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 ثمانية أياماستشهاد نشأت ملحم منفذ عملية تل أبيب بعد مطاردة دامت  .1
بعد ثمانية أيام من ، أنه الناصرة أسعد تلحمي، عن مراسلها من 9/1/2016الحياة  لندن  نشرت 

البحث المتواصل ألذرع األمن اإلسرائيلية المختلفة عن منّفذ عملية تل أبيب نشأت ملحم، أوصلت 
قريته عرعرة، في وادي  معلومات استخباراتية جهاز "الشاباك" إلى المنزل الذي اختبأ نشأت داخله في

عارة )المثلث(، وقامت وحدة العمليات الخاصة بتصفيته بداعي أنه أطلق النار على عناصرها، 
ليسارع سدنة الدولة العبرية إلى إرسال التهاني إلى رئيس جهاز "الشاباك" والقائد العام للشرطة على 

ذي خيم على مدينة تل أبيب نجاحهما في عملية القبض على نشأت وتصفيته، ليتبدد الرعب ال
أسبوعًا كاماًل وعّطل انتظام الدراسة في مدارسها وشّل عمل مقاهيها وحاناتها. كما وضعت عملية 
التصفية حدًا للحرج الذي سببه نشأت لجهاز األمن العام "الشاباك" وسمعته مدة أسبوع كامل. إلى 

ع حول شخصه واحتمال أن تكون ذلك، دفنت تصفية نشأت استفسارات كثيرة طرحت خالل األسبو 
عمليته في تل أبيب على خلفية إجرامية، وعليه فإن الرواية الكاملة التي ستصدر قريبًا ستكون رواية 

 إسرائيلية فقط في غياب رد الطرف الثاني.
وطبقًا لإلعالم العبري فإن معلومات وثيقة توافرت لدى جهاز األمن العام في األيام األخيرة عن 

باء نشأت في قريته أو البلدة القريبة منها، باقة الغربية حيث تقيم شقيقته. ولم يتبين بعد مكان اخت
مصدر هذه المعلومات وما إذا كان أحد المعتقلين هو المصدر. ومنذ ساعات صباح أمس انتشرت 
قوات كبيرة من الشرطة و"الشاباك" في منطقة وادي عارة، واعتقلت خمسة مواطنين آخرين وانتظرت 
انتهاء صالة الجمعة في المساجد وعودة آالف المصلين إلى بيوتهم وأخذت تتحرك نحو المبنى الذي 
اختبأ فيه نشأت. مع ذلك، أبقت الشرطة، حتى بعد تصفية نشأت تفاصيل كثيرة تحت حظر النشر، 
م منها ما إذا كان ممكنًا اعتقاله حيًا، لتتيح للمعلقين تكهن ما حصل مثل أن نشأت خطط لهجو 

مسلح آخر، وأنه "شخص خطير جدًا" و"متهور". واتفق معلقون بأن هناك من ساعد نشأت في 
الهرب ووفر له الطعام والمسكن. وذكر مراسل القناة الثانية أن الشاباك يفحص ما إذا كان نشأت 

 على رأس خلية تنتمي لتنظيم "داعش".
نحومي فاينبالت، محامي محّمد ن ، أالطيب غنايم ، عن مراسله8/1/2016  48موقع عرب وأضاف 

ملحم، قال في تصريح له مساَء يوم الجمعة، للقناة اإلسرائيلّية العاشرة، إّنه هو من كان وراء تسليم 
 معلومات عن مكان تواجد نشأت ملحم.

وأضاف أنه هو من قام بإرسال المعلومات لجهاز األمن العاّم، الشاباك، بناًء على طلِب الوالد، الذي 
 بتسليم أّي معلومة تفيد عن مكان تواجد ابنه لجهاز األمن العاّم، وفق أقوال المحامي. طالب
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وحسب أقوال فاينبالت، موّكل الّدفاع عن والد ملحم، فقد تسّلل نشأت ليَلَة البارحة لبيت أحد أقربائه، 
ن مكان تواجد الذين أعلموه باألمر، فبعث برسالة إلى موّظف في جهاز األمن العاّم، ُيعلمه بها ع

وبحسب محامي العائلة، فإّنه فور وصول رسالة فاينبالت، َقدمت قّوات شرطّية  منّفذ العملّية.
وعسكرّية مكثّفة لقرية عرعرة، إلى المكان المحّدد الذي أفاد عنه، إلى جانب نشر أعداد كبيرة من 

 ق المحاور والّشوارع الّرئيسّية.القّوات الخاّصة على مداخل قرية عرعرة والبلدان المجاورة لها، وا غال
وقال محامي العائلة إّنه بعد ساعات عّدة على رسالته فاينبالت، توّصلت القّوات اإلسرائيلّية لمكان 

 تواجد نشأت ملحم، لتجهز عليه في المكان.
 

 تستغل الصمت الدولي الرتكاب مزيد من المجازر "إسرائيل: "الفلسطينية الخارجيةوزارة  .2
مسلسل  إسرائيلنددت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان بما سمته "مواصلة : محمد هواش -رام هللا 
عداماتهاجرائمها  الميدانية في حق الفلسطينيين وآخرها استشهاد أربعة شبان من بلدة سعير قضاء  وا 

الخليل " في وقت متقدم الخميس. وقالت: "إن مجزرة الخليل الجديدة هي تصعيد جديد لحكومة 
التي تنكر حقوق الشعب الفلسطيني وتترك لجيشها التعامل مع الفلسطيني كهدف للرماية  إسرائيل

 والتدريب".
 إسرائيلوأعربت عن "االستياء الشديد من صمت األمم المتحدة ومؤسساتها الحقوقية حيال انتهاكات 

 أننه فلسطينيًا ويكتفي الفلسطيني لمجرد كو  اإلنسانالمتكررة لحق الفلسطيني في الحياة وسهولة قتل 
كلمة "مخرب" في أي شارع أو حاجز عسكري كي يفتح الجيش النار عليه قبل  إسرائيلييطلق أي 

 التحقق من صحة االدعاء أو اختيار وسيلة أخرى العتقاله والحفاظ على حياته وحقوقه األخرى".
 9/1/2016النهار  بيروت  

 
 من المنظور الفلسطيني حقيقة إمكانية انهيار السلطة حولتساؤالت  .3

فادي أبو سعدى: تساءل الكاتب زكريا محمد إن كان بقاء السلطة ضرورة ألمن   –رام هللا 
خطاب الرئيس جاء هذا التساؤل بعد ، أم أن بقاءها ضرورة للشعب الفلسطيني ومصالحه؟ "إسرائيل"

رح على جدول سؤال أعاله طُ واعتبر محمد أن ال ،الفلسطيني الذي ألقاه في مدينة بيت لحم قبل يومين
ضع على رأس جدول األعمال بعد االجتماعات اإلسرائيلية التي األعمال منذ فترة ال بأس بها. لكنه وُ 
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عقدت األسبوع الماضي التي ناقشت عواقب انهيار السلطة. وكان موقف نتنياهو واألجهزة األمنية 
 ن يمنع انهيار السلطة.اإلسرائيلية في هذه االجتماعات مع عمل كل ما من شأنه أ

ا أبو مازن بحسب محمد وفي خطابه األخير في بيت لحم فقد أعلن أن: "السلطة إنجاز من أم  
إنجازاتنا وال يحلم أحد بانهيارها. وقد بدا هذا الكالم للبعض وكأنه رد على نتنياهو. لكن إذا صدقنا 

كورة فإن نتنياهو يخشى انهيار السلطة ما جاءت به وسائل اإلعالم اإلسرائيلية حول االجتماعات المذ
وال يحلم به. أي أنه يعتقد أن بقاءها ضروري ألمن إسرائيل. بالتالي، فهو متفق مع أبو مازن من 
حيث الجوهر بخصوص هذه المسألة. وهذه نقطة الضعف المركزية في خطاب أبو مازن كله. فهو 

كان نتنياهو ذاته يرى أن وجودها ضرورة لن يستطيع أن يقنع الكثيرين بضرورة بقاء السلطة إذا 
 ألمن إسرائيل".

ويختم محمد بالقول إنه بناء عليه، فثمة موقف للغالبية اإلسرائيلية يرى أن من مصلحة إسرائيل في 
بقاء السلطة الفلسطينية، وأنه يجب العمل على منع انهيارها. لكن السؤال يدور حول موقف 

وري لهم أم أنه عبء على أكتافهم؟ هذا هو السؤال الذي يجب الفلسطينيين. فهل بقاء السلطة ضر 
ر عن أن تقدم اإلجابة عليه. السلطة قدمت إجابة على هذا السؤال بلسان أبو مازن. لكنها لم تعد تعبِّ 

موقف غالبية الفلسطينيين في غالب الظن. وهذا يعني أن جوابها قد يكون مخالفا لجواب هذه 
 الغالبية.

 9/1/2016لندن    القدس العربي
 

 األخطر على القدس 2016في  "إسرائيل": مخططات فلسطينينائب  .4
في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو طير من سعي الحكومة عن القدس حذر نائب 

عزل مدينة القدس، عن الضفة الغربية، والتمهيد لتقسيم المسجد  إلتمام، 2016اإلسرائيلية في العام 
حمل تاألخطر على مدينة القدس، لما س ا، بأنه2016 سنةووصف أبو طير  .كانياً وم األقصى زمانياً 

من مخططات إسرائيلية قاسية، وعبر مشاريع بناء ضخمة ستنفذها في المنطقة الواصلة  افي جعبته
 بين الضفة والقدس.

اس، وقال أبو طير إن "العام الماضي كان ثقيال على مدينة القدس، لما حمله من محاوالت للمس
بالمسجد األقصى وتقسيمه، عدا عن محاوالت السيطرة ومصادرة منازل فلسطينيين، لصالح 

، خالل العام المقبل، على "منهجية" تقبل من "إسرائيل"وتوقع أن تعمل  المستوطنين في المدينة".
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 يا".خاللها الدول العربية، فكرة "التقسيم الزماني" للمسجد األقصى، تمهيدا لخطوة "تقسيمه مكان
وطالب أبو طير، الدول اإلسالمية والعربية، بتشكيل جبهة قوية ومتفاعلة، لحماية القدس والمسجد 

 األقصى.
 9/1/2016الدستور  عّمان  

 
 الفلسطيني: "معلومات قوية" بشأن فتح معبر رفح لمعتمري غزة األوقافوزير  .5

ادعيس إن هناك "معلومات  يوسف الفلسطينيةقال وزير األوقاف في حكومة : نبيل سنونو -غزة 
قوية" بشأن فتح معبر رفح، لسفر المعتمرين الغزيين، لكنه قال في نفس الوقت، إن وزارته ال يمكنها 
بعد اإلعالن رسميا عن فتح المعبر لخروج المعتمرين، ما لم يأتها "كتاب خطي" من السلطات 

ادعيس: "هناك معلومات  وفي تصريحات خاصة بصحيفة فلسطين، أضاف المصرية يعلمها بذلك.
"نحن  وتابع: قوية بهذا الخصوص، ولكن ال نصرح حتى يأتينا كتاب رسمي بهذا الخصوص".

ننتظر، وبمجرد ما يصلنا كتاب خطي، نعلن إعالميا"، مردًفا: "لكن ما لم يردنا كتاب خطي ال 
 نستطيع أن نتحدث".

ع )موافقة السلطات المصرية على فتح وجدد التأكيد على أن "هناك كالم قوي جًدا في هذا الموضو 
وأردف: "التفاؤل موجود، والكالم  المعبر للمعتمرين( ولكن حتى نؤكد الموضوع نريد كتابا خطيا".

 قوي جًدا، لكن نحن كجهات رسمية حتى نعلن رسميا البد أن يصلنا كتاب رسمي".
 8/1/2016أون الين   فلسطين

 
 خططت الغتيال نتنياهو من قبل حماس تّم تجنيدها مجموعة فلسطينية: يديعوت .6

 22لحازم صندوقة ) أمس اإلسرائيليةكشفت لوائح االتهام التي وجهتها المحكمة  :القدس المحتلة
عاما( من سكان شرقي القدس المحتلة، بأنهما خططا لتنفيذ عملية  19عاما( وفادي أبو كعيان )

 نتانياهو في مدينة القدس الغربية. يلياإلسرائتفجير للمنصة التي سيخطب عليها رئيس الوزراء 
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" فقد جرى تجنيد الشابين من قبل شخص يدعى 
احمد عزام من حركة "حماس"، وقدما له مساعدة لتنفيذ عدة عمليات في مدينة القدس وداخل 

ب شرق القدس، الستخدامها في إسرائيل، حيث قام عزام باستئجار شقة في بلدة أبو ديس شرقي جنو 
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تصنيع العبوات الناسفة وقام بشراء مواد كيماوية بمساعدة حازم صندوقة الستخدامها في التصنيع، 
 وطلب منه اختيار مواقع مناسبة لتنفيذ العمليات.

وأشار الموقع بأنه جرى التخطيط لوضع عبوة ناسفة تحت المنصة في قاعة "ارنا" والتي سيعتليها 
و لتقديم خطاب، كذلك خططت الخلية لتنفيذ العديد من العمليات في مدينة القدس وداخل نتانياه

وأضاف  القدس. إلىإسرائيل، حيث حاول أبو كعيان شراء سالح من مناطق الضفة الغربية وتهريبه 
أبو عمر، وكان  الموقع بأن اتصال هذه الخلية كان مع عضو في حماس من قطاع غزة ويحمل اسم

 يجري بين أبو عمر وعزام باالتصال الهاتفي عبر جهاز خلوي يتم استخدامه لمرة واحدة.االتصال 
وأشار الموقع بأنه لدى تجنيد صندوقة من قبل عزام طلب منه تنفيذ عمليات طعن ضد اليهود في 
القدس، ولكنه رفض وقال له بأنني أفكر بتنفيذ عملية أكبر بكثير من عمليات الطعن، وبحثا بعد 

عملية خطف لليهود وبأن يكون دور صندوقة قيادة السيارة، واتفقا على ذلك ومن ثم طلب  تنفيذ
الضفة الغربية الستخدامها في  إلى إسرائيلصندوقة بأن يكون دوره شراء وتهريب مواد كيماوية من 
عداد إسرائيل أو أحزمة ناسفة ولديه االست إلىتصنيع العبوات، واستعداده أيضا لتهريب عبوات ناسفة 

 أيضا لنقل استشهاديين، مستغال عمله السابق في شركة حراسة إسرائيلية في القدس.
وادعت نيابة االحتالل أن االثنين "تآمرا قبل عدة أسابيع مع أحد أنصار حماس على إعداد العبوات 

دخالها بهدف تنفيذ عمليات". نتاج األسلحة وا  حتالل وطلبت نيابة اال الناسفة من المواد الكيماوية وا 
 اعتقال كال من صندوقة وأبو الكيعان حتى استكمال اإلجراءات القضائية بحقهما.

 9/1/2016الرأي  عمان  
 

 واالستشهاديةبالعمليات المسلحة حماس قررت االنتقال لمرحلة جديدة باالنتفاضة تتمثل  يديعوت: .7
كة حماس قررت ذكر أليئور ليفي، مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت، أن حر : القدس المحتلة

االنتقال لمرحلة جديدة من االنتفاضة الحالية في األراضي الفلسطينية، متمثلة بالعمليات المسلحة 
 و"االنتحارية" من خالل ما وصفها بـ"الخاليا النائمة" في الضفة الغربية.

وتهدف العمليات بالمس بشخصيات إسرائيلية كبيرة على المستويين السياسي والعسكري، وضرب 
هداف إسرائيلية تم تحديدها بصورة مسبقة، وجاء كشف الخلية األخيرة لحماس في مدينة القدس أ 

 ضمن هذه التعليمات التي أصدرتها حماس لعناصرها بالضفة.
وأضاف ليفي أنه بالرغم من اكتشاف خلية حماس األخيرة بالقدس، إال أن الحركة ستواصل بذل 

عبوات ناسفة أو عمليات "انتحارية" وأن الخاليا القادمة جهودها لتنفيذ هجمات مسلحة، تشمل وضع 
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لن يتم كشفها ألن عناصرها ليس لديهم ماٍض أمني يمكن المخابرات اإلسرائيلية من تعقبهم، أو 
 الشك فيهم من األساس.

وكشفت صحيفة معاريف أن اثنين من سكان مدينة القدس وضعا عبوة ناسفة في أحد فنادق مدينة 
ة جنوب إسرائيل، مستغلين إقامتهما وعملهما فيها، وهما خليل النمري وأشرف ساليمة، إيالت الساحلي

انتقاما من السياسة اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين، على خلفية موجة العمليات الحاصلة منذ األشهر 
 الثالثة األخيرة، لكن يقظة عمال الفندق حالت دون نجاح تنفيذ العملية.

قع واّلال اإلخباري، نشر نتائج استطالع للرأي بين اإلسرائيليين أشرف "دوف غل هير" مراسل مو 
من اإلسرائيليين فقدوا  %61عليه البروفيسور "كاميل فوكس" من معهد البحوث واإلحصاء، أظهر أن 

منهم إن ثقتهم اهتزت في قدرة الحكومة اإلسرائيلية على  %71شعورهم باألمن الشخصي، وقال 
 الناجم عن تواصل العمليات الفلسطينية ضد اإلسرائيليين منذ ثالثة أشهر. معالجة الوضع األمني

 9/1/2016الدستور  عمان  
 

 إسرائيليين  بعد أن حاوال طعن جنود استشهاد فلسطينيين اثنين في األغوار .8
استشهد شابان فلسطينيان، صباح يوم السبت، بنيران قوات االحتالل على حاجز : هاشم حمدان
وبحسب التقارير اإلسرائيلية فإن قوات االحتالل أطلقت النار على  منطقة األغوار.الحمراء في 

 الشابين بعد أن حاوال طعن جنود على حاجز الحمراء )بكعوت(، ما أدى إلى استشهادهما.
 ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في وسط جنود االحتالل.
ة، من الجهة الغربية للحاجز، من منطقة وفي تفاصيل الحقة، جاء أن الشابين وصال الحاجز بمركب

طوباس، وخرجا من المركبة، وهاجما بالسكاكين جنديين كانا على الحاجز، إال أن الجنديين أطلقا 
عاما، وهو من قرية  23وعلم أن الشهيدين هما: علي محمد عقاب أبو مريم، ويبلغ من العمر  النار.

 38الثاني فهو سعيد جودت أبو الوفا، ويبلغ من العمر  الجديدة التي تتبع لمحافظة جنين. أما الشهيد
 عاما، وهو من قرية الزاوية التي تتبع لمحافظة سلفيت.

 9/1/2016  48عرب 
 

 هنية: انتفاضة القدس مستمرة ولن يستطيع أحد وقفها .9
أدان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الجريمة الصهيونية بقتل أربعة 

 الخميس، قرب مدينة الخليل، بزعم محاولتهم تنفيذ "عملية طعن". يومفلسطينيين  شبان
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وجدد هنية خالل خطبة الجمعة، التي ألقاها في مسجد "العودة" في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، 
رفضه وصف انتفاضة القدس بأنها "انتفاضة تحريك" أو "انتفاضة الشباب المحبط"، مؤكدا أنها 

وتابع أن هناك أطرافا تخشى استمرار  حرير األرض واإلنسان"، ولن يستطيع أحد وقفها.انتفاضة "ت
وأضاف أن هذه االنتفاضة  االنتفاضة ضد االحتالل اإلسرائيلي، وتسعى إلى إبقائها تحت السيطرة. 

قام بها شبان كفروا بالعبث السياسي، وبتاريخ المفاوضات مع إسرائيل، ورفضوا االنتهاكات بحق 
وأكد هنية تمسك الحركة بما وقعت عليه من اتفاقات للمصالحة، قائاًل: ما  قدس والمسجد األقصى.ال

زلنا من أجل القدس وفلسطين متمسكين بما وقعنا عليه من اتفاقات، وأبدينا المرونة الكبيرة لالنتقال 
 إلى مربعات متقدمة، وسنبقى أوفياء لوحدة الشعب واألرض.

 8/1/2016موقع حركة حماس  غزة  
 

 فيها الكثير من الغموض وتحتاج إلى الكثير من التفصيلمبادرة معبر رفح أبو مرزوق:  .11
يوم الجمعة، أن الفصائل الفلسطينية ، أكد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس

لم تناقش مبادرة فتح المعبر مع الجانب المصري على خالف ما يشاع بإيجابية الموقف المصري 
 من المبادرة.

"سألت عددًا ال بأس به من ، على صفحته على الفيسبوك يوم الجمعة ،وقال أبو مرزوق في تدوينة
قادة الفصائل عن الموقف األهم في القضية، موقف مصر، فكان الجواب إيجابيًا واألمر فقط متوقف 

دت من جواب على حماس، وهذا ما دفعني إلى سؤال اإلخوة في مصر مباشرة، والغريب أني وج
اإلخوة في مصر ال أحد من الفصائل ناقش معهم المبادرة، وأن تصريحات الكثيرين عن موقفهم غير 
 صحيحة، وأن القضية األهم بالنسبة لهم هو األمن سواء للعاملين في المعبر، أو األمن للمسافرين".

الكثير من التفصيل، وأوضح أبو مرزوق أن مبادرة الفصائل فيها الكثير من الغموض وتحتاج إلى 
سواء المسألة األمنية في المعبر أو على الحدود بين قطاع غزة ومصر، أو القضايا اإلدارية في 

وأكد أن موقف حماس لم ولن يكون ضد مصالح الناس واحتياجاتهم، وفي نفس الوقت ليس  المعبر.
على المصلحة الخاصة، موقفًا لدغدغة عواطف األهالي، لكنه موقف مسؤول، يقدم المصلحة العامة 

 ويعمل بال كلل لمعالجة قضايا الناس وحلها، وخاصة معبر رفح.
وشدد على أن التفصيل في االقتراح ضمان للنجاح، سواء الحديث عن اآلليات للتطبيق، أو 

 المسؤوليات في التنفيذ، أو مواقف األطراف ووضوحها.
وقعت عليه، وأن المصالحة ليست شعارًا  وجدد أبو مرزوق التأكيد على التزام حركة حماس بكل ما

 بالنسبة لها، ولكنها قرار وخيار اتخذته، وقدمت الكثير إلنجاحه".
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وتابع، حماس قدمت الكثير إلنجاح المصالحة رغم كل العقبات التي وضعها البعض للقفز عليها، 
التشريعي، االنتخابات  ورافضًا إلحياء أركانها التي توافقنا عليها: اإلطار القيادي المؤقت، المجلس

للرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني، حتى حكومة التوافق الوطني اإلنجاز المهم على طريق 
المصالحة لم تعد كذلك بما جرى عليها من تعديالت، والمعوقات السياسية التي جعلتها عاجزة عن 

اء االنتخابات اليوم قبل وأضاف أنه رغم ذلك؛ فإن حماس مع إجر  قيامها بمهماتها المنصوص عليها.
الغد واألمر عند أبو مازن )الرئيس محمود عباس( باعتباره رئيسًا للسلطة، وحماس مع حكومة 
الوحدة الوطنية عبر اجتماع للفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة، أو من خالل اجتماع اإلطار 

 القيادي المؤقت، واألمر أيضًا عند الرئيس أبو مازن.
 8/1/2016اس  غزة  موقع حركة حم

 
 : هدوء المخيمات دليل على نجاح التنسيقاللبناني األحمد خالل لقائه وزير الداخليةعزام  .11

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المشرف على الساحة اللبنانية عزام األحمد،  :وفا –بيروت 
يوم الجمعة، إن "حالة الهدوء عقب لقائه وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، في بيروت 

واالستقرار واالنضباط الذي تعيشها المخيمات الفلسطينية دليل على نجاح التنسيق والتعاون المشترك 
اللبناني على مختلف المستويات من أجل عدم استغالل المخيمات لضرب األمن -الفلسطيني

 في لبنان". األهليواالستقرار والسلم 
عقب اللقاء الذي حضره سفير فلسطين أشرف دبور ورئيس الصندوق  ونقل االحمد عن المشنوق

حالة الهدوء واالستقرار  إلىالقومي الفلسطيني رمزي الخوري، "ارتياحه الشديد وارتياح الدولة اللبنانية 
كما نقل األحمد عن المشنوق تأكيده  واالنضباط الذي تعيشها المخيمات الفلسطينية منذ فترة".

لدولة اللبنانية للخطوات التي تتخذها منظمة التحرير الفلسطينية من أجل تثبيت األمن "استمرار دعم ا
وأضاف: "أطلعنا من  والهدوء في المخيمات والتنسيق المشترك لما فيه مصلحة لبنان وفلسطين".

في فلسطين في ظل تصاعد الهبة الشعبية الفلسطينية في  األوضاعجانبنا الوزير المشنوق على 
والمسيحية التي  اإلسالميةوالمقدسات  األقصىاالحتالل ومستوطنيه والدفاع عن المسجد مواجهة 

 تتعرض لهجمة متواصلة في محاولة لتغيير الوضع القائم في فلسطين".
 8/1/2016الحياة الجديدة  رام هللا  
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 األقصى وتقسيمهالمسجد الرشق: انتفاضة القدس حطمت أوهام تهويد  .12
إن انتفاضة القدس "استطاعت  عزت الرشق لمكتب السياسي لحركة حماسقال عضو ا: الدوحة

تحطيم أوهام قادة االحتالل وأحالمهم في تهويد المسجد األقصى وتقسيمه زمانًيا ومكانًيا، وأرعبت 
ساسته وأربكت حساباتهم". واعتبر الرشق في مقالة نشرها على صفحته في موقع الـ"فيسبوك"، يوم 

"، أن هذه االنتفاضة أعادت تألق 100ن "عشارية انتفاضة القدس في يومها الـ، بعنوا8/1الجمعة 
المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين واستطاعت رسم مالمح عهد جديد ال مكان فيه لفرض 

 مخططات االحتالل على شعبنا. 
م والعنصرية، وأنه "حقيقة االحتالل القائمة على اإلجرا -كما يقول الرشق–كما فضحت االنتفاضة 

 كيان غاصب ال يفهم إال لغة القّوة والبطولة التي أبدع فيها شباب فلسطين". 
وضاف يوم أمس الجمعة اليوم المئة النتفاضة القدس الممتدة منذ األول من أكتوبر/ تشرين أول لعام 

جين وأشار إلى أنها "كشفت مدى هشاشة أمن االحتالل المزعوم، ورعب جنوده المدجّ  .2015
 بالسالح أمام بطولة شباب فلسطين الذين ال يملكون إال قوة اإليمان". 

كما اعتبر أن التفات جماهير شعبنا الفلسطيني حول انتفاضة القدس مشاركة وتفاعاًل ودعمًا، جّدد 
التأكيد على تمسكها بمشروع المقاومة سبياًل النتزاع الحقوق، مشدًدا على أن مشروع المقاومة هو 

 ر على جمع الكل الفلسطيني، بينما يفشل خيار التفاوض والحلول السلمية في تحقيق ذلك. القاد
وقال الرشق: "في انتفاضة القدس، أثبتت المرأة أنها صنو )نظير( الرجل في المقاومة، فهي محضن 

 الرجال ومدرسة األبطال، وهي ترابط وتشّد الّرحال وتذود عن األقصى المبارك". 
كتب السياسي لحماس، "راهنوا على توقفها، وتآمروا على وأدها وتشويه صورتها، وأضاف عضو الم

لكنها أفشلت رهانهم وحّطمت تآمرهم وفضحت خططهم؛ هي انتفاضة القدس مستمرة في يومها 
". ولفت األنظار إلى أن "مالحم البطولة في انتفاضة القدس التي يبدع فيها الجيل الفلسطيني 100الـ

 الحتالل ومستوطنيه في البقاء على أرضنا، وتعّجل بزواله ورحيلهم". تحّطم أحالم ا
وتابع الرشق "كل التحية ألبطال انتفاضة القدس في كل فلسطين؛ األطفال والشباب والرجال 

ثخانًا في العدو، وموعدنا النصر والتحرير".  والحرائر، لقد أبدعتم مقاومة وا 
 8/1/2016  فلسطين أون الين

 
 لشهيد ملحم وتشيد ببطولتهحماس تنعى ا .13

نعت حركة حماس الشهيد البطل نشأت ملحم منفذ عملية "ديزنغوف" الفدائية األسبوع الماضي، 
 خالل اشتباكه مع قوات االحتالل في بلدة وادي عارة بعد أسبوع من المطاردة. الجمعة واستشهد يوم



 
 
 
 

 

 13 ص                                              3807 العدد:        9/1/2016 سبتال التاريخ: 
  

شهيد نشأت ملحم الذي أربك وأشاد الناطق باسم حركة حماس، حسام بدران في تصريح صحفي، بال
دولة االحتالل ألكثر من أسبوع متواصل بعد أن حطم أسطورة القبضة األمنية اإلسرائيلية التي 

بداع. وقال بدارن، إن الشهيد ملحم هو  يتفاخرون بها ونفذ عمليته في قلب العدو بكل ثبات وسكينة وا 
نتصارًا لقضيته، وهو ببطولته يؤكد مثال للفلسطيني الحر الذي يضحي بنفسه دفاعًا عن شعبه وا

 على وحدة شعبنا في أماكن تواجده كافة، وعلى الموقف الفلسطيني العام الداعم لمشروع المقاومة.
 8/1/2016موقع حركة حماس  غزة  

 

 "الجهاد" تندد باغتيال ملحم وتؤكد على الحق في المقاومة .14
قوات االحتالل اإلسرائيلي للشاب الفلسطيني  "الجهاد اإلسالمي" بـ"جريمة" اغتيال ةنددت حرك: غزة

، وأكدت على "حق الفلسطينيين 48نشأت ملحم، من قرية عرعرة، شمالي فلسطين المحتلة عام 
وحذرت "الجهاد اإلسالمي" االحتالل "من التمادي في عنصريته وعدوانه بحق  بمقاومة المحتل".

 الفلسطينيين في الداخل المحتل"، وفق البيان.
 على وحدة األهداف والشعب الفلسطيني ونضاله في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي. وأكدت

 8/1/2016  قدس برس
 

 تهديد االحتالل باغتيالهمن رغم بال بخان يونس ماسحالسنوار يظهر في مهرجان ل .15
شارك األسير الفلسطيني المحّرر يحيى السنوار، في مهرجان أقامته حركة حماس في : خان يونس
الشهداء الذين شاركوا بعملية احتجاز الجندي اإلسرائيلي  حة، يوم الخميس، إحياء ألرواقطاع غز 

جلعاد شاليط، متحديًا بذلك تهديدات االحتالل اإلسرائيلي باغتياله عقب اتهامه بقيادة "كتائب القسام" 
أسه عاما( للمهرجان الذي أقيم في مسقط ر  54وأثار حضور السنوار ) الجهاز العسكري لحماس.

بمدينة خان يونس )جنوب قطاع غزة(، مفاجئة للكثير بفعل موجة التهديدات اإلسرائيلية بتصفيته 
والتي تلقاها عقب تحريره من معتقالت االحتالل، على الرغم من أن هذا الحضور جاء إثر إصرار 

 كبير منه، وفق ما أدلى به مقّربون من السنوار لـ"قدس برس".
 8/1/2016  قدس برس

 
 س ترفض تقليص األونروا لخدماتها بلبنانحما .16

ونرو" في لبنان تقليص خدماتها الصحية، مطالبة األعبرت حركة حماس عن رفضها قرارات وكالة 
 األخيرة بالتراجع عن قراراتها.
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جاء ذلك خالل زيارة وفد ضم حركة حماس والفصائل الفلسطينية في لبنان، للمدير العام لألونروا 
 دف بحث قرارات األونروا األخيرة.ماتيوس شمالي؛ به

وأكد ممثل حركة حماس في لبنان، علي بركة، أثناء اللقاء رفض الفلسطينيين تقليص األونروا 
ودعا بركة األونروا إلى إيجاد حلول عاجلة، لتحسين الموازنة العامة من أجل أن  لخدماتها الصحية.

 ل حقوقه.يتمكن الالجئ الفلسطيني في لبنان من الحصول على كام
 8/1/2016موقع حركة حماس  غزة  

 
 في العيساوية شرق القدس  االحتالل يزعم العثور على "عبّوة ناسفة" .17

زعمت مصادر عبرية عثور قوات االحتالل اإلسرائيلي على "عبوة ناسفة"، يوم : القدس المحتلة
ل في بيان لها، بأنها وادعت شرطة االحتال الجمعة، في قرية العيساوية، شرق مدينة القدس المحتلة.

عثرت على عّبوة ناسفة، "يدوية الصنع"، بالقرب من محطة وقود في العيساوية، مشيرة إلى أنها 
 استدعت خبراء المتفجرات، "الذين قاموا بتفكيكها دون وقوع أي إصابات".

للعيساوية،  وفي السياق ذاته، أفاد سكان القرية أن قوات االحتالل أغلقت الطريق الشمالية الجنوبية
 "بحجة وجود جسم مشبوه في المكان".

 8/1/2016  قدس برس
 

 مع "داعش" أبيبمنفذ عملية تل  بارتباطاتتحقق  "إسرائيل" .18
، أن األجهــزة األمنيــة 8/1 ذكــرت القنــاة العبريــة الثانيــة، مســاء يــوم الجمعــة :ترجمــة "القــدس" دوت كــوم

نشـأت ملحـم مـع تنظـيم  أبيـبلـة لمنفـذ عمليـة تـل بـدأت بـالتحقيق بوجـود ارتباطـات محتم "إسرائيل"في 
هنـاك اشـتباه كبيــر بـأن ملحـم كــان علـى ارتبـاط بخليــة نائمـة تتبـع لتنظــيم  أنوزعمـت القنــاة،  ."داعـش"
مـن الشـبان فـي الوسـط العربـي كشـفت عـن وجـود مثـل  ، مشيرًة إلـى أن اعتقـاالت طالـت عـدداً "داعش"

 هذا الشبهات حول ذلك.
أشـخاص  5خـالل اليـومين الماضـيين اعتقـال  العبريـة أنـه تـمّ  "ديعوت أحرونـوتي"ذكر موقع صحيفة و 

ســاعدوا ملحــم علــى التخفــي طيلــة األيــام الماضــية وتــوفير كــل احتياجاتــه، مشــيرا إلــى أن هنــاك اشــتباه 
 . أو انهم متأثرين بالتنظيم فكرياً  "داعش"لهم ارتباط مباشر بتنظيم  أنعتقلين إما مكبير بأنه هؤالء ال

 8/1/2016  القدس  القدسوقع صحيفة م
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 متورطينالبعد تصفية ملحم: المهمة لم تكتمل بعد وسنالحق كافة  اإلسرائيليةالشرطة  .19
 قـال المفـوض العـام للشـرطة اإلسـرائيلية، رونـي الشـيخ، مسـاء يـوم الجمعـة :ترجمـة "القـدس" دوت كـوم

المهمـة لـم تكتمـل  إن، أبيـبي وسـط تـل على تصفية نشأت ملحم المـتهم بتنفيـذ الهجـوم فـ ، تعقيباً 8/1
ـــة وغيرهـــا مـــن الحـــوادث. ـــع المتـــورطين فـــي هـــذه الحادث ـــه ســـيتم مالحقـــة جمي وأشـــار للجهـــود  بعـــد وأن

 تصفية ملحم. إلىاالستخبارية الكبيرة التي تمت والتحقيق مع المعتقلين والتي قادت 
 8/1/2016  القدس  القدسموقع صحيفة 

 
 منّفذ عملية تل أبيب على اغتيالهاة اإلسرائيلية هز جاأل يهنئانأردان و نتنياهو  .21

"الشــاباك" جهــاز و  اإلســرائيلية هنــأ رئــيس الحكومــة بنيــامين نتنيــاهو الشــرطة :أســعد تلحمــي –الناصــرة 
 والقوات الخاصة "التي عملت بال كلل وبمنهجية ومهنية حتى نجحت فـي إلقـاء القـبض علـى المخـرب

ردان إن "الشـرطة ألعاد جوشل حركته". وقال وزير األمن الداخلي  [منّفذ عملية تل أبيب نشأت ملحم]
قلبت كل حجر في كل مكان حتى تلقي القبض على المخرب، وأنا سعيد اليوم بأن هذا الجهـد الكبيـر 

 أثمر. وسنواصل محاربة اإلرهاب بكل قوة وضرب كل من يحاول المس بنا".
 9/1/2016  الحياة  لندن

 
 األثر واسطة قصاّصيصلت لمنفذ عملية تل أبيب بو  "إسرائيل" :"معاريف" .21

كشــفت صــحيفة "معــاريف" أن قصاصــي أثــر تعقبــوا نشــأت ملحــم منفــذ عمليــة تــل أبيــب فــي األول مــن 
الشهر الحالي بعد العثور على أحد األغراض الخاصـة بـه التـي تركـت فـي منطقـة وادي عـارة وتحليـل 

وعـــام أميـــر إن قصاصـــي األثـــر نجحـــوا فـــي وقـــال المراســـل العســـكري فـــي معـــاريف ن حمضـــه النـــووي.
تقلــيص دائــرة البحــث فــي منطقــة محــددة، فــي أحــد المبــاني بالمدينــة ثــم تعقبــه عبــر طــرق إلكترونيــة، 

 لتحديد مكان اختبائه.
 9/1/2016  الجزيرة نت  الدوحة

 
 بانتظار أن يخطئ منفذ عملية تل أبيب خطأه األولكانت  جهزة اإلسرائيليةاأل :رون بن يشاي .22

منفذ عملية  ،ن "تصفية" نشأت ملحمإال الخبير العسكري بصحيفة يديعوت أحرونوت رون بن يشاي ق
، ألن قتلـه كـان مسـألة أدت إلى إغـالق الحسـاب معـه شخصـياً ، تل أبيب في األول من الشهر الحالي

وأشـار بـن يشـاي إلـى أسـئلة كثيـرة بقيـت مطروحـة  وقت لـيس أكثـر، بانتظـار أن يخطـئ خطـأه األول.
دون إجابات، سواء التخطيط للعملية أو االنتقال من مكان مخبئه لمكان آخر، ومن قام بمساعدته في ب
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هــذه المهــام، وهــو مــا يعنــي أن ملحــم لــم يــتم توجيهــه بواســطة تنظــيم الدولــة اإلســالمية أو أي منظمــة 
 لتخفي.أخرى، لكن كان له مساعدون سواء من داخل قريته أو خارجها، لمساعدته في االختباء وا

، بما فيها وادي عارة حيـث كـان يقطـن ملحـم، تعتبـر "إسرائيل"وأكد بن يشاي أن منطقة المثلث شمال 
بزعامــة الشــيخ رائــد صــالح، وربمــا أراد  48 للحركــة اإلســالمية بأراضــي الـــ مــن المنــاطق األكثــر تأييــداً 

، ةردن أو تركيا أو سـوريإلى األ ملحم تلقي مساعدة من أحد للهروب من المناطق الفلسطينية، وصوالً 
وأوضـح  ولذلك آثر البقاء في مكانه منذ اختفائه، دون التحرك من مكان آلخر، حتى ال يكتشفه أحـد.

أن أجهـــزة األمـــن اإلســـرائيلية قامـــت بالعمـــل فـــي مســـارين متـــزامنين: انتشـــار أمنـــي مكثـــف فـــي جميـــع 
ع أفـراد عائلتـه، وفـي النهايـة كـان المناطق التي قـد يصـلها ملحـم، والقيـام بحمـالت اعتقـال مكثفـة لجميـ

بــد أن يخطـئ حتــى يصـل األمــن إلـى مكانــه واغتيالـه، مــع أن هنـاك توصــية  هنـاك تقـدير بأنــه كـان ال
 .أمنية واضحة بضرورة إلقاء القبض عليه حياً 

 9/1/2016  الجزيرة نت  الدوحة
 

 لحمل السالح بادعاء احتمال وقوع عملية السكانتل أبيب: دعوة  .23
 "إســرائيل"عممــت "دائــرة األمــن العــام" اإلســرائيلية رســالة علــى الهواتــف المحمولــة فــي وســط  ـ أبيــبتــل 

وجــاء فــي  تــّدعي ورود إنــذار "ســاخن" حــول نيــة بتنفيــذ عمليــة بمنطقــة تــل أبيــب فــي الوقــت القريــب.
وأضـافت  الرسالة أن "كل من لديه سالح شخصي مطالب بحمله بصورة فورية والحفاظ على اليقظة".

الة أنــه "نطلــب مــن المتطــوعين بــزي الشــرطة ورجــال الحراســة وقــوات األمــن بــأن يرتــدوا زيهــم قبــل الرســ
 الخروج إلى الشارع من أجل فرض ردع وحضور بارز".

 9/1/2016  األيام  رام هللا
  

 ليبرمان يتهم حكومة نتنياهو بالكذب .24
سرائيلية، واعتبر أن سياساتها هي دور ليبرمان الحكومة اإلج" أفياسرائيل بيتنإحزب " رئيسالقدس: هاجم 

واتهمها باختراع  ،قليلة أياموالتي وصلت إلى مركز تل أبيب قبل  ،اإلسرائيليين التي تسبب العمليات ضدّ 
ـــة. ـــات الفردي ـــة، إن "ضـــعف  مصـــطلح العملي ـــديعوت أحرونـــوت" العبري وقـــال ليبرمـــان لموقـــع صـــحيفة "ي

عمليــات إرهابيــة ويســمع بارتفــاع وتيرتهــا، الحكومــة ال  الحكومــة اإلســرائيلية هــو مــا يشــجع ويســمح بتنفيــذ
 تنتهج أي سياسة للتعامل مع الوضع القائم".
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 فـي شـارع ديزينجـوف فـي مركـز تـل أبيـب، تـمّ  وقال ليبرمـان أن عمليـة إطـالق النـار التـي وقعـت مـؤخراً  
د أن ال وجود لعمليات التخطيط لها بعناية، واتهم الحكومة بالكذب واختراع مصطلح "إرهاب األفراد"، وأك

 فردية، بل كل العمليات خطط لها بعناية منذ البداية. 
 9/1/2016  الدستور  عّمان

  
 من اإلسرائيليين يؤيدون ضما  تدريجيا  للضفة %44استطالع:  .25

من الجمهور  %44أن  ،مسأأظهر استطالع نشرته صحيفة ماكور ريشون اليمينية،  :القدس المحتلة
على الضفة الغربية المحتلـة، بينمـا عـارض ذلـك  دون فرض القانون اإلسرائيلي جزئياً يؤي "إسرائيل"في 
 إن ال رأي لهم في الموضوع. %18وقال  38%

 ."إسرائيل"ويشكلون عينة تمثل الجمهور في  وعرباً  وبحسب الصحيفة، فإن االستطالع شمل يهوداً 
ضفة الغربية كلها، بينما عارض ذلك فرض القانون اإلسرائيلي على ال %38وبحسب االستطالع، أيد 

فـرض القـانون اإلسـرائيلي علـى  %47كـذلك عـارض  إن ال رأي لهم فـي الموضـوع. %16وقال  46%
الخاضعة للسيطرة األمنية واإلدارية اإلسرائيلية بموجـب اتفاقيـات أوسـلو وتشـمل أكثـر مـن  Cالمناطق 

ون على المستوطنات فقط وعـارض فرض القان %37. وأيد %34من مساحة الضفة. وأيد ذلك  60%
من الذين أيدوا فـرض القـانون اإلسـرائيلي تـدريجيا إنـه ينبغـي فرضـه أوال علـى  %29وقال  .%47ذلك 

 األغـــوارعلـــى مســـتوطنات  %19علـــى كتلـــة "أريئيـــل"،  %22الكتلـــة االســـتيطانية غـــوش عتصـــيون، و
 على كتلة "معاليه أدوميم" أوال.  %10و

 9/1/2016  الرأي  عّمان
 

 150إلى  عدد شهداء انتفاضة القدس ارتفاع :"ةوزارة الصح" .26
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الشهداء، برصاص واعتداءات قوات 

، بمختلف األراضي الفلسطينية المحتلة، منذ بداية "انتفاضة القدس" 150االحتالل والمستوطنين، إلى 
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه وباستشهاد الشاب نشأت ملحم،  .2015في تشرين أول/ أكتوبر 

طفاًل وطفلة وسبع  29، بينهم 150من قرية عرعرة، شمالي فلسطين المحتلة، ارتفع عدد الشهداء إلى 
 سيدات، خالل مئة يوم من األحداث في األراضي الفلسطينية.

الل في قطاع غزة، إلى جانب شهيدين من فلسطينيًا استشهدوا برصاص االحت 22وبّينت الصحة أن 
 الداخل الفلسطيني المحتل، )مهند العقبي من النقب، ونشأت ملحم من عرعرة(.
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مواطنًا من الضفة الغربية والقدس المحتلتين ارتقوا برصاص واعتداءات  126وأفادت اإلحصائية أن 
 والبيرة، وعشرة من جنين، من رام هللا 16من القدس، و 35من الخليل، و 46قوات االحتالل، بينهم 

تليها نابلس بواقع ثمانية شهداء، فبيت لحم بواقع ستة شهداء، باإلضافة إلى شهيدين من طولكرم، 
 وشهيد واحد فقط من كل من قلقيلة وسلفيت.

 8/1/2016قدس برس  
 

 بالرصاص خالل مواجهات بالضفة وغزة  إصابة 19 "القدس": .27
اص قوات االحتالل خالل مواجهات على الشريط الحدودي لقطاع مواطًنا برص 14أصيب : رام هللا

العشرات من المواطنين والمتضامنين األجانب حاالت اختناق جراء  أصيبغزة، يوم الجمعة، فيما 
 استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، في كفر قدوم، ونعلين، ومخيم عايدة المحاذي لمدينة بيت لحم.

أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي في مناطق شرق حي  14 الـ وحسب مصادر طبية، فإن الشبان
ز" شمال القطاع وشرق مخيم البريج يالشجاعية قرب موقع "ناحل عوز"، ومعبر بيت حانون "إير 

 وسط قطاع غزة.
وفي بلدة كفر قدوم، أفادت مصادر محلية أن جنود االحتالل أطلقوا قنابل الغاز والصوت صوب 

 إصابة العشرات بحاالت اختناق، جرى عالجهم ميدانًيا. إلىما أدى المشاركين في المسيرة، 
وأضافت المصادر أن المسيرة انطلقت لمناسبة يوم الشهيد، بمشاركة المئات من أبناء البلدة، وعدد 

 من المتضامنين األجانب ونشطاء السالم اإلسرائيليين، واتجهت صوب مستعمرة "قدوميم".
بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوات االحتالل كما أصيب عدد من المواطنين 

أطلقت قوات االحتالل أطلقت الرصاص "اإلسفنجي"،  اإلسرائيلي مسيرة نعلين األسبوعية، حيث
 والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في هذه المسيرة.

جمعة في منطقة المفتاح عند المدخل الشرقي لمخيم عايدة بين وكانت مواجهات اندلعت ظهر يوم ال
الشبان وقوات االحتالل، التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما 

 شبان بالرصاص المعدني. 5إصابة  إلىأدى 
 8/1/2016  القدس  موقع صحيفة القدس
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 مناطق متفرقة من بيت لحم  إصابة العشرات في مواجهات مع االحتالل ب .28
أصيب العشرات باالختناق في مواجهات مع قوات االحتالل، في مدينة بيت لحم، وبلدة  :بيت لحم

، والقنبال المسيل للدموعوأطلقت قوات االحتالل عشرات من قنابل الغاز  تقوع، شرق بيت لحم.
ب قبة راحيل، احتجاجا، على الصوتية، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، على فتية تظاهروا قر 

عدد من الفتية بالرصاص  وأصيب قوات االحتالل ألربعة شبان من قرية سعير مساء أمس. إعدام
 مستشفى بيت جاال للعالج. إلىالمعدني المغلف بالمطاط، ونقلوا 

ت اقتحم إضافيةوفي بلدة تقوع، شهد المدخل الغربي للبلدة مواجهات، ودفعت قوات االحتالل، بقوات 
، تظاهرة حاشدة، جابت شوارع الجمعة شهد مخيم الدهيشة، فجر يومكما  البلدة، ودهمت عدة منازل.

 .األربعةالشبان  إعدامالمخيم، احتجاجا على 
 8/1/2016  رام هللا  الحياة الجديدة

 
 االحتالل يفجر منزل عائلة الشهيد مهند الحلبي  .29

فجر اليوم السبت، منزل عائلة الشهيد مهند الحلبي في فجرت القوات االحتالل اإلسرائيلي، : رام هللا
واستشهد مهند الحلبي وهو طالب في كلية الحقوق بجامعة القدس، قبل  قرية سردا شمال رام هللا.

، برصاص قوات االحتالل في البلدة القديمة بالقدس بعد تنفيذه عملية طعن ضد ثالثة أشهرنحو 
 من استشهاده. أيام أربعةالمنزل بعد  أخلتد الحلبي قد . وكانت عائلة الشهيد مهنإسرائيليين

وقال مراسل "القدس" دوت كوم، إن قوات كبيرة وآليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية سردا، وقاموا 
مواجهات عنيفة اندلعت بين عدد من الشبان وقوات  أن وأضاف بتفخيخ وتفجير منزل عائلة الحلبي.

والد الشهيد الحلبي الشهر الماضي بقرار هدم  أبلغتقوات االحتالل قد وكانت  االحتالل في القرية.
 المنزل، ويأتي ذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها االحتالل.

 8/1/2016  القدس  موقع صحيفة القدس
 

 االحتالل يسلم جثامين شهداء سعير .31
، وهم: احمد سالم عبد ألربعةا، جثامين شهداء سعير أمسسلمت سلطات االحتالل، مساء : الخليل

عاما( وخليل  18عاما( ومهند زياد كوازبة ) 19عاما( وعالء عبد محمد كوازبة ) 19المجيد كوازبة )
 عاما(. 16محمد الشاللدة )
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، من مقر االرتباط األهليالمستشفى  إلىالفلسطيني  األحمربسيارات الهالل  األربعةونقل الشهداء 
 يل، بحضور االرتباط الفلسطيني وممثلين عن عائالت الشهداء.في مدينة الخل اإلسرائيلي

المستشفى، قالت النيابة العامة  إلىمراسل "القدس" دوت كوم، انه بعد وصول جثامين الشهداء  وأفاد
الطب الشرعي شرع بعملية تشريح للجثامين، وذلك لتوثيق جرائم جيش االحتالل التي  إنالفلسطينية 

 ارتكبت بحق الشهداء.
 9/1/2016  القدس  موقع صحيفة القدس

 
 2015 في سنةمرة في المسجد اإلبراهيمي  600ذان منع رفع اآل .31

مرة خالل العام  600ذان في المسجد اإلبراهيمي في الخليل نحو رفع اآل اإلسرائيليةمنعت السلطات 
الل العام وأكد مدير أوقاف الخليل إسماعيل أبو الحالوة، أن االحتالل واصل خ .2015الماضي 

وقت، ووصول المصلين  600ذان نحو ، بمنعه رفع اآلاإلبراهيميالماضي انتهاكاته بحق المسجد 
وأشار أبو الحالوة إلى أن االحتالل يمنع رفع األذان يوم السبت أربعة أوقات من  الفلسطينيين إليه.

وال العام بحجة صالة الفجر للمغرب، فيما يمنع المسلمين رفع األذان في وقت صالة المغرب ط
وحذر مدير أوقاف الخليل من إجراءات االحتالل ضد المسجد اإلبراهيمي  إزعاجه للمستوطنين.

خالل العام الحالي، "والتي هدد فيها نتنياهو بما وصفه بوقف الضجيج في البلدة القديمة بالخليل، 
 في إشارة إلى صوت األذان"، وفق تقدير أبو حالوة.

 9/1/2016الدستور  عم ان  
 

 الصحفي القيق مع األسير وقفة في رام اللـه تضامنا   .32
نّظم صحفيون ونشطاء فلسطينيون، وقفة تضامنية في مدينة رام هللا، وسط الضفة الغربية، مع 

يومًا. وحمل  40الصحفي المعتقل في السجون اإلسرائيلية محمد القيق، والمضرب عن الطعام منذ 
لها نشطاء وأسرى محّررون، صور "القيق"، والفتات تطالب باإلفراج المشاركون في الوقفة، التي دعا 

 عنه.
 9/1/2016الدستور  عم ان  
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 "العودة الفلسطيني" يتهم الجنايات الدولية باالنحياز لالحتالل  .33
اتهم "مركز العودة الفلسطيني" محكمة الجنايات الدولية باالنحياز لحكومة االحتالل الصهيوني؛ 

حول جرائم الحرب في قطاع  2015المبدئي الذي أصدرته المحكمة نهاية العام  بخصوص التقرير
 .2014غزة إبان حرب العام 

؛ "فإن مسودة محكمة الجنائية الدولية احتوت على 8/1/2016وبحسب تقرير لمركز العودة يوم جمعة 
 د والضحية".مغالطات كثيرة، وانحياز واضح للرواية "اإلسرائيلية" ومساواة سافرة بين الجال

من مسودة المحكمة أن الصراع بين االحتالل  55وأشار التقرير إلى أنه "جاء في النقطة الـ 
، متناسًيا جذر الصراع منذ النكبة؛ حيث لجأ لقطاع غزة عشرات 1967"اإلسرائيلي" وغزة يعود للعام 

النقطة نفسها تبريًرا  ، كما أعطت1948اآلالف من الالجئين الذين شردتهم العصابات الصهيونية عام 
 ".2005غير مباشر لحرب االحتالل بسبب انسحاب األخيرة من قطاع غزة في العام 

من المسودة تتبنى المحكمة وجهة نظر حكومة  56وأضاف تقرير مركز العودة: "في النقطة 
االحتالل "اإلسرائيلي" بشكل واضح من خالل تعليل حروب "إسرائيل" المتكررة على غزة بسبب 
إطالق الصواريخ المتزايد من القطاع؛ حيث تجاهلت المحكمة الحصار المفروض على قطاع غزة 

كأحد أسباب التوتر الحاصل، وبأن "إسرائيل" ال تزال قوة احتالل حسب  2007منذ منتصف العام 
 القانون الدولي".

لمسودة، وأنه وأكد المركز أنه "يجري اتصاالت بمحكمة الجنايات لتوضيح وجهة نظره الناقدة ل
سيطلب توضيًحا لجميع النقاط التي يرى فيها انحياًزا لحكومة االحتالل الصهيوني، خاصة أن 

 "، وفق التقرير.1948القطاع تسكنه غالبية من الالجئين الفلسطينيين الذين ُهّجروا من أراضيهم عام 
 8/1/2016  المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 فض استئناف األسيرين أبو عيشة وأبو صبيحمحكمة االحتالل تر : نادي األسير .34

فادي أبو سعدى: أفاد محامي نادي األسير الفلسطيني مفيد الحاج بأن المحكمة المركزية   –رام هللا 
عيشة  أبولالحتالل في القدس المحتلة رفضت االستئناف الذي قدم باسم األسيرين المقدسيين سامر 

 اعتقالهما حتى يوم االثنين المقبل.صبيح وأبقت على قرار تمديد  أبووحجازي 
يذكر أن سلطات االحتالل أصدرت بحق األسيرين أمر إبعاد عن القدس األمر الذي تم رفضه من 
 قبلهما واعتصما في مقر الصليب األحمر إلى أن اقتحمته سلطات االحتالل وأقدمت على اعتقالهما.
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أن محكمة االحتالل في القدس مددت  وكان محامي نادي األسير الفلسطيني مفيد الحاج قد أعلن
 اعتقال الشابين، وذلك بذريعة كسر قرار أمر إبعادهما عن القدس عالوة على اتهامهما بالتحريض.

قال األسير عبد الفتاح دوله ممثل األسرى األطفال في  ،وفي سياق األسرى خاصة القاصرين منهم
قاصرين الذين تعتقلهم سلطات االحتالل سجن "عوفر" لمحامي نادي األسير الفلسطيني إن عدد ال

طفاًل موزعين على ثالثة أقسام. مشيرًا إلى أن أعدادهم ارتفعت بعدما تم  270في السجن وصل إلى 
فتح قسمين جديدين خالل شهر ديسمبر/ كانون األول من العام الماضي جراء ازدياد حاالت 

رين منذ شهر أكتوبر/ تشرين األول من االعتقال التي نفذها االحتالل في صفوف األطفال والقاص
 العام المنصرم.

طفال وقاصرا جرى اعتقالهم  605وأوضح دوله من خالل عملية التوثيق التي قام بها في "عوفر" أن 
. مضيفًا إن مجموع األطفال الذين تم اعتقالهم وتقل أعمارهم 2015وتوقيفهم ومحاكمتهم خالل عام 

 طفال. 154عامًا بلغ  15عن 
ك تم توثيق حاالت األطفال والقاصرين الذين تعرضوا لالعتداء أثناء االعتقال والتحقيق في كذل

حالة تعرضت إلصابات  36حالة عالوة على  99النصف الثاني من العام والتي وصلت إلى 
 بالرصاص من قبل قوات االحتالل خالل الهبة الشعبية المستمرة.

 9/1/2016  لندن  القدس العربي
 

 األونروا بين الرفض الفلسطيني وتشدد الوكالة تخفيضات .35
وصف مسؤول فلسطيني بارز لقاء وفد مشترك من فصائل منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية 

 مع مدير عام وكالة األونروا في لبنان ماتياس شمالي، "بالعاصف كما حال الطقس".
ئيسي في بيروت واستمر أكثر من االجتماع الذي عقد في مكتب شمالي في مركز األونروا الر 

وبحسب أوساط  مدراء األونروا في المناطق ومسؤول قسم الصحة. أيضاساعتين، شارك فيه 
تخفض تقديماتها بينما عدد الالجئين  أنلوكالة لفلسطينية واكبت اللقاء، فان الوفد سأل شمالي "كيف 

. وطلب بعض أعضاء الوفد من المدير العام وعدا بالتراجع عن النظام الصحي الجديد، لكنه، يزيد"
شمالي، كان واضحا وشفافا في مصارحتهم بواقع الوكالة والظروف التي تدفعها التخاذ قرارات  أي

في األقطار الخمسة وال سيما في قسم الصحة عبر اعتماد نظام  أقسامهافي  اإلنفاقلترشيد 
اتسمت  - ووفق األوساط نفسها - هذه المصارحة من جانب المدير العام إن إالفائي جديد. استش
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 إذبشيء من التحذير عند حديثه عن التحركات الفلسطينية احتجاجا على النظام الصحي الجديد، 
تعرض لمكاتب ومؤسسات الوكالة ومنشآتها واي اعتداء  أي أن إلىكان واضحا ومباشرا بالتنبيه 

وظفيها سيؤثر سلبا على عمل الوكالة وبالتالي على تقديماتها لالجئين وموقف المجتمع على م
الدولي، مذكرا بتداعيات ما جرى قبل نهاية العام الماضي في مخيم نهر البارد حين رفضوا استقبال 

شمالي وعد بنقل كل المالحظات التي  أنالمدير العام وممثل لألمين العام لألمم المتحدة. غير 
 .أسبوعينالمفوض العام الذي قال انه سيلتقيه خالل  إلىعلى النظام االستشفائي الجديد  أبديت

المخيمات دعوة اللجان الشعبية، واعتصموا أمام مكتب  أبناءفي منطقة صور لبى المئات من 
ألونروا األونروا، معلنين رفضهم لكافة القرارات التي اتخذتها. ورفع المعتصمون الفتات طالبوا فيها ا

"بالكف عن ظلمها والعدول عن قراراتها بحقهم". فيما وجهت اللجان الشعبية والمؤسسات وفعاليات 
المخيمات، مذكرة احتجاج للمدير العام للوكالة في لبنان تسلمها مدير مكتب منطقة صور فوزي 

 كساب.
ما سيسبب إخراج دوالر فقط،  5,000مذكرة تحديد سقف تغطية مرضى المستوى الثالث بـال ورفضت

مدة عالجهم. واستنكرت تصنيف الالجئين  استيفاءالكثير من المرضى من المستشفيات دون 
وحرمان عشرات اآلالف منهم من الخدمات الطبية تحت مبرر التجنيس أو فقدانهم لألوراق الثبوتية". 

وا بيير كرينبول وطالبت اللجان األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون والمفوض العام لألونر 
ومديرها العام في لبنان ماتياس شمالي بضرورة تأمين موارد مالية لألونروا من موازنة األمم المتحدة 
وعدم تركها تعتمد على التبرعات والهبات فقط، كما االستمرار بتقديم الخدمات األساسية لالجئين 

والسعي الجاد لتأمينها ووقف  وعدم السعي لتقليصها تحت أي مبرر، وتحديد األولويات لالجئين
 الهدر المالي ترشيد اإلنفاق.

 9/1/2016المستقبل  بيروت  
 

 "قبلة بيت لحم األخيرة" تحاكم اليسار سرديا   .36
يشتبك الكاتب الفلسطيني أسامة العيسة في روايته "قبلة بيت لحم : عوض الرجوب - الخليل 

لتوثيق حقبة من الزمن شهدت تغيرات تدريجية،  األخيرة" بقسوة مع المكان واإلنسان، في محاولة منه
خاصة في صفوف اليسار الفلسطيني، لكنها جوهرية وكبيرة ألقت بظاللها على قضية يفترض أن 

 تكون ذات أولوية للفلسطينيين وغيرهم.
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وهو من مخيم الدهيشة في بيت لحم وحاصل على جائزة الشيخ زايد للكتاب العام  -واختار العيسة 
معصرة قديمة تم ترميمها مؤخرا في قلب الخليل المحاصر إلشهار روايته، في تأكيد منه  - الماضي

 على دور المكان الذي يجب أن يلعبه األدب في التحام مع المقاومة.
في هذه الرواية التي يقتسم فيها المكان دور البطولة مع كثير من الشخوص، يعالج العيسة بإسهاب 

عات الفلسطينية في ثمانينيات القرن الماضي التي شهدت تجاذبات الحقبة الوطنية داخل الجام
وخالفات وصلت أحيانا حد الشجار واالقتتال، مرورا بسنوات من النضال ضد االحتالل اإلسرائيلي 

 لم تكتب ولم يوثقها أحد. 
بشكل أو بآخر يتحدث العيسة عن هزيمة اليسار الفلسطيني، وكيف تحول شخوص من مناضلين 

انوا يتصدرون الصفوف في الثورة، ثم باعوا أنفسهم للمنظمات األهلية في محاكمة قاسية لهم كبار ك
 ولفصائل منظمة التحرير الفلسطينية األخرى.

يحاول الكاتب في روايته وبعينه الصحفية تسليط الضوء على شخصيات ربما لم تأخذ حقها الكامل 
تغييرات حصلت ال يلمسها إال من غاب طويال في وعي اإلنسان الفلسطيني، كما يسلط الضوء على 

 في السجن أو في الغربة.
يضع العيسة أصبعه على الجرح حين يعالج ظواهر سلبية سرت في المجتمع باسم الثورة والنضال، 
فجّريس يبلغ ضيفه رائد العائد للتو من غربة طويلة اعتزامه اللحاق بعائلته إلى كندا أسوة بمئات 

ين المهاجرين، ثم يشرح له كيف تغيرت طباع الناس واأللفة والتعايش في مهد اآلالف من المسيحي
 المسيح.

يسهب جريس في تشخيص الواقع المؤلم وانقسام الفلسطينيين إلى تيارات وجماعات وأطراف، وتغلغل 
باسم المقاومة، وهو ما دفعه للتصويت  إتاواتالفساد في هياكل السلطة الفلسطينية وتدفيع الناس 

 ى حركة حماس اإلسالمية مع أنه مسيحي.عل
 8/1/2016نت  الدوحة   الجزيرة

 
 عزام األحمد والسفير أشرف دبور يلتقيالمشنوق نهاد  .37

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المشرف على  ،التقى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
ور ورئيس "الصندوق القومي الفلسطيني" الساحة اللبنانية عزام األحمد، يرافقه سفير فلسطين أشرف دب
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عن المشنوق "ارتياحه الشديد وارتياح الدولة اللبنانية الى حالة الهدوء  األحمدرمزي الخوري. ونقل 
 واالستقرار واالنضباط التي تعيشها المخيمات الفلسطينية منذ فترة".

 9/1/2016السفير  بيروت  
 

 وزيرا للخارجية "في إسرائيل سفير بن علي"تونس: المعارضة ترفض تعيين  .38
: نددت أحزاب المعارضة التونسية بتعيين سفير سابق للرئيس والوكاالت ،حسن سلمان -تونس 

المعزول بن علي في تل أبيب على رأس وزارة الخارجية ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، وهو ما 
قد البعض تعيين صهر الرئيس اعتبره البعض محاولة غير مباشرة للتطبيع مع إسرائيل، فيما انت

 التونسي على رأس وزارة الشؤون المحلية قبل أشهر من االنتخابات البلدية.
وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد قرر تعيين خمّيس الجيناوي المستشار الدبلوماسي للرئيس 

ديد أعلن التونسي الباجي قائد السبسي وزيرا للخارجية خلفا للطيب البكوش، ضمن تعديل حكومي ج
 عنه مساء األربعاء.

وأثار التعيين الجديد جدال كبيرا في البالد، وخاصة أن الجيناوي تم تعيينه خالل عهد الرئيس السابق 
(، حيث اعتبر األمين العام لحزب 1996زين العابدين بن علي مديرا لمكتب تونس في تل أبيب )عام 

ن هذا األمر يحمل رسالة سلبية من ناحيتين، مشيرا "التيار الشعبي" والقيادي في "الجبهة الشعبية" أ
 إلى أن الجيناوي محسوب على النظام السابق، وكان ممثال له في إسرائيل.

 9/1/2016  لندن  القدس العربي
 

 كي مون بمقترحات لحماية الفلسطينيين الثالثاءبان العربي يبلغ  .39
ة بالتحرك على الساحة الدولية لتنفيذ قرار القمة تعقد اللجنة الوزارية العربية المصغرة المعني القاهرة:

العربية لدعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية برئاسة مصر اجتماعًا غدًا )األحد(، بمقر 
األمانة العامة للجامعة العربية، وذلك قبيل االجتماع الوزاري العربي الطارئ، الذي سيناقش طلب 

 نية على سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد.السعودية بحث االعتداءات اإليرا
وأعلن الدكتور نبيل العربي، أن االجتماع سيبحث الجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية وسبل 

 التحرك العربي في هذا الشأن، وذلك قبل يوم واحد من توجهه إلى نيويورك بعد غد.
اجتماعين برئاسته كان آخرهما يوم األربعاء ولفت العربي إلى أن لجنة الخبراء القانونيين عقدت 

الماضي، وذلك لوضع دراسة شاملة تتضمن عددًا من البدائل المقترحة والتوصيات لتوفير نظام 
 9الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وذلك تنفيذًا لقرار سابق من وزراء الخارجية العرب في الرياض 
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أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب في وقت  نوفمبر الماضي، مشيرًا في هذا الصدد إلى
سابق من األمين العام لألمم المتحدة وضع دراسة شاملة، تتضمن السوابق الدولية في مجال توفير 

 الحماية في أراضي دولة فلسطين، ومنها ما حدث من سابقة توفير الحماية في مدينة الخليل.
باحثات التي سيجريها معه الثالثاء المقبل المقترحات وأشار العربي إلى أنه سيبلغ كي مون خالل الم

التي بلورها الخبراء القانونيون العرب لتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن 
رسال لجنة  المطلوب في الوقت الراهن صدور قرار من مجلس األمن فيما يخص موضوع الحماية وا 

وات االحتالل على أبناء الشعب الفلسطيني، إضافة إلى بحث تحقيق في اعتداءات المستوطنين وق
إرسال قوة دولية من المراقبين تحت مظلة األمم المتحدة لتوفير هذه الحماية، وذلك على غرار ما 

وأوضح العربي أنه سيلتقي خالل زيارته إلى الواليات المتحدة وزير  حدث في الحرم اإلبراهيمي.
ي، لحثه على تنفيذ التعهدات األمريكية للدول العربية لحل النزاع الخارجية األمريكي، جون كير 

 "اإلسرائيلي" وفق إطار زمني محدد. -الفلسطيني
وتأتي زيارة العربي إلى نيويورك التي سيبدأها غدًا تلبية لدعوة من كي مون للمشاركة في اجتماع 

 الجديد للمنظمة الدولية.مغلق لوضع المعايير التي سيتم على أساسها اختيار األمين العام 
 9/1/2016الخليج  الشارقة  

 
 منزل مدمر في غزة والتسليم قبل نهاية العام 2,000يبدأ بناء  : قريبا  "األونروا"الناطق باسم  .41

الهور: من المقرر أن تشهد عملية إعمار قطاع غزة تقدما ملموسا خالل الفترة المقبلة،  أشرف -غزة 
وحدة سكنية مدمرة، وذلك بعد عملية تأخير وبطء  2,000ات بناء لـ من خالل البدء بتنفيذ عملي

كبيرة، خلقت حالة من اليأس الكبير، آلالف األسر التي شردت بسبب هدم منازلها من قبل قوات 
 .2014االحتالل في الحرب األخيرة على غزة صيف العام 

جئين "األونروا" أحد الجهات وقال عدنان أبو حسنة المستشار اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيل الال
 2,000الدولية التي ترعى وتشرف على عملية اإلعمار، إن الفترة المقبلة ستشهد البدء في إعمار 

  بيت تعرضت للهدم الكلي في الحرب على غزة.
وأشار في مقابلة مع "القدس العربي" إلى أن ذلك األمر سيتم في األسابيع المقبلة، بعد أن وصلت 

 هذه الوحدات السكنية في لمرحلة "اإلجراءات الفنية".عملية بناء 
 9/1/2016القدس العربي  لندن  
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  دوالر لتطوير بطاريات منظومة القبة الحديدية لصالح "إسرائيل" اريتبرع بملي يهوديملياردير  .41
نقل شلدون ادلسون الملياردير اليهودي األمريكي الذي يملك نوادي قمار كبرى  :القدس المحتلة

الرئيس األمريكي باراك  إلىاقتراحا سريا  2013صاحب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، في العام و 
المنظومة المضادة للصواريخ  إلنتاجالخاصة  أموالهيتبرع بمبلغ مليار دوالر من  أننص على  أوباما

 .إسرائيلوالقذائف "القبة الحديدية" لصالح 
"بوليتيكو" نشر تفاصيل  اإلخباريالموقع  أننشرت هذا النبأ وذكرت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية التي 

على القانون الجديد الخاص  األمريكيوبعد مصادقة الكونغرس  2013سنة حول ذلك وذكر انه في 
الديمقراطية في مجلس الشيوخ  األقليةبتمويل المنظومة المذكورة اتصل ادلسون بهاري ريد زعيم 

 أموالهتتضمن اقتراحا بتبرعه بمليار دوالر من  األبيضالبيت  إلىية األمريكي وطالبه بنقل رسالة سر 
لتطوير بطاريات جديدة من  األموالالميزانية الفيدرالية األمريكية من اجل استخدام هذه  إلىالخاصة 

 منظومة القبة الحديدية لصالح إسرائيل.
 فوجئووفقا للموقع المذكور  ما.الرئيس األمريكي عبر قناة اتصال خاصة بينه إلىونقل ريد االقتراح 

بأن هذه فكرة  وأوضحالتفكير طلب من ريد تقديم الشكر ألدلسون  إمعانبهذا االقتراح لكن بعد  أوباما
 .أسلحةتشكل سابقة، بأن يقدم مواطن تمويال للحكومة لشراء  ألنهاغير جيدة 

متبرع  أكبر أنجلوسة في لوس من نوادي القمار الفاخر  أموالهويعتبر ادلسون الملياردير الذي جمع 
 أوبامالمنافسي  2012للحزب الجمهوري األمريكي وتبرع في معركة انتخاب الرئيس األمريكي عام 

 مليون دوالر وذلك على امل هزيمته. 100بمبلغ 
الصحيفة  أقامالروحي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو وهو الذي  األبويعتبر ادلسون 

 لنتانياهو. إعالميمجانية "إسرائيل اليوم" وذلك لتشكل بوق اليومية ال
 9/1/2016رأي اليوم  لندن  

 
 الرأي الفلسطينّية بين المصداقّية والّتشكيك ستطالعاتا .42

تعرف األراضي الفلسطينّية مراكز عّدة متخّصصة بقراءة توّجهات الرأي العام : عدنان أبو عامر
قتصادّية وحزبّية، ومنها: الهيئة العاّمة اقضايا سياسّية و  بإجرائها استطالعات للرأي، لمناقشة

ّتصال، المركز الفلسطينّي الستطالع الرأي، مركز بانوراما لالستعالمات، مركز القدس لإلعالم واال
ئتالف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، ومركز دراسات حول الحكم الصالح والديموقراطّية، اال

 زيت.التنمية في جامعة بير 
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 االنتفاضةاستطالعات 
إّن االســتطالعات الفلســطينّية األخيــرة أجراهــا المركــز الفلســطينّي للبحــوث السياســّية والمســحّية فــي رام 

من الفلسطينيين  %67، وأظهرت أّن 2015كانون األّول/ديسمبر من عام  14هللا، وأعلنت نتائجها في 
يعتقـدون أن  %37هـات الراهنـة مـع إسـرائيل، ويعارضون استخدام السـكين فـي المواج %31يؤيدون، و

يعتقــدون أنهــا ســتتطور لمواجهــات  %18المواجهــات الراهنــة ســتتطور النتفاضــة مســلحة جديــدة، لكــن 
يعتقـدون أنـه لـو تطـورت المواجهـات الراهنـة إلـى انتفاضــة  %66شـعبية سـلمية واسـعة النطـاق، وهنـاك 

 %51ة التـي فشـلت المفاوضـات فـي تحقيقهـا، ومسلحة، فـإن ذلـك سيسـاهم بتحقيـق الحقـوق الفلسـطيني
يعتقدون أنه لـو بقيـت المواجهـات الراهنـة بالشـكل التـي عليـه اآلن، فـإن ذلـك سيسـاهم بتحقيـق الحقـوق 

 الفلسطينية.
وفي هذا اإلطار، قـال الباحـث فـي المركـز جهـاد حـرب لــ"المونيتور": "إّن نتـائج اسـتطالعات الـرأي ال 

طينّي بالقــدر نفســه مــن االهتمــام اّلــذي تحظــى بــه مــن دوائــر صــنع القــرار يأخــذها صــانع القــرار الفلســ
اإلسرائيلّي والغربـّي، مـع أّن المراكـز الفلسـطينّية اّلتـي تقـوم باالسـتطالعات أثبتـت جـدّيتها ومصـداقّيتها 
مع زيادة خبرتها في هذا المجال، رغم وجود نسـبة خطـأ تكـون ظـاهرة فـي كـّل اسـتطالع، وال أظـّن أّن 

مويـــــل الخـــــارجي دورًا فـــــي إخـــــراج نتـــــائج محـــــّددة بهـــــذا اإلّتجـــــاه أو ذاك، ألّن هنـــــاك شـــــفافّية لهـــــذه للتّ 
االستطالعات، عبر نشر أسئلتها ونتائجها الكاملة على مواقعها اإللكترونّيـة، وبـات لـدى الفلسـطينّيين 

 ثقة بأّن هذه االستطالعات تقيس توّجهات الرأي العام نحو قضايا الساعة".
لــة مــن المشــاكل تواجــه مراكــز اســتطالعات الــرأي فــي األراضــي الفلســطينّية، أهّمهــا حداثــة هنــاك جم

، وال يزيـد عمرهـا عـن 1994الّتجربة، ألّن كّلهـا تـّم إنشـاؤها عقـب تأسـيس السـلطة الفلسـطينّية فـي عـام 
بـات دقيقـة عشرين عامًا. كما أّن الفلسطينّيين المستطلعة آراؤهم ال يقّدمون فـي كثيـر مـن األحيـان إجا

علــى أســئلة االســتطالع، نظــرًا لشخصــّيتهم الحــذرة بصــفة دائمــة، مّمــا قــد يرفــع نســبة الخطــأ. كمــا أّن 
هنـــاك صـــعوبات مالّيـــة فـــي تمويـــل هـــذه االســـتطالعات، وحاجـــة إلـــى تطـــوير قـــدرات الكـــوادر البحثّيـــة 

ن القضــايا اّلتــي يــتّم والعلمّيــة اّلتــي تنّفــذ االســتطالع، ونقصــًا فــي معلومــات الكثيــر مــن المســتطلعين عــ
 سؤالهم حولها.

كـــانون  10لقـــد نشـــر مركـــز العـــالم العربـــّي للبحـــوث والتنميـــة "أوراد" الســـتطالعات الـــرأي فـــي رام هللا بــــ
 االنتفاضـةمـن الفلسـطينّيين يـرون أّن  %86، نتائج استطالع أظهـر أّن 2015األّول/ديسمبر من عام 

 %26محــــدودًا مــــن الفلســــطينّيين يشــــاركون فيهــــا، مقابــــل يعتقــــدون أّن عــــددًا  %70الحالّيــــة عفوّيــــة، و
يرون أّنها تعّبر عن إحباط الفلسطينّيين من فشل عملّية  %37يعتقدون أّنها انتفاضة شعبّية واسعة، و
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يعتقدون أّن الكفاح المسّلح هو  %53منهم يؤّيدون الهجمات المسّلحة ضّد إسرائيل، و %81السالم، و
 .الحتاللاالطريقة األفضل إلنهاء 

وفـــي هـــذا الســـياق، قـــال مـــدير المركـــز نـــادر ســـعيد لــــ"المونيتور": "هنـــاك خرافـــات يتحـــّدث بهـــا بعـــض 
الفلسطينّيين عن استطالعات الرأي، خصوصًا عن توجيهها وتمويلها وأجندتها السياسّية، لكـّن خبرتنـا 

ذه األفكـار المسـبقة الممتدة لما يزيد عن عشرين عاما في هذا المجـال نجحـت فـي تبديـد الكثيـر مـن هـ
عنهـــا، مـــن خـــالل الجـــودة العاليـــة اّلتـــي نقـــّدمها. ورغـــم الفجـــوة القائمـــة بـــين مراكـــز اســـتطالعات الـــرأي 
والقــوى السياســّية الفلســطينّية، لكــّن أكثــر جهــة تســتفيد مــن االســتطالعات وتخضــعها للدراســة والتحليــل 

لـيس بنـاء علـى منهجّيتنـا العلمّيـة، هي حركة حماس، مع وجود من يهاجمنا مـن الساسـة الفلسـطينّيين 
 ولكن بسبب النتائج اّلتي تخرج بها االستطالعات، فقد ال ترضي هذه الجهة السياسّية أو تلك".

 
 التمويل واألجندة

 24وأعلـــن مركـــز اســـتطالعات الـــرأي والدراســـات المســـحّية فـــي جامعــــة الّنجــــاح الوطنيــــّة بنـــابلس، فـــي 
مـنهم  %52فلسـطينّيًا بالضـّفة وغـّزة، وصـف  1363تطالع شـارك فيـه تشرين الثـاني/نوفمبر، نتـائج اسـ

ســرائيل هــذه األّيــام بأّنهــا  إّنهــا هّبـــة  %43، وقــال انتفاضــةأّن المواجهــات الجاريــة بــين الفلســطينّيين وا 
 قيام انتفاضة مسّلحة. %43شعبّية سلمّية غير مسّلحة، بينما أّيد  انتفاضةقيام  %52جماهيرّية، وأّيد 

هنــاك نتــائج متباينــة فــي اســتطالعات الــرأي الفلســطينية التــي تجريهــا عــدة مراكــز مختلفــة، وربمــا تبــدو 
يعــود ذلــك الخــتالف الفئــة المســتطلعة آراؤهــم، والمنطقــة الجغرافيــة بــين الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، 

 وطبيعة األسئلة التي يقدمها الباحث مع المواطنين الفلسطينيين.
نّي لإلئـــتالف مـــن أجـــل النزاهـــة والمســـاءلة "أمـــان" فـــي غـــّزة بكـــر التركمـــاني وتحـــّدث المستشـــار القـــانو 

لـــ"المونيتور" عــن جملــة مــن المشــاكل اّلتــي تــواجههم فــي إعــداد اســتطالعات الــرأي، ومنهــا "عــدم تفّهــم 
دور الباحــث الميــدانّي مــن قبــل بعــض المؤّسســات الحكومّيــة الفلســطينّية. وفــي بعــض األحيــان، هنــاك 

اطنين في فهم المصطلحات والمفاهيم المستخدمة فـي االسـتطالعات، مّمـا قـد يعطـي ضعف لدى المو 
ــذي يقصــده الباحــث، وضــعف الثقــة لــدى المؤّسســات العاّمــة  إجابــات عاّمــة، ولــيس حســب المفهــوم اّل
والحكـــم المســـبق علـــى نتـــائج االســـتطالع، العائـــد إلـــى القلـــق مـــن النتيجـــة اّلتـــي قـــد يفضـــي إليهـــا هـــذا 

 لنتائج اّلتي يتوّصل إليها".االستطالع، وا
إّن المشـكلة اّلتـي تواجــه بعـض اســتطالعات الـرأي أّنهــا تتبـع مزاجّيـة هــذا المركـز الّــذي ينفّـذ اســتطالع 
الـــرأي، بمـــا يتناســـب مـــع فكـــره وتوّجهاتـــه، وهـــو مـــا أكـــده مركـــز الزيتونـــة للدراســـات واالستشـــارات فـــي 

مئــات النســخ مــن اســتبانات اســتطالع الــرأي ، عــن قيــام بعــض الفلســطينيين بمــلء 2010شــباط/فبراير 
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لصالح أحد مراكز االستطالعات الفلسطينية، لم يذكر اسمه، مقابـل مبلـغ مـالي، لتحقيـق نتـائج معينـة 
، فإّن بعض هذه المراكز له سوابق سلبّية في 2009في نهاية المطاف، خالل النصف الثاني من عام 
 االنتخابـاتالعات الـرأي اّلتـي سـبقت إعـالن نتـائج إعطاء نتائج غير دقيقة، وهو ما حصـل فـي اسـتط

، وتوّقعــت فــوز "فــتح"، فجــاءت المفاجــأة 2006التشــريعّية الفلســطينّية فــي كــانون الثاني/ينــاير مــن عــام 
بفـــوز "حمـــاس" بصـــورة كبيـــرة، مّمـــا اعتبـــر انتكاســـة لمراكـــز االســـتطالعات، رغـــم أن آراء الفلســـطينيين 

 رأي ليس بالضرورة هي التي يضعونها في صندوق االقتراع.الذين يقدمونها في استطالعات ال
كمــــا تحــــدث الباحــــث الفلســــطيني فضــــل ســــليمان فــــي مقــــال نشــــره علــــى موقــــع ائــــتالف أمــــان كــــانون 

ــــاحثين الميــــدانيين الفلســــطينيين وجــــامعي المعلومــــات واآلراء 2014ثاني/ينــــاير  ، عــــن قيــــام بعــــض الب
لوس تحـت شـجرة بجانـب الطريـق، وتعبئـة العـدد األكبـر ومجري المقابالت مـع العينـات المختـارة، بـالج

مـن االســتمارات، ممـا يتطلــب وجـود آليــات رقابــة ومتابعـة فــي المراكـز لضــمان نزاهـة جمــع المعلومــات 
أّمـا مـدير مركـز أبحـاث المسـتقبل فـي غـّزة حـاتم  واآلراء مـن المـواطنين مـن قبـل المـوظفين الميـدانيين.

معطـــال بفعـــل تعرضـــه لهجمـــات قراصـــنة كمبيـــوتر كمـــا ذكـــر مـــدير أبـــو زايـــدة، موقـــع المركـــز مـــا زال 
المركــز، فكــان لــه موقــف مغــاير حــين أبلــغ "المونيتــور" أّن "مراكــز اســتطالعات الــرأي ليســت جهــات 

ّنما لها أهداف سياسّية، فهناك  مشاكل تحـيط بمصـداقّية النتـائج اّلتـي تعلنهـا هـذه المراكـز،  3خيرّية، وا 
ـــة، وتحـــاول توجيـــه نتائجهـــا بمـــا يخـــدم  أهّمهـــا أّنهـــا مدعومـــة مـــن ـــة ومنّظمـــات غيـــر حكومّي دول غربّي

ــة اّلتــي تعتمــدها المراكــز، فيهــا كثيــر مــن التشــكيك  سياســات صــاحب المــال. كمــا أّن المنهجّيــة العلمّي
وعدم الدّقة، فضاًل عن الجانب األمنّي اّلذي يغلب على عملها في الضّفة الغربّية، حيث يخشى كثير 

سرائيل".من الفلسطي  نّيين التعبير عن آرائهم بحرّية، خشية المالحقة األمنّية من السلطة الفلسطينّية وا 
وأخيرًا، ال تزعم مراكز استطالعات الرأي الفلسطينّية أّن نتائجها تطابق الواقع بدّقة، لكّنهـا تقتـرب مـن 

ــديرات، مثــل االســتطالعات  المتعلقــة بقيــاس حجــم توّجهــات الــرأي العــام، وهنــاك شــواهد علــى هــذه التّق
شعبية الفصائل الفلسطينية وسـبق ذكرهـا فـي هـذا المقـال، رغـم مـا لـدى الفلسـطينّيين مـن شـكوك تـزداد 
أو تتراجــع بــين هــذا االســتطالع أو ذاك، ســواء أكــان لعــدم دّقتهــا حينــًا أم المــزاعم بأّنهــا تخــدم جهاتهــا 

ة فــي قيــاس توّجهــات الفلســطينّيين، ويمكــن الممّولــة أحيانــًا، لكــّن هــذه االســتطالعات تبقــى أداة أساســيّ 
االستناد إليها في تحديد السياسات الفلسطينّية، الداخلّية منها بين الفصائل الفلسطينّية، والخارجّية مـع 
إســرائيل، كمــا اتضــح فــي آخــر اســتطالع للــرأي أجــراه المركــز الفلســطيني الســتطالع الــرأي فــي الضــفة 

فمبر، وتحـدث عـن مسـتقبل عالقـة الفلسـطينيين مـع إسـرائيل، ومـدى نـو  ثـاني/التشرين  16الغربية يوم 
 شعبية فتح وحماس، وحجم الرضا الفلسطيني عن أداء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

Al-Monitor, 8/1/2016  
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 السلطة "باقية" فهـل "تتمدد"؟! .43
 عريب الرنتاوي

مؤيــدي أوســلو ومعارضــيه... مــن  الــرئيس يريــد للســلطة أن تبقــى... حســنًا، الجميــع يريــدون ذلــك، مــن
ـــدون الســـلطة،  ـــاة"... جمـــيعهم يري ـــة "المقاومـــة حي ـــى أتبـــاع نظري ـــاة" إل ـــار "المفاوضـــات حي أنصـــار خي
ويريــدونها "باقيــة وتتمــدد"... ولكــل مــن فريــق مــن األفرقــاء "نظريتــه" فــي شــرح وتفســير أســباب تمســكه 

نجـازًا،  وهـو مـا زال يعتقـد بأنهـا سـتؤول إلـى "دولـة"، بالسلطة وبقائها... الرئيس عبـاس، يراهـا مكسـبًا وا 
 رغم أنه انضم مؤخرًا إلى قائمة القائلين بأنها "سلطة ال سلطة لها".

حماس، صاحبة نظرية "المقاومة حياة" تريـد بقـاء السـلطة، وهـي ال تتحـدث عـن رغبتهـا فـي المشـاركة 
ها مـن الـرئيس وفـتح حـين في انتخاباتها وحكومتهـا ومؤسسـاتها، حتـى أنهـا عرضـت ذات يـوم، اسـتالم

تكاثرت التصريحات االستعراضية المهددة بــ"تسليم مفـاتيح السـلطة" إلـى نتنيـاهو... وال نـدري مـا الـذي 
ســتفعله حمــاس بســلطة تحــت إبــط االحــتالل وجلــده، وكيــف ســتوفق بــين التزامــات الســلطة ومنــدرجات 

 المقاومة ومقتضياتها.
"، يريــدون الســلطة كــذلك، VIPلح والمزايــا وبطاقــات "جيــوش المــوظفين والمتقاعــدين وأصــحاب المصــا

حياتهم ومصالحهم ستنهار صبيحة اليوم التـالي لحـل السـلطة، أكثـرهم بـات مؤمنـًا بـأن طريـق السـلطة 
نحو الدولة، قد بات مسدودًا، وأن الدولـة و "حـل الـدولتين" قـاد بـات وراء ظهرونـا، ولكـنهم ال يـأبهون، 

" نهاية كل شهر... بعضهم يجترح نظريات تزاوج ما ATMاف آلي "طالما أن السلطة تعمل كأي صرّ 
بين "حاجته" لبقاء السلطة وقناعته باسـتحالة "تمـددها"... نظريـة "إعـادة تعريـف وظـائف السـلطة" ربمـا 

 تندرج في هذا السياق.
يـف لم يقل لنا أحد حتى اآلن، كيف يمكن للسلطة أن تسـتعيد أو بـاألحرى، أن يكـون لهـا "سـلطة"، وك

بمقـــدورها أن تتحـــول إلـــى دولـــة... ومـــن بـــاب اإلنصـــاف، لـــم يتقـــدم لنـــا أي فريـــق مـــن األفرقـــاء علـــى 
اخــتالف مرجعيـــاتهم ومــواقعهم، بمـــا يقنعنــا بـــأن الســلطة ســـتتحول يومــًا إلـــى دولــة، تحتضـــن تطلعـــات 

 الشعب الفلسطيني وأحالمه وأمانيه في الحرية والعودة واالستقالل.
تمر الــدولي" كطريــق لتحويــل الســلطة إلــى دولــة... لكنــه يعــرف أكثــر مــن الــرئيس عــرض لفكــرة "المــؤ 

غيــره، أن هــذا الطريــق غيــر نافــذ، وأن فكــرة المــؤتمر الــدولي التــي ســقطت أكثــر مــن مــرة فــي ظــروف 
 –أفضــــل، ال تمتلــــك مــــا يكفــــي مــــن قــــوة الــــدفع والــــزخم فــــي الظــــروف المحيطــــة بالصــــراع الفلســــطيني 

.. وال أظـــن أن أحـــدًا علـــى الســـاحة الدوليـــة، قـــد توقـــف مليـــًا أمـــام "مقتـــرح اإلســـرائيلي، إقليميـــًا ودوليـــًا.
الرئيس"، وال أظـن أيضـًا أن الـرئيس يمتلـك مـن األوراق، أو تتـوفر لديـه النيـة المـتالك مـا يكفـي منهـا، 

 لتمليك فكرة المؤتمر الدولية أقدامًا تسير عليها.
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ين، بيد أنه آثر أن يقف منها في البـدء، وقفـة توفرت له فرصة تاريخية، في انتفاضة الحجارة والسكاك
"المراقـب والمحلـل السياسـي"، ال القائــد التـاريخي الـذي يعمـل علــى توجيههـا وقيادتهـا وتطويرهـا صــوب 
األهداف التي يمكن تحقيقها... قبل أن يتطور الموقف إلى حد التصدي للمتظـاهرين علـى مقربـة مـن 

تح والمنظمـة وفصـائلها، مـع أنهـا "مقاومـة شـعبية وسـلمية" طالمـا "بيت إيل" بالقوة، وُجّلهم من كوادر ف
عبرت السلطة والرئاسة عن تطلعها الندالعها وامتدادها لتكون "ورقة القوة" الرئيسة لــ "تخليـق" الحلـول 

 والمبادرات، وتعزيز الموقف على موائد التفاوض.
جـدي لالنتقـال بالسـلطة التـي يتمســك مشـروع "المقاومـة مـع وقـف التنفيـذ"، ال يعـرض علينـا أي اقتـراح 

بهــا، إلــى دولــة مســتقلة... أصــحابه غــارقون فــي عبــث البحــث مــن دون جــدوى، عــن حلــول لمشــكالت 
القطــاع المحاصــر، أو بــاألحرى عــن حلــول لمشــكالتهم هــم مــع القطــاع وفيــه... تــائهون علــى تخــوم 

ون بـين "أحـالم السـلطة" و"متطلبـات "معبر رفح" و"الميناء العـائم" ومشـاريع "التهدئـة المسـتدامة"، حـائر 
 المقاومة، متورطون من الرأس حتى أخمص القدمين، في لعبة المحاور وصراعتها وتوازناتها.

"انتفاضـــة الحجـــارة والســـكاكين" وفـــرت لحمـــاس فرصـــة ذهبيـــةللهبوط مـــن أعلـــى قمـــة شـــجرة "االنقســـام" 
ة، والتخلـي عـن نظريـة "التمكــين"... وتغليـب المصـلحة الوطنيـة العليـا، واالسـتجابة لمبـادرات المصـالح

لكــن بــداًل عــن ذلــك، رأينــا حمــاس تتبــع تكتيــك "التصــعيد" فــي الضــفة و"التهدئــة" فــي غــزة، فــي اســتعادة 
"طبق األصل" لما سبق للسلطة أن فعلته زمن العدوانات المتكررة على قطاع غزة، وبصـورة بـدا معهـا 

بين شطري الوطن، المحتل والمحاصر، فبـات كـل أن فريقي االنقسام نجحا في إحكام الفصل والقطع 
 جناح من جناحيه، يخفق بمعزل عن اآلخر.

وفيمــا الفلســطينيون غــارقون فــي حالــة مــن حالــة مــن التيــه وفقــدان البوصــلة واالتجــاه، تواصــل إســرائيل 
ســـعيها الـــدؤوب والمكثـــف، لفـــرض وقـــائع جديـــدة علـــى األرض، وتخـــرج مـــن األدراج أخطـــر المشـــاريع 

"، وتقتــل مــا يقــرب مــن مائــة وخمســين شــابًا وطفــاًل وفتــاة فــي غضــون مائــة يــوم مــن E1نية:"االســتيطا
االنتفاضـــة، وتواصـــل انتهاكاتهـــا وعـــدواناتها علـــى المســـجد األقصـــى والمقدســـات، وتجعـــل حيـــاة أهـــل 
ن كانت إسرائيل  الضفة، والقدس بخاصة، جحيمًا ال ُيطاق، دع عنك كارثة الحصار في غزة، التي وا 

ل األول عـــن اســـتمرارها واســـتطالتها، إلـــى أن األداء الفلســـطيني المحكـــوم بحســـابات المصـــالح المســـؤو 
 األنانية واالنقسام، قد أسهم من دون ريب، في تفاقهما. 

 9/1/2016  الدستور  عّمان
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 راسم عبيدات

نية، حيــث بــدأت الكثيــر مــن األوســاط عــادت لتطفــو علــى الســطح مجــددًا قضــية حــل الســلطة الفلســطي
السياسية والحكومية اإلسرائيلية بما في ذلك كذلك الجيش واألجهزة األمنية اإلسرائيلية بعقد اجتماعات 
علنيــة وســرية للبحــث فــي مــا اســمته ســيناريو وخيــارات حــل الســلطة الفلســطينية، ولعــل األوضــاع التــي 

ــة مــن العوامــ ل والظــروف والتطــورات الداخليــة والخارجيــة، فعلــى تثيــر مثــل هــذا النقــاش مرتبطــة بجمل
الصـــعيد الـــداخلي هنـــاك انســـداد واضـــح فـــي األفـــق السياســـي وكـــذلك الوضـــع األمنـــي اإلســـرائيلي غيـــر 

الشـعبية الفلسـطينية،  االنتفاضـةمستقر ونتنياهو رغم اإلجراءات والممارسات القمعية لـم يسـتطع وقـف 
يلية خلقــــت اوضـــــاعا وظروفــــا اقتصـــــادية صــــعبة للســـــكان واإلجــــراءات والعقوبـــــات الجماعيــــة اإلســـــرائ

 والسلطة الفلسطينية بالكاد تفي بإلتزاماتها المالية. الفلسطينيين،
أما التطور األبرز في هذا الجانب فإسـرائيل تـرى فـي التطـورات العربيـة واإلقليميـة مـا يخـدم مشـروعها 

راغ الــذي قــد ينشــأ وبــأداة فلســطينية. السياســي، مــن حيــث وجــود بــديل عربــي واقليمــي يقبــل أن يمــأل الفــ
التركـــي والعقوبـــات الروســـية االقتصـــادية والتجاريـــة  -فإســـرائيل وجـــدت فـــي تصـــاعد الخـــالف الروســـي

التركيـة التـي تـوترت  –والسياحية والدبلوماسية، فرصـتها لكـي تعيـد دفء الحـرارة للعالقـات اإلسـرائيلية 
جـرح عـدد مـن المـواطنين المتضـامنين األتـراك علـى بعـد الهجـوم اإلسـرائيلي علـى سـفينة مرمـرة وقتـل و 

متنها،وبســــبب األزمــــة الســــورية والحــــرب الســــعودية علــــى الــــيمن والخــــوف مــــن ايــــران دورًا ونفــــوذا فــــي 
المنطقة، وجدنا بأن إسرائيل ترى بأن الظرف ناضج لكي يكـون هنـاك بـديل عربـي أو إقليمـي يـتم مـن 

ة بســــلطة أخـــرى، وبمــــا يحقــــق مشــــروع نتنيــــاهو للســــالم خاللهمـــا اســــتبدال الســــلطة الفلســــطينية الحاليــــ
االقتصادي في تأبيد وشرعنة االحتالل مع تحسين شروط وظروف حياة الفلسـطينيين تحـت االحـتالل 

 بأموال من الصناديق العربية والدولية.
الـــرئيس عبـــاس أعـــاد فـــي خطابـــه أمـــس ألتأكيـــد علـــى أن الســـلطة الوطنيـــة إنجـــاز وطنـــي، ولـــن يســـمح 

ليين بتدميره، وهو يقول بشكل واضح انه لن يحل السـلطة الفلسـطينية، وهـذا يضـع الكثيـر مـن لإلسرائي
عالمات اإلستفهام والتساؤل على تنفيذ قـرارات المجلـس المركـزي الفلسـطيني التـي دعـت فـي اذار مـن 
 العــام الماضــي الــى مراجعــة العالقــات السياســية واألمنيــة واإلقتصــادية مــع إســرائيل، وفــي ظــل موقــف
الســلطة الفلســطينية الواقــع بــين المطرقــة الشــعبية بضــرورة الــدعم العلنــي والمباشــر لإلنتفاضــة الشــعبية 
سنادها والعمل علـى مراجعـة او حتـى وقـف اإلتفاقيـات األمنيـة والسياسـية واإلقتصـادية مـع إسـرائيل،  وا 

ســرائيل بســب رفضــها اإلل تــزام والتطبيــق وكــذلك ســحب اإلعتــراف المتبــادل مــا بــين منظمــة التحريــر وا 
وبــــين الســـندان اإلســـرائيلي الــــذي يـــتهم للســــلطة بعـــدم قـــدرتها علــــى وقـــف الهبــــة  لإلتفاقيـــات الموقعـــة.
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الشعبية، بل انها تساهم في التحريض على إستمرار ما تسميه دولة اإلحتالل باإلرهاب، واإلسرائيليين 
الصحافة اإلسـرائيلية أواخـر تشـرين  اإلسرائيلّي، جاء مفاجئًا أن تسّرب-في ذروة هذا الحال الفلسطينيّ 

الثاني وأوائل كانون األول، أّن المجلس الوزارّي اإلسرائيلّي المصّغر للشـؤون األمنّيـة والسياسـّية نـاقش 
سيناريو انهيار السلطة الفلسطينّية، وسبل التعامل اإلسرائيلّي مع هذا االحتمال في حال حصوله، مع 

لـــك، فـــي ظــــل اعتبـــارهم أن انهيـــار الســــلطة فرصـــة تخـــدم مصــــالح وجـــود وزراء إســـرائيلّيين مؤيــــدين ذ
إسرائيل، وطالبوا حكومتهم بعدم منع انهيارهـا، لكـّن رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلّي، بنيـامين نتنيـاهو، أعلـن 

 أّنه ال يتمّنى انهيار السلطة، خوفًا من البدائل السّيئة على األمن اإلسرائيلّي.
 السلطة وال دول العالم معنية بحل او تفكيك أو إنهيار السـلطة، فهنـاك انا ال أرجح بأن ال إسرائيل وال

أوروبيــة غربيــة وحتــى لــبعض األطــراف العربيــة واإلقليميــة، بــأن حــل  –إســرائيلية  –مصــلحة امريكيــة 
السلطة وتفكيكها، يكون فقط حال نضوج وتوفر البديل العربي واإلقليمي، وحتى تتـوفر ظـروف نضـج 

وز تطورات لتحوالت وتبدالت او تغيرات تفرض أشكااًل جديدة من الحل او الصـراع، ذلك البديل او بر 
أو التفكيـك لمشـروعها، فهـي تـرى بـأن حـل السـلطة  فإن السلطة الفلسطينية لن تقـدم علـى حـل نفسـها،

حيـث حمـاس هـي مـن يسـيطر علـى القطـاع،  في الضفة الغربية لن يسـتتبعه حـل لهـا فـي قطـاع غـزة،
القطــاع الــى إمـارة خاصــة بحمــاس، وهــذا يعنــي تحقيـق لشــرط ورؤيــة نتنيــاهو بــالحلول  وبالتـالي يتحــول

المؤقتة، وتعزيز لسلطتها في الضـفة علـى حسـاب حركـة فـتح، ناهيـك أن المنتفعـين مـن هـذا المشـروع 
مــن خــالل الطبقــة التــي نمــت مــن داخــل الســلطة وخارجهــا، وتــم ربــط أغلبهــا بمؤسســات النهــب الــدولي 

النقد الـدوليين(، سـيقاتلون بشراسـة مـن اجـل عـدم حـل السـلطة، وكـذلك أبنـاء األجهـزة  )البنك وصندوق
وحــل الســلطة  لــن يكونــوا مــع خيــار حــل الســلطة، والــذين يــرون بالســلطة اكبــر رب عمــل ومشــغل لهــم،

يعني بـأن هنـاك اسـتحقاقات كبيـرة سـتترتب علـى ذلـك بـأن قيـادة هـذه السـلطة سيصـبح رأسـها مطلوبـًا، 
موقفها دمًا وسجونًا ومطاردة، فهل مثل هذه السلطة مستعدة لدفع هذا الـثمن..؟؟ وكـذلك  وستدفع ثمن

ليسـت متـوفرة االن فـالكثير  الواقع والحاضنة العربية التي كانت متوفرة للسلطة والمنظمة عربيـًا سـابقًا،
 من العواصم العربية من عمان حتى تونس، قد ال تفتح أبوابها امام قيادة السلطة.

ائيل تـــرى بالتنســـيق األمنـــي مهمـــة اساســـية للســـلطة، وعـــدم قيامهـــا بهـــذه المهمـــة وكـــذلك مراجعتهـــا إســـر 
التفاقية باريس االقتصادية، يعني عمليًا حل للسلطة، وقيـام إسـرائيل بتفكيـك تلـك السـلطة، وهـذا يعنـي 

 اإلسرائيلي مرحلة أكثر تصعيدًا ودموية. - دخول الصراع الفلسطيني
، وتقيـد حركـة 2002ئيل على عملية شـبيهة بعمليـة مـا سـمي بالسـور الـواقي فـي عـام وهنا قد تقدم إسرا

وهنــا ســتقوم إســرائيل بتــدمير كــل مقــرات  الــرئيس عبــاس، كمــا حصــل مــع الــرئيس الشــهيد أبــو عمــار،
ومؤسسات السلطة، وبما يلغي وجودها بشكل نهائي، وما يترتب على ذلك من اوضـاع تعيـد السـيطرة 
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علــى كــل األوضــاع ومفاصــل الحيــاة فــي الضــفة الغربيــة. وهنــا ســنكون أمــام وضــع  للالحــتالالمباشــرة 
، حـــين بســـطت أول ســـلطة وطنيـــة فلســـطينية 1994سياســـي وأمنـــي جديـــد، يعيـــدنا إلـــى مـــا قبـــل العـــام 

 بموجب اتفاق أوسلو. 1967أقدامها على أجزاء من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
عبـر الضـغط األمنـي والعسـكري والمـالي  لطة الفلسـطينية او تفكيكهـا،إسرائيل تدرك تمامًا بأن حل الس

قـد  ، يعني البحث عن بديل، وهـذا البـديل تـراه فـي ظـل محـيط عربـي مضـطربة اوضـاعه،واالقتصادي
األمنـــي وغيــــاب  االنفــــالتناهيـــك عــــن حالـــة  يكـــون قـــوى مغرقــــة بـــالتطرف ك"داعــــش" أو متفرعاتهـــا،

والمســؤولية اإلســرائيلية الكاملــة عــن كافــة شــؤون وحيــاة  ة المدنيــة،الســلطة، وممــا يســتدعي عــودة اإلدار 
 الفلسطينيين المدنية والخدماتية.

اإلنزياحات اليمينية في الحكومة اإلسرائيلية المتطرفة ودعـوات العديـد مـن قـادت احزابهـا وعلـى رأسـهم 
غربيـة الـى إسـرائيل ودفـن "البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بينت واوري ارئيل وغيرهمـا الـى ضـم الضـفة ال

األفــــق السياســــي والمــــأزق الــــذي تعيشــــه الحكومــــة اإلســــرائيلية علــــى ضــــوء تصــــاعد  وانســــداد اوســــلو،
الفلســـطينية، التـــي ادخلـــت المجتمـــع اإلســـرائيلي فــي حالـــة مـــن الهـــوس والخـــوف والهســـتيريا  االنتفاضــة

تفقـــد فيهـــا الســـيطرة ومـــا تعيشـــه الســـلطة الفلســطينية مـــن اوضـــاع وظـــروف  وفقــدان األمـــن الشخصـــي،
هــي التـي دفعــت  ، وتتراجـع هيبتهـا والثقــة بهـا مـن قبــل الشـعب الفلسـطيني،االقتصــاديةوتتعمـق ازمتهـا 

بنتنيـــاهو وتســـيفي ليفنــــي: مـــن المعســـكر الصــــهيوني وقـــادة األجهـــزة األمنيــــة والجـــيش، وكـــذلك وزيــــر 
تحـذيراتهم ودعـواتهم الـى الخارجية األمريكي في منتدى سابان لسياسـات الشـرق األوسـط، الـى اطـالق 

 ألن انهيارها سيكون بديلها أكثر سوءًا وتطرفًا إلسرائيل. تقوية السلطة الفلسطينية وتقديم الدعم لها،
وختامًا أقول بأن الخليفة المتوّقع في حال انهيار السلطة الفلسطينّية، سيكون منّسق عملّيات الحكومة 

تّلــة، الجنــرال يــوآف مردخــاي، مــع أن المشــكلة األكبــر التــي اإلســرائيلّية فــي األراضــي الفلســطينّية المح
ستواجه إسرائيل، في حال تحّقق سيناريو انهيار السلطة الفلسطينّية، المصير المجهول ألفراد األجهـزة 
األمنّية الفلسـطينّية فـي الضـّفة الغربّيـة، والـذين يحملـون عشـرات اآلالف مـن البنـادق واألسـلحة، ورّبمـا 

 نّفذي العملّيات المسّلحة ضّد اإلسرائيلّيين.تقع في أيدي م
وســيبقى هــذا الوضــع قائمــًا، حتــى وجــود بــديل عربــي أو إقليمــي، يقبــل بهــذا الوضــع، او ربمــا ســتقود 

تطـورات وتحــوالت قـد تحـدث تعــديالت وتغيـرات فـي ميــزان القـوى مســتفيدة  إلـىتطـورات الهبـة الشــعبية 
قليميًا ودوليًا. من األوضاع الناشئة والمعادالت التي ترتس  م عربيًا وا 

 8/1/2016  القدس  القدسموقع صحيفة 
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 االحتالل خائف على السلطة وعباس يناكفه ببقائها!! .45
 ياسر الزعاترة  
جديد عباس هو قديمه. ومع أننا ال نتوقع منه أي تغيير كما أكدنا مرارا وتكرارا، ألن الثورية ال تظهر 

ا نضــطر لالنتظــار والمتابعــة مــع كــل وعيــد أو تهديــد ومــع كــل "قنبلــة بعــد الثمــانين فــي العــادة، إال أننــ
 موعودة"، أو خطاب جديد.

بمناسبة أعياد الميالد، ُوعدنا بخطاب من السيد الرئيس، وبدأت التكهنات حول الخطاب مـن قبـل مـن 
يــق يحبــون أن يــذّكروا النــاس بنظريــة وهميــة خالصــتها أن لهــذا الشــعب قيــادة عظيمــة ســتقوده إلــى تحق

اإلنجــاز التــاريخي ممــثال فــي الدولــة الفلســطينية المســتقلة وكاملــة الســيادة علــى األراضــي المحتلــة عــام 
، وعاصــمتها القــدس الشــرقية، وقــد يضــيف الــبعض مــن بــاب الحــب والتفــاؤل؛ حــق العــودة واإلفــراج 67

ر األراضي عن األسرى، مع العلم أن الحركة التي يقودها السيد الرئيس تأسست في األصل لكي تحر 
 ، حيث لم يكن الباقي الذي يحلمون به اآلن قد خضع لالحتالل بعد!!48المحتلة عام 

لم يفاجئنا محمود عباس بشيء هذه المرة، وكما المرات السابقة، لكنه أضحكنا حين كان أبرز ما فـي 
القول خطابه هو الحديث عن السلطة كإنجاز للشعب الفلسطيني )كذلك في أكثر الخطابات(، مضيفا 

بأن عليهم )المحتلون طبعا( أاّل يحلموا بانهيارها، لكأن الشعب لم يتابع تصريحات نتنياهو وكثير من 
المسؤولين الصهاينة وهم يبدون القلق الحقيقي ولـيس المفتعـل مـن احتمـال انهيـار السـلطة، ال لشـيء، 

ة التـي أسسـت مـن أجلهـا، إال لكونها سلطة ُصممت لخدمة االحتالل، وهي كانت وال تزال وفيـة للمهمـ
بل إنها فـي عهـد محمـود عبـاس تسـجل وفـاًء منقطـع النظيـر تسـتحق معـه، وقيادتهـا الكثيـر مـن الثنـاء 

 من قبل قادة العدو، وكما من رعاه األمريكان والغربيين.
نفــتح قوســا كــي نشــير إلــى مــا نقلتــه صــحيفة "هــآرتس" اإلســرائيلية يــوم الخمــيس، أي فــي اليــوم التــالي 

عبــاس، عــن مصــادر أمنيــة إســرائيلية بقولهــا إنــه وبنــاء علــى تعليمــات مباشــرة وصــارمة مــن لخطــاب 
علــى مســتوى "التحــريض" فــي وســائل اإلعــالم  رئــيس الســلطة محمــود عبــاس، فقــد طــرأ انخفــاض كبيــر

 ال سيما التابعة للسلطة والخاضعة لتأثيراتها. الفلسطينية،
ألمنيـة التابعـة للسـلطة بـالتمركز فـي منـاطق االحتكـاك أما األهم، بحسب الصحيفة فهو قيـام األجهـزة ا

التقليدية بين المتظاهرين الفلسطينيين والجيش اإلسرائيلي ومنع االحتكاكات عبـر اسـتخدام القـوة. لكـن 
الخطـــوة األهـــم حســـب الصـــحيفة هـــي إصـــدار تعليمـــات الســـتئناف شـــن حمـــالت اعتقـــال فـــي صـــفوف 

 .أعضاء حركة حماس في أرجاء الضفة الغربية
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هذا هو األهم في خطاب الرجل، أعني التأكيد على بقـاء السـلطة، فـال تهديـد وال وعيـد هـذه المـرة، مـع 
أن جــوهر التهديــدات الســابقة بحــل الســلطة تعكــس بمفهــوم المفارقــة إقــرارا بــأن بقاءهــا يخــدم مصــلحة 

 المحتلين.
ا في الخطاب، فالتعويل الثوابت األخرى لمحمود عباس، والتي بات يعرفها الجميع كانت حاضرة أيض

هو على المفاوضات، وليس على الكفاح المسلح، والهبة الجماهيرية )يكره كلمـة انتفاضـة، وهـو أعلـن 
مــرارا أنهــا لــن تنــدلع مــا دام علــى قيــد الحيــاة(، هــي إنــذار لإلســرائيليين، وهــذا هــو التهديــد الكبيــر الــذي 

 م الجهد الذي تبذله سلطته في مالحقتها.حمله الخطاب، لكنه يغدو بال معنى حين يعلم الجميع حج
الثابت التقليدي الثالث، وربما األخير في خطابات عباس، وحضر هنا أيضا؛ يتمثل في هجـاء حركـة 
حماس، والحديث عن الحكومة واالنتخابات، وحيث يعلم الجميع أن عباس ال يفهم من المصالحة إال 

مـــا يتمثـــل فـــي اســـتعادة شـــرعية فقـــدها فـــي العـــام مصـــطلح االنتخابـــات، وبـــالطبع ألن لديـــه هاجســـا مقي
، وهــو يعتقــد أن بوســعه اســتعادتها ولــو بــأي نســبة بالتحــالف مــع آخــرين )اتهــم حمــاس بــرفض 2006

 االنتخابات فأنكرت ذلك بالطبع(.
هجاء حماس منذ عامين أصبح الزمة، وكذلك تبرير حصار المصريين لقطاع غزة، ليس فقط بسـبب 

قليديــة، بـــل أيضــا مـــن أجــل تقـــديم فــروض الـــوالء للسيســي علـــى أمــل إبعـــاده عـــن المناكفــة الحزبيـــة الت
 دحالن، وهو برر له، أي للسيسي حصار القطاع، كما فعل من قبل.

، وســتبقى كــذلك 2004الخالصــة أن جديــد عبــاس هــو قديمــه، ومعــه تعــيش القضــية فــي تيــه مقــيم منــذ 
يفـة الـذي سـتأتي بـه ظـروف خارجيـة وتوازنـات إلى أن يتدخل القدر، مـع أننـا ال نعـول كثيـرا علـى الخل

معروفـــة ال تعبـــر غالبـــا عـــن مصـــالح الشـــعب والقضـــية، ولـــن يتغيـــر الموقـــف ســـوى بتصـــعيد الشـــعب 
النتفاضـته وقلـب الطاولـة فــي وجـه الجميـع، ودفـع فــتح وجميـع الفصـائل إلـى التوحــد فـي الميـدان علــى 

 مسار جديد يمكنه تحقيق إنجاز للشعب وقضيته. 
 9/1/2016  عّمان الدستور 

 
 الجيش اإلسرائيلي يخوض "معارك" على الجبهة السياسية .46

 عاموس هرئيل
، هــــذا االســــبوع، الــــى الســــلطة اإلســــرائيليبهــــدوء تــــام، فــــي ظــــل تغطيــــة اعالميــــة دنيــــا، اعــــاد الجــــيش 

الفلســـطينية عشـــرات جثـــامين "المخـــربين"، الـــذين ُقتلـــوا خـــالل تنفيـــذ عمليـــات فـــي الضـــفة الغربيـــة فـــي 
 ر الثالثة االخيرة.االشه
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حتى نهاية االسبوع لم يتبَق أي جثمان فلسطيني لدى الجيش اإلسرائيلي. وهكذا تبددت، دون أن يرى 
احد، واحدة من خطوات العقاب والردع المركزية التي اقرهـا "الكابنيـت" باحتفاليـة وضـجيج كبيـرين فـي 

لي، جلعــاد اردان، الـــذي شـــجع علـــى اعقــاب موجـــه "االرهـــاب" الفلســـطيني الحاليــة. وزيـــر االمـــن الـــداخ
خطـــوة احتجــــاز الجثـــامين ال يــــزال يمكنــــه أن يواصـــل اختبــــار تأثيراتهــــا المحتملـــة. فالشــــرطة، التابعــــة 
المرته، تواصل احتجاز بضعة جثامين لـ"مخربين" قتلوا في شرق القدس، وفي نطاق الخط االخضر. 

حتـى اليـوم. فمنـع الجنـازات لـم يلجـم دوافـع  ولكْن في الجيش مقتنعـون بـان منـاورة الجثـث لـم تجـِد نفعـا
 "المخربين" التالية.

العكس هو الصحيح: رفض اعادة جثامين "المخربين" في الخليل ساهم علـى مـدى بضـعة اسـابيع فـي 
تصـــعيد التـــوتر فـــي المدينـــة، والـــذي قـــل بعـــض الشـــيء عنـــدما بـــدأت إســـرائيل باعادتهـــا. كـــل قضـــية 

ش اإلســـرائيلي، كانـــت ســـخافة تامـــة. ويشـــارك فـــي هـــذا الـــرأي الجثـــامين، يقـــول ضـــابط كبيـــر فـــي الجـــي
الكثيرون في القيادة االمنية. ثمة من يتعاطون بالنبرة االنتقادية ذاتها لخطوة اخرى اتخـذتها الحكومـة، 
هي استئناف سياسة هدم منازل "المخربين". لقد عادت إسرائيل الى هدم منازل "المخربين" في الضفة 

سع سنوات من توقفها التام عن ذلك. وفي االشهر االخيـرة سـرعت جـدا وتيـرة ، بعد ت2014في صيف 
الهدم. وال تزال المنفعة موضع خالف، رغم أن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع يعلون يؤيدان هذه 

 السياسة بالفم المليء.
ون بعـد علـى تسـميتها اكثر من ثالثة اشهر داخل المواجهة الحالية، واالنتفاضة الثالثة التـي ال يتجـرؤ 

باســمها، العنـــف هـــو حقيقـــة قائمـــة. فعمليـــات الـــدهس والطعـــن تجـــري علـــى التـــوالي، فـــي ظـــل توقفـــات 
قصــيرة، وفــي اعقابهــا ارتفاعــات مفاجئــة فــي عــدد االحــداث التــي يصــعب علــى االســتخبارات تفســيرها. 

وحسـب معطيـات  فالمظاهرات الجماهيرية، التـي ظهـرت هنـا وهنـاك فـي الشـهر االول، كـادت تختفـي.
المخــابرات، التــي نشــرت، أول مــن أمــس، فقــد طــرأ انخفــاض طفيــف فــي عــدد العمليــات االجمــالي فــي 
كــانون االول، مقارنــة بالشــهر الــذي ســبقه. وبالمقابــل، ارتفــع بقــدر مــا معــدل عمليــات اطــالق النــار. 

لمــا فــي يــوم والميــزة االبــرز للعنــف، الــذي يضــرب بــين الحــين واآلخــر غــرب الخــط االخضــر ايضــا )مث
الجمعــة الماضـــي فــي مركـــز تـــل أبيــب( تتعلـــق بمنفذيــه. فالغالبيـــة الســـاحقة مــن "المخـــربين" ال يزالـــون 
يعملون بمفردهم، بـال مراتبيـة تنظيميـة خلفهـم، حتـى عنـد الحـديث عـن عمليـات اطـالق النـار. وكثفـت 

لكــن انجازاتهــا قليلــة "حمـاس" نشــاطها وامتشــقت مــن السـبات بعضــا مــن خالياهــا "االرهابيـة" القديمــة، و 
حاليا، في ضوء الجهد المضاد المشترك الذي تقوم به إسرائيل والسلطة. ونشرت المخـابرات، أول مـن 
امس، انها اعتقلت خلية ارهابية اخرى لـ"حماس" من الخليـل ومـن شـرق القـدس، يشـتبه باعضـائها فـي 
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اعــادة جثتــه مقابــل  التخطــيط لعمليــة خطــف وقتــل مــواطن إســرائيلي، بهــدف خــوض مفاوضــات علــى
 تحرير سجناء فلسطينيين محبوسين في إسرائيل.

حتــى اآلن لــم تظهــر خالفــات داخليــة بــارزة فــي موقــف الطــرف اإلســرائيلي مــن المواجهــة. فقــد ســاند 
نتنياهو ويعلون موقف رئيس االركان، غادي آيزنكوت، الذي سعى الى االكتفاء بخطوات رد محـدودة 

عــن حملــة واســـعة، بــدعوى أن ال وجــه شـــبه بــين ارهــاب "الســـكاكين"  علــى تصــاعد العنــف واالمتنـــاع
الحالي و"ارهاب االنتحاريين" في االنتفاضة الثانيـة. ينظـر آيزنكـوت وضـباطه الكبـار بسـخرية مـا الـى 

ـــى نمـــط "الســـور الـــواقي  ـــة جارفـــة عل ـــة 2المطالـــب بحمل " فـــي الضـــفة ويتســـاءلون مـــاذا ســـتجدي عملي
رام هللا او الخليل، حين يعتقل الجيش اإلسـرائيلي كـل ليلـة علـى أي  لمصادرة كل سكاكين المطبخ في

حال عشرات المشبوهين للمشـاركة فـي "االرهـاب" والعنـف الشـعبي. فامكانيـة عمليـة واسـعة فـي منطقـة 
محددة، مثل الخليل، قائمة، ولكنها ال تتخذ حاليا طالما بقي عدد المصابين في الجانب اإلسرائيلي ال 

 يخلق ضغطا سياسيا ناجعا على الحكومة.   يصل الى حجم 
كما أن االنتقاد الذي تطلقه المعارضة من اسحق هرتسوغ وحتى افيغـدور ليبرمـان، علـى أداء نتنيـاهو 
فــــي مواجهــــة "االرهــــاب"، هــــو انتقــــاد عمــــومي فــــي اساســــه وال يقتــــرح بــــدائل عســــكرية عمليــــة. عضــــو 

فــي االســابيع االولــى لــرد عســكري صــلب وواســع،  "الكابنيــت"، وزيــر التعلــيم نفتــالي بينيــت، الــذي روج
خفض منذئذ النبـرة، وغـرق فـي هـذه االثنـاء فـي االنشـغال بآثـار قضـية االرهـاب اليهـودي فـي دومـا او 

 كبديل في مراقبة كتب القراءة في المنهاج التعليمي لالدب في المدارس الثانوية.
السياسية والعسكرية. وكما أفادت "هآرتس"،  ولكن نشأت اآلن امكانية كامنة لبعض التوتر بين القيادة

أول مـــن أمـــس، فـــان اذرع االمـــن تشـــخص فـــي الشـــهر االخيـــر تغييـــرا ايجابيـــا مهمـــا فـــي اداء الســـلطة 
الفلسطينية في المجال االمني. فالتحريض فـي وسـائل االعـالم الرسـمية فـي "المنـاطق" أقـل، والتنسـيق 

شـاركون فـي المظـاهرات، بينمـا نشـطاء االجهـزة عـادوا االمني مع إسرائيل تحسـن، ورجـال التنظـيم ال ي
بالبزات الى مراكز االحتكاك كي يمنعوا المواجهـات بـين المتظـاهرين والجـيش اإلسـرائيلي... والمفارقـة 
هي أن كل هذا النشاط، االيجابي بحد ذاته بعيون إسرائيلية، لـم يـؤد حتـى اآلن الـى أي انخفـاض فـي 

ـــالخطوا ـــى ضـــاربي الســـكاكين شـــدة "االرهـــاب" نفســـه. ف ـــؤثر عل ت التـــي تتخـــذها الســـلطة ببســـاطة ال ت
والداهسين، وان كان يبدو انه توجد لها اهمية في منع االنتقال الذي تخططه له "حماس" من انتفاضة 

 بالسالح االبيض الى انتفاضة مسلحة.
يارهـا فـي على خلفية التحسن في سلوك السلطة، والى جانبه الخـوف مـن تحقـق سـيناريو متطـرف النه

فـي هيئـة االركـان، فـي قيـادة المنطقـة الوسـطى،  –سياق السنة، يتعاظم التأييد في الجـيش اإلسـرائيلي 
لمنح بادرات طيبة وتسهيالت في  –في شعبة االستخبارات وفي جهاز تنسيق االعمال في "المناطق" 
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فنتنياهو ال يـؤمن حقـا السلطة، رغم استمرار موجة "االرهاب". وهنا يدخل الجيش الى مستنقع مغرق. 
باســـتئناف المســـيرة السياســـية، وهـــو حســـاس جـــدا لكـــل تنـــازل مـــن شـــأنه أن يعتبـــر كابـــداء للضـــعف او 
استســالم امــام اســتمرار "االرهــاب". امــا يعلــون، الشــريك فــي الشــكوك فــي احتمــاالت التقــدم فــي القنــاة 

ر مــع ذلــك ببــادرات طيبــة السياســية )يــؤمن بــان الشــعر ســينبت فــي يديــه قبــل ذلــك( فمســتعد ألن يخــاط
ولكن هذه على ما يبدو بعيدة االثر بقدر أقل من التسهيالت التي بحثت فـي الجـيش، وعلـى أي حـال 
لم يتبلور قرار بعد. فقد اكتسب الجيش اإلسرائيلي خبرة من غضب السياسيين حين تجرأ على التلميح 

، نائـــب منســـق االعمـــال فـــي بانـــه مطلـــوب عنصـــر سياســـي الخمـــاد النـــار. فالعميـــد غـــاي غولدشـــتاين
"المنــاطق"، الــذي قــال اقــواال مشــابهة فــي محاضــرة فــي كليــة نتانيــا فــي تشــرين الثــاني، لــم يظهــر امــام 
الجمهور منذئذ. وعندما أعرب قائد المنطقة الوسطى، روني نوما، عن تأييد مبـدئي السـتبدال السـالح 

محصـــنة تســـمح لهـــا بالـــدخول الـــى  الخفيـــف لـــدى أجهـــزة االمـــن الفلســـطينية وتزويـــدها بســـيارات جيـــب
مخيمــات الالجئــين فــي الضــفة، ســارعوا يعلــون وآيزنكــوت الــى الشــرح بــان الصــحافيين اخرجــوا االقــوال 

 عن سياقها.
ومع ان االنشغال االعالمي بانهيار السلطة تحول هذا االسبوع من نظري الى واقعي، في اعقاب مـع 

فــي االســتعدادات اإلســرائيلية لالنهيــار، فــان معظــم نشــر فــي "هــآرتس" عــن المــداوالت فــي "الكابنيــت" 
ـــرئيس الفلســـطيني،  ـــا. ومـــع ان ال ـــأن االمـــر سيحصـــل قريب ـــد ب أجهـــزة االســـتخبارات اإلســـرائيلية ال تعتق
محمود عباس )ابو مازن(، يبدي مؤخرا تراجعـا معينـا فـي مسـتوى االسـتماع، المشـاركة، والطاقـة التـي 

ه فان عباس ال يعتزم السماح بانهيار السلطة. بعـد السـلطة، قـال يبثها، ولكن بقدر ما تتعلق االمور ب
 الرئيس الفلسطيني في خطاب في بيت لحم، ستأتي فقط دولة فلسطينية.

يكمـن فـي اليـوم  –سيناريو حتى نتنياهو بدأ يصفه مـؤخرا كخطيـر  –الخطر االساس النهيار السلطة 
لــى موقــف الخالفــة بتحــالف صــغير مــن بعــض التــالي لعبــاس. فــالرئيس الفلســطيني قــد يحــاول الــدفع ا

مقربيــه، بيــنهم رئــيس جهــاز المخــابرات العامــة ماجــد فــرج ومندوبــه فــي المفاوضــات السياســية، صــائب 
عريقات. ولكن نقل الحكم اذا ما حصل في المستقبل، سيصطدم بمعارضة قاطعة من مسؤولين كبار 

هللا فقاعــة سياســية واقتصــادية منقطعــة عــن آخــرين، مــا ســيهز اســتقرار الســلطة. ومنــذ اآلن تعتبــر رام 
 الواقع اليومي االصعب الذي يعيشه السكان في مناطق اخرى في الضفة، ناهيك عن قطاع غزة.

مسـألة  –وبالتأكيد تحت الخلفاء المسـتقبليين لعبـاس  –ولكن يحتمل أن تكون المشكلة االولى للسلطة 
خابات فـي "المنـاطق"، والسـلطة تواصـل السـيطرة فـي الشرعية الدستورية لحكمها. فمنذ عقد لم تجر انت

مناطق مسؤوليتها في الضفة بقـوة الـذراع وبحكـم التمديـد العملـي لصـالحياتها، التـي مـن المشـكوك فيـه 
أن تكـون قـادرة علــى اجتيـاز االختبــار القضـائي. فالوضـع القــانوني المركـب يســحق التأييـد الجمــاهيري 
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االدعـاءات الثابتــة عـن الفسـاد واالنتقـاد علـى أنهـا ال تتخـذ خطــا الفلسـطيني للحكـم، وينضـم بـذلك الـى 
صــلبا بمــا يكفــي ضــد اســتمرار االحــتالل اإلســرائيلي. وهــذا هــو احــد االســباب للبيانــات المتــواترة التــي 
يصــدرها عبـــاس حــول الوصـــول الـــى اتفــاق مصـــالحة جديــد مـــع "حمـــاس"، بعــد أن انهـــارت االتفاقـــات 

 جراء انتخابات جديدة في "المناطق".السابقة، وبشأن الحاجة الى ا
عمليا، صعب جدا التصديق بان تخرج انتخابات ديمقراطية تحت رقابـة دوليـة الـى حيـز التنفيـذ قريبـا، 
فـــي ضـــوء االنشـــقاق الجغرافـــي بـــين الضـــفة والقطـــاع والعـــداء الشـــديد بـــين الســـلطة و"حمـــاس". ولكـــن 

آلن بتآكـل مكانـة المؤسسـات الفلسـطينية ، يشـعر منـذ ا2004عباس، الذي حل محل عرفات في العـام 
فــي ظــل عــدم اجــراء االنتخابــات. هــذا هــو العــائق الــذي سيصــبح عاليــا وملموســا اكثــر فــي المســتقبل، 

 الصورة. إلىعندما سيدخل خلفاؤه 
 "هآرتس"

 9/1/2016  األيام  رام هللا
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