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  حوارات ومقاالت:

 41 ماجد كيالي... 51الـمقترحات لحركة "فتح" في انطالقتها   61.

 46 أمجد أبو العز ... د.وقزمًا سياسياً  األوروبي في فلسطين ممواًل عمالقاً  االتحاد  62.
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 55 :كاريكاتير
*** 

 
  وتنمية الوسط العربي مرتبطة بفرض القانون ..عالقات مع دول عربية يقيم موسادالنتنياهو:  .1

رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين ، أن أسعد تلحميعن ، 11/1/2016الحياة، لندن، ذكرت 
نتنياهو كرر أمس اتهامه المواطنين العرب بعدم احترام القانون، بداعي انتشار كميات كبيرة من 

الحكومية لدعم البلدات العربية « الخطة الخماسية»ديهم، وربط تطبيق األسلحة غير المرخصة بأيا
 «.خطة موازية شاملة لبسط القانون في الوسط العربي»بموازنات كبيرة، بتطبيق 

وجاااااصت تصااااريحات نتنياااااهو فااااي مسااااتهك اتجتمااااال األساااابوعي لحكومتااااه وعلااااى خل يااااة التحااااري  
المسلح الذي ن ذه نشاأت ملحام فاي تاك أبياب  باك  المتواصك على المواطنين العرب في أعقاب الهجوم

 يوم الجمعة الماضي.« الوحدات الخاصة»عشرة أيام وتص يته على يد 
فجاوات »وأ ر نتنياهو بأن فجوات كبيرة تراكمت منذ عشرات السنين بين الوساطين العرباي واليهاودي، 

ت )في إشارة إلاى اتدعااصات في استثمار الموارد وفي فر  القانون، فجوات في الحقوق وفي الواجبا
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بأن العرب ت يؤدون واجباتهم خصوصاا  فاي ماا يسامى الخدماة الوطنياة أو المدنياة باديخ  عان الخدماة 
 «.العسكرية(، وحان الو ت للقيام بجهد وطني لتقليصها

وتباااهى بااأن حكومتااه أ اارت نهايااة العااام الماضااي خطااة خماسااية لخسااتثمار فااي البلاادات العربيااة، فااي 
التحتياااة وات تصااااد والتعلااايم والتجاااارة والساااياحة، لكناااه أضااااا أناااه لااان يكاااون ممكناااا  التقااادم فاااي  البناااى

 «.إذا لم نعالج تطبيق  وانين دولة إسرائيك في الوسط العربي»تطبيقها 
وهاتااان »وأشااار إلااى أن الحكومااة سااتطبق بااالتوازي خطااة شاااملة ل اار  القااانون فااي الوسااط العربااي، 

صبان أساسا  في مصلحة مواطني الدولة العرب، وأنا على  ناعة بأن كك من خطتان متشابكتان، وست
 «.يريد الدمج الحقيقي لمواطني إسرائيك العرب سيكون شريكا  في هذا الجهد الوطني

ينادمجون »وكان نتنياهو أوضح عند إ رار الخطة الخماسية  بك أسبوعين أنه يرياد منهاا رؤياة العارب 
ويثبتااون الااوتص إلساارائيك. وكااان عاادد ماان الااوزراص، برعايااة وسااائك « لااةفااي شااكك أكباار فااي حياااة الدو 

اإلعخم العبرية، ان لت بعد تص ية ملحم فاي الهجاوم علاى الماواطنين العارب و ياادتهم والناواب العارب 
فااي الكنيساات، بااداعي أنهاام حرضااوا علااى أجهاازة األماان ولاام ينااددوا بااالهجوم الااذي ن ااذه ملحاام فااي تااك 

 أبيب.
نتنياهو  اك، إن الموساد يقيم عخ ات مع دوك يزيد  أن، 11/1/2016، ام، رام هللااأليوأضافت 

 عددها عّما يمكن التحدث عنه، بما في ذلك في العالم العربي.
و ااااك فاااي مساااتهك الجلساااة األسااابوعية للحكوماااة اإلسااارائيلية، أماااس: الموسااااد جااازص ت يتجااازأ مااان أمااان 

المعقاااد الااذي نعاايو فيااه، وعلاااى خل يااة صااعود التطااارا إساارائيك وهااو أصاابح أكثااار أهميااة فااي العااالم 
اإلساااخمي واإلرهااااب الاااذي يمارساااه وازديااااد أهمياااة الساااايبر واألسااالحة د يقاااة التوجياااه وأسااالحة الااادمار 
الشااامك، يلعااب الموساااد دورا  يصاابح رئيساايا  أكثاار فااأكثر فااي إطااار التعامااك مااع هااذه التهدياادات وفااي 

 ا يمكن التحدث عنه هنا، بما في ذلك في العالم العربي.إ امة عخ ات مع دوك يزيد عددها عمّ 
وأضاا: وهذا يأتي نتيجة للسياسة الحازمة والواضاحة التاي تنتهجهاا إسارائيك إزاص التطارا اإلساخمي 
ونتيجااة التطااور التكنولااوجي واتسااتخباراتي والعملياااتي الااذي يتجسااد جاازص لاايس  لاايخ  منااه فااي الموساااد 

 ن سه.
ال لاارئيس الموسااااد الساااابق تااامير بااااردو وترحيبااا  بااارئيس الموساااد الحاااالي يوساااي و اااك فاااي كلمااة الاااود

ونقاّدر عطااصه بعاد أن أنهاى خماس سانوات فاي منصاب  بااردو ونشاكرهكوهين: "إننا نودل اليوم تاامير 
نناا نرحااب بيوسااي كااوهين فااي  رئايس الموساااد وبعااد أن  ضااى ساانوات طويلاة فااي خدمااة أماان الدولااة، واه

 د الجديد. إنهما  اما بعمليات كثيرة ولهما خبرة كبيرة".منصب رئيس الموسا
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وأضااااا مخاطباااا  بااااردو: لقاااد  ااادمت عملياااات ت تحصاااى ألصاااادق علاااى تن ياااذها وأناااا صااااد ت علاااى 
خاخو رجااك ونسااص الموسااد  جميعها تقريبا  و مت بذلك مان منطلاق اإليماان الكاماك بمهنياة والتازام واه

ت التاي تتحلاى بأهمياة كبيارة لل اياة بالنسابة ألمان الدولاة وحتاى وبك شخصيا  بص تك  ائد هذه العملياا
إذا كانات هااذه العمليااات غياار معروفااة للجمهااور فأنااا أعرفهاا جياادا  وهااي تسااتحق التقاادير واإلجااخك ماان 

  بك جميع المواطنين اإلسرائيليين".
 

 الفلسطينية مسار جديد قريبًا في مستقبل القضية.. و خطوات إلنهاء االنقسام هناكأبو ردينة:  .2
:  اك نبيك أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة، في تصريح صحافي، وكاتت-القاهرة، رام هللا 

أمس: إن هناك حراكا  سياسيا  فلسطينيا  وعربيا  ودوليا  في هذه المرحلة للعمك من أجك إنهاص اتحتخك 
يجاداإلسرائيلي، و   و ائع تجسد  يام دولة فلسطينية. اه

"إن خطاب الرئيس محمود عباس في مدينة بيت لحم، حدد مخمح الحركة السياسية وأضاا: 
 –)اتت اق اإليراني 5+1المقبلة، والذي دعا فيه إلى مؤتمر دولي ينتج عنه آلية على غرار 

 األميركي(، مستندا  إلى مبادرة السخم العربية".
الداخلي، إضافة إلى التنسيق المستمر  وأكد أبو ردينة، أن هناك خطوات فلسطينية إلنهاص اتنقسام

 مع مصر والسعودية واألردن على أعلى المستويات فيما يتعلق بالتحرك على الساحة الدولية.
وعلى صعيد  رارات المجلس المركزي، أوضح أن هذه القرارات على الطاولة، وت خروج عنها، 

ة لن يتو ا، وستشكك األسابيع إضافة إلى أن انضمام فلسطين إلى المؤسسات والهيئات الدولي
، وعلى مستقبك القضية ال لسطينية اإلسرائيلي-ال لسطينيواألشهر المقبلة مسارا  جديدا  في الصرال 

 وتداعياتها.
وطالب أبو ردينة، اإلدارة األميركية "بالخروج من سلبيتها، وأت تقا عائقا أمام أي جهد دولي لحك 

المنسجمة مع  رارات الشرعية الدولية، إلنهاص اتحتخك، األمر القضية ال لسطينية على هذه األسس 
الذي سيؤدي إلى و ا حالة عدم اتستقرار في المنطقة، وهذا يتطلب تحركا  دوليا  لو ا حالة الجمود 

 التي تسببتها السياسة اإلسرائيلية والسلبية األميركية".
ا أن السخم الذي يبدأ في القدس سيؤدي إلى و اك: على اإلدارة األميركية والمجتمع الدولي أن يدرك

 انتهاص العنا في المنطقة، ألن البديك هو ال وضى وعدم اتستقرار واستمرار العنا.
وأضاا: "إن الجانب ال لسطيني سيحافظ على صموده وثوابته وموا  ه الوطنية، وأن ما يجري في 

 هم شعوب المنطقة و درتها على النهو  المنطقة يؤكد مرة أخرى أن كثيرا  من القوى الدولية لم ت
 ومواجهة التحديات وتعطيك المؤامرات التي تستهدا القضية ال لسطينية.
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وتعوك القيادة ال لسطينية على دخوك مصر إلى مجلس األمن، لمساعدتها في تمرير  رارات تتعلق 
 باتحتخك اإلسرائيلي أو اتستيطان.

  11/1/2016األيام، رام هللا، 
 

 بحنثت إنشاء آلية دولية إلنهاء االحتالل الوزارية العربية اللجنةلدى مصر:  الفلسطينيير السف .3
وكاتت:  اك س ير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية  -القاهرة، رام هللا 

معنية بالتحرك اللجنة الوزارية العربية ال]الذي عقدته جماك الشوبكي، في تصريح لا"وفا": إن اتجتمال 
، جاص في إطار ، في القاهرة أمس[على الساحة الدولية لدعم القضية ال لسطينية على الساحة الدولية

المتابعة بناص على طلب دولة فلسطين بشأن التحرك العربي من أجك إنهاص اتحتخك اإلسرائيلي 
الحماية الدولية للشعب لألر  ال لسطينية، وفي إطار بحث الخطوات المستقبلية الخزمة لتوفير 

ال لسطيني، ومواجهة الهجمة اتستيطانية المستمرة والجرائم اإلسرائيلية اليومية التي ترتكب بحق 
 شعبنا.

نجاز حك الدولتين وفق  وأضاا: إن اللجنة بحثت أيضا  إنشاص آلية دولية فعالة إلنهاص اتحتخك، واه
 عقد اجتماعات لبلورة المواضيع ذات الشأن. الشرعية الدولية ومبادرة السخم العربية، وسيتم

 11/1/2016األيام، رام هللا، 
 

 إقرار الموازنة "غير قانوني وانتقائي" تعدّ  البرلمانيةكتلة حماس  .4
وص ت كتلة الت يير واإلصخح ممثلة حركة حماس في المجلس التشريعي، اليوم األحد، إ رار : غزة

 إجراص غير  انوني وانتقائي".بأنه " 2016الرئيس محمود عباس موازنة 
و اك النائب عن الكتلة محمد ال وك في تصريح صح ي له باسم اإلصخح والت يير، "إن ما جرى 
صرار على ممارسة سياسة التضليك واتستخ اا بحقوق  سلب لصخحيات المجلس التشريعي واه

 على حد  وله. الشعب ال لسطيني ومؤسساته الشرعية"
للتشريعي، وحتى حكومة الحمد هللا لم تعر   إخضاعهاجوز اعتماد موازنة دون وتابع " انونيا ت ي

 على التشريعي للموافقة عليها".
وانتقد ال وك عدم إدراج الحكومة  طال غزة في الموازنة، معتبرا "أنها تمارس األبارتهايد ضد أبناص 

مان القطال منها وكأنها الشعب ال لسطيني في  طال غزة من خخك إعداد موازنة خاصة للض ة وحر 
 في كوكب آخر وت تتبع للسلطة" وفق  وله.

 10/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
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 "إسرائيلـ"ل "ج"بضم مناطق  أريئيلتدين مطالبات  "الفلسطينيةالخارجية " .5
فادي أبو سعدى: أدانت وزارة الخارجية ال لسطينية التصريحات العنصرية التي أطلقها  –رام هللا 

ومستوطنات الض ة ال ربية « E1»خخك جولة في منطقة « من البيت اليهودي أريئيكأوري »وزير ال
عضو الكنيست  برئاسة« مجموعة أر  إسرائيك»نظمتها مجموعة الض ط في الكنيست المسماة 

المتطرا بتسلئيك سموتريتو، وطالب فيها بضم المناطق المصن ة ج في الض ة ال ربية وضم 
 يا سياسة هدم منازك ال لسطينيين.وتكث E1منطقة 

دليك جديد على نوايا ومخططات حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة  أريئيكواعتبرت الوزارة أن أ واك 
بشأن التوسع اتستيطاني على حساب أر  دولة فلسطين وبشكك خاو المشرول اتستيطاني في 

ابته للض وطات الدولية الرافضة لهذا . و الت إن محاوتت نتنياهو إيهام العالم باستجE1منطقة 
المشرول ت يعكس ما يجري على أر  الوا ع. فالحكومة اإلسرائيلية تعمك بشكك يومي على تطوير 

عبر شق الطرق واه امة الجسور وربط هذا المشرول اتستيطاني  E1البنية التحتية في منطقة 
تواصك بين شماك الض ة وجنوبها  في محاولة منها للقضاص على أي« معاليه أدوميم»بمستوطنة 

واهغخق الباب أمام أي تواصك بين الض ة ال ربية والقدس الشر ية، وبهذا تقو  نهائيا  فرو 
 الم اوضات الجادة وتحقيق حك الدولتين.

وأعلنت الخارجية أنها تنظر بخطورة بال ة لتصريحات الوزير أريئيك خاصة  وأنه ترجمها ألفعاك 
. E1ليه حقيبة اإلسكان على خطط لبناص وحدات استيطانية ضمن منطقة عندما صادق خخك تو 

غوو »تأتي بعيد أيام  ليلة من مصاد ة وزير الحرب اإلسرائيلي يعلون على توسيع مستوطنة 
 جنوبا  استجابة  لطلبات جمهور الحكومة من المستوطنين.« عتصيون

عدم اكتراث تمارسها الحكومة اإلسرائيلية  لكن ورغم اإلدانات الدولية لخستيطان إت أن هناك حالة
ببيانات اإلدانة والشجب وهي ماضية في تن يذ مخططاتها اتستيطانية مست لة األوضال السائدة في 

 اإل ليم واتنش اتت الدولية في محاربة اإلرهاب.
ا واضح وطالبت الوزارة الدوك كافة واألمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها المختصة الخروج بمو 

وصريح، ُيحّمك الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تقوي  فرو السخم وحك الدولتين 
ومساصلتها ومحاسبتها على جرائمها وخرو اتها وانتهاكاتها للقانون الدولي و رارات الشرعية الدولية 

ني، ووضع آلية والعمك في الو ت ذاته وبشكك عاجك على توفير الحماية الدولية للشعب ال لسطي
 دولية صارمة وملزمة إلنهاص اتحتخك.

  11/1/2016القدس العربي، لندن، 
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 المالكي يطالب بتحرك الستصدار قرار لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني .6
طالب وزير الخارجية ريا  المالكي نظرائه وزراص الخارجية العرب، بضرورة التحرك من : رام هللا

جلس األمن لتوفير حماية دولية للشعب ال لسطيني وتكثيا جهودها على أجك استصدار  رار من م
 المستوى الدولي لتحقيق ذلك.

ودعا المالكي خخك اجتمال اللجنة العربية المعنية بمتابعة األوضال في األر  ال لسطينية المحتلة، 
تصدار  رار من األحد، في مقر الجامعة العربية في القاهرة، إلى مواصلة التحرك العربي نحو اس

 مجلس األمن يقضي بإنهاص اتحتخك واه امة دولة فلسطينية مستقلة وفق جدوك زمني محدد.
وأشار إلى ضرورة التحرك الجماعي العربي لعقد مؤتمر دولي للسخم لحك القضية ال لسطينية، 

 معاناةنهاص ووضع حد للممارسات واتنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة في األر  المحتلة، من أجك إ
نهاص اتحتخك، على غرار المؤتمرات الدولية التي تعقد لحك الصراعات في المنطقة والعالم  الشعب واه

 أجمع.
 10/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 عباس يتراجع ويطلب من "القضاء األعلى" تنسيب رئيس له .7

من مجلس  2016-1-10األحد  ]أمس[ طلب رئيس السلطة ال لسطينية محمود عباس اليوم: رام هللا
 القضاص األعلى اتخاذ اإلجراصات القانونية الخزمة لتنسيب رئيس للمجلس إليه "وفق األصوك".

وتمثك هذه الخطوة تراجعا من عباس بعد أن كانت محكمة العدك العليا أبطلت في السابع من الشهر 
بتعيين المحامي علي مهنا  الجاري مرسوما رئاسيا لعباس كان أصدره في يوليو الماضي يقضي

 رئيسا لمجلس القضاص األعلى.
وذكرت وكالة األنباص الرسمية )وفا( أن عباس نا و لدى استقباله في مقر الرئاسة في مدينة رام هللا 
أعضاص مجلس القضاص األعلى، وضع الجهاز القضائي، عقب القرار األخير الصادر عن المحكمة 

"اعتزازه" بالقضاص ال لسطيني، مشددا على استقخليته وأن مجلس  وحسب الوكالة أكد عباس العليا.
 القضاص األعلى سيد ن سه.

وكانت المحكمة العليا أبطلت مرسوم عباس بشأن تعيين رئيس لمجلس القضاص األعلى باعتباره ت وت 
 من السلطة التن يذية على السلطة القضائية وكونه من خارج اختصاو رئيس السلطة.

نون األساسي على أن يقوم مجلس القضاص األعلى بتنسيب رئيس له إلى عباس حتى يتم وينو القا
 إ راره.

 10/1/2016، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 الزعنون يدعم حق السعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها .8
لكة العربية عبر رئيس المجلس الوطني ال لسطيني سليم الزعنون عن دعمه وتضامنه مع المم: عمان

 السعودية في موا  ها وحربها ضد اإلرهاب.
حق األشقاص في المملكة العربية السعودية في ح ظ أمن  أمسوأكد الزعنون في تصريح صح ي 

بلدهم واستقرارها بالوسائك التي يرونها مناسبة، لما فيه مصلحة الشعب السعودي الشقيق والمنطقة 
عربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا دوام األمن بشكك عام. وتمنى الزعنون للمملكة ال

 واتستقرار ولشعبها مزيدا من التقدم واتزدهار.
  11/1/2016الدستور، عّمان، 

 
 يبحث في الجزائر التطورات الفلسطينية في األراضي المحتلةعريقات  .9

نظمة التحرير ال لسطينية بدأ كبير الم اوضين ال لسطينيين وأمين سر اللجنة التن يذية لم: الجزائر
صائب عريقات اليوم األحد زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من وزير الخارجية رمطان لعمامرة تستمر 

 أيام يبحث خخلها آخر التطورات في األراضي ال لسطينية المحتلة. 4
بأن  وصرح عريقات لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي حيث كان في استقباله لعمامرة

"الجزائر كانت وما زالت السند والرفيق للقضية ال لسطينية"، منوها لا "الدور الدبلوماسي والمعنوي 
 والمادي الكبير الذي لعبته وتلعبه الجزائر لمساندة القضية ال لسطينية".

وأوضح أن "القيادة ال لسطينية تبذك كك الجهود مع األشقاص في العالم وفي المنطقة العربية وفي 
مقدمتها الجزائر من أجك إيجاد السبيك لو ا العدوان الذي تمارسه الحكومة اإلسرائيلية ضد الشعب 

 ال لسطيني ومحاوتتها للقضاص على الحكومة ال لسطينية".
و اك إنه سيبحث مع المسؤولين الجزائريين "ما تم تن يذه من  رارات في إطار  مة شرم الشيخ العربية 

/ نوفمبر الماضي والتي جمعت  ادة الدوك العربية أوكعقدت في تشرين  وكذا  مة الريا  التي
 ودوك أمريكا الجنوبية".

عبد العزيز  الجزائريكما سيسلم رسالة من رئيس السلطة ال لسطينية محمود عباس إلى الرئيس 
 بوت ليقة من دون أن يكشا عن مضمونها.

 10/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
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 توفير حماية للشعب الفلسطينيلبحث آلية  على عربيبتنسيق  خبراء يعملونسف: واصل أبو يو  .11
: أفاد مسؤوك في منظمة التحرير ال لسطينية وكالة فرانس برس بأن خبراص وكاتت-القاهرة، رام هللا 

 يعملون على تحضير مل ات بالتنسيق مع مصر وجامعة الدوك العربية لطرحها على مجلس األمن.
للجنة التن يذية واصك أبو يوسا: "نعوك على دخوك مصر مجلس األمن، وانتظرنا و اك عضو ا

حدوث هذه الت ييرات من أجك مواصلة العمك في أرو ة مجلس األمن، بالتنسيق أيضا  مع عدد من 
 الدوك األوروبية لبحث آلية توفير حماية للشعب ال لسطيني".

ط، بك إن أميركا تمارس صمتا مطبقا إزاص ما وأضاا أبو يوسا: "الوضع ت يعاني من الجمود فق
 يجري، وبالتالي تعطي الضوص األخضر إلسرائيك للقيام بما تريد".

  11/1/2016األيام، رام هللا، 
 

 فتح بتعيين أحدهم رئيسًا لمجلس إدارة التلفزيون ووكالة وفاحركة عباس يقوي جبهته بشباب  .11
لخاو بتعيين أحمد عساا أحد الناطقين باسم فتح استقبك القرار الرئاسي ا :أشرا الهور –غزة 
، بترحيب «وفا»لمجلس إدارة وكالة األنباص الرسمية  ا  للتل زيون ال لسطيني، ورئيس ا  جديد ا  عام ا  مشرف

واسع من شبيبة حركة فتح، خاصة العاملين في مؤسسات اإلعخم الحكومي، الذين اشتكوا سابقا من 
خاصة وأن  استحسانا من الخصم السياسي حركة حماس، م يخق  لكن القرار ل«. حالة التهميو»

 القرار جاص بأحد الشبان وهو الناطق باسم فتح أحد عساا، إلى هذه المناصب. 
ر  رار تعيين عساا، وهو من فئة الشباب، ومعروا بموا  ه السابقة المؤيدة لنهج الرئيس سّ  وفُ 

يين، بداية من حماس، وليس انتهاص بالنائب محمود عباس، وهجماته العني ة على خصومه السياس
 محمد دحخن، فسر على أنه ضمن مخطط الرئيس لتقوية مكان أنصاره في دوائر القرار والتأثير.

وأبهج التعيين الجديد مسؤولي فتح، فالكثير منهم يعتبره بداية عودة مسؤولي الحركة لإلشراا على 
ابق من استثنائها من المناصب العليا، خاصة في ظك المؤسسات الرسمية، وهم الذين اشتكوا في الس

عدم تمثيك الحركة في الحكومات السابقة التي تلت اتنقسام، وكذلك عدم تمثيلها في حكومة التوافق، 
 بسبب اتت اق على أن تكون من المستقلين.

التي سبقت وسابقا طالب عدد من  يادات الحركة بينهم أعضاص في اللجنة المركزية، وخخك ال ترة 
تشكيك حكومة التوافق، أن يكون رئيس الوزراص واحدا من أعضاص المركزية، على أن تأخذ الحركة 

 نصيبا كبيرا من الوزراص، خاصة اإلشراا على الوزارات السيادية، وهو أمر لم يتم.
  11/1/2016القدس العربي، لندن، 

 



 
 
 
 

 

 12 ص                                              3809 العدد:        11/1/2016 نثنيناإل  التاريخ: 
  

 2015ة خالل عام انتهاًكا ضد دور العباد 1,336: وزير األوقاف الفلسطيني .12
 اك وزير األو اا والشؤون الدينية بحكومة الحمد هللا يوسا ادعيس: إن اتعتداصات : رام هللا

اإلسرائيلية واتنتهاكات والتصريحات اإلعخمية المضللة على المقدسات، ودور العبادة، والمقامات، 
 اعتداص.  1336واألضرحة، والمقابر خخك العام الماضي تجاوزت 

، إن "اتحتخك يسعى تستكماك 2016-1-10األحد  ]أمس[ ك ادعيس في تصريح صح ي، اليومو ا
مخططه اتستيطاني، الهادا للسيطرة الكاملة على مدينة القدس، من خخك توسيع ما يسمى بحدود 
 المدينة، واتستيخص على آتا الدونمات من األراضي التابعة للقرى التي أ يمت عليها المستوطنات،

 وتطويق التجمعات السكنية ال لسطينية، وتهديد بعضها باإلزالة". 
وأضاا "أن اتحتخك يتعمد إبقاص فلسطينيي القدس وضواحيها العزك في حالة خوا، من خخك 
اتعتداصات المتكررة عليهم من  بك المستوطنين، وعزلها عن محيطها ال لسطيني في الشماك 

أشد الحمخت ضد المسجد  2015مارس في كانون الثاني من عام ن أن اتحتخك وبي   والجنوب". 
األ صى، خاصة مع تنامي األصوات المنادية لتسجيله كا"طابو" لخحتخك اإلسرائيلي، ومنع 

 المرابطين من دخوك ساحاته، وممارسة شتى أنوال العقاب عليهم.
 10/1/2016، فلسطين أون الين

 
 وطنية من الفصائل على معبر رفح لدينا من إشراف لجنة مانعحماس: ال  .13

التقت حركة المقاومة اإلسخمية "حماس" مساص األحد، باللجنة ال صائلية لمنا شة أزمة معبر رفح 
 البري.

وأكد الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صح ي، أن اللقاص مع اللجنة ال صائلية 
ري إن حماس أكدت لل صائك ترحيبها بوصوك و اك أبو زه بشأن معبر رفح كان جادا  وصريحا .

وشدد على أنه ت مانع لدى الحركة من  الحكومة إلى غزة للقيام بكك مسؤولياتها في المعبر وغيره.
وأشار إلى أنه جرى اتت اق على  أن تتسلم لجنة وطنية من ال صائك مهمة اإلشراا على المعبر.

 استكماك النقاو حوك ذلك في لقاصات  ادمة.
 10/1/2016، قع حركة حماسمو 

 
 م إدارة معبر رفحالفصائل ترفض مقترح حماس تسل  : وليد العوض .14

و اك عضو اللجنة ال صائلية القيادي في حزب الشعب ال لسطيني وليد العو  في تصريح : غزة
الصينية "شينخوا"، إن "لجنة ال صائك ال لسطينية رفضت مقترح حركة المقاومة  األنباصلوكالة 
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 أن إلىمية "حماس" بشأن أن تتولي لجنة مشكلة منها )من ال صائك( إدارة معبر رفح"، مشيرا اإلسخ
 اللجنة طلبت إبقاص النقاو بشأن مبادرتها الرامية إلى تسلم حكومة الوفاق إدارة المعبر.

وذكر العو  أن "ال صائك أكدت كذلك أن مسألة استخم حكومة الوفاق مهامها في  طال غزة 
لى جهد أكبر من الجهد المبذوك بخصوو حك أزمة معبر رفح"، مشيرا إلى أنه "تم إبقاص تحتاج إ

الباب م توحا للنقاو بين حماس واللجنة ال صائلية للوصوك إلى نقطة يمكن اتنطخق منها لتطبيق 
 مبادرة ال صائك".

 10/1/2016، القدس، القدسموقع صحيفة 
 

 لفتح معبر رفحمبادرات جدية  البردويل: ال توجد أي   .15
ن ى القيادي في حركة المقاومة اإلسخمية "حماس" الدكتور صخح البردويك وجود مبادرات : غزة

 جدية متصلة ب تح معبر رفح مع الجانب المصري.
وأكد البردويك في تصريحات خاصة لا " دس برس"، اليوم األحد، أن األفكار التي تحدثت عن فتح 

اإلعخمي، و اك: "لقد تلقت حماس مثلها مثك غيرها وجود أفكار  معبر رفح، ت تتجاوز المستوى
حوك فتح معبر رفح، ولكن الشيص الذي ينقو هذه األفكار، أنها ت تحمك أي ضمانات من الجانب 

 المصري، ت بك إن الجانب المصري أكد أنه لم ُيبّلغ بها".
 اك بأن "المست يد الوحيد منه هو  وأشار البردويك إلى أن األمر ت يتجاوز "العصا ال كري" الذي

 السلطة ال لسطينية وحركة فتح ليس إت".
وتابع: "مع العلم أن حماس كانت  د أعلنت أنها مستعدة لنقاو أي مبادرة ضمن ات ا ات المصالحة 
المو عة بين ال صائك، لكن حركة فتح والسلطة لألسا الشديد يتآمرون علينا، وحتى لو أرادت مصر 

 ر فإن السلطة لن تقبك بذلك"، على حد تعبيره.فتح المعب
 10/1/2016، قدس برس

 
 أبو زهري يدعو عباس لعقد اإلطار القيادي المؤقت .16

جددت حركة المقاومة اإلسخمية "حماس" تأكيدها على مو  ها المؤيد لتشكيك حكومة وحدة وطنية 
جراص انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ووطنية وفق ما نو عليه ا  ت اق القاهرة.واه

ودعا الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، رئيس السلطة محمود عباس إلى إثبات جديته واتخاذ 
كما دعاه أبو زهري في تصريح  خطوة عملية من خخك الدعوة إلى عقد اإلطار القيادي المؤ ت.
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جراص اتنتخابات وفق ات اق القاهرة ومتابعة دعم ا تنت اضة الباسلة صح ي إلى تشكيك الحكومة واه
 وتطويرها.

 10/1/2016، موقع حركة حماس
 

 في الخليل خططت لتنفيذ عمليات "حـمـاس" االحتـالل: اعتقـال خليـة لـ .17
"وكاتت": أعلنت الشرطة اإلسرائيلية وجهاز األمن العام )الشاباك(، أمس، عن اعتقاك أربعة -القدس

بتشكيك خلية والتخطيط لتن يذ عمليات  همتهماتشبان فلسطينيين في شهر تشرين الثاني الماضي، 
 بالخليك. 35إطخق نار على شارل 

شبان فلسطينيين، ويتزعمها محمد علي  4وذكر الشاباك، في بيان صحافي، أن الخلية مكونة من 
عاما ( وهو شقيق الشهيد حسام القواسمي العقك المدبر لعملية اختطاا المستوطنين  38القواسمي )

عاما (،  29عاما (، وعامر العويوي ) 32، وتضم كخ  من: لؤي الهشلمون )2014موز الثخثة في ت
 عاما (. 24وحسام الهشلمون )

عديدة، أهمها: اتنضمام لتنظيم إرهابي تابع  تضم تهما  وتم مؤخرا  تقديم تئحة اتهام ضد الشبان 
لحين انتهاص اإلجراصات لحركة حماس، والتخطيط لتن يذ عمليات إرهابية، وتم تمديد اعتقالهم 

  القانونية.
، وأن القواسمي ولؤي 35وادعى الشاباك بأن الخلية كانت تخطط لتن يذ عملية إطخق نار على شارل 

الهشلمون  اما بالس ر عدة مرات على طوك الشارل لتحديد أية نقطة هي األنسب لتن يذ العملية، 
سلحة عند اعتقالهم، كانوا ينوون استخدامها وادعى كذلك أن عناصر الشاباك ضبطت العديد من األ

وزعم الشاباك بأن القواسمي جّند با ي الخلية لتقديم الدعم لمن ذي العملية، إذ كانت  لتن يذ العملية.
 مهمتهم تأمين سيارات تحمك أر اما  إسرائيلية للهروب بها وت ادي  وات الجيو اإلسرائيلي.

األسبول الماضي أنها اعتقلت خلية تابعة لحماس أيضا  في  وكانت سلطات اتحتخك  د أعلنت نهاية
منطقتي القدس والخليك كانت تخطط ألسر مستوطنين و تلهم والت او  حوك مقايضتهم بأسرى 

 فلسطينيين.
 11/1/2016، األيام، رام هللا

 
 الئحة اتهام ضد عناصر من حماس خططت لتنفيذ عملياتالقدس:  .18

تهمت النيابة العامة اإلسرائيلية فلسطينيين بعضوية خلية لحركة حماس فادي أبو سعدى: ا –رام هللا 
خططت لتن يذ عمليات فدائية. وتشمك تئحة اتتهام التي تقدمت بها النيابة للمحكمة المركزية في 
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القيعان من بلدة حورا تهمة التآمر لمساعدة  أبوالقدس ضد حازم صندو ة من القدس الشر ية وفهدي 
لحرب واتتصاك بعميك أجنبي. وطلبت النيابة من المحكمة إصدار أمر بتمديد العدو خخك ا

 اعتقالهما حتى انتهاص اإلجراصات ضدهما. 
القيعان ناشط حماس احمد عازم من  لقيلية على  وأبووحسب تئحة اتتهام فقد ساعد صندو ة 

ويدعي جهاز «. ناس ة القيام بنشاط يهدا إلى دعم حماس وتن يذ عمليات مختل ة بواسطة عبوات»
ديس حيث  أبوالقيعان جندا في جامعة القدس في  وأبوأن صندو ة « الشاباك»المخابرات اإلسرائيلي 

 يدرسان لكونهما يستطيعان التحرك بحرية داخك البخد. 
زرل عبوات  أووتدعي تئحة اتتهام أن الخلية خططت لتن ذي عملية اختطاا أو عملية انتحارية 

سرائيك. وحسب اتدعاص فقد اعتقد صندو ة الذي كان يعمك حارسا في القدس أنه يمكن ناس ة في إ
أثناص  يام رئيس الحكومة بإلقاص خطاب هناك. واتهم عزام « أرنا»زرل عبوة تحت مسرح  اعة 

نشاص مختبر فيه إلعداد مواد ناس ة. ووفقا لخئحة اتتهام فقد ات ق مع  أبوباستئجار منزك في  ديس واه
من الض ة إلى إسرائيك وتن يذ عمليات. كما طلب  أسلحةالقيعان المؤيد لتنظيم داعو على نقك  أبو

 وشراص سيارة لتن يذ العمليات. « للخلية»من صندو ة العثور على مخبأ 
وتزعم تئحة اتتهام أن صندو ة اشترى عشرات الكيلوغرامات من المواد الكيميائية المختل ة في كك 

ديس. وحسب اتدعاص فقد كان عباس ينوي إعداد ليترين من  أبوى منزك عزام في مرة، ونقلها إل
 المواد المت جرة ونقلها بسيارة صندو ة إلى القدس لتن يذ عملية. 

 واتهم صندو ة أيضا بمحاولة تجنيد ناشط آخر للخلية. 
لبيتهم من منطقة طالبا جامعيا غا 25 د اعتقك في كانون األوك/ ديسمبر الماضي، « الشاباك»وكان 

فقد كل ت حماس في  طال غزة عزام بقيادة « الشاباك»وحسب  ديس بشبهة النشاط في الخلية.  أبو
 هذه الخلية وتم تدريبه على إعداد العبوات الناس ة والعثور على أماكن مخئمة لتن يذ العمليات.

 11/1/2016، القدس العربي، لندن
 

 بفلسطين من دعمها لحركة "الجهاد اإلسالمي" %90إيران تقطع : "الخليج أونالين" .19
تشوب حالة من التوتر وعدم اتستقرار في العخ ات "المترنحة" بين إيران وحركة ": خاو"–غزة 

الجهاد اإلسخمي ال لسطينية، التي يتزعمها رمضان شلح، رغم كك الخطوات التي لجأت لها الحركة 
 رة.للتقرب من إيران وكسب ودها في ال ترة األخي
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تصريحات  يادات حركة الجهاد اإلسخمي المتكررة بتماسك العخ ة مع إيران، وعدم اهتزازها مهما 
كانت الظروا، لم تش ع لدى إيران لتقرر وبصورة "مؤ تة" تقليو الدعم المالي الذي ُيصرا 

 للحركة، وتحجيم العخ ة والتعاون معها.
"سرية" إلى حركة الجهاد اإلسخمي، م ادها أن وبحسب مسؤولين في إيران، فقد تم إرساك رسالة 

"إيران أبل تهم بأن العخ ات بين الطرفين تحولت من مرحلة "الحليا المهم" إلى مرحلة الصديق الذي 
ت تستطيع إيران باستمرار توفير ما يريد"، وهو تأكيد واضح لقطع الدعم المالي عن الحركة في 

 األشهر األخيرة.
يران، توترت بشكك كبير لل اية منذ  مسؤوك فلسطيني رفيع المستوى، كشا أن "العخ ة بين الحركة واه

 شهور، وحتى اللحظة ما تزاك كما هي وت يوجد أي تطور إيجابي فيها". 5أكثر من 
وأوضح المسؤوك، )الذي فضك عدم ذكر اسمه لحساسية منصبه(، لمراسك "الخليج أونخين"، أن 

ة مع حركة الجهاد اإلسخمي، خاصة بعد رف  الحركة، إصدار بيان "إيران بدأت تتملمك من العخ 
 رسمي يدعم ويساند توجهات إيران داخك اليمن والحرب الدائرة هناك".

أن تدعم كك د حلي ة لها وتصرا لها األمواك، وأشار إلى أن "إيران تريد من كافة ال صائك التي ُتع
ي المنطقة، وحركة الجهاد اإلسخمي لم تدعم التوجهات السياسية والعسكرية التي تقوم بها ف

 التوجهات اإليرانية العسكرية والسياسية، لذلك توترت العخ ات وأصبحت سيئة".
وأوضح أن "األزمة المالية التي تعاني منها حركة الجهاد اإلسخمي تتسع شهرا  بعد شهر، خاصة بعد 

شهور، والتي كانت  بك تلك المدة تصك  9تقليو إيران األمواك التي تصرفها للحركة منذ أكثر من 
، وباتت الحركة عاجزة عن صرا رواتب %90، أما اآلن فقد تجاوز التقليو الا %80ألكثر من 

موظ يها إلى جانب عجز كبير في الميزانية التش يلية لمؤسساتها للشهر الخامس على التوالي، 
 واستبداك صرا الرواتب بسلا مالية".

إلى أن "األزمة بين إيران والجهاد اإلسخمي، جاصت بعد رف  األخيرة دعم  ول ت المسؤوك ذاته،
"الحوثيين" في اليمن  بك نحو عام، ما أجبر المسؤولين اإليرانيين على إعادة فتح ملا الجهاد 

 اإلسخمي، واتخاذ خطوات عقابية ضدها، تمثلت بتقليو الدعم المالي".
لى مو  ها برف  التدخك بأي شؤون عربية أو دولية، وما تزاك حركة الجهاد اإلسخمي ُتصر ع

األمر الذي يرجح استمرار أزمتها المالية لشهور إضافية، وأن تبدأ في البحث عن طرق أخرى 
 للحصوك على التمويك المالي، وفق المصدر.
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 وكشا المسؤوك أن "إيران منزعجة كذلك من العخ ة القوية بين حركتي "حماس" والجهاد اإلسخمي،
في حين أنها تعتبر "حماس" حركة غير مرغوب بها في الو ت الراهن، بسبب مو  ها من األزمة 

 سنوات". 4والحرب على سوريا التي بدأت  بك أكثر من 
وذكر أن "حركة الجهاد حاولت توضيح صورة مو  ها إليران بالطرق الدبلوماسية رفيعة المستوى، إت 

وتشترط الدعم والمساندة المباشرة لحربها على اليمن، وعخ تها أن طهران ما تزاك مصرة على مو  ها 
 بالسعودية إلعادة ضخ األمواك للحركة من جديد".

وما تزاك إيران تموك بع  التنظميات الص يرة الموالية لها في  طال غزة، مثك حركة "الصابرين"، 
أكبر الحركات اإلسخمية في  وهو األمر الذي تخشاه كثيرا  حركة الجهاد اإلسخمي، التي تعد ثاني

 القطال بعد حماس، من أن يؤخذ دورها.
والخفت أن  يادات حركة الجهاد اإلسخمي، رفضوا بشكك  اطع التعقيب لا "الخليج أونخين"، على 
 طع إيران الدعم المالي، إت أنهم لم يخ وا في تصريحات سابقة لهم وجود أزمة حقيقية تعاني منها 

وأنها تدفع ثمن  ر، موضحين أن ذلك ناجم عن التداعيات التي تمر بها المنطقة،الحركة منذ أشه
 ون الداخلية العربية. ؤ عدم تدخلها بالش

 10/1/2016، لندن ،موقع الخليج أونالين
 

 "فتح" تحيي انطالقتها في دمشق وتهاجم قطر وتركيا و"اإلخوان" .21
تنطخ تها، بحضور  51سورية، الذكرى الاأحيت حركة التحرير الوطني ال لسطيني "فتح" في : دمشق

فصائلي فلسطيني وممثلين عن النظام السوري وحزب "البعث"، باإلضافة إلى  يادات من الحركة من 
 الض ة ال ربية، وسط تواجد أمني وعسكري مكثا.

ف ي صالة "الجخص" وسط العاصمة السورية دمشق، علقت صورتين كبيرتين لرئيس النظام السوري 
األسد ورئيس السلطة محمود عباس، حيث أ امت حركة "فتح" مهرجانا مركزيا بحضور  يادات  بشار

فلسطينية وسورية، من بينهم عضو اللجنة المركزية جماك محيسن، والس ير ال لسطيني في سورية 
 عماد الخالدي، وعضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي اتشتراكي أركان الشوفي. 

في حركة "فتح"، جماك محيسن، في كلمة ألقاها على ما يعانيه الشعب ال لسطيني من  وشدد القيادي
جرائم اتحتخك المتواصلة، واص ا بنيامين نتنياهو با "النازي الجديد وهتلر العصر"، الذي يعطي 
أوامر لجيشه بالقتك ألي فلسطيني لمجرد أن يشتبه له، يتلقى كك الدعم من الوتيات المتحدة 

 يكية، التي وص ها با "زعيمة اإلرهاب العالمي".األمر 
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وتطرق القيادي في "فتح" إلى األوضال التي تشهدها دوك عربية،  ائخ  "عندما نتحدث عن األحداث 
في المنطقة نحن ضد كك الجماعات التك يرية التي شوهت اإلسخم، اإلرهاب ت يقتصر على دين، 

ن أي معركة وأي تحالا ت يضع اتحتخ ك الصهيوني في  ائمة اإلرهاب هذا ليس تحال ا  في واه
اتتجاه الصحيح، وأي معركة ليست باتجاه فلسطين وليست بوصلتها باتجاه القدس هذه معركة ليست 

 باتتجاه الصحيح"، كما  اك.
كما هاجم محيسن جماعة "اإلخوان المسلمين"، والدوك الداعمة لها، و اك إسرائيك ت تريد دولة 

وت دويلة في غزة وخاصة بعد فشك مشرول اإلخوان المسلمين الذين عقدوا التحالا مع  فلسطينية
األمريكان في تركيا فكان الثمن دويلة في  طال غزة، وهنا أ وك كك التحية للجيو المصري والشعب 
المصري عندما أسقط المؤامرة وأنهى حكم اإلخوان المسلمين في مصر، هذه الحركة التي تتلقى 

يمات من  طر وتركيا، من حلا الناتو وحيث تتواجد القواعد األمريكية، وحيث يتواجد شيخ التعل
ت سد ال كر في أمتنا  أنال تنة هذا القرضاوي، وحيث تتواجد الجزيرة المشبوهة العدو التي تحاوك 

 العربية"، على حد تعبيره.
وك من يدعم هذا اتنقخب يدعم وتابع "هناك مشكلة نعيشها بالحالة ال لسطينية وهي اتنقخب ونق

الكيان الصهيوني، نحن نقوك إن حركة حماس جزص من الشعب ال لسطيني ولكن آن لها أن تخرج 
المسلمين وتعمك ضمن األجندة الوطنية ال لسطينية وأن تتبنى برنامج منظمة  اإلخوانمن مشرول 

 التحرير ال لسطينية".
 10/1/2016، قدس برس

 
 ": عباس يحظى بنثقة الشارع الفتحاويقيادي في حركة "فتح .21

 اك المتحدث باسم حركة "فتح" في أوروبا جماك نزاك: "إن الرئيس محمود عباس : برلين ا عّمان
 هدم ما يبني". إسرائيكيحظى بثقة الشارل ال تحاوي وأن الرأي العام ال لسطيني يرصد محاوتت 

لخط الوطني للرئيس محمود عباس وأضاا نزاك في تصريحات خاصة لا " دس برس": "سخمة ا
كيان احتخك ي ر  ن سه بالقوة  إسرائيكليست موضع شك بين فلسطينيين اثنين يعقخن ما يريان. 

 سياسية عظيمة الشأن". إنجازات. أبو مازن حقق أحدالعسكرية وليس بات اق مع 
 د عباس.ورف  نزاك التعليق على الجدك الدائر هذه األيام بخصوو خخفة الرئيس محمو 

جاص ذلك تعقيبا على تصريحات لمصادر  يادية موثو ة في حركة "فتح"، وص ت إعخن "فتح" عن 
في سورية، بأنه "جزص من حالة اترتباك التي تعيشها الحركة بقيادة  51إ امة مهرجان انطخ تها 

 محمود عباس".
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ا، أن "حركة فتح برئاسة ورأت هذه المصادر، التي تحدثت لا " دس برس"، وطلبت اتحت اظ باسمه
 محمود عباس تعيو موتا سياسيا، وأن معركة الخخفة بدأت في الداخك  بك الخارج".

وأضافت: "الرئيس محمود عباس انتهى سياسيا، وهو لم يعد مؤثرا ت في حركة فتح وت في المشهد 
ليه القيادات في ال لسطيني الداخلي وت حتى على المستويين اإل ليمي والدولي، ولذلك تجرأت ع

 الداخك كما في الخارج".
وأشارت ذات المصادر، إلى أن الحديث عن مهرجان انطخ ة لحركة "فتح" في العاصمة السورية 
دمشق مدعاة للسخرية، و الت: "ت أحد يمكنه أن يصدق جدية الحديث عن مهرجان انطخ ة لحركة 

 جاعة غير مسبو ة".فتح في سورية، التي تعيو مدنها حروبا شرسة وحاتت م
وأشارت إلى أن "حركة من هذا النول، تعكس حالة التخبط التي تعيشها حركة فتح، ف ي الو ت الذي 
انضمت فيه السلطة المدعومة من فتح في التحالا اإلسخمي للحرب ضد اإلرهاب الذي تقوده 

ى سورية للقاص السعودية، وذهاب عباس إلى السعودية للحصوك على الدعم، يرسك مبعوثا له إل
 فيصك مقداد، وهي زيارة ت طائك من ورائها"، على حد تعبير المصادر.

 10/1/2016، قدس برس
 

 كيف وصل العدو الصهيوني للشهيد نشأت ملحم؟!األمني": المجد " .22
كش ت مصادر أمنية صهيونية النقاب عن تسلسك األحداث التي أدت في النهاية متابعات: -المجد

أت ملحم من ذ عملية "تك أبيب"  بك حوالي أسبول، واألخطاص التي ارتكبها للوصوك للشهيد نش
 وأوصلت إليه.

وذكر مو ع "وات" العبري أن الشهيد عاد الى  ريته عرعرة بالمثلث بعد تن يذه للعملية بساعات، 
لشر ية وتحديدا في ليلة الجمعة من األسبول الماضي، وبعدها توجه لقرية با ة ال ربية ومنها لبا ة ا

الخاضعة للسيطرة األمنية ال لسطينية حيث توجه األمن الصهيوني بطلب للسلطة بهذا الخصوو، 
 في حين تمكن من ال رار من المنطقة وهو يلبس المخبس السوداص.

وأضافت الصحي ة أنه عثر بعدها على بقايا طعام للشهيد بمنطقة بوادي عارة حيث جرى تحويلها 
، وتبين أنها تعود للشهيد ملحم حيث جرى تركيز عمليات البحث DNAل حو الحم  النووي 

 ".أبيببمنطقة المثلث بدت  من "تك 
ملحم ارتكب خطأ   أن-يشايرون بن –وذكر المحلك العسكري في صحي ة "يديعوت أحرونوت" 

تالي باستخدامه لهاتا نقاك كان  د استولى عليه من سائق سيارة األجرة الذي  تله بعد العملية وبال
 فقد تعقب الشاباك مو عه.
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في حين نقك عن شهود عيان بقرية عرعرة  ولهم انهم شاهدوا ملحم وهو يشتري بع  األغرا  من 
إحدى المحخت بعرعرة  بك أيام األمر الذي أوصك الشاباك إليه في النهاية داخك أحد المنازك 

 المهجورة بالقرية.
سريعا  صبيحة أمس الجمعة وذلك بعد ورود معلومات عن وعقدت الشرطة الصهيونية والشاباك لقاصا  

مكان تواجد الشهيد ملحم، حيث أوكلت مهمة العملية للوحدة الخاصة لمكافحة اإلرهاب "يمام" التي 
أشركت جميع جنودها بالعملية وطو ت المنزك في حين فتح الشهيد النار على القوة  بك إطخق وابك 

 من الرصاو باتجاهه واستشهاده.
ويركز الشاباك حاليا  جهوده لمعرفة مساعدين م ترضين للشهيد وأنه لم يقم بالعملية من تلقاص ن سه، 

 حيث تدور شبهات بتقديم نشطاص من الحركة اإلسخمية بالمثلث المساعدة للشهيد بعيد تن يذ العملية.
 9/1/2016األمني، المجد 

 
 ام الجوالالمقاومة تحظر على عناصرها استخد: "المجد األمني" .23

حذرت أجهزة أمن المقاومة ال لسطينية في  طال غزة عناصرها من استخدام الهاتا : خاو –المجد 
المحموك "الجواك" أثناص القيام باألنشطة واألعماك الخاصة بالعمك العسكري المقاوم، فيما وصك 

 األمر لحظر استخدامه بشكك نهائي في بع  م اصله.
جد األمني" أن المقاومة ال لسطينية حذرت عناصرها من التحدث عبر وأفاد مصدر مطلع لمو ع "الم

الهواتا المحمولة "الجواك" حوك األمور التي تتعلق بالمقاومة أو استخدامها في األماكن الحساسة 
 كنقاط الرباط والموا ع العسكرية وأماكن العمك الخاو.

يكن األوك من نوعه، فبين ال ينة واألخرى  وأشار إلى أن هذا التحذير من  يادة المقاومة لعناصرها لم
 يتم تنبيه العناصر باألخطاص األمنية التي  د يحتمك الو ول بها.

وشدد المصدر على أن المقاومة ال لسطينية تعمك على زيادة التوعية األمنية ألبنائها ألخذ كافة 
 اتحتياطات األمنية وتجنب األخطاص.

م استهدافهم في و ت سابق نتيجة استخدامهم للهواتا المحمولة، ول ت إلى أن عددا  من المقاومين ت
ناهيك عما استطال اتحتخك جمعه من معلومات وبيانات نتيجة استخدام بع  المقاومين للهواتا 

 المحمولة.
وطالب المصدر عناصر المقاومة في الض ة المحتلة بضرورة عدم استخدام الهواتا المحمولة أو 

 اصة فيما يتعلق بالعمك ال دائي.التحدث من خخلها خ
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وهنا فإننا في مو ع "المجد األمني" ننوه إلى أبناص شعبنا بأن الهواتا المحمولة تعتبر بمثابة جاسوس 
كبير، ولذا ندعو جميع المقاومين في الض ة وغزة إلى عدم استخدام الجواك في العمك ال دائي 

 والمقاوم ونحذرهم من اتستهتار بذلك.
 10/1/2016مني، األالمجد 

 
 بالتزكية "الليكود"نتنياهو رئيسًا لـ .24

اليميناي الحااكم فاي إسارائيك، « الليكاود»بقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رئيساا  لحازب : )أ ا ب(
مااا يتاايح لااه أن يكااون المرشااح الوحيااد، عاان الحاازب اليمينااي، لمنصااب رئاايس الااوزراص فااي اتنتخابااات 

ارييااه درعااي منصااب وزياار الداخليااة خل ااا  « شاااس»ا تااوّلى زعاايم حاازب ، بينماا2019النيابيااة فااي العااام 
 لسيل ان شالوم.

لياااك السااابت ا األحاااد، إت  أن  أحااادا  لااام يترّشاااح ضاااّد « الليكاااود»وانتهااات فتااارة تقاااديم الترشااايحات لزعاماااة 
شاااباط المقباااك، ماااا يعناااي فاااوز األخيااار  23نتنيااااهو فاااي اتنتخاباااات التمهيدياااة التاااي كانااات مقاااّررة فاااي 

 بالتزكية.
 11/1/2016السفير، بيروت، 

 
 تعيين درعي خلفًا لشالوم وزيرًا للداخليةعلى  تصادقالحكومة اإلسرائيلية  .25

ذكااااارت اإلذاعاااااة اإلسااااارائيلية أن الحكوماااااة اإلسااااارائيلية صااااااد ت خاااااخك جلساااااتها : المساااااتقبك –رام هللا 
وزيارا  للداخلياة بادت  مان درعاي  أرياهباإلجمال علاى تعياين رئايس حازب شااس الساابق  أمساألسبوعية 

 لوم.االوزير المستقيك سل ان ش
 إلاىو اك رئيس الاوزراص اإلسارائيلي بنياامين نتنيااهو: أماام درعاي مهمتاان األولاى مناع دخاوك متساللين 

إساارائيك بشااكك غياار  ااانوني، والمهمااة األخاارى  إلااىإساارائيك، وطاارد المتسااللين األفار ااة الااذين وصاالوا 
 بشكك عادك للمجالس المحلية.« على العقارات األمخكضريبة »نونة توزيع أمواك ضريبة األر 

 11/1/2016المستقبل، بيروت، 
 

 في مواجهة موجة األحداث التي نعيشها ذريعاً  نتنياهو فشل فشالً هرتزوج:  .26
زعيم المعارضة اإلسرائيلية، رئيس الاوزراص بنياامين نتنيااهو،  زوجاتهم إسحاق هرت: المستقبك –رام هللا 

 في األراضي ال لسطينية.« الهبة الشعبية»ال شك الذريع، في مواجهة موجة »با
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، المعااااار ، فااااي تصااااريح لإلذاعااااة "كتلااااة المعسااااكر الصااااهيوني"الااااذي ياااارأس حاااازب  زوجو اااااك هرتاااا
فشااااك فشااااخ ذريعااااا فااااي مواجهااااة موجااااة األحااااداث التااااي نعيشااااها. إن شااااعور "اإلساااارائيلية، إن نتنياااااهو 

نتنياهو بات معلقاا ومحلاخ، ولايس زعيماا يعماك ". أضاا ان "كك مطردالمواطنين باألمان يتخشى بش
 ."على ت يير الوضع من أساسه

وبالمقابااك العمااك علااى اتن صاااك عاان  "صاارامة مااع حركااة حماااس"ورأى أن علااى الحكومااة التعامااك بااا
 ال لسطينيين.

 11/1/2016المستقبل، بيروت، 
 

 "إسرائيل"ملحم لدى العرب في  لظهور المزيد من نشأت خصبةهناك تربة ليبرمان:  .27
وديع عاواودة: دعاا وزيار الخارجياة الساابق عضاو الكنيسات أفي ادور ليبرماان أماس لساحب  –الناصرة 

 مواطنة كك من ساعد نشأت ملحم. 
محرضاا إن هنااك ترباة خصابة لظهاور المزياد مان نشاأت ملحام لادى « واينات»و اك في حديث لمو ع 

كنيساات العاارب بالمشاااركة بااالتحري  علااى  تااك اليهااود. وأشااار العاارب فااي إساارائيك متهمااا أعضاااص ال
باالروح »لخروج العشرات من الشباب في  رية عرعرة فور استشاهاد نشاأت بمظااهرة تلقائياة رددوا فيهاا 

ودعاا ليبرماان الااذي يبحاث عان اسااتعادة  وتاه الحزبياة بعااد تراجاع شاعبيته فااي «. والادم ن اديك ياا شااهيد
بااة ذلااك بيااد ماان حديااد، مبااديا أساا ه ماان أن حكومااة نتنياااهو ت تقااوم بااذلك اتنتخابااات الماضااية لمحار 

 حتى اآلن.
 11/1/2016القدس العربي، لندن، 

 
 ن الفلسطينيون ووليس المواطن "إسرائيل"هي  ن عليه إجراء حسابات نفس عسيرةم  زعبي:  .28

ضاها للمحااوتت حنين زعبي عضو الكنيست عن القائمة المشاتركة رفأكدت وديع عواودة:  –الناصرة 
اإلسرائيلية الخطيرة تست خك العمليات ال ردية من أجاك التحاري  علاى أبنااص الشاعب ال لساطيني فاي 

خطااورة اسااتعماك هااذا التحااري  ماان أجااك تسااويق « القاادس العربااي»الااداخك. وأكاادت فااي تصااريح لااا 
تقلاب المعتادي  خطاب سياسي يحمك ال لسطينيين مسؤولية ما يجري، ويطالبه بإجراص حساابات للاذات

إلااى ضااحية، وتقلااب ال لسااطينيين إلااى الطاارا الااذي عليااه تقااديم شااهادة حساان سااير وساالوك. وتابعاات 
 «. اإلعخم يعمك جاهدا منذ أسبول تبتزاز خطاب اعتذاري منا وصهيوني مواك»

وأكادت زعبااي أن فلساطينيي الااداخك لان يساامحوا بتحوياك خطااابهم القيماي، والمتعلااق بنضاالهم العااادك، 
صاراره، وهاو خطااب وب درص س ك الدماص، إلى خطاب استضعاا سياسي، بك هاو خطااب  اوة الحاق واه
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ت ي صك بين وعينا بشرعية نضالنا ضد ذهنية ومشرول عنصري كولونياالي، كأصاحاب وطان، وباين 
مااان علياااه إجاااراص حسااااابات ن اااس عسااايرة هاااي إسااارائيك ولااايس المااااواطنين » ااايم العدالاااة واإلنساااانية. و

يها. وتضيا فهي من تقتك، ولايس نحان. وت يحاق لمان يماارس القتاك والقماع كسياساة، ال لسطينيون ف
 «.أن يطالب الضحية بتقديم شهادات حسن سير وسلوك

نحن ننتمي لشعبنا ولوطنناا، ونحان موالاون لهاذا اتنتمااص، وت شايص يشاوه وعيناا »وخلصت إلى القوك 
ولااان ناااذّوت شاااعور الدونياااة أمامهاااا، مهماااا  باااأن الدولاااة العبرياااة هاااي فاااي جوهرهاااا مشااارول كولونياااالي،
 «. است لت أجواص هجوم علينا في محاولة لربط الحقوق بالوتص

 11/1/2016القدس العربي، لندن، 
 

 يمنع الفلسطينيين من االستئناف ضد مصادرة أمالكهم عسكرياً  اإلسرائيلية تلغي أمراً  "العليا" .29
ياا اإلسارائيلية، جايو اتحاتخك بإل ااص أمار و عاه  ائاد فادي أبو ساعدى: أمارت المحكماة العل –رام هللا 

، يمناااع ال لساااطينيين مااان 2013المنطقاااة الوساااطى الساااابق نيتساااان الاااون فاااي كاااانون األوك/ ديسااامبر 
 اتستئناا ضد مصادرة الجيو ألمخكهم.

مااان يناااوب عناااه  أويشاااار إلاااى أن  اااوانين األمااان المتبعاااة فاااي الضااا ة ال ربياااة تسااامح للقائاااد العساااكري 
مقاباااك ارتكااااب مخال اااة. وياااتم  أوأماااواك تااام الحصاااوك عليهاااا بواساااطة مخال اااة  أوصاااادرة أي أماااخك بم

 األمواك إلى صندوق المنطقة واستخدامه لمصلحة الجمهور المحلي.  أوتحويك األمخك 
تتباع لتنظيماات تسامى بالنسابة  إنهااالشارطة  أووب عك هاذه الماادة يمكان مصاادرة أماواك يعتقاد الجايو 

 سيارات استخدمت لتهريب عماك غير  انونيين ومعدات استخدمت للسر ة.  أو« إرهابية»ك إلسرائي
وجاص  رار المحكمة العليا األخير بسبب  يام الجيو باست خك أوامر المصادرة بشكك متزاياد، إذ تباين 

 أمرا كهذا.  119إصدار  2013فقد تم في عام  2011انه بينما صدر أمر مصادرة واحد في عام 
 11/1/2016لقدس العربي، لندن، ا

 
 عمل لوحده وليس من خالل خلية أو تنظيم ملحماألجهزة األمنية اإلسرائيلية:  .31

": ذكاااارت تقااااارير إعخميااااة إساااارائيلية أن تقااااديرات الشاااارطة وجهاااااز األماااان العااااام 48"عاااارب  -القاااادس 
عمك لوحده، عندما  )الشاباك( ترجح أن نشأت ملحم، الذي أعدمته  وات هذين الجهازين يوم الجمعة،

  تك ثخثة أشخاو في تك أبيب، ولم يعمك من خخك خلية أو تنظيم ما.
لكاان وزياار األماان الااداخلي اإلساارائيلي، جلعاااد إردان، اعتباار، أمااس، أنااه رباإلمكااان القااوك بصااورة تكاااد 

نه ستجري اعتقاتت إضافية.  تكون مؤكدة" حسب تعبيره، إن الخل ية  ومية واه
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لثانيااة للتل زيااون اإلساارائيلي بااأن التحقيقااات أظهاارت أيضااا  أن إطااخق النااار الااذي ن ااذه وأفااادت القناااة ا
ملحاام فااي شااارل ديزن ااوا ركااان عشااوائيا  ولاام يكااون موجهااا  ضااد أحااد معااينر، وذلااك رخخفااا  لشااائعات 

 مختل ة ونظريات ترددت في األيام األخيرةر.
 11/1/2016، األيام، رام هللا

 
 رئيسي" بمساعدة الشهيد ملحم به هيعلن اعتقال "مشتب   اإلسرائيلي األمنالقناة النثانية:  .31

بثات القنااة العبرياة الثانياة، مسااص ياوم األحاد، مقطاع فياديو  صاير  :ترجمة "القدس" دوت كوم -القدس
يظهر عملية اعتقاك شخو  الت انه "المشتبه الرئيسي" بمساعدة الشهيد نشأت ملحام الاذي  تلتاه  اوة 

بعد تن يذه عملية في تك أبيب  أسبوليوم الجمعة الماضي بعد مخحقة استمرت نحو إسرائيلية خاصة 
صابة   آخرين. 8أدت لمقتك إسرائيليين اثنين واه

وحساااب ذات المصااادر، فاااإن  اااوة كبيااارة مااان الشااارطة اإلسااارائيلية ا تحمااات الياااوم  رياااة عرعااارة ب طااااص 
عتقاك "المشتبه به بمساعدة ملحم" مروحي، في و ت كانت  رية مجاورة لعرعرة تشهد عملية خاصة ت

 دون أن توضح نول المساعدة.
ووفقا للقناة العبرية الثانية، فإن الشخو الذي اعتقك كان في سيارة وما أن وصك للقرية لزيارة شقيقته 

 باغته الجنود واعتقلوه.
 10/1/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 لواء "جوالني" شارك بمعارك غزةن م جندي عملية تل أبيبقتلى  أحد :مصادر عسكرية .32

كش ت مصادر عسكرية إسرائيلية مؤخر ا النقاب عن اشتراك أحاد  تلاى عملياة : ص ا –القدس المحتلة 
"ديزن ااوا" بمدينااة )تااك أبيااب( فااي المعااارك التااي خاضااها لااواص "جااوتني" بقطااال غاازة خااخك الساانوات 

 األخيرة. 
ي الادرزي غساان علياان أناه "عارا القتياك ألاون بكااك أياام وجاص في رسالة رثاص كتبهاا  ائاد لاواص جاوتن

خدمته العسكرية بكتيبة اتستطخل بلواص جوتني، مشير ا إلاى اشاتراكهما مع اا بمعاارك بقطاال غازة دون 
 بيان الت اصيك. 

وكتااب عليااان فااي رثاااص "بكاااك" إنااه "كااان أحااد جنااودي عناادما كناات  ائااد ا لكتيبااة اتسااتطخل بجااوتني، 
 ااه العسااكري منااذ ذلااك الحااين، و اتلنااا مع ااا ب اازة وحملنااا مساائولية حمايااة )إساارائيك( فااي  لااب وباارز ت و 

 أر  العدو"، على حد تعبيره. 
 10/1/2016، الين أونفلسطين 
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 بشبهات جنائية بعالقات نتنياهو مع رجال أعمال  تحقيقالقناة العاشرة:  .33
لحكومااة اإلساارائيلية يهااودا فاينشااطاين، ذكاارت تقااارير إعخميااة أن المستشااار القضااائي ل: بااخك ضاااهر

ياااد ق فاااي احتمااااك وجاااود شااابهات جنائياااة ضاااد رئااايس الحكوماااة بنياااامين نتنيااااهو، فاااي إطاااار  ضاااية 
 "بيبيتورز".

اإلساارائيلي، أمااس األحااد، بااأن فاينشااطاين يااد ق فااي شاابهات محتملااة  للتل زيااونوأفااادت القناااة العاشاارة 
رجاااك أعماااك أثناااص ساا راته إلااى خااارج الاابخد وبتمااويلهم، ألعماااك جنائيااة فااي العخ ااات بااين نتنياااهو و 

 بحسب الشبهات.
وذكاارت صاااحي ة "هاااآرتس" الياااوم اتثناااين أن هاااذه الشااابهات تعالااات فاااي أعقااااب رد سااالمه نتنيااااهو إلاااى 

 مرا ب الدولة، يوسا شبيرا، الذي أعد تقرير حوك هذه القضية.
تشاار القضاائي كافاة المعلوماات والوثاائق التاي و الت القناة العاشارة أن مكتاب مرا اب الدولاة سالم المس

 بحوزته.
 11/1/2016، 48عرب 

 
 شهرًا  21حكم على متطرف يهودي طعن عربًيا بالسجن تمحكمة الصلح  .34

شااهر ا فعلي اا علااى  21 ضاات محكماة الصاالح فاي مديناة تااك أبياب، يااوم األحاد، بالساجن : احماد دراوشاة
عربي في مدينة هرتسليا، أبريك/نيساان الماضايع عاوز اليهودي المتطرا الذي طعن عربي ا فقط ألنه 

وأدين سي يك بخرو ات  انونياة بمخبساات خطيارة باإلضاافة لحملاه الساّكين، حياث طلاب مناه  سي يك.
 ألا شا ك لضحيته العربّي. 12دفع مبلغ 

والحديث يدور عن عملية طعن في أبريك/نيسان الماضاي، حياث اساتك ساي يك ساكّين المطابخ متجه اا 
ا رالموت للعربر.نح  و عامك نظافة عربي في مدينة هرتسليا، صارخ 

 10/1/2016، 48عرب 
 

 ه الفلسطينيونالذي يعيش ين الفلسطينية تعبر عن االحتقاناككاتبة إسرائيلية: هجمات السك .35
نشاارت صااحي ة لومونااد ال رنسااية حااوارا مااع الكاتبااة الصااح ية اإلساارائيلية : أمااك عويشاااوي - 21عربااي

لون، حااوك "إساارائيك" فااي المنطقااة، والسياسااات العنصاارية التااي تعتماادها داخااك األراضااي رونياات ماتااا
 ال لسطينية المحتلة.

ين اك" مقتط ااات منهاا، رأت ماتاالون أن موجااة هجماات السااك21وبحساب المقابلاة التااي ترجمات "عرباي
لاذي يعيشاونه، ولكان التي يقوم بها الشبان ال لسطينيون، ما هي إت البداية في تعبيرهم عن اتحتقان ا
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المجتمع اإلسرائيلي لطالما عااو فاي حالاة إنكاار دائام. فاإلسارائيليون يعتبارون أن كاك شايص علاى ماا 
 يرام، وأن مثك هذه الهجمات تهدا فقط إلى إيذائهم.

و الاات ماتااالون، فااي ردهااا علااى سااؤاك حااوك تنااامي ظاااهرة هجمااات السااكاكين، إنهااا "ت تباارر القتااك، 
أن يؤدي العناا إلاى عناا أشاّد. فاالعنا الاذي يمارساه عارب الاداخك هاو رد فعاك ولكن من الطبيعي 

طبيعااي وت يمكاان احتااواؤه نظاارا لمااا ا ترفااه اإلساارائيليون فااي حقهاام. وحتااى رئاايس الااوزراص اإلساارائيلي 
السابق إيهود باراك،  اك ذات مرة إنه إذا كان يعيو الظروا ن سها، وهو في سن المراهقة، لكاان  اد 

 لطريقة ن سها".تصرا با
وعند سؤاك الصحي ة حوك اتنقسامات التي يشهدها المجتمع اإلسرائيلي، أجابات ماتاالون باأن اليساار 
المتطرا في ال رب باإلضافة إلى اليهود الليبراليين لم يستطيعوا بعد فهم طبيعة المجتمع اإلسرائيلي، 

مااا يجمااع أفااراد هااذا المجتمااع هااو فهااو مجتمااع غياار متجااانس ويشااهد العديااد ماان اتنقسااامات، وأن كااك 
 ثقافة محاربة العدو.

واعتبرت مالتون أن هذه اتنقسامات لهاا جاذور تاريخياة وبالتحدياد مناذ أن نشاأت الحركاة الصاهيونية، 
إذ طالمااا كااان هنالااك جاادك حااوك تعريااا "دولااة إساارائيك"، التااي ظلاات متأرجحااة بااين الهويااة اليهوديااة 

يونية ن سها، توجد عادة تياارات تتبااين فيهاا اآلراص وتختلاا، ماا ولّاد والديمقراطية. فداخك الحركة الصه
 صراعا دائما حوك هوية "إسرائيك".

وبينت مالتون خخك حوارها مع الصحي ة، أنه ليست هناك مسال جادة من أجك احتواص هاذا اتنقساام 
تااّتعظ ممااا حاادث داخااك المجتمااع، حتااى ت يااؤدي فااي نهايااة المطاااا إلااى حاارب أهليااة. فااا"إسرائيك" لاام 

عندما  ام يهودّي متطرا باغتياك إسحاق رابين. والجميع اآلن يؤكد أن الوضع الراهن في "إسرائيك"، 
 أسوأ بكثير مّما كان عليه آنذاك.

وأشارت مالتون، في معر  حديثها حوك استئناا عملية السخم وما إذا كان  د فات األوان للتوصك 
عملية السخم ما هي إت شاعار، حياث إناه مان المساتحيك أن يكاون إلى حك مع ال لسطينيين، إلى أن 

هناك سخم بين الطرفين في ظك رف  ال لسطينيين تص ية القضية. كما أنه وراص الحديث عن عملية 
الساااخم، ت باااد مااان الحاااديث عااان اتساااتيطان. فبينماااا يت ااااو  الطرفاااان، تقاااوم الحكوماااات اإلسااارائيلية 

 ألراضي ال لسطينية المحتلة.باستثمار المليارات داخك ا
وأضافت مالتون أن الصرال العربي اإلسرائيلي كان  ائماا مناذ القادم، ولطالماا كانات هنالاك العدياد مان 
التوترات السياسية بين "إسرائيك" والدوك العربية المجاورةع ألن "إسرائيك" مش ولة بتأجيج نيران الصرال 

صاالحها الخاصااة. كماا أنهاا ت تعتباار جيرانهاا جااديرين فاي هاذه المناااطق، وتساعى تسات خلها ألجااك م
 بالثقة.
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وأفااادت مااالتون بااأن العااالم المثااالي المنشااود بالنساابة لهااا، هااو عنااد تطبيااق ثقافااة العاايو المشااترك بااين 
ال لسااطينيين واإلساارائيليين داخااك دولااة ديمقراطيااة، إت أنااه ماان المسااتحيك حاادوث ذلااك نظاارا ألن تلااك 

د عاان الديمقراطيااة، وتعتباار أن الساابيك الوحيااد للعاايو فيهااا هااو ماان خااخك ساا ك الدولااة بعياادة كااك البعاا
 الدماص.

وذكااارت ماااالتو، أن "إسااارائيك" تعااايو عزلاااة علاااى الصاااعيد الااادولي، خاصاااة علاااى خل ياااة ازديااااد ظااااهرة 
حمااخت المقاطعااة فااي أوروبااا، فالحكومااة اإلساارائيلية تعتباار أن أي انتقاااد يوجااه لااا"إسرائيك" ماان ال اارب 

اداة للسااامية، وبالتااالي تقااوم باساات خك هااذه اتنتقااادات لنشاار الرعااب بااين اليهااود المقيمااين فااي هااو معاا
 أوروبا والوتيات المتحدة، وتذكيرهم بالمحر ة التي تمت على يد النظام النازي.

وأوضحت مالتون أن انتقادها لا"إسرائيك" نابع عن خوا مّما يحدث داخك المجتمع اإلسرائيلي خاصة 
 لعامين الماضيين.خخك ا

 11/1/2011، "21موقع "عربي 
 

لت و  سرائيليةحكومة اإلال :القناة العاشرة .36  تمّول منظمات "جباية النثمن"موَّ
تاازداد التقااارير والمعلومااات التااي تشااير إلااى أن الحكومااة اإلساارائيلية، برئاسااة بنيااامين نتنياااهو، مولاات 

ساااتيطانية تنشاااط فاااي عصاااابات "جباياااة وتماااوك، بشاااكك غيااار مباشااار، جمعياااات اساااتيطانية وعناصااار ا
 الثمن" اإلرهابية.

وبعاادما كشاا ت القناااة العاشاارة  بااك أكثاار ماان شااهر، عاان أن وزارة الماليااة تمااّوك جمعيااات فااي اليمااين 
اإلسرائيلي، ذكرت صحي ة "يديعوت أحروناوت"، صاباح األحاد، أن معلوماات إضاافية وصالت لرئيساة 

 ، تلقي مزيدا  من الضوص على عمليات التمويك.لجنة "الش افية" في الكنيست، ستاا ش ير
و الاات الصااحي ة، إن هااذه المعلومااات تشااير إلااى أن جهااات حكوميااة وجماهيريااة عامااة  اادمت مبااالغ 

 طائلة لجهات يمينية شجعت النشاطات ضد إخخص بؤر ومستوطنات في األراضي المحتلة.
زارات حكومياة لجمعياات يمينياة شاجعت وبحسب المسؤولة اإلسرائيلية، فاإن هاذه األماواك ُحّولات مان و 

ن هذه األمواك جاصت من وزارة الزراعة )التي يرأسها الوزير أوري أرئيك من  سياسات "جباية الثمن"، واه
حزب البيت اليهودي(، ومان وزارة التربياة والتعلايم )يتوتهاا ن تاالي بينات زعايم البيات اليهاودي(، ووزارة 

 لخدمة الوطنية".الرفاه اتجتماعي وسلطة ما يسمى "ا
وبحساب الوثااائق المتااوفرة، فاإن وزارة الداخليااة اإلساارائيلية، حولاات ميزانياات للجنااة مسااتوطني "السااامرة" 
فاااي الضااا ة ال ربياااة، ولجناااة مساااتوطني بنياااامين، وهماااا جمعيتاااان تمااات إ امتهماااا بتموياااك مااان مجاااالس 

 لشوا ك.المستوطنات اإلسرائيلية في الض ة ال ربية، حيث حصلتا على مخيين ا
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وتولاات هاتااان الجمعيتااان القيااام بنشاااط ضااد إخااخص مسااتوطنات، وهااو نشاااط ت يمكاان لساالطة رساامية 
)مثك مجالس المستوطنات( القيام به وبالتالي كان هناك نول من التقاسم الوظي ي، إذ اهتمت مجاالس 

 هذه المستوطنات بتوفير التمويك والدعم المادي لهاتين الجمعيتين.
صااحافية، فااي و اات سااابق، إلااى أن جمعيااة "حنااانو" التااي تتااولى الاادفال عاان معتقلااي  وأشااارت تقااارير

عصابات "جباية الثمن" والمشتبهين بقتك عائلة الدوابشة،  اد حصالت هاي األخارى علاى تموياك ودعام 
 مالي من مجالس المستوطنات من األمواك التي تجمعها الحكومة اإلسرائيلية.

 10/1/2016، العربي الجديد، لندن
 

 اإلسرائيليةحريق متعمد في مكاتب منظمة "بتسيلم"  .37
اليسااارية "بتساايلم" فااي  اإلساارائيليةشااب حريااق هائااك فااي مكاتااب المنظمااة  :"القاادس" دوت كااوم -القاادس

الحرياق انادلع  أن األولياةاتنطباعاات  أظهارت، فيماا إسارائيليين 3، وأدى إلصاابة األحادالقدس مسااص 
 بشكك متعمد.

 األرضاييم" على توثيق اتنتهاكات من  بك  وات اتحتخك علاى الماواطنين فاي وتعمك منظمة "بتسيل
 اإلسرائيليين.المحتلة، وكانت  د تعرضت عدة مرات للتهديد من  بك المتطرفين 

علاى الطاابق  أتاىبجاراح مت اوتاه جاراص الحرياق الاذي  أصايبوا إسارائيليين 3 أنمصاادر عبرياة  وأفادت
 يدك على انه ب عك فاعك. التي فيها مكاتب المنظمة، وهو ماالثاني والرابع في البناية 

و اااك المتحاادث باساام طااوا م اإلط اااص فااي مدينااة القاادس إن النيااران تتركااز علااى مااا يباادو فااي مكاتااب 
ب حو خل يات الحادث، التي على ما يبادو ناتجاة عان التحاري   اإلسرائيلية"بتسيلم"، وتقوم الشرطة 

 الذي تتعر  له المنظمة من  بك اليمين اإلسرائيلي المتطرا.
 10/1/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 إلسرائيليجيش االإسرائيلية تواجه السجن لرفضها الخدمة في  .38

ة اليهوديااة اإلساارائيلية تااائير كااامينير اعتقااك جاايو اتحااتخك أمااس، الشاااب: برهااوم جرايسااي - الناصاارة
فاي جايو اتحاتخك، ومان  اإللزامياةمكتب التجنياد، برفضاها الخدماة العساكرية  إبخغعاما( فور  19)

 المقبلة.  األيامالمتو ع أن يصدر بحقها حكما أوليا بسجنها عدة أسابيع خخك 
رية ألسباب ضميرية، الاذين  ارروا تعتبر كامينير األولى من بين فوج جديد من رافضي الخدمة العسك

 المجاهرة برفضهم، ويقّدر عددهم بالعشرات. 



 
 
 
 

 

 29 ص                                              3809 العدد:        11/1/2016 نثنيناإل  التاريخ: 
  

جايو اتحاتخك، تعلان فيهاا  إلاىو د نشرت تائير كامينير، في نهاية األسبول الماضي رساالة م توحاة 
 .أسباب رفضها الخدمة في جيو اتحتخك

ماع الشااابة كااامينير،  باك ساااعة ماان  وأجارت اإلذاعااة اإلسارائيلية العامااة أمااس، مقابلاة بالبااث المباشاار،
توجهها لمكاتب التجنيد، وواجهت أسئلة، تعد صعبة بالنسبة لها وجيلها، من ثخثة صح يين، إت أنهاا 
واجهتهم بأجوبة جريئة، دّلت على عمق وعيها. فقد رفضت الارد علاى ساؤاك، عان أي احاتخك تاتكلم، 

آخر،  الت كامينير، إن إسرائيك هي أيضا من . وردا على سؤاك 1967، والعام 1948إن كان العام 
 ، من خخك سياسة التمييز العنصري والتهجير. 1967دولة فلسطينية أيضا  بك العام  إ امةمنعت 

 11/1/2016الغد، عًمان،   
 

 في حشرنا وحقنا التصدي لكل محاوالت عزلنا "إسرائيلـ "لجنة المتابعة العليا: لن نسمح ل .39
، محمد بركة، عن 48أعلن رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطيني الا :مواسي حسن-الناصرة 

، وذلك في تلخيصه لليوم الدراسي 48 ريبا عن اليوم العالمي لحقوق فلسطيني الا نية اللجنة اإلعخن  
حظر الحركة اإلسخمية، ومستقبك العمك »والمؤتمر األكاديمي الذي عقدته اللجنة السبت في عنوان 

 في يافة الناصرة.« العربي السياسي
من عدة جوانب، « حظر الحركة اإلسخمية»تخللت المؤتمر جلسات مختل ة طرحت وعرضت مسألة 

 انوني، وتحليلي وشرعي وسياسي وبحضور ومشاركة عدد من األكاديميين والنواب العرب ورئيس 
غنايم، والشيخ رائد صخح لجنة المتابعة محمد بركة والنائبين عن المشتركة، جماك زحالقة ومسعود 

 وخالد أبو عصبة ونهاد علي ورائد فتحي والبروفيسور أمك جماك.
هذا مشرول هام يتجاوز الخطاب السياسي ويدعمه، وان هذا نول من دعم لجنة »و اك بركة إن 

المتابعة لعمك مجموعات تخصصية تدعم مسيرتنا النضالية وتض ي عليها عمقا في مختلا زوايا 
 ».عملنا كجماهير عربيةواتجاهات 

هناك من »وتو ا عند الحملة العنصرية الشرسة ضد الجماهير العربية في األيام األخيرة  ائخ 
يطالبنا في الحكومة بأن نجري حساب ن س، فأي حساب هذا، فالعملية محصورة بمن ارتكبها، ولكن 

ما ا ترفته وتقترفه هذه  ماذا عن السياسة العنصرية، سياسة الحرب واتحتخك واتستيطان وكك
 ».السياسة من اضطهاد و هر  ومي وحرمان من حياة طبيعية وحرية
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هذه محاولة لإلجهاز على مجمك العمك السياسي »وعن حظر الحركة اإلسخمية الشمالية،  اك ان 
يستحقون اتحتضان، وسلبيين يستحقون الضرب.  إيجابيينضد المشرول الصهيوني، و د فرزنا إلى 

 ».نقوك أن السنوات الخمسة والستين لن تعود ولن نكون لقمة سائ ة ونحن
سنعلن عن اليوم العالمي لحقوق ال لسطينيين في إسرائيك وسنقوم ب عاليات بعشرين عاصمة »و اك 

بهذا اليوم كك سنة. ن تر  أن يكون ناجحا وسنعلن عنه يوم األحد القريب. سننشط بثخث دوائر 
ة. في الناصرة وبيروت وبالجزائر وبكك القارات. لن يستطيعوا في إسرائيك فلسطينية وعربية ودولي
 ».حشرنا في علبة سردين

 11/1/2016المستقبل، بيروت، 
 

 العام الماضي مقدسي مواطن  1,900 أكنثر منل ااعتقو  مقدسياً  طفالً  65 لـالحبس المنزلي  .41
ك صعدت خخك العام الماضي من فلسطين للدراسات أن سلطات اتحتخ أسرىمركز  : أفادرام هللا

عاما ، حيث رصد  14القدس، وخاصة من هم ا ك من  أط اكاستخدام سياسة الحبس المنزلي بحق 
 من مدينة القدس المحتلة. أط ات رارا بالحبس المنزلي استهدفت  65المركز 
مواطن  1,900اتحتخك اعتقك ما يزيد عن  ن  أالناطق اإلعخمي للمركز ب األشقرريا   وأوضح
 إلىالقاصرين، عدد منهم تم تحويلهم  األط اكخخك العام الماضي، ما يقارب من ثلثهم من  مقدسي

الحبس المنزلي وفرضت  إلىسراحه وتحويله  إطخقالسجون، وبعضهم تم  إلىقلوا نُ  وآخريناإلداري 
 غرامات مالية عليهم.

 10/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 دونـم في يعبـد منطقة عسكرية مغلقة 300ل يعلـن جـيـش االحتـال  .41
دونم من األراضي الزراعية في  300شرعت  وات اتحتخك اإلسرائيلي، أمس، بوضع سياج حوك 
 بلدة يعبد جنوب غربي جنين، واعتبارها منطقة عسكرية م لقة.

وسياج على جزص و اك رئيس البلدية، الدكتور سامر أبو بكر: إن  وات اتحتخك شرعت بوضع شيك 
من األراضي الزراعية المحاذية لمستوطنة "مافودوثان" المقامة على أراضي البلدة، بعد توزيع 
إخطارات مطلع الشهر الجاري ت يد بأن تلك األراضي مناطق عسكرية م لقة، ويمنع أصحابها من 

 الدخوك إليها.
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تي تمت زراعتها وتعود ألهالي ر أبو بكر، عن  لقه من وجود خطر حقيقي يتهدد األراضي الوعب  
 البلدة ممن يتخوفون من اتستيخص على المزيد من أراضيهم.

" الرابط بين جنين وبلدتي يعبد 585وأشار، إلى أن  وات اتحتخك أغلقت مؤخرا  الشارل الرئيس ر م "
متر  100متر بعمق  900وبرطعة وطولكرم، بالتزامن مع وضع سياج حديدي بطوك يقدر بنحو 

 اخك أراضي يعبد، وذلك بقرار مما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في جيو اتحتخك.د
 11/1/2016األيام، رام هللا، 

 
 منزل الشهيد "الحلبي" في رام هللا  بناءانطالق حملة إلعادة  .42

عشية انطخق الحملة الشعبية لا "مساندة أسرة الشهيد مهّند الحلبي  :بني م لح مجاهد-رام هللا 
ها من الحياة الكريمة" بعد أن هدم اتحتخك منزلهاع  اك مسؤوك في الحملة إن اليوم األوك وتمكين

 أظهر "بداية موّفقة" وت اعخ  تفت ا وكبير ا من  بك المواطنين.
و اك الناطق باسم الحملة عبد الكريم أبو عر وب في حديث لا "القدس" دوت كوم إن الحملة التي 

ّر مدة أسبولع تهدا لجمع الماك الخزم لتوفير منزك لعائلة الشهيد مهّند انطلقت يوم األحد وتستم
 الحلبي الذي هدمه اتحتخك ليلة أمس السبت، في بلدة سردا الوا عة شماك رام هللا.

وبّين أن الحملة تقتصر حتى األن على وضع صندوق زجاجّي في "ميدان ياسر عرفات" وسط رام 
م المالية، تفت ا في الو ت ذاته إلى أّنه  د يتم تحق ا توسيع الحملة لتشمك هللا ليضع فيه الناس تبرعاته

 مناطق أخرى إذا ما ا تضى األمر ذلك.
ا لم يكونوا بعيدين عن حمخت التضامن مع عائلة الحلبيع فقد  طلبة الجامعات ال لسطينية هم أيض 

الطخبّية حملة "الوفاص لدماص أطلق طلبة في جامعة بيرزيت وبالتعاون مع مجلس الطلبة واألطر 
 الشهداص" والتي تنطلق يوم اتثنين وتستمر ليومين.

 10/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 مواطنًا علـى مـعبـر بـيـت حـانـون الـعـام الـمـاضـي 44يعتقل  االحتاللمركز الميزان:  .43
على  2015خك العام المنصرم أكد مركز حقو ي أن  وات اتحتخك كانت اعتقلت خ فايز أبو عون:

 عشرةتاجرا ، و  30مرضى، و أربعةمواطنا ، من بينهم  44حاجز بيت حانون "ايرز" شماك  طال غزة، 
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أثناص مرافقته  امواطن 2016آخرون من المعبر ن سه، فيما اعتقلت خخك الشهر الجاري من العام 
 لزوجته المريضة، فيما منعت زوجته من الس ر لتلقي العخج.

و اك مركز الميزان لحقوق اإلنسان، إن  وات اتحتخك ورغم النداصات المتكررة ومطالبة المجتمع 
الدولي بالتحرك العاجك وال وري لو ا هذه الممارسات بحق المرضى والطخب والتجار، إت أنها 

وضال تواصك انتهاكاتها المنظمة بحق السكان المدنيين في  طال غزة دون أي اكتراث بتدهور األ
 اإلنسانية جراص الحصار الشامك الذي ت رضه على  طال غزة منذ أكثر من ثماني سنوات.
 11/1/2016األيام، رام هللا، 

 
 األقصى بحماية قوات االحتالل يقتحمونالمستوطنون  .44

واصك المستوطنون المتطرفون، أمس، ا تحام المسجد األ صى المبارك، : نادية سعد الدين -انعم  
ب الم اربة، وتن يذ جوتت است زازية داخك باحاته، تحت حماية  وات اتحتخك من جهة با

وانتشر المصلون وطلبة مجالس العلم إلى جانب حراس وسدنة المسجد، في كافة أرجائه  اإلسرائيلي.
لصّد عدوان المستوطنين، مما أدى إلى و ول اشتباكات مع عناصر الوحدات الخاصة والتدخك 

 اتحتخك التي تؤمن الحراسة والحماية ت تحامات المستوطنين المتوالية لأل صى.السريع في شرطة 
وتتم ات تحامات من جهة باب الم اربة، مرورا  من أمام بوابات الُمصلى القبلي حتى الُمصلى 
المرواني، وصوت  إلى منطقة باب الرحمة أو "الُحرو" بين باب األسباط والمصلى المرواني، حيث 

 لى المستوطنين روايات أسطورية حوك "الهيكك"، المزعوم، في المكان.تُتلى ع
في حين اعتمدت  وات اتحتخك اإلجراصات المشددة بحق المصلين، من السيدات والشبان، واحتجاز 

فلسطينية من دخوله، مما دفع عدد منهن  60بطا اتهم عند دخوك المسجد األ صى، مقابك منع زهاص 
 بالقرب من بوابات األ صى.لخعتصام اتحتجاجي 

 11/1/2016الغد، عمَّان، 
 

 الطاقة الشمسية بمستشفيات غزة بديل النقطاع الكهرباء .45
يعتقد الطبيب الكندي بن طومسون أن مشرول "تمكين غزة" الخاو بتركيب األلواح الشمسية 

ناية المركزة بالمستش يات الرئيسية في القطال ك يك بأن يوفر الطا ة ل را الطوارئ ووحدات الع
 وغرا العمليات يوميا، خاصة في ظك حصار إسرائيلي جعك الناس يموتون بسبب غياب الكهرباص.
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 ام طومسون في الصيا الماضي بالتعاون مع عدد من األطباص الكنديين بإطخق مشرول "تمكين و 
 ص القطال.غزة" الذي يهدا إلى تركيب األلواح الشمسية في المستش يات الرئيسية في جميع أنحا

"، وهو ما يك ي Indiegogoألا دوتر من خخك مو ع " 215ونجح المنظمون في جمع أكثر من 
 لتمويك تركيب األلواح الشمسية في مستش ى األ صى، عخوة على أن مؤسسة كندا لإلغاثة

ك مليون دوتر مما سيساعد في تمويك ستة مستش يات كبرى، بما في ذل 1.5اإلسخمية تبرعت بمبلغ 
وسيبدأ تركيب األلواح الشمسية في مستش ى األ صى هذا الشهر، وبحلوك  مستش ى األ صى.

 يجب أن تكون جميع األلواح ثبتت في أربعة مستش يات. 2017يونيو/حزيران 
وستوفر هذه األلواح مصدرا يعتمد عليه لتوفير الطا ة ل را الطوارئ ووحدات العناية المركزة وغرا 

ساعة يوميا، بينما تشكك المولدات التي تعمك بالديزك حاليا مصدر الطا ة  24 العمليات على مدار
 األساسي للمستش يات.

بمساعدة يابانية لم  2014ومنذ أن تم تركيب األلواح الشمسية في مستش ى الش اص في خريا عام 
بطة بشاشات سريرا مرت 14يعد هناك انقطال للتيار الكهربائي في وحدة العناية المركزة التي تضم 

 وأجهزة تهوية ومعدات مختبر.
 10/1/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 في الخليل والقدسمواجهات مع االحتالل  .46

 اإلسرائيليأصيب العشرات بالرصاو الحي واتختناق، إثر مواجهات مع  وات اتحتخك : القدس
يم شع اط بالقدس جنوب مدينة الخليك وحاجز مخ« تك ارميدة والكرنتينة»اندلعت في منطقتي 

ص ا  ضاص  أم وات اتحتخك المدخك الرئيسي لقرية  أغلقتالمحتلة و رية تقول شرق بيت لحم، فيما 
 .األحد أمسالخارجين والداخلين مساص  األهالي أمامرام هللا 

 11/1/2016الرأي، عمَّان، 
 

 غذيته بالقوةاألسير الصحافي القيق في وضع خطير واالحتالل يقرر ت: هيئة شؤون األسرى .47
"وفا": أفادت محامية هيئة شؤون األسرى والمحررين هبة مصالحة، بأن الحالة الصحية  -رام هللا 

، خطيرة جدا  وأصبحت 24/11/2015لألسير الصحافي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ تاريخ 
 حياته معرضة للخطر الشديد.
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تحت األجهزة الطبية وت يستطيع الحديث، و د وأضافت مصالحة: إن األسير يقبع في مش ى الع ولة 
 فقد الوعي وأصيب بتصلب في عضخت جسده.

و الت مصالحة التي زارت القيق، أمس: إن اللجنة الطبية اإلسرائيلية عقدت اجتماعا  و ررت ت ذيته 
لضعا في الوريد بالقوة، حيث  امت بتكبيله وبدأت بإعطائه السوائك بالوريد  سرا ، مست لين حالة ا

 الجسدي الذي يعانيه.
وأشارت إلى أن األطباص في الع ولة أوضحوا أن حالته الصحية أصبحت حرجة ومقلقة، ويحتمك أن 

 يصاب بخلك في الكلى والكبد ونزيا في الدماغ.
 11/1/2016األيام، رام هللا، 

 
 االحتالل يستهدف الصيادين بغزة .48

ليوم اتثنين، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاه فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية، فجر ا: غزة
 مراكب الصيادين  بالة سواحك المناطق الشمالية ال ربية لقطال غزة.

وأفاد مراسك "القدس" دوت كوم ب زة، أن الزوارق استهدفت مراكب الصادين  بالة سواحك منطقة 
 ت.السودانية والواحة شماك غرب القطال دون أن يبلغ عن أي إصابا

 11/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 ص عائداته لدعم الشعب السوريصّ  خ   عربياً  في بريطانيا يستضيف مهرجاناً  ""المنتدى الفلسطيني .49
استضاا المنتدى ال لسطيني في مقره الرئيسي بالعاصمة البريطانية لندن مساص السبت فعاليات 

 ريطانيا بمشاركة مئات من أبناص الجاليات العربية.المهرجان العربي في يوم الجاليات العربية في ب
وتمثك فعاليات المهرجان العربي في لندن، الذي جرى تحت شعار: "أمة واحدة.. هم واحد"، اليوم 

 الثاني بعد اليوم األوك الذي ُعقد في مدينة بيرمن هام.
 دمت فيها تراث  و د تم تخصيو عائدات المهرجان، الذي تضمن أجنحة خاصة بالجاليات العربية

ومأكوتت بلدانها، بالكامك لصالح دعم الشعب السوري الذي تنقك التقارير الحقو ية صورا مؤلمة 
 لمعاناتهم سواص بسبب القصا أو بسبب الحصار.

ويعتبر المنتدى ال لسطيني في بريطانيا، واحدا من أهم وأبرز المؤسسات العربية الناشطة في المملكة 
يقيم لقاص شهريا لألسر العربية في  ،تستضافته تحت اتت األعياد الدينية ضافةباإلالمتحدة، فهو 
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نهاية األسبول األوك من كك شهر، كما يقيم لقاص فكريا شهريا يجمع النخب ال كرية العربية العاملة 
 في بريطانيا، باإلضافة لتوفيره ال ضاص إلحياص الح خت العربية وإل امة مآدب العزاص.

 10/1/2016 ،قدس برس
 

 قطر تستعد لتشغيل مستشفاها في غزة .51
بدأ وفد طبي  طري أولى استعداداته التحضيرية لتش يك مستش ى الشيخ حمد : أحمد فيا  -غزة 

بن خلي ة آك ثاني للتأهيك واألطراا الصناعية في غزة، تمهيدا تفتتاحه وفقا للمعايير الدولية  بك 
 نهاية العام الجاري. 

جنة القطرية إلعادة إعمار  طال غزة الس ير محمد العمادي  د اصطحب في زيارته وكان رئيس الل
ل زة نهاية األسبول المنصرم الوفد إلطخعه على المراحك النهائية لتشييد مبنى المستش ى للتأكد من 

ا في تلبية تجهيزاته لخحتياجات المطلوبة، واتطخل على اإلمكانيات المحلية المتوفرة لخست ادة منه
 تش يك المستش ى.

ويهدا الوفد الطبي القطري القادم من مؤسسة حمد الطبية بالدوحة من وراص زيارته ل زة إلى العمك 
على استخم مستش ى الشيخ حمد ب زة والعمك على تش يله واإلشراا على تطوير كوادره البشرية 

 الدولية المتقدمة في هذا المجاك.واللوجستية واتطمئنان على سير العمك فيه طبقا ألحدث المعايير 
وفي لقاص أعضاص الوفد لصح يين رافقوهم في زيارتهم للمستش ى على شاطئ بحر مدينة غزة، أكدت 

مديرة إدارة التأهيك الطبي واألطراا الصناعية في مؤسسة حمد الطبية الدكتورة وفاص اليزيدي أن 
خدماته لمئات المرضى ال لسطينيين يوميا التحضيرات لتش يك مستش ى الشيخ حمد تسير نحو تقديم 

 في كافة مجاتت التأهيك الطبي.
وعددت الطبيبة القطرية الخدمات الطبية والبرامج التأهيلية التي سيقدمها المستش ى للمعا ين في غزة 

ومن بينها برامج األطراا الصناعية وتأهيك إصابات الدماغ والعصب الشوكي ومبتوري األطراا 
لدماغية وتأهيك األط اك في جميع اتختصاصات باإلضافة إلى برامج السمعيات وأخرى والجلطات ا

متعلقة بالتأهيك المجتمعي للمعا ين ممن استوفوا عخجهم وممن يحتاجون للعخج وخدمات مترابطة 
 في منازلهم وفي بيئتهم.
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عبد الهادي أن  طر  من جانبه أكد رئيس  سم السمع والتوازن في مؤسسة حمد الطبية الدكتور خالد
أخذت بعين اتعتبار حاجة أط اك غزة الماسة للتأهيك السمعي، وخصصت طابقا كامخ في 

 ط خ فلسطينيا يوميا. 150المستش ى للسمعيات وزراعة القو عة لألط اك يمكنه استقباك 
ي وأشار إلى أن العمك سينصب على تقديم الخدمات في مجاك السمعيات بن س مستوى العخج ف

  طر، بحيث يتلقى الط ك ال لسطيني في غزة ن س العخج المقدم للط ك القطري في الدوحة.
 10/1/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 تنظيم الدولة اإلسالمية.. رفرفة األعالم السوداءكتاب: عرض  .51

ديدا أصدر معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي التابع لجامعة تك أبيب كتابا ج: عدنان أبو عامر
يتناوك تنظيم الدولة اإلسخمية من كافة محاوره: السياسية والعسكرية واألمنية واأليديولوجية، وتبعاته 

 المتو عة على إسرائيك، بمشاركة العديد من الباحثين والجنراتت اإلسرائيليين.
ي حوك أن يضع تصورات عملية لصانع القرار اإلسرائيل 270الكتاب الموسوعي حاوك في ص حاته الا

كي ية التعامك مع التحديات التي أعقبت ظهور تنظيم الدولة اإلسخمية، الذي يعد من أهم التحديات 
من جميع النواحي السياسية، واتجتماعية، والعسكرية، التي باتت تتصدر أجندة صنال القرار في 

 وكي ية التعامك معها.المجتمع الدولي، لتوفير إجابات عن عدد من األسئلة التي تحيط بهذه الظاهرة، 
بحثا  وور ة عمك حاولت تشخيو ظاهرة تنظيم الدولة اإلسخمية من األبعاد:  32الكتاب يضم 

سياسية، حيث خرج -التاريخية، والدينية، والعسكرية، وات تصادية، واتجتماعية، والثقافية، والجيو
شرق األوسط في السنوات الباحثون بصورة متكاملة لهذا التحدي المعقد، الذي بات يعصا بال

األخيرة، في مسعى منهم لوضع سياسة مت ق عليها لمواجهة تبعات ونتائج هذا المستجد الجديد في 
 المنطقة.

 6/1/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 الحروب من أجل المقدسات كتاب:عرض  .52
فقد صاحبت "العقيدة  األميركية، الوتيات المتحدة س" دورا  كبيرا  في نشأةقد  لعب "المُ : ياسر غريب

وفودا  كبيرة من المهاجرين البي  الباحثين عن الذهب في العالم الجديد، وهناك أيضا  اصطدم 
 المقدس األبي  ال ازي بالمقدس األحمر األصلي صاحب األر  والثروات".
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-" ويؤرخ كتاب "الحروب من أجك المقدسات.. من أميركا اإلسرائيلية إلى فلسطين الهندية الحمراص
للصرال الذي شهدته القارة األميركية بين  -فصخ  سرديا  ت تخلو من التوثيق والتحليك 29عبر 

المستوطنين األوروبيين والسكان األصليين، ومدى ارتباط ذلك الصرال باألفكار الدينية لكخ ال ريقين، 
عما ذهبت إليه العديد من مع إسقاط دوافع هذا الصرال وآلياته على القضية ال لسطينية، بما ت يبتعد 
( في خطابه 1981-1971الدراسات ال ربية، وهو ما عبر عنه الرئيس األميركي جيمي كارتر )

بالكنيست، حين جمع األميركيين واإلسرائيليين في صراعيهما مع الهنود وال لسطينيين في بوتقة 
 واحدة، ووص هما بأنهما "رواد أمتين تتقاسمان ميراث التوراة"!

 10/1/2016نت، الدوحة،  رةالجزي
 

 على قوافل األسلحة لغزة السيسي وّفر على "إسرائيل" عناء الغارات الجوّية": معاريف" .53
 الت صحي ة "معاريا" العبرية، في عددها الصادر اتثنين النقاب، أن اتنقخب الذي  ادة : غزة

بذله "إسرائيك" في مجاك عبد ال تاح السيسي في مصر  د أفضى إلى تقليو الجهد الحربي الذي ت
 مواجهة تهريب السخح، إلى  طال غزة، للمقاومة ال لسطينية.

العبرية إلى أن الحرب الشرسة التي يشنها نظام عبد ال تاح السيسي ضد تهريب  ول تت الصحي ة
السخح لقطال غزة أسهم في و ا العمليات العسكرية التي كانت "إسرائيك" تن ذها ضد تهريب 

 المناطق المتاخمة للبحر األحمر والمحيط الهندي. السخح في
ونّوهت الصحي ة إلى أن سخح الجو اإلسرائيلي الذي  ام في عهد كك من الرئيس مبارك والرئيس 
محمد مرسي بشن عدد كبير من ال ارات استهدفت  وافك سخح كانت تتحرك على أر  السودان 

في ظك وجود السيسي، الذي تحرك بشكك  وي ضد  في طريقها ل زة لم يعد بحاجة لشن هذه ال ارات
وفي السياق ذاته، نوهت الصحي ة إلى أن رئيس  عمليات تهريب السخح من خخك تدمير األن اق.

الموساد الجديد يوسي كوهين، الذي باشر مهام منصبه األربعاص الماضي، وضع على رأس أولوياته 
 ة، منوهة إلى أن الجانبين في ذروة التعاون حاليا.تعزيز العخ ات والتعاون مع المخابرات المصري

 11/1/2016، غزة، فلسطين اآلن

 
 رفع الحصار عن غزة هارفض "إسرائيل" مجدداً  تبلغ مصر :اإلذاعة اإلسرائيلية .54

ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية مساص اتثنين، أن ممثلين عن نظام السيسي أبل وا "إسرائيك" مجددا رفضهم 
  طال غزة، وبشكك خاو إن كان لتركيا دور في ذلك.لرفع الحصار عن 
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ونقلت اإلذاعة عن مصدر في الخارجية اإلسرائيلية  وله، إن المصريين عبروا لا"إسرائيك" عن  لقهم 
 من أن ي ضي رفع الحصار عن القطال إلى إض اص شرعية على مكانة حركة حماس في  طال غزة.

د، حيث أنها من ناحية معنية بمواصلة اتست ادة من وبحسب المصدر، فإن "إسرائيك" في حرج شدي
عوائد العخ ة اتستراتيجية مع نظام السيسي، وفي الو ت ذاته معنية بتحسين العخ ات مع تركيا، 

وأشار المصدر إلى أن فرو تصدير  حتى يكون من الممكن تصدير ال از "اإلسرائيلي" إلى أنقرة.
في أعقاب اكتشاا مصر حقك غاز ضخم وفي أعقاب صدور  ال از "اإلسرائيلي" لمصر  د تراجعت

مليار دوتر على مصر تعويضا لشركة الكهرباص اإلسرائيلية بسبب  1.7 رار تحكيم دولي فر  
 يناير. 25تو  ها عن توريد ال از للشركة بعد ت جر ثورة 

 11/1/2016، غزة، فلسطين اآلن
 

 لغائهاإتصاريح العمل دون  عفاء أبناء غزة من رسومإ: األردنيوزير العمل  .55
في اجتماعها برئاسة النائب يحيى السعود،  رار مجلس  أمسبحثت لجنة فلسطين النيابية : عمان

 الوزراص الذي أصدره اخيرا ونو على إصدار تصاريح عمك ألبناص  طال غزة.
، 2005 إن القرار صادر عن مجلس الوزراص عام»و اك وزير العمك نضاك القطامين في اتجتمال: 

 «.ما رتب خضول عدد منهم للضمان اتجتماعي مطالبين باستحقاق رواتبهم التقاعدية
، «أنه ت يمكن الحصوك على هذه الرواتب إت من خخك وجود تصاريح عمك، ودفع رسومها»وبين 

 مؤكدا  أنه تم اتخاذ  رار بإع ائهم من هذه الرسوم، ولم يتم إل اص  رار تصاريح العمك.
القرار وستعمك على منا شة المادة المتعلقة بموضول  بإل اصسعود أن اللجنة تطالب وأوضح ال

التصاريح في  انون العمك بعد إرسالها من وزارة العمك لمجلس النواب، باإلضافة إلى تعديك مواد في 
   انون اإل امة الذي ينا و حاليا تحت  بة البرلمان.

ية لجنة فلسطين النيابية، التي تطالب بإل اص  رار إصدار ول ت القطامين إلى أن الوزارة سترفع توص
تصاريح العمك لل زيين، إلى مجلس الوزراص، وستعمك على إعادة النظر بالمهن الم لقة أمام هذه 
ال ئة وأبناص األردنيات المتزوجات من غير األردنيين. وحضر اتجتمال أمين عام وزارة العمك حمادة 

رة الشؤون ال لسطينية محمود العقرباوي، ورئيس لجنة تحسين خدمات مخيم أبو نجمة، ومدير عام دائ
 جرو، ورئيس جمعية أبناص  طال غزة.

 11/1/2016الدستور، عمان، 
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 في قطاع غزة يزورون المستشفى الميداني األردني المدارسطالب  .56
م مقر المستش ى عشرات األط اك من طخب المدارس في  طال غزة يرافقهم مدرسوه : زار)بترا(-غزة

 وجالوا بأ سامها. 39الميداني األردني/غزة 
و اك  ائد المستش ى إن هذه الزيارات لها أهمية كبيرة وخصوصية تربط المستش ى الميداني األردني 
والمجتمع المحلي في  طال غزة الحبيب، مستعرضا جهود المستش ى الميداني األردني الذي أ يم 

للو وا إلى جانب األهك في  طال غزة والجهود الكبيرة التي يقدمها  بمكرمة هاشمية ملكية سامية
 طوا مه للوصوك إلى تقديم خدمة طبية متميزة ألبناص القطال.

و دم األط اك خخك الزيارات فقرات وكلمات غنائية وشعرية ت نت بحبهم لألردن  يادة وشعبا  حيث 
 المشرفين والقائمين على تلك المدارس. دم  ائد المستش ى الدرول والهدايا التذكارية إلى 

 11/1/2016الغد، عمان، 

 
 اللجنة الوزارية العربية المصغرة تدعو لمؤتمر دولي إلنهاء االحتالل .57

دعت اللجنة الوزارية العربية المص رة المعنية بالتحرك على الساحة الدولية لدعم القضية ال لسطينية، 
« اإلسرائيلي»شاص آلية دولية فعالة إلنهاص اتحتخك إلى عقد مؤتمر دولي بهدا التوصك إلى إن

نجاز حك الدولتين في إطار زمني محدد. و اك مندوب فلسطين لدى الجامعة  لألراضي ال لسطينية واه
العربية جماك الشوبكي، في ختام أعماك اللجنة الوزارية التي رأسها وزير الخارجية المصري سامح 

رب واألردن، وبحضور األمين العام للجامعة العربية نبيك شكري وعضوية كك من فلسطين والم 
العربي، إن اجتمال األحد جاص في إطار المتابعة بناص على طلب دولة فلسطين بشأن التحرك العربي 

لألراضي ال لسطينية، وفي إطار بحث آفاق الخطوات « اإلسرائيلي»من أجك إنهاص اتحتخك 
 الدولية للشعب ال لسطيني، ومواجهة الهجمة اتستيطانية المستمرة.المستقبلية الخزمة لتوفر الحماية 

 11/1/2016الخليج، الشارقة، 
 

 ال تريد إسقاط نظامه "إسرائيل"جمال سليمان: األسد أخبرني أن  .58
كشا ال نان السوري المعار  جماك سليمان عن سر اللقاص الذي جمعه برئيس وكاتت: -لندن 

، مؤكدا أن األسد  اك له بالحرا الواحد: "إسرائيك ت 2011خك العام النظام السوري بشار األسد خ
ن أي تدخك عسكري على شاكلة التدخك الليبي لن يحصك في سوريا، لذلك  تريد إسقاط النظام، واه

 نحن سنحارب كك من يقا ضدنا".
 11/1/2016، 21موقع عربي 
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 ـنيـةمليون دوالر دعمـًا للمـوازنـة الـفلسـطي 26الجزائر تسدد  .59
وفا": سلمت الجمهورية الجزائرية، أمس، األمانة العامة لجامعة الدوك العربية شيكا  بمبلغ "–القاهرة 

 . 2016مليون دوتر( يمثك مساهمتها في دعم موازنة دولة فلسطين عن العام المالي  26)
جامعة، س ير جاص ذلك خخك استقباك األمين العام للجامعة العربية نبيك العربي، أمس، بمقر ال

الجزائر ومندوبها الدائم في الجامعة العربية نذير العرباوي، وبحضور س ير فلسطين لدى مصر 
ومندوبها الدائم بالجامعة العربية جماك الشوبكي، واألمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي 

مجلس الجامعة على العربية المحتلة الس ير سعيد أبو علي، وذلك على هامو اتجتمال الطارئ ل
 المستوى الوزاري. 

و اك البيان الصادر عن س ارة الجزائر في القاهرة اليوم: إنه بذلك تكون الجزائر أوفت بالتزاماتها 
الكاملة دعما  لنضاك الشعب ال لسطيني، وتعبيرا  عن و وفها الدائم معه لتحقيق مطالبه المشروعة 

 القدس الشريا. بإ امة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها
 11/1/2016 ،األيام، رام هللا

 
  2015 عام في العالم "عملية انتحارية" 452: اإلسرائيلي اال"و "موقع  .61

شهد تناميا لظاهرة "العمليات اتنتحارياة" فاي  2015كشا بحث نشره مو ع إخباري إسرائيلي أن عام 
 شخصا. 4,370رت عن مقتك انتحاريا، وأس  735عملية ن ذها  452العالم، بعدد إجمالي بلغ 

" اإلخباري للشؤون العربية عان رئايس دائارة محارباة اإلرهااب فاي معهاد أبحااث األمان تونقك مو ع "وا
القاااومي التاااابع لجامعاااة تاااك أبياااب ياااورام شوارتسااار أن منطقاااة الشااارق األوساااط شاااكلت المكاااان األكثااار 

 ازدحاما بالعمليات اتنتحارية.
 13ولبنان ثخث عمليات واليمن  69عملية انتحارية وأف انستان  115و اك شوارتسر إن العراق شهد 

معظمهاا فاي سايناص وليبياا  12عملية ومصار  39وتونس عملية واحدة، وشهدت سوريا  24وباكستان 
13. 

أفريقياا باا"القارة الدامياة"، التاي شاهدت  -الذي أعد بحثا ت صيليا حوك هاذه الظااهرة-ووصا شوارتسر 
 عملية. 122عدد العمليات اتنتحارية، حيث ن ذت فيها ارت اعا ملحوظا في 

و اااام بمعظااام هاااذه العملياااات تنظااايم "وتياااة أفريقياااا" الاااذي كاااان يسااامى ساااابقا "بوكاااو حااارام" وأعلااان وتصه 
وتشااد ثمانياة والنيجار خماس  13عملياة والكااميرون  96لاتنظيم الدولاة اإلساخمية، إذ شاهدت نيجيرياا 

 عمليات.
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لهاااذه العملياااات دتلتااين هاااامتين أوتهمااا أن تنظااايم الدولاااة يحاااوك التوساااع فاااي وبحسااب الباحاااث، فااإن 
أفريقيااا سااواص ماان الناحيااة اإليديولوجيااة ال كريااة أو العسااكرية الميدانيااة، وثانيتهمااا أنااه يريااد اتنتقااام ماان 

 الدوك التي تشارك في التحالا الدولي لضربه في سوريا والعراق.
هرة تتعلق بزياادة مشااركة النسااص فاي هاذه العملياات، حياث بلاغ عادد وتطرق البحث اإلسرائيلي إلى ظا

سااايدة أخااارى فاااي  124سااايدة، كماااا شااااركت  66مااان ن اااذت مااانهن عملياااات انتحارياااة العاااام الماضاااي 
 التحضير لعمليات.

 10/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 51"فتح" في انطالقتها الـ لحركةمقترحات  .61
 ماجد كيالي

تح" التي أّسست للحركة الوطنية ال لسطينية المعاصرة، وأطلقت الك اح منذ زمن أضحت حركة "ف
طواك نصا  رن..  -بما لها وما عليها-(، و ادت مسيرة النضاك ال لسطيني 1/1/1965المسلح )

 تواجه أزمة كبيرة في البنية والسياسة والقيادة.
ها، ومن ضمنها أفوك خيار تتمثك أزمة حركة فتح في إخ اق الخيارات التي انتهجتها طواك مسيرت

خ اق حك الدولتين، وانسداد أفق التسوية والم اوضات، والتحّوك إلى مجرد  المقاومة المسلحة، واه
سلطة، مع ترهك بناها التنظيمية، وتهميو منظمة التحرير، وانحسار مو عها في القيادة، مع تراجع 

ظمات الشعبية( التي طبعتها بطابعها أو مكانة الكيانات السياسية )المنظمة والسلطة وال صائك والمن
 تأثرت بها.

ت نتوّخى من هذا اإليجاز لتجربة "فتح" وتحوتتها، تحميك مسؤولية كك ما حصك على عاتق هذه 
 د تنجح و د ت تنجح، وربما تنجح جزئيا ، وهي فوق  -كما هو معلوم-الحركة، فالحركات السياسية 

أنها تستهلك وتتعب وتتقادم، بأفكارها وصي ها التنظيمية كك ذلك تشيخ وتترّهك وتستنزا، كما 
 وأشكاك عملها. وما يصّح على غير "فتح"، يصّح عليها أيضا .

وفي ذات اإلطار فإننا ت نقصد أن "فتح" انتهت، فهذه الحركة بوضعها الراهن ستستمر، ألسباب 
كة شعبية تعددية، إْن بحكم ذاتية وموضوعية، رغم ابتعادها عن طبيعتها كحركة تحرر وطني، وكحر 

 وة اتستمرارية في طبقتها السياسية، أو بحكم الدوافع الخارجية الدولية والعربية التي ما زالت ترى أن 
 ثمة حاجة إليها.

كذلك ليس ال ر  القوك بأنه لم يعد ثمة حاجة إلى "فتح"، إذ على العكس من ذلك فإن أوضال 
ماسة إلى حركة وطنية تعّددية، تعيد اتعتبار إلى المشرول  الساحة ال لسطينية تؤكد أنها بحاجة
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الوطني التحرري ال لسطيني، سواص أكان اسمها "فتح" أو غير ذلك، وبديهي فإن هذا األمر برسم 
 التاريخ، أو برسم الت اعخت السياسية والمجتمعية.

ثالث لهما، فإما النهو  أو خخصة ال كرة هنا أن هذه الحركة تقا اليوم إزاص مسارين، يبدو أنه ت 
األفوك، علما بأن الذهاب إلى أي من هذين المسارين يتو ا على ما ت عله أو ما ت ت عله  يادة هذه 

 عاما على انطخ تها. 51( بمرور 2016الحركة، التي احت ت مطلع العام الجاري )
لية إلى مناسبة إلطخق ولعله كان من األجدى تحويك هذه المناسبة من كونها مجرد مناسبة احت ا

جراص مراجعة نقدية للتجارب السابقة،  ورشات نقاشية بين  يادات هذه الحركة وكوادرها وجمهورها، واه
من األردن إلى لبنان ثم الض ة وغزة، وللخيارات من الك اح المسلح واتنت اضة إلى التسوية 

 بال صائك.والت او ، وللكيانات السياسية من المنظمة إلى السلطة، مرورا 
نعم كان حرّي بقيادة "فتح" طرح األسئلة المناسبة بخصوو أين كنا؟ وأين أصبحنا؟ ولماذا لم تنجح 

ولم تستطع حتى الح اظ على  -طواك نصا  رن-هذه الحركة في المهام التي أخذتها على عاتقها 
التضحيات واجتراح اإلنجازات التي حققتها في مرحلة ما، رغم أن ال لسطينيين لم يقّصروا في بذك 

 البطوتت في ظروا صعبة ومعقدة؟
لم تتعّود طرح مثك هذه األسئلة على ن سها، وت في أي  -وغيرها من ال صائك-المشكلة أن "فتح" 

مرحلة، ألن المراجعة النقدية تؤدي إلى تحديد المسؤوليات، كما ت تر  بداهة حالة سياسية تتأّسس 
يك، وهو ما ت تقده الحركات ال لسطينية التي تشكلت طبقتها القيادية على الديمقراطية والتداوك والتمث

 منذ نصا  رن تقريبا!
ما زالت ثمة مشروعية فلسطينية لحركة سياسية كالتي مثلتها "فتح" في بداياتها، بعد اتست ادة من 

بر ودروس التجربة الماضية، لكن مع اإلدراك بأن هذه المشروعية ليست "شيكا " على بيا نما ع   ، واه
هي مشروطة باستنها  هذه الحركة ألوضاعها، وت ليب طابعها كحركة تحرر وطني على طابعها 

 كسلطة، وتجديد أفكارها السياسية وبناها وعخ اتها الداخلية وأشكاك عملها.
ما ينب ي أن يكون في مركز إدراكات  يادة الحركة وكوادرها وأعضائها، ألن هذه هي  -ربما-وهذا 

الملحة أو الم ترضة للمؤتمر القادم )السابع( للحركة. وال كرة هنا أنه ت بد من امتخك رؤى  الوظي ة
وطرق عمك جديدة وم ايرة عن السابقة، فهذا أ ك ما يمكن عمله للخروج من حالة التدهور، 

 واستنها  وضع "فتح".
حات واضحة، أو تصورات على ذلك، ربما هذه المناسبة هي ال رصة التي يجدر اغتنامها لتقديم مقتر 

حداث ت يير في الوا ع ال لسطيني.  محددة، ب ر  اإلسهام في استنها  حاك هذه الحركة، واه
 وعندي، فإن هذا يستلزم من "فتح"، العمك باتجاه الخطوات اآلتية:
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 على الصعيد الفتحاوي الداخلي: -أوالً 
لسابع في النقاو العام، إلغنائه أوّت، طرح مشرول البرنامج السياسي الذي سيقدم للمؤتمر العام ا -1

ولمعرفة اتجاهات الرأي العام بشأنه ثانيا. وثالثا، إلشراك أوسع  طال من الناس في بلورة أفكار هذه 
الحركة وتحديد خياراتها، لكونهم أصحاب حق، سيما أن هذه الحركة وخياراتها أثرت وما زالت تؤثر 

 عليهم.
أسس على التماهي بين المنظمة والسلطة لمصلحة األخيرة، وال صك اتنتهاص من النظام الذي ت -2

بين الرئاسات الثخث: المنظمة والسلطة و"فتح"، فهذا أفضك من ناحية العمك، كما أنه يخ ا 
األضرار التي يمكن أن يتعر  لها أحد هذه الكيانات، ناهيك أنه يمكن أن يعيد تأهيك هذه الحركة 

 النضالي. ألخذ مكانتها وفقا لدورها
انتخاب "اللجنة المركزية" من "المجلس الثوري" للحركة، األمر الذي يسهم في تعزيز الطابع  -3

المؤسسي والديمقراطي في بنيتها، ويوسع دائرة المسؤولية بين أطرها، كما يحّد من ت رد اللجنة 
 المركزية.

دون أن ُتخضع ممثليها إنهاص الوضع الذي تسيطر فيه "فتح" على المؤسسات الوطنية، من  -4
لمساصلة أو محاسبة، وهذا ينطبق على ممثليها في المنظمة والسلطة والمنظمات الشعبية، وفي 

 الس ارات.
 

 على صعيد كياني المنظمة والسلطة: -نثانيا
التخلو من نظام المحاّصة )الكوتا(، والعمك على تعزيز البعد التمثيلي في الكيانات السياسية،  -1

نية، وعلى  اعدة اتنتخابات، وفق القوائم النسبية التي تتيح تمثيخ ومشاركة أوسع، على أسس وط
والتي تتيح تجاوز األطر العشائرية والمناطقية. فالتمثيك، واتحتكام إلى صناديق اتنتخابات في كافة 

ازنات أماكن ال لسطينيين، يعيدان اتعتبار إلى البعد الشعبي، فضخ عن اإلسهام في تعيين التو 
 الداخلية بين ال صائك، وجسر ال جوة بين مجتمعات ال لسطينيين في الداخك والخارج.

 
إعادة بناص المنظمة وت عيك دورها، ومن ضمن ذلك إعادة تشكيك المجلس الوطني على أسس  -2

ائك الك اصة والتمثيك والروح النضالية، بدت من المحاصة، مع إيجاد المعادتت التي تك ك إشراك ال ص
 ال اعلة وضمنها "حماس" في هذه العملية.
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بعد كك ما جرى ت بد من ت يير المعادتت، وهذا ت يتطلب حك السلطة، وت تسليم "الم اتيح"  -3
نما و ا التنسيق األمني، وتنمية اتعتماد على الذات في المجاك ات تصادي،  لخحتخك، واه

نزل الشرعية عن إسرائيك ومقاطعتها. وهذا يتطلب  واحتضان أشكاك الك اح الشعبي، وتدعيم مسارات
أيضا، توطيد كيان السلطة في الض ة والقطال، ككيان سياسي ل لسطينيي األراضي المحتلة، مهمته 
إدارة أحواك مجتمعهم في كافة المجاتت، وتنمية مؤسساتهم السياسية وات تصادية والثقافية 

 والتعليمية.
 

 :على الصعيد السياسي -نثالنثا
تكريس ثقافة م ادها أن الك اح ال لسطيني ضد المشرول الصهيوني له بعدان: أحدهما مواجهة  -1

إسرائيك ومقاومة سياساتها، والثاني بناص مجتمع ال لسطينيين وتنمية كياناتهم السياسية، علما بأن 
ك وتمكينهم العملية الثانية هي األساس في تحسين مكانة ال لسطينيين في صراعهم ضد إسرائيك، ب

 من استثمار تضحياتهم ومقاومتهم.
مع سعي "فتح" تنتزال الحق في إ امة الدولة ال لسطينية المستقلة، ت بد من ربط هذا الهدا  -2

برؤية مستقبلية تنبني على المعايير الدولية والقيم اإلنسانية النبيلة، وتتعلق بالسعي إل امة الدولة 
واطنين األحرار والمتساوين، وهو خطاب ت يتعار  مع الشرعية الديمقراطية الواحدة، دولة الم

الدولية، ويلقى تعاط ا في الرأي العام العالمي، ناهيك عن كونه الجواب األنسب على المسألتين 
 ال لسطينية واإلسرائيلية.

نسانية على فكرة "التحرير"، وتوسيعها من فكرة الصرا  -3 ل على ما تقد م يعني إض اص  يم عالمية واه
األر ، إلى الصرال على الحقوق ال ردية والجمعية، باعتبار األمر ت يتعلق ب زوة عسكرية، وت 
بحرب إفنائية، وت بشعب يحك محك شعب آخر. ويأتي ضمن ذلك استعادة فكرتي "تحرير اليهود من 

ولية )في الصهيونية"، واه امة دولة ديمقراطية في فلسطين، كما طرحتهما "فتح" في أدبياتها األ
 (.14و 13المادتين 

 
 على الصعيد الكفاحي: -رابعاً 

تركيز الجهود بشكك أكبر في المرحلة المقبلة، وفي ظك هذه األوضال الدولية والعربية غير  -1
المواتية، نحو بناص البيت الداخلي، أي بناص المجتمع وتنمية إمكانياته الذاتية، وتوطيد كياناته الجمعية 

طة وال صائك والمنظمات الشعبية(، على  واعد مؤسسية ونضالية ووطنية وديمقراطية )المنظمة والسل
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وتمثيلية، باعتبار أن هذا هو البعد الذي يمكن أن نعمك عليه في هذه الظروا المعقدة والصعبة، 
لى حين تبين مآتت التحوتت الكبيرة والخطيرة الجارية في المشرق العربي.  واه

تمع اإلسرائيلي وتياراته السياسية والثقافية، لتعزيز التعاطا مع حقوق شعبنا العمك في إطار المج -2
و ضيته، ضد إسرائيك اتستعمارية واتستيطانية والعنصرية والدينية، وتوضيح فكرة الدولة الواحدة 
باعتبارها الحك األمثك إلنهاص الصرال اإلسرائيلي ال لسطيني، مع تعزيز مسارات مقاطعة إسرائيك 

 سساتها الرسمية السياسية وات تصادية واألمنية، في إطار السعي لنزل شرعيتها.بمؤ 
دعم المجتمعات ال لسطينية في بلدان اللجوص، وتعزيز استقرارها في مواجهة التحديات والمشكخت  -3

يجاد الوسائك التي تعزز دورها في العملية الوطنية  التي تتعر  لها، والعمك على تنظيم ص وفها، واه
ال لسطينية، وضمن ذلك ت عيك إطارات منظمة التحرير، والتأكيد على الحق المشرول لخجئين في 

 العودة وتقرير المصير.
ك احية تتأسس على تعزيز فكرة الصمود وكك أشكاك المقاومة الشعبية،  استراتيجيةصوغ  -4

ين من تطوير مجتمعهم تمّكن ال لسطيني استراتيجيةوالصرال ضد كك تجليات اتحتخك والعنصرية. 
مكانياتهم الذاتية وصمودهم في أرضهم، وتعزز التعاطا الدولي معهم،  وكياناتهم السياسية واه
وتستثمر في التنا ضات اإلسرائيلية، ألن المقاومة المجتمعية هي األساس، وهي التي تمّكن أوسع 

  طال من الشعب من المشاركة أو اإلسهام فيها بطرق مختل ة.
ح لل لسطينيين أنه ت يوجد شكك ك احي مقدس، وأن كك األشكاك تخضع للظروا التوضي -5

واإلمكانيات، وللقدرة على تحويك التضحيات والبطوتت إلى إنجازات، مع التأكيد أنهم بحاجة إلى 
انتهاج أشكاك مقاومة تتمتع بميزتين: أوتهما تحييد اآللة العسكرية اإلسرائيلية، أو كبح إمكان 

ا أ صى  در من العنا ضدهم، ما أمكن ذلك. والثانية، أن تمكن هذه المقاومة من تقوية استخدامه
المجتمع ال لسطيني، ومنها تقوية كياناته السياسية ت إضعافها، أي أن ال لسطينيين بحاجة إلى 
 مقاومة توجع إسرائيك أكثر مما توجعهم، وتعزز اتنشقا ات وتنمي التنا ضات في مجتمع عدوهم، وت

 تعزز تماسكه وتقوي وحدته.
باختصار.. ت يمكن ل تح أن تستنه  أحوالها دون أن تطور بناها، ودون امتخك رؤية سياسية 
ملهمة تتأسس على مشرول وطني، يجيب على مختلا األسئلة التي تطرحها  ضية ال لسطينيين في 

ة فلسطين، وأر  فلسطين، كافة أماكن تواجدهم، بما يعني ذلك ضرورة استعادة المطابقة بين  ضي
 وشعب فلسطين، وحركته الوطنية.

 10/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 



 
 
 
 

 

 46 ص                                              3809 العدد:        11/1/2016 نثنيناإل  التاريخ: 
  

 في فلسطين ممواًل عمالقًا وقزمًا سياسياً  األوروبي االتحاد .62
 أمجد أبو العز د.

أنا أعلن، أنا ُأموك، إذا  أنا »يعتمد على سياسة ومبدأ  األوروبيمنذ سبعينات القرن الماضي واتتحاد 
ومازاك عمخ ا  ا تصاديا  و زما  سياسيا ، ُ زم بأيدي مسؤوليه وآلياته. وعلى الرغم من « ود،موج

ينتقك بعد من  األوروبي لماتتحاد  أن ال لسطينية إت تجاه القضية” المتقدمة“ األوروبيةالتصريحات 
ولم   الوا ع على ار  واهعخناتهسياسة التطبيق ال علي لسياساته  إلىوالوعود  اإلعخناتسياسة 
أوروبا عمليا  تن يذ سياساتها وبياناتها على األر ، أو تحقيق أي ن وذ سياسي على أطراا  تستطع

 الصرال.
انه نجح في التدخك  إلى اإلشارةتبد من  في فلسطين أوروبا السياسيلدور  اإلنصاامن باب 

يسة المهد وات ا ية الخليك، إت أن إيجابيا  في بع  األزمات بين ال لسطينيين واإلسرائيليين كحادثة كن
اتتحاد األوروبي لم ينجح في تن يذ بياناته وسياساته بشهادة مسؤوليه. فخ الدولة ال لسطينية 
الموعودة ُأ يمت، وت تو ا اتستيطان، وت تو  ت السياسات اإلسرائيلية األحادية الجانب في القدس، 

ات األوروبية الل ظية، ولم ينجح اتتحاد في الحصوك بك على العكس تعايشت إسرائيك مع اتنتقاد
على أي ثمن سياسي يلبي طموحاته ويتناسب مع دعمه المالي لعملية السخم. ومازاك دوره مقتصرا  

 على دور المموك الذي يحاوك شراص السخم عبر المساعدات المالية والتقنية.
حاد يعتبر عملية السخم أولوية له لذا لن يعمد التسعينات واتت أوائكومنذ انطخق عملية السخم في 

إلى المخاطرة بتدميرها أو و ا دعمها حتى في ظك الجمود الحالي وتهم ال ساد التي تط و على 
على  وسي ضك الديكتاتوريةعلى ال وضى  اتتحاد اتستقرار، وسي ضك واألخرىالسطح بين ال ينة 

للتواجد في المنطقة  أوروبا من جهودعلى الرغم  ب بها.الديمو راطية التي  د تجلب اطرفا غير مرغو 
عن آلية صنع القرار  األوروبية الناجمةأسيرة الصراعات الداخلية  هذه الجهود أن إتسياسيا 
 الخارجية تجاه المنطقة العربية. سياستهوالتدخخت الخارجية في  األوروبي

 الدوك األوربية ألبوابعبر طر هم  بياألورو الدور  إضعاامن جانبهم ساهموا في  ال لسطينيين
بما يخدم القضية ال لسطينية. ومارس  األوروبيةبشكك من رد ومحاولة اللعب على التنا ضات 
بما يخدم مصالحهم. ف ي حين  بلوا  األوروبيةال لسطينيين سياسة انتقائية تجاه المساعدات 

تهدا على  المساعدات التيترددوا في  بوك الموجهة للبنية التحتية ال لسطينية  األوروبيةالمساعدات 
وعلى الرغم من رغبتهم في رؤية مو ا  والثقافية للمجتمع ال لسطيني. اتجتماعيةت يير البنية  إلى

أوروبي أ وى فهم حقيقة لن يدعموه بقوة لعلمهم أن المراهنة على المو ا األوروبي خسارة ألنهم ت 
م اتيح اللعبة في يد الوتيات المتحدة  أن وإلدراكهململك يستطيعون أن يكونوا ملكيين أكثر من ا
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" ولعك ذلك التخبط األوروبي يؤكد مقولة وزير الخارجية األمريكية السابق هنري كسنجر األمريكية.
 «.إن أوروبا لن تستطيع فعك شيص في الشرق األوسط ولو بعد مليون عام

دوك اتتحاد تدرك أنها ت تستطيع الذهاب بعيدا   أنقد اعت األوروبية اإلسرائيليةوفيما يتعلق بالعخ ات 
وعلى تدميرها بنيتهم التحتية التي بنيت  ال لسطينيينفي معا بة إسرائيك على سلوكها العنيا ضد 

معها إلدراكها أن « شعرة معاوية»رغبة منها في الح اظ على  األوروبييندافعي الضرائب  بأمواك
أي دور مستقبلي في المنطقة. وحتى لو ثبتت اتهامات ال ساد فإن  اتنتقاد الم رط  د يحرمها من

أوروبا لن تستطيع و ا مساعداتها ألي طرا إلدراكها أوت ، أن خطوتها تعني فقدانها مكانها على 
طاولة الم اوضات الُم يبة أصخ  عنها. ثانيا ، و ا المساعدات يعني انهيار األجهزة األمنية 

وو ا التعاون لقمعه. « اإلرهاب»انهيار عملية السخم وهو ما يعني تنامي  ال لسطينية، وبالتالي
وأخيرا ، و ا المساعدات يعني فقدان اإلحساس بالراحة الن سية التي تمنحها المساعدات األوروبية 

 لصنال القرار األوروبيين الذين وجدوا فيها ضالتهم في تعويضهم عن عجزهم السياسي.
من دعا نظريا إلى اتعتراا  أوكأوروبا كان  أنتبد من التذكير  باألورو  اإلنصاامن باب 

بالحقوق المشروعة لل لسطينيين، وحقهم في تقرير مصيرهم، كما كانت أوروبا في إعخن البند ية لعام 
أوك من أكد على عدم مشروعية اتحتخك اإلسرائيلي، وعدم اتعتراا بالمبادرات اإلسرائيلية  1980

كانت أوروبا أوك من دعا إلى إ امة دولة  1999مدينة القدس. وفي بيان برلين لعام  األحادية في
ونتيجة للموا ا «. أخذ أمنها بعين اتعتبار»مع « إسرائيك»فلسطينية تعيو جنبا  إلى جنب مع 

إلى حد ما أصبحت بياناتها وثائق توجيهية للمجتمع الدولي، تم « المتقدمة والمتزنة»األوروبية 
دها من  بك الوتيات المتحدة التي بدورها استخدمتها كمرجعية في مؤتمر مدريد في عام اعتما

.ومنذ انطخق مسار التسوية السلمية أصبح اتتحاد األوروبي المموك األكبر للسلطة 1991
مليون دوتر سنويا   300ال لسطينية، وبدون المساعدات األوروبية المالية والتقنية التي تصك إلى نحو 

 ما كان للسلطة ال لسطينية أن تستمر.
العوامك  أنبتحليك األسباب الرئيسية ل ياب الدور األوروبي أو ت يبُه إذا جاز لنا التعبير نلحظ 

ساهمت  األوروبي التيالخارجية ومنها على وجه الخصوو المعارضة األمريكية واإلسرائيلية للدور 
أن  آللية صنع القرار في اتتحاد األوروبي نجد يلهعبر تحل أن الباحثفي تحجيم دور أوروبا. إت 

وت سيما في عملية السخم هو نتيجة عوامك داخلية أوروبية  المنطقة العربيةالضعا األوروبي في 
بالدرجة األولى ناجمة عن نتاج ت اعك ثخثة أنماط من الصراعات والخخفات أوجدتها آلية صنع 

نا الجزم أن أي  رار أو سياسة أوروبية تجاه المنطقة، ما هي إت القرار في اتتحاد األوروبي. ويمكن
 نتيجة للت اعك بين هذه الصراعات. ويمكننا تلخيو هذه الصراعات كالتالي:



 
 
 
 

 

 48 ص                                              3809 العدد:        11/1/2016 نثنيناإل  التاريخ: 
  

أوت : الخخا الناتج عن تباين موا ا وآراص دوك أعضاص اتتحاد األوروبي تجاه أطراا الصرال،  
طبيعة الدور األوروبي وما إذا كان منافسا  أو مكمخ  باإلضافة إلى اختخا الدوك األعضاص حوك 

ثانيا : الخخا بين الدوك األعضاص ومؤسسات اتتحاد األوروبي  للدور األمريكي في المنطقة.
 حوك سياسات اتتحاد وبرامجه وأولوياته في المنطقة.« المجلس األوروبي والم وضية والبرلمان»

وبية ن سها والناجم عن آلية صنع القرار واتختخك في موازين ثالثا : الخخا بين المؤسسات األور 
 القوى الذي أوجدته هذه اآللية.

مرد هذا الخخا هو اختخا آراص  أن فالبحث وجدأما فيما يتعلق بالمستوى األوك من الصرال 
في الشرق وموا ا أعضاص اتتحاد األوروبي أوت  تجاه أطراا الصرال وثانيا ، تجاه أولويات اتتحاد 

فهناك دوك مؤيدة على طوك الخط إلسرائيك، «. أمن واستقرار أم ديمقراطية وحقوق إنسان»األوسط 
والمصالح، « الهولوكوستية»في اتتحاد بأي طريقة مدفوعة بعقدة الذنب  مصالحهاوتحاوك حماية 

على رأس هذه  وتأتي ألمانيا وهولندا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا وبع  األعضاص الجدد في اتتحاد
القائمة. رئيس الوزراص الهولندي األسبق دريس فان خت في كلمته التي ألقاها في مؤتمر فلسطينيي 

 اك إن دوت مثك  2007مايو من عام /يارأأوروبا الخامس الذي عقد في مدينة روتردام الهولندية في 
صا للقضية ال لسطينية. في بريطانيا وألمانيا وهولندا تعر ك التوصك إلى مو ا أوروبي مشترك من

يطاليا « نسبيا  »المقابك هناك أعضاص يدعمون الموا ا العربية  على رأس تلك الدوك فرنسا إسبانيا واه
في حين تحاوك دوك  واليونان، ولكنهم  ليلو الحيلة بحكم اعتمادهم المباشر على مساعدات اتتحاد.

رأس تلك المجموعة تأتي بريطانيا التي أخرى أن تكون على مسافة واحدة من أطراا الصرال على 
 في إيجاد إسرائيك.« البل وري»ساهم وعدها 

من أهم نتائج المستوى األوك من الصرال: أوت : إن البيانات األوروبية ما هي إت ضحية لجوتت من 
 Lowest»الم اوضات والمساومات بين الدوك األعضاص للوصوك إلى الحد األدنى من اإلجمال 

Common Denominator » تسيما أن آلية القرار في اتتحاد األوروبي تقضي موافقة جميع
األعضاص على أي بيان. وأن الت يير والتعديك المتكرر في صياغات البيانات إلرضاص جميع 

بقدر ما « ت تسمن وت ت ني من جول»األعضاص ي رغ القرارات األوروبية من مضمونها، ويجعلها 
ثانيا : عدم  درة الدوك األعضاص على اإلجمال على  «.إذا  أنا موجود« أعلن»أنا »تعبر عن المقولة 

رأي تجاه أطراا الصرال يدفعها إلى تبني المبادرات ال ردية أو الثنائية خارج نطاق اتتحاد للح اظ 
 كأداةعلى مصالحها، مما يضعا دوره ومصدا يته، بمعنى آخر تستخدم الدوك األعضاص، اتتحاد 

يق مصالحها الخارجية ولكن حين ي يب اإل نال واإلجمال تذهب الدوك من ردة. مما يعني تعدد لتحق
للمنطقة وتعدد وتنا   رسائلهم. ولعك هذا ي سر تباين الموا ا األوروبية تجاه  األوروبيينالممثلين 
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 رنسية ولعك هذا ي سر أيضا  المبادرة ال«. 2009العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة في عام 
المن ردة لو ا النار، وتباين تصويت الدوك األعضاص في األمم المتحدة تجاه تقرير غولدشتاين، 
ولجوص السويد لمنح تأشيرات دخوك ألعضاص من حركة حماس على الرغم من المقاطعة األوروبية 

لدوك تجاه هذا وفيما يتعلق بدور اتتحاد األوروبي في المنطقة هناك تباين بين موا ا تلك ا للحركة.
الدور، فهناك دوك وتيار يتطلع إلى لعب دور أوروبي مستقك وفاعك ولكن غير  ادر بسبب تشتت 
اتهتمام األوروبي واختخا اآلراص، وتأتي فرنسا على رأس تلك الدوك، وهناك دوك  ادرة ولكن غير 

كليا  على الدور األمريكي راغبة في لعب دور سياسي مثك ألمانيا وبريطانيا اللتين ت ضخن المراهنة 
تعتقادهما أن من مصلحة أوروبا تقاسم األدوار مع الوتيات المتحدة. وأخيرا ، دوك غير راغبة وغير 
 ادرة على لعب أي دور سياسي أوروبي في المنطقة ولكنها تدعم أي مبادرة أوروبية بشرط عدم 

ة التي انضمت لختحاد األوروبي تعري  مصالح أوروبا مع أمريكا للخطر، وتأتي الدوك الجديد
مؤخرا  على رأس القائمة خاصة أن بع  تلك الدوك تدين بالوتص ألمريكا أكثر من وتئها ألوروبا 
دراكها أن العداص إلسرائيك  وذلك بحكم تشابك مصالحهما اتستراتيجية وعخ ة األخيرة بإسرائيك واه

نتائج هذا  عبر البوابة اإلسرائيلية. متحدة يمراليعني العداص ألمريكا وأن الطريق لقلب للوتيات 
الصرال تشير إلى أنه حتى لو رغب عضو من اتتحاد لعب دور سياسي مستقك عن الوتيات 
المتحدة في الشرق األوسط فإن أعضاص آخرين سيعارضونها واضعين المعو ات ألي مبادرة أوروبية 

صرار ألمانيا على ضرورة موافقة ا لوتيات المتحدة على أي مجهود يقوم به في هذا الشأن. واه
المبعوث األوروبي في الشرق األوسط مثاك واضح على ذلك. بالمقابك حتى لو رغب أحد حل اص 
أمريكا بأخذ زمام المبادرة، ستحجمه األخيرة. على سبيك المثاك، تم تجاهك أوروبا خخك التحضير 

وتها لما شاركت في المؤتمر وحتى مشاركتها لمؤتمر مدريد ولوت إصرار الجانب ال لسطيني على دع
ا تصرت على اللجان ات تصادية. وخخك فترة توليه رئاسة الوزراص حاوك توني بلير أن يعقد مؤتمرا  
دوليا  للسخم في لندن، لكن جهوده  وبلت بمعارضة أمريكية، وبعد إلحاحه تم تحويك المؤتمر إلى 

ا على الرغم من أن بلير حليا أمريكا وشاركها في حربها مؤتمر إلصخح المؤسسات ال لسطينية هذ
على العراق. كما أن دوره الحالي كمبعوث للرباعية في المنطقة حدد من  بك الوتيات المتحدة، وت 
يتضمن أي نشاط سياسي فعلي، بك يقتصر هذا الدور على الجانب التنموي وبناص المؤسسات وجذب 

 ث الرباعية السابق.اتستثمارات وهو دور رفضه مبعو 
للسخم لم ُتذكر الرباعية في البيان النهائي وكان من الم رو  أن ينو  أنابوليسوخخك مؤتمر 
وحين اعتر  الدكتور صائب عريقات « وبالنيابة عن الوتيات المتحدة والرباعية.« البيان على أنه

عدم وضع تلك »رايس طلبت  على غياب الرباعية  يك له إن وزيرة الخارجية األمريكية كوندليزا
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إن العخ ات األمريكية "وبعد مراجعة الدكتور عريقات للمسؤولة األمريكية كان ردها «. الجملة
 األوروبية ليست شأنا  فلسطينيا  وأن هناك موافقة أوروبية على النو.

بية حوك أما المستوى الثاني من الصرال فيتمثك في الخخا بين الدوك األعضاص والمؤسسات األورو 
برامج وسياسات اتتحاد األوروبي. فعلى الرغم من أن المؤسسات األوروبية وتسيما الم وضية 
دارة  األوروبية نجحت في فر  وجودها على األر  من خخك برامج تدريب الشرطة ال لسطينية واه

مكانيات مالية ت تملكها الدوك األعضاص، إت أن دور  معبر رفح بحكم ما تملكه من خبرات واه
الم وضية السياسي ُمحجم لعدم امتخكها القرار النهائي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية التي تصنا 

خارج نطاق صخحيات الم وضية. كما أن تحجيم دور الم وضية عائد « سياسات عليا»على أنها 
ضاص إلى عدم رغبة الدوك األعضاص في منح مسؤوليها صخحيات  د تط ى على رموز الدوك األع

و راراتها السيادية أو تعري  مصالحها للخطر. لعك ذلك ي سر رف  الدوك األعضاص عديدا  من 
مشاريع القرارات التي تطرحها الم وضية وتسيما تعليق ات ا ية الشراكة األوروبية مع إسرائيك تنتهاك 

سطينية التي ُبنيت بأمواك األخيرة حقوق اإلنسان في األراضي ال لسطينية، وتدميرها البنية التحتية ال ل
دافعي الضرائب األوروبيين أو و ا تصدير المنتجات الزراعية من المستوطنات المقامة على 

 .1967أراضي 
األمن واتستقرار من جهة »ومن أبرز نتائج هذا الصرال أيضا تشتت األولويات األوروبية بين  

الم وضية والبرلمان األوروبي على دعم  ف ي حين تركز« والديمقراطية وحوق اإلنسان من جهة أخرى
برامج الديمقراطية وحقوق اإلنسان ومحاربة ال ساد، ت ضك الدوك األعضاص دعم مصالحها وحل ائها 
في المنطقة لتثبيت األمن واتستقرار من خخك عملية السخم حتى ولو كان على حساب الديمقراطية 

أوروبا بحكومة حماس لرفضها اتعتراا بإسرائيك  وحقوق اإلنسان. ولعك هذا ما ي سر عدم اعتراا
و بوك اتت ا يات السابقة على الرغم من أنها انتخبت ديمو راطيا  وبإشراا ومرا بة  "نبذ العنا"و

 اتتحاد األوروبي.
على الرغم من دعوة بع  مسؤولي الم وضية والبرلمان إلى  بوك حكومة حماس أو أعضائها في 

. ولعك هذا أيضا ي سر الت اضي عن مل ات ال ساد التي طالت المساعدات حكومة الوحدة الوطنية
األوروبية ألطراا الصرال. ونتيجة للتأثير القوي لبع  الدوك األوروبية المساندة إلسرائيك نخحظ أن 
الم وضية بدأت مؤخرا  التركيز على ال ساد في السلطة ال لسطينية في ظك ت اضي واضح على 

 رائيلية لحقوق اإلنسان ال لسطيني.اتنتهاكات اإلس
أما المستوى الثالث من الصرال فهو الخخا بين الم وضية األوروبية والبرلمان، وهو صرال بين 
مؤسستين ت تملكان رأيا  في السياسة الخارجية بسبب صخحياتهما المقيدة بمعاهدات اتتحاد. 
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ي سياسات أوروبا تجاه المنطقة والصرال اختخا الموا ا بين المؤسستين يظهر التنا   الواضح ف
بين القيم والمصالح. فقرارات البرلمان األوروبي المنتخب أعضاؤه مباشرة من مواطني أوروبا أكثر 
جراصة في انتقاد انتهاكات حقوق اإلنسان، وهو من دعا إلى اتعتراا بحكومة حماس، ومقاطعة 

ا أدان البرلمان األوروبي العدوان على غزة، المنتجات الزراعية المستوردة من المستوطنات. كم
خرا  كان وراص الحملة التي دفعت اتتحاد األوروبي إلى تعليق اتصاتته ودعمه للمؤسسات ؤ وم

خاصة أنه وثيقة خطية « هزة أرضية»اإلسرائيلية التي تعمك خارج الخط األخضر الذي اعتبرته 
. وتشير التحليخت إلى أن هذا القرار كان وراص وملزمة تعتبر المستوطنات ليست جزصا  من إسرائيك

  بوك إسرائيك العودة للم اوضات خوفا من ت ا م العقوبات األوروبية عليها وخروجها عن السيطرة.
توصيات البرلمان األوروبي تؤكد أن غالبية الشعوب األوروبية مؤيدة للحقوق ال لسطينية، ولكن 

ياته استرشادية ليس إت. في حين  رارات الم وضية تفتقار البرلمان للصخحيات تبقى توص
 إلى حد ما وتحاوك من خخلها مراعاة مصالح اتتحاد ومصالح الدوك األعضاص.« براجماتية من عية»

 8/1/2016، رأي اليوم، لندن
 

 رغم تفكك محيطها.. وضع إسرائيل يتدهور .63
 حلمي موسى

كأنها في أفضك وضع من الناحية اتستراتيجية تبدو إسرائيك ظاهريا وفعليا، في الو ت الراهن، و 
بسبب ما تراه من تدهور في وضع أعدائها التقليديين في محيطها العاصا. فالدوك العربية الرئيسية 
التي كثيرا ما شكلت في الماضي  اعدة التحال ات ضدها وخصوصا مصر وسوريا والعراق باتت 

مثك إيران،  الصرال،دوك التي دخلت دائرة تعاني من أزمات داخلية يصعب الخروج منها. وال
وصارت تعتبر خطرا وجوديا دخلت في صرال مع دوك عربية كانت سندا لقاعدة التحال ات السابقة 
فانش ك الجميع بحرب الشيعة والسنة. وطبعا هناك الشقاق واتنقساااام الداخلي ال لسطيني الذي صار 

الدولة العبرية غير راضية عن وضعها ألنها تعيو حتى  يهاادد الهوية الوطنية ذاتها. ومع ذلك تجد
ضمن هذا الوضع مخاطر بعضها مزمن وبعضها اآلخر مستجد. ومن بين أبرز المخاطر المزمنة 
أنها، ورغم  درتها أحيانا على إيجاد مصالح مشتركة لها مع أنظمة عربية و د تخلق أشكات من 

زاج الشعبي العربي المعادي لها. وليس صدفة أن أبرز التعاون معها، إت أنها تعجز عن ت يير الم
مظاهر العداص إلسرائيك على الصعيد الشعبي تظهر في الدوك التي أبرمت ات ا يات صلح معها وهو 
ما يتجلى في رف  التطبيع. لكن حتى في الميادين التي يحدث فيها ت كك للدوك التي كانت معادية 

  ومية، تهدد بأنماط من العداص يصعب التعامك معها. رسميا لها تنشأ حاتت، إسخمية أو
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وهذا ما تجده إسرائيك على وجه الخصوو في الحلبة السورية حيث تت ا م المخاوا من نشوص 
تنظيمات ستوجه تحقا سخحها للدولة العبرية رغم انش اتتها الراهنة بات تتاك الداخلي. ورغم أن 

ه إلى مزيد من الت ا م والتشرذم إت أن اتعتقاد الشائع في إسرائيك الميك العام في المنطقة العربية يتج
هو أن العرب يمكنهم في لحظة ما أن يتوحدوا في مواجهتها. ومهما يكن من أمر فإن إسرائيك ضمن 
 راصتها للمخاطر الراهنة ترى أن ال رب يحاوك منع ت ا م الخخا بين إيران والتحالا العربي السني 

دية. وهي ت تنظر بعين الرضى إلى هذه المحاولة وتتمنى فشلها ولكنها في الو ت بزعامة السعو 
 ن سه ت تستبعد توصك إيران والتحالا العربي إلى نول من الهدنة وربما المصالحة ولو بعد حين.

ورغم أن الصرال السني الشيعي الذي تأمك إسرائيك أن ينهك أعداصها الطبيعيين يعتبر صراعا 
من وجهة نظرها إت أن الصراعات األخرى ت تقك أهمية. فما يجري في كك دولة عربية  استراتيجيا

على حدة سواص في لبنان أو سوريا أو العراق أو األردن أو مصر أو فلسطين وحتى في الدوك األبعد 
 مثك السعودية وليبيا يجذب انتباهها ويدخك في دائرة حساباتها. وهي تخشى أن يكون لهذه الصراعات

 عوا ب كارثية عليها حتى لو كانت ضمن اآلثار الجانبية لهذه الصراعات.
على أن اتهتمام األكبر من جانب إسرائيك واألكثر تأثيرا عليها هو ما يجري في ساحتها الداخلية 

. وتقريبا تكاد كك 1967وأيضا في األراضي المحتلة في العام  48في األراضي الم تصبة في العام 
من خخك « على أر  إسرائيك الكاملة تتبدد»ن في إسرائيك بشأن الدولة اليهودية أحخم اليمي

استمرار الرف  ال لسطيني. وما جرى خخك الشهور األربعة األخيرة أكبر دليك على ذلك. فاليمين 
الذي كان رافضا أصاااخ تت ا يات أوساااالو وجد ن سه في موضاااع من يدافع عن بع  تجلياتها 

صوصا وجود السلطة ال لسطاااينية تحاااسبا لبديك أسوأ. وهذا ما عبر عنه رئيس الحكومة وخاااا
 اإلسرائيلية بنيامين نتاانياهو ن سه.

وبدت من العمك على تقوي  السلطة، كما كان يسعى في الماضي، بات اليوم أ رب إلى منطق 
ن يكن ضمن الحدود الدنيا أو حتى بطريقة شكلية . وصار نتنياهو وأغلب اليمين الح اظ عليها واه

أ رب إلى فكرة التخلي عن األراضي التي يعيو فيها ال لسطينيون في الض ة ال ربية وبشكك يكاد 
يقترب مما جرى في  طال غزة. وبديهي أن الهدا ليس مصلحة ال لسطينيين أو إيمانا بوجوب 

نما للح اظ على الدولة اليهودية خلا الجدار ال   اصك.إحقاق الحقوق واه
غير أن هذا الهدا صار يصطدم بوا ع جديد أساسه الجناح اآلخر لل لسطينيين على أرضهم في 

. و د أظهرت الهّبة الشعبية األخيرة، أكثر من أي و ت مضى أن إسرائيك أخ قت ليس 48مناطق 
نما أيضا أخ قت في مناطق  67فقط في تطويع إرادة ال لسطينيين في مناطق  . و د شارك 48واه

في نشاطات الهبة في البداية بمظاهر شعبية ثم بعمليات فردية. وليس  48طينيون من مناطق فلس
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صدفة أن العملية التي ن ذها الشهيد نشأت ملحم في تك أبيب والتي شلت المدينة ومحيطها ألكثر 
 من أسبول شكلت عنوانا كبيرا لمخاوا إسرائيلية جديدة.

سرائيك ترى أن عملية تك أبيب أعقبت  « خخيا»اإلعخن عن نجاح الشاباك اإلسرائيلي في اكتشاا واه
خ اص 48في أوساط فلسطينيي « داعو»عدة لتنظيمات إسخمية بينها  . و ادت ظروا اخت اص واه

نشأت ملحم واغتياله بين أبناص عائلته في عرعرة إلى تعزيز اتنطبال بأن الوسط العربي يزداد عداص. 
إلى أن نشأت ملحم  د ي دو  دوة لشباب كثيرين يسيرون على دربه وتتحدث التحليخت اإلسرائيلية 

 بهدا إلحاق األذى بإسرائيك عبر تن يذ عمليات كالتي أ دم عليها.
ذا كان  والمشكلة األكبر التي تواجهها الدولة العبرية هي أن األزمة تت ا م من دون توفر أفق للحك. واه

تطبيع العخ ات مع الدوك العربية وعن المصالحة مع  اليمين عاجزا عن حك المسألة ال لسطينية وعن
فإن األفق ينطوي على مزيد من التطرا. وليس صدفة أن نتنياهو عاد إلى محاولة  48فلسطينيي 

توحيد اليمين على أرضية العداص ل لسطينيي الداخك. ومن البديهي أن هذه وص ة مجربة لمزيد من 
 التدهور الخحق.

 11/1/2016، السفير، بيروت
 

 في مخيم شعفاط "حماس" .64
 سمدار بيري

كيلومتر واحد فقط ي صك بين المخيم ال لسطيني المهمك شع اط وبين حي شع اط الكبير والمزدهر 
في شمالي القدس. هذا هو مخيم الخجئين الوحيد الذي يوجد في مجاك سيادة إسرائيك خلا الخط 

فلسطيني ممن يزداد عددهم بسبب  ألا 80. في حي ال يلك القديم يسكن الميسورون: األخضر
 أنال ا. من يمكنه  35 – 25مرنة، بين  فاألعدادفي مخيم الخجئين  أماأسعار العقارات المريحة. 

بمئة  أفضك األردنيهرب فانه يهرب. كك مكان يستوعب فيه في نطاق السلطة ال لسطينية أو في 
 ضعا.

، أجهزة واإلهماكم القمامة كريهة الرائحة، اتكتظاظ الحياة في مخيم الخجئين في القمامة. بين أكوا
تعليم وصحة بائسة، فيما الرائحة الكريهة تبث أيضا خطرا أمنيا. ولكْن ثمة  اسم مشترك بين كك 

يستحقون في نظر القانون اإلسرائيلي بطا ات هوية  وأولئكفهؤتص  – وأغنياصفقراص  –شع اط  أهالي
اإلسرائيلية،  األراضي إلىب القانون، من المسموح لهم الدخوك زر اص. وهذا يعني أيضا انه حس

من مطار بن غوريون، والتحرك بالسيارات التي تحمك لوحات ص راص، مثك الجيران في  اإل خل



 
 
 
 

 

 54 ص                                              3809 العدد:        11/1/2016 نثنيناإل  التاريخ: 
  

أو في التلة ال رنسية. وان لم يكونوا مواطنين إسرائيليين، ولكنهم مقيمون يلزمهم « بس ات زئيا»
 ية القدس وتلقي خدمات الرفاه والعناية من البلدية.القانون بدفع الضرائب لبلد

وكما هو معروا، فان نصا سكان شع اط فقط يحملون الهوية الزر اص، و در ا ك منهم يدفعون 
فان سلطات الحكم عندنا لم تدخك منذ عشرات السنين مخيم الخجئين.  أخرىالضرائب. من جهة 

 الحجارة والزجاجات الحار ة. تواجد مندوب إسرائيلي من شأنه أن ينتهي برشق
لمخيم شع اط، والذي حتى مؤسسات الرفاه في السلطة ال لسطينية تحت ظ بمسافة  األسودالثقب  إلى

، محمد األبدانالطاعن ال لسطيني التي تقشعر لها  –فجنازة ال تى «. حماس»عنه، دخك نشطاص 
، توجه ضربة «حماس«تأثير لاسعيد علي، والتي صدرت صورها على اليوتيوب كي تعظم دوائر ال

الذي طعن جنودا إسرائيليين « الشهيد» وية للبطن اإلسرائيلية. عشرات اآلتا ساروا خلا تابوت 
 النار عليه. بإطخقو تك 

« حماس»احتجزت إسرائيك الجثمان شهرين مع العلم بان الجنازة ستصبح تحديا أمنيا. أعخم 
نذكر:  أخرىمرة «. ذبح اليهود«والتهديدات بعمليات ثأر و الخضراص، الملثمون، السكاكين الممتشقة

ما علق إسرائيلي هناك  إذاالسيادية إلسرائيك.  األراضيذبح اإلسرائيليين في  إلىمسيرات رعب تدعو 
ال لسطينيون من الحي ال ني شع اط فلم يحلموا بمحاولة تهدئة الخواطر  أماما كان ليخرج حيا. 

 «.حماس»والتورط مع 
في مناطق الض ة والقطال  األعماكاص احتياط شلومو غازيت، رئيس شعبة اتستخبارات ومنسق اللو 

الصاعدة التي تستوي مع آتا مؤيدي جدارنا. وروت « حماس»سابقا، رأى الجنازة ودهو لقوة 
. ف ي مقاك نشره، أوك من األفرادوانت اضة « حماس»الصور القصة التي خلا الربط الوثيق بين 

مدونته الخاصة، يوصي غازيت بت كير جديد في موضول منح الهويات الزر اص  أمس، في
هويات جديدة، بلون مميز. جمع لوحات الترخيو  إصدارلل لسطينيين. ليس تقسيم القدس بك 

الص راص من السيارات وتوزيع لوحات تقيد الحركة من منطقة شع اط. في ظك عدم وجود مسيرة 
ر وتحر ، وليس لخجئي شع اط ما يخسرون، يجب الت كير في سياسية، فيما حركة حماس تثي

اتكت اص  إلى، أوك من أمس، «حماس»لقد اضطرت  يادة  الجانب اإلسرائيلي في عخج جذري.
في مخيم  أيضا إل امتهانشأت ملحم. ولو كانت تستطيع، « القاتك»بخيمة عزاص في غزة لذكرى 

فالقاتك ص ي، ولكن التحقيق «. بار هسمتا»ة في العملي أسرارشع اط. ملحم لم يأخذ معه كك 
 .اإلجاباتمستمر. والكمبيوتر الذي صودر من بيت عائلته في وادي عارة  د يعطي 

 «يديعوت»
 11/1/2016، األيام، رام هللا
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