرىنشأت  اإلسرائيلية و"الشاباك": الشرطة .23
لشــاباك أ  المشــتبه بتيفنــذ عملنــة إطــالق اليــار فــي نقــدر محققــو الشــرطة اإلســرائنلنة وا: بــالل ضــاهر

 وسط تل أبنب، نوم الجمعة الماضي، يشأت ملحم، نخطط لتيفنذ عملنة أخرى.
وقالت صحنفة 'هآرتس'، النوم االنثين ، إيه بحسب تقدنرات المحققـن  فـإ  ملحـم ال نـزال مسـلحا، وأيـه 

ق اليــار وأيــه مــ  الجــائز أ  نيفــذ عملنــة لــم نكــ  نعتقــد أيــه ســنبقى علــى قنــد الحنــاة بعــد عملنــة إطــال
 أخرى.

كـــذلك تحقـــق الشــــرطة فـــي احتمـــال أ  ملحــــم لـــم نعمـــل لوحــــده وأيـــه مـــ  الجــــائز أ  هيـــاك مـــ  علــــم 
 بمخططاته قبل تيفنذ عملنة إطالق اليار.

وعلى ضوء هذه التقدنرات، وخاصة احتمال تيفنذ عملنة أخرى، تواصل قوات الشرطة عملنات البحث 
مـــا أ  الشـــرطة ستســـنر دورنـــات أفرادهـــا بشـــكل مكنثـــف فـــي شـــوارع تـــل أبنـــب وطالبـــت عـــ  ملحـــم، ك

 الجمهور بأ  نكو  نقظا.
 4/1/2016، 48عرب 

 
 تـل أبيـب: تواصـل البحث عن المسلح ونصف الطالب يتغيبون عن المدارس .24

اورة شوارع تل أبنب ومد  مجـ في: كنثفت السلطات اإلسرائنلنة م  عملنات البحث وكاالت-تل أبنب 
فــي إطــار البحــث عــ  مســلح قتــل شخصــن  وأصــاب ســبعة آخــرن  عيــدما فــتح اليــار علــى حايــة  أمــس

 مزدحمة.
ومــا نــزال المشــتبه بــه وهــو مــ  العــرب فــي إســرائنل مطلــق الســراح بعــد الحــادث الــذي وقــع الجمعــة فــي 

 شارع دنزيغوف، وهو الشارع الرئنسي في تل أبنب.
أبنــب إلــى اليصــف تقرنبــا أمــس، فــي النــوم األول مــ   ووصــلت يســبة الحضــور فــي مــدارس شــمال تــل

األسبوع الدراسي حنث ميع العدند م  اآلباء أبياءهم في الميازل وسط تقارنر تفند بأ  المسلح نختبـئ 
 في الميطقة وما نزال مسلحا.
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 .إسرائنلعملنة لمطاردة الشائعات التي اجتاحت  إلىوتحولت عملنة البحث والمالحقة 
تحدنثت عـ  وجـود الميفـذ فـي مقبـرة فـي مدنيـة "بـات نـام" حنـث  إشاعةفي مطاردة  مسأ أعمالوبدأت 

مشــهد  أنثــار، فنمــا اإليــذارالمدنيــة يحــو المقبــرة مطلقــة صــافرات  أرجــاءكبنــرة مــ   أمينــةهرعــت قــوات 
لهــذه الشــائعة  أســاسسـنارات القــوات الخاصــة الخــوف والهلــع بــن  ســكا  المدنيــة لنتضــح ســرنعا ا  ال 

 .اإللكتروييفذ طلنقا حسب تعبنر موقع " ندنعوت احرويوت" وبقي المي
 األمـ مركـز الحـدث حنـث شـوهدت قوافـل سـنارات  إلـى" أبنـبوبعد لحظات تحولت ميطقة "رمات تـل 

 إطـالقراجت ا  الميفذ موجود هياك، وا  صوت  إشاعةوالشرطة تشق طرنقها يحو الميطقة لفحص 
 حين .بخفي  أخرىرة يار سمع في الميطقة لتعود هذه القوات م

مربــع حســ  الينــة لتصــل حــد ايتحــال شخصــنة اليــاطق بلســا  الشــرطة حنــث قــام  اإلشــاعاتوتجـاوزت 
الميفذ شوهد بالقرب م   إ باسم هذا الياطق عبر "واتساب" تقول  إشاعاتبترونج  اإلسرائنلنن بعض 

فة اليــاطق الرســمي باســم ال نعــدو كويــه كذبــة وايتحــاال لصــ اإلعــال هــذا  أ مقبــرة "بــات نــام" لنتضــح 
 واأليباء. اإلعالياتبنا  تيفي مسؤولنتها ع  هذه  إصدارفي اليهانة على  أجبرتالشرطة التي 

 4/1/2016، األيام، رام هللا
 

 ألغلبية العرب ليسا موضع شك "إسرائيل"العيش في بالوالء والرغبة "يديعوت أحرونوت":  .25
ي فــي صــحنفة "نــدنعوت أحريــوت" شــمعو  شــنفر، "إ  قــال المحلــل السناســ: برهــوم جرانســي -الياصــرة

يتينــاهو نواصــل بينــامن  العنش فــي إســرائنل ألغلبنــة العــرب لنســا موضــع شــك. ولكــ  بــالــوالء والرغبــة 
الكامنرا وادعـى دو  أ  نـرف  إلىالتحرنض. بالضبط منثلما فعل في نوم االيتخابات، حن  وجه يظره 

القتـراع بجمـوعهم". وقـال، إ  يتينـاهو يسـي أيـه اعتـذر عـ  له جف  بأ  العرب نتدفقو  إلى صيادنق ا
بأيه قرنبا سنعتذر مرة أخرى أمام الجمهور الذي  األملتصرنحاته نوم االيتخابات، "ولم نتبق ليا سوى 

 مس به". 
 4/1/2016الغد، عّمان، 

 
 تؤجج الكراهية وتحرض ضد األقلية العربية"هآرتس": نتنياهو أطلق تصريحات  .26

قـال المحلـل السناسـي فـي صـحنفة "هـآرتس" نوسـي فنرطـر، إ  يتينـاهو "فـي  :جرانسي رهومب-الياصرة
. وقد أصبح شعر رئنسيا أبـنض إسرائنلهو المسؤول الوحند ع  أم  مواطيي  األخنرةالسيوات السبع 

م  كنثرة السـيوات. وازداد حكمـة وخبـرة وأقدمنـة ورزايـة. إال أ  صـفة واحـدة لـم نـتخلص ميهـا: التعمـنم 
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التأجنج وبث الكراهنة وزرع الخوف والتحرنض على األقلنة، واستغالل كل فرصة وكل تراجندنا وكل و 
 م  اجل كسب عدة اتصاالت سناسنة والحصول على مكاسب ايتخابنة. إيساينةكارنثة 

وتــابع فنرطــر كاتبــا، "لقــد شــ  يتينــاهو هجمــة شرســة ومخزنــة وقرنبــة مــ  العيصــرنة ضــد العــرب فــي 
وصم مجتمعـا كـامال وجمهـورا كـامال كخـارجن  عـ  القـايو  وحـاملن  للسـالح وكمخـربن  . لقد إسرائنل

كـا  قلـة أدب ومتـديي أكنثـر ممـا عوديـا علـى  إسـرائنلمحتملن . إ  التهجم على الجمهور العربـي فـي 
 مدى السين ".

 4/1/2016الغد، عّمان، 
 

 : غالبية الصهاينة فقدوا أمنهم الشخصيلموقع "واال" استطالع .27
كشف استطالع رأي صـهنويي جدنـد عـ  تراجـع كبنـر علـى مسـتوى الشـعور بـاألم  : خاص –مجد ال

 الشخصي لدى الصهانية بشكل غنر مسبوق.
مــ  الصــهانية فقــدوا أمــيهم  %61وقــال موقــع "ولــال" العبــري الــذي يشــر االســتطالع إيــه قــد كشــف أ  
أ  أميهم الشخصـي لـم نتـأنثر  %29الشخصي والنثقة بقدرة حكومتهم على وقف العملنات، فنما أعرب 

 كنثنرًا.
وأشــار االســتطالع لوجــود تــذكر كبنــر بــن  الصــهانية مــ  طرنقــة تعامــل الحكومــة مــع موجــة العملنــات 

أ  الحكومــة  %19مــيهم أ  الحكومــة لــم تقــم بواجبهــا، فنمــا نعتقــد  %71الفدائنــة األخنــرة حنــث أكــد 
 تتعامل بجدنة مع األحداث وتعالجها بصورة صحنحة.

مـ  الصـهانية نعتقـدو  بوجـوب التعامـل مـع اإلرهـاب النهـودي بـيفس  %58سب االسـتطالع فـإ  وبح
 أيه باإلمكا  التعامل بطرنقتن  مختلفتن . %33طرنقة التعامل مع الهجمات الفلسطنينة، بنيما رأى 

 3/1/2016، غزة األمني،المجد 
 

 ": رايات "داعش" ترفرف شمال تل أبيبأحرونوت "يديعوت .28
لصـحنفة "نـدنعوت أحرويـوت" العبرنـة، ظهـر نـوم األحـد، أ  الشـرطة  اإللكترويـيذكـر الموقـع  :رام هللا

 اإلسرائنلنة عنثرت على رانات لتيظنم "داعش" معلقة فوق مبيى قند اإليشاء شمال تل أبنب.
وبحسب الموقع، فإ  الحدث تم اكتشافه نوم الجمعة قبـل سـاعات مـ  الهجـوم الـذي وقـع فـي المدنيـة، 

ًة إلــى أ  الشــرطة صــادرت الرانــات وفتحــت تحقنقــا فــي الحادنثــة التــي أنثــارت حالــة مــ  الهلــع فــي مشــنر 
 أوساط سكا  تلك الميطقة.

 3/1/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 : احتماالت قائمة للحرب مع مصر"معاريف" .29
وب قالـــت صـــحنفة معـــارنف إ  نثمـــة فرضـــنة تقلـــق صـــياع القـــرار فـــي إســـرائنل تتمنثـــل فـــي احتمـــال يشـــ

مواجهـــة عســـكرنة مـــع مصـــر، رغـــم أ  العالقـــات بـــن  البلـــدن  تبـــدو فـــي أفضـــل صـــورها بعـــد وصـــول 
 الرئنس المصري عبد الفتاح السنسي إلى سدة الحكم.

فتحــت عيــوا  "حــن  نيهــار الســالم بــن  إســرائنل ومصــر، كنــف ســنبدو شــكل المعركــة بنيهمــاف"، كتــب 
األميي في شبه جزنرة سنياء وزنادة ايتشـار الجـنش إنلي أشند في الصحنفة أيه في ضوء تفاقم التوتر 

المصــري حــول قيــاة الســونس واجتنــاز الــدبابات المصــرنة الحــدود الدولنــة فــي ســنياء المقــرة فــي اتفــاق 
 كامب دنفد، فإ  ذلك نيذر بيهانة مرحلة تارنخنة امتدت أكنثر م  نثالنثن  عاما وبدانة مرحلة جدندة.

" مــ  جايــب مصــر إلــى الهجمــات التــي يفــذتها مجموعــات تابعــة وعــزا الكاتــب هــذا "التحــول الجــوهري
 لتيظنم القاعدة على الحدود مع إسرائنل.

ومع ذلك فإ  إنلي أشند نقر بأ  هذه التحركات العسكرنة المصرنة لم تحدث زعزعة في اتفاق السالم 
المسـلحة مع إسرائنل، بل "جرت في ظل تيسنق أميي فائق معها" م  أجل القضـاء علـى المجموعـات 

 التي سبق أ  أطلقت قذائف صاروخنة على مدنية إنالت.
ولفت االيتباه إلى أ  هذا التيسنق لنس لمواجهة تيظنم الدولة اإلسالمنة فحسب، بل لمحاربة ما سماه 

 العدو المشترك بنيهما وهي حركة حماس في قطاع غزة.
أ  الشـعب المصــري مـا نــزال ُنضــمر  ووجـه كاتــب المقـال حدننثــه للسـرائنلنن  طالبــا مـيهم أ  ال نيســوا

كراهنــة "للدولــة الصــهنوينة"، وأ  مصــر ذاتهــا هــي مســقط رأس الحركــة الوطينــة الفلســطنينة وجماعــة 
 اإلخوا  المسلمن  اللتن  نعتبرهما "األبون  الروحنن  للجماعات السلفنة الجهادنة الداعشنة".

تهدنــدا إلســرائنل، إ  لــم تكــ  النــوم ففــي  وتــرى الصــحنفة أ  هــذه التحركــات العســكرنة المصــرنة تعتبــر
 المستقبل البعند.
 العدو الخارجي

وهـــو باحـــث عســـكري إســـرائنلي، وموظـــف ســـابق فـــي وزارة الـــدفاع -الكاتـــب يقـــل عـــ  إنهـــود عـــنالم 
القــول إ  مــا نحصــل فــي ســنياء مــ  تحركــات عســكرنة  -اإلســرائنلنة نقــنم فــي الوالنــات المتحــدة حالنــا

نـة لمواجهــة عسـكرنة مــع إسـرائنل فــي تلـك البقعــة الجغرافنـة، خاصــة إذا تــم مصـرنة قــد تصـل فــي اليها
 ذلك دو  اتفاق مع تل أبنب.

واعتبـــر عـــنالم أ  الظـــروف القائمـــة فـــي ســـنياء قـــد تتـــدحرج لمواجهـــة مســـتقبلنة بـــن  جنشـــن  رغـــم أ  
اهرة النـوم العالقات اإلسرائنلنة المصرنة فـي عهـد السنسـي النـوم تبـدو فـي أحسـ  ظروفهـا، كمـا أ  القـ

 متورطة في مواجهة مع تيظنم الدولة في سنياء.
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وذهــب ضــابط المخــابرات اإلســرائنلي الســابق إنلــي دلنتســنكي فــي مخاوفــه إلــى أبعــد مــ  ذلــك، حــن  
يسبت إلنه معارنف القول إ  مصـر تعـد العـدة ميـذ النـوم لمواجهـة عسـكرنة مـع إسـرائنل، "أل  القـوات 

يمـا إلعـداد شـبه الجزنـرة كـي تكـو  ميطقـة جــاهزة التـي تـأتي بهـا إلـى سـنياء لنسـت ل محاربـة داعــش، وا 
 للهجوم وقت الحاجة".

ونضـنف دلنتسـنكي قـائال "لــنس لـدي أديـى شــك فـي أ  المصـرنن  نعملـو  كــل مـا باسـتطاعتهم لخــرق 
 اتفاق السالم مع إسرائنل"، واصفا الحراك العسكري المصري في سنياء بأيه هجومي ولنس دفاعنا.

أ  مصر ما زالت تمتلك أكبر جـنش عربـي فـي الميطقـة، ونجـب اليظـر إلنهـا ايطالقـا مـ  وشدد على 
قــدراتها العســكرنة، ولــنس فــي ضــوء العالقــات اإلســرائنلنة معهــا النــوم التــي تبــدو إنجابنــة إلــى حــد بعنــد 

 جدا في عهد السنسي، حسب قول ضابط المخابرات السابق.
ة ايدالع مواجهة عسكرنة بن  إسـرائنل ومصـر، أهمهـا ورأى أ  هياك جملة احتماالت قد ترجح فرضن

أ  الجنش المصري قد نـرى فـي خـوض حـرب مـع إسـرائنل، العـدو الخـارجي، الوسـنلة الوحنـدة إلعـادة 
 توحند الشعب المصري خلفه.

م فــي مرحلــة مــا علــى طــرد الســفنر اإلســرائنلي مــ  القــاهرة،  وخلــص إلــى أ  اليظــام المصــري قــد ُنقــدم
 ت الدبلوماسنة، وصوال إلى إلغاء اتفاق السالم، إ  لم نك  أسوأ م  ذلك.وتجمند العالقا

وخـتم دلنتســنكي حدننثـه لكاتــب المقــال بـالقول إ  القنــادة المصـرنة الحالنــة تخشــى أ  نـتم إســقاطها مــ  
الجمــاهنر، ممــا قــد نضــطرها لتصــدنر أزمتهــا الداخلنــة للخــارج بافتعــال أزمــة مؤقتــة مــع إســرائنل دو  

مواجهــة مفتوحــة معهــا، لكــ  قــد تتــدهور األمــور بعنــدا عــ  الســنطرة فــي حــال ســقط هــذا الــدخول فــي 
 اليظام المصري الحالي.

 3/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ينتقدون الخطة االقتصادية رغم "المكاسب" 48عرب "الجزيرة":  .31
للعــرب فــي  قــال تحــالف أحــزاب سناســنة عربنــة فــي إســرائنل إ  المكاســب التــي تحققــت: ودنــع عــواودة

الخطة االقتصادنة الجدندة للحكومة جاءت يتنجـة اعتبـارات تيمونـة وضـغوط متواصـلة علـى الحكومـة 
 اإلسرائنلنة محلنا ودولنا.

 -وهو تحالف سناسي نضم أربعة أحزاب عربنة في إسـرائنل-وأوضح رئنس القائمة العربنة المشتركة 
لحكومات اإلسرائنلنة تطرفا وعدواينة وهذا ما نؤكد اليائب أنم  عودة أ  حكومة بينامن  يتيناهو أشد ا

 أ  الخطة لم تأت بسبب تغننر في سناسات هذه الحكومة.
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وأكــد عــودة أ  الخطــة االقتصــادنة الجدنــدة جــاءت يتنجــة اعتبــارات للتيمنــة فــي االقتصــاد اإلســرائنلي 
مـة التيمنـة والتعـاو  ويتنجة لضغوط متواصلة على الحكومة اإلسرائنلنة محلنا ودولنـا خاصـة مـ  ميظ

الدولنة، مطالبـا بـالعودة لمواصـلة اليضـال علـى كـل المسـتونات لتطبنـق الخطـة وتعـدنل بعـض بيودهـا 
 وعلى رأسها بيد الخدمة المدينة.

وايتقدت القائمة العربنة المشتركة تضمن  الخطة محفزات لتشجنع "الخدمة المدينة"، وهي خدمة بدنلـة 
 (.48ا  نرفضهما فلسطنينو الداخل )عرب للخدمة العسكرنة، وهما خدمت

 
 خطة خماسية

وأقــرت حكومــة إســرائنل رســمنا النــوم منزاينــة بقنمــة أربعــة ملنــارات دوالر للبلــدات العربنــة فنهــا، ضــم  
 خطة خماسنة نرى فلسطنينو الداخل أيها تبقى رهنية التطبنق.

ــداخل إ  الخطــة نثمــرة يضــ ــابر للقائمــة المشــتركة وفــي تصــرنحات للجزنــرة يــت، قــال قــادة مــ  ال ال منث
بالتعــاو  مــع الحكــم المحلــي والمجتمــع المــديي. ورغــم تحفظهــا علــى بعــض بيودهــا، اعتبــرت القائمــة 

 الخطَة خطوة باالتجاه الصحنح.
وتيص الخطة هذه على تغننر معاننر توزنع المنزاينات بحنث نحصـل المواطيـو  العـرب فـي إسـرائنل 

 ملنارات دوالر. 110ي م  الموازية العامة المقدرة بيحو قناسا بالماض %17على يسبة تزند 
عامـا خطـة حكومنـة ممانثلـة لمسـاواة  15نشار إلى أ  حكومـة إسـرائنل برئاسـة إنهـود بـاراك تبيـت قبـل 

 المواطين  العرب فنها، لكيها بقنت حبرا على ورق.
 

 حاجة للنمو
ــــه عضــــو الكينســــت باســــل غطــــاس إلــــى أ  الخطــــة تــــأتي ضــــم  ســــناق االقتصــــاد  وفــــي الســــناق، يب 

اإلســرائنلي وحاجتــه لليمــو، ومــع ذلــك ســاهمت القائمــة المشــتركة وجهــات عربنــة أخــرى فــي المصــادقة 
 علنها.

ودعا غطـاس إلـى التصـدي بحـزم لمـا تحملـه الخطـة مـ  مخـاطر فـي مجـالي الخدمـة المدينـة والتهدنـد 
 بهدم الميازل غنر المرخصة، مشددا على حنونة عمل اللجا  الشعبنة.

ونتفق معه زمنله اليائب أحمد الطنبي بدعوته للتشدند على حنونة قنام القائمة المشتركة بالتعـاو  مـع 
 مؤسسات عربنة بمراقبة تيفنذ الخطة االقتصادنة.

وعبـر الطنبـي عــ  رفضـه الــربط بـن  حقــوق فلسـطنيني الـداخل وشــرط الخدمـة المدينــة كمحفـز، وعلــى 
ة الكاملـــة، مرجحـــا أ  تســـتغل حكومـــة إســـرائنل الخطـــة كـــذخائر التمســـك بورقـــة كافـــة المطالـــب للمســـاوا 
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دعائنـــة فــــي العـــالم، ومطالبــــا بصـــد مــــا أســـماها "حملــــة تجمنـــل الوجــــه القبـــنح" للعيصــــرنة اإلســــرائنلنة 
 وحكومتها.

 
 االمتحان بالتطبيق

، وقال الطنبي "ل  يوافق على أسالنب استعمارنة وكـأ  إسـرائنل تمـ  علـى المـواطين  العـرب بحقـوقهم
 واختبار الخطة بتطبنقها".

بــدروها، أكــدت مــدنرة مركــز "إيجــاز" للحكــم المحلــي غنــداء رنيــاوي الزعبــي أ  الخطــة نعترنهــا ضــباب 
 التعمنم فهي تغن ر معاننر تكرنس المنزاينات دو  أ  تحدد أرقاما محددة وجدولة زمينة.

وميتخبـن  مـ  أجـل متابعـة وكشفت أ  مركز "إيجاز" شرع في تجهنز طاقم خبـراء مكـو  مـ  مهينـن  
 ومواكبة تيفنذ الخطة االقتصادنة أسبوعنا.

يشـاء ميـاطق صـياعنة لتخفنـف يسـب البطالـة المرتفعـة  كما عبرت ع  أملها في أ  تترجم إلى واقع وا 
 %80، و%20بالبلــدات العربنــة، علمــا أ  يســبة البطالــة لــدى الرجــال العــرب فــي إســرائنل تبلــغ يحــو 

 لدى اليساء العربنات.
 3/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مدير الطب العدلي: اكتشاف رصاص فتاك في جثامين الشهداء .31

كشف مدنر الطب العدلي في فلسطن  د. صابر العالول، ع  وجود رصاص  :العدم مهيد-هللارام 
 فتكا وجد في جنثامن  الشهداء، الذن  تم استالمهم. أكنثرجدند 
ايه تم العمل على تشرنح جنثامن  الشهداء  إلىدس" دوت كوم، العالول في حدنث خاص لـ "الق وأشار
تقارنر فينة قايوينة بتكلنف م  اليائب العام، حتى نتسيى تقدنمها لمحكمة الجيانات الدولنة،  إلعداد
قايوينة، م  حنث قايوينة التشرنح  أبعاداقرار التشرنح الصادر ع  اليائب العام نحمل  أ مبنيا 

 تشرنح باطال(.)بدو  قرار نصبح ال
عملنات التشرنح كايت في غانة الصعوبة يتنجة العدد الكبنر م  الجنثامن ،  أ العالول،  وأوضح

رجع العالول السبب بتجمند جنثامن  الشهداء لوجود ينة أو . وحالة االيجماد والتجمند لجنثامن  الشهداء
 لنة التشرنح.عم إعاقة إلى إضافةمدة ممكية،  ألطولالحتجازها  إسرائنلمبنته لدى 

للموتى،  إسرائنلالوضعنة المتجمدة التي كا  بها الشهداء تدل على عدم احترام  إ وقال العالول 
 حنث تم احتجازهم في وضعنات مهنية.
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ملف متكامل حول ما جرى  وإلعداد، أعضاءوجود سرقة  إنثباتالتشرنح جرى م  اجل  أ   وبن  
بياء على توصنات م  الرئنس محمود عباس، حنث وجه تمهندا لتقدنمه لمحكمة الجيانات الدولنة 
القايوينة الفينة الالزمة لتقدنم  اإلجراءاتبالعمل وفق  إنعازاالرئنس كتابا للطب الشرعي نتضم  

 الملف للمحكمة الجيائنة الدولنة.
 قهاإطالالعلونة( وتم  األجزاءقاتلة بالرأس والصدر ) اإلصابات أ ظهر أوحسب العالول فا  التشرنح 
 المباشر. اإلعدامتمت بقصد  أيهام  مسافات قرنبة مما نعيي 

 أعربايه  إالبشرنة فنها،  أعضاءالحاالت التي تم الكشف عيها لم ننثبت وجود سرقة  أ  إلى وأشار
ع  تخوفه م  تعرض الجنثامن  التي سلمت ضم  الشروط الخاصة والتي لم تخضع لتشرنح الطب 

 لسرقة.الشرعي )وهي حاالت عدندة( ل
، حنث اإلطالقومكايها، ومسافة  اإلصاباتالعالول: التقرنر الطبي تضم  تحدند يوع  وأضاف
المباشر م  مسافة قرنبة جدا، ويوع السالح المستخدم، كما وتبن   اإلعداموقوع  إلىاليتائج  أشارت

ة تعرضهم استشهدوا يتنج أصحابها أ ليا م  خالل معانية بعض الجنثامن  في الخلنل ورام هللا 
مما نجعل  األحشاءفتكا، نحدث تمزقا وتهتكا في  وأكنثررصاص م  يوع جدند غنر مألوف  إلطالق

 عالجه صعبا.
 أكبروحجمها  أسطواييأ  هذا اليوع م  الرصاص مستطنل الشكل والرصاصة ذات رأس  إلى وأشار

 امرأ سعافهإالرصاصة تضم  قتل الضحنة وتجعل م  عملنة  أ (، وشدد على M16م  رصاصة )
صعبا مقارية بالرصاص العادي بسبب حجم التمزق والتهتك الذي تحدنثه، مبنيا ايه تم تسلنم اليائب 

 العام الرصاصات المكتشفة لفحصها.
 3/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 مقدسيين أربعة" مقابل تسليم جثامين الفصل العنصري .. "الدفن خارج جداريشترطاالحتالل  .32

شهداء  أربعةأفادت مصادر صحفنة وقايوينة أ  مخابرات االحتالل قررت تسلنم جنثامن   :رام هللا
 مقدسنن ، بشرط "دفيهم خارج حدود الجدار الفاصل"، في ميطقتي عياتا وكفر عقب.

عاما، وجنثما  الشهند محمد سعند  16والجنثامن  المقرر تسلنمها: جنثما  الشهند الطفل اسحق بدرا  
عاما، والشهند الطفل حس  خالد  22ما، وجنثما  الشهند أحمد حمادة قينبي عا 19محمد علي 

 عامًا. 16مياصرة 
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وأفاد رئنس لجية أهالي األسرى المقدسنن  أمجد أبو عصب أ  مخابرات االحتالل اشترطت على 
عائالت الشهداء دفيهم خارج الجدار مبنيا أ  العائالت رفضت هذا الشرط وأ  المفاوضات جارنة 

وقال محامي مؤسسة الضمنر محمد محمود إ  مخابرات االحتالل اشترطت على  نا حول ذلك.حال
عائلتي مياصرة ومحمد علي دف  ابينهما حس  ومحمد في مقبرة عياتا، وعلى عائلتي قينبي وبدرا  

نداعدف  ابينهما أحمد واسحق في ميطقة كفر عقب،  لضما  تيفنذ  شنكلالف آ 5مبلغ مالي قنمته  وا 
 روط، وفي حال موافقة العائالت على مكا  الدف  سنتم تسلنم الجنثامن  النوم.الش

 3/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 األسرى ينامون على األرض ويواجهون البرد في السجون مئات :األسرى شؤونهيئة  .33
س، في ظل نعايي مئات األسرى الفلسطنينن  في سجو  االحتالل م  البرد القار  رائد الفي: -غزة 

 األحوال الجونة الباردة في األراضي الفلسطنينة المحتلة ميذ بضعة أنام.
وقالت هنئة شؤو  األسرى والمحررن  في بنا  أمس إ  األسرى في مختلف السجو  ومراكز 
التوقنف والتحقنق التابعة لالحتالل نشتكو  البرد الشدند وأجواء الميخفضات القاسنة التي تمر بها 

 باإلضافة إلى حرمايهم م  اقتياء األغطنة والمالبس الشتونة.الميطقة، 
وأكدت الهنئة أ  المعاياة في سجو  االحتالل تزداد كلما ازدادت برودة الطقس أو تساقطت النثلوج 
واألمطار، بنيما تكو  المعاياة أشد ألولئك الذن  نعتقلو  حدننثًا ونيامو  على األرض بال أغطنة أو 

 ظل االزدناد الجيويي في حاالت االعتقال. حتى فراش بسنط، في
وياشدت الهنئة الميظمات الحقوقنة واللجية الدولنة للصلنب األحمر سرعة التدخل والضغط على 
سلطات االحتالل ولجم جيويها في اعتقال العشرات م  أبياء الشعب الفلسطنيي نومنًا، بنيهم مئات 

جبارها على السماح بإدخال األغط  نة والمالبس الشتونة ووسائل التدفئة لألسرى.القاصرن ، وا 
 4/1/2016الخليج، الشارقة، 

 
 2016: "انتفاضة القدس" ستشهد تطورا في ومختصونون يأكاديم .34

صو  بالشأ  اإلسرائنلي، أ  "ايتفاضة القدس" شك لت ترأى أكادنمنو  ومخ: محمد ميى -يابلس 
، مشنرن  إلى أ  عملنات المقاومة الفردنة أنث رت مفاجأة لتل أبنب وأربكت حساباتها وقلبت أولوناتها
 بشكل مباشر على مسار الحناة النومنة للسرائنلنن .



 
 
 
 

 

 27 ص                                              3802 العدد:        4/1/20165 اإلثنين التاريخ: 
  

تتضاعف س؛ فـ "تتصاعد االيتفاضة و 2016ورج ح هؤالء أ  تأخذ األمور ميحيى آخر في عام 
 العملنات االستشهادنة، كما حصل في االيتفاضة الفلسطنينة النثاينة".

السناسنة في جامعة "األمة" بقطاع غزة، عديا  أبو عامر، إ  شعورًا نسود في  قال أستاذ العلومو 
صفوف اإلسرائنلنن  نفند بأ  االيتفاضة الحالنة ستستمر لفترة طونلة وألشهر قادمة، الفتًا إلى 

 احتمالنة زنادة المواجهات الشعبنة الفلسطنينة مع االحتالل.
في حدنث لـ "قدس برس"، "إ  استمرار االيتفاضة وعدم  وقال عامر، وهو مختص بالشأ  اإلسرائنلي،

قدرة الحكومة اإلسرائنلنة وعجزها على وقفها، أوجد يقمة لدى الجمهور اإلسرائنلي على أداء 
وشد د على أ  حكومة االحتالل "عجزت حتى اآل " ع  كبح جماح االيتفاضة، مبنيًا أيها  حكومته".

 تؤتي جدواها". "استخدمت حلول قدنمة وجدندة دو  أ 
بدوره، أفاد المحاضر في جامعة "اليجاح الوطينة"، عمر جعارة، بأ  "االمتعاض" م  األداء 
الحكومي اإلسرائنلي في مواجهة االيتفاضة، بلغ حد ه حتى وصل إلى وزراء سابقن  ورؤساء أحزاب 

لحكومة وشدد جعارة، خالل حدنث مع "قدس برس"، على أ  االيتفاضة أربكت ا إسرائنلنة.
في المائة م  اإلسرائنلنن  نعايو   80اإلسرائنلنة ومواطينها، وأظهرت االستطالعات األخنرة أ  يحو 

 م  هستنرنا الخوف بسبب االيتفاضة.
ورأى الباحث في الشأ  اإلسرائنلي، عماد أبو عواد، أ  االيتفاضة الفلسطنينة الحالنة "أظهرت مدى 

التعاطي مع األحداث"، ما ايعكس على النثقة التي كا   تخبط المستوى السناسي والعسكري في
ولفت أبو عواد في حدنث لـ "قدس برس"، إلى أ  العدند  نميحها الجمهور اإلسرائنلي لساسته وجنشه.

تراجعًا كبنرًا في نثقة الجمهور اإلسرائنلي بحكومتهم، بسبب طرنقة م  استطالعات الرأي أظهرت 
 تعاطنها مع ملف االيتفاضة، وفشلها في إدارة الملف.

وحول االيعكاسات اليفسنة الستمرار االيتفاضة على اإلسرائنلنن ، أشار الباحث الفلسطنيي إلى أ  
 مجتمع اإلسرائنلي"."ايتفاضة القدس أظهرت مدى حجم الخوف والهلع الذي دب في ال

وأضاف أ  المعطنات أظهرت أ  االيتفاضة الحالنة لم تبلغ بقوتها حجم وزخم االيتفاضة النثاينة م  
حنث قوة العملنات، إال أيها فاقتها م  حنث مساحة الهلع والخوف الميتشر في أوساط المجتمع 

 ككل"، على حد قوله.
 3/1/2016، قدس برس
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 يحتجزهما االحتاللتشييع جثماني شهيدين كان  .35
، جنثمايي 2015-1-3شن ع فلسطنينو  في الضفة الغربنة، مساء نوم األحد : األياضول –رام هللا 

 فلسطنينن  انثين ، م  مخنم قليدنا شمالي القدس، كايا محتجزن  لدى جنش االحتالل اإلسرائنلي.
جنثمايي الشابن   األحد وكايت سلطات االحتالل اإلسرائنلنة، قد سل مت الجايب الفلسطنيي، مساء

 عاما(.29عاما(، و"حكمت حمدا " )21"أحمد جحاجحة" )
وُيقل الجنثمايا  م  مجمع فلسطن  الطبي باتجاه مخنم قليدنا، حنث ألقت عائلتهما يظرة الوداع 

 علنهما، قبل موارتهما النثرى في مقبرة المخنم.
واجهات األخنرة، بحسب أرقام جنثمايا ميذ ايدالع موجة الم 57وكايت سلطت االحتالل تحتجز 

جنثمايًا  16فلسطنينة رسمنة، أفرجت ع  حاملي هونة )بطاقة( الضفة الغربنة، فنما تحتجز يحو 
 نحملو  هونة القدس.

 3/1/2016فلسطين أون الين، 
 

 البطريركية لليهود يالبطريرك ثيوفيلوس يغتني من بيع أراض :صحيفة يونانية .36
د الغضب ميذ عدة أنام الشارع الفلسطنيي المسنحي وتحدندًا في فادي أبو سعدى: نسو  -بنت لحم 

مدنية بنت ساحور التابعة لمحافظة بنت لحم في الضفة الغربنة، بعد إبعاد راهب قبرصي موجود في 
دنر مار سابا في المدنية إلى بالده قبرص، مما أنثار الكنثنر م  الشكوك بعدما تبن  أيه م  

كسي في فلسطن  نثنوفنلوس وتسرنبه أراضي الكينسة إلى النهود. وكا  المعارضن  للبطرنرك األرنثوذ
 الراهب أركادنوس قد قضى في فلسطن  خمسة عشر عامًا.

ووقعت األحداث داخل كينسة الروم األرنثوذكس في بنت ساحور خالل احتفال بعند الكينسة عيدما 
رك استبق وصوله إلى الكينسة كا  الراهب القبرصي نوزع ميشورًا ضد البطرنرك. ونبدو أ  البطرن

وأبلغ أجهزة األم  الفلسطنينة أ  حناته مهددة م  هذا الراهب، ما حدا بأجهزة األم  للتواجد في 
 المكا  مبكرًا.

ركادنوس واقتند إلى مركز شرطة بنت لحم. وهياك قررت الينابة الفلسطنينة اإلفراج أواعتقل الراهب 
حد، إال أ  الشرطة أبقت على اعتقاله. وبحسب ما قال عيه لعدم وجود دعوى مقدمة ضده م  أ

الراهب في اتصال هاتفي م  قبرص إلحدى اإلذاعات المحلنة فقد تم إخراجه م  مدخل مركز 
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الشرطة الخلفي واقتناده إلى مقر االرتباط اإلسرائنلي في بنت جاال ويقل م  هياك إلى دائرة الهجرة 
 قلنلة. وتم ترحنله إلى بالده في غضو  ساعات

ويظم عدد كبنر م  الشباب المسنحي في محافظة بنت لحم تظاهرة أمام كينسة الروم األرنثوذكس في 
بنت ساحور وايطلقوا إلى وسط المدنية وم  نثم اخترقت المسنرة شوارع المدنية وصواًل إلى دنر مار 

تأكندًا على أ  أمالك  سابا القرنب م  مستوطية جبل أبو غينم ورفعوا الالفتات واألعالم الفلسطنينة
 الكينسة هي أمالك فلسطنينة ولنست نوياينة كما نتصرف البطرنرك وم  حوله.

نأتي هذا الحراك في وقت كشفت فنه صحنفة نوياينة أ  البطرنرك نثنوفنلوس نغتيي م  بنع أراض 
لنو  دوالر م 172البطرنركنة للنهود. كما أ  المقربن  ميه مألوا جنوبهم بمبالغ خنالنة وصلت إلى 

حصلوا علنها م  بنع أراض تابعة لبطرنركنة الروم األرنثوذكس. وهي عبارة ع  حجر عنثرة بن  
إسرائنل وفلسطن ، فكلما باع نثنوفنلوس أرضًا للنهود كلما بيى النهود مستوطيات واكتسبوا أراض 

 أكنثر على حساب الفلسطنينن .
 4/1/2016، لندن، القدس العربي

 
 ًا فـي الضـفـة والقـدسنمواط 14ل االحـتـالل يعتـقـ .37

مواطيا في عدة  14وفا: اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائنلي، اللنلة قبل الماضنة وأمس،  -رام هللا 
 محافظات م  الضفة والقدس.

مواطين  إنثر مداهمات في المدنية وبلدتي بنت امر  7ففي الخلنل اعتقلت قوات االحتالل، أمس، 
 . قوات االحتالل شقنقن  م  بلدة العنسونة في محافظة القدسكما اعتقلت  وبنت عوا.

عاما(، إضافة إلى شاب آخر م   21وم  محافظة بنت لحم اعتقل الشاب نوسف علي الشنخ )
وفي جين  اعتقلت قوات االحتالل، أمس، شابن  على حاجز برطعة العسكري جيوب  مخنم الدهنشة.
 33مخنم بالطة في محافظة يابلس وهو رائد أبو شالل ) واعتقل االحتالل مواطيا م  غربي جين .  

 عاما(.
 4/1/2016األيام، رام هللا، 
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 نابلس تشيع الشهيدة أشرقت قطناني .38
شنعت جماهنر غفنرة م  مدنية يابلس شمال الضفة الغربنة ومخنماتها : عاطف دغلس -يابلس 

بعد أ  كايت تسلمت جنثمايها م  عاما(  16وقراها بعد ظهر نوم األحد الشهندة أشرقت قطيايي )
مالءات االحتالل  اإلسرائنليسلطات االحتالل  قبل نومن ، حنث كايت عائلتها ترفض شروط وا 

 اإلسرائنلي وأهمها الدف  لنال وعدم التشرنح.
يوفمبر/تشرن  النثايي الميصرم عيد  22واستشهدت قطيايي برصاص جيود االحتالل اإلسرائنلي نوم 

 يابلس بعد إقدامها على محاولة تيفنذ طع  ضد مستوطين .حاجز حوارة جيوب 
وشاركت مختلف الفصائل الوطينة واإلسالمنة في الموكب الجيائزي، وظهرت جلنا أعالم الفصائل 

 اإلسالمنة ال سنما حركة الجهاد اإلسالمي.
 3/1/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 مفلسطينيو أوروبا يختارون السويد لعقد مؤتمرهم القاد .39

لمؤتمر فلسطنيني  14أعل  مركز العودة الفلسطنيي إقامة الدورة السيونة الـ: خالد شمت -برلن  
أوروبا بمدنية مالمو السوندنة في السابع م  مانو/أنار القادم، وذلك أنثياء فعالنة يظمها التجمع 

 العام الجدند. الفلسطنيي في ألماينا مساء الجمعة الماضنة في العاصمة األلماينة برلن  بمياسبة
وأوضح مدنر مركز العودة ماجد الزنر أ  عدة دوافع رجحت اختنار مالمو محطة جدندة اليطالق 
مؤتمر فلسطنيني أوروبا، م  بنيها تزاند كنثافة التواجد الفلسطنيي في السوند يتنجة قدوم عشرات 

 آالف الفلسطنينن  م  سورنا خالل السيوات األربع األخنرة.
إ  الذهاب إلى مالمو هذه السية جاء لتحنة السوند على  -ي تصرنحات للجزنرة يتف-وقال الزنر 

موقفها المتقدم والممنز في دعم القضنة الفلسطنينة، وللحفاظ على استمرارنة اللقاء وتجدند التواصل 
مع األجنال الفلسطنينة المختلفة في هذا البلد بعد مرور عشرة أعوام على مؤتمر فلسطنيني أوروبا 

 الرابع في مدنية مالمو.
وأشار الزنر إلى تركنز مؤتمر فلسطنيني أوروبا في أنام ايعقاده النثالنثة هذه السية على أهمنة تفعنل 
التواجد الفلسطنيي في أوروبا عبر الجمع بن  نثيائنة قوة المواطية في المجتمعات األوروبنة وتجذر 

 الهونة في واقع الفلسطنينن  فنها.
 2/1/2016وحة، نت، الد الجزيرة
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 لهدمه الخليل .. االحتالل يجبر عائلة شهيد على إخالء منزلها استعداداً  .41
ميزلها  إخالء، عائلة شهند فلسطنيي، في مدنية الخلنل، على اإلسرائنليأجبرت سلطات االحتالل 

 استعدادا لهدمه.
خرى، عقب اقتحامه م  وأفادت عائلة الشهند سكافي أيها أخلت ميزلها ويقلت أنثانثه ومحتوناته لشقة أ

 قبل قوات االحتالل الخمنس الماضي، وسل متها قرارا بهدم ميزلها.
وذكر بالل سكافي، عم الشهند، في حدننثه لوكالة "قدس برس"، أ  الميزل المخطر بالهدم موجود في 

 مترًا مربعًا. 120الطابق النثالث م  عمارة سكينة، ونقطيه البنت نثماينة أفراد، بمساحة 
، 2015تشرن  النثايي/ يوفمبر  4الشهند سكافي ارتقى شهندًا برصاص قوات االحتالل بتارنخ وكا  

 قرب بلدة "حلحول"، شمالي الخلنل، عقب قنامه بدهس جيدنن  إسرائنلنن .
ويددت أوساط سناسنة وحقوقنة فلسطنينة بسلسلة اإلجراءات التي أقرتها الحكومة اإلسرائنلنة مؤخرا، 

ع عملنة هدم ميازل ميفذي العملنات االستشهادنة في األراضي الفلسطنينة وفي مقدمتها تسرن
 المحتلة.

 3/1/2016، قدس برس
 

 مصور فلسطيني مقعد يطلق وكالة الصورة العربية بجهد شخصي .41
لى الفضاء  -بنت لحم  فادي أبو سعدى: أطلقت وكالة الصورة العربنة رسمنًا إلى فضاء اإليتريت، وا 

  األرض الفلسطنينة المحتلة. وقال صاحب الفكرة المصور الصحافي أسامة العربي والعالمي م
عشر سيوات  حواليبدأت قبل »سلوادي إ  فكرة وكالة التصونر هي فكرة قدنمة جدندة باليسبة له 

بتأسنس وكالة عربنة للصور حتى  أقومعيدما تركت العمل في وكالة رونترز العالمنة وقررت أ  
يا الحقنقنة للعالم كما يراها يح  ولنس كما تراها وكاالت أيباء عالمنة ال يتمك  م  ترونج صورت

تعرف عيا شنئا. ونهمها الحدث اإلخباري أكنثر م  أهمنة صورة العربي أمام العالم وأهم م  الصورة 
 «. النثقافنة والحضارنة

فأسس  2004سية حنيها أي في  الفلسطنينن وأكد السلوادي أ  البدانات لم تشهد تجاوب المصورن  
ولك  بعد »للتصونر كايت رائدة الوكاالت في فلسطن  وعربنا. وقال « أبولو»وكالة فلسطنينة اسمها 

سيتن  أصبت برصاصة سببت لي الشلل فتوقف المشروع أليي ذهبت باتجاه تونثنق التراث 
 «.اآل  عادت الفكرة وأسست فعال وكالة الصورة العربنة الفلسطنيي.
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ايضمام عشرن  مصورًا للوكالة لغانة اآل  م  عدة دول عربنة، وما زال العمل وكشف السلوادي 
مستمرا لتأسنس فرنق عمل كامل. ويرحب بايضمام أي مصور عربي مهتم. في يهانة المطاف إذا 
يجحيا سأقوم بتحونلها لجمعنة ربحنة او شركة نملكها المصورو  العاملو  فنها، حتى نكو  الجمنع 

 «.همات والمسؤولنات والفائدةمتساونا في الم
 4/1/2016، لندن، القدس العربي

 
 مليار دوالر 1.3االحتالل يكبد االقتصاد الفلسطيني  .42

تفند معطنات رسمنة بخسائر كبنرة تكبدها االقتصاد الفلسطنيي يتنجة : عوض الرجوب -الخلنل 
نثة األخنرة، لك  التقدنرات سلسلة اإلجراءات التي اتخذتها إسرائنل ضد االيتفاضة في الشهور النثال

 تشنر إلى احتمال تراجع هذه الخسائر خالل العام الجاري.
وطالت الخسائر مختلف القطاعات االقتصادنة، ويتجت في أغلبها ع  الحصار الذي فرضته 
خضاع الفلسطنينن  إلجراءات مشددة في  سلطات االحتالل، وا غالق شوارع ومداخل المد ، وا 

ظات الفلسطنينة وخاصة ذات النثقل االقتصادي وميها مدنية الخلنل جيوبي تيقالتهم بن  المحاف
 الضفة الغربنة.

 
وقدر مدنر السناسات االقتصادنة في وزارة االقتصاد الفلسطنينة عزمي عبد الرحم ، حجم خسائر 

 ملنار دوالر(. 1.3االقتصاد الفلسطنيي خالل الشهور النثالنثة األخنرة بخمسة ملنارات شنكل )يحو 
 3/1/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 باحثة يونانية ترصد تأثيرات الحروب على أطفال فلسطين .43

أجرت األكادنمنة النوياينة أغانثي ستانثوبولو، أكنثر م  بحث على األطفال في : شادي األنوبي -أنثنيا 
ة لدى اضطراب ما بعد الصدم»قطاع غزة والضفة الغربنة. وأخنرًا أصدرت تجربتها في كتاب بعيوا  

 «.األطفال والمراهقن .. تجربة أطفال فلسطن 
في  43إلى  15وفي يتائج التجربة التي سجلتها ستانثوبولو في األراضي الفلسطنينة، تقول األرقام إ  

عامهم  إلىفي المئة م  الفتنا  عاشوا تجربة جارحة حتى وصولهم  43حتى  14المئة م  الفتنات و
 في المئة م  الفتنا  لعوارض 6حتى  1المئة م  الفتنات و في 5حتى  3السادس عشر. ونتعرض 
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ونبدو أ  حدة العوارض ترتبط، بدرجات متفاوتة، بعوامل اجتماعنة  )اضطراب ما بعد الصدمة(.
في المئة لدى األوالد والمراهقن  الذن  نشهدو  حوادث عيف  100وتجارب أخرى، حنث تصل إلى 

في  77ئة لدى األوالد الذن  تعرضوا العتداءات جيسنة والى في الم 90داخل أسرهم، فنما تصل إلى 
في المئة  35المئة لدى األوالد والمراهقن  الذن  شهدوا هجمات مسلحة في محنط مدرستهم، والى 
 لدى األوالد والمراهقن  الذن  تعرضوا أو شهدوا العيف داخل المحنط الذن  نعنشو  فنه.

عسكرنة الطونلة األمد نتعرض األطفال لحوادث جارحة للغانة، تقول المؤلفة إيه خالل الصدامات ال
كما نعنشو  بالتوازي حاالت طونلة األمد م  الضغط والبؤس. وقد صيفت المؤلفات العالمنة 
الحاالت المذكورة ضم  يوعن  م  الحاالت: اليوع األول م  الصدمات، ونتعلق بتجربة مرعبة 

جربة وجود الطفل في مكا  تتم  فنه عملنة اغتنال أو نتعرض للطفل. وفي الحال الفلسطنينة تمنثله ت
 الطفل يفسه للصابة بسبب الصدامات.

أما اليوع النثايي م  الحاالت الصادمة، فنتعلق بالضغوط ذات األمد الطونل، واإلرهاق الجسدي الذي 
اد األساسنة نشكل جزءًا م  الحناة النومنة في األراضي الفلسطنينة، حنث ُنترجم هذا بيقص المو 

 ووضع حدود أمام كل يشاط اجتماعي ومدرسي، وفي الظروف المعنشنة الخطنرة.
في مخنمات اللجوء الفلسطنينة في الضفة الغربنة تتشكل التجربة الجارحة التي نعنشها األطفال 
والمراهقو  في مظاهر العيف المسلح وحاالت الفقر. في المقابل تشكل حاالت القصف العينف الذي 

 م به الطنرا  اإلسرائنلي سببًا لزنادة كبنرة في عوارض اضطراب ما بعد الصدمة لدى أطفال غزة.قا
وتخلص الباحنثة إلى أ  تفسنر التجارب المؤلمة م  خالل اإلطار االجتماعي واألندنولوجي نبدو 

د نساعد على النثبات والقوة مقابل وجود عياصر التحول إلى ضحنة وزنادة المشك الت كعامل محد م
األطفال الفلسطنينو  في الضفة وغزة، حنث جرى البحث، صرح أغلبهم بأيه ال نوجد  اليفساينة.

لدنهم شعور بعقدة يقص وال رغبة لدنهم بإظهار أيفسهم كضحانا، وهو ما نحدث مع أطفال آخرن  
 عاشوا تجارب قاسنة للغانة، تختتم ستانثوبولو.

 4/1/2016الحياة، لندن، 
 

 ونتنياهو يرحب به "إسرائيل"يصل  سفير مصر الجديد .44
وصل حازم خنرت السفنر المصري الجدند لدى إسرائنل إلى تل أبنب يهانة األسبوع : محمد محمود

الماضي لمباشرة مهام عمله. وقالت اإلذاعة العبرنة، إ  بينامن  يتيناهو رئنس الوزراء اإلسرائنلي 
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اعد ذلك على توطند العالقات بن  رحب بوصول السفنر المصري، وأعرب ع  أمله في أ  نس
 البلدن . 

وفي نوينو الماضي، عنيت مصر خنرت سفنًرا جدنًدا لها بإسرائنل، بعد أ  ظل الموقع شاغًرا ميذ 
، احتجاًجا على العملنة 2012استدعاء الرئنس األسبق محمد مرسي سفنر مصر في إسرائنل عام 

السنسي، خنرت مساعد  عبد الفتاحك. واعتمد الرئنس العسكرنة التي شيتها األخنرة في قطاع غزة آيذا
وزنر الخارجنة سفنًرا لدى إسرائنل، فنما سارع رئنس الوزراء اإلسرائنلي إلى إعال  ترحنبه، قائاًل في 
بنا  له: "هذا شيء مرحب به بشدة في إسرائنل، واعتقد أيه شيء جند جًدا لتدعنم السالم القائم بن  

سرائنل".  مصر وا 
 3/1/2016، مصر ،ونالمصري

 
 "البترا"يطالب بمنع اليهود من التملك بـ "العمل اإلسالمي" .45

طالب حزب جبهة العمل اإلسالمي الحكومة بتحمل مسؤولناتها الكاملة في حمانة المواطين  م  
أهالي ميطقتي البتراء ووادي موسى بمعالجة حكنمة ألزمة البنع اآلجل أو ما عرف بالتعزنم وتخفنف 

 المترتبة على هذه األزمة.اآلنثار 
ودعا "العمل اإلسالمي" في بنا  صادر عيه النوم عقب جلسة لمكتبه التيفنذي، مجلس اليواب 
األرديي إلى تبيي توصنات اللجية اإلدارنة في المجلس بعدم السماح للنهود بالتملك في ميطقة إقلنم 

ت لعدد م  الحراكنن  "األمر الذي نؤكد البتراء، فنما جدد الحزب استيكاره الستمرار سناسة االعتقاال
 على تردي حالة الحرنات العامة في البالد واليكوص على مطالب اإلصالح" بحسب البنا .

 4/1/2016، السبيل، عّمان
 

 سمير القنطار اغتياليتوعد "إسرائيل" مجددا بالرد على  هللا نصر .46

اسرائنل مجددًا بالرد على اغتنال سمنر توع د األمن  العام لـ "حزب هللا" حس  يصر هللا  :بنروت
القيطار. وقال: "بعد أسبوعن  على استشهاد الشهند سمنر القيطار، قوة دمه وقوة المقاومة ما زالتا 
تفرضا  على جيود العدو وضباطه، م  البحر إلى آخر يقطة في الحدود، االختباء في الجحور، هم 

وأمليا باهلل كبنر، المهم أ  نفهموا أ  قتل إخواييا  نيتظرو  ويح  ييتظر، هم خائفو  ويح  راغبو 
وسفك دمائيا ال نمرا  هكذا، بل علنهم أ  نخافوا ونختبئوا، النوم أتى النثلج وحبسهم في جحورهم 

 أكنثر، لكييا ييتظر وهللا نحب الميتظرن  والرد آتٍّ ا  شاء هللا". 
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إ  "تضحنات الجنل األول  ،ة الجيوبنةوقال يصر هللا في كلمة له خالل احتفال تأبنيي في الضاحن
وهي النوم تحمل  2006وكا  لها الحظ األوفر بصيع ايتصار  2000ساهمت بصيع االيتصار عام 

أبياء الجنل األول وأحفادهم مسؤولنة إلحاق الهزنمة بأخطر مشروع أمنركي استكباري صهنويي م  
سقاط م  شروع المقاومة".خالل الوجه التكفنري الذي نرند تدمنر الميطقة وا 

تيفنذ القرار القضائي السعودي بإعدام الشنخ يمر باقر اليمر، حاماًل بعيف  إلى يصر هللاوتطرق 
 إلىوقال: "يلفت يظر الشنعة الى عدم تحونل موضوع اعدام الشنخ اليمر  على "قرار اإلعدام".

 ، وهذا الموضوع ال نجوز وضعه لدى أهل السية".شنعي-موضوع سيي 
 4/1/2015لندن،  الحياة،

 
 قضية فلسطين حاضرة دومًا في قلوبنا وعقولناالجديد لـ"الجماعة اإلسالمية":  عامالمين األ .47

دخلت "الجماعة االسالمنة" في لبيا  مرحلة جدندة م  العمل السناسي، تمنثلت بتقدم : غسا  رنفي
بر قنام مجلس الشورى فنها الشباب الى مواقع المسؤولنة المباشرة للمرة األولى في تارنخها، وذلك ع

بايتخاب رئنس المكتب السناسي عزام األنوبي أمنيًا عامًا، خلفًا لألمن  العام السابق الشنخ إبراهنم 
المصري الذي أمضى ست سيوات في هذا الميصب، وذلك في االيتخابات التي جرت صباح أمس 

 في مركزها الرئنسي في بنروت.
من  عام لـ "الجماعة" م  غنر المؤسسن ، خطوة متقدمة، حنث األنوبي، وهو أول أ ايتخابوشكل 

م  المفترض أ  نؤدي هذا االيتخاب، الذي سبقه ايتخاب الشنخ محمد عمار لرئاسة مجلس 
الشورى، الى تغننرات جذرنة على صعند المكاتب والدوائر والحلقات واللجا ، تماشنًا مع التوجه العام 

" بضرورة تقاعد القنادات التقلندنة، وااليتقال الى مبدأ التجدند الذي بدأ للقاعدة التيظنمنة لـ "الجماعة
 نعم أكنثرنة األحزاب في لبيا .

وتشنر مصادر مطلعة في "الجماعة اإلسالمنة" الى أ  ايتخاب األنوبي، نأتي م  ضم  التوجه 
اعة بأيها لم تعد العام لدى "حركة اإلخوا  المسلمن " على مستوى العالم ككل، والتي باتت على قي

قادرة على االستمرار في ظل وجود قنادات تقلندنة كبنرة في الس  في مواقع المسؤولنة، وهي ال 
تستطنع العمل بفاعلنة، أو التعبنر ع  تطلعات الشباب المسلم، أو القنام بالزنارات المطلوبة ميها، 

 وم.ومحاكاة التطور والتكيولوجنا والواقع اإلسالمي المستجد والمأز 
ونؤكد األنوبي أ  "الجماعة" أمام مرحلة جدندة ورؤنة جدندة ستتبلور خالل المرحلة المقبلة، "وستعبر 
ع  يبض الشباب المؤم  بيهج الجماعة وخطها المعتدل سناسنًا ودنينًا"، مشددًا على أ  لكل مرحلة 

 خصوصناتها وتطلعاتها.
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، سنكو  استكمااًل لمسنرة كباريا م  العلماء الذن  ونقول األنوبي لـ "السفنر": "ايتخابي أمنيًا عاماً 
تعاقبوا على هذا الميصب، ال سنما الدكتور إبراهنم المصري الذي قدم الكنثنر وتحمل المسؤولنة في 
أصعب الظروف، وهو سنبقى مرجعًا وموجهًا لي ولكل قنادات الجماعة، آمال أ  أكو  على قدر 

نة التي ميحيي إناها مجلس الشورى والتي أعتز بها، وسأعمل بوحنها نثقته، شاكرًا النثقة الكبنرة والغال
 دائمًا".

وأكد األنوبي "ايفتاح الجماعة اإلسالمنة على الجمنع، وتالقنيا مع كل م  نؤم  بطروحاتيا، وحواريا 
مع كل م  نختلف معيا، مؤكدن  على نثوابتيا المتعلقة بالمقاومة ضد العدو الصهنويي، وبقضنة 

الحاضرة دومًا في قلوبيا وعقوليا ويهجيا السناسي، وبتحصن  ساحتيا اإلسالمنة ويبذ الفتية فلسطن  
م  أي موقع أتت، وذلك تحقنقًا لألم  واألما  واالستقرار والسنادة والحرنة والدنموقراطنة لوطييا 

 لبيا ".
 4/1/2016السفير، بيروت، 

 

 مليون لاير قطري 2.9تشفيات غزة بقيمة الهالل األحمر القطري يعزز الخدمات الطبية في مس .48
وقع الهالل األحمر القطري مؤخرا اتفاقنة تعاو  نثيائي مع وزارة الصحة الفلسطنينة بشأ  : الدوحة

تيفنذ سلسلة م  المشروعات الطبنة الجدندة لصالح عدد م  المستشفنات الحكومنة في قطاع غزة، 
رناال قطرنا(، وذلك في إطار السعي  2,909,740) دوالر أمرنكي 800,000بمنزاينة إجمالنة قدرها 

 إلى تحسن  جودة الخدمات الصحنة المقدمة للمرضى م  أهالي القطاع.
وقع االتفاقنة م  طرف الهالل األحمر القطري سعادة األمن  العام السند صالح ب  علي المهيدي، 

ام التعاو  الدولي في وزارة بنيما وقعها م  الجايب الفلسطنيي الدكتور أشرف أبو مهادي مدنر ع
 شهرا هي مدة تيفنذ المشروع. 12الصحة الفلسطنينة، ونستمر العمل بها لمدة 

وطبقا لالتفاقنة، نتكفل الهالل األحمر القطري ع  طرنق مكتبه التمنثنلي الدائم في قطاع غزة بإيشاء 
دوالر أمرنكي،  600,000وحدة لزراعة المفاصل الصياعنة في مجمع الشفاء الطبي بتكلفة قدرها 

ونشمل ذلك تدرنب الفرنق الطبي المختص ودفع المكافآت الخاصة به، واستقدام استشاري لزراعة 
المفاصل الصياعنة، وتوفنر أجهزة طبنة عامة لغرفة العملنات وأخرى متخصصة لعملنات زراعة 

اعتها للمرضى خالل المفاصل الصياعنة، إضافة إلى توفنر كمنة م  المفاصل الصياعنة المتوقع زر 
 السية األولى م  تشغنل القسم.

أما الشق النثايي م  المشروع فهو نهدف إلى تطونر خدمات مياظنر الجهاز الهضمي بكل م  
مستشفى ياصر ومستشفى غزة األوروبي، وذلك م  خالل توفنر جهاز لمياظنر الجهاز الهضمي 
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(gastroscope ،colonoscope & duodenoscopeلمستشفى )  ياصر، وتوفنر مستهلكات
طبنة لعملنات مياظنر الجهاز الهضمي في كل م  مستشفى ياصر ومستشفى غزة األوروبي، بتكلفة 

 دوالر أمرنكي. 200،000إجمالنة قدرها 
مرنض سيونا مم  نرتادو  أقسام الجراحة  15,000وم  المتوقع أ  نستفند م  هذا المشروع حوالي 

تشفنات األخرى القرنبة بسبب مشاكل صحنة في الجهاز الهضمي، والباطية بالمستشفنن  والمس
طالب  100باإلضافة إلى طالب كلنات الطب الذن  نتلقو  تدرنباتهم بالمستشفى ونصل عددهم إلى 

وطالبة سيونا، وكذلك األطباء الملتحقو  ببريامج المجلس الفلسطنيي في تخصصي الباطية والجراحة 
 طبنبا. 60وعددهم حوالي 

علنقا على هذا المشروع، قال سعادة األمن  العام للهالل األحمر القطري السند صالح المهيدي: وت
"نأتي هذا المشروع استجابة لالحتناجات الملحة بمستشفنات وزارة الصحة بقطاع غزة إلدخال 
وتطونر خدمات جراحنة وتشخنصنة ترفع م  مستوى الخدمة الطبنة المقدمة للمرضى وتسهم في 

 الحاجة إلى تحونل المرضى للعالج بالخارج". تقلنل
وأكد المهيدي أهمنة دعم مستشفنات قطاع غزة التي تعايي بشكل عام م  ضعف في التجهنزات 
الطبنة المتوافرة لدنها، مما نحد م  قدرة الفرق الطبنة العاملة على توفنر خدمات طبنة عالجنة 

إغالق المعابر الذي نزند م  صعوبة وتشخنصنة مياسبة للمرضى، وخاصة في ظل استمرار 
 حصول المرنض على الخدمة الطبنة حتى خارج القطاع.

واستشهد بتقارنر مكتب ميظمة الصحة العالمنة في قطاع غزة التي تبن  تزاند عدد الحاالت التي نتم 
ارج رفض إصدار تصارنح خروج لها لتلقي العالج، كما أ  أعدادا كبنرة م  المرضى نتم تحونلها للخ

 لتلقي خدمات تشخنصنة فقط يظرا لعدم توافر التجهنزات الالزمة بمستشفنات القطاع.
نذكر أ  الهالل األحمر القطري نضع على رأس أولوناته اليهوض بالقطاع الصحي في غزة للقنام 
 بأعبائه اإلسعافنة والعالجنة والتعلنمنة والتطونرنة، حنث يفذ ونيفذ عشرات المشارنع الضخمة لدعم
يشاء المزند م  الوحدات الطبنة بالتعاو  مع عدد م  الشركاء  مستشفنات القطاع الموجودة وا 
والممولن  االستراتنجنن ، وم  أمنثلة ذلك تورند أجهزة ومعدات ومستهلكات طبنة وأدونة وقطع غنار 

 والرا.د 7,827,750لمستشفنات وزارة الصحة في غزة بقنمة 
دوالرا،  2,930,429حة العصبنة بمستشفى غزة األوروبي بقنمة باإلضافة إلى تأسنس قسم الجرا

دوالر، وبريامج الميح الطبنة التخصصنة  1,040,000واستقدام الخبرات الطبنة والتدرنب بتكلفة 
 1,530,000( بقنمة 2017 — 2013و 2016 — 2010لألطباء الفلسطنينن  باألرد  بيسختنه )
العصبنة في مستشفى غزة األوروبي باألجهزة وتزوند دوالر، واستكمال تزوند قسم الجراحة 
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دوالر، وتجهنز قسم جراحة القلب في 1,560,000المستشفنات ومراكز الرعانة األولنة باألنثاث بقنمة 
 دوالر. 2,600,000مبيى الجراحات التخصصنة بمجمع الشفاء الطبي بتكلفة 

 4/1/2016، الشرق، الدوحة
 

 قطاع غزةقطر الخيرية تفتتح بئر مياه ب .49
مزارعا م  مزارعي قرنة )أم اليصر( شمال  50افتتح مكتب قطر الخنرنة بئر مناه لصالح : الدوحة

مشروع إعادة تأهنل وتيمنة المياطق الزراعنة  القطاع، وسلمته لوزارة الزراعة ونجئ المشروع في إطار
نًا نعايو  م  شح المناه مزارعًا فلسطني 50دويم زراعي، بما نخدم  100ونغذي البئر  في قطاع غزة.

في منثل هذه الميطقة المهمشة، األمر الذي نتنح لهم االستنثمار م  خالل تيشنط الزراعة وتيوع 
ونهدف المشروع الذي تيفذه قطر الخنرنة وبتمونل م  بريامج دول مجلس التعاو   المحاصنل.

يمنة بجدة، بقنمة مالنة تبلغ إلعادة إعمار غزة )التخصنص السابع( بالتعاو  مع البيك اإلسالمي للت
لاير قطري، إلى تأهنل المياطق الزراعنة في قطاع غزة وتحسن  البينة التحتنة الزراعنة  10950000

مدادها بالمناه وشبكات الكهرباء  في المياطق الحدودنة المهمشة؛ م  خالل تأهنل شبكات الطرق وا 
 تمهندًا لخلق استنثمارات جدندة فنها.

 4/1/2016، الشرق، الدوحة
 

 مراكز البحث والدراسات العربية تزدهر بتركيا .51
تعنش مراكز البحث والدراسات العربنة عصر ازدهار غنر مسبوق في تركنا : مبروك خلنل-إسطيبول

التي باتت تستقطب العاملن  العرب في الحقلن  البحنثي واألكادنمي، خاصة في مجاالت السناسة 
 نة.واإلعالم والقايو  والعالقات الدول

وتتربع اللغة العربنة على رأس قوائم اللغات األجيبنة الحاضرة في المؤتمرات العلمنة والملتقنات التي 
تيظمها مؤسسات البحث والدراسات، السنما في كبرى مد  البالد إسطيبول أو العاصمة أيقرة 

 وغنرهما م  المد  التركنة.
راسات العربنة في تركنا، لك  عن  المراقب ال وال تتوفر دراسة واضحة ع  أعداد مراكز البحوث والد

تخطئ أسماء عشرات المراكز السورنة والمصرنة والفلسطنينة واللنبنة على وجه التحدند، وغنرها م  
 المراكز العربنة الميتشرة بتركنا.
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ووفقا لبعض مسؤولي تلك المراكز، فإ  العاملن  بها في غالبهم م  حملة الشهادات العلنا وذوي 
عتمادات الكبنرة في مجاالت الدراسات اإليساينة، وهم ال نستطنعو  مزاولة أعمالهم في بلدايهم اال

 بسبب غناب الحرنات عيها.
 

 البيئة العربية
ونعزو مدنر مركز "رؤنة" للتطونر السناسي الدكتور أحمد عطاوية ايتشار مراكز الدراسات العربنة 

ة بن  بنئتي البحث والدراسات في بلدا  العالم العربي م  بتركنا إلى عوامل تتعلق بالمفارقة الكبنر 
 جهة وتركنا م  جهة أخرى.

ونوضح عطاوية، الذي نحمل شهادة الدكتوراه في العلوم السناسنة، أ  الظروف الواقعنة التي تعنشها 
د ق -التي تحولت في بعضها إلى حروب أهلنة-بلدا  الربنع العربي عقب النثورات والنثورات المضادة 

 جعلت الكنثنر م  هذه الدول بنئات غنر مالئمة للعمل البحنثي والسناسي.
ونقول عطاوية الذي أسس مركزه البحنثي بمدنية إسطيبول للجزنرة يت إ  تركنا برزت في الوقت ذاته 
بوصفها دولة مدين ة ذات تجربة سرنعة التطور في مجاالت الحرنة والتعددنة السناسنة والممارسة 

 مما ساهم في اجتذابها للرواد م  الباحنثن  العرب. الدنمقراطنة،
وال نغفل األكادنمي والباحث الفلسطنيي دور التسهنالت التي تقدمها الحكومة التركنة للبنئة البحنثنة، 
إضافة إلى سهولة اإلقامة وافتتاح المراكز والمؤسسات بمتطلبات بسنطة، فضال ع  القرب الجغرافي 

 عربي يفسه.وايتماء تركنا للقلنم ال
وبن   أ  المراكز العربنة في تركنا تستهدف باألساس الجمهور في العالم العربي، مضنفا "كل مركز 
هيا نضع جمهور بلده في دائرة استهدافه ولنس أبياء جالنته المغتربن ، لك  بوحي التجربة التركنة 

 التي تركز على تعزنز قنم الدنمقراطنة وحقوق اإليسا ".
لى جايب عش رات المراكز التي نمتلكها العرب أو ندنرويها، فإ  كنثنرا م  كبرى مراكز البحث وا 

التركنة بدأت تحرص على اقتياء ميصات اتصال فاعلة بالبنئة البحنثنة العربنة، كالمواقع اإللكتروينة 
 أو المجالت الدورنة الياطقة باللغة العربنة.

ة ع  مركز "ستا" للدراسات، أولى المجالت وتعد مجلة "رؤنة تركنة" الفصلنة المحك مة الصادر 
األكادنمنة العربنة في تركنا، وهي متخصصة في يشر البحوث والدراسات حول القضانا المحلنة 

 واإلقلنمنة والدولنة في مجاالت السناسة واالقتصاد والمجتمع.
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 جسر العالقات
نة، فإ  المجلة التي رأت اليور ورغم إفرادها مساحات لمياقشة شؤو  الشرق األوسط والقضانا الدول

تركز بشكل أكبر على العالقات التركنة العربنة عبر يشر الدراسات والمقاالت والتحلنالت  2012عام 
 وعروض الكتب المتعلقة بها.

ونقول رئنس تحرنر المجلة الدكتور رمضا  نلدرنم إ  اختنار اللغة العربنة نرجع إلى حرص تركنا 
الدول والشعوب العربنة، مؤكدا أ  المجلة تطمح للمساهمة الفاعلة في عملنة على تقونة العالقة مع 
 التوعنة واالرتقاء النثقافي.

ونشنر نلدرنم في حدننثه للجزنرة يت إلى أ  "رؤنة تركنة" تحمل مسؤولنة إزالة "سوء التفاهم 
، وا عطاء الفرصة والمغالطات التارنخنة المتبادلة بن  العرب واألتراك التي ال أساس وال صحة لها

 للطرفن  إلعادة اكتشاف أيفسهما م  جدند وتعزنز مياخ الصداقة والتعاو  فنما بنيهما".
ونوضح نلدرنم أ  المجلة عملت كجسر إليشاء العالقات األكادنمنة والنثقافنة بن  تركنا والعالم العربي 

اركة أكادنمنن  عبر تيظنم مؤتمرات ويدوات في كل م  مصر ولنبنا وتويس والمغرب، وبمش
 وسناسنن  وا عالمنن  م  بلدا  عدة.

ويوه إلى أ  المجلة العربنة خصصت عددها الماضي لعرض دراسات ومقاالت بحنثنة ع  دول 
لتغطنة الملفات السورنة  2016الخلنج العربي، وستخصص جزءا واسعا م  صفحاتها في العام 

كافة البالد العربنة وقلة عدد الباحنثن  األتراك  والنمينة واللنبنة، لكيه اعتبر عدم توزنع المجلة في
القادرن  على الكتابة باللغة العربنة م  أهم العوائق التي نواجهها يشاطها في يشر الدراسات 

 واألبحاث.
 3/1/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 التركية اإلسرائيلية نحو التطبيع؟ العالقاتهل تتجه  .51

 محمد مالكي
لتركي ايقساما بن  مؤند لتطبنع العالقات مع إسرائنل و معارض لهذه الخطوة، أو َنعرُف الرأُي العام ا

على األقل مؤجل لها إلى حن  استجابة إسرائنل للشروط النثالنثة التي طالبت بها تركنا في أعقاب 
، وهي تحدندا: االعتذار ع  االعتداء، 2010حادنثة االعتداء على سفنية " مرمرة" ميتصف عام 

يه، ورفع الحصار ع  غزة.. وليتذكر فورَة االعتزاز التي حظي بها الموقف التركي، والتعونض ع
والشعبنة التي حصدها حزب العدالة والتيمنة في شخص زعنمه " الطنب أردوغا " وحكومته. لك ، 

) ويهانة 2010كما قالت العرب، " تجري الرناح بما ال تشتهي السف "، فما بن  حادنثة االعتداء ( 
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تغنرت أمور كنثنرة داخل الجوار التركي وفي العالم، واستجدت أولونات لم تك  مطروحة على ، 2015
 جدول أعمال صي اع القرار األتراك.

نثمة معطنات ذات قنمة استراتنجنة في تحلنل العالقات التركنة اإلسرائنلنة صعودا ويزوال، وهياك 
تركي اإلسرائنلي. لذلك، نذهب عدند محددات نصعب استبعاُدها في فهم ما نجري داخل المطبخ ال

المحللن  إلى أ  تجدد الحدنث، وبشكل كنثنف، ع  عودة العالقات التركنة اإلسرائنلنة إلى سابق 
عهدها لنس أمرا مفاجئا، بل ُنعد  تحصنل حاصل. فتركنا، كما هو معروف، هي نثايي أكبر دولة 

، وميذئذ لم تتوقف عالقات البلدن  1949ذات أغلبنة ُمسلمة بعد إنرا  تعترف بإسرائنل في مارس 
 ع  اليمو والتطور، السنما في المجاالت العسكرنة والدبلوماسنة واالستراتنجنة. 

ُنساعديا استحضار هذه الخلفنة التارنخنة على تأكند اتجاه العالقات التركنة اإلسرائنلنة يحو التطبنع 
فهم مدى صدقنة الموقف التركي ُحنال دولة  أكنثر م  استمرارها متوترة ومتيافرة، وقد ُنسعفيا في

إسرائنل. فما هو ظاهر ومسو ق دولنا دخول تركنا دائرة الصراع مع إسرائنل، بسبب تيكنل هذه 
األخنرة بالشعب الفلسطنيي، وممارستها الحظر على جزء مهم م  فلسطن ، أي قطاع غزة. غنر أ  

د بشكل مفصلي أ  بن  تركنا و  سرائنل مصالح حنونة في أكنثر م  مجال وعلى ما هو عمنق وُمحد م ا 
 أكنثر م  مستوى، وأ  ميطق المصالح هو الفاصل في اليهانة أكنثر م  أنة ضرورات أخرى. 

سرائنل واقعنا م  المصالح ما نجمعهما أكنثر  وتقوديا هذه اإلشارة إلى إعادة التأكند أ  بن  تركنا وا 
قر  م  العالقات بن  البلدن ، نتبن  أ  التطبنع  مما نفرقهما، وحن  يستحضر معالم أكنثر م  يصف

وارد، أليه األصل وما عداه فرع واستنثياء لنس إال. ففي أوج تصاعد الحرب الباردة وتغو ل االتحاد 
، تفعنال لمبدأ "حلف األطراف"، 1958السوفننتي، أبرم " دافند ب  غورنو " مع " عديا  ميدرنس" عام 

السوفننتي، والحد  م  تغلغله في ميطقة الشرق األوسط، وحن  تم تنثبنُت  اتفاق تعاو  لمياهضة اليفوذ
، تم  التوقنع على اتفاقنة تعاو  عسكري شملت 1996و 1991العالقات الدبلوماسنة رسمنا ما بن  

محاوَر بالغة األهمنة، م  قبنل الدراسات والبحوث االستراتنجنة المشتركة، والقنام بمياورات برنة 
عنة، عالوة على تبادل الخبراء العسكرنن ، دو  يسنا  أ  إسرائنل م  أكبر مصدري وبحرنة جما

السالح لتركنا. أما العالقات االقتصادنة بن  البلدن ، فاإلحصائنات المتداولة م  المراكز العلمنة 
نس واالستراتنجنة ذات العالقة، تؤكد حجم المصالح االقتصادنة والتجارنة الواقعنة بن  البلدن ، ل

خالل العقود السابقة فحسب، بل حتى في ظل ما ُسمي التوتر التركي اإلسرائنلي غداة االعتداء على 
ـ نثايي شركة في  Zorlu Holding. فعلى سبنل المنثال، ُتعتبر شركة 2010سفنية "مرمرة" سية 

اع الطاقة تركنا، وهي في ملكنة رجل األعمال " أحمد زورلو"ـ م  أكبر الشركات التي تستنثمر في قط
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في إسرائنل، حنث أيجزت بتعاو  مع يظنرتها " أدلتنك" اإلسرائنلنة، الكنثنر م  محطات تولند 
 الكهرباء في إسرائنل في ظل سيوات األزمة بن  البلدن .

الخالصة إذ ، أ  التوتر بن  البلدن  ال نجد مسوغاته الُمقيعة في واقع المصالح الحنونة المتبادلة 
ر ما ُنفسر بعوامل غنر بينونة وقارة، م  قبنل التيافس على األدوار القنادنة في بن  البلدن ، بقد

الميطقة، واألمزجة المتبانية بن  اليخب الحاكمة، وما نمك  أ  نطرأ م  متغنرات استراتنجنة على 
 الميطقة، أي على الجوار التركي اإلسرائنلي، والسنما العربي ميه. لذلك، نبدو أ  التغنر الحاصل،
أو الذي هو في طرنق الحصول، في ميطقة الشرق األوسط تحدندا، له الدور الفاصل والمفسر 
اليعطاف السناسة التركنة يحو التطبنع مع إسرائنل. دلنُليا في ذلك، أ  التدخل العسكري الروسي في 
ى سورنا للقضاء عل تيظنم " داعش"، َغن ر كل المعطنات، ودفع مجمل الفاعلن  في الميطقة إل

 االيتباه إلى أهمنة مراجعة رهاياتها، وفي مقدمتها تركنا. 
لقد وعت اليخبة التركنة أ  رهاياتها المتوقعة م  تغننر الواضع في سورنا لم تعد واقعنة وال ُمجدنة، 
وأيها في حاجة إلى مراجعة لتتواؤم مع المعطنات الجدندة، لعل أهمها أيها فقدت حلنفا في مصر، 

 ، ولم نعد واردا يجاح الخنار العسكري بإسقاط اليظام واعتماد آخر جدند في سورنا اإلخوا  المسلمو 
نكو  لتركنا حظ وافر م  والء يخبته لها، نثم إ  الملف اليووي اإلنرايي قد دخل دائرة التسونة، ولم 

الغاز  نعد واردا إضعاف هذا البلد م  بوابة هذا الملف، ياهنك ع  أ  إلسرائنل مشروَع تمرنر أيابنب
المكتشف مؤخرا يحو أوربا عبر األراضي التركنة.. يح  إذ  أمام متغنرات جنواستراتنجنة جدندة، 
ومصالح حنونة مستجدة.. وهذا ما سندفع واقعنا بتركنا يحو العودة إلى زم  التعاو  مع إسرائنل.. 

ة الفلسطنينة أما ورقة فلسطن ، ومستقبل العالقة مع "حماس" وغنرها م  التيظنمات اإلسالمن
والعربنة، فتلك أمور خاضعة بحكم الضرورة لميطق المصالح، ولنس لهوى القلوب والخطابات 

 الوجداينة.
 4/1/2016، "21موقع "عربي 

 
 ، تشكيل حكومة وحدة وطنية ثم الذهاب لالنتخابات !!!المصالحة .52

 سمنح شبنب
 ت أشكااًل شتى، وصعوبات جمة. الدعوة إلقامة وحدة وطينة، دعوة قدنمة ـ جدندة، سبق أ  اتخذ

لعل  أبرز ما شهدته تلك الدعوة، االجتهاد، بتشكنل تكيوقراط، ال لو  لها وال رائحة سناسنة لهم، على 
أمل أ  تشكل إطارًا الزمًا، إليجاز ملفات الوحدة الوطينة، وم  نثم اإلعداد اليتخابات عامة، تشمل 

 .الرئنس، والمجلس التشرنعي، والمجلس الوطيي
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لم تتمك  حكومة الوحدة الوطينة، م  أ  تشكل اطارا كهذا، وواجهت ما واجهته م  صعوبات، 
 وصلت حد ميع وزرائها، م  دخول وزاراتهم في غزة. 

جرت تعدنالت على حكومة الوحدة الوطينة، وبقنت الحال على حالها م  حالة ايشقاق جنو ـ 
األنام والسين . عادت الدعوة مجددًا، إلقامة  سناسي، بل تعم قت هذه الحالة وتبلورت، مع مرور

الوحدة الوطينة، وبالتالي، أ  نعود الجدل الداخلي حول ماهنتها، ودورها، وشخوصها... م  الصعب 
أ  نعود االجتهاد القائل، بضرورة تشكنلها م  تكيوقراط.. فالمرحلة ال تسمح بذلك، وضرورات 

اء نمنثلو  االتجاهات السناسنة المركزنة الفلسطنينة، فتح، المرحلة توجب أ  نتصدر هذه الوزارة، وزر 
حماس، الجهاد، الشعبنة، الدنمقراطنة، أساسًا... وذلك على أساس بريامج، نكفل وضع أفق سناسي 
نكفل التالقي علنه، وم  نثم اإلعداد الجدي واليهائي، إلجراء ايتخابات للمجلس التشرنعي، وعلى 

نتم التوجه اليتخابات الرئنس، ولعله م  يافلة القول، إ  ايتخابات ضوء يتائج هذه االيتخابات، 
المجلس الوطيي، معقدة وصعبة، وتحتاج إلى وقت غنر قصنر، فال بأس م  تأجنل ذلك، لمرحلة 

 قادمة، بعد إيجاز ايتخابات المجلس التشرنعي والرئنس....
ة وواضحة، ال لبس فنها وال إبهام... المسألة جد معقدة، وجد صعبة، وتحتاج إلى إرادة سناسنة، معلي

ولعله م  يافلة القول، إ  أول المعينن  في ذلك، وتقع المطالبة باتجاههم، هم حركة حماس. حركة 
حماس، لم تتعاط مع تشكنل حكومة الوحدة الوطينة بجدنة وبوضوح، واآل  هي أمام امتحا  جدند ـ 

اشتها ومضارها، وهل ستقف ضد إرادة الشعب قدنم، هل ستلجأ ألسالنب قدنمة، كشف الزم  ع  هش
وفصائله، التي باتت تطالبها، بضرورة تشكنل حكومة الوحدة الوطينةف!... م  الصعب تخن ل ذلك، 
على الجمنع أ  نتوجه بالضغط، على الجمنع، إلقامة هذه الحكومة، على أ  تكو  حكومة قادرة، 

 .على إيجاز المهام الكبرى، المصالحة وااليتخابات
م  الممك  أ  تبدأ هذه الحكومة، التي تمنثل الجمنع، ومراكز القوة الحقنقنة في المجتمع الفلسطنيي، 
بما هو سهل وبسنط، لتيقل إلى ما هو أعلى ميه، وصواًل للقضانا شدندة التعقند والخطورة، وهو أمر 

 موجود، ونمك  التعاطي معه...
شدند التعقند والخطورة، لتفجنر مسار المصالحة وضع العصي في الدوالنب، نقتضي البدء بما هو 
 الوطينة... في أولى خطاها، وهذا ما حصل سابقًا...

اآل  تلوح في األفق، بوادر أمل، غنر واضحة، لكيها قائمة، بل ونمك  تجسندها على األرض، فنما 
 لو توافرت اإلرادة السناسنة لدى الجمنع، وفي المقدم ميهم حركة حماس!!!.

 4/1/2016، رام هللا األيام،
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 المخاطر.. إسرائيل تتوق للماضي تنوعفي ظل  .53
 حلمي موسى
كعادته طوال وجوده، دأب الجنش اإلسرائنلي على عرض سنيارنوهات متطرفة تقوم على مبدأ توقع 
األسوأ واالستعداد لمواجهته. وكنثنرا ما أنثارت توقعات اإلسرائنلنن  الضحك لدى العرب لشدة ما بدت 

للواقع القائم. ومع ذلك كنثنرا ما تحققت بعض تلك التوقعات بل وفاق الواقع التوقعات في مياقضة 
السوء ما دفع كنثنرن  أنضا العتبار ذلك جزءًا م  مؤامرة كايت معروفة المعالم سلفا. وفي كل حال 
م  الواضح أ  األحداث تجري وفق سناقات وعلى أساس مصالح وتطورات تيتج مشاهد تكو  

 وخنمة على م  لم نستعد لها وعظنمة على م  استعد لها. عواقبها
وعموما، وحسب ما نيشر في وسائل اإلعالم اإلسرائنلنة، كنثنرا ما فوجئت إسرائنل واستخباراتها بما 
نجري على األرض في الميطقة العربنة وأحنايا توافقت المجرنات مع التوقعات. وهذا حدث في العام 

خاطر متيوعة تحقق القلنل ميها ولم نتحقق أكنثرها. ومر العام حنث جرى الحدنث ع  م 2015
تقرنبا م  دو  وقوع حروب أو عملنات كبرى حملت معها مخاطر التدهور. ويظرنا نردد قادة  2015

الجنش اإلسرائنلي عبارات م  قبنل أيهم في كل تارنخ الصراع لم نكويوا في حالة تأهب أكنثر مما هم 
ذا صحنح يظرًا الختالف طبنعة المخاطر. كا  الخطر األساس هو اتحاد علنه النوم. وربما أ  ه

الجنوش العربنة اليظامنة أو بعضها في خطة واحدة لمواجهة إسرائنل. ونبدو أ  آخر الحروب م  
والتي كايت حربا يظامنة بكل معيى الكلمة. وبعدها  1973هذا اليوع كايت حرب تشرن  في العام 

والتي جمعت بن  الحرب  1982تلفا بدأ بحرب لبيا  األولى في العام ارتدت الحروب طابعا مخ
وايتهى بالحرب األخنرة على غزة. وفي « ما دو  الدولة»اليظامنة والحرب ضد ما صار نعرف بقوى 

فترة ما بن  الحروب كايت تدور حرب م  يوع آخر هي التي ظهرت في االيتفاضات الفلسطنينة 
 كل يفس نهودنة، كما جرى في األنام األخنرة في عملنة تل أبنب. والتي يقلت الحرب إلى داخل

ونشعر الجنش اإلسرائنلي أ  التغنر في طابع الحروب حمل معه إشكالنات غنر قلنلة أهمها أيه 
حرب السكاكن  والدهس »صار عاجزا ع  إعطاء وعد بتحقنق ايتصارات حاسمة. ففي مواجهة 

تحنل إلحاق الهزنمة بالطرف اآلخر حتى م  خالل رفع هياك إجماع على أ  م  المس« والطع 
نثم  إقدامه على أفعال كهذه، كالقتل الفوري وهدم البنوت واحتجاز الجنثث. ووجد الجنش، رغم 
اعتراض ساسة إسرائنلنن ، أ  وسائل القمع المعهودة ال تخدم سوى في تغذنة جذوة الصراع وأيها 

محاولة للتراجع ع  الخطوات المتشددة. وكايت الحربا  أقرب إلى صب الزنت على اليار، فبدأ في 
األخنرتا  على لبيا  وغزة عيوايا واضحا على يوعنة الحروب الجدندة التي تيتقل فنها المعركة م  
الجبهات إلى الداخل باستخدام الصوارنخ قصنرة ومتوسطة وبعندة المدى وتوفر قدرات جدندة للردع 
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تواز  الشامل في موازن  القوى. وفي منثل هذا الواقع، ورغم أ  المتبادل ال تقوم على أساس ال
إلسرائنل منزة الدولة األقوى عسكرنا في الميطقة صار بوسع قوى لنست دولة ولكيها تملك قدرات 
ممنزة على إلحاق الضرر أ  تقفز على متطلبات التواز  الشامل لتخلق يوعا م  الردع المتبادل. 

عالقة والتخوفات التي تبدنها إسرائنل تجاه صدامات محتملة مع حزب هللا وهذا نفسر كنثنرا طبنعة ال
في الشمال أو مع حماس في الجيوب وقلقها م  تيامي قوى متشددة قرب هضبة الجوال  أو م  

 تيظنم داعش في سنياء.
نط ويظرا أل  الحكومة اإلسرائنلنة الحالنة نمنينة جدا وعاجزة ع  كسر دائرة العداء حتى مع المح

العربي المعتدل فإيها تبدو غنر قادرة على إبداء المروية المطلوبة لخلق تحالفات جدندة في الميطقة. 
ورغم إكنثار رئنس الحكومة اإلسرائنلنة الحالنة، بينامن  يتيناهو، م  الحدنث ع  فرص التعاو  مع 

  بسبب المسألة فإ  هذا الحدنث لم نحقق كنثنرا حتى اآل« المحور السيي المعتدل»ما نعتبره 
الفلسطنينة. تشهد على ذلك طبنعة العالقة المتوترة بن  إسرائنل واليظام األرديي الذي كا  أسبق م  

 غنره إلى إيشاء عالقات مصالح مع الدولة العبرنة.
وفي كل حال م  الواضح أ  إسرائنل وهي تيظر إلى التغننرات الجوهرنة الدائرة في المحنط العربي 

طر وفرص. فزوال المخاطر التقلندنة أيشأ مخاطر جدندة والفرص التي بدت قبل تتحدث ع  مخا
وقت تتبدد بسبب زنادة ايغالق القنادة اإلسرائنلنة وعدم استعدادها للتقدم بأي مبادرة. وهياك في 

نكم  في عدم توفر « المحور المعتدل»إسرائنل م  نشدد على أ  عدم المنل إلى تقدنم تيازالت لـ 
إمكاينات بقائه. ورغم ما تعليه إسرائنل ع  مصلحتها في استقرار المكويات األساسنة لمحور النثقة ب

االعتدال فإيها ال تفعل شنئا لترسنخ ذلك. وتكفي هيا يظرة لعالقة إسرائنل مع كل م  اليظام األرديي 
أل  البدنل  والسلطة الفلسطنينة. إذ تكتفي إسرائنل بالحدنث ع  مخاطر ايهنار السلطة الفلسطنينة

 لوجودها سنكو  أسوأ.
أما الحدنث اإلسرائنلي ع  استمرار الردع في مواجهة كل م  حماس وحزب هللا فهو حدنث ال نخلو 
م  الهشاشة. ففي يظر اإلسرائنلنن  أيفسهم منثل هذا الردع ال نستيد إلى ركائز نثابتة وهو قابل 

اظم كلما حدث أمر كمنثل اغتنال الشهند سمنر للتغننر في أي لحظة. لذلك يرى القلق اإلسرائنلي نتع
القيطار أو قصف مواقع لحركة حماس في غزة بعد إطالق صوارنخ. فالخنط الفاصل بن  وجود 
الردع وايهناره ال نعتمد على ميطق وفضاء واسعن . وهذا ما نقود إسرائنل مرارا إلى االشتناق ليوعنة 

 ش العربنة اليظامنة.المواجهات التي كايت تيشأ بنيها وبن  الجنو 
 4/1/2016، السفير، بيروت
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 عندما ينهار السالم مع مصر .54
 إنلي أشد
رمزت آنثار جيازنر الدبابات المصرنة على تراب سنياء يهانة مرحلة. طوال نثالنثن  عاما تجيب 
الجنش المصري إدخال قوات إضافنة إلى شبه جزنرة سنياء، تزند ع  القلنل ع  المسموح بإدخاله 

فاق السالم مع إسرائنل. لك  غارات تفرعات القاعدة ضد أهداف عسكرنة ومدينة أدت إلى وفق ات
 تغننر قواعد اللعبة.

، التي شملت زج ألف جيدي، مدرعات، وياقالت «عملنة اليسر»بدأ المصرنو   2011آب  14في 
سالح. جيد ودبابات بغرض محاربة أصولنن  متطرفن ، رسخوا سنطرتهم على الميطقة ميزوعة ال

وفي سيوات الحقة تحول العدو م  القاعدة إلى داعش، وأدخلت مصر قوات برنة أكبر، وأرفقتها 
 قطاع غزة. -إسرائنل  -بقصف جوي كا  نزداد اقترابا م  حدود سنياء 

ظاهرنا، كل هذه الخطوات العسكرنة ال تشهد على اهتزاز اتفاقات كامب دنفند للسالم. بالمياسبة، 
تيسنق مع إسرائنل وبتشجنع ميها، ولغرض اجتنثاث أوكار اإلرهاب التي ميها أطلقت جمنعها تمت بال

يما  مرارا صوارنخ أنضا على إنالت. ولنس فقط في محاربة داعش نثمة تعاو  بن  إسرائنل ومصر، وا 
 أنضا في مواجهة عدو مشترك آخر ـ حكم حماس في غزة.

عن  لما نجري في سنياء هياك م  نربط بن  ورغم ذلك فإيه في أوساط الخبراء العسكرنن  المتاب
مياورات الجنش المصري والتارنخ المشحو  بن  الدولتن ، ونجدو  سببا للقلق العمنق. وهم نذكرو  
جماال فإ  مصر هي مهد والدة الحركة الوطينة  أيهم ال نيسو  كراهنتهم الشدندة للدولة الصهنوينة. وا 

هم آباء الحركة السلفنة واألندنولوجنا الداعشنة. وهم نرو  بياء خوا  المسلمو  فنها الفلسطنينة، واإل
 على ذلك أ  المياورات في سنياء قد تشكل خطرا على إسرائنل ـ إ  لنس اآل ، فعلى المدى البعند.

ونقول الدكتور إنهود عنالم، الباحث اإلسرائنلي الذي عمل سابقا في وزارة الدفاع ونعنش في أمنركا 
ظروف معنية قد تقع أزمة وربما مواجهة ما بن  إسرائنل ومصر على أرض سنياء. في »حالنا أيه 

في السيوات األخنرة تسمح إسرائنل لمصر بيقل قوات إلى سنياء، رغم أ  هذا نبدد يزع سالح شبه 
ذا عززت مصر بشكل جوهري قواتها م  دو   الجزنرة، وهو المقوم المركزي في معاهدة السالم. وا 

 «.لنة، فهذا قد نقود إلى صدامموافقة إسرائن
في شعبة االستخبارات، وهو الجياح « 1جياح »أما المقدم احتناط إنلي دنكل ـ دالنتسكي، الذي ترأس 

المختص بالتحقنقات المنداينة، فنذهب أبعد م  ذلك. في رأنه مصر تستعد م  اآل  لحرب مع 
يما لتحصن  إسرائنل. فالقوات التي تدخلها لسنياء ال ترمي تحدندا، حس ب كالمه، لمحاربة داعش وا 

شبه الجزنرة بهدف استخدامها خشبة قفز للهجوم. ال رنب عيدي بأيهم سنعملو  بكل قوتهم لتقونض 
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يما هجومي. واتفاق السالم سمح لهم  بقانا اتفاق السالم. فااليتشار المصري في سنياء لنس دفاعنا وا 
 «.جنش م  ستة أضعافباالحتفاظ بفرقة واحدة، لكيهم بيوا ميظومة ل

وردا على سؤال حول ما إذا كايت إسرائنل مضطرة لقبول تعزنز آخر للقوات المصرنة قال دنكل إ  
المصرنن  سنطلبو  ذلك، سواء وجدت داعش أو لم توجد. هل نيبغي القبولف المسألة تتعلق بما هم »

مندايي هو أ  المصرنن  نيتهكو  على استعداد لتقدنمه بالمقابل، وبم  نفاوض م  جايبيا. والواقع ال
سنياء بالفرق والجيود والميشآت اللوجستنة. واألخطر، أيهم نفعلو  ذلك  ونملؤو االتفاقنات باستمرار، 

 «.بموافقة صامتة م  جايب إسرائنل
 إرضاء الجماهنر

 إ  الظروف التي قد تتدهور إلى حرب في المستقبل، وصفها عنالم، وهو دكتور في االستراتنجنة
الحرب المقبلة بن  إسرائنل »بعيوا   2014في حزنرا   باإليجلنزنةالعسكرنة، في كتاب أصدره 

 The Next War between Israel and Egypt: Examining a High« )ومصر
intensity War between Two of the Strongest Militaries in the Middle East.) 

يي السالم فإ  احتماالت لحرب بوتنرة عالنة بن  إسرائنل وحسب عنالم، فإيه حتى بعد عشرات س
ومصر في سنياء قائمة بالتأكند ـ وعلى إسرائنل االستعداد لمعركة تختلف في طابعها ع  كل ما 

 ، صدام بن  جنشن .1973عرفياه ميذ العام 
ائنل ويظام السنسي وبيظرة راهية، نيبغي اإلقرار بأ  هذا االحتمال ال نبدو معقوال. فالعالقات بن  إسر 

ظاهرنا جندة جدا. وعدا ذلك، فإ  مصر مشغولة إلى ما فوق رأسها بالمواجهة مع فرع داعش في 
سنياء، الذي نهاجم م  دو  توقف وحدات الجنش المصري والمدينن  في سنياء، ونتطلع للمساس 

 بالسناح.
بنا، وهي دولة لمصر مصالح ولنس مستبعدا أ  نيتظر المصرنو  يزاعًا عسكرنًا مع ما تبقى م  لن

جوهرنة في أراضنها، خصوصا في أبارها اليفطنة، ويزاع آخر مع أنثنوبنا، المعينة بأ  توقف في 
أراضنها مناه الينل، التي تعتبر شرنا  حناة جارتها الشمالنة. ورغم ذلك، ال أحد مستعد حالنا للتعهد 

خوا  المسلمو  في السنطرة على أفلح اإلبأ  ال تغنر مصر وجهتها بسرعة. لك  قبل سيوات قلنلة 
الدولة، بعد إطاحة مبارك حن  أيتخب محمد مرسي رئنسا. كا  حكمه قصنرا وبعد عام واحد فقط تم 

 ، لك  األسس اإلسالمنة ال تزال حنة بن  السكا  المصرنن .إسقاطه
تي حنيها واآل  كتابي هو نثمرة بحث سيوات طونلة، حتى م  أنام مبارك. وفرضن»ونقول عنالم إ  

هي أ  العالقات مع مصر، مهما كايت جندة، نمكيها أ  تتدهور إلى مواجهة، ربما بسرعة أنضا. 
وصدام كهذا قد نكو  محدودا، ولك  ال نزال ضرورنا االستعداد لمواجهته. وفي ضوء واقع أ  مصر 



 
 
 
 

 

 48 ص                                              3802 العدد:        4/1/20165 اإلثنين التاريخ: 
  

وفق السناق الحالي تملك أقوى جنش عربي، نيبغي التعامل معها وفق قدراتها العسكرنة ولنس فقط 
 «.معها، مهما كا  إنجابنا

ونقترح عنالم في كتابه سلسلة م  السنيارنوهات التي تقود إلى يشوب المواجهة. منثال، يتنجة 
صراعات داخلنة في مصر قد نقرر الجنش أ  السبنل الوحند لتحقنق الوحدة الداخلنة هو محاربة 

لي السنسي لنس معينا بالمواجهة، وهو سنبذل الرئنس الحا»العدو الصهنويي. ونقول عنالم إ  
 «.أقصى جهده لتجيب ذلك

وفي ضوء المشاكل الداخلنة الهائلة لمصر، فإ  الحرب مع إسرائنل، بتكالنفها ومخاطرها، تعتبر »
في يظره كارنثنة. مع ذلك، هياك جهات قد تدفع القنادة المصرنة، حتى رغما عيها، للمبادرة بأزمة مع 

، هياك عداء تجاه إسرائنل، وهذا قد نتزاند خصوصا في أوقات التصعند بنييا وبن  إسرائنل. أوال
العرب عموما والفلسطنينن  خصوصا. ورغم أ  اليظام الحالي في مصر ضد حماس ـ فإ  المنل 

وفي إغالق األيفاق م  سنياء إلى غزة ـ ال نزال هياك تضام  مع « الجرف الصامد»الذي تجلى أنام 
، وفي حال صدام شامل بنيهم وبن  إسرائنل فإ  الجمهور المصري سنطالب قنادته الفلسطنينن 

بالتحرك. وهذا المطلب قد نشمل خطوات منثل طرد السفنر اإلسرائنلي وتجمند العالقات الدنبلوماسنة، 
 وقد نتدهور إلى إلغاء معاهدة السالم، إ  لم نك  أسوأ م  ذلك.

زمة شدندة داخل مصر. في ظروف كهذه، قد تعمل القنادة ونمك  لسنيارنو كهذا أ  نيدرج في أ»
م  جايب الشعب، وتوقا لرفع أسهمها عيده ـ لصرف أيظار الشعب ع   إسقاطهاالمصرنة ـ خشنة 

طرنق مقارعة إسرائنل. حتى لو كا  القصد فقط ابتكار أزمة، فإ  الوضع قد نتدهور إلى ذلك. 
نم آخر ـ لنس بالضرورة م  اإلخوا  المسلمن ، لك  شخصًا وبداهة، إذا استبدلت القنادة الحالنة بزع

 «.سنكو  معادنا إلسرائنل ـ ستزداد احتماالت االحتكاك العسكري بن  الدولتن 
 ينرا  صدنقة

كنف ستبدو الحرب المستقبلنة بن  إسرائنل ومصرف وفق تقدنرات عنالم، نمك  االفتراض بأ  م  
عيصر المفاجأة، كما فعلوا في حرب نوم الغفرا . إذ نملك سنبدأ الحرب هم المصرنو ، مستخدمن  

المصرنو  حالنا مئات صوارنخ أرض أرض قادرة على ضرب المراكز الرئنسنة داخل إسرائنل، وهي 
قد تستخدمها لتوجنه ضربة بلنغة لقواعد سالح الطنرا . وم  الجائز أنضا هجوم مشترك بالطائرات 

نل، والمدفعنة والسف  الحربنة. ووحدات الكومايدوس المصرنة والصوارنخ بالمدنن  القصنر والطو 
ستحاول التسلل إلى المطارات اإلسرائنلنة المقصوفة، لزنادة األضرار والفوضى، وتدمنر طائرات على 
األرض وقتل طواقم جونة. وأسالنب الكومايدوس األمنركنة التي أدخلت إلى الجنش المصري 

 و ياجعة جدا.بمساعدة ضباط أمنركنن ، قد تبد
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وعدا ضرب قواعد سالح الجو بغرض تحقنق تفوق جوي، نرى عنالم أ  الحرب ستدور كلها تقرنبا 
داخل سنياء. والمصرنو  ل  نحاولوا ش  هجمات برنة في اليقب وما بعدها، إال إذا اكتشفوا أ  تقدم 

هجومنة لتشمل داخل قواتهم في سنياء سهل وأسرع مما توقعوا. في حالة كهذه قد نوسعو  خططهم ال
 إسرائنل، واالستعاية بحماس وتيظنمات فلسطنينة أخرى.

وكما نبدو نتطلب األمر م  إسرائنل وقتا أطول إلخضاع المصرنن  في سنياء، خصوصا بسبب قلة 
اإلعداد المياسب. والجنش اإلسرائنلي حالنا نيتشر أساسا لمواجهة عملنات عصابنة م  جايب قوى 

اس وداعش، ولنس لمواجهة هجوم جنش يظامي، وبالتأكند لنس جنش دولة ليا شبه يظامنة منثل حم
 معها عالقات سالم رسمنة.

ونزعم عنالم في كتابه أيه طالما بقنت القوات البرنة المصرنة قرنبة يسبنا م  قواعدها قرب القياة فإ  
إلسرائنلي سنهاجم في الجنش اإلسرائنلي سنتردد في تحرنك قواته إلى هياك. وبالمقابل فإ  الجنش ا

شمال شرق سنياء في محاولة لتدمنر القوات المصرنة المقتربة، على أمل تحقنق يصر سرنع. م  
ياحنة المصرنن ، كل وضع ال ندمر فنه جنشهم تماما على أندي إسرائنل سنعتبر يجاحا. فهدفهم 

لجزنرة إلى قاعدة عسكرنة العملي بعد الحرب سنكو  المطالبة بإلغاء يزع سالح سنياء، وتحونل شبه ا
ايتصار كبنر على «مصرنة ما نسمح للسلطات الحاكمة في القاهرة عرض ذلك أمام الشعب كـ

 «.إسرائنل
وحسب السنيارنوهات التي نرسمها عنالم، إذا حاول الجنش المصري التقدم حتى الحدود اإلسرائنلنة، 

ما طول الطرنق حتى قياة السونس. فإ  إسرائنل ستحاول التغلغل قدر اإلمكا  داخل سنياء، رب
كنلومترـ ستتسبب بمشاكل لوجستنة، كما أ   200والمسافة التي ستضطر القوات لعبورها ـ حوالي 

 إسرائنل ال ترند الظهور كم  تغلق مسار يقل دولي.
يما على  في ضوء ذلك ميطقي االفتراض أ  الجنش اإلسرائنلي سنفضل المحاربة لنس قرب القياة وا 

رات الكنلومترات عيها. وربما ستعرض إسرائنل على بدو سنياء التعاو  معها مقابل حكم بعد عش
 ذاتي أو استقالل، األمر الذي لم نخطر أبدا ببال المصرنن  أ  نعرضوه علنهم.

ونشنر عنالم إلى أيه وخالفا لحروب سابقة، فإ  القوات البرنة المصرنة واإلسرائنلنة سرنعة ول  
قنلة تعترض دخولها إلى أراضي العدو. ونثمة فارق جوهري آخر بن  الحرب تصطدم بتحصنيات نث

المستقبلنة ويزاعات الماضي: هذه المرة الجنشا ، اإلسرائنلي والمصري، نستخدما  أساسا سالحا 
 أمنركنا وأسالنب أمنركنة.

  وفي مندا  الحرب سنتعذر على كل طرف التمننز بن  معداته ومعدات خصمه، واليتنجة ستكو 
وعدا ذلك، إذا قررت الوالنات المتحدة فرض حظر سالح على أحد «. الينرا  الصدنقة»كنثرة حاالت 
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الطرفن  أو كلنهما، فإيها ستؤنثر بشكل فوري على يتائج الحرب، وربما على قنامها. وخالل الحرب 
لى مع مصر. ونتعذر القول إ« حل سلمي»ستمارس على إسرائنل ضغوط دولنة هائلة للتوصل إلى 

أي حد نمك  الركو  إلى استقرار أي تسونة بعد االيتهاك الفظ لمعاهدة السالم. ونيبغي إلسرائنل 
م  الالزم للجنش المصري، الذي ندنر عملنا الدولة، قد تؤدي  أكبرأنضا أ  تفكر في أ  هزنمة 

 اليهنار مصر بأسرها.
حسب عنالم، الجنش المصري  ف1973فهل أ  المصرنن  النوم هم خصم أخطر مما كايوا في العام 

ال نملك قدرات لهزنمة الجنش اإلسرائنلي، ولكيه نستطنع تحقنق إيجاز محدود. في حرب نوم »
 «.الغفرا  كايوا نمتلكو  مزانا ال نملكويها النوم

أوال، كا  لمصر حنيها تحالف مع سورنا، التي كايت أنضا دولة تمتلك القوة، كما »ونقول عنالم إيه 
عربنة أخرى إلنهما أنثياء القتال، خصوصا العراق. حالنا، وعلى األقل في العقد  ايضمت دول

القرنب، ستبقى سورنا والعراق حطاما، وهياك شكوك في بقائهما، وبالتأكند هما غنر مؤهلتن  
كايت أونثق م  عالقاتها  73لمساعدة مصر. كما أ  عالقات مصر مع االتحاد السوفناتي في العام 

 نا.حالنا مع روس
والروس، مع كل تدخلهم في الشرق األوسط وازدهار عالقاتهم مع القاهرة، نمك  أ  نترددوا قبل أ  »

نضخوا لمصر سالحا وقت المواجهة مع إسرائنل. وحتى إ  فعلوا ذلك، سنتطلب األمر م  الجنش 
على المصري وقتا كبنرا الستنعاب ميظومات روسنة حدننثة، بسبب أيه نرتكز في الغالب حالنا 

 ترساية أمنركنة وسالح روسي قدنم.
مدادات عسكرنة أخرى أنثياء حرب مع » وم  المؤكد أ  الوالنات المتحدة ل  تميح مصر سالحا وا 

إسرائنل. وبوسع الجنش المصري المحاربة م  دو  مساعدة خارجنة، لك  هذا سننثقل علنه، 
غنار. ومقوم آخر هو أ  الجنش خصوصا إذا استمر القتال وتقلصت مخزوياته م  الذخائر وقطع ال

المصري حارب في نوم الغفرا  قرنبا م  بينته وقواعده في ميطقة قياة السونس. في الحرب المقبلة، 
سنكو  علنه العمل بعندا عيها، في قلب سنياء، األمر الذي سنطنل خطوط إمداده عشرات 

 «.الكنلومترات، ونجعلها أكنثر عرضة للهجمات
لدنهم النوم »م إلى مزانا بات الجنش المصري بصنغته الراهية نحظى بها: وبالمقابل، نشنر عنال

، كما أ  سالح المدرعات المصري، المستيد 16سالح جوي ممتاز نستيد إلى حوالي مئتي طائرة إف 
، قوي جدا. وفضل ع  ذلك نيبغي أ  يتذكر أيه لنس للجنش M1A1إلى حوالي ألف دبابة أبرامز 

في مواجهة الجنش  1973نة في سنياء، كتلك التي ساعدته في حرب العام اإلسرائنلي بينة تحت
 المصري.
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وهياك أنضا عوامل تصعب معرفة إ  كايت ستؤنثر في هذا االتجاه أو ذاك. فالجنش المصري »
ايكشف في العقود األخنرة على يظرنة القتال األمنركنة، وفقط المواجهة ستنثبت إ  كا  هذا العلم 

نن  أكنثر م  يظرنة القتال السوفناتنة في حنيه. كذلك فإ  الجنش المصري حارب نتياسب مع المصر 
في السيوات األخنرة في سنياء، ما ميحه خبرة في مندا  الحرب المستقبلي بنيه وبن  إسرائنل ـ م  
رهابنة، لنست مزودة بالدبابات، بالطائرات  جهة أخرى هذه خبرة في محاربة تيظنمات عصابنة وا 

 «.وسف  الصوارنخ التابعة لجنش يظامي والمدفعنة
ليعد إلى الواقع الراه : كنف تقدر يتائج صراع الجنش المصري ضد فرع داعش في سنياءف هل 

 نحقق فعال يجاحات، أ  نظهر أيه غنر ياجعف
الجنش المصري نمنل إلى استخدام القسوة، األمر الذي نحفز بدوا في سنياء على االيضمام تحدندا »

وهو نيشر أيباء ع  يجاحاته، ولك  م  الجائز أيها  إيجازاتاإلرهابنة. وقد حقق الجنش للميظمات 
مبالغ فنها. كما أيه نتلقى بشكل دائم ضربات، أحنايا فائقة الشدة، تصل أحنايا لمقتل عشرات م  

 جيوده.
ش بعندة مع ذلك، وخالفا لسورنا أو العراق، ال تزال مصر ياجحة في السنطرة على أراضنها. وداع»

ع  أ  تكو  قونة بما فنه الكفانة للتغلب على الجنش المصري أو إبعاده ع  شبه جزنرة سنياء ـ 
وهذا ما سنكو  علنه الحال طالما حافظت مصر على يفسها كدولة، وهو ما لنس مؤكدا أيه سنبقى. 

 «.فهي قد تتحول إلى دولة مهتزة، وبالتالي أنضا قد نتعرض جنشها للتفكك، ولو جزئنا
 لنس الفاتنكا 

االستخباري اإلسرائنلي المتكرر. وفي  اإلخفاقوفي يظر دنكل فإ  ترسنخ مصر في سنياء جزء م  
، نعرض فنه عمل وحدة األبحاث في شعبة االستخبارات، «استخبارات ميزوعة م  األرض»كتابه 

ء التي أضنئت نقف دنكل على سلسلة حوادث أصرت فنها إسرائنل على تجاهل كل المصابنح الحمرا
أمامها ـ كما عشنة حرب نوم الغفرا  وأنضا التسلح السوري عشنة حرب لبيا  األولى. ونكشف 
الكتاب حاالت عدة في الجايب المصري بعد معاهدة السالم، تظهر كنف ايتهكت مصر االتفاق 

ور تعاظم القوة المصرنة عملنة طونلة بدت ف»إ  حسب دنكل. وهو نقول « عبر خداع وأالعنب»
إبرام معاهدة السالم. وبالمقابل، تفقد إسرائنل بشكل متزاند ذخائرها األرضنة. خسارة سنياء وعملنات 

وكلما أغمضت حكومات . »1967، خطوط «حدود أوشفنتز»منال أساسه العودة إلى  أخلقالسالم 
ي سنياء إسرائنل المتعاقبة عنويها ومألت فمها ماء، زادت الشهوة المصرنة. ونيفذ المصرنو  ف

أعماال مدينة على يطاق هائل، بلغت ذروتها في توسنع قياة السونس. وبالتوازي جرى أنضا توسنع 
يشاء ميظومة تحصنيات وميظومة  البينة التحتنة العسكرنة، بما في ذلك الجسور على القياة، وا 
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قامة معسكرات دائمة لحوالي  يشاء ميظومة  120لليذار الجوي، وا  لوجستنة تشمل إطارا كتائبنا، وا 
 عددا كبنرا م  مخاز  الذخنرة والوقود العسكرنة.

طرأ توسع  2010- 2007. وفي األعوام 2007وقد تم بياء أسس البينة العسكرنة للفرق حتى العام »
مكنثف جدا في البينة اللوجستنة في سنياء، حنث تضاعفت على األقل في هذه الفترة. والنوم أنضا 

بينة التحتنة العسكرنة، كما نبدو بوتنرة أبطأ ـ رغم أييي ال أملك معطنات نواصل المصرنو  تطونر ال
حدننثة تشمل كل سنياء. باإلجمال، نستحنل عدم إبداء االستغراب حول اليوانا المصرنة، وما جرى 
في الشرق األوسط في يهانة العقد الفائت الذي قادهم إلى مضاعفة البينة التحتنة اللوجستنة في 

 «.سنياء
 نمك  ليظام السنسي أ  نهاجم إسرائنلف وهل لدنه خطط كهذهفهل 
عدا الجنش السونسري للحبر األعظم، نملك كل جنش خططا. وبن  احتالل تل أبنب أو بقاء »

، وكلما ضعف الغرب يالوضع الراه  هياك فضاء واسع م  االحتماالت. وكلما ترسخ حكم السنس
 «.ت التي له حالنا مع إسرائنلتزداد شهنة الرئنس المصري لتخرنب العالقا
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