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 53 :كاريكاتير
*** 

 
 نياهو: علينا االستعداد لسيناريو انهيار السلطة الفلسطينية نت .1

رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي، ، أن الطيب غنايم، عن 5/1/2016، 48عرب  ذكر موقع
بنيامين نتنياهو، قال خالل اجتماع المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، إّنه يجب على إسرائيل 

ر السلطة الفلسطينية"، مدعيًا أنه يجب أيضًا، في الوقت ذاته، االستعداد لمواجهة احتمال "انهيا
 العمل على منع هذا االنهيار.

ونقلت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الثالثاء، تأكيد نتنياهو خالل جلسة 
 األحد، على وجوب منع هذا السيناريو قدر اإلمكان، ُمستدركًا "لكن يجب االستعداد له".

وذكرررت آهررآرتسآ صرربام اليرروم، أّن الكابينيررت عقررد جلسررتين خررالل أقررل  مررن أسرربوعين، لبحرر  سرريناريو 
انهيار الّسلطة الفلسطينّية، وذلك في ظّل انعدام األفق الّسياسّي وتدهور األوضاع األمنّية في األشهر 

 األخيرة.
مررن العررام  نرروفمبر /الثّرراني ُيشررار إلررى أن هرراتين الجلسررتين تأتيرران ضررمن سلسررلةش ابترردأت شررهر تشرررين

الماضرررري، حيرررر  فشرررررلت مسرررراعي وزيررررر الخارجّيرررررة األميركررررّي، جررررون كيرررررري، فرررري جوالترررره المكوكّيرررررة 
 التّفاوضّية، التي لم تفض إلى أّي تقّدم سياسّي يذكر.
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وقررد صررّرم مسرررول إسرررائيلّي رفيررع المسررتّو للصررحيفة أّن هررذج الجلسررات هرري نتيجررة توصرريات قررّدمتها 
زة األمنّية اإلسرائيلّية للقيادة الّسياسّية. تخّوفت الّتوصيات من حالة عجرز تصرلها السرلطة مرّخًرا األجه

الفلسطينّية فال تعود قادرة لتسيطر على الّضّفة الغربّية، ما مرن شرأنه أن آيلقري بظاللره علرى إسررائيل، 
 أمنيًّا ومدنيًّاآ، وفق أقوال المسرول اإلسرائيلّي.

فرري هررذج الجلسررات صررّرمة للصررحيفة: آال يتوقررّت األمررر عنررد تصررريحنا أّننررا  أحررد المسرررولين المشرراركين
 لسنا معنّيين بانهيار الّسلطة، بل اّتخاذ خطوات ميدانّية من شأنها أن تُبعد مثل هذا الّسيناريوآ.

بنراًء ُيشار إلى أّن رئيس الحكومة اإلسرائيلّي تبّنى فعليًّا توصيات األجهزة األمنّية بهذا الّشأن، ويعمل 
 عليها.

ووفق صحيفة آهآرتسآ، فإن نتنياهو المعنري  بإدخرال خطروات فعلّيرة تمنرع انهيرار الّسرلطة الفلسرطينّية، 
عقد عّدة جلسات خالل األسابيع األخيرة مع كرلّش مرن وزيرر األمرن، يعلرون، مردير التّنسريق األمنرّي فري 

 اّم يورام كوهين وخبراء آخرين.الّضّفة الغربّية، يوآت )بولي( مردخاي، رئيس جهاز األمن الع
وبحسب الّصحيفة، تكمن المشركلة فري تطبيرق هرذج الّتوصريات التري تبّناهرا نتنيراهو بشخصرّيات أخرّر 
فرري المجلررس الرروزارّي األمنررّي المصررّغر، تكرربم رئرريس الحكومررة مررن القيررام بخطرروات فعلّيررة تمنررع انهيررار 

افقران نتنيراهو بتبّنري توصريات أجهرزة األمرن، وال الّسلطة. فرالوزيران زئيرت إلكرين ويسررائيل كراتس ال يو 
 يأبهان النهيار الّسلطة.

طرحت الجلسات األخيرة للكابيبيت بهذا الموضوع األسباب التي مرن شرأنها أن تقروّض الّسرلطة، قائلرة 
إّنهرررا أسرررباب فلسرررطينّية داخلّيرررة، كمررروت الرررّرئيس الفلسرررطينّي محمرررود عّبررراس، الرررذي وفرررق تحلررريالتهم، 

 ا على وراثة منصبه. وقد تداول الكابينيت بنك األسماء المرّشحة لتكون خلًفا ألبي مازن.سيجلب حربً 
أن  ،نضال محمد وتد، عن مراسلها القدس المحتلةمن ، 5/1/2016، العربي الجديد، لندنوأضافت 
في  شارت إلى أن مبعوثين أوروبيين ومبعوثي الرباعية الدولية حّذروا خالل زيارات لهم،، أالصحيفة

األسبوعين الماضيين إلى تل أبيب، من تداعيات انهيار السلطة الفلسطينية، مطالبين الحكومة 
اإلسرائيلية بالعمل على تعزيز مكانتها. كما سبق لكيري أّن حذر هو اآلخر في خطابه أمام منتدّ 

 "سبان"، مطلع الشهر الماضي من خطر انهيار السلطة الفلسطينية.
مجموعة كبيرة من القيادات األمنية والسياسية في إسرائيل تعتبر أنه يجب اتخاذ وأشار كيري، إلى أن 

خطوات لتعزيز مكانة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، باعتبار ذلك أمرا ضروريا ألمن 
 إسرائيل. 
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 : اإلرهاب اليهودي ينتشر بسرعة في المجتمع اإلسرائيليالفلسطينية الخارجيةوزارة  .2
أدانت وزارة الخارجية، أمس، تصريحات عضو الكنيست بتسلئيل سموترتيش، «: األيام» - رام هللا

التي قال فيها أمام الكنيست إنه ليس هناك شيء اسمه فلسطين أو فلسطينيين، وتحد  فيها أيضًا 
 عن ضرورة ضم الضفة الغربية ألنها أعطيت إلهيًا إلسرائيل.

اليهودية المتطرفة « الهافا»لعبارات دعوة رئيس منظمة وفي الوقت نفسه، أدانت الوزارة بأشد ا
الحاخام بينتسي غوبشتاين، وبالتزامن مع االحتفال بأعياد الميالد المجيدة، لحرق الكنائس في القدس 
المحتلة، مشيرة إلى أن هذج المنظمة اإلرهابية ووفقًا لإلعالم العبري، متهمة بحرق ثال  كنائس 

اإلهانات لقساوسة الكنائس ومالحقتهم والتضييق على تحركاتهم في  مسيحية في القدس، وتوجيه
 المدينة المقدسة.

وأشارت إلى أن التطرت واإلرهاب اليهودي الذي بات يتعمق ويتجذر يومًا بعد يوم، وينتشر بسرعة 
في المجتمع اإلسرائيلي ومرسسات الدولة العبرية، ويتمأسس بشكل علني في مدارس دينية، 

نظمات دينية متطرفة، ويجد من يمثله في أروقة صنع السياسة والقرار في الدوائر وجمعيات وم
 الحكومية الرسمية.

وقالت الوزارة إن التطرت واإلرهاب اليهودي أصبم ال محدودًا، ويتمثل قبل كل شيء في إنكار وجود 
برلمان نفسه، الشعب الفلسطيني، ويطل علينا هذج المرة من خالل عضو برلمان منتخب وفي داخل ال

« الهافا»ومع ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء ال في حالة عضو الكنيست، وال في حالة رئيس منظمة 
 اإلرهابية، الذي دعا إلى القضاء على الوجود المسيحي في القدس.

 5/1/2016األيام، رام هللا، 
 

 وفدان فلسطينيان للقاهرة وباريس لتنسيق التوجه لمجلس األمن .3
ي: أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن وفدين فلسطينيين سيتوجهان إلى رائد الف-غزة

 القاهرة وباريس للتنسيق معهما من أجل التوجه إلى مجلس األمن الدولي.
وقال المالكي إن وفدًا فلسطينيًا برئاسة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات سيتوجه 

ا أصبحت منذ بداية العام الجاري عضوًا غير دائم في مجلس األمن. لمصر للتنسيق معها كونه
وأضات أن عريقات سيلتقي كذلك أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي لوضعه في صورة 

 التحرك الجديد.
وأضات المالكي الذي يترأس وفدًا فلسطينيًا إلى باريس، إنه سيلتقي نظيرج الفرنسي لوران فابيوس 

ل التنسيق بين الجانبين. وأكد أن القيادة الفلسطينية تطرق كل األبواب، مشيرًا إلى أن العام الستكما
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الحالي سيكون عام التحرك الفلسطيني المكثت على المستّو الدولي فيما يتعلق بالدبلوماسية 
 والقانون الدولي.

 5/1/2016الخليج، الشارقة، 
 

 د إعفائها من ضريبة "البلو" سلطة الطاقة بغزة تدعو الحكومة لسرعة تجدي .4
غزة: دعت سلطة الطاقة في قطاع غزة، اليوم االثنين، الحكومة إلى سرعة تجديد قرار اإلعفاء من 

 ضريبة "البلو" على سعر وقود محطة التوليد والذي انتهى العمل به بداية الشهر الحالي.
ون بتجديد اإلعفاء وكذلك وأكدت على أن انتظام البرامج في هذج الظروت الجوية الصعبة مره

 بضرورة توريد كميات كافية من الوقود حسب طلب سلطة الطاقة.
واتهمت "الطاقة" هيئة البترول بالمماطلة منذ فترة في إرسال كميات الوقود بأقل من المطلوب لغزة 
رغم إرسال أثمانها مسبقًا مما حال دون تشغيل مولد ثال  في المحطة حسب الخطة التي وضعت 

 واجهة المنخفض الجوي مما أدّ لمزيد من اإلرباك على برامج التوزيع.لم
 4/1/2016القدس، القدس، موقع صحيفة 

 
عادة إعمار المدارس المدمرة بغزة .5  "التعليم" تطالب برفع الحصار وا 

، من غزة، أن وزارة التربية والتعليم العالي، 4/1/2016وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، ذكرت 
المجتمع الدولي بالضغط على االحتالل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وا عادة إعمار طالبت 

، مركدة أن الحصار والعدوان 2014المدارس التي ُدمرت إبان االحتالل اإلسرائيلي على القطاع عام
 يهددان العملية التعليمية

قات الدولية والعامة بوزارة جاء ذلك، خالل الوقفة االحتجاجية التي نظمتها اإلدارة العامة للعال
التعليم، صبام االثنين، احتجاجًا على تأخر إعمار المدارس المدمرة وذلك على أنقاض مدرسة جمال 

 عبد الناصر الثانوية بحي الشجاعية شرق غزة.
وحضر الوقفة االحتجاجية وكيل الوزارة المساعد للشرون التعليمية أنور البرعاوي، ومدير المركز 

لحقوق اإلنسان راجي الصوراني، ومدير عام التعليم العام محمد صيام، ومدير عام  الفلسطيني
العالقات الدولية والعامة وسام أبو شمالة، ومدير المدرسة جميل الحرازين وحشد من المعلمين 

 والطلبة وشخصيات من المجتمع المحلي
ي مجال األبنية المدرسية، مشروعًا ف 55وأوضم البرعاوي في كلمته، أن الحصار يعرقل أكثر من 

 مدارس تم تدميرها بشكل كلي. 5منها 
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وطمئن البرعاوي أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أن وزارة التربية والتعليم العالي ستواصل 
 المسيرة التعليمية وستفشل كل مخططات االحتالل والحصار.

المرسسات الحقوقية استمرار الحصار من جهته، استنكر الصوراني في كلمته التي ألقاها نيابة عن 
 على قطاع غزة والذي يرثر على جميع مفاصل الحياة الفلسطينية ومنها المجال التعليمي.

وبين أن الحصار يعرقل بشكل خطير إعادة اإلعمار خاصة المدارس التي تم دمرت فهناك عشرات 
صالم.المدارس والمرسسات التعليمية ورياض األطفال قد تضررت وبحاجة إل  عادة إعمار وا 

، من غزة، أن خمس مدارس تعرضت في القطاع للتدمير 5/1/2016الخليج، الشارقة، وأضافت 
مرسسة تعليمية تابعة للحكومة  538األخيرة، فيما تضررت نحو « اإلسرائيلية»الكلي خالل الحرب 

مدرسة  49، و«أونروا»مدرسة تابعة ل  91، و«أونروا»ووكالة األمم المتحدة لغو  وتشغيل الالجئين 
 مرسسة تعليم عال. 12روضة أطفال، و 199خاصة، و

 
 خبير اقتصادي: الحكومة الفلسطينية اضطرت أن تقترض لتغطي العجز في الموازنة .6

هللا من معهد "ماس": الوضع لن يستمر، ويمكن أن  المحلل االقتصادي سمير عبد قال: رام هللا
لغاية األن،  2012يعيش في حالة تباطر مستمرة منذ عام يتفجر في أي لحظة، كون القطاع الخاص 
المستمر على المصادر، ومستويات البطالة ما  اإلسرائيليوآفاق االستثمار صعبة بسبب التضييق 

في غزة وهي ضعت ما هي عليه بالضفة الغربية، ونسب الفقر عالية، والذين يتلقون  مرتفعةزالت 
 في تزايد. إعانات

الحكومة الفلسطينية اضطرت أن تقترض لتغطي العجز في الموازنة التي لم تت  وكشت عبد هللا أن
مليون دوالر وهي نصت  720بها المعونات المقدمة من الدول المانحة، والتي كانت في حدود 

 500المطلوب لتغطية النفقات الجارية والتطويرية، ولكن النفقات الجارية كان العجز فيها كبير )نحو 
 .2015( ولم تستطع الحكومة سّو االقتراض، لذلك ازدادت مديونتها عام مليون دوالر

 4/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 "الشعبية": ممارسات االحتالل لن توقف االنتفاضة .7
قالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" إن تصاعد الممارسات اإلسرائيلية الممنهجة ضد : رام هللا

ينيين، تعّبر عن "عمل جبان يشّكل أساس الررية الصهيونية القائمة على عائالت الشهداء الفلسط
وأشارت الجبهة في بيان لها، يوم االثنين، إلى أن "التجربة الملموسة أكدت فشل  اإلرهاب والقتل".
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تلك الممارسات"، مركدة أن "الهجمة الصهيونية ترفع من نسبة تأييد الفلسطينيين لالنتفاضة 
لبت المجتمع الدولي واألمم المتحدة والمرسسات المعنية، بر "الوقوت عند مسئولياتها وطا والمقاومة".

في التصدي إلرهاب الدولة الصهيوني"، مشددة على أن "ممارسات االحتالل تخطت كل الحدود 
ولفت بيان "الشعبية"، إلى أن سياسة هدم البيوت واعتقال األطفال الُقّصر وا غالق  والخطوط الحمراء".

 قّر والمدن بالحواجز، تمثل "اختبارًا حقيقيًا لمدّ مصداقية المرسسات الدولية".ال
يذكر أن سلطات االحتالل أقدمت، صبام يوم االثنين، على هدم منزل عائلة الشهيد بهاء عليان من 
الداخل، وا غالق منزل عائلة الشهيد عالء أبو جمل بالباطون، وكالهما في بلدة جبل المكبر في 

 القدس المحتلة.مدينة 
 4/1/2016، قدس برس

 
 قبل تنفيذها له جهز مخبئا  قد يكون  أبيبمنفذ عملية تل األمن تعتقد أن  أجهزةمعاريف:  .8

ذكرت صحيفة معاريت العبرية، مساء اليوم االثنين، أن "لدّ أجهزة األمن في إسرائيل تقييما : القدس
بيب يوم الجمعة الماضي هو تجهيزج مخبئا له أمنيا يشير إلى أن السر في اختفاء منفذ عملية تل أ

 قبيل تنفيذ الهجوم".
 األمن أجهزةأيام متتالية من البح  عن المنفذ، فإن االعتقاد السائد لدّ  4انه وبعد  إلى وأشارت

 المنفذ قد يكون مختبئا في مكان جهزج مسبقا بكل احتياجاته من طعام وغيرج. أن اإلسرائيلية
لجيش انضم إلى الشرطة و"الشاباك" والوحدات الخاصة في البح  عن منفذ وحسب الصحيفة، فإن ا

العملية، مشيرًة إلى أنه تم توزيع مزيد من الصور الشخصية له كما تقرر زيادة الضغط على ذويه 
 أي معلومة ومطالبته بتسليم نفسه. إلىلمحاولة الوصول 

 4/1/2016القدس، القدس، موقع صحيفة 
 

 "القسام" حول "وحدة الظل" ُيظهر إنجازا  أمنيا  للمقاومة الفلسطينية: شريط عسكريخبير  .9
قال الخبير العسكري الفلسطيني، واصت عريقات، إن شريط الفيديو الذي نشرته "كتائب : رام هللا

نسانية في آن واحد".  القسام" الجنام العسكري لحركة "حماس"، يحمل رسائل "أمنية وا 
أمس األحد، تسجياًل مصورًا حول "وحدة الظل"، التي قالت إنها  وكانت "كتائب القسام" عرضت،

 تأسست منذ عشر سنوات، وُتسند لها مهمة تأمين من أسمتهم "أسّر العدو".
وبّين عريقات في حدي  لر "قدس برس"، يوم االثنين، أن الشريط ُيظهر إنجازًا أمنيًا للمقاومة 

ي "جلعاد شاليط" مدة خمس سنوات، دون أن يتمكن الفلسطينية خالل احتفاظها بالجندي اإلسرائيل
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وأضات "الشريط أظهر أن شاليط كان يعيش حياة طبيعية في قطاع  االحتالل من اكتشات مكانه.
غزة، ويعامل معاملة إنسانية، وفق تعاليم الدين اإلسالمي، بعكس معاملة دولة االحتالل مع األسّر 

لمقاومة بدت متقنة لر "فنون الحرب النفسية، وبدأت بها إلى أن ا وأشار الفلسطينيين في سجونها".
على الجبهة الداخلية اإلسرائيلية"، مرجحًا أن يكون الغرض من الشريط "تحريك ملت األسّر 

  اإلسرائيليين لدّ المقاومة في غزة".
 وأفاد عريقات، بأن الشريط يحتوي على رسالة مضمونها "إظهار قوة الفلسطينيين في التعامل مع
رسال رسالة لإلسرائيليين أن أجهزتهم األمنية ضعيفة وال يجب االعتماد  قضية احتجاز شاليط، وا 

 عليها، رغم تعزيز إمكانياتها بمعدات تكنولوجية متطورة".
ورأّ اللواء واصت عريقات أن ب  شريط "وحدة الظل" لم يكن خطًأ، مركدًا أنه "يثبت قوة الموقت 

وتابع "الشريط يعزز من عناصر قوة الجبهة الداخلية  رائيلي".الفلسطيني وضعت الموقت اإلس
 الفلسطينية"، مرجحًا وجود "شيء ما يجري من تحت الطاولة"، على حد تعبيرج.

وشّدد على أن توقيت إصدار الشريط، لم يأِت من فراغ، وجاء في وقت تعاني فيه دولة االحتالل من 
 وحالة رعب وهلع بسبب العمليات الفلسطينية".عزلة دولية وتعيش حالة فشل عسكري وسياسي، 

 4/1/2016قدس برس، 
 
 "قناص الخليل" طليق يثير رعب جنود االحتالل والمستوطنينالعبري:  واالموقع  .11

ال اإلخباري اإلسرائيلي إن الجنود اإلسرائيليين ما زالوا موجودين على قائمة قال موقع وا :تل أبيب
ن قوات االحتالل ينتظر منه أن يخطئ الخطأ األول.أهدات من يوصت بر "قناص الخليل"  ، وا 

ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها قادة جيش االحتالل وجهاز األمن العام "شاباك" لكن قناص الخليل ال 
 يترك خلفه آثارا تساعد في تعقبه ومالحقته.

أبو سنينة، وقد سبق ويسود االعتقاد لدّ الضباط اإلسرائيليين بأن هذا القناص يعمل من داخل حي 
له أن قام بثال  عمليات إطالق نار، أسفرت إحداها عن مقتل جندي إسرائيلي، كما أصيب جنديان 

 مساء األحد بإطالق نار في عمليتين منفصلتين.
ال أن شبكات التواصل االجتماعي الفلسطينية تواصل إشادتها بمنفذ عمليات وأضات مراسل موقع وا

ائيليين، بينما يواجه الجيش والشاباك صعوبات في وضع يدهم عليه، وهو القنص ضد الجنود اإلسر 
 ما بات يشكل تهديدا على الجمهور اليهودي بمدينة الخليل.

ويجري الخبراء األمنيون بإسرائيل ما وصفه الموقع اإلخباري بر "حرب أدمغة" للقبض على قناص 
 الخليل، وهم بانتظار أن يرتكب الخطأ األول.
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الموقع اإلخباري إلى أن قائد كتيبة يهودا "ياريت بن عزرا" أصدر قرارا في ضوء تزايد  وأشار ذلك
عمليات القنص باالستيالء على عدد من المباني العربية بالخليل بحي  تكون مطلة على الحرم 
اإلبراهيمي، في وقت عزز جيش االحتالل قواته داخل األحياء العربية، وأجّر عمليات تمشيط في 

.محاول  ة للعثور على القناص، ولكن دون جدّو
، اعتلى جنود االحتالل أسطم المنازل الفلسطينية، في ظل ما  وخشية التعرض لعمليات قنص أخّر
تسببت به هجمات الطعن من تناسش لعمليات إطالق النار لبعض الوقت، فيما تسود حالة من الذعر 

 أوساط المستوطنين.
" بحسب خبير عسكري اختيارج قنص الجندي بطريقة ال يتم فيها وما يشير إلى حرفية "قناص الخليل

العثور على الرصاصة التي مزقت عنق الجندي، حي  اختار القناص عمدًا قنص الجندي الذي يقع 
خلفه مكان مفتوم حتى تواصل الرصاصة طريقها، وبذلك حرم "قناص الخليل" المحققين من خيط 

دقية المستخدمة بالهجوم، وبالفعل لم يتم حتى اآلن العثور على مهم في القضية قد يشير إلى نوع البن
 الرصاصة المستخدمة في الهجوم.

لم تمتلك أي معلومات أو إنذارات  اإلسرائيليةسابقة إلى أن االستخبارات  إسرائيليةولفتت تحليالت 
ذلك فإن حالة  حول نية مجموعات أو أفراد فلسطينيين تنفيذ هجمات في البلدة القديمة بالخليل ومع

 استنفار تسود أوساط جيش االحتالل لتأمين حماية المستوطنين.
؛ فانه يتطلب تنفيذ عملية قنص مثل التي نفذها "قناص الخليل" القيام اإلسرائيليينوبحسب الخبراء 

بثال  خطوات، الخطوة األولى هي جمع المعلومات المسبقة عن المكان والهدت األنسب واللحظة 
فيذ الهجوم، وهذا يحتاج وقتا طويال واختيارا ُمحكما، ثم تنفيذ الهجوم، ثم االنسحاب األفضل لتن

اآلمن، والخطوات الثال  تشير إلى أن "قناص الخليل" تجاوزها بحرفية عالية، بحسب ما اعترت به 
 ىعل عد  خبراء، وسبق ذلك نجاحه أيضا بالحصول والتدرب على السالم، ما يشير إلى أن العمليات تُ 

 نار هادئة، وبأعصاب باردة جدًا!
قوات االحتالل تسابق الزمن للقبض على القناص قبل دخول المنخفض  أن إسرائيليةوذكرت مصادر 

 القادم يوم الجمعة كي ال يستفيد من الطقس العاصت الذي يحد من الحركة.
 5/1/2016األيام، رام هللا،  

 
 في القدس ة طعن شرطي إسرائيليبزعم محاولفلسطيني  علىاالحتالل يطلق النار  .11

القدس: أطلقت الشرطة اإلسرائيلية النار، أمس، على شاب فلسطيني في حي المصرارة في القدس 
 الشرقية المحتلة بعد أن زعمت أنه حاول طعن شرطي إسرائيلي.



 
 
 
 

 

 12 ص                                              3803 العدد:        5/1/20165 الثالثاء التاريخ: 
  

وقال شهود عيان إن قوات االحتالل اإلسرائيلي تركت الشاب ينزت على األرض، وهو مكبل اليدين، 
 لفترة من الوقت ومن ثم قامت بنزع مالبسه قبل السمام بتقديم اإلسعافات له.

عاما( إبراز هويته ولكنه  17وقالت الشرطة اإلسرائيلية في بيان لها إن عناصرها طلبوا من الشاب )
الشرطة الذي دفعه ما أدّ إلى قذت السكين  أفراداستل سكينا بدال من الهوية محاوال طعن أحد 

 النار على الجزء السفلي من جسدج فأصابه بقدمه. بإطالقل أن يقوم شرطي آخر بعيدا قب
هرب مهروال والسكين بيدج قبل إطالق النار على قدميه مجددا وبالتالي تحييدج »وأضافت الشرطة: 

 «.واعتقاله دون تسجيل إصابات في صفوت أفراد الشرطة
إصابة فتاة »كن ليس نتيجة طعنهما مشيرة إلى وبحسب الشرطة اإلسرائيلية فإن إسرائيليين أصيبا ول

سرائيلي أصيب بالهلع  «.بخدش بقدمها وا 
 5/1/2016األيام، رام هللا، 

 
 الجديدة تضرب مصداقية الجيش اإلسرائيلي "شاليط"صور  .12

بدت رسائل كتائب الشهيد عز الدين القسام في آخر شريط مصور أكثر : أحمد عبد العال - غزة
السابقة، فقد ختمت الفيديو الذي بثته بصورة فتم ملت للجندي اإلسرائيلي وضوحا من الرسائل 

، وجنديين آخرين 2014شارول آرون الذي أعلنت أسرج في العدوان األخير على قطاع غزة صيت 
مظليين، في إشارة الحتمالية وجود جنود قد يكونون أحياء لديها لن تفصم عن مصيرهم إال بصفقة 

الذي أفرج -وأرفقت الكتائب الفيديو بمشاهد للجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط  يل.أو بثمن تدفعه إسرائ
بين آسريه الذين كانوا مدنيين، وكان واضحا  -أسيرا فلسطينيا 1,050عنه في صفقة تبادل مقابل 

 أنهم في شقة مجهزة، وفي مشاهد أخّر ظهر شاليط وهو يشوي الدجاج في مكان مفتوم.
ن اإلسرائيلي عالء الريماوي أن الجيش اإلسرائيلي يعرت أن لديه جنودا ويّر المختص في الشأ

 مفقودين في قطاع غزة ويعرت كم عددهم، وهذج رسالة بالدرجة األولى ألهالي الجنود اإلسرائيليين.
وتعليقا على الصورة التي ختم بها الشريط المصور، يّر الريماوي أن الصور تشير بوضوم إلى 

ود لدّ القسام، وأن الحدي  عن تفاصيل أكثر حول مصيرهم وحالتهم ستدفع وجود عدد من الجن
ويقول الريماوي للجزيرة نت "أهالي الجنود اإلسرائيليين لن يطمئنوا بعد اليوم للرواية  ثمنه إسرائيل.

اإلسرائيلية التي تقول إن جنودهم قتلوا في المعارك أثناء العدوان على غزة، فهذج الصور ستضرب 
 ية الجيش اإلسرائيلي أمام جمهورج".مصداق

من جهته، يقول الباح  في الشأن الفلسطيني حمزة أبو شنب "على الصعيد العسكري، الفيديو يشير 
بوضوم إلى أننا أمام جيش أشبه بالجيش النظامي المتكامل وليس مجموعات مسلحة فقط، وأن هذا 
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ني، يعتبر أن الرسالة ألهالي الجنود وعلى الصعيد األم الجيش ينشئ وحداته حسب احتياجاته".
اإلسرائيليين في قطاع غزة هي أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية التي كانت تراقب قطاع غزة عن كثب 

 لم تستطع تحقيق أي اختراق في هذا الشأن ولم تستطع الحصول على أي معلومة حول شاليط.
 4/1/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 لعدة ساعات احتجازهبعد  يخ خضر عدناناالحتالل يفرج عن الش .13

لعدة  احتجازجأفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن األسير المحرر الشيخ خضر عدنان بعد 
واعتقلت قوات االحتالل خضر عدنان على مدخل بلدة سلواد شرقي رام هللا. وقال شهود  ساعات.

اركة في اعتصام تضامني مع أحد عيان إن الشيخ خضر كان في طريقه إلى مدينة رام هللا للمش
 األسّر المضربين عن الطعام داخل سجون االحتالل.

وقامت قوات االحتالل بتوقيت عدنان القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي واعتقاله على أحد الحواجز 
 العسكرية على مدخل البلدة واقتيادج إلى أحد مراكز التحقيق.

 4/1/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 بزعم حيازتهما سكينا   في القدس الشرقية طفلينال اعتق .14

القدس: اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية طفلين في منطقة باب الساهرة في القدس الشرقية المحتلة بزعم 
عاما، في  15وقالت الشرطة اإلسرائيلية في بيان إنها أوقفت الطفلين، أعمارهما  حيازتهما سكينا.

وأشارت إلى انه تمت إحالة الطفلين إلى  في مالبسهما على سكينين.منطقة باب الساهرة قبل العثور 
 التحقيق.

 5/1/2016األيام، رام هللا، 

 

 دعو إلسقاط تقليصات "أونروا" بلبنانيمكتب شؤون الالجئين في حماس  .15
قال مكتب شرون الالجئين في حركة "حماس"، يوم اإلثنين، إن وكالة غو  وتشغيل : الرأي-غزة

لسطينيين )أونروا( بدأت بتنفيذ تقليصات على خدماتها لالجئين في لبنان منذ بداية الالجئين الف
 ، معتبًرا ذلك "جريمة جديدة بحق أبناء شعبنا".2016

وشدد المكتب في بيان صحفي على رفضه لهذج القرارات، داعًيا "إلسقاطها بكل الوسائل السلمية 
 المتاحة".
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صات خاص بفلسطينيي لبنان يطال حاالت المستّو الثاني من وأوضم أن "أونروا" أقرت برنامج تقلي
في  %95في المستشفيات الحكومية، و %85في المستشفيات الخاصة، و %80إلى  100%

 مستشفيات الهالل األحمر الفلسطيني.
من كلفة العالج  %20وأضافت "ما يعني أنه فرض على الالجئ الفلسطيني أن يدفع فرقًا يصل إلى 

من  %95الثاني. مع العلم أن عدد حاالت المرض في المستّو الثاني تصل إلى نسبة في المستّو 
 عموم المرضى".

ودعا المكتب إلى التحرك الفوري على أوسع نطاق ممكن ضد هذج القرارات، مطالًبا المرجعية 
لية السياسية الموحدة )الفصائل والتحالت والقّو والسفارة( إلى عقد اجتماع طارئ لتحّمل المسرو 

طالق التحركات واالحتجاجات ضد "جريمة التقليصات الجديدة".  وا 
وح  جميع الجهات المعنية بتحّمل مسروليتها تجاج قضية شعبنا، وعلى رأسهم األمم المتحدة والدول 

 المانحة والدولة اللبنانية، للضغط على إدارة "األونروا" للتراجع عن هذج التقليصات.
 4/1/2016، إلعالموكالة الرأي الفلسطينية ل

 
 يةلعربلبلدات اتعجيزية قبل تحويل الميزانيات ل شروطا   يدرسنتنياهو  .16

تبرين مسراء يروم اإلثنرين، أنره بعررد خمسرة أيرام فقرط مرن مصرادقة الحكومرة علرى الخطررة : هاشرم حمردان
مليررار شرريكل، فررإن رئرريس الحكومررة بنيررامين  10الخماسررية لتطرروير البلرردات العربيررة، بقيمررة تزيررد عررن 

 تنياهو، يدرس وضع سلسلة من الشروط مقابل الحصول على المساعدة المالية المقررة.ن
وتشير تقديرات إلى أن نتنياهو، وفي أعقراب عمليرة إطرالق النرار فري شرارع آديزنغروتآ فري ترل أبيرب، 
الجمعررة الماضرري، والترري يشررتبه بررأن شررابا مررن قريررة عررارة يرردعى نشررأت ملحررم هررو الررذي نفررذها، يرردرس 

وجرراء أن نتنيرراهو عررين الرروزيرين المتطرررفين يرراريت  تعجيزيررة قبررل البرردء بتطبيررق الخطررة. وضررع شررروط
ليفرررين وزئيرررت إلكرررين لبلرررورة سلسرررلة مرررن الشرررروط والمبرررادئ للعررررب فررري الرررداخل مقابرررل الحصرررول علرررى 

 وبحسب تقرير أعدته القناة التلفزيونية اإلسرائيلية الثانية فمن المتوقع أن تتركز توصريات المساعدات.
 الوزراء بإنفاذ القانون، وااللتزام بقوانين التخطيط والبناء.

 4/1/2016، 48عرب 
 

 العتماد على قوات األمن ومواصلة حياتهم كالمعتادااإلسرائيليين جلعاد أردان: على  .17
إنرره ال يوجررد سرربب  اإلثنررين قررال وزيررر األمررن الررداخلي جلعرراد أردان لإلذاعررة العامررة يرروم: وديررع عررواودة

 بأن منفذ العملية ما يزال في تل أبيب وليس بمكان آخر.لالعتقاد 
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وشرردد أردان علررى عرردم قدرترره الكشررت عررن المزيررد مررن المعلومررات حررول العمليررة، مبررديا تفهمرره للقلررق 
غير أنه دعا اإلسرائيليين لالعتماد على قوات األمن ومواصلة حياتهم كالمعتاد،  الواسع في تل أبيب.

ت للشرطة بعرد إطرالع الجمهرور علرى مرا يجرري بشركل كرات، مثلمرا رفرض رافضا االنتقادات واالتهاما
 التعقيب على اتهامات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لفلسطينيي الداخل.

 4/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

هرتزوج: تحريض نتنياهو على العرب هو حضيض أخالقي.. ما يجري منذ مئة يوم هو انتفاضة  .18
 ثالثة
أمرس، إنره لرو  هرترزوجقال رئيس المعارضة البرلمانية اإلسرائيلية يتسرحاق : م جرايسيبرهو  -الناصرة 

بالمائرة مرن مرواطني إسررائيل ويصرفهم  20كان إلسرائيل رئيس وزراء حقيقي، لما كان سيحرض ضرد 
بأنهم مخالفو قانون، ففري يروم الجمعرة ترم قترل مرواطنين يهروديين، ومرواطن عربري مرن اللرد، إال أن مرا 

 رئيس الوزراء هو التحريض على كل العرب، ولم يكن من قبل مثل هذا الحضيض األخالقي". فعله 
يوم ليس سلسرلة أعمرال برل هرذج انتفاضرة ثالثرة، وال يوجرد  100قائال، إن ما يجري منذ  هرتزوجوتابع 

 رئيس وزراء يتحمل المسرولية عن الوضع القائم ويسعى للخروج منه.
 5/1/2016، الغد، عّمان

 
 ن فقدوا الثقة بحكومتهمواإلسرائيليلمعارضة اإلسرائيلية": نتنياهو مرهق و "ا .19

وفرت عملية تل أبيب فرصة لرئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ لشرن حملرة : وديع عواودة –الناصرة 
نتنيرررراهو واتهمرررره بررررالتهرب مررررن مسررررروليته ويقرررروم بتوجيرررره اللرررروم رئرررريس الرررروزراء بنيررررامين شرسررررة علررررى 

 للمواطنين.
قال هرتسوغ أمس إن نتنياهو يبدو مرهقا مسرتنزفا ويشرعر « المعسكر الصهيوني»تماع لحزبه وفي اج

كل إسرائيلي بذلك ويالحظ الخوت الكبير بمالمحه. وتابع بلهجة سخرية مبديا رغبتره بسرقوط نتنيراهو 
 «.عما قريب سيتوفر لك الكثير من الوقت للراحة والنوم»من الحكم واستبداله 

نرره ال وصررد نتنيرراهو اال نتقررادات وقررال إن سررلطات األمررن تبررذل كررل مررا بوسررعها للقرربض علررى ملحررم، وا 
« يسرائيل بيتنرا»يذهب للنوم نتيجة إرهاق بل يواصل الليل بالنهار من أجل ذلك. وانضم رئيس حزب 

أفيغررردور ليبرمررران لالنتقرررادات وقرررال إن اإلسررررائيليين فقررردوا الثقرررة بحكرررومتهم التررري تفشرررل فررري مواجهرررة 
 «.باإلرها»
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وكررران وزيرررر الشررررطة جلعررراد أردان قرررد حررراول تخفيرررت وطرررأة االنتقرررادات للحكومرررة علرررى خلفيرررة فقررردان 
 الشعور باألمن واألمن بقوله إن حواد  السير تسفر عن ضحايا أكثر من الهجمات الفلسطينية.

سرررمعت أن هنررراك مرررن يقرررارن برررين »مرررن جهتررره سرررخر ليبرمررران مرررن أقررروال أردان وقرررال سررراخرا كعادتررره 
اإلرهراب مرع ضرحايا حرواد  السرير وربمرا مرن األفضرل مفاضرلتها مرع عردد قتلرى الحمرى فهرذا  ضحايا

 «.مالئم أكثر
 5/1/2016، القدس العربي، لندن

 
 فشله في توفير األمن لإلسرائيليينبعد  48فلسطيني على  يحرضنتنياهو النائب يوسف جبارين:  .21

نتقررراداتهم الحرررادة لررررئيس حكومرررة إسررررائيل واصرررل قرررادة فلسرررطينيي الرررداخل ا: وديرررع عرررواودة –الناصررررة 
بنيامين نتنياهو واتهموج برالتحريض الردموي علريهم مرن خرالل توجيره أصرابع االتهرام لهرم بقولره إنره لرن 

إن نتنيرراهو « القرردس العربرري»وقررال عضررو الكنيسررت يوسررت جبررارين لررر «. دولررة داخررل دولررة»يسررمم بررر 
سرررائيليين بررالتحريض علررى المررواطنين العرررب. يحرراول صرررت األنظررار عررن فشررله فرري ترروفير األمررن لإل

وشررردد علرررى ضررررورة التعامرررل بشررركل نزيررره وديمقراطررري مرررع الفلسرررطينيين فررري إسررررائيل بررردال مرررن ترررأجيج 
التوترات القائمة بين العرب واليهود. ودعا للتصرت بحكمة ومسرولية واالعترات بأن االحتالل السبب 

 «.اجد والجهاز التعليمي وجمع األسلحة غير القانونيةمعالجة التحريض في المس»بدال من الدعوة لر 
 5/1/2016، القدس العربي، لندن

 
 في المجتمع العربي فقط توجد آالف قطع السالح غير القانونيرئيس لجنة الداخلية بالكنيست:  .21

سررتجري لجنررة الداخليررة البرلمانيررة فرري الكنيسررت غرردا األربعرراء نقاشررا عرراجال : وديررع عررواودة –الناصرررة 
ول مسررألة السررالم غيررر المرررخص فرري إسرررائيل. وفرري تصررريحات محرضررة علررى العرررب قررال رئرريس حرر

في المجتمع العربي فقط توجد آالت قطع السالم غير القانوني، »اللجنة النائب دافيد مسلم )الليكود( 
التي سرق القسم األكبر منها من الجيش، وتستخدم بشكل يومي وغير قانوني، يمرس بمرواطني الدولرة 

واتهررم شرررطة إسرررائيل بأنهررا تتخرروت مررن العمررل فرري هررذج األمرراكن، «. علررى المسررتّو الجنررائي والقررومي
هناك حاجة »بسبب كميات األسلحة الضخمة الموجدة هناك وبسبب النقص في القّو البشرية. وتابع 

ن، إلقامة محطات جديدة للشرطة وتجنيرد قروات جديردة والردخول إلرى كرل البلردات بهردت تطبيرق القرانو 
عادة عادةالنظام إلى سابق عهدج  وا   «.األمن لمواطني الدولة وا 

 5/1/2016، القدس العربي، لندن
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 ضعف الحكومة سياسيا  عملية تل أبيب نتيجة طبيعية لليبرمان:  .22
اإلخبررراري، عرررن أفيغررردور  "واال"نقرررل دوت غيرررل هرررار مراسرررل موقرررع الصرررحافة اإلسررررائيلية:  –الجزيررررة 

ئيل بيتنا( المعارض ووزير الخارجية السابق، قوله إن عملية ترل أبيرب التري ليبرمان رئيس حزب )إسرا
 وقعت الجمعة الماضية نتيجة طبيعية لما وصفها "السياسة الضعيفة" للحكومة الحالية.

واعتبر ليبرمان أن منفذ العملية كان يقصد قتل اليهود متأثرا بالتحريض الرذي تمارسره وسرائل اإلعرالم 
لفلسررطينية الترري تحصررل علررى األمرروال مررن حكومررة بنيررامين نتنيرراهو، متهمررا األخيررر التابعررة للسررلطة ا

بإبرامره صرفقة تبرادل لىسرّر مررع حركرة حمراس، باعتبارهرا الصرفقة األسرروأ، ألنهرا أسرفرت عرن تشرركيل 
 خاليا مسلحة في الضفة الغربية، آخرها خلية حماس األسبوع الماضي بمدينة القدس.

 4/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 بأوقات عصيبة تمر حاليا   "إسرائيلن: "يلريف .23

صررحيفة "إسرررائيل اليرروم" ذكرررت أنهررا رافقررت الرررئيس رروفررين ريفلررين الصررحافة اإلسرررائيلية:  –الجزيرررة 
خررالل زيارترره لمصررابي عمليررة تررل أبيررب، ونقلررت عنرره أن إسرررائيل تمررر حاليررا بأوقررات عصرريبة، لكنرره 

 ألمن العام )شاباك(.أعرب عن ثقته بقدرات الشرطة وجهاز ا
 4/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الكراهية أن يبث مشاعرل عوفر شيلح: نتنياهو رفض أن يكون رئيسا  لكل اإلسرائيليين وفض   .24

انتقد عوفر شيلم عضو الكنيست ورئيس كتلرة حرزب "هنراك مسرتقبل" الصحافة اإلسرائيلية:  –الجزيرة 
ن بإمكانره عقرب وقروع عمليرة ترل أبيرب أن يخترار برين أن يكرون المعارض، رئيس الوزراء قائال إنره كرا

زعيما لكل اإلسرائيليين بحي  يتعالى على صعوبة اللحظة، أو أن يبقى سياسيًا يبر  مشراعر الخروت 
( عقرب تلرك 48والكراهية، وقد فضل هو الخيار الثاني حين هاجم جميرع العررب بإسررائيل )فلسرطينيي 

 العملية.
 4/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 حكومةالونسي أنه رئيس يحيموفيتش: نتنياهو تصرف كأنه متظاهر يمارس التحريض  .25

رئررريس اعتبررررت شررريلي يحيمررروفيتش عرررن )المعسررركر الصرررهيوني( أن الصرررحافة اإلسررررائيلية:  –الجزيررررة 
نتنيرراهو تصرررت بصررورة "مخجلررة" بتوجيهرره اتهامررات وتحررريض ضررد عرررب إسرررائيل، الرروزراء بنيررامين 
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لى أنه فشل كليا في مواجهة موجة العمليات الحاصلة ضد إسرائيل، وبردل أن يتصررت بشركل مشيرة إ
 مسرول، فقد أظهر نفسه كما لو كان متظاهرا يمارس التحريض، ونسي أنه رئيس حكومة. 

 4/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 أبيب منفذ عملية تلطلبت من السلطة الفلسطينية المساعدة في البحث عن  "إسرائيل" .26

بعد مدة قصيرة من تحديد هويرة نشرأت ملحرم، مطلرق النرار فري شرارع آديزنجروتآ بمدينرة : رامي حيدر
تل أبيب، طلبت إسرائيل من السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية، المساعدة لتحديرد مكران ملحرم، فري 

سطينية تتعلق بملحرم ظل وجود احتمال فرارج إلى الضفة الغربية، ونقلت إسرائيل معلومات للسلطة الفل
 مقابل مساعدتها.

ومنررذ تقررديم الطلررب للسرررلطة الفلسررطينية، بعررد وقرررت قصررير مررن إطررالق النرررار، تتواصررل أجهررزة األمرررن 
اإلسرررائيلية مررع نظيرتهررا فرري السررلطة الفلسررطينية مررن أجررل تحديررد مكرران ملحررم، ولررم تسررتثني الجهترران 

 إمكانية دخوله الضفة الغربية واختبائه هناك.
 4/1/2016 ،48عرب 

 
 ا كانوايرفض قتل المدنيين أي   المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل": الحركة العربية للتغيير" .27

أصدرت الحركة العربية للتغيير برئاسة عضو الكنيست أحمد الطيبي بيانا : برهوم جرايسي -الناصرة 
تصرريحات تحرريض الررخيص نتنيراهو، وقالرت إن هرذج "الرئيس الروزراء بنيرامين أدانت فيه تصريحات 

ضررد المررواطنين العرررب، ونسررتهجن اسررتغالل نتنيرراهو المتكرررر لرردماء الضررحايا، آخرررهم الضررحايا الررذين 
. علرى مردار األصرليينوقعوا في عملية تل أبيب، للتحريض ضد المواطنين العرب، أصرحاب األرض 
مرات واجتماعرات عديرردة سرنوات عديردة طالبنرا وناشردنا السرلطات بمحاربررة ظراهرة العنرت، وعقردت مررت

بحضور رئيس الحكومة ووزرائره ونرواب مرن الكنيسرت، بهردت الردفع نحرو عمرل جردي لمحاربرة العنرت 
 ومصادرة السالم غير المرخص المنتشر".  

وقال البيان، إن "المجتمع العربري الفلسرطيني فري الرداخل، وهرو جرزء مرن الشرعب الفلسرطيني، بغالبيتره 
ن أيا كانوا، وال نحتاج إلى نصائم أحد أو توجيهاته لنعلن أننا ضرد عمرل ة، يرفض قتل المدنييقالساح

هري مبدئيرة  أبيرببحق مدنيين أبرياء، وعلى هذا األساس فإن رفضنا لعملية القتل التي وقعت في ترل 
 وأخالقية، ونستنكر ألننا ضد قتل المدنيين أيا كانت الضحية وأيا كان المنفذ".

 5/1/2016، الغد، عّمان
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 على نزع الثقة من الحكومة ونصوتعضوا  ي 54كنيست": "ال .28
انتهرت عمليرة التصرويت علرى نرزع الثقرة مرن الحكومرة، بعرد ظهرر يروم اإلثنرين، بغالبيرة : هاشم حمردان

 كنيست. اً عضو  53كنيست مقابل  اً عضو  54للمعارضة، حي  صوت على نزع الثقة 
لة عملية، حي  أن نزع الثقة عن الحكومة تجدر اإلشارة إلى أن هذا التصويت يبقى شكليا وبدون دال

 كنيست على األقل. اً عضو  61في تصويت من هذا النوع يتطلب غالبية 
ورغررم الداللررة الرمزيررة لنررزع الثقررة، الترري قرردمتها كتلررة "يررش عتيررد"، إال أن المعارضررة احتفررت بمظرراهر 

 اإلرباك الذي سببته لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
 4/1/2016، 48عرب 

 
 اإلسرائيلي : قتلة دوابشة غادروا قرية دوما بعد وصول الجيش"يديعوت أحرونوت" .29

صررربام أمرررس « يرررديعوت أحرونررروت»نشررررها موقرررع صرررحيفة « إسررررائيلية»كشرررفت وثيقرررة رسرررمية : )وفرررا(
االثنررين بعررد سررمام المحكمررة العليررا بنشرررها، أن عررددًا مررن المسررتوطنين المتطرررفين غررادروا قريررة دومررا 

والترري حرردثت فيهررا جريمررة حرررق عائلررة دوابشررة، بعررد عشررر دقررائق مررن وصررول جرريش جنرروب نررابلس، 
 االحتالل إلى القرية.

وهذج الوثيقة قدمت للمحكمة العليا من قبل مركرز األمرن فري مسرتوطنات بنيرامين والتري اعتمردت علرى 
 للمحكمررة« يررش ديررن»مشرراهدات لعناصررر األمررن، وقرردمت الوثيقررة ضررمن الرردعوة الترري رفعتهررا منظمررة 

، 2015يوليو/تمرروز  21والوثيقررة حررررت فرري ترراريخ «. عررادي عرراد»العليررا إلخررالء البررررة االسررتيطانية 
 ومنعت الرقابة الصحيفة من نشرها إال بعد الحصول على قرار بالنشر من المحكمة.

التفاصيل التي تشير إليها هذج الوثيقة، تركرد أن عرددًا مرن المسرتوطنين المتطررفين نفرذوا جريمرة حررق 
فجررًا ووصرل  3:42قتل عائلرة دوابشرة ولريس مسرتوطنًا واحردًا، فقرد جرّر تنفيرذ الجريمرة عنرد السراعة و 

« اإلسرررائيلي»، والتقررى فرري القريررة مررع الرردفاع المرردني 3:53جرريش االحررتالل قريررة دومررا عنررد السرراعة 
ة وأوضررم أحررد عناصررر األمررن فرري المسررتوطنات أنرره شرراهد حركرر وسرريارات الهررالل األحمررر الفلسررطيني.

فجررررًا أي بعرررد مرررور عشرررر دقررائق علرررى وجرررود جرريش االحرررتالل فررري  4:03للمسررتوطنين عنرررد السرراعة 
عرادي »البلدة، وهم يغادرون الجرزء الشرمالي منهرا سريرًا علرى األقردام متجهرين نحرو البرررة االسرتيطانية 

نات ، وعنرد السراعة الخامسرة فجرررًا أي بعرد مررور مرا يقرارب السرراعة شراهد ضرابط أمرن للمسررتوط«عراد
، ويتجهرون سريرًا «جفعات هررواج»حركة لخمسة من المستوطنين، وهم ينزلون من سيارة في مستوطنة 

 على األقدام نحو القرية الفلسطينية المجاورة سنجل. 
 5/1/2016، الخليج، الشارقة
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 دولة توراتية نظيفة من األغيار"الشاباك": "التمرد" تنظيم سري متطرف يدعو إلى  .31
عرررواودة: كشرررفت الشررررطة اإلسررررائيلية أن المجررررمين اللرررذين شررراركا فررري إحرررراق عائلرررة وديرررع  –الناصرررة 

اإلرهابيرة، وهري عبرارة عرن تنظريم « تردفيع الرثمن»الدوابشة ينتميان لمجموعة أكثر خطورة من جماعة 
 «.داعش»وهي لحد بعيد نسخة يهودية عن تنظيم الدولة « التمرد»سري متطرت يدعى 

هررردت هرررذا التنظررريم اليهرررودي اإلرهرررابي الجديرررد هرررو زعزعرررة أركررران دولرررة  وتوضررم شررررطة االحرررتالل أن
سقاط نظام الحكم فيها تمهيردا لبنراء مملكرة دينيرة. ويشرارك فري التنظريم السرري شرباب غرادر  إسرائيل وا 
معظمهم األطر التعليمية وتواصلوا بطريق مباشرة غير إلكترونية تهربا من تعقب المخابرات لهم التري 

مررنهم مررن مسررتوطنات الضررفة الغربيررة فرري العررام الماضرري. وعرضررت المخررابرات العامررة أبعرردت سرربعين 
اإلرهابيرررة اليهوديرررة. ويسررررتدل مرررن بيانهررررا أن « التمرررررد»أمرررس التصررررور الغيبررري لمجموعرررة « الشررراباك»

المجموعرررة اإلرهابيرررة بررردأت بتجنيرررد خاليرررا فررري كرررل واحررردة مرررن المسرررتوطنات، وأنهرررا آمنرررت بطررررد كرررل 
بالد وبعررد الخررراب سرريحين موعررد اإلعررالن عررن ملررك ليرررأس دولررة يهوديررة تسررتبدل الفلسررطينيين مررن الرر
 إسرائيل الصهيونية.

وتعتقرد هررذج المجموعررة المتطرفررة التري تتررأثر بالحاخامررات وبالتوجهررات العنصررية الرسررمية فرري إسرررائيل 
طلعروا إلقامتهرا. بأنه ال حق بالحياة لهذج الدولة مثلما ال حرق للعررب فري نطراق الدولرة اليهوديرة التري ت

ووفررق عقيرردة هرررالء اإلرهررابيين يسررمم بقتررل العرررب دون تمييررز، ومررن أبرررز قادتهررا مئيررر ايتينغررر كهانررا 
حفيررد الحاخررام العنصررري الراحررل مئيررر كهانررا الررذي رغررم أنرره لررم يررتهم بعالقررة معينررة بجريمررة دومررا، هررو 

 «.التمرد»المنظر لجماعة 
صررا مرن أتبراع هرذج المجموعرة، علمرا برأن النرواة الصرلبة عن 23وحتى اآلن اعتقلت سلطات االحرتالل 

 عنصرا معظمهم مستوطنون. 40فيها تعد نحو 
منررذ جريمررة « التمرررد»أن عررددا متزايرردا مررن الشررباب اليهررود قررد انضررموا لمجموعررة « الشرراباك»ويالحررظ 

 عمليررة إحررراق مسررجد أو كنيسررة وبعضررهم 11ومررن وقتهررا نفررذت  2013دومررا، وأنهررا تشرركلت فرري عررام 
بضرورة اسرتبدال إسررائيل الصرهيونية بدولرة يهوديرة يحكمهرا ملرك « التمرد»اليوم معتقل إداريا. وترمن 

تعتمد التوراة شريعة لها، وتطرد األغيار من البالد، وتقتل العرب رجاال ونساء وأطفاال، وتبني الهيكرل 
بضررورة هردم كرل شريء  «داعرش»الثال  المزعوم. وترمن المجموعة بما يشبه معتقدات تنظريم الدولرة 

 والبدء بالبناء من جديد خطوة خطوة.
 5/1/2016، القدس العربي، لندن

 
 



 
 
 
 

 

 21 ص                                              3803 العدد:        5/1/20165 الثالثاء التاريخ: 
  

 ذلك إخفاق ا ُمجلجال  للشاباك والشرطة يعدّ  اإلسرائيليواإلعالم .. تل أبيب تحوّلت إلى سجٍن كبيرٍ  .31
ب ترل أبيرب، وعردم بعد مررور ثالثرة أّيرام علرى تنفيرذ العمليرة الفدائّيرة فري قلر زهير أندراوس: –الناصرة 

عاًمرا(  29تمّكن قوات األمن اإلسرائيلّية من إلقاء القربض علرى الُمشرتبه بتنفيرذ العمليرة، نشرأت ملحرم )
من قرية عرعرة في المثل  الشمالي، داخل الّخط األخضر، بدأ اإلعالم العبرّي بحملرةش واسرعة النطراق 

تررارت صررحيفة )يررديعوت أحرونرروت( أن  ضررّد الشرررطة اإلسرررائيلّية وضررّد جهرراز األمررن العررام، حيرر  اخ
ُتعنررون صررفحتها األولررى وبررالبنط العررريض وبررالّخط األحمررر: إخفرراق، الفتررًة إلررى أّنرره بعررد إلقرراء القرربض 
علررى ملحررم، سرريتحّتم علررى قررادة هررذين الجهررازين أن  ُيجيبررا علررى األسررئلة الصررعبة، وعررن كيفيررة تمّكررن 

لشررطة والشراباك، والماكينرة المخابراتّيرة، التري فلسطينّي مرن التهرّرب مرن آالت عناصرر ا-شاب عربيّ 
 تملك أكثر األجهزة تطوًرا وتقّدًما في هذا المجال؟

عالوة على ذلك، صّب أهالي تل أبيب، وهي ثاني أكبر مدينة في الدولة العبرّية، صّبوا جام غضبهم 
مان، علًما أّن حوالي مليون على األجهزة األمنّية اإلسرائيلّية، التي بحسب تعبيرهم، أفقدتهم األمن واأل

مررن سررّكان تررل أبيررب مررا زالرروا ُمحاصرررين فرري بيرروتهم، وال ُيرسررلون أوالدهررم إلررى المرسسررات التعليمّيررة، 
، وشرّدّدت المصرادر اإلسررائيلّية علرى أّن األجهرزة األمنّيرة  خشيًة من أن  يقوم ملحم بتنفيرذ عمليرة أخرّر

 ء الشاب العربّي، األمر الذي يزيد األمر تعقيًدا. ال تملك أّي طرت خيط قد يقود إلى مكان اختفا
 4/1/2016، رأي اليوم، لندن

 
 يهودية تطلق اسم محمد على أطفالهن ا  أمّ  45: اإلسرائيليمكتب اإلحصاء  .32

كشررت عررن مفاجررأة  اإلسرررائيلي اإلحصرراءذكرررت القنرراة السررابعة اإلسرررائيلية أن مكتررب  ي:هاشررم الفخرانرر
أن بعرض األمهررات اليهوديرات أصربحن يطلقررن اسرم محمررد علرى أوالدهررن  فرريمرن العيرار الثقيررل تتمثرل 

فررإن  2014أجراهررا المكتررب لعررام  الترريوأضررافت القنرراة أنرره طبقررا لإلحصررائيات  يهوديررة.رغررم كررون األم 
طفال يحملن اسم أحمرد  11حين هناك  فياإلسالم "محمد"  نبيطفال من أم يهودية يحملون اسم  45

 "عبد".  اسمأطفال يحملن  6مقابل  ية،يهود األمرغم كون ديانة 
مجرال االسرتيعاب أعربرت عرن اسرفها  فريالناشرطة  اإلسررائيليةوأوضحت القنراة أن منظمرة "يرد لىخروة" 

ترررربط  التررريوأضرررافت المنظمرررة أن العالقرررات  النترررائج.الشرررديد جرررراء هرررذج الظررراهرة الغريبرررة وعرررن هرررذج 
، اإلسرررائيليطرررأت علررى المجتمررع  الترريرة الغريبررة اليهوديررات بالمسررلمين كانررت الرردافع وراء هررذج الظرراه

 اإلسالمي.تعد مرشرا على اعتناق هرالء اليهوديات للدين  والتي
 4/1/2016، اليوم السابع، مصر
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 2015في  جنديا   15انتحار الجيش اإلسرائيلي:  .33
نتحروا في أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس، إن عدد الجنود في صفوفه الذين ا :الغد –الناصرة 

جنرررديا، وهرررو ذات عررردد الجنرررود المنتحررررين فررري العرررام قبرررل الماضررري  15، بلررر  2015العرررام الماضررري 
 7شرررهد العررردد األقرررل للجنرررود المنتحررررين، إذ انتحرررر فررري ذلرررك العرررام  2013، إال أنررره فررري العرررام 2014
 جنرررود مرررن برررين المنتحررررين كرررانوا ضرررمن الخدمرررة العسررركرية 10وحسرررب تقريرررر الجررريش، فرررإن  جنرررود.
، ومرن برين 18لعرامهم الرر  إكمرالهم، التي تفرض علرى الشربان اليهرود لمردة ثرال  سرنوات، مرع اإللزامية
ضعفا من نسبتهم من بين السكان  11، كان ثالثة جنود من أصل أثيوبي، ما يعني اإللزاميينالجنود 

 اليهود اإلسرائيليين.
يردعي أن معردل حراالت االنتحرار  ، إال أن الطرب النفسري فري جريش االحرتاللاإلحصرائياتورغم هذج 

 .2000في جيش االحتالل يبقى أقل بكثير مما كان عليه حتى العام 
 5/1/2016، الغد، عّمان

 
 خالل هروبهالفلسطيني سيارة األجرة الشرطة اإلسرائيلية: نشأت ملحم قتل سائق  .34

ينجرروتآ فرري برردأت تفاصرريل هررروب نشررأت ملحررم مررن مكرران إطالقرره النررار فرري شررارع آديز : رامرري حيرردر
مركز تل أبيب تتضم أكثرر فرأكثر مرع كشرت المزيرد مرن التفاصريل التري توصرل إليهرا محققرو الشررطة 
وجهراز األمرن العرام )الشراباك(، وأن ملحرم قترل أمرين شرعبان خرالل هروبره إلرى شرمال مدينرة ترل أبيرب 

 مستقاًل سيارة األجرة التي كان يقودها األخير.
عد هروبره مرن شرارع آديزينجروتآ اسرتقل سريارة األجررة التري يقودهرا وتعتقد الشرطة أن نشأت ملحم، وب

شررعبان، وعنررد اقترررابهم مررن شررمال تررل أبيررب الحررظ ملحررم وجررود حرراجز للشرررطة علررى طريررق آنميرررآ، 
وطلب من شعبان أن ينحرت عن مسارج خوًفا من االعتقال في حال تمكن رجال الشرطة من التعرت 

عرررن مسرررارج، نشرررب شرررجار برررين االثنرررين انتهرررى بقترررل شرررعبان عليررره، وعنررردما رفرررض شرررعبان االنحررررات 
وبعد أن قتله، اتجه ملحم إلى شارع آيونيتسمانآ في  ومواصلة ملحم الطريق وقاد سيارة األجرة بنفسه.

شمال تل أبيب، وألقى جثة شعبان هناك، وواصل طريقه، وبعد عدة مئات مرن األمترار قررر أن يتررك 
 ًقا له قد يمنع هروبه إذا ما واجهته حواجز أخّر للشرطة.سيارة األجرة إذ باتت تمثل عائ

، منهررا أن يكررون  ورغررم كررون هررذا السرريناريو هررو األرجررم لرردّ الشرررطة، لكنهررا تحقررق بإمكانيررات أخررّر
ملحرررم قترررل شرررعبان قبرررل إطرررالق النرررار والتوجررره بسررريارة األجررررة إلرررى شرررارع آديزينجررروتآ وهررررب بهرررا بعرررد 

 يارة أجرة بشكل عشوائي خالل هربه.إطالق النار، أو أن يكون استقل س
 4/1/2016، 48عرب 
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 : عملية تل أبيب دقيقة ومحترفة"معاريف" .35
اعتبررر الخبيررر العسرركري اإلسرررائيلي ألررون بررن دافيررد، فرري مقررال كتبرره بصررحيفة معرراريت، أن عمليررة تررل 

فري موقرع  أبيب تعتبر نموذجا جديدا من الهجمات االحترافية تم التخطيط لها بدقة، وأشار كاتب آخرر
( بررررتنظيم الدولرررة اإلسرررالمية فررري بررررر 48ال" إلرررى التحررراق الررربعض مرررن عررررب إسررررائيل )فلسرررطينيي ا"و 

 التوتر.
وقال بن دافيد إن انخراط هرالء في موجة العمليات التي تسرتهدت اإلسررائيليين لريس أمررا جديردا، ألن 

سرتخدم منفررذ عمليرة تررل أبيررب هررو أن ي -وفقرره-هنراك شرربانا آخررين نفررذوا عمليررات سرابقة، لكررن الجديرد 
 سالحا ناريا، وهو أسلوب جديد في عمل الهجمات المعادية إلسرائيل، كما يراج.

وأشار الكاتب إلى ما وصفها "الطريقة االحترافية" فري تنفيرذ العمليرة ووصرفها براألمر الالفرت، باعتبرار 
وهرو مرا يعنري أن العمليرة أن المنفذ تعمد عدم حمل هاتت خلوي معه، حتى ال يتم تعقبره مرن خاللره، 

مررن برردايتها حتررى نهايتهررا خضررعت لتخطرريط دقيررق مسرربق، وأن المنفررذ عرررت مررن البدايررة مررا هررو مقرردم 
 عليه، من خالل إبدائه برودة أعصاب غير معهودة على منفذي عمليات سابقين.

التي وأضات أن الغالبية العظمى من عررب إسررائيل ال عالقرة لهرم بمثرل هرذج الهجمرات ضرد اليهرود كر
نفرررذت فررري ترررل أبيرررب، مشررريرا إلرررى أنررره التقرررى األشرررهر األخيررررة العديرررد مرررن الشررربان العررررب الرررذين لرررديهم 

 طموحات بحياة جميلة، وال تجذبهم مقوالت تنظيم الدولة أو الخالفة اإلسالمية.
وأوضررم الخبيررر العسرركري أن نتررائج اسررتطالع للرررأي أجررري أخيرررا بررين عرررب إسرررائيل، أشررار إلررى أن 

م أبدّ دعمه ألفكار تنظيم الدولة، دون أن يعني ذلك اقتناعا كامال بهذا التنظيم، ألنه من منه 15%
الناحية العملية فإن أعداد المنضمين أو المتعاطفين مع التنظيم مرن عررب إسررائيل عرددهم أقرل بكثيرر 

-أو هجروم وخرتم برن دافيرد مقالره برالقول إن كرل عمليرة  من أي جالية إسالمية أخّر بالعرالم الغربري.
يثيرررر مرررن جديرررد هرررواجس الخررروت برررين اليهرررود والعررررب داخرررل  -كالرررذي شرررهدته ترررل أبيرررب يررروم الجمعرررة

فرررإن اليهرررود الشرررك أنهرررم  -كمرررا يقرررول-إسررررائيل، وفررري حرررال ارتفرررع مسرررتّو العنرررت لررردّ عررررب إسررررائيل
 سيتعرضون للمزيد من الهجمات الدامية، لكن العرب سوت يعانون أكثر.

 4/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 فلسطينيينمنع سفر على إسرائيليون يجبرون شركة طيران يونانية اإلذاعة اإلسرائيلية:  .36

رّكاًبرررا  الّثالثررراء، أنّ ذكررررت اإلذاعرررة اإلسررررائيلية العامرررة "ريشررريت بيرررت"، صررربيحة اليررروم : الطيرررب غنرررايم
جيران، أجبرروا الّشرركةةة علرى إسرائيلّيين كانوا عل متن طائرة تابعة لشرطة الّطيران اليونانّية الوطنّية، إي

 منع سفر اثنين كانا على ذات الّطائرة، حينما اكتشفوا أنهما عرّبيان من البالد.



 
 
 
 

 

 24 ص                                              3803 العدد:        5/1/20165 الثالثاء التاريخ: 
  

تسلسرررت األحررردا  ابترررداًء مرررن ِعل رررم أحرررد الّرّكررراب الرررذين كرررانوا علرررى مرررتن الطّرررائرة، قبيرررلة إقالعهرررا نحرررو 
الرربالد، والثّرراني مررن القرردس إسرررائيل، أّن راكبررين، جلسررا صرردفًة بجانررب بعضررمها، أحرردهما مررن شررمال 

المحتلرة، ليفتعرل مشركلًة، سررعان مرا انضرّم إليره رّكراب آخررون، ُمرد عينة أن  الرّراكبين العرربيين يشرّكالِن 
لغاء رحلتهما.  تهديًدا أمنيًّا، ُمطالبين بالقيام بتفتيشهما وا 

 افتعله اإلسرائيلّيون!لم تدرك شركة الّطيران بدايًة، ما الّسبةب الكامن وراء هذا الهيجان الذي 
بعد إصرار الّرّكراب، الرذين قراموا برالوقوت )لكري ال تقلرع الطّرائرة، إذ ُيمنرُع اإلقرالع إن لرم يكرن الجميرع 
جلوًسا( ولضيق الوقت المتام أمرام شرركة الّطيرران، قامرت األخيررُة براالقترام علرى العرربّيين أن يتررّجال 

مررًة فرري فنرردق علررى حسررابها. واضررطّر العربّيرران الّنررزول مررن الطّررائرة، بعررد أن وعرردتهما بررأن تمنحهمررا إقا
 على الّطائرة، خضوًعا قسريًّا لطلبات اإلسرائيلّيين.

إاّل أّن الّرّكرررراب اإلسرررررائيلّيين لررررم يكتفرررروا برررراألمر، وطررررالبوا الّشررررركةةة أن تقرررروم بتفترررريش أمتعررررة المررررواطنين 
وعنردها، احرتج  قسرم مرن  اليونانّيرة.الّطيرران  العربّيين، ما قوِبلة برالّرفض مرن قبرِل المسررولين فري شرركة

اإلسررائيلّيين علرى الررّرفض، وطلبروا الّنررزول مرن علررى الطّرائرة، إاّل أّنهررم تراجعروا بعررد أن أعلمرتهم القيررادة 
 أّنها لن تمنحهم إقامة في فندق على حسابها.

 5/1/2016، 48عرب 
 

جرام سلطات االحتالل والمس .37  توطنينمفتي فلسطين يندد بعنصرية وا 
تواصلت أمس االنتقادات لرئيس الوزراء اإلسرائيلي : نادية سعد الدين، برهوم جرايسي -الناصرة 

"بمعالجة إزعاج ضجيج  معده، وتو  48بنيامين نتنياهو، الستمرارج في حملة التحريض على فلسطينيي 
ماحة الشيخ محمد المساجد"، وهو األمر الذي ندد به المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية س

 حسين، ووصفه بر"الزعم الباطل".
وقال، في تصريم أمس، إن "هذا الوعيد يتماشى مع اقترام أحد األحزاب اإلسرائيلية بتحديد استعمال 

 سماعات المساجد بزعم توظيفها للتحريض على العنت واإلرهاب".
ليونسكو"، إلى التدخل لوقت ودعا "الهيئات والمرسسات المحلية والدولية، وفي مقدمتها منظمة "ا

 االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة والمتزايدة ضّد المساجد واآلثار اإلسالمية".
جرام سلطات االحتالل والمستوطنين ضّد الشعب الفلسطيني ومقدساته  وحذر من "خطورة عنصرية وا 

نسانيته، والتي تشعل نار الكراهية والحقد في المنطقة وترججها، وت نذر بحرب دينية ال يمكن وأرضه وا 
 معرفة عواقبها".
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كما نّدد بالدعوة "المتطرفة لمنظمة "الهافا" اليمينية لحرق الكنائس في القدس المحتلة"، معتبرًا أنها 
نكارهم اآلخر،  "تصّب في خانة اإلجرام والتطّرت، وتجّسد عنصرية االحتالل وتطرت منظماته، وا 

ا يأتي وفق خطة إسرائيلية ممنهجة لطمّس كل ما هو عربي في ونوج إلى أن "هذ واستباحة مقدساته".
 فلسطين واستبداله باليهودي، تجاوزًا للشرائع واألعرات والقوانين الدولية".

وكانت سلطات االحتالل قد "منعت رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي الشريت، بمدينة الخليل، نحو 
توطنين"، وفق مدير أوقات الخليل إسماعيل أبو مرة خالل العام الماضي بحجة إزعاج المس 600

 الحالوة.
 5/1/2016الغد، عم ان، 

 
 بعد بيعه أراٍض لالحتاللالمؤسسات األرثوذكسية تقرر مقاطعة البطريرك ثيوفيلوس  .38

حسن عبد الجواد: قررت المرسسات األرثوذكسية في مدن بيت لحم وبيت جاال وبيت ساحور، 
في فلسطين، والحراك الشبابي العربي األرثوذكسي، مقاطعة استقبال  والمجلس المركزي األرثوذكسي

 البطريرك ثيوفيلوس الثال  في احتفاالت عيد الميالد المجيد.
وأوضحت أنها لن تتوجه إلى دير مار الياس الستقبال البطريرك، كما جرت العادة، ولن تستقبله في 

يدعو إليه البطريرك في مقر دير كنيسة  ساحة كنيسة المهد، وستقاطع حفل العشاء السنوي الذي
 .6/1/2016المهد، وكذلك المراسم المتبعة في 

جاء ذلك في بيان للشعب الفلسطيني، وأبناء الطائفة العربية األرثوذكسية في فلسطين، أصدرته 
أمس، المرسسات والجمعيات والفعاليات األرثوذكسية إثر سلسلة اجتماعات لصياغة التوجهات 

 بمراسم احتفاالت أعياد الميالد لهذا األسبوع، والخطوات العملية الالحقة.المتعلقة 
على  إمعان البطريرك ثيوفيلوس الثال  في السير"ولفتت المرسسات والفعاليات األرثوذكسية، إلى 

النهج والسياسات واإلجراءات والممارسات التي طالما طالبناج بالكت عنها، والتي تسيء إلى الكنيسة 
 . "ة العربية األرثوذكسية، والتي هي جزء ال يتجزأ من القضية الفلسطينيةوالقضي

تتمثل في االستمرار في تسريب األراضي والعقارات الوقفية "وأوضحت أن هذج الممارسات 
األرثوذكسية بيعا أو تأجيرا، بما ال يساهم في تعزيز صمود وثبات أبناء الرعية على أرض اآلباء 

 ".في تهجير الشباب المسيحيواألجداد، بل يساهم 
 5/1/2016األيام، رام هللا، 
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 نتهاكات في سجن الدامونال  تتعرض األسيرات الفلسطينيات: نادي األسير .39
كشت نادي األسير الفلسطيني عن انتهاكات تتعرض لها األسيرات الفلسطينيات الالئي تحتجزهن 

 سلطات االحتالل اإلسرائيلي في سجن الدامون.
أسيرة تحتجزهن سلطات االحتالل في سجن الدامون، غالبيتهن من  23يوم االثنين إن وقال النادي 

األسيرات الموقوفات إضافة إلى ثال  أسيرات معتقالت إداريا، يعانين من االكتظاظ داخل القسم 
 جراء استمرار حمالت االعتقال بحق الفتيات والنساء.

روت األسيرة سعاد رزيقات من الخليل والمعتقلة  وأثناء زيارة قامت بها محامية النادي إلى السجن
إداريا عن احتجازها في سجن عزل الرملة قبل أن تنقل، وقالت إنها احتجزت في ظروت قاسية لمدة 

 يوما داخل زنزانة صغيرة فيها شباك من األعلى مغطى بشبك. 13
ها بغطاء خفيت جدا وأضافت زريقات أن ما زاد من معاناتها البرد القارس، فإدارة السجن زودت

 يوما تم إخراجها للفورة مرة واحدة. 13واضطرت للنوم على فرشة رفيعة، وخالل 
أسيرة، وتتخوت مرسسات حقوقية  18وارتفع عدد األسيرات منذ انتفاضة القدس بعد أن كن في حدود 

تشير  تعنى بشرون األسّر وحقوق اإلنسان من تصعيد االحتالل االعتقال بحق الفلسطينيات، حي 
دراسات ومعطيات ميدانية إلى أنه تم استهدات النساء باالعتقال واالحتجاز واالعتداء وقتلهن بدم 

 بارد.
 4/1/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 القدس: سلطات االحتالل تهدم منزل عليان وتغلق منافذ منزل أبو جمل في جبل المكبر .41

ة لترويه وأفراد عائلته بعد أن هدمت سلطات أقام المحامي محمد عليان خيم عبد الرروت أرناروط:
االحتالل اإلسرائيلي منزله في حي جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة بداعي أن ابنه الشهيد 

 بهاء كان يقيم فيه.
وشارك المئات من عناصر الشرطة والجيش اإلسرائيلي في عملية الهدم الداخلي لمنزل عليان وضخ 

 ن إلغالق المنافذ في منزل الشهيد عالء أبو جمل في جبل المكبر أيضا.كميات كبيرة من الباطو 
في منزل يعود  اإلسمنتوفي ذات الوقت فقد ضخت سلطات االحتالل اإلسرائيلي كميات كبيرة من 

 لعائلة أبو جمل في حي جبل المكبر أيضا.
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منزل وأخبرته بنيتها ولفت والد الشهيد عالء أبو جمل إلى أن قوات االحتالل اعتدت عليه داخل ال
، في حين سبق ذلك إحدا  حفر وثقوب في منزل الشهيد بهاء عليان في باإلسمنتالمنزل  إغالق

 نفس الحي.
 5/1/2016األيام، رام هللا، 

 
 مواطنا  في الضفة 23مواطنا  في قطنة واعتقال  11إصابة  .41

عامًا(، في بلدة  21ل طه )مواطنًا بجروم خالل مواجهات أعقبت تشييع الشهيد أحمد جما 11أصيب 
قطنة شمال غربي مدينة القدس المحتلة، أمس، كما أصيب خمسة مواطنين باالختناق نتيجة احتراق 
منزل ببلدة جيوس شرق قلقيلية، جراء قنابل الغاز السام والقنابل المضيئة التي أطلقتها قوات 

 .االحتالل على منازل المواطنين
بالرصاص المعدني المغلت  وأربعةشبان بالرصاص الحي،  سبعةوأشارت مصادر طبية إلى إصابة 

بالمطاط خالل المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات االحتالل في بلدة قطنة عقب تشييع 
 الشهيد طه.

وفي قطاع غزة، استهدفت قوات االحتالل، أمس، المزارعين شرق مدينة غزة، بوابل من الرصاص 
 ع إصابات.الحي، دون أن يبل  عن وقو 

شرق حي الشجاعية « ناحل عوز»وأطلقت قوات االحتالل المتمركزة في أبراج المراقبة بمحيط موقع 
شرق المدينة، الرصاص على مجموعة من المزارعين حاولوا الوصول إلى أراضيهم الزراعية 

 الحدودية، وأجبرتهم على تركها.
مواطنًا، خالل عمليات دهم  23من جانب آخر، اعتقلت قوات االحتالل أمس والليلة قبل الماضية 
 في محافظات الخليل وطوباس والقدس وجنين ونابلس ورام هللا والبيرة.

مواطنين إثر مداهمات بالمدينة وبلدتي بيت أمر  سبعةففي الخليل اعتقلت قوات االحتالل، أمس، 
 والسموع.

كما اعتقلت ثالثة  ،طوباس اعتقلت قوات االحتالل أربعة شبان من مخيم الفارعة وفي محافظة
 ،ين في محافظة نابلسومواطنة  ،وخمسة مواطنين في محافظة جنين ،مواطنين من محافظة القدس

 كما اعتقلت شابًا آخر من محافظة رام هللا. ،وفي محافظة بيت لحم اعتقلت شاباً 
 5/1/2016األيام، رام هللا، 
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 األرض"كسارات االحتالل" في الضفة.. تتمدد وتلتهم  .42
 إلسرائيليينالكسارات المملوكة  أن اإلثنين كشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر يوم :رام هللا

الفلسطينية،  األراضيالمحتلة تقوم بتوسيع مساحاتها عبر التهام المزيد من  األراضيوتعمل على 
ا يسمى بر"االدارة مّ ول على التصاريم الالزمة لذلك من حتى الحصوخارج المساحات المقررة لها بدو 

في الضفة الغربية؛ تقوم  إلسرائيليينعمل عشر كسارات مملوكة  إلىالصحيفة  وأشارت المدنية".
 بتزويد ربع الحاجة من مواد البناء.
على اعتبار المحكمة العليا ضد عمل هذج الكسارات  أمام بالتماسوكانت منظمة "يش دين" تقّدمت 

تزّود الفلسطينيين  أنهاالمحكمة رفضت االلتماس بدعّو  أن إالتشكل مخالفة للقانون الدولي،  أنها
 بحاجتهم من منتجاتها. أيضا

هذج الكسارات قامت  أنالصور الجوية التي قام بها الناشط ضد االستيطان درور اتيكس،  وأظهرت
نه في بعض أدونم، و  500ها على ما يزيد عن بتوسيع مساحات 2014-2009خالل الفترة ما بين 

 .فلسطينية خاصة أراضش تم هذا التوسيع على حساب  األحيان
وما يحد  هو استمرار لمسلسل النهب الذي يتم في  أحداً ال يفاجئ  أنيجب  األمروأكد اتكيس أن " 

 الضفة الغربية بإشرات حكومي رسمي، وبمصادقة من المحكمة العليا".
 4/1/2016لقدس، القدس، موقع صحيفة ا

 
 األسوأ على سكان غزة نتيجة الحصار 2015مركز اإلنسان للديمقراطية والحقوق: عام  .43

كان أسوأ األعوام على المواطنين في  2015أكد مركز اإلنسان للديمقراطية والحقوق، أن عام : غزة
غم مطالبة كل الجهات قطاع غزة نتيجة الحصار اإلسرائيلي الذي دخل عامه العاشر على التوالي، ر 

الحقوقية واإلنسانية بضرورة رفعه، مشيرة إلى أن الحصار لم يترك مجااًل إال وقد ألقى بظالل 
 المعاناة عليه.

وأضات المركز في تقرير له، أن قطاع غزة يشهد كذلك معاناة إنسانية نتيجة إغالق السلطات 
يزيد من حصارهم ويمنع تنقلهم إلى العالم  المصرية معبر رفم، الشريان الوحيد ألهالي القطاع، حي 

 الخارجي.
أيام للعالقين في  أربعة، و يوماً  21يومًا وفتم  344غلق خالل العام الماضي وأشار إلى أن المعبر أُ 
 أيام للحجاج ألداء مناسك الحج. أربعةالجانب المصري فقط، و 
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رة، الذي أكد للمركز أن القطاع ولفت التقرير إلى تصريحات الناطق باسم وزارة الصحة أشرت القد
، إضافة إلى عدم %30الصحي أكثر القطاعات تدهورا في غزة، حي  بلغت نسبة النقص في الدواء 

مريض عالق بحاجة إلى السفر للعالج عبر  4,000من المستهلكات الطبية، عدا عن  %40توفر 
 المعبر.

بحاجة إلى قطع غيار، إال أن  جهاز طبي معطل 300وأضات القدرة، بحسب التقرير، أن هناك 
إغالق المعبر منع دخول الوفود الطبية التي تساعد في إتمام بعض العمليات الجراحية التي يعجز 
الفلسطينيين عن أدائها نظرا لشم األدوات والمعدات، وتقديم بعض من األجهزة الطبية، األمر الذي 

 فاقم الوضع الصحي سوءًا.
ق نار على مراكب الصيادين من قبل بحرية االحتالل خالل العام حالة إطال 1,772وسجل المركز 

حاالت، إضافة إلى اعتقال صيادين  عشرالمنصرم، فيما شهد شهر ديسمبر الماضي أكثر من 
صابة آخرين ومصادرة مراكبهم.  وا 

 4/1/2016، فلسطين أون الين
 

ر المصلين تمهيدا  لمالحقتهم قوات االحتالل  .44  واعتقالهمتقتحم األقصى وتصوِّ
في طريقة مستحدثة "للتصّيد"؛ اخترق أفراد من قوات االحتالل اإلسرائيلي  :نادية سعد الدين -ان عم  

صفوت المستوطنين المقتحمين للمسجد األقصى المبارك تحت حمايتهم، أمس، من أجل تصوير 
اجهم ضّد عدوان المصلين والمرابطين في المسجد تمهيدًا لمالحقتهم واعتقالهم، عدا عن قمع احتج

وضبط أحد حراس المسجد قيام ضباط من جهاز المخابرات اإلسرائيلية بالتخفّي وراء  المستوطنين.
الزّي الفلسطيني والتنقل بين المصلين والمرابطين والمرابطات، المتواجدين مبكرًا، لتصويرهم، مما أدّ 

 احات األقصى.إلى احتجاج األخيرين والتصدي لهم بالتكبير حتى تم دحرهم من س
أما المستوطنون المتطرفون فقد واصلوا اقتحامهم للمسجد، من جهة باب المغاربة، في ظل انتشار 
إسرائيلي كثيت بالسالم والذخيرة في باحاته، وقاموا بتنفيذ جوالتهم االستفزازية العدوانية داخله، 

 والتغطّية على "مصوري" االحتالل قبل أن يتم كشفهم.
حتالل دخول المصلين للمسجد في األوقات الخالية من اقتحام المستوطنين، بينما وقيدت قوات اال

 واصلت منع الفلسطينيات المدرجة أسمارهن ضمن ما يسمى "القائمة السوداء" من دخوله نهائيًا. 
 5/1/2016الغد، عم ان، 
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 ُتحّذر من خطر الموت للمعتقل اإلدارّي محمد القيق "العفو الدولّية" .45
طالبت منظمة العفو الدولية في البالد بإطالق سرام المعتقل اإلداري  زهير أندراوس: –الناصرة 

وجميع المعتقلين اإلداريين فوًرا أو تقديمهم للمحاكمة وفقا لنصوص القوانين المعمول  محمد القيق
 بها.

تواصل مع وطالبت المنظمة بتوفير عناية طبية مالئمة للقيق ولجميع األسّر وتوفير الفرصة لهم لل
أطباء مرهلين، باإلضافة إلى التحقيق في ادعاءاته حول تعرضه للتعذيب والتنكيل خالل التحقيق. 

مدير حملة حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة والحملة ضد العنصرية في  –واعتبر هالل علوش 
ليه وأن  ُيحاكم أّن من حّق القيق معرفة ما هي التهم الموجه إ - منظمة العفو الدولية في البالد

ال فليطلق سراحه فوًرا. وأضات علوش  إّن إسرائيل تتالعب في مصير األسّر "محاكمة عادلة وا 
الفلسطينيين وتستهتر في حياتهم وبعائالتهم وبالقانون الدولي من خالل سياسة االعتقال اإلداري التي 

جاًجا على اعتقاله إلى أجل غير يوم احت 40مضرب عن الطعام منذ ُيذكر أن  القيق  ."تنتهجها بحقهم
 مسمى دون تقديم الئحة اتهام بحقه.

 4/1/2016رأي اليوم، لندن، 
 

 شهداء مقدسيين ثالثةاالحتالل يسلم جثامين  .46
شهداء من مدينة  ثالثةسلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلية فجر اليوم الثالثاء، جثامين : رامي حيدر

الثتهم في عمليات طعن نفذوها خالل األسابيع الماضية في القدس كانت محتجزة لديها، واستشهد ث
 المدينة. 

عاًما(، ومحمد سعيد 16واستلمت سيارة إسعات فلسطينية جثامين الشهداء الثالثة، اسحق بدران )
مجمع فلسطين  ونقلتهم إلىعاًما(، عند معبر عوفر 22عاًما(، وأحمد حمادة قنيبي )19محمد علي )

 سيتم دفنهم الحًقا في كفر عقب وعناتا.الطبي في رام هللا، و 
ووافقت عائالت الشهداء على شروط أجهزة أمن االحتالل بدفن أبنائها خارج حدود جدار الفصل 

يداع مبل  مالي قيمته  سيتم دفن الشهيدين بدران وقنيبي في  شيكل، حي ت الآ خمسةالعنصري، وا 
 كفر عقب، ومحمد علي في عناتا.
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الع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات االحتالل بعد التشييع، وتخشى إسرائيل من اند
خاصة بعد اقتحامها يوم أمس اإلثنين حي جبل المكبر في المدينة وا غالق منازل الشهداء عالء أبو 

 جمل وبهاء عليان باإلسمنت المسلم. 
 5/1/2016، 48عرب 

 
     شرق مدينة قلقيليةل لمنزالضفة الغربية: إصابات خطيرة في إحراق االحتالل  .47

مواطنين من بلدة جيوس شرق مدينة قلقيلية، في وقت متأخر من مساء  خمسةقل نُ : رامي حيدر
أمس االثنين إلى المستشفى، بعد تعرضهم لالختناق بسبب إحراق منزلهم بسبب إطالق قوات 

 من قنابل الغاز والصوت والقنابل المضيئة. الً االحتالل عليه واب
بيان صادر عن الدفاع المدني إن طواقم مركز عزون، هرعت إلى مكان الحريق فور التبلي  وقال 

عنه، وعملت على إخالء خمسة إصابات باالختناق وصفت اثنتين منها بحالة الخطر وتم تسليمهم 
 إلى مركبة إسعات الهالل األحمر التي بدورها نقلتهم إلى المستشفى لتلقي العالج الالزم.

طواقم بإخماد النيران المشتعلة، بسبب إطالق قوات االحتالل اإلسرائيلي قنابل الغاز السام وباشرت ال
 والمسيل للدموع والقنابل المضيئة على منازل المواطنين ببلدة جيوس.

 5/1/2016، 48عرب 
 
 وتطالبها بالتراجع عنها وار لألون"شاهد" ترفض سياسة االستشفاء الجديدة  .48

ان بتقليص خدماتها لالجئين الفلسطينيين في لبنان تحت مبرر العجز المالي تستمر األونروا في لبن
في موازنتها السنوية، متجاهلة في نفس الوقت ظروت الفقر والبطالة والحرمان من الحقوق المدنية 

أساسًا في لبنان وضاربة عرض الحائط المقاصد  الفلسطينيونالتي يعاني منها الالجئون  واالقتصادية
التي وجدت من أجلها وكالة األونروا من رعاية وخدمة وتنمية مجتمع الالجئين، ومتجاهلة العليا 

 العبارة الشهيرة " الكرامة للجميع"، ومتجاهلة روم ونص الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان.
بقرار، ال إنساني، من قسم الصحة  2016فوجئ الالجئون الفلسطينيون في لبنان مطلع العام الجديد 

ألونروا يقضي بتخفيض خدماتها الصحية لمرضى المستّو الثاني، وهم األغلبية من المرضى في ا
 %80حي  باتت تغطي األونروا فقط  %20الفلسطينيين، الذين يقصدون المستشفيات للعالج إلى 

كما كان ساريًا في العام الماضي، واشتراط لجوء  %100في المستشفيات الخاصة ، بداًل من 
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ذا تعذر وجود العالج فيها يتم تحويله إلى  المريض أوالً  إلى مستشفيات الهالل األحمر الفلسطيني ، وا 
ذا تعذر عالجه أيضا فيها يمكن تحويله إلى المستشفيات الخاصة.  المستشفيات الحكومية، وا 

 مخاطر قرارات األونروا االستشفائية: 
الجديدة محدقة  االستراتيجيةطبيق هذج إن المخاطر التي ستواجه الالجئين الفلسطينيين في لبنان بت

 وتتمثل باآلتي:
إن صحة الالجئين الفلسطينيين أصبحت خاضعة للمناقصات بين األونروا والمستشفيات على  -1

 اختالت أنواعها دون مراعاة تقديم الخدمات الطبية النوعية لالجئين. 
فيات الهالل ذات الطاقة البيروقراطية المعقدة لتحويالت المرضى التي ستبدأ في مستش -2

االستيعابية المحدودة جدًا، وانتقاال إلى المستشفيات الحكومية وبعدها إلى المستشفيات الخاصة، وما 
يمكن أن يتعرض له المريض من مخاطر على حياته في رحلته الطويلة بحثًا عن مستشفى يقبله 

 ويقدم له الخدمة السريعة.
لسطيني وكذلك المستشفيات الحكومية تعاني من نقص في إن مستشفيات الهالل األحمر الف -3

ن نقل المريض بحالة طارئة من مستشفى إلى  التجهيزات والتقنيات الحديثة التي يحتاجها المريض، وا 
 مستشفى قد يردي إلى وفاته على الطريق.

يات إن إعطاء القرار للمستشفيات بقبول أو رفض المريض سيجعل الكثير من إدارات المستشف -4
خصائيين أو التقنيات المطلوبة لديها، وما أتتمسك بالمريض وعدم التخلي عنه، رغم عدم وجود 

 حياته.يسببه ذلك من خطر على 
-10محدودية العمليات الباردة شهريًا حي  ُحدّد لمنطقة صور، على سبيل المثال للحصر،  -5

 عملية. 38باردة شهريًا ومنطقة صيدا  عمليات
يومًا وما  12فقط وبمدة ال تتجاوز  دوالر 5,000غطية مرضى المستّو الثال  برر تحديد سقت ت -6

 مدة عالجهم. استيفاءسيسببه ذلك من قرار بإخراج الكثير من المرضى من المستشفيات دون 
األعباء المالية التي سيتكبدها الالجئون في المستشفيات الخاصة من خالل دفع فرق العالج  -7

سيتعرض له المرضى تحت مبرر أن هذا التحليل أو الدواء أو غيرج من الخدمات  واالستغالل الذي
ال تغطيها األونروا. ومن ثم الخشية من التالعب بأسعار العالج مما يجعل الالجئ يدفع مبال  كبيرة 

 ال تتماشى مع ما تلقاج فعليًا من عالج. 
 4/1/2016، بيروت، المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان )شاهد(
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 حملة فلسطينية ترفض شرطا  إسرائيليا  بدفن شهداء القدس خارجها .49
قالت حملة شعبية فلسطينية إن إسرائيل تشترط دفن شهداء فلسطينيين من القدس وكاالت: -الخليج

 المحتلة خارج المدينة من أجل تسليم جثامينهم المحتجزة لديها منذ عدة أسابيع.
سالم خلة أنه تم إبالغ الشرط « د جثامين الشهداء المحتجزةالحملة الوطنية الستردا»وذكر منسق 

 شهيدًا من القدس يتم احتجاز جثامينهم. 14اإلسرائيلي لعائالت 
وأوضم خلة أن سلطات االحتالل طلبت تعهدا من عائالت الشهداء بدفع مبل  خمسة آالت شيكل 

فضته العائالت وأصرت على األمر الذي ر  في حال خالفت تلك العائالت شرط الدفن خارج القدس،
 حقها في اختيار مكان الدفن.

الخاصة بشهداء القدس، واإلصرار على ضرورة التراجع عنها « اإلسرائيلية»وأكد خلة رفض الشروط 
كما حصل مع شهداء الضفة الغربية الذين تم تسليم جثامينهم من دون شروط مسبقة بما في ذلك 

 خضوعهم للتشريم.
شهيدًا فلسطينيًا  30ل سلمت على مدار األيام الثالثة الماضية جثامين نحو وكانت سلطات االحتال

 كانت محتجزة لديها إلى عائالتهم في الضفة الغربية.
 5/1/2016الخليج، الشارقة، 

 
 ين في غزةاعتقال صحافي   .51

لة اإلثنين رئيس تحرير وكا-فتحي صّبام: اعتقلت األجهزة األمنية في قطاع غزة ليل األحد -غزة 
سنة(، والناشط على شبكات التواصل  44المحلية الصحافي أيمن غازي العالول )« العرب اآلن»

 سنة( من منزليهما. 27االجتماعي رمزي صبحي حرز هللا )
خشيته من أن يكون اعتقالهما جاء »وعبر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في بيان أمس عن 

بمتابعة »، مطالبًا النيابة العامة في غزة «عن آرائهما على خلفية ممارستهما حقهما في التعبير
 «.األمر، وتوضيم المالبسات للرأي العام

تحقق من وجود العالول رهن االعتقال لدّ »وقال مركز الميزان لحقوق اإلنسان في بيان أمس إنه 
نه ممنوع من الزيارة لمدة  «. ساعة 48جهاز األمن الداخلي في مجمع أنصار لىجهزة األمنية، وا 

واستنكرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين والمعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية والتجمع اإلعالمي 
 هللا، وطالبوا بإطالقهما فورًا. الديموقراطي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتقال العالول وحرز

 5/1/2016الحياة، لندن، 
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 قضية الفلسطينيةالقاهرة: عودة السفير إلى "تل أبيب" تخدم ال .51
قال المتحد  الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن عودة «: الخليج»القاهرة 

، يأتي في إطار دعم القضية الفلسطينية وعودة المفاوضات بين «تل أبيب»السفير المصري إلى 
 والفلسطينيين.« اإلسرائيليين»

، حي  سيردي ذلك إلى تنسيق «تل أبيب»لى وأكد أنه من الطبيعي عودة السفير المصري إ
 المواقت، ونقل الرسائل بين األطرات المختلفة.

 5/1/2015الخليج، الشارقة، 
 

 وزير بترول مصري سابق: غاز "إسرائيل" ليس "حراما" .52
حسن شراقي: قال وزير البترول المصري األسبق، أسامة كمال، إن استيراد الغاز من -القاهرة

 ما"، ويجب تغليب المصلحة العليا للبالد في ذلك األمر.إسرائيل ليس "حرا
وأضات أنه يجب أن ننظر إلى األمر نظرة اقتصادية بحتة، فإن كان في صالم الدولة فال مانع من 

 استيرادج، فهذا ليس "لحم خنزير"، حتى يخضع لمبدأ الحالل والحرام.
ب الغاز، ومحطات اإلسالة المتوقفة وتابع: "لو استوردنا الغاز بنصت ثمنه، وتم وضعه في أنابي

لعدم وجود غاز يكفي التصدير، مع تحقيق قيمة مضافة فما المانع من استيرادج؟ باإلضافة إلى 
 التنازل عن قضايا التحكيم".

 4/1/2016"، 21موقع "عربي 
 

 العالمية "السالم لألطفال""الخيرية الهاشمية": قافلة مساعدات إلى غزة من منظمة  .53
رت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية أمس من مقر مستودعاتها في طبربور قافلة ا: سي  بتر -عمان

 مساعدات إنسانية طبية إلى األهل في قطاع غزة.
وقال أمين عام الهيئة ايمن المفلم في تصريم لوكالة األنباء األردنية )بترا( إن قافلة المساعدات 

بية والعالجية واألدوية كتبرع من منظمة السالم شاحنات محملة بالمستلزمات الط 5مكونة من 
 لىطفال العالمية.

 5/1/2016الدستور، عّمان، 
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 وتل أبيب ترد بقصف جنوب لبنان... عبوة بدورية إسرائيلية في مزارع شبعا يفجر "حزب هللا" .54
قبل تهديدج بالرد على اغتيال إسرائيل األسير المحرر سمير القنطار « حزب هللا»نفذ : بيروت

أسبوعين في سورية، فأعلن عن تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا 
المحتلة بعد ظهر أمس، وتناقضت األنباء عن اإلصابات بين بيان الحزب وتصريحات الجيش 

 115بروتحركت الجبهة الحدودية جنوب لبنان أمس، بعد العملية، فرد الجيش اإلسرائيلي  اإلسرائيلي. 
قذائت هاون، على القّر المحررة المحيطة بالمنطقة، ما أوقع أضرارًا في  7ملم  155قذيفة من عيار 

 المنازل، من دون إصابات باألروام.
عند الساعة الثالثة والدقيقة العاشرة بعد »مسروليته عن العملية، وقال في بيان: « حزب هللا»وأعلن 

يد القائد سمير القنطار في المقاومة اإلسالمية بتفجير عبوة ظهر اليوم )أمس(، قامت مجموعة الشه
كفرا في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بدورية إسرائيلية مرللة،  -ناسفة كبيرة على طريق زبدين

صابة من في داخلها  «.ما أدّ إلى تدمير آلية من نوع هامر وا 
استهدفتها المقاومة كانت تقل ضابطًا إسرائيليًا إلى أن إحدّ اآلليات التي  "المنار"وأشار تلفزيون 

 كبيرًا.
عبوة ناسفة شديدة الوزن استهدفت آليتي ن »وأعلن المتحد  باسم الجيش اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي أن 
وفي تصريم له على مواقع التواصل «. عسكريتي ن في منطقة جبل دوت المحاذية لجنوب لبنان

بنيران مدفعية باتجاج أهدات قريبة في الجنوب »سرائيلي رد االجتماعي لفت إلى أن الجيش اإل
ال صحة للمعلومات عن »كما أشار ردًا على تقارير إعالمية أعقبت العملية، إلى أن «. اللبناني

وقال أدرعي الذي تحد  مساء عن انتهاء جلسة لتقدير الموقت «. إطالق صواريخ وخطت جنود
 «.أننا ننظر إلى الحاد  بخطورة بالغة»ني غانتس: برئاسة رئيس األركان اإلسرائيلي بي

الرسمية، بأن الجيش اإلسرائيلي استعمل القنابل العنقودية في « الوكالة الوطنية لإلعالم»وأفادت 
قذائت إسرائيلية سقطت في محيط  9الماري المحررة جنوبًا، وأن  - العباسية-قصفه محور المجيدية 

 بلدة الوزاني.
لبناني بأن الجيش اإلسرائيلي استهدت مركزين للجيش اللبناني في مزرعة بسطرا  وأفاد مصدر أمني

 جنوب لبنان من دون وقوع إصابات.
، مشيرة «انفجار قرب قوة إسرائيلية كانت تعمل في مزارع شبعا»وأعلنت وسائل إعالم إسرائيلية عن 

عبوات إضافية في منطقة إلى عدم وقوع إصابات. وأشارت إلى أن الجيش اإلسرائيلي يخشى وجود 
 الوزاني وهو يقوم بتمشيطها.

 5/1/2016الحياة، لندن، 
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 بمنعه من دخول الضفة وغزة "إسرائيل"يستقيل ويتهم  اإلنسانمبعوث األمم المتحدة لحقوق  .55
استقال يوم اإلثنين محقق األمم المتحدة في انتهاكات حقوق االنسان في  :عمار حسن-جنيت

 ئال إن إسرائيل حنثت بوعدها بالسمام له بدخول الضفة الغربية وقطاع غزة.األراضي الفلسطينية قا
وقال ماكاريم ويبيسونو المقرر الخاص لىمم المتحدة عن أوضاع حقوق االنسان في األراضي 
الفلسطينية إن طلباته المتكررة الشفهية والكتابية بالسمام له بدخول الضفة والقطاع لم تلق ردا على 

 .شهرا 18مدّ 
وعّبر ويبيسونو الذي يرفع تقاريرج لمجلس األمم المتحدة لحقوق االنسان في بيان استقالته عن "قلقه 
العميق من عدم وجود حماية فعالة للفلسطينيين من ضحايا االنتهاكات المستمرة لحقوق االنسان 

 وانتهاكات القانون االنساني الدولي."
"القرار  اإللكترونيالخارجية اإلسرائيلية في رسالة بالبريد  وقال ايمانويل ناهشون المتحد  باسم وزارة

وقال في بيان منفصل  اإلسرائيلي جاء نتيجة للتفويض المشوش والمنحاز الممنوم للمقرر."
لى أن ينتهي تجاهل ذلك فإن  اإلنسان"الفلسطينيون ينتهكون كذلك حقوق  اإلسرائيلي كل يوم وا 
 ئة تحترم حقوق اإلنسان."المجلس لن يرخذ على محمل الجد كهي

مارس آذار بعد أن يقدم تقريرج األخير للمجلس. وقال "كانت جهودي  13وتسري استقالته اعتبارا من 
من ضحايا االنتهاكات في ظل االحتالل اإلسرائيلي تتعرض  الفلسطينيينللمساعدة في تحسين حياة 

 ينية تعاونت معه بشكل كامل.في كل خطوة على الطريق." وأضات أن الحكومة الفلسط لإلحباط
  4/1/2016، وكالة رويترز لألنباء

 
 "إسرائيلـ"تحذيرات أمنية لألجانب المسافرين ل .56

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وزارة الخارجية البريطانية أصدرت تحذيرا : الصحافة اإلسرائيلية
، وضرورة أخذ االحتياطات لمواطنيها بعدم السفر لبعض األماكن في إسرائيل عقب عملية تل أبيب

 األمنية واالستماع لتعليمات أجهزة األمن.
وبّررت الخارجية البريطانية األمر بالتغير المتسارع في الوضع األمني بإسرائيل واألراضي الفلسطينية 
المحتلة، فهو متوتر وغير متوقع، وتحصل فيه حواد  عنيفة، بما فيها عمليات إطالق النار 

 والطعن.
ا إلى هذج التقديرات، هناك مخاوت على حياة السيام األجانب من التعرض لمثل هذج واستناد

الحواد  المذكورة، ولذلك طلبت الخارجية البريطانية من رعاياها عدم السفر عبر الحافالت إلى 
 القدس.
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من جانبها، دعت السفارة األميركية في تل أبيب مواطنيها الموجودين بإسرائيل بالمحافظة على 
بداء قدر أكبر من الحذر، واالمتناع عن االقتراب من أماكن االشتباكات، والبقاء في حالة ا ليقظة وا 

 استماع دائم لوسائل اإلعالم المحلية، ألن الوضع األمني في إسرائيل معقد.
وذكرت السفارة األميركية أنه رغم ما تبذله الحكومة اإلسرائيلية من جهود كبيرة لضبط الوضع 

إنها ال تستطيع ضمان منع تنفيذ عمليات دامية على أيدي منفذين وحيدين أو منظمات األمني، ف
 مسلحة.

 5/1/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 األورومتوسطي: استقالة مقرر حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية مؤسفة .57

استقالة  قال رئيس المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، رامي عبدج، إن: حمدان الحاج-عمان
مكاريم »مقرر األمم المتحدة الخاص بوضع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة 

 ، مرسفة وتعكس عجز المنظومة األممية.«ويبيسونو
« الدستور»االثنين وحصلت  أمسوقال رئيس األورومتوسطي في تصريم صحفي مقتضب مساء 

يعكس غياب اإلرادة السياسية لمحاسبة االحتالل  إن تكرار استقالة مسرولين أمميين»على نسخة منه 
بشكل جدي ووضع حد للضغوطات التي يمارسها لعرقلة العمل الحقوقي ومحاسبة المسرولين عن 

 «.االنتهاكات المستمرة في األراضي الفلسطينية
وأشار عبدج إلى الضغوط والحمالت المنظمة التي تعرض لها رئيس مجلس أمناء المرصد 

إبان توليه منصب المقرر الخاص لحالة حقوق اإلنسان « ريتشارد فولك»طي البروفيسور األورومتوس
 في األراضي الفلسطينية.

 5/1/2016الدستور، عمان، 
 
  بفيديو من غرب رام هللا 2016يبدأ  "بينك فلويد"ليزي ومؤسس فرقة جمغن إن .58

 2016روجر ووترز العررررام الجديد في رسالة أمل ومحبة استهل المطرب العالمي البريطاني  : رام هللا
 Pinkغرب رام هللا، يحمل تسجيال صوتيا لفرقة بينك فلويد  –بنشرررر فيديو فلسطيني من قرية بلعين 

Floyd  ألغنيةHey you. 
ومعروت بتضامنه وتعاطفه « بينك فلويد»وروجر ووترز هو مغن من أصل إنكليزي ومرسس فرقة 

إسرائيل »كما أنه من مريدي وناشطي حركة المقاطعة العالمية ضد  الشديد مع القضية الفلسطينية.
 «.االيمان بالحرية للشعب الفلسطيني أهم من مهنتي الموسيقية»ومن أشهر أقواله »
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وتم نشر الفيديو مع رسالة مباشرة من الفنان روجر ووترز وبدأت نسبة المشاهدة بالتسارع حتى 
ساعة ومجموع مشاركات وصل ألكثر  24في أقل من من مليون ونصت مشاهدة  أكثروصلت إلى 

 2016من عشرين ألت مشاركة ليحصد هذا الفيديو القصير أعلى نسبه مشاهدات ألول يوم في سنة 
 عالميا.

روم الشهيد  إلىهو فيلم فلسطيني قصير مدته أربع دقائق مهدّ »أحالم محررة »والفيلم القصير 
 بالقرب من الجدار الفاصل. المواجهات أثناءعدي جبر الذي استشهد 

يحاكي الفيلم أحالم األطفال في ررية البحر. تم تصويرج في قرية بلعين بدمج الخيال مع الحقيقة فيما 
تم تنفيذج بالتعاون ما بين أهل القرية وبعض المتضامنين الدائمين لقرية بلعين. والفيلم من إخراج 

 تقي برناط.محمد الخطيب وشاي بوالك وتصوير: هيثم الخطيب و 
 5/1/2016القدس العربي، لندن، 

 
 تحذيرات الفلسطينّيين من ظهور تنظيم الدولة اإلسالمّية مصداقّيةمدى  .59

 عدنان أبو عامر
في إطار زيادة االقتحامات العسكرّية للضّفة الغربّية بسبب استمرار االنتفاضة المتمّثلة، زادت 

يع األخيرة، منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، عن إمكان األحادي  الفلسطينّية واإلسرائيلّية في األساب
انهيار السلطة الفلسطينّية، مّما دفع مرّشحة الحزب الديمقراطّي للرئاسة األميركّية هيالري كلينتون في 

كانون األّول/ديسمبر، إلى تحذير إسرائيل من البديل المحتمل للسلطة الفلسطينّية، ممثاّلً باألعالم  6
 نظيم الدولة اإلسالمّية.السوداء لت

 
 البديل المتوقع

كانون  12فاجأ رئيس دائرة المفاوضات في السلطة الفلسطينّية صائب عريقات الجميع بتحذيرج في 
األّول/ديسمبر من أّن تنظيم الدولة اإلسالمّية سيكسب تأييد العالم العربّي إذا واصلت إسرائيل عرقلة 

غ إن سقط من وصفهم بالفلسطينّيين المعتدلين ممّثلين بالرئيس قيام دولة فلسطينّية، وسيمى الفرا 
 الفلسطينّي محمود عّباس، وسيبدأ بقتل اإلسرائيلّيين.

كانون األّول/ديسمبر إلى عدم وجود  10فيما أشار عضو اللجنة المركزّية لفتم محّمد اشتيه في 
ّن أّي محاولة من إسرائيل لمهاجمة خاليا للقاعدة أو "داعش" في األراضي الفلسطينّية حّتى اآلن، لك

السلطة الفلسطينّية، ال يعرت أحد ماذا قد ينشأ بداًل منها، وهو ما قد يعتبر تهديدًا ضمنيًا منه 
 إلسرائيل بظهور تنظيم الدولة في مواجهتها إذا انهارت السلطة الفلسطينية.
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لسلطة الفلسطينّية، ومشاركة هذج التصريحات ملفتة، ألّنها تصدر عن شخصّيات ثقيلة العيار في ا
في صنع القرار السياسّي، مّما يدفع إلى القول إّنها ليست تصريحات فردّية بقدر ما قد تكون منّسقة 
مع الرئيس عّباس شخصّيًا، لمحاولة الضغط على إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات بعد انقطاع 

لسطينّية سيكون تنظيم الدولة اإلسالمّية، وهو خطر دام سنوات عّدة، وتهديدها بأّن البديل للسلطة الف
 قد ال تحتمله إسرائيل.

لم يتوّقت األمر عند تحذيرات إعالمّية من ظهور تنظيم الدولة اإلسالمّية في األراضي الفلسطينّية، 
ناشطًا  22كانون األّول/ديسمبر اعتقال  25فقد أعلن مصدر أمنّي فلسطينّي، لم يكشت هويته، في 

اعش" في الضّفة الغربّية، وتّم تحويلهم إلى االعتقال اإلدارّي، وهم من مدينتي قلقيلية وبيت من "د
 لحم.

حّذر رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة، الوثيق الصلة برئاسة السلطة الفلسطينّية حافظ البرغوثي، 
ينّيين إذا انهارت كانون األّول/ديسمبر، من أّن تنظيم "داعش" سيكون البديل أمام الفلسط 11في 

السلطة الفلسطينّية، وترك الفلسطينّيون يواجهون االحتالل اإلسرائيلّي وحدهم، وهذا التنظيم قد ينّفذ 
 عملّية مسّلحة ضّد إسرائيل لكسب شعبّية بين الفلسطينّيين.

صائل قد ال يكون الحدي  أن تنظيم الدولة هو البديل الوحيد للسلطة الفلسطينية دقيقًا، مع وجود ف
فلسطينية أخّر معارضة للسلطة الفلسطينية مثل حماس والجهاد اإلسالمي، وهي قد تشكل بدياًل 
آخر إذا انهارت السلطة، رغم معارضة إسرائيل لتلك الفصائل لها بصورة واضحة، وتحذيرات 

 ديسمبر بإمكانية سيطرة حماس على الضفة الغربية إذا انهارت السلطة، وليس 16إسرائيلية يوم 
 تنظيم الدولة.

كانون األّول/ديسمبر، األّول  26لكن تهديد زعيم تنظيم الدولة اإلسالمّي أبو بكر البغدادّي، مساء 
من نوعه ضّد إسرائيل، قد يضفي بعض المصداقّية على تلك التحذيرات، بإعالنه أّن فلسطين 

 ستكون مقبرة لليهود وليس دولة لهم.
من جنين شمال الضّفة الغربّية نجاة أبو بكر، لر"المونيتور"  قالت عضو المجلس التشريعّي عن فتم

إّن "هناك تمّددًا ملحوظًا لفكر تنظيم الدولة اإلسالمّية بين النساء الفلسطينيات في الضّفة الغربّية 
عبر احتكاكها اليومّي معهن عبر المحاضرات والندوات الدورية، السيما في المناطق الريفية 

اعتناقهن لىفكار الدينية الغيبية التي تروجها داعش، رغم عدم اقتناع غالبية  والقروية، من خالل
الفلسطينيين بمبادئ التنظيم وفق استطالعات الرأي، وفي الوقت نفسه، إّن تحذيرات السلطة 
الفلسطينّية من اقتراب خطر "داعش" غير حقيقّية، بل قد تكون مقصودة من قبل بعض المسرولين 
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تقديم مزيد من التنازالت إلى إسرائيل في مفاوضات مقبلة، بحي  يتّم تخيير الرأي العام الفلسطينّيين ل
 الفلسطينّي من خطر "داعش"، أو القبول بالتنازالت المتوّقعة".

ديسمبر عن رفض إسرائيل عرضًا قدمته السلطة  27تجدر اإلشارة إلى ما كشفته اإلذاعة العبرية يوم 
 للدخول في مفاوضات سرية، لرسم حدود الدولة الفلسطينية. 2015الفلسطينية في يوليو 

يبدو مهّما الحدي  عن نتائج استطالع للرأي العاّم الفلسطينّي أجراج مركز العالم العربّي للبحو  
من الفلسطينّيين في الضفة الغربية وقطاع  %93، وأظهر أّن 2015والتنمية "أوراد" في تّموز/يوليو 

م الدولة اإلسالمّية ال يمّثل اإلسالم الحقيقّي، وممارساته التي يشاهدونها عبر غزة يعتقدون أّن تنظي
 وسائل اإلعالم غير مبّررة، وال ترّسس لدولة إسالمّية حقيقّية.

عدم قناعة غالبية الفلسطينيين بأفكار داعش، قد ال يتعارض مع وجود قناعات متزايدة بمبادئ 
السيما من النساء وغير المتعلمين والمقيمين في المناطق  التنظيم بين بعض األوساط الفلسطينية،

 الريفية القروية، التي قد ال تصلها مراكز استطالعات الرأي.
وفي ظّل حالة التمّدد التي تعيشها التنظيمات اإلسالمّية عمومًا، وتنظيم الدولة اإلسالمّية خصوصًا، 

إسرائيل قاباًل للتحّقق، ولو بنسبة بسيطة، لكّن  يبقى احتمال أن ينّفذ األخير عملّية مسّلحة كبيرة ضدّ 
يقاعها خسائر بشرّية إسرائيلّية كبيرة يعنيان أن توّجه إسرائيل ردودها نحو الفلسطينّيين في  حدوثها، وا 

 الضّفة الغربّية، مع أن هرالء الفلسطينيين كما يبدو ليس لهم ناقة وال جمل في هذا التنظيم.
 

 خيار مستبعد
ي الساحة الفلسطينية ال يقتنع كثيرا بما ترددج السلطة الفلسطينية عن إمكانية ظهور تيار آخر ف

تنظيم الدولة في الضفة الغربية، ومنهم القيادّي البارز في حماس من مدينة الخليل جنوب الضّفة 
ألراضي الغربّية نايت الرجوب الذي قال "للمونيتور" إّن "التحذيرات الفلسطينّية من وجود "داعش" في ا

الفلسطينّية غير جّدّية، ولكن يراد منها فرض وصاية السلطة الفلسطينّية على الشعب الفلسطينّي، 
كما فعل الرئيس األفغانّي حامد كرزاي بطلبه دعم المجتمع الدولّي خشية من صعود تنظيم طالبان 

للدولة األفغانية، إذا حصلت انتكاسة في الجهود السياسية والعسكرية  2012يناير  4في بالدج في 
وتحذيرات رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي من عودة أنصار الرئيس العراقّي السابق صّدام 
حسين إلى الظهور بقّوة في العراق، ألّن الفلسطينّيين في الضّفة الغربّية وقطاع غزة ليست لديهم 

لة اإلسالمّية، رغم تبني بعض الفلسطينيين لهذج القابلّية النفسّية واإليديولوجّية لتقّبل أفكار تنظيم الدو 
 األفكار بصورة فردية، لكّن السلطة الفلسطينّية تصدر هذج التحذيرات لجعل إسرائيل تتمّسك بها".
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ربما تدرك السلطة الفلسطينية جيدًا أّن تنظيم الدولة اإلسالمّية ال يمّثل خطرًا جّديًا حقيقّيًا على 
على حدود إسرائيل الجنوبّية في سيناء المصرّية،  2011حيه منذ إسرائيل، في ظّل وجود مسلّ 

والشمالّية في الجوالن السورّية، ألنه لم ينفذ عمليات مسلحة ضد الجيش اإلسرائيلي على تلك الحدود 
سرائيل تعتقد أّن الخطر الحقيقّي عليها مصدرج الحركات الفلسطينّية المسّلحة، ال  طوال تلك المدة، وا 

اس، واألجهزة األمنية اإلسرائيلية تبذل جهودًا حثيثة في األسابيع األخيرة لمنع الحركة من سّيما حم
كانون األّول/ديسمبر اعتقالها خلّية  26تنفيذ عملّيات قاسية ضّدها، كان آخرها إعالن إسرائيل في 

 مسّلحة للحركة في القدس.
ي نابلس عبد الستّار قاسم "المونيتور" أّن أبل  أستاذ العلوم السياسّية في جامعة النجام الوطنّية ف

"تحذيرات السلطة الفلسطينّية عن ظهور تنظيم الدولة اإلسالمّية، كالم ليست له قيمة، فإسرائيل لديها 
من المصادر األمنّية ما يفوق السلطة عشرات المّرات، وهي أولى من السلطة إلعالن هذج 

ّية من ظهور "داعش" أدنى اهتمام، مع أّن أحد أسباب المخاوت، ولذلك لم تعر التحذيرات الفلسطين
مزاعم السلطة الفلسطينّية عن ظهور "داعش" يكمن في محاولتها إظهار نفسها جزءًا من التحالفين 
الدولّي واإلسالمّي ضّد التنظيم، الذي لو أراد تشكيل خطر على إسرائيل، لفعل ذلك خالل السنوات 

 الماضية".
ريطة الجغرافّية للضّفة الغربّية أّنها محاطة بثالثة أجهزة أمنّية محترفة وقوّية، يدرك الناظر إلى الخ

تتبع إسرائيل والسلطة الفلسطينّية واألردن، علمًا بأن مصدر قوة األجهزة األمنية الفلسطينية يعود 
مّية وتناميه لتنسيقها األمني مع نظيرتها اإلسرائيلية، وال يبدو أّن سيناريو وجود تنظيم الدولة اإلسال

في هذج األراضي الفلسطينّية قائم بقّوة، في ظّل إحكام السيطرة األمنّية عليها، وحالة التنسيق األمنّي 
بينها جميعًا، على الرغم من اكتشات خلّية هنا أو هناك كما حصل لدّ اكتشات خلية لتنظيم الدولة 

كار التنظيم عقائدّيًا من دون أن ، مع وجود عناصر تتبّنى أف2015في الضفة الغربية في مارس 
 تترجم ذلك إلى وجود بنية تنظيمّية متكاملة.

ربما ال تتوفر لدّ صناع القرار الفلسطيني واإلسرائيلي قراءة موحدة حول المخاطر المحتملة من 
ظهور داعش المحتمل في الضفة الغربية، فالسلطة الفلسطينية تحذر إسرائيل من ظهور التنظيم إذا 

، فيما إسرائيل ال تظهر أنها قلقة كثيرا من ذلك، لعدم إعطاء تهديدات السلطة الفلسطينية انهارت
قيمة كبيرة، لكن الطرفين في الوقت ذاته يشعران أنهما مهددان من التنظيم، وهما قد ال يسمحان 

 بظهورج في الضفة الغربية، رغم خالفاتهما السياسية.
 4/1/2016المونيتور، 
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 ركيا ومصربين ت رفحمعبر  .61
 فايز أبو شمالة د.

ال صحة لىخبار التي تحدثت عن رفض مصر ألي دور لتركيا في معبر رفم، فهذا الخبر قد نفاج 
على مسامعي المهندس زياد الظاظا أحد قادة حركة حماس، وهذا ما يصدقه العقل، ألن بلدًا مثل 

النفوذ المصري من جهة،  تركيا، ال تقبل أن تحشر طاقتها الكبّر في معبر حدودي يقع ضمن
 .  وتختصم على إدارته السلطة الفلسطينية وحركة حماس من جهة أخّر

إن مصالم تركيا في المنطقة ترهلها ألن تبح  لها عن معبر مستقل عن كل المعابر، سواء كان 
ل معبر رفم الواصل بالحدود المصرية، أو المعابر اإلسرائيلية، وال يتسنى لتركيا ذلك إال من خال

ممر بحري، يهدت إلى فك الحصار عن غزة، وتشكل فيه تركيا موطئ قدم لسكان القطاع في حلهم 
وترحالهم، وهذا ما وضعه الرئيس التركي شرطًا الستئنات العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وهذا 

لمعبر الممر البحري هو محور التنافس بين مصر وتركيا، إذ تّر مصر بهذا الممر البحري بدياًل 
رفم، وسيكون سببًا في تقليص نفوذها وحضورها وتأثيرها على حياة الناس في قطاع غزة، ومن ثم 

 ضعت تأثيرها على القرار السياسي الفلسطيني بشكل عام. 
موقت قيادة السلطة الفلسطينية من الممر البحري ال يختلت كثيرًا عن موقت مصر، وكالهما 

ليه، وللمتشككين أقول: لقد ظهر التوافق في هذا الموقت أثناء يضغط على إسرائيل كي ال توافق ع
 محادثات وقت إطالق النار التي جرت في القاهرة قبل عام ونصت. 

الخالت التركي المصري على تمثيل مصالم سكان غزة من خالل المعابر والممرات ينعكس إيجابًا 
لحل الصراع،  االستراتيجيةن تخسر رريتها على إسرائيل التي تناور بين الطرفين، فإسرائيل ال تريد أ

لقائها في البحر، حتى ولو وصلت إلى تركيا، وفي الوقت نفسه  والتي تتمثل في التخلص من غزة، وا 
ال تريد إسرائيل أن تفرط بورقة مصر التي أهدتها دبلوماسًيا كبيًرا مثل حازم خيرت ليتولى منصب 

سرائيل ال تريد أن تخسر التنسيق األمني مع السلطة السفير في تل أبيب، وفي الوقت نفسه فإن إ
 الفلسطينية.

وبين معبر رفم الذي يفضي إلى مصر، وبين الممر البحري الذي يفضي إلى تركيا، سيحتمل سكان 
قطاع غزة المعاناة، التي لن تطول كثيرًا، والسبب يرجع إلى أن ارتفاع وتيرة التنافس على فتم 

قريبًا إلى سباق في تقديم يد العون إلى سكان قطاع غزة، والتقرب منهم، المعابر والممرات سيتحول 
وذلك من خالل فك الحصار والتسهيالت في السفر، لذلك ال أستبعد أن تبادر مصر قريبًا إلى فتم 
سرائيل، وما  معبر رفم، كخطوة تستبق فيها توقيع اتفاق استئنات العالقات الدبلوماسية بين تركيا وا 
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من فتم الممر البحري، إن توقيع االتفاقية سينعكس سلبًا على مصر التي قد تجد نفسها  سينجم عنها
 خارج دائرة التأثير الفلسطينية. 

ما ينطبق على مصر بخصوص معبر رفم البري يجري على السلطة الفلسطينية التي قد تجد نفسها 
لترحيب بمبادرة التنظيمات خارج اتفاقية الممر البحري، لذلك سارعت السلطة الفلسطينية إلى ا

الفلسطينية التي اشترطت الشراكة بين فتم وحماس في إدارة معبر رفم، هذج الشراكة تمثل فرصة 
رائعة لحركة حماس كي تنطلق من جديد، وتلقي بهموم الناس عن ظهرها، وتخفت من غلواء االتهام 

 الباطل بأنها السبب في إغالق معبر رفم.
 4/1/2016، الين أونفلسطين 

 
 معبر رفح ... الغريق يتعلق بقّشة؟ .61

 هاني المصري
منذ فترة، يجري البح  في إطار الفصائل، وبمبادرة من الجبهة الشعبية والجهاد اإلسالمي، في خطة 
ترمي إلى فتم معبر رفم الذي لم ُيفتم طوال العام المنصرم سّو واحد وعشرين يوًما، وما يعنيه ذلك 

، وخصوًصا المحتاجين بشدة للسفر من أجل العالج والدراسة والعمل من معاناة هائلة للغزيين
 وغيرها.

فجأة، الم ضوء في النفق من خالل إعالن الحكومة في اجتماعها األخير عن موافقتها على خطة 
 الفصائل، وشّكلت لجنة للبح  في هذج الخطة، وكيفية تطبيقها. كما تستعد اللجنة لزيارة القطاع.

تبدو العقبة األخيرة المتبقية هي موافقة حركة حماس التي صدرت عنها مواقت  للوهلة األولى،
بانتظار استالم الخطة رسمًيا للرد عليها، وبين قائل إن « حماس»متعارضة: بين قائل منها إن 

ال يمكن أن تعارض أي شيء من شأنه أن يخفت أعباء الحياة عن المواطنين، وقائل إننا « حماس»
ن الحل يكمن في تطبيق  لسنا بحاجة إلى كرزمة واحدة، وهو « اتفاق القاهرة»مبادرات جديدة، وا 

، ما يعني رفًضا مردًبا للخطة.  يتضمن حاًل لمعبر رفم، ولكافة القضايا األخّر
يبدو غريًبا، فهي كانت في فترة من الفترات موافقة على تسليم المعبر للحكومة « حماس»موقت 

في فترة سابقة اقترم أحد قادتها البارزين أن تستلم مصر المعبر وحرس الرئيس من دون شروط، و 
من الجانبين، وعندما أتت لحظة الحقيقة نراها مترددة، أو األصم سلبية، وموقفها في هذج القضية ال 
، مثل تشكيل حكومة الوفاق التي أبدت مرونة  تستطيع تبريرج أو الدفاع عنه كعهدها في قضايا أخّر

  حّلت حكومتها وقبلت حكومة شّكلها الرئيس عملًيا، وأعلن أن برنامجها برنامجه؛ شديدة نحوها، حي
وذلك لكي تتخلص من مسروليات حكومتها، خصوًصا بعد اشتداد أزمتها المالية بعد قطع 
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المساعدات اإليرانية عنها، وعلى أمل أن تتحمل الحكومة صرت رواتب الموظفين الذين تم تعيينهم 
 «.حماس»ة أثناء فترة حكوم

، وباتت «المرمن الذي ال يلدغ من حجر واحد مرتين»مثل « حماس»ما يمكن أن يفسر ذلك أن 
السلطة في غزة من « لتشليحها»تخشى اآلن أكثر من السابق من أن تكون الخطة مجرد خطوة أولى 

ية ليست دون مقابل، أي بال شراكة في السلطة والمنظمة. ويعزز من هذج الخشية أن الخطة الفصائل
 بضمانات معقولة.« اتفاق القاهرة»جزًءا من خطة أشمل، تتضمن تنفيذ 

تتضمن الخطة أن تكون إدارة المعبر من الموظفين القدامى والجدد برئاسة شخصية متوافق عليها 
تحت مظلة الحكومة، وأن يكون أمن المعبر والحدود تابًعا للرئاسة حتى تقبل مصر بفتم المعبر، 

 دات المعبر لتطويرج. وأن تعود عائ
 تضمن:لذا إذا أرادت الفصائل التي تقت وراء الخطة النجام لها عليها أن 

أواًل: أن الرئيس وفتم موافقون عليها، فمواقفة الحكومة يمكن أن تكون مبادرة منها من دون غطاء 
لتالي سترفض الخطة، وبا« حماس»منهما، أو مناورة متفق عليها منهما على أساس الرهان بأن 

 ستتحمل المسرولية عن معاناة الناس.
إن تاريخ العمل والحوار من أجل المصالحة مليء بعدم الجدية، ورمي كل طرت للمسرولية على 

على الورقة المصرية في اللحظة « فتم»الطرت اآلخر، وبالمناورات المتبادلة، فمثاًل عندما وافقت 
« فتم«سترفضها، وكسب الرئيس و« حماس»أن  ، كانت تراهن على2009األخيرة في تشرين األول 
« بالتوافق»إال بعدما أجرت عليها تعديالت، أبرزها إضافة كلمة « حماس»الرهان، فلم توافق عليها 

عند الحدي  عن تشكيل الحكومة ولجنة االنتخابات واللجنة األمنية وغيرها، وبعدما اندلع ما يسمى 
سياسي وسقوط حسني مبارك واستالم المجلس العسكري ، وشهد صعود اإلسالم ال«الربيع العربي»

الذي بات واضًحا أنه لن يمك  كثيًرا، وأن الفرصة متاحة لجماعة اإلخوان المسلمين لتصدر المشهد 
، حي  باتت مترددة، وتعتبر أن االتفاق منحاز لحماس، «فتم»السياسي؛ كل ذلك أدّ إلى نكوص 

ة إلى اإلطار القيادي المرقت الذي عقد اجتماعين في تلك وخصوًصا في الجانب األمني، وفي اإلشار 
 عقدج بأي حال من األحوال.« فتم«الفترة، ومن بعدها يرفض الرئيس و

يران وسوري« حماس»اآلن،  ، وعدم تحسن عالقاتها مع mبعد استمرار تردي عالقاتها مع مصر وا 
وغيرها من مواقت؛ « فة الحزمعاص»السعودية رغم العربون الذي قدمته للحكام الجدد في تأييد 

 أصبحت أقل مرونة، وأكثر خشية من توظيت أي تنازل منها لتسهيل اإلطاحة بها في قطاع غزة.
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ثانًيا: أن تضمن أو تسعى الفصائل للحصول على موافقة مصر، ألن مصر ليست طرًفا ثانوًيا، بل 
يجب  -افقنا عليها أم لم نوافق و  -هي التي تقت على الجانب الثاني من المعبر، ولديها اعتبارات 

 العمل على تلبيتها، أو تذليلها، أو االتفاق على صيغة متفق عليها بشأنها.
فمصر تعتبر ما يجري في غزة مرتبط ويرثر بشدة على األمن المصري، من خالل ترابط سيناء مع 

ربها النظام التي يحا المسلمينامتداد لجماعة اإلخوان « حماس»قطاع غزة، خصوًصا في ظل أن 
مصرية. قد تطلب مصر بناء على « سلفية جهادية»المصري، ولديها عالقات وتعاون مع تنظيمات 

كل ذلك أن تشرط موافقتها بالوضع األمني بسيناء، وبأن تتولى حكومة الوفاق السيطرة على كل 
 لفصائل؟قطاع غزة قبل أن توافق على فتم دائم لمعبر رفم. في هذج الحالة، ماذا سيكون رد ا

ما سبق يوضم أن األمر ليس بالبساطة التي يظهر بها أحياًنا أو يحاول البعض تصويرها، فكيت 
« حماس»سيكون المعبر تحت مظلة الحكومة وقطاع غزة ليست تحت هذج المظلة، وما الذي يمنع 
ق السمام إذا وافقت على الخطة المذكورة أن تضع حاجًزا بعد المعبر يجعل هناك معبًرا آخر يملك ح

 والمنع تماًما، كما هو حاصل على معبر بيت حانون )إيريز(.
رغم أنني لست ضد أي خطوة، ولو مرقتة، من شأنها أن تخفت من معاناة المواطنين، ولكن األمانة 
تقتضي القول ومبكًرا إن مثل هذج الحلول الجزئية والعرجاء إذا لم تكن جزًءا من حل شامل أساسه 

رادة سياسية بأن البح  عن الخالص  الوطني، وليس الخالص الفصائلي، وناجمة عن قناعة وا 
وحدها قيادة « حماس»وحدها وال « فتم»استمرار االنقسام يضر بالقضية والشعب، وأنه ليس بمقدور 

السفينة الفلسطينية لبر األمان، وكذلك ال قيادة الضفة وحدها أو غزة وحدها؛ فستكون هذج الحلول 
 ق بقشة بالرغم من أنها غير قادرة على إنقاذج من الغرق.مثل تعلق الغري

الكل الفلسطيني في أزمة شاملة وعميقة ومرشحة للتفاقم، بينما يقوم االحتالل بتوسيع وتكثيت 
االستيطان والعدوان والعنصرية ضد الفلسطينيين جميًعا، فهل نتعظ قبل فوات األوان، وهذج اللحظة 

 يظن الكثيرون. )فوات األوان( تقترب أكثر ما
طريق الوحدة وشروطها واضحة، والعقبات الضخمة أمامه جلية للعيان، ومن دون السعي لسلوكه 
زالة العقبات، سنبقى ندور في حلقة مفرغة من االنقسام المدمر، حتى لو حققنا أحياًنا بعض  وا 

 ر أو االنهيار.التسهيالت التي تخفت من األعباء وأكثر ما تستهدفه أو تردي إليه منع االنفجا
 5/1/2016، األيام، رام هللا
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 "فتح"عاما  على حركة  51 .62
 ماجد كيالي

أكثر من نصت قرن، وهذا ال يعني فقط، أنها األطول عمرًا من أية حركة « فتم»صار عمر حركة 
، بما فيها الجزائرية ) (، والفيتنامية بمرحلتيها الفرنسية واألميركية 1962 - 1954تحرر وطني أخّر

، أن هذج الحركة أيضا  (. فاألهم أنه يعني، 1994 -1960) إفريقية(، وحتى الجنوب 1975 -1946)
، وأن ثمة مشكالت وتعقيدات جّمة تحول 1965ما وعدت به منذ انطالقتها عام  إنجازلم تستطع 

عربية دون ذلك، من ضمنها الخلل في موازين القّو لمصلحة إسرائيل، وعدم توافر العوامل الدولية وال
 المالئمة لها، ولعل هذا يشبه قضية األكراد، من بعض النواحي.

بيد أن هذج التعقيدات والمعّوقات الخارجية ال تغطي المشكالت الذاتية الكامنة في بنية هذج الحركة، 
وأفكارها التأسيسية ونمط عالقاتها وأشكال عملها، األمر الذي واظبت الحدي  عنه في هذج 

عامًا... قراءة نقدية في مآالت  50فتم »في كتاب يصدر هذج األيام، عنوانه:  الصحيفة، وأجملته
، لكنني أود هنا أن ألفت «(مسارات»)المرسسة العربية للدراسات والنشر ومركز « حركة وطنية

حكمت، وتحكمت، في العمل الوطني الفلسطيني، وضمنه بمسار  أنهااالنتباج إلى الجوانب التي أّر 
 تتمثل في اآلتي: ، والتي«فتم»

أواًل، إن العامل الدولي يشتغل لمصلحة إسرائيل، وهو ضامن امنها واستقرارها وتطورها، وعليه فهذا 
العامل ال يسمم لحركة التحرر الفلسطينية أن تستثمر تضحيات شعبها وكفاحه، وهي كبيرة وباهظة. 

منطقة العربية، سيما في المشرق ، على كل محاوالت التغيير في الأيضا  وللتوضيم فإن هذا ينطبق، 
(، وال في لبنان 1970العربي، بغض النظر عن الموقت منها، فهذا لم يكن مسموحًا به في األردن )

(، وهو غير مسموم به في سورية، 1990)أواسط السبيعنات(، وال في قصة الغزو العراقي للكويت )
، وعلى رغم كل الدمار والتشريد الذي على ما نشهد، على رغم كل التضحيات التي بذلها السوريون

عانى منه هذا الشعب. الفكرة هنا أن محاوالت التغيير هذج استدعت ممانعات وتدخالت إقليمية 
ودولية كبيرة وهائلة، فكيت األمر في حال إسرائيل، األمر الذي يفترض بالفلسطينيين أن يأخذوج في 

 أنفسهممعادالت القوة، ومراجعة اعتقاداتهم عن حساباتهم السياسية، ومن ضمنه دراسة مكانتهم في 
، بداًل من االتكاء على العواطت والشعارات. وها نحن نشهد انه حتى القّو اإلقليمية إمكانياتهموعن 

سرائيل، غير مسموم لها بالتحرك أو توسعة النفوذ، إال بالقدر الذي  إيرانالفاعلة، مثل  وتركيا وا 
وتحديدًا ضمن الهامش الذي تتيحه الواليات المتحدة. هذا يعني أن أي  تتيحه لها المعادالت الدولية،

نما يتوقت، أساسًا،  إسرائيلنجام في مواجهة  ال يتوقت على تضحيات الفلسطينيين وكفاحهم، وا 
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صراعهم، وجذبهم التعاطت الدولي معهم، وعلى التحوالت في المجتمع  إدارتهمعلى حسن 
 مة العالقات الدولية.اإلسرائيلي، والتغيرات في منظو 
، أن إسرائيل ال تتفوق على الفلسطينيين فقط في مجاالت القّو أيضا  ثانيًا، ما يفترض مالحظته، 

نما حتى في مجال  دارة الحكم، وا  العسكرية، واإلمكانيات االقتصادية، والقدرة على السيطرة، وا 
ات تمتص مكاسب الفلسطينيين، في البديلة. هكذا استطاعت إسرائيل توليد استراتيجي االستراتيجيات

خسائر. مثاًل،  إلىالمقاومة والتسوية، وفي االنتفاضة والمفاوضة، وفي بناء السلطة، وتحولها 
، بعد حصار بيروت، 1982استطاعت إسرائيل تقويض المقاومة الفلسطينية المسلحة في لبنان عام 

مع الفلسطينيين واللبنانيين، باستثمارها منطقة استنزات للمقاومة ولمجت إلىبعد أن حولت هذا البلد 
حقل رماية لمدفعيتها وقذائت طيرانها. شهدنا  إلىفي الحرب األهلية، وبتحويلها لبنان ومخيماته 

، المجحت والجزئي، وفي أوسلو( نحو اتفاق 1993 - 1987، في اخذ االنتفاضة األولى )أيضا  ذلك، 
ة، وتقويض بنى المقاومة في الضفة، وتعزيز كسر مجتمع الفلسطينيين في االنتفاضة الثاني

خراج المرسسات الوطنية من القدس، واالنسحاب األحادي من  االستيطان، وبناء الجدار الفاصل، وا 
 إلى. ولنالحظ أن إسرائيل حّولت االنسحاب المذكور من إنجاز وطني للفلسطينيين 2005غزة عام 
القطاع،  إبقاءالقتتال واالنقسام الفلسطيني، ومع و إلى عبء عليهم، مع حال االختالت واأمشكلة، 

مع مليوني فلسطيني، في دائرة الحصار. وكما شهدنا أن تضحيات وبطوالت ثالثة حروب على غزة 
 مواد إلعمار ما دمرته هذج الحروب. إدخاللم تثمر في رفع الحصار عن القطاع، وال في 

مة لمصلحتها، ففي حين ال يهمها ظهور عالقات عا إلى إسرائيلحتى عملية التسوية حولتها 
ميزات سيادية،  أيةالفلسطينيين كأصحاب كيان سياسي في العالم، حرمت السلطة الفلسطينية من 
، فهي في األحوالوواظبت على تكريس واقع االحتالل، وكأنه ال وجود لسلطة فلسطينية. وفي كل 

الضفة وغزة،  إطارينيين في هذا المسار عملت على شق الشعب الفلسطيني، بحصر الفلسط
الرواية الفلسطينية عن النكبة، وأخذ الحركة الوطنية  إزاحةوتهميش منظمة التحرير، ناهيك عن 

 الفلسطينية نحو الترهل والتآكل.
ثالثًا، نجم عّما تقدم واقع مفادج بأن الكيانات الفلسطينية )المنظمة والسلطة والفصائل( باتت وكأنها 

الوظائت المطلوبة منها، وعزز ذلك أن هذج  أوبغض النظر عن فعاليتها،  مطلوبة في ذاتها،
الكيانات تعتمد في مواردها على الخارج، وأن جزءًا مهمًا من شرعيتها يعتمد على توافق النظامين 

متحررة من شعبها،  أوهذا الوضع جعل هذج الكيانات كأنها مستقلة،  أنالدولي والعربي. وبديهي 
جد ضعيفة، بخاصة مع  أضحتمجتمعات الفلسطينيين على الضغط على كياناتهم قدرة  أنبحي  

 إلىموحد لهم. وعلى أية حال فإن هذا الوضع أدّ  إقليمتجزر مجتمعات الفلسطينيين، وغياب 
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، «فتم»المبنى التمثيلي والديموقراطي في بنى الفصائل والسلطة والمنظمة، ومن ضمنها  إضعات
على التفرغ، وفي هذا الواقع فإن القيادات باتت بمثابة رب عمل، وبات  فصائل تأسست إزاءفنحن 

بمثابة قّو عاملة، اكثر من كونهم مناضلين، مع االحترام لكثير من المناضلين، الذين  األعضاء
حافظوا على صفتهم تلك، ما نتج منه تراكم عالقات المحسوبية والوالء في هذج الفصائل على حساب 

جمود  أيغياب التفكير النقدي، وجمود الحركة الوطنية،  إلى أدّذلك  أنية، سيما المعايير النضال
 فكرها وبناها، وغياب فاعليتها.

 إلىبعد هذا اإليجاز للمحددات التي حكمت التجربة الفتحاوية، بما لها وما عليها، يمكن التوصل 
ليها الحركة الوطنية إي آلت ثال  مالحظات: األولى، مفادها بأن ليس ثمة مفاجأة في األحوال الت

 أوالفلسطينية، فليست المرة األولى من نوعها التي ال تنجم هذج الحركة في المهمات المنوطة بها، 
مبراطوريات. وربما أن ذلك يفرض على  تواجه تحديات وأخطارًا تفوق قدراتها، فهذج حال دول وا 

، ومحيطهم العربي والدولي المعقد وغير حقيقة أنهم وحدهم، وفي ظروفهم الصعبة إدراكالفلسطينيين 
المواتي، ورغم معاناتهم وتضحياتهم وبطوالتهم، ال يستطيعون الفوز على إسرائيل، ولو على مستّو 

. لكن ذلك ال أوسلودولة على جزء من األرض، لجزء من الشعب، كما شهدنا في تعثر اتفاق  إقامة
يارات المتبعة، في الصراع ضد إسرائيل، وتبّين الخ أو االستراتيجياتيمنع من ررية مكامن قصور 

هذج  إخفاقدور العوامل الذاتية، المتمثلة في اإلدارة والخطابات والبنى وأشكال العمل، في 
 والخيارات. االستراتيجيات

المالحظة الثانية، تتعلق بمالحظة أن عملية التسوية ليست هي المعضلة الوحيدة، وال األساسية 
نها تسوية مجحفة وناقصة وجزئية، بسبب المعطيات والشروط التي أحاطت بها. للفلسطينيين، كو 

والقصد عدم تحميل هذج العملية وحدها مسرولية تدهور أوضاع الشعب الفلسطيني وقضيته وحركته 
عملية التسوية، واستهالكها،  إخفاقالوطنية، واإلضاءة على مكامن الخلل الحقيقية، التي أدت إلى 

تها. وهذج الفكرة تنطلق من فرضية مفادها بأن المشكلة األساس تتعلق بطبيعة بنى وتكريس سلبيا
حركة التحرر الفلسطينية، وافتقادها للعالقات المرسسية والديموقراطية والتمثيلية والنضالية، ألن 

تحول االفتقاد لبنية من هذا النوع هو الذي جعل من المتعذر مراجعة الخيارات الفلسطينية الخاطئة، لل
 تجاوزها. أوتعديلها  أوعنها 

وتتعلق المالحظة الثالثة بالتجربة التاريخية التي تثبت مرة أخّر بأن أي حركة نضالية قد تشهد 
مراحل صعود وهبوط، وأن معضلة حركات كهذج، سيما عندما تصبم في السلطة، أنها تبدي مياًل 

القديمة، واالتكاء على تاريخها الكفاحي، « يةالثور »الستمراء مكانتها الجديدة، والتخفت من طبيعتها 
ضرورة تعزيز شرعية هذج المكانة، ومن  إلىوعلى إمكانياتها وعالقاتها ونفوذها، من دون االلتفات 
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دون االهتمام باالرتقاء في خطاباتها وأشكال عملها ووسائل نضالها، وهذا يفسر حقيقة ان هذج 
 استنفدت مهمتها التاريخية. قد أيضا  الحركات قد تستمر، لكنها تكون 

ذا كان الفلسطينيون «فتم»هذا ليس حكمًا على حركة  ، فهذج الحركة هي التي تحكم على حالها. وا 
حركة وطنية، تعددية وجامعة، كالتي مثلتها، فإن ذلك مرهون بقدرتها على نفض  إلىفي حاجة 

نقد تجربتها ومراجعة خياراتها السياسية، بقدرتها على إعادة بناء ذاتها و  أيالموات من بناها وأفكارها، 
 ليه.إوهذج هي الرسالة التي حاولت قولها في كتابي الذي أشرت 

 5/1/2016، الحياة، لندن
 

 الثورة المرجوة لالنخراط في التاريخ .63
 فهمي هويدي
األجراس التي ترددت أصدارها في مختلت عواصم العالم أيقظت األغلبية العظمى، ونبهت الجميع 

 أن النهوض بالتعليم يمثل أحد المفاتيم المهمة لتحقيق التقدم والثورة التي ننتظرها لندخل التاريخ. إلى 
أما وقد هيمن العقل األمني فليتنا نوسع الدائرة كي نّر استحقاقات الدفاع عن األمن القومي من 

بها رجال األمن  منظورج الكلي، الذي تقنعنا شواهدج بأن المسرولية فيه أكبر بكثير من أن ينهض
 وحدهم.

(1) 
عاما في المخابرات اإلسرائيلية الخارجية )موساد( حتى صار نائبا لرئيس  35أمضى رامي بن براك 

الجهاز. وخالل سنوات خدمته اعتبر الرجل "نجما" في محيطه، األمر الذي أهله لكي يترأس شعبة 
إلى التقاعد، تحد  قبل أسبوعين إلى  العمليات "قيساريا" التي تعد أهم شعب الجهاز. وبعدما أحيل

القناة التلفزيونية الثانية، وفاجأ الجميع بشهادته التي أدلى بها أمام الصحفي داني كشمارو حين 
نجازات.  كشت بعضا من خلفيات العمليات التي قام بها واعتبرت بطوالت وا 
لفجوة التقنية التي تفصل قال الرجل إن أهم عنصر في النجاحات التي حققها هو وفريقه تمثل في ا

إسرائيل عن "أعدائها" الذين استهدفتهم. وتحد  في هذا الصدد عن أن الموساد يعتمد في المهام 
التي يقوم بها على توظيت قدرات تقنية تفوق بكثير ما هو متوافر لدّ خصومها. وأضات أن 

ه في مجال التقنيات المتقدمة، إسرائيل تحقق عوائد إيجابية هائلة من وراء التطور الكبير الذي حققت
نما أفضى أيضا إلى تحوالت  وهو ما لم يسمم لها فقط بتقليص االعتماد على القّو البشرية، وا 

 جذرية على مقومات القوة العسكرية اإلسرائيلية.
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وفي شرحه لهذج النقطة قال إنه نظرا ألن إسرائيل باتت ثاني أكبر منتج للطائرات المسّيرة )بال طيار( 
العالم، وبسبب االستخدامات العسكرية واألمنية واالستخباراتية الكبيرة والمتعددة التي باتت  في

تضطلع بها هذج الطائرات، قرر الجيش توظيت ذلك التميز على نحو آخر، إذ قرر تقليص االعتماد 
رة من على الطيارين واالتجاج بدال من ذلك إلى االستعانة بشباب مهمتهم تشغيل الطائرات المسيّ 

، وأوردج 2015/6/13قواعد ثابتة وآمنة في عمق إسرائيل، وهو ما ذكرته صحيفة "ميكور ريشون" يوم 
أحد خبراء الشرون اإلسرائيلية الدكتور صالم النعامي في مقالة اعتمدت عليها ونشرتها صحيفة 

 "العربي الجديد" تحت عنوان "صناعة البطولة بدون مخاطر".
(2) 

 2008ومرورا بالحروب التالية على غزة )في األعوام  2004مي بأنه منذ العام شهد الدكتور النعا
(، قضى معظم الشهداء الفلسطينيين في غارات شنتها الطائرات المسّيرة. ونقل عن 2014و 2012و

الصحفي اإلسرائيلي عمير رايبويورت الذي زار إحدّ قواعد هذج الطائرات، قوله إن مجندا ومجندة 
غارات عديدة بالضغط على زر، مشيرا إلى أن  -من مقصورة تحّكم-ة عشرة ينفذان في سن التاسع

 استخدام تلك الطائرات يقلص المخاطر التي يتعرض لها العنصر البشري.
هجمات داخل سوريا، وهو ما حد  في اغتيال القيادي في حزب هللا  فيوقد باتت إسرائيل تستخدمها 

ين من قادة الحرس الثوري اإليراني في الجوالن قبل ثالثة أشهر. اللبناني جهاد مغنية، واغتيال آخر 
وبسبب إسهاماتها الميدانية االستخباراتية، عكت الجيش اإلسرائيلي منذ عامين على تزويد كل كتيبة 

 مقاتلة بطائرة مسّيرة. كما يتجه في المستقبل إلى تزويد كل كتيبة بقمر صناعي أيضا.
حّسنت قدراتها االستخباراتية عبر توظيت الحرب اإللكترونية، حي  لم إضافة إلى ذلك فإن إسرائيل 

يعد جلب المعلومات السرية الحيوية ممكنا فقط من خالل العناصر البشرية أو عبر توظيت آليات 
نما بات ذلك ممكنا من خالل تطوير برامج اختراق المنظومات  التنصت والتصوير المتقدمة، وا 

 المحوسبة.
وساما لضابط في وحدة التجسس  2013أركان الجيش اإلسرائيلي مطلع العام  وقد منحت هيئة

"، لتمكنه من الحصول على معلومات استخباراتية غاية في 8500اإللكتروني المعروفة باسم "الوحدة 
األهمية لطرت "عدو". وقد تطور توظيت اإلسرائيليين للفضاء اإللكتروني حتى بات الشعار المرفوع 

بدل الصاروخ"، وذلك بعد النجاحات التي حققتها الهجمات اإللكترونية التي شنتها  هو "الفيروس
واستهدفت المنشآت النووية اإليرانية، األمر الذي أوقع بها  2012و 2009بالفيروسات خالل عامي 

 أضرارا جسيمة.
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المجالين التقني  يفالمالحظة المهمة التي نبه إليها الباح  أن القدرات الكبيرة التي حققتها إسرائيل 
واإللكتروني تعود أساسا إلى نظام التعليم السائد، الذي يخطط له لكي يخدم تلك األهدات. وفي هذا 
الصدد، ذكر أن وزير التعليم اإلسرائيلي نفتالي بنات أطلق قبل ثالثة أشهر ما سماها "ثورة 

صلين على المستّو الخامس في الرياضيات"، التي تهدت إلى زيادة أعداد الطالب اإلسرائيليين الحا
الرياضيات بالثانوية العامة. وكان الوزير الذي قاد وحدة خاصة في الجيش قد أدار بعد تقاعدج شركة 
تقنيات ناجحة، وهو يعتبر أن استيعاب علم الرياضيات متطلب إجباري لتحقيق إنجازات حاسمة في 

 صناعة التقنيات المتقدمة بشقيها العسكري والمدني.
(3) 

أكثر ما يهمنا في األمر أن التطورات الحاصلة في العالم االفتراضي باتت تهدد بنية أي مجتمع، 
وهي أبعد وأخطر بكثير مما نتصور. يشهد بذلك اإلنفاق الهائل الذي بات يوجه إلى أنظمة أمن 

ثر المعلومات في الشرق األوسط بوجه أخص، إذ قدر اإلنفاق الذي جّر ضّخه في هذا المجال بأك
مليار دوالر وفق مرسسة إي.دي.سي الدولية المتخصصة في خدمات تقنية المعلومات. وفي  32من 

ظل التطورات التي حدثت، فإن احتماالت الدفاع أو الهجوم من خالل العالم االفتراضي أصبحت 
 واردة.

يرة التي يذكر في هذا الصدد أن إستونيا تعرضت لهجوم من ذلك القبيل. ذلك أن تلك الدولة الصغ
تقع في منطقة بحر البلطيق )كانت تابعة لالتحاد السوفياتي وانضمت الحقا إلى االتحاد األوروبي(، 

بعد ساعات من صدور قرار رئيسها نقل تمثال يخلد ذكّر الجيش السوفياتي،  2007فوجئت عام 
الخدمات بأن البلد أصيب بالشلل، إذ تعرض لهجوم إلكتروني عطل أنظمة الحاسوب المعرفية و 

 الحكومية واألنظمة الحيوية في الدولة، األمر الذي عزلها عن العالم الخارجي.
قرأت مقالة في الموضوع لىكاديمي والكاتب األردني موسى برهومة نشرتها صحيفة "الحياة" اللندنية 

 . ومما ذكرج فيها أن جندي المستقبل المتطور لم يعد مضطرا لحمل بندقية على2015/11/11يوم 
نما أصبم يزود بجهاز حاسوب، ال سيما أن الهجمات اإللكترونية التي يطلق عليها "دبدوس"  كتفه، وا 

، وهي تستهدت حجب %300بمعدل  2015زادت منذ مطلع العام  -وهي هجمات جيوبوليتيكية-
الخدمة عن المرسسات الحيوية في الدولة، وربما تتطور في المستقبل إلى استهدات األنظمة 

باراتية الحساسة، وحركة المالحة وأنظمة المستشفيات والمياج والكهرباء أو النفط والغاز االستخ
 والمصانع التي تستخدم المواد الكيميائية.

، عن إحباط محاولة استهدفت 2014في هذا الصدد ذّكر الكاتب بما أذاعه مسرولون إيرانيون عام 
. وسبق ذلك تعرض مفاعل "نطنز" اإليراني " النووي قرب مدينة أراك وسط البالد40موقع "إي.آر
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، أدّ إلى حدو  توقت مرقت ألجهزة الطرد 2010الخاص بتخصيب اليورانيوم لهجوم بفيروس عام 
سرائيل.  المركزي. وقد حّملت طهران مسرولية الحادثتين على الواليات المتحدة وا 

إعادة النظر ليس فقط في خطط  الشاهد أن قواعد الصراع وأدواته باتت تشهد انقالبا شامال يستدعي
نما أيضا في خطط ومناهج التعليم لتسوي  التعامل مع متغيرات  االستراتيجيالتفكير  والتسليم، وا 

 أدوات الصراع التي تجاوزت كل الحدود المتعارت عليها.
(4) 

 األجراس التي ترددت أصدارها في مختلت عواصم العالم أيقظت األغلبية العظمى، ونبهت الجميع
ذ ظلت فنلندا تحتل األولوية بين  إلى أن النهوض بالتعليم يمثل أحد المفاتيم المهمة لتحقيق التقدم. وا 
الدول التي حققت تلك النهضة وجنت ثمارها، ولحقت بها دول غربية عدة مثل النرويج وسويسرا 

يا يتصدرون وكندا، فإن الدول اآلسيوية نجحت في تحقيق القفزة المنشودة، حتى أصبم تالمذة آس
 تصنيت التعلم بين طالب العالم.

وتتولى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية قياس النمو في ذلك المضمار عبر اختبارات تجريها في 
برنامج يحمل اسم "بيسا"، أي البرنامج الدولي لمتابعة تحصيل التالميذ، والذي أصبم بمثابة لوحة 

لى اختبار التالميذ في ثال  مواد أساسية هي: اللغة األم التصنيت المدرسي العالمي. وهو يركز ع
 والرياضيات والعلوم.

ال مجال للحدي  عن موقع مصر في خرائط التصنيت المدرسي العالمي، فسمعتها السيئة في مجال 
أن جودة التعليم في  2013التعليم لها صداها في كل محفل، وحين ذكرت مجلة "فورين بوليسي" عام 

صفرا، فإن ذلك لم يكن مفاجئا، واألخطر من ذلك أنه لم يحد  أي صدّ في مصر أصبحت 
 األوساط المعنية بالتعليم في البلد.

( نتيجة تقرير للمنتدّ االقتصادي 2015/5/20وفى العام األخير نشر موقع جريدة "الشروق" )
دولة. وفي  124العالمي حول جودة المدارس االبتدائية، احتلت فيه مصر المركز األخير بين 

دولة، في حين احتلت فنلندا موقع  124بين  84المرشر العام لرأس المال البشري، جاء ترتيب مصر 
 الصدارة األول.

( ضرب المثل 2012/12/4أحتفظ بتقرير حول التعليم في آسيا نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية )
ساعة أسبوعيا في  50ذ قضاء نحو بالنظام التعليمي في كوريا الجنوبية، الذي يفرض على التالمي

ساعة. ذلك أنهم يدخلون الصفوت في  16الدراسة، بعدد من الساعات يفوق نظيرج األوروبي بر
السابعة والنصت صباحا ويغادرونها في الرابعة بعد الظهر. ومعظم هرالء يغادرون الصفوت لكي 

 رحلة االبتدائية.يلتحقوا بمدارس خاصة تعدهم لدخول الجامعة منذ انخراطهم في الم
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مليار يورو، وهو  13( بما يعادل 2012وقدر التقرير نفقات األهالي على المدارس اإلعدادية )عام 
ما يعادل عشرة أضعات ما أنفقه الفرنسيون على "المساعدة" المدرسية. وبعض التالميذ الكوريين 

حددته الحكومة للحيلولة دون  يستمرون في الدراسة اليومية حتى الساعة العاشرة مساء. وهذا الموعد
إفراط األهل في حمل أوالدهم على الدراسة إلى ما بعد ذلك الموعد. وهذا الذي حد  في كوريا 
، منها سنغافورة التي أصبحت توصت بأنها أرض  الجنوبية له نظيرج في عدة دول آسيوية أخّر

 الفرص العلمية التي ال نظير لها.
: أين نحن من كل ذلك؟ فلن أجيب على السرال، ولكنني أدعوك إلى مطالعة أخبار التعليم  إذا سألتة

الصحت الصباحية، وحين تجد أنها أدارت ظهرها للتعليم واشتغلت باألمن فإنك لن تتلقى اإلجابة  في
الشافية فحسب، ولكنك أيضا ستعرت إلى أين نحن ذاهبون. وستدرك عندئذ حقيقة الثورة التي ننتظر 

في التاريخ، وبغير النجام فيها سنصبم خارج مجراج، ولن نستطيع أن نّدعي أن انطالقها لالنخراط 
 أحدا تآمر علينا في ذلك.

 4/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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