
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 غزةبلكن على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها  رفح على معبرحماس: ال نحرص على التواجد 
 على منصة الخطاب الذي يقف عليها هنية يجب اغتيالليبرمان: 

 : تنظيم "داعش" يحاول اختراق األردندعاموس جلعا
 فلسطيني مريض يحرق نفسه في منزله بمخيم "البرج الشمالي" لعجزه عن دفع تكاليف االستشفاء

 عن "أعمال قتل خارج إطار القانون" "إسرائيل"وزيرة خارجية السويد تدعو للتحقيق بمسؤولية 

فة استشهاد ثالثة فلسطينيين بالض
بزعم محاولتهما تنفيذ  اثنين منهما
 عملية طعن

 

 4... ص 

 3811 13/1/2016 األربعاء



 
 
 
 

 

 2 ص                                              3811 العدد:        13/1/2016 األربعاء التاريخ: 
  

  السلطة:
 5 تشكيل لجنة فصائلية لمعبر رفح محاولة للمماطلة والمراوغة اقتراح حماس: الحكومة الفلسطينية  2.
عداماتها الميدانية"إسرائيل" مواصلة تدين  "الفلسطينية "الخارجية  3.  6 تصعيد عدوانها وا 
 6 جامعة بيرزيت وتصعيد االعتقاالتاالحتالل ل الحكومة الفلسطينية تدين اقتحام  4.
 7 عريقات: ال أمن وال استقرار بالمنطقة دون عودة فلسطين لخارطة الجغرافيا  5.
 7 ية التعليميةعشراوي: اجتياح جامعة بيرزيت استهداف للعمل  6.
 8 وفد برئاسة بحر يزور ذوي المختطفين األربعة بمصرغزة:   7.
 8  سفير فلسطين في أنقرة: تركيا مصرة على رفع حصار غزة في مفاوضاتها مع "إسرائيل"  8.
 9 نتيجة عجز في الطاقة الكهربائية من انهيار المرافق والخدماتسلطة الطاقة في غزة تحذر   9.

 9 غزة إلى اإلعماركبيرة في متابعة إدخال مواد  : الوزارة تبذل جهودا  الفلسطيني وزير األشغال  10.
 

  المقاومة:
 9 غزةبلكن على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها  حرف على معبرحماس: ال نحرص على التواجد   11.
 10 فتح: مقترحات حماس حول معبر رفح تهدف إلى تسويف مبادرة الفصائل  12.
 11 رفح طرح حماس تشكيل لجنة فصائلية تشرف معبر"الشعبية" تعبر عن رفضها   13.
 12 حماس تدين التفجير اإلجرامي في إسطنبول  14.
 12 للتراجع عن تقليص خدماتها لالجئين الفلسطينيين بلبنان األونروادعو يالرشق   15.
 12 لسياسة تقليص الخدمات الطبية رفضا   عين الحلوةفي األونروا إغالق مكتب حماس:   16.
 13 نار على حاجز عسكري لالحتالل شرق القدس إطالق  17.
 13 حماس تتهم أمن السلطة بمواصلة االعتقاالت السياسية في الضفة  18.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 14  المستعمرات نتنياهو يتخوف من عقوبات أوروبية جديدة ضد    19.

 15 أسطول غواصاتنا يستخدم لردع الذين يتطلعون إلى القضاء علينا: نتنياهو  20.

 15 على منصة الخطاب الذي يقف عليها هنية يجب اغتيالليبرمان:   21.

 16 بقتل فلسطينيين "إسرائيل"لسويد بعد اتهامها ليبرمان ينتقد وزيرة خارجية ا  22.

 16 : تنظيم "داعش" يحاول اختراق األردنعاموس جلعاد  23.

 16 تحاول تبرير مداهمة جامعة بيرزيت "إسرائيل"  24.

 17 من صفقة سالح روسية ضخمة إليران تحذر "إسرائيل"يديعوت احرونوت": "  25.

 18 للهجرة "إسرائيل": انعدام األمن يدفع يهود "مدى الكرمللـ"دراسة   26.

 19  اإلسرائيلي تأثير الصهيونية الدينية االستيطانية المتطرفة على الجيش  27.
 

  :األرض، الشعب
 20 156إلى  االنتفاضةرتفاع عدد شهداء ا  28.



 
 
 
 

 

 3 ص                                              3811 العدد:        13/1/2016 األربعاء التاريخ: 
  

 20  فلسطيني مريض يحرق نفسه في منزله بمخيم "البرج الشمالي" لعجزه عن دفع تكاليف االستشفاء  29.

 21 عن المسجد مستمرة فلسطينيا   55منذ بداية الشهر.. وسياسة إبعاد  "األقصى"اقتحموا  مستوطنا   145  30.

 21 حملة لتعمير بيوت أهالي الشهداء بفلسطين  31.

 22 أسرى فلسطينيين معرضون لموت مفاجئ في أي لحظة ثالثةهيئة شؤون األسرى:   32.

 22 خل لوقف اإلبعاد عن األقصىبالتد األردنلب االشيخ عكرمة صبري يط  33.

 23  القدس: قوات االحتالل تعتقل زوجة األسير أبو عيشة  34.

 23  تشييع جثمان الشهيد نشأت ملحم في بلدته  35.

 23 ة جحابوك يحجب صفحة الرسامة أمي   فيس  36.

 24 بحرية االحتالل تستهدف الصيادين شمال غزة  37.

 24 آخرين ثالثةمواطنا  بينهم فتاة وطفالن ويستدعي  17االحتالل يعتقل   38.

 25  آخر إشعار حتى أبوابها تغلق ةغزة: الجامعة اإلسالمي  39.

 26 موقع إلكتروني أمريكي يعرض شققا  لإليجار في مستعمرات إسرائيلية ك فلسطيني ضد  تحر   40.

 26 نابلس.. سلطات االحتالل ُتخطر ستة منازل فلسطينية بالهدم ووقف البناء  41.

 27 غزة.. ذوو الشهداء ينصبون مشانق رمزية أمام مجلس الوزراء  42.
 

  : اقتصاد
 27 2015 فيألف طن إجمالي كمية اإلسمنت الواردة لقطاع غزة عبر "سند" للصناعات اإلنشائية  380: غزة  43.
 28 غزة تصد ر "الفراولة" للضفة بعد أوروبا  44.

 
  : مصر
 29 67لمطالبة بتعويض عن قتل أسرى حرب  "إسرائيل" عوى ضد  محام مصري يقيم د  45.

 
  لبنان: 

 29 لروسيا استراتيجيا   يديعوت: حزب هللا بات حليفا    46.
 

  عربي، إسالمي:
 30 الجروان: حل القضية الفلسطينية يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المغتصبة  47.
 30 بركة يبحثان أوضاع العرب داخل األراضي الفلسطينية المحتلةمحمد بن زايد و  عبد هللا  48.
 31 توقع اتفاقية تعاون مع وزارة األوقاف الفلسطينية "األعمال الخيرية اإلماراتية"  49.

 
  دولي:

 31 عن "أعمال قتل خارج إطار القانون" "إسرائيل"وزيرة خارجية السويد تدعو للتحقيق بمسؤولية   50.

 32 "إسرائيل"مدينة إسبانية تتبنى مقاطعة   51.

 32 لمهاجمتها سفينتهم بأسطول الحرية "إسرائيل"أمريكيون يقاضون   52.



 
 
 
 

 

 4 ص                                              3811 العدد:        13/1/2016 األربعاء التاريخ: 
  

 33 من األمريكية لمانيا تستعين بطائرات إسرائيلية دون طيار بدال  أ  53.

 33 الفلسطينية إلطالق صحفي فلسطيني اعتقلته السلطةالدولي يدعو معهد الصحافة   54.
 

  حوارات ومقاالت:
 34 بشير عبدالفتاح... اإلسرائيلي؟ -ماذا وراء التطبيع التركي   55.
 39 عّمار نعمة... الفلسطينيون يطالبون برفع الظلم: كرة النار تكبر  56.
جابات عن الال أسئلة  57.  42 عدلي صادق... عباس وا 
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 49 :كاريكاتير

*** 
 

 بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن استشهاد ثالثة فلسطينيين بالضفة اثنين منهما .1
حاليقة ومحمد أحمد خليل كوازبة أعدمت قوات االحتالل، أمس، الشابين عدنان عايد حامد  :الخليل

من بلدتي الشيوخ وسعير بمحافظة الخليل، وذلك بإطالق النار عليهما في منطقة بيت عينون، شمال 
الخليل، وذلك بزعم محاولتهما طعن جنود، فيما استشهد الشاب سرور أحمد أبو سرور، من مخيم 

ت ظهر أمس، بين عشرات الشبان، إصابته بعيار ناري، خالل مواجهات عنيفة اندلع إثرعايدة، 
 وقوات االحتالل التي اقتحمت منطقة السهل، في مدينة بيت جاال إلى الغرب من بيت لحم. 

 17وفيما قالت مصادر من "مستشفى الميزان" بالخليل إنه تعذر على األطباء إنقاذ الفتى حاليقة )
أشار شهود عيان إلى أن جنود عامًا( إثر إصابته الخطيرة في الصدر؛ ما أدى إلى استشهاده، 

عاما(،  23االحتالل أطلقوا النار، بالتزامن، على الشهيدين "حاليقة" و"كوازبة" البالغ من العمر )
نقاذه.  وتركوا األخير ينزف على األرض ومنعوا سيارات اإلسعاف من الوصول إليه وا 

ام أن جثمان الشهيد عدنان وأوضح الناشط اإلعالمي من بلدة الشيوخ، أحمد منير حاليقة لـ"األي
حاليقة نقل في وقت الحق من أمس إلى "المستشفى األهلي" استعدادًا لتشييعه اليوم األربعاء في 
البلدة، فيما تسلم االرتباط المدني جثمان الشهيد محمد كوازبة مساء، استعدادًا لتشييع جثمانه في بلدة 

موعات من الشبان والفتية من جهة وقوات سعير، مشيرا إلى اندالع "مواجهات محدودة" بين مج
 االحتالل في بيت عينون بعد استشهادهما، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بحاالت اختناق.
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 إثرعاما(، من مخيم عايدة،  21وفي محافظة بيت لحم، استشهد الشاب سرور أحمد أبو سرور )
ر أمس، بين عشرات الشبان، وقوات إصابته بعيار ناري، خالل مواجهات عنيفة اندلعت ظه

 االحتالل التي اقتحمت منطقة السهل، في مدينة بيت جاال إلى الغرب من بيت لحم.
 13/1/2016األيام، رام هللا، 

 
 تشكيل لجنة فصائلية لمعبر رفح محاولة للمماطلة والمراوغة اقتراح حماس: الحكومة الفلسطينية .2

اء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في مدينة رام هللا، أمس، "األيام": أكد مجلس الوزر  -رام هللا 
برئاسة الدكتور رامي الحمد هللا رئيس الوزراء أن اقتراح حركة حماس بتشكيل لجنة فصائلية لإلشراف 
على إدارة شؤون المعبر بدياًل عن مقترحات الفصائل، ما هو إال محاولة للمماطلة والمراوغة، ويؤكد 

التي لم تمكن حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في المحافظات الجنوبية، أن حركة حماس 
 غير معنية بتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

، عن تقديره للجهود التي تقوم بها أمسوأعرب المجلس، في بيان صحافي صدر عنه عقب جلسته 
كها بالمقترحات التي تقدمت بها اللجنة المنبثقة عن الفصائل الفلسطينية لحل أزمة معبر رفح، وبتمس

 رئيس الوزراء. إلىالفصائل 
وجدد المجلس دعوته لحركة حماس بالموافقة على المبادرة، بما يفتح الباب أمام قدوم اللجنة الوزارية 
الخاصة باالتفاق على ترتيبات تشغيل المعبر، ومناقشة كافة األمور بعمق ومسؤولية مع كافة 

 ء المصريين.األطراف خاصة مع األشقا
وفي السياق نفسه، استنكر المجلس إصرار حركة حماس على تعزيز االنقسام وزيادة معاناة الشعب 

على السيارات المستوردة، األمر الذي سيؤدي إلى  %25الفلسطيني بفرض جمارك إضافية بنسبة 
فرضها في انهيار الشركات المستوردة، ومجددًا التأكيد على عدم شرعية أي رسوم إضافية يتم 

 المحافظات الجنوبية بما يخالف القوانين واللوائح الفلسطينية المعمول بها في كافة المحافظات.
واستنكر المجلس قيام قوات االحتالل باقتحام حرم جامعة بيرزيت وتدمير مقرات الكتل الطالبية 

 ومقر مجلس الطلبة.
تطبيق القانون اإلسرائيلي على ما يسمى  واستنكر مجلس الوزراء دعوة وزير الزراعة اإلسرائيلي إلى

 .مناطق "ج" في الضفة الغربية، واالستمرار بعمليات االستيطان في الضفة الغربية

  13/1/2016األيام، رام هللا،  

 
 



 
 
 
 

 

 6 ص                                              3811 العدد:        13/1/2016 األربعاء التاريخ: 
  

عداماتها الميدانية"إسرائيل" مواصلة تدين  "الفلسطينية "الخارجية .3  تصعيد عدوانها وا 
الخارجية مواصلة الحكومة اإلسرائيلية وأجهزتها المختلفة تصعيد "األيام": أدانت وزارة -رام هللا 

عداماتها الميدانية، واقتحاماتها اليومية للمناطق الفلسطينية وللمؤسسات األكاديمية  عدوانها وا 
والمجتمعية، واستهداف المواقع األثرية في فلسطين، وتماديها في استهداف المقدسات المسيحية 

ها المسجد األقصى المبارك، واالعتقاالت العشوائية الجماعية التعسفية بما فيها واإلسالمية وفي مقدمت
 األطفال وغيرها، وذلك في ظل تفشي وتعاظم الفاشية والعنصرية في إسرائيل.

كما أدانت الوزارة في بيان صحافي صدر عنها امس، محاوالت حكومة بنيامين نتنياهو تهميش 
جندة اإلقليمية والدولية، من خالل استغاللها ألي قضية أو القضية الفلسطينية وشطبها عن األ

أحداث إقليمية ودولية، سواء أكانت حقيقية أو مفتعلة، كساتر دخاني إلخفاء احتاللها واستيطانها 
وتهويدها ألرض دولة فلسطين، ولحجب أنظار المجتمع الدولي عن حقيقة موقفها السياسي الذي 

حقوقه، ويرفض دفع استحقاقات السالم والحل التفاوضي للصراع، ينكر وجود الشعب الفلسطيني و 
ويتهرب من الضغوط الدولية الداعية إلنهاء االحتالل، ورفع الظلم التاريخي الذي حل بالشعب 

 الفلسطيني.
وأضافت: وفي هذا السياق، يأتي الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني الذي يقوده الرئيس محمود 

ريق على تلك المحاوالت اإلسرائيلية، وضمان بقاء القضية الفلسطينية على سلم عباس لقطع الط
نهاء  األولويات في الساحتين اإلقليمية والدولية، على قاعدة أن حل القضية الفلسطينية حاًل عاداًل وا 
االحتالل، هو المدخل األساسي لنجاح الجهود الدولية الرامية لمحاربة اإلرهاب وتحقيق األمن 

 ستقرار في اإلقليم.واال
   13/1/2016األيام، رام هللا، 

 

 جامعة بيرزيت وتصعيد االعتقاالتاالحتالل ل تدين اقتحام الفلسطينيةالحكومة  .4
فادي أبو سعدى: أدانت حكومة التوافق الفلسطينية اقتحام قوات االحتالل لجامعة بيرزيت.  –رام هللا 

عة بالتزامن مع تصعيد حملة االعتقاالت التي تشنها وأكدت أن انتهاك قوات االحتالل لحرم الجام
بحق طلبتها إلى جانب استمرار انتهاكاتها بحق المواطنين دليل إضافي على أن التصعيد اإلسرائيلي 
يستهدف القطاعات الفلسطينية كافة، وأن الحكومة اإلسرائيلية مستمرة في انتهاكاتها لكافة األعراف 

 والمواثيق الدولية.



 
 
 
 

 

 7 ص                                              3811 العدد:        13/1/2016 األربعاء التاريخ: 
  

الحكومة الفلسطينية مؤسسات المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق وطالبت 
المؤسسات التعليمية ووقف حملة االعتقاالت في صفوف الطلبة والمعلمين واإلفراج عن األسرى منهم 

 شرط. أوبدون قيد 
ة عاجلة ألبناء وجددت الحكومة مطالبتها المجتمع الدولي ال سيما مجلس األمن بتوفير حماية دولي

الشعب الفلسطيني في وجه التصعيد العسكري اإلسرائيلي، وسياسة الحكومة اإلسرائيلية في هدم 
 البيوت ومصادرة األراضي والتهجير القسري واإلبعاد ال سيما في القدس.

 13/1/2016، القدس العربي، لندن
 

 الجغرافيااستقرار بالمنطقة دون عودة فلسطين لخارطة  والعريقات: ال أمن  .5
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن العالم ملزم : الجزائر

باإلقرار أنه ال سلم وال أمن واستقرار بالمنطقة والعالم دون إعادة فلسطين إلى الخارطة، ممثلة بدولتها 
 تكون القدس عاصمتها.المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وال معنى لفلسطين دون أن 

ودعا في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثالثاء، في مقر سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر، كافة 
فصائل العمل الوطني بما فيها "حماس" و"الجهاد" إلى االستجابة لطلب الرئيس محمود عباس 

انها اتخاذ قرارات باالنضمام لحكومة وحدة وطنية وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وبإمك
حاسمة ومصيرية تتوافق مع المصلحة العليا لشعبنا وقضيتنا، بعيدا عن أية حسابات فصائلية أو 

وألقى عريقات بوزارة الخارجية الجزائرية محاضرة تحت عنوان "التغيرات في الشرق األوسط  فئوية.
رة الخارجية وأعضاء السلك عاما"، بحضور سفراء وزا 30وأثرها على القضية الفلسطينية على مدار 

 الدبلوماسي المعتمد لدى الجزائر.
وناشد الجزائر على حث الدول العربية لتوفير شبكة األمان لدعم صمود شعبنا في وجه الحصار 
اإلسرائيلي المحتمل تصعيده في حالة اتخاذ قيادتنا لقرارات مصيرية، حتما ستغضب حكومة 

 الة الحصار.االحتالل وتدفعها لالنتقام بتشديد ح
 12/1/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عشراوي: اجتياح جامعة بيرزيت استهداف للعملية التعليمية .6

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي اقتحام قوات  :رام هللا
 ومصادرتها لممتلكات الجامعة والحركة الطالبية.االحتالل اإلسرائيلية لحرم جامعة بيرزيت، وتدميرها 
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وأكدت في بيان صدر، مساء الثالثاء، أن إسرائيل ومنذ احتاللها لألراض الفلسطينية تواصل 
سياستها القائمة على استهداف العملية التعليمية، وضرب الحركة الطالبية ومصادرة حقها في التجمع 

وطالبت عشراوي المجتمع الدولي بترجمة إدانته  اإلنسان.السلمي المكفول بالقانون الدولي لحقوق 
 ورفضة النتهاكات إسرائيل.

 12/1/2016، موقع صحيفة القدس، القدس
 

 بحر يزور ذوي المختطفين األربعة بمصر برئاسةوفد غزة:  .7
زار وفد برلماني برئاسة أحمد بحر ذوي الشبان الفلسطينيين األربعة المختطفين من الجانب : غزة
 سيناء على مقربة من معبر رفح البري. يصري فالم

ودعا بحر إلى عمل كل ما من شأنه تحريرهم في أقصى سرعة ممكنة، كونها تتحمل المسؤولية 
وطالب المؤسسات الحقوقية  األمنية بحكم وقوع الجريمة على أراضيها، ودخولهم بصفة قانونية.

 دولية.باالستمرار بتفعيل قضيتهم في المحافل الحقوقية وال
 12/1/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

  

  حصار غزة في مفاوضاتها مع "إسرائيل"سفير فلسطين في أنقرة: تركيا مصرة على رفع  .8
أكد سفير فلسطين في تركيا فايد مصطفى أن شرط رفع الحصار عن : جمال إسماعيل -إسطنبول 

سرائ يل من أجل التوصل إلى اتفاق تطبيع العالقات قطاع غزة ما زال عقدة المفاوضات بين تركيا وا 
بين البلدين. وأوضح أن تركيا مصرة على رفع وليس تخفيف الحصار عن القطاع، وأن الوجود 

 الفلسطيني في تركيا لن يتأثر بأي اتفاق مستقبلي بين البلدين.
تتجه إلى وكشف السفير الفلسطيني في تصريحات لـ"القدس العربي" عن أن السلطة الفلسطينية 

تحديد العالقة مع إسرائيل وصواًل لمؤتمر دولي "على أسس مختلفة"، متوقعًا أن يفتح اعتراف 
 الفاتيكان بدولة فلسطين الباب أمام المزيد من االعترافات الدولية.

وقال مصطفى: "في الحقيقة نحن لم نتفاجأ من التقدم الذي حصل في المفاوضات بين الجانبين 
 ركي. كنا نعلم بأن هناك مفاوضات تجري بينهم منذ عدة أشهر".اإلسرائيلي والت

وعن طبيعة العالقة بين السلطة الفلسطينية والحكومة التركية، والخشية أن يؤثر االتفاق على الوجود 
الفلسطيني في تركيا، قال مصطفى: "إذا عدنا إلى الماضي فالعالقات التركية اإلسرائيلية كانت دائما 

ن جيدة وعلى أكثر من صعيد، وحتى في المرحلة الحالية وبالرغم من البرود في عالقات أكثر م
العالقات السياسية بين البلدين إال أن العالقات االقتصادية والتجارية في ارتفاع مستمر، وأرقام 
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مليارات دوالر، أقول ذلك فقط للتأكيد على أن تركيا وعلى مدار  6التبادل التجاري بينهما تقترب من 
نوات تاريخ هذا الصراع كانت تقيم عالقات مع الطرفين، دون أن تكون العالقة مع طرف على س

 حساب الطرف اآلخر، وهذا ليس بجديد".
وتابع: "أما في الوقت الحاضر، فنحن على ثقة في أن الدعم التركي لفلسطين وللشعب الفلسطيني 

 إلسرائيلي. لن يتأثر بأي انفراج في العالقة بين الجانبين التركي وا
   13/1/2016القدس العربي، لندن، 

 

 نتيجة عجز في الطاقة الكهربائية غزة تحذر من انهيار المرافق والخدمات فيسلطة الطاقة  .9
وتعطل خط بيت  المصرية،كشفت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة أن تعطل الخطوط : )وام(

"اإلسرائيلي" المغذي لمحافظة الوسطى رفع العجز  الهيا القادم من "إسرائيل" بالتزامن مع تعطل الخط
 في المئة. 65في إمدادات الطاقة في قطاع غزة إلى نحو 

في حين أن حاجة  فقط،ميغاوات  150وأوضحت الشركة في بياٍن، أمس، أن المتوفر حاليا قرابة 
 قطاع غزة في ظل هذه األجواء الباردة تصل لثالثة أضعاف ذلك.

ة إنسانية وانهيار الخدمات والمرافق الحيوية في القطاع، نتيجة هذا العجز وحذرت من حدوث كارث
 في الكهرباء مبينة عدم قدرتها على ضبط جداول التوزيع وانتظامها. 

   13/1/2016الخليج، الشارقة، 

 

 غزة إلى اإلعماركبيرة في متابعة إدخال مواد  : الوزارة تبذل جهودا  الفلسطيني وزير األشغال .11
أعلن وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد الحساينة في تصريح صحفي أن وزارته تتابع : وفا -غزة 

إلى قطاع غزة من الجانب اإلسرائيلي، سواء للمتضررين أو أصحاب  اإلعمارجهود إدخال مواد 
(. وأوضح الحساينة أنه يجري متابعة إدخال مواد Grammsالمنازل الجديدة عبر النظام المعمول به )

اإلعمار بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية والوزير حسين الشيخ، وتقوم الهيئة بدورها بالتنسيق مع 
UNOPS .يصالها للقطاع  ومع الجانب اإلسرائيلي وذلك من أجل إدخال مواد البناء وا 

 12/1/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 غزةبلكن على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها  رفح على معبرحماس: ال نحرص على التواجد  .11
الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، أن  ،12/1/2016موقع حركة حماس، غزة، ذكر 

سامي أبو زهري، قال إن الحركة ما زالت بانتظار ردود اللجنة الفصائلية لمعبر رفح حول المقترحات 
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وأوضح أبو زهري، في تصريح صحفي، يوم الثالثاء،  جنة.واالستفسارات التي قدمها وفد الحركة لل
نما قدمت  أن ورقة الفصائل هي إحدى األفكار المطروحة للنقاش، مشيرًا إلى أن حماس لم ترفضها وا 

 استفسارات جوهرية وهي بحاجة إلى توضيحات بشأنها من اللجنة الفصائلية.
إلشراف على المعبر بحجج غير وعّبر عن أسف الحركة لرفض بعض الفصائل المشاركة في ا

 مقنعة، مردفًا: كنا نتوقع منهم المشاركة في خدمة شعبنا بداًل من االكتفاء بدور الوساطة.
وأضاف أن مثل هذا الموقف لن يثني الحركة عن مواصلة دورها مع جميع الفصائل ومكونات 

يست حريصة على أن إن الحركة ل وأضاف المجتمع المدني الفلسطيني بشأن حل أزمة معبر رفح.
وأكد أبو  تكون موجودة على المعبر، لكن يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في غزة.

زهري أن حماس لديها عدة مقترحات وتعمل على األصعدة كافة من أجل فتح المعبر، في حين أن 
لحركة لم ترفض ورقة اللجنة الفصائلية لديها ورقة واحدة فقط، وفيها عدة إشكاالت، مبينًا أن ا

 الفصائل لكنها قدمت استفسارات جوهرية وطالبت بتوضيحات لها.
وأشار أبو زهري في لقاء عبر فضائية األقصى مساء الثالثاء أن اإلخوة المصريين أبلغوا الفصائل 

وتابع يجب علينا أن  في فترات متفاوتة أن المعبر مغلق وسيبقى مغلق بسبب األوضاع األمينة.
 لضغط على األشقاء المصريين من أجل فتح المعبر.نكثف ا

ودعا الفصائل أن تكون شريكة في تحمل العبء وليست وساطة بين حماس وفتح، في ظل غياب 
الحكومة عن غزة، مطالبا إياها أن تشكل لجنة لتطبيق المصالحة، كي ال تتذرع الحكومة بأن حماس 

 ال تمكنها من أداء عملها في القطاع.
حركة حماس اعتبرت أن رفض ، أن 12/1/2016كالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، و وجاء في 

حكومة الوفاق الوطني تسلم مسئولياتها في قطاع غزة بما في ذلك معبر رفح مع مصر يعكس عدم 
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحفي وصل "الرأي" إن "رفض  جديتها.

اتها في غزة بما في ذلك معبر رفح يعكس عدم الجدية، والرغبة في المناكفة الحكومة تسلم مسؤولي
صرارها على التخلي عن مسؤولياتها تجاه أهل غزة". ونوه أبو زهري إلى أن حماس دعت الفصائل  وا 

إلى تشكيل لجنة لإلشراف على تنفيذ اتفاق المصالحة بشأن تسلم الحكومة مسؤولياتها كاملة في غزة 
 ائع التي تبرر بها الحكومة إهمالها لمعاناة أهل غزة"."لنزع الذر 

 
 فتح: مقترحات حماس حول معبر رفح تهدف إلى تسويف مبادرة الفصائل .12

لحل مشكلة  إمكانياتهاالقواسمي، إن الحركة تسعى بكل  أسامهقال المتحدث باسم حركة فتح  :رام هللا
ما تم االتفاق عليه، مؤكدا أن  إلىادا معبر رفح تمهيدا لحل كافة قضايا الوحدة الوطنية استن
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تسويف  إلىفي غزه تهدف  واإلسالميةمقترحات حماس حول معبر رفح للجنة فصائل العمل الوطنية 
فراغها من مضمونها بشكل كامل.  المبادرة وا 

مبادرة الفصائل واضحة ومحددة في موضوع معبر رفح  أنوأوضح القواسمي في تصريح صحفي، 
ملحة ألهلنا وشعبنا في القطاع، وأن مقترحات  إنسانيهلما يشكله من حاجة  على وجه الخصوص،

حل كافة القضايا رزمة  إلىحماس حول تخويل لجنة فصائلية لإلشراف على المعبر، أو الذهاب 
مع مبادرة الفصائل، وأنها تسعى  إيجابيواحدة يعني انه ال يوجد نية لحماس بالتعامل بشكل 

جهود الفصائل  إفشال إلىتهدف  وأنهايم مقترحات غير قابلة للتنفيذ، إلفشالها من خالل تقد
النظر بشكل دقيق  إلىومبادرتهم تحت حجج تقديم مقترحات بديلة. ودعا القواسمي حماس مرة أخرى 

التي تواجه شعبنا في القطاع، وتحمل المسؤولية الوطنية من خالل  اإلنسانيةحجم المعاناة  إلى
 للوحدة الوطنية وا عالء المصالح الوطنية العليا لشعبنا. مينواألالتوجه الصادق 

 12/1/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 
 رفح طرح حماس تشكيل لجنة فصائلية تشرف معبر"الشعبية" تعبر عن رفضها  .13

عبر جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ومسؤول فرعها في : جبر حسن -غزة 
طاع غزة عن رفض الجبهة الشعبية المطلق لما طرح من قبل حركة حماس بشأن تشكيل لجنة ق

فصائلية تشرف على المعبر الفتًا إلى أن دور الفصائل هو تقديم أفكار ومبادرات تخدم المواطن ال 
 أن تكون بديال عن أية جهة تنفيذية.

لمبادرة المقدمة من الفصائل بهدف تجاه ا إيجابيودعا مزهر قيادة حركة حماس إلى إعطاء موقف 
الحد من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل استمرار إغالق معبر رفح لفترات طويلة على مدار عام، 

 معربًا عن استعداد الفصائل لتقديم خطة تفصيلية حول المبادرة في حال وافقت حماس عليها.
توافق الوطني على المعبر وأن يتم ولفت مزهر إلى أن أهم بنود المبادرة هو أن تشرف حكومة ال

التوافق على شخصية مهنية وطاقم رئيس إلدارة المعبر وكذلك دمج الموظفين العاملين ما قبل 
االنقسام وما بعده فضاًل عن تخصيص عائدات المعبر لصندوق وطني لتوسيع وتأهيل المعبر 

 وتحسين الخدمات العامة عالوًة على أن يتسلمه حرس الرئاسة.

 13/1/2016ام، رام هللا، األي
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 حماس تدين التفجير اإلجرامي في إسطنبول .14
أدانت حركة حماس التفجير اإلجرامي الذي ارتكب في فناء المسجد في منطقة السلطان أحمد بمدينة 

وقالت الحركة في بيان صحفي، يوم الثالثاء، إنها تدعو لتركيا الشقيقة بدوام األمن  إسطنبول التركية.
وتقدمت حماس بتعازيها للقيادة والشعب التركي العزيز وألسر الضحايا الذين سقطوا  ار.واالستقر 

 خالل الجريمة البشعة، متمنية الشفاء للجرحى والمصابين.
وأسفر انفجار قنبلة في ساحة السلطان أحمد، وسط مدينة إسطنبول التركية، اليوم الثالثاء، عن قْتل 

صابة  10  شخصًا على األقل. 15وا 
 12/1/2016وقع حركة حماس، غزة، م

 
 للتراجع عن تقليص خدماتها لالجئين الفلسطينيين بلبنان األونروادعو يالرشق  .15

" األخيرة بتخفيض المساعدات الصحية األونرواأعلنت حركة حماس رفضها لقرارات منظمة ": بيروت
ودعا عضو المكتب  المقدمة لالجئين الفلسطينيين في لبنان وبتخفيض التحويالت للمستشفيات.

" إلى التراجع عن قرار األونرواالسياسي لحركة حماس عّزت الرشق في تصريحات له يوم الثالثاء، "
خفض الخدمة اإلغاثية والصحية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، بعد إقدام الجئ على حرق جسده، 

عّمق من المعاناة المستمرة وأضاف: "إن قرار األونروا مجحف وغير إنساني وي ووفاة سّيدة مريضة".
 لالجئين الفلسطينيين في لبنان، ندعوها إلى تحّمل مسؤوليتها والتراجع الفوري عنه"، وفق تعبيره.

 12/1/2016قدس برس، 
 
 لسياسة تقليص الخدمات الطبية رفضا   عين الحلوةفي األونروا إغالق مكتب حماس:  .16

(، في مخيم البرج 1-12وم الثالثاء )يسه، أقدم الجئ فلسطيني على إضرام النار في نف: صيدا
الشمالي لالجئين الفلسطينيين في لبنان؛ احتجاًجا على امتناع وكالة "أونروا" عن عالجه من مرض 

وتم نقل الشاب "عمر خضير" إلى مشفى جبل عامر لتلقي العالج الالزم  الذي يعاني منه. التالسيميا
وبدأت األزمة في  الة من التوتر والغضب في المخيم.بعد إصابته بحروق خطيرة، حيث أعقب ذلك ح

 المخيم بعد أن رفضت "أونروا" منح تحويلة طبية لمريضة فلسطينية، ما أدى إلى وفاتها.
وفي السياق أغلق وفد من اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيمات صيدا مكتب مدير خدمات "أونروا" 

 لخدمات الصحية.في مخيم عين الحلوة؛ احتجاجا على تقليص ا
وأكد ممثل حركة حماس في صيدا أبو أحمد فضل أن "إغالق مكتب المدير في المخيم هو تحرك 

في مخيم برج الشمالي، رفضا لسياسة تقليص الخدمات الطبية  الفلسطينيتضامني مع أبناء شعبنا 
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ة والقيادة السياسية العليا وأكد أن القوى الفلسطيني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني". األونرواالتي تقوم بها 
متفقة على التصعيد بشكل تدريجي تجاه مراكز ومؤسسات "أونروا" حتى تتراجع عن قراراتها الظالمة 
والجائرة بحق شعبنا الفلسطيني، عادًّا أن قرارات أونروا ستجعل أبناء شعبنا يعيشون في ظروف 

 التوقعات.صعبة وقاسية ما يضطرهم للقيام بتحركات تصعيدية تفوق كل 
 12/1/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نار على حاجز عسكري لالحتالل شرق القدس إطالق .17

عملية إطالق نار تعرض لها جنود إسرائيليون  أنذكرت مصادر إعالمية عبرية : القدس المحتلة
 على حاجز عسكري شرق مدينة القدس المحتلة.

قلون سيارة مسرعة أطلقوا النار على الجنود يست فلسطينيين/ العبري، أن 0404وأوضح موقع/
اإلسرائيليين المتواجدين على حاجز "الكونتينر" شرق بلدة "أبوديس"، وأن السيارة تمكنت مغادرة 

وفرض جيش االحتالل طوقا عسكريا في محيط مكان العملية، مشيرا إلى أنه لم تقع  المكان.
ا عن المنفذين باستخدام طائرة عامودية إصابات في صفوف الجنود، وشرع بعمليات تمشيط بحث

 إلىقوات االحتالل دفعت بتعزيزات  أنوأفاد شهود عيان لـ "قدس برس"  تابعة لشرطة االحتالل.
المنطقة، وأغلقت الحاجز الفاصل بين وسط الضفة الغربية وجنوبها، في كال االتجاهين، ومنع حركة 

 ية المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.المركبات الفلسطينية، فيما اقتحمت قوة إسرائيل
 12/1/2016قدس برس، 

 
 حماس تتهم أمن السلطة بمواصلة االعتقاالت السياسية في الضفة .18

اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بمواصلة 
ناء على انتماءاتهم السياسية ونشاطاتهم اعتقاالتها التعسفية بحق العديد من المواطنين، وذلك "ب

 اإلعالمية المختلفة الداعمة النتفاضة القدس".
( أوردت حماس نماذج من هذه االعتقاالت 1|12وفي بيان صحفي صادر عن الحركة يوم الثالثاء )

السياسية، مشيره ألن جهاز "األمن الوقائي" في نابلس اعتقل مدير موقع "نابلس اإلخباري" الصحفي 
مؤمن أبو ضهير، بتهمة إعادة نشر خبر متعلق بدور األجهزة بكشف "خلية بيت فوريك" المتهمة 

كما استدعى جهاز المخابرات العامة في طولكرم أمس  بقتل مستوطنين عند مستوطنة "ايتمار".
وفي سلفيت،  االثنين، الشاب "رجا جمال" من مخيم نور شمس، للتحقيق معه في مقرات الجهاز.

األمن الوقائي منزل األسير في سجون االحتالل "جهاد شحادة" في بلدة "جماعين"، وفتشوه، اقتحم 
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وصادروا أجهزة حاسوب تعود لألسير شحاته وابنه المعتقل السياسي لدى جهاز الوقائي عبد الرحمن 
 شحادة، كما صادروا رايات توحيد وسيديهات وكاميرا ديجيتال وأشرطة خاصة وأجهزة جوال.

 12/1/2016س، قدس بر 
 

 المستعمرات  عقوبات أوروبية جديدة ضد   مننتنياهو يتخوف  .19
فادي أبو سعدى: أعرب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو عـن تخوفـه مـن محاولـة  –رام هللا 

االتحـــاد األوروبـــي دفــــع عقوبـــات أخـــرى ضــــد المســـتعمرات فــــي الضـــفة الغربيـــة اســــتمرارا لقـــرار وســــم 
نتنياهو خالل اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست: "نحن نواجه أزمة ليست صغيرة مع  منتجاتها. وقال

االتحـــاد األوروبـــي أوال فـــي الجانـــب السياســـي، فقـــد وســـموا منتجـــات المســـتوطنات وال نعـــرف إن كـــانوا 
 سيقومون بأمر آخر".

وروبـــي ضـــد ولـــم يتوســـع نتنيـــاهو فـــي الحـــديث حـــول الخطـــوات األخـــرى التـــي قـــد يتخـــذها االتحـــاد األ
يصدر خالل اللقاء الشهري لوزراء خارجيـة االتحـاد األوروبـي األسـبوع  أنالمستعمرات. ومن المنتظر 

الفلســطيني لكنــه لــيس مــن الواضــح بعــد مــدى حــدة القــرار  –المقبــل قــرار يتعلــق بالموضــوع اإلســرائيلي 
 المرتقب.

يش أمــام نــواب الليكــود حــول وجــاء تصــريح نتنيــاهو ردا علــى االســتعراض الــذي قدمــه النائــب يــوآف كــ
الجولــة التــي قــام بهــا مــع أعضــاء لــوبي أرض إســرائيل فــي المنــاطق "ج" فــي الضــفة الغربيــة. وادعــى 
كيش أن االتحاد األوروبي يمول ويدفع مشاريع بناء غيـر قانونيـة للفلسـطينيين فـي هـذه المنـاطق رغـم 

 السيطرة اإلسرائيلية المدنية واألمنية الكاملة هناك.
نما نتاج "جهـد  وادعى نتنياهو أن نشاطات االتحاد األوروبي في المناطق "ج" ال تتم بدوافع إنسانية وا 

سياســي واضــح لالتحــاد األوروبــي"، حســب قولــه. وأضــاف: "هــذا واضــح كالشــمس وال شــك فــي ذلــك. 
 ونحن سنعمل في هذا الموضوع حسب قدراتنا".

األوروبي المتعلق بوسم منتجـات المسـتعمرات  وقال نتنياهو إن إسرائيل ردت بشكل صارم على القرار
من خالل قطع االتصاالت مع خدمات الخارجية األوروبية ومؤسسات االتحاد في بروكسل في أواخر 

فـي الموضـوع الفلسـطيني. لكـن قـرار نتنيـاهو شـكل خطـوة رمزيـة عمليـا،  2015تشرين الثاني/ نـوفمبر 
صـارم التـي قـدمتها وزارة الخارجيـة واختـار أكثـر  فقد رفض سلسـلة مـن المقترحـات األخـرى للـرد بشـكل

 خطوة لينة ال تنطوي على أي مضمون باستثناء التصريح اإلعالمي.
وخـــالل جلســـة الليكـــود قـــال نتنيـــاهو إنـــه فـــي حـــال اســـتئناف االتصـــاالت مـــع االتحـــاد األوروبـــي فـــي 

ج". وقـال: "سـنتحدث الموضوع الفلسطيني ستطالب إسـرائيل بمناقشـة النشـاط األوروبـي فـي المنـاطق "
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معهــم عــن احتــرام القــوانين ووقــف البنــاء غيــر القــانوني. نحــن نرســرع فــي الســنة األخيــرة عمليــات هــدم 
 المباني غير القانونية في المنطقة "ج" وهذا جهد ليس قليال".

 13/1/2016القدس العربي، لندن، 
 
 عليناأسطول غواصاتنا يستخدم لردع الذين يتطلعون إلى القضاء : نتنياهو .21

أقــام ســالح البحريــة اإلســرائيلي حفــل اســتقبال لغواصــة خامســة مــن صــنع ألمانيــا، لــدى : بــالل ضــاهر
وصـــولها إلـــى مينـــاء حيفـــا، يـــوم الثالثـــاء. ورافقـــت الغواصـــة الجديـــدة، التـــي أطلـــق عليهـــا اســـم "أحـــي 

نيــا راهــاف"، بــوارج حربيــة يحمــل بعضــها صــواريخ والغواصــات األربــع األخــرى التــي صــنعت فــي ألما
واعتبر نتنياهو في كلمة ألقاهـا فـي قاعـدة سـالح البحريـة فـي مينـاء  وزوارق وحدة الكوماندوز البحري.

حيفا أنه "فوق كل شيء، أسطول غواصاتنا يستخدم لردع الذين يتطلعون إلى القضاء علينا. وهـم لـن 
س بنـا بقـوة شـديدة. يحققوا مرادهم. وعليهم أن يعرفوا أن إسرائيل قادرة على ضرب كل مـن يحـاول المـ

وعلى مواطني إسرائيل أن يعرفوا أن إسرائيل هي دولة قوية جدا، ونحن نفعل وسنفعل كـل مـا بوسـعنا 
 من أجل الدفاع عنكم في كل مكان وجبهة".

 12/1/2016، 48عرب 
 
 على منصة الخطاب الذي يقف عليها هنية اغتياليجب ليبرمان:  .21

دور ليبرمـان إنـه ال جـزعـيم حـزب "إسـرائيل بيتنـا" المعـارض أفيقال وزير الخارجيـة السـابق و : وكاالتال
يعقل أن تبقـى )إسـرائيل( تشـعر بـالخوف طيلـة الوقـت، خشـيت أن يصـل المسـلحون الفلسـطينيون إلـى 
ــم يعــد مــن المعقــول أن تحصــل  مقــاهي "تــل أبيــب"، وخشــيت أن ترســل التالميــذ إلــى المــدارس، كمــا ل

 لحة وسكاكين، تماما كمظاهرات حماس في غزة.مظاهرات فلسطينية في القدس تحمل أس
وأضــاف أنــه لــيس معقــوال أن نســتمع لتهديــدات مــا وصــفه بــزعيم حمــاس فــي غــزة إســماعيل هنيــة ضــد 
)إسرائيل(، يجب أن يتم اغتياله على منصة الخطاب الذي يقف عليها، هذه االحتفاالت التـي تنظمهـا 

جتمـــاعي، ولـــذلك يجـــب أال تبقـــى )إســـرائيل( حمـــاس تجـــد طريقهـــا للماليـــين عبـــر شـــبكات التواصـــل اال
تتصـرف بمنطـق عـدم الـرد، آمـال أن تتغيـر الحكومـة الحاليـة، ويـأتي آخـرون بـدال عنهـا يعرفـون كيــف 

 يضعون حدا لهذه الهجمات الفلسطينية.
 12/1/2016، الين أونفلسطين 
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 ينبقتل فلسطيني "إسرائيل"ليبرمان ينتقد وزيرة خارجية السويد بعد اتهامها  .22
وجـه وزيـر الخارجيـة اإلسـرائيلي السـابق أفيجـدور  ليبرمـان انتقـادات الذعـة : عـالء الريمـاوي -القدس 

، بقتــل "إسرائيلـ"لـوزيرة الخارجيـة الســويدية مـارغوت وولســتروم، علـى خلفيـة اتهامــات وجهتهـا األخيــرة لـ
وقـال ليبرمــان  نية."مـن دون محاكمـة" فـي موجـة األحــداث التـي تشـهدها األراضـي الفلسـطي فلسـطينيين

فــي تصــريحات نقلتهــا اإلذاعــة اإلســرائيلية العامــة )رســمية(، يــوم الثالثــاء "إن العمــل الوحيــد الــذي لــم 
 للفلسطينيين والقيام بعملية طعن"، وفق تعبيره. االنضمامتفعله وزيرة خارجية السويد إلسرائيل، هو 

 13/1/2016، ، أنقرةلإلنباء األناضولوكالة 
 
 : تنظيم "داعش" يحاول اختراق األردنعاموس جلعاد .23

عبـر مسـؤول إسـرائيلي كبيـر عـن قلقـه بشـأن مسـتقبل االسـتقرار فـي األردن فـي : شـوقي عال -القدس 
ضــوء زحــف حركــات مقاتلــة يقودهــا إســالميون بالمنطقــة وذلــك فــي ابتعــاد عــن تحفــظ إســرائيل المعتــاد 

 بشأن جارها وشريكها األمني.
شار إقليمي بارز لوزير الـدفاع اإلسـرائيلي موشـي يعلـون فـي مقابلـة مـع وقال عاموس جلعاد وهو مست

 مجلة الدفاع اإلسرائيلية "يوجد نظام مستقر في األردن الذي يتعامل مع تحديات هائلة."
وبشكل عام يلـزم المسـؤولون اإلسـرائيليون أنفسـهم فـي التصـريحات بالثنـاء علـى تصـرفات األردن لكـن 

كبيـر مـن الالجئـين علـى األردن مـن سـوريا والعـراق اللـذين يسـيطر تنظـيم  جلعاد أشار إلى تـدفق عـدد
وقـــال جلعـــاد "لـــيس هنـــاك شـــك فـــي أن تنظـــيم الدولـــة  الدولـــة اإلســـالمية علـــى مســـاحات كبيـــرة فيهمـــا.

ن كـان ذلـك علـى نطـاق ضـيق حتـى اآلن. "لـذا لـديهم  اإلسالمية يحاول اختراق )األردن( مـن هنـاك وا 
 ن أيضا لكن ينبغي اإلعجاب بقدراتهم )األردن( في الجيش وغيره."مخاوف. يجب أن نقلق نح

 12/1/2016، وكالة رويترز لألنباء
 
 تبرير مداهمة جامعة بيرزيت تحاول "إسرائيل" .24

اإلعالميـة تبريــر الهجــوم الـذي نفذتــه قــوة  ماكينتهــافـادي أبــو سـعدى: حاولــت إســرائيل وعبـر  –رام هللا 
زيــت، وتمشــيط البنايــات ومصــادرة خــزائن تابعــة للطــالب وأجهــزة مــن جــيش االحــتالل علــى جامعــة بير 

ـــر مـــن الكراســـات  ـــتم اســـتخدامها فـــي المظـــاهرات والكثي ـــادق بالســـتيكية ي ـــوتر وأعـــالم حمـــاس وبن كمبي
 والوثائق، بحسب ما زعمت الصحف العبرية.

جهـات وادعت جهات أمنية فـي كتيبـة الضـفة الغربيـة أن الهـدف مـن اقتحـام الجامعـة هـو البحـث عـن 
محرضــة ومســؤولة عــن نشــر مــواد محرضــة داخــل الجامعــة وخارجهــا. وادعــى أحــد هــذه المصــادر انــه 
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"يوجد في الجامعة الكثير من المحرضين الذين يمجدون المخربين ويشجعون العمليـات. وهـذه العمليـة 
 كانت واحدة من جملة عمليات تهدف إلى محاربة التحريض".

مات تمت على خلفية التحريض في الشارع الفلسطيني الذي تشـارك وادعت الجهات األمنية أن المداه
فيه وسائل اإلعالم الرسمية في السلطة الفلسطينية على حد زعمها. كما اتهمـت هـذه الجهـات الـرئيس 

 الفلسطيني محمود عباس أنه لم يشجب حتى اآلن أي عملية قتل خاللها مواطنون من إسرائيل.
ص طرقـــا مختلفـــة لوقـــف التحـــريض وقـــام خـــالل األشـــهر األخيـــرة يشـــار إلـــى أن جـــيش االحـــتالل يفحـــ

ـــــت للشـــــهداء  ـــــات وهلل ـــــذ عملي ـــــى تنفي ـــــة فلســـــطينية بذريعـــــة دعوتهـــــا إل بمداهمـــــة عـــــدة محطـــــات إذاعي
الفلسطينيين، باإلضافة إلى ذلك يتعقب الجيش مواقع التواصل االجتماعي العتقال الفلسطينيين الذين 

 يعلنون نيتهم تنفيذ عمليات فدائية.
 13/1/2016القدس العربي، لندن، 

 
 تحذر من صفقة سالح روسية ضخمة إليران "إسرائيليديعوت احرونوت": "" .25

تحذير إسرائيلي ورد يوم أمس، عن طريـق صـحيفة "يـديعوت أحرونـوت" التـي ذكـرت أن : يحيى دبوق
ون "سـباق تسـلح العقوبات االقتصادية لم ترفع حتى اآلن رسميًا عن إيران، ولكن العقوبات ال تحول د

واســع النطــاق يقــوده الجــيش اإليرانــي مــع نفســه لتغييــر ولتحــديث قدراتــه العســكرية". وربطــت الصــحيفة 
ـــع العقوبـــات التـــي يؤكـــد مســـؤولون رفيعـــون فـــي وزارة الخارجيـــة األميركيـــة أن  ـــين هـــذا "الســـباق" ورف ب

 موعدها قريب جدًا، بل خالل أيام.
مليـار دوالر إلعـادة  21ي، بالتوازي مـع رفـع العقوبـات، إنفـاق "يديعوت" ذكرت أن الجيش اإليراني ينو 

بناء ترسانته العسكرية وإلنعاش وسائله القتالية من مختلف األنواع، في حين أن "الجانب الروسي مـن 
األوائــل فــي طــابور تزويــد إيــران بالســالح. ينهــي فــي هــذه األيــام وفــد عســكري روســي مفاوضــات مــع 

، واســتئناف خــط إنتــاج الــدبابات 30دها بطــائرات حربيــة مــن طــراز ســوخوي ــــ الحكومـة اإليرانيــة، لتزويــ
في إيران، داخل منشأة تصنيع كانت قيد اإلنجاز قبل فرض العقوبات، إضافة إلى  72من طراز ت ــ 

األكثر تطـورًا، ويسـتخدم الجـيش الروسـي مثـياًل لهـا  90البحث في تزويد إيران بدبابات من طراز ت ــ 
 الروسية".في الساحة 

وتضيف الصحيفة أن الصفقة الروسية تتضمن أيضًا تزويد إيران بمنظومات صاروخية بر ــ بحر من 
طــراز "ياخونــت"، هــي األكثــر تطــورًا فــي العــالم، إضــافة إلــى وســائل قتاليــة أخــرى، لــم تــذكرها. ويشــير 

الروس واإليرانيين فـي التقرير اإلسرائيلي إلى أن المفاوضات حول صفقة الطائرات الحربية بدأت بين 
آذار الماضي، حينما كان ضـابط إيرانـي رفيـع يقـول إن بـالده تنـوي التـزود مـن روسـيا بطـائرات قاذفـة 
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ــــ  ــــ 30واعتراضـــية مـــن نـــوع "ســـوخوي ـ ". 15"، تـــوازي فـــي قـــدراتها الطـــائرات األميركيـــة مـــن نـــوع "إف ـ
قبـــل سيشـــهد وصـــول أول وأضـــاف: "كـــل ذلـــك يضـــاف إلـــى حقيقـــة واقعـــة بالفعـــل، هـــي أن الشـــهر الم

، مـن أصـل أربـع منظومـات مـن هـذا 300إرساليات من صواريخ منظومة الدفاع الجـوي المتطـورة إس 
نقلت إيران مـن روسـيا المنظومـات الداعمـة فـي المنظومـة،  2015النوع، مع اإلشارة إلى أنه في نهاية 

 هي الرادار المخصص لها".
 13/1/2016، األخبار، بيروت

 
 للهجرة "إسرائيل": انعدام األمن يدفع يهود "الكرمل مدىلـ"دراسة  .26

بخالف دراسات إسرائيلية سابقة، ترى دراسة فلسطينية جديدة أن انعدام الشعور بـاألمن : وديع عواودة
 يشّكل القوة الدافعة للهجرات اليهودية المعاكسة وليس العوامل االقتصادية.

كســـة ومســـتقبل الوجـــود الكولونيـــالي فـــي فلســـطين" التـــي ووفـــق الدراســـة الجديـــدة "الهجـــرة اليهوديـــة المعا
أعـــدها الباحـــث جـــورج كـــرزم والصـــادرة عـــن مركـــز مـــدى الكرمـــل للدراســـات التطبيقيـــة فـــي حيفـــا، فـــإن 
التحـــدي الـــديموغرافي السياســـي الكبيـــر الـــذي ســـيواجه إســـرائيل يكمـــن بقـــدرتها علـــى االحتفـــاظ بأغلبيـــة 

 عاظرم المخاوف لدى اإلسرائيليين.يهودية مهيمنة بالسنوات القادمة نتيجة ت  
وتعتبـــر الدراســـة أن تراجـــع عـــدد اليهـــود يعـــود إلـــى ارتفـــاع الخصـــوبة لـــدى الفلســـطينيين داخـــل الخـــط 

 األخضر، ونضوب موارد الهجرة وازدياد الهجرة المعاكسة.
( 2011-2000وطبقا لإلحصاءات اإلسرائيلية الرسمية، بلغ صـافي الهجـرة اليهوديـة المعاكسـة بـالفترة )

ألــف مهــاجر ســنويًّا، لكــن الدراســة الفلســطينية تــرجح أن عــدد اليهــود  13ألفــا أي أكثــر مــن  148نحــو 
 الفارين من إسرائيل أكبر بكثير وأن سلطات االحتالل تتعمد إخفاء العدد الحقيقي.

 
 تراجع األمن

الثـة ماليـين ومئـة وتالحظ الدراسة أنه رغم الدعاية اإلسرائيلية الواسعة، لـم تسـتطع استحضـار سـوى ث
 مليونا اليوم(. 14( من أصل إجمالّي يهود العالم )2012-1948ألف مستوطن خالل الفترة من )

( 2006( مـروًرا بحـرب لبنـان الثانيـة )عـام 2000وتؤكد أنه ابتداء من انتفاضـة القـدس واألقصـى )عـام 
لجــذب إليهــا، بســبب تعاظمــت عوامــل الطــرد الــديموغرافي مــن إســرائيل، فأصــبحت أعلــى مــن عوامــل ا

 تدهور األوضاع األمنية والعسكرية، وتصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية ضد االحتالل.
سـيفوق عـدد  2020وأشارت الدراسـة إلـى أن توقعـات اإلحصـائية اإلسـرائيلية تشـير إلـى أنـه ابتـداء مـن 

 العرب في فلسطين التاريخية عدد  اليهود.
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يحملــون جــوازات ســفر أجنبيــة أخــرى وذلــك وفــق معطيــات دائــرة  وتشــدد علــى أن نحــو مليــون إســرائيلي
، الفتــة إلــى أن الهجــرة اليهوديــة المعاكســة الواســعة ال تعنــي 2015اإلحصــاء المركزيــة بإســرائيل للعــام 

 خسارة أدمغة وكفاءات فحسب بل ترعتبر إشكالية وجودية.
يوضح الباحث كرزم للجزيرة نـت أنهـا وفيما يتعلق بتبعات الهجرة المعاكسة على تركيبة اإلسرائيليين، 

ســتزيد باســتمرار مــن نفــوذ الجماعــات اليهوديــة األرثوذكســية المتزمتــة، وســتدفع اليهــود للتمســك بالنزعــة 
 الفاشية والعسكرية أكثر فأكثر.

 
 ظروف اقتصادية

 كمـا يعتبـر كـرزم أن هجـرة اليهـود مـن فلسـطين سـتقلل احتمـاالت هجـرة يهـود مـن العـالم إليهـا، خاصــة
أصــــحاب الكفــــاءات العلميــــة، ممــــا يعنــــي ازديــــاد تراجــــع قــــوة إســــرائيل بــــالنواحي التكنولوجيــــة والعلميــــة 

 واالقتصادية.
وفي تصريح للجزيرة نت، يتفق رئيس الكنيست األسبق أفرهام بـور  مـع الدراسـة حـول توقعـات تبعـات 

اك أسـبابا أخـرى للهجـرة لكـن بـور  يشـدد علـى أن هنـ الهجرة المعاكسة على جودة إسـرائيل ومواطنيهـا.
المعاكسة منها غالء المعيشة وتفشي الفساد وضعف الوالءات الوطنية في ظل تحول العالم إلى قريـة 

ويتابع "ال أقلل من دور التوترات األمنية، لكن العالم بالسنوات األخيرة لم يعد أكثر أمنا لليهود  واحدة.
 من إسرائيل، وفرنسا مجرد مثال".

 12/1/2016، دوحةالجزيرة نت، ال
 
 اإلسرائيلي االستيطانية المتطرفة على الجيش الدينيةتأثير الصهيونية  .27

دعا الحاخام الرئيسي السابق للجيش أفيحاي رونتسـكي، الحاخـام الرئيسـي الحـالي رافـي : بالل ضاهر
رئــيس أركــان الجــيش غــادي آيزنكــوت نقــل "دائــرة  بيــرتس، إلــى االســتقالة مــن منصــبه فــي أعقــاب قــرار

 الوعي اليهودي" في الجيش من الحاخامية العسكرية إلى شعبة القوى البشرية.
واعتبر رونتسكي، خالل مقابلة في إذاعة الجيش اإلسرائيلي، اليوم، أن قرار آيزنكوت هو "تعبيـر عـن 

 فقدان الثقة بالحاخامية العسكرية، وأنها غير قادرة على اإلشراف المضامين".
عي اليهـــودي" مســـؤولة عـــن تلقـــين جنـــود وضـــباط الجـــيش بمفـــاهيم وأفكـــار ويشـــار إلـــى أن "دائـــرة الـــو 

الـديني  –يهودية، علما أنه فـي السـنوات األخيـرة سـيطر علـى الـدائرة حاخامـات مـن التيـار الصـهيوني 
 االستيطاني المتطرف، وفي مقدمتهم رونتسكي.
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يزنكوت، وطالبوا نائب وزيـر وهاجم أعضاء كنيست من كتلة "البيت اليهودي" اليمينية المتطرفة قرار آ
األمن ايلي بن دهان، وهو نائب شديد التطرف من "البيت اليهودي"، بإلغاء قرار رئيس أركان الجيش 

بقاء الدائرة تحت مسؤولية الحاخامية العسكرية.  وا 
واعتبـــر عضـــو الكنيســـت المتطـــرف يتســـلئيل ســـموتريتش، مـــن "البيـــت اليهـــودي"، إن القـــرار يعنـــي أن 

 ش في خطر" وغايته "سحب واجتثاث قوة وتأثير الحاخامية العسكرية".   "صبغة الجي
 12/1/2016، 48عرب 

 
 156إلى االنتفاضة  شهداءعدد  ارتفاع .28

فادي أبو سعدى غزة وأشرف الهور: استشهد أمس ثالثة فلسطينيين برصاص جنود  -رام هللا 
فظة بيت لحم جنوب القدس المحتلة، االحتالل اإلسرائيلي، أحدهم في مدينة بيت جاال التابعة لمحا

 واثنان في بيت عينون قضاء الخليل المحتلة جنوب الضفة الغربية.
 156الماضي إلى أكتوبر وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ بداية الهبة الشعبية في مطلع تشرين األول/ 

 شهيدا.
 13/1/2016، لندن، القدس العربي

 
 لعجزه عن دفع تكاليف االستشفاء يم "البرج الشمالي"يحرق نفسه في منزله بمخ مريضفلسطيني  .29

أضرم شاب فلسطيني مصاب بمرض "التالسيميا" النيران بنفسه يوم الثالثاء في منزله بمخيم : بيروت
"البرج الشمالي" لالجئين الفلسطينيين في منطقة "صور" بجنوب لبنان لعدم تمكنه من دفع تكاليف 

" اللبنانية الرسمية أن الشاب الفلسطيني محمد عمر لإلعالمنية وذكرت "الوكالة الوط االستشفاء.
النار بنفسه بحروق بليغة ونقل إلى المستشفى، حيث أدخل  إضرام( أصيب نتيجة عاماً  23خضير )

وقالت الوكالة إن معالجة خضير من مرض "التالسيميا" تتطلب دخوله  غرفة العناية المركزة.
دفع تكاليفها بعدما قلصت وكالة غوث وتشغيل الالجئين طاقة له على  المستشفى التي ال

 الفلسطينيين "األونروا" خدماتها الطبية وتحملها لتكاليف تحويل المرضى إلى المستشفيات.
 12/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
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عن المسجد  فلسطينيا   55منذ بداية الشهر.. وسياسة إبعاد  "األقصى"اقتحموا  مستوطنا   145 .31
 مرةمست
قمعت قوات االحتالل بالقوة العسكرية، أمس، وقفة فلسطينية احتجاجية : نادية سعد الدين -عمان

ضد اقتحامات المستوطنين المتواصلة للمسجد األقصى المبارك، كما حدث باألمس، مما أسفر عن 
قصى وأطلق المحتجون، ومنهم الفلسطينيون المبعدون عن األ وقوع إصابات بين صفوف المواطنين.

بأمر إسرائيلي والمدرجات أسماؤهن ضمن ما يسمى "القائمة السوداء"، هتافات منددة بعدوان 
 االحتالل الذي يوفر الحماية الكاملة القتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد.

إال أن قوات االحتالل قامت بتفريق المحتجين بقوة السالح، مما تسبب في إصابة العديد منهم 
ما سمحت للمستوطنين باقتحام األقصى، تحت حمايتها، من جهة باب المغاربة، وتنفيذ بجروح، بين

 جوالتهم االستفزازية ومحاولة أداء طقوسهم التلمودية داخل باحاته.
مستوطنًا اقتحموا األقصى خالل الربع األول فقط من  145ويضاف هؤالء المقتحمون إلى أكثر من 

فلسطينيًا من القدس المحتلة عن المسجد من  55ر سياسة إبعاد نحو الشهر الجاري، تزامنًا مع استمرا
 دون قرار قانوني.

 13/1/2016الغد، عم ان، 
 

 حملة لتعمير بيوت أهالي الشهداء بفلسطين .31
انطلقت على مواقع التواصل االجتماعي في فلسطين ودول عربية أخرى حمالت إلعمار بيوت 

ت االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية، عقب تنفيذ شباب الشهداء الفلسطينيين التي هدمتها قوا
 فلسطينيين عمليات طعن ودهس متفرقة بحق جنود احتالل ومستوطنين يهود بالضفة.

آالف المشاركات جاءت على وسم "#حنعمر_بيت_الشهيد" ووسوم أخرى لجمع تبرعات من الداخل 
شهداء، وأبرزهم الشهيد مهند الحلبي، حيث والخارج إلعادة إعمار ما دمره االحتالل من بيوت لل

 ألف دوالر تقريبا( 62ألف شيكل إسرائيلي ) 245قامت جامعتا بيرزيت ورام هللا بجمع مبلغ يفوق 
 إلعادة إعمار المنزل حيث ساهم الطلبة في تحصيل هذا المبلغ.

ميعها، ألقى هذا التكاتف الذي ظهر عبر المشاركة على الوسم، أو المشاركة في التبرعات وتج
حيث  -وفق مغردين-بالضوء مجددا على قدرة المجتمع الفلسطيني على حماية خيارته في المقاومة 
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يستطيع المجال الشعبي توفير مجال من األمان المادي والمعنوي ألسر الشهداء وضحايا التهجير 
 .والتدمير القادم من االحتالل، مما يمنح بيئة المقاومة حاضنة قوية وفق قولهم

 12/1/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 أسرى فلسطينيين معرضون لموت مفاجئ في أي لحظةثالثة  :هيئة شؤون األسرى .32
عيسى قراقع: إن الحالة الصحية لثالثة  ،قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين رائد الفي: -غزة 

القيق وعبدهللا أبو جابر أسرى مضربين عن الطعام في معتقالت االحتالل "اإلسرائيلي"، وهم محمد 
 وكفاح حطاب، أصبحت خطيرة جدًا، ومعرضون لموت مفاجئ في أي لحظة.

وذكر قراقع في بيان صحفي أمس، أن "هذا الوضع يجرى في ظل عدم تجاوب الجهات "اإلسرائيلية" 
مع مطالب المضربين"، وأضاف أن اثنين من األسرى يتواجدان في مستشفى العفولة "اإلسرائيلي" 

وأشار إلى أن الصحفي القيق  هما القيق وحطاب، فيما يتواجد األسير أبو جابر في مستشفى الرملة.و 
هو أول أسير فلسطيني مضرب عن الطعام تم تطبيق قانون التغذية القسرية بحقه، والذي أقرته 

 حكومة االحتالل في شهر يوليو/تموز من العام الماضي بهدف كسر إرادة المضربين عن الطعام.
 13/1/2016الخليج، الشارقة، 

 
 بالتدخل لوقف اإلبعاد عن األقصى األردنلب االشيخ عكرمة صبري يط .33

طالب رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، الشيخ عكرمة صبري، األوقاف األردنية بضرورة التحّرك 
نية السياسي والدبلوماسي العاجل، للضغط على سلطات االحتالل حتى تتراجع عن سياستها العدوا

 ّتجاه المّصلين في المسجد األقصى واستمرارها في إبعادهم عنه دون وجه حق.
المجتمعْين العربي والدولي بأحداث خارج  انشغالوانتقد الشيخ صبري في تصريحات لقدس برس 

القدس، و"ال يلتفتان للقدس أصال، وهي المدينة التي تتعرض للتهويد واالستيطان وخلع جذورنا 
"صبري"، الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية أي توتر يحصل في القدس نتيجة هذه وحّمل  منها".

ونظمت الهيئة العليا اإلسالمية وهيئة المرابطين بالقدس الشريف، مؤتمرا صحفيا اليوم  االقتحامات.
الثالثاء، بالقرب من "باب األسباط" أحد أبواب المسجد األقصى، ووقفة احتجاجًا على سياسة اإلبعاد 

 تمارسها شرطة االحتالل بحق الفلسطينيين. التي
 12/1/2016قدس برس، 
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 القدس: قوات االحتالل تعتقل زوجة األسير أبو عيشة .34
 أبوغوش زوجة المعتقل سامر  أبواعتقلت قوات االحتالل في مدينة القدس الشابة روان : رام هللا

 عيشة من حرم الجامعة العبرية في القدس )جبل المشارف( ظهر اليوم.
واعتقلت قوات االحتالل كال من سامر أبو عيشة وحجازي أبو صبيح من مقر الصليب األحمر في 

 من الشهر الحالي. السادسالشيخ جراح، في 
األول/ من كانون  24في مقر الصليب األحمر منذ  اعتصماوكان كل من أبو صبيح وأبو عيشة 

 هر.أش لستةالفائت رفضا لقرار إبعادهما عن المدينة  ديسمبر
 12/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 تشييع جثمان الشهيد نشأت ملحم في بلدته .35

يع فجر اليوم األربعاء، جثمان الشهيد نشأت ملحم، منفذ عملية : رام هللا النار في شارع  إطالقشر
، في بلدته عرعرة، والذي استشهد يوم الجمعة الماضي بعد مطاردة استمرت أبيب"ديزنغوف" بتل 

 وعا بعد موعد تنفيذ العملية.اسب
العبري انه تم إبال  عائلة الشهيد قبل وقت قصير من تسليم الجثمان،  اإلخباريموقع "واال"  وأفاد

 العائلة فقط. أبناءمن  أشخاصالفتة إلى إن عملية التشييع تمت بحضور عشرة 
ليمه بضمان عدم حدوث ما تسليم الجثمان، مشترطا تس أرجأوكان وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي قد 

 اسماها "مظاهر تحريض" خالل عملية التشييع.
 13/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 ة جحابوك يحجب صفحة الرسامة أمي   فيس .36

األحد صفحة رسامة الكاريكاتير في موقع  يومبوك  حجبت إدارة موقع التواصل االجتماعي فيس
وقالت أمية  يغات من أشخاص عن نشرها رسومات مسيئة.الجزيرة نت أمية جحا بدعوى تلقيها تبل

بوك عن هذه التبليغات، مشيرة إلى أن هذه الرسائل  جحا إنها فوجئت بوابل من رسائل من إدارة فيس
أخذت تأتي تباعا، ثم فوجئت بدخول إسرائيليين إلى صفحتها ونشرهم صورا مسيئة وتعليقات تشمت 

 صر على الشعب الفلسطيني وغيرها من الصور المؤيدة إلسرائيل.بالشهداء الفلسطينيين وتتوعد بالن
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وردا على ذلك قامت أمية جحا بحملة مضادة مع أصدقاء صفحتها وبدؤوا بمساندتها بشكل تفاعلي 
بوك بدأت بعد ذلك بحذف بعض  كبير ونشروا رسوماتها على صفحاتهم، مشيرة إلى أن إدارة فيس

بوك أي نشاط لها على  وأضافت أنه بعد ذلك بساعات حجب فيس الرسومات التي تم التبليغ عنها.
صفحتها، فال يمكنها مراسلة أحد أو نشر رسوماتها أو التعليق، مشيرة إلى أنه في كل مرة يتم طلب 
كلمة المرور لدخول صفحتها، مما أثار استياءها الشديد إذ لم تصلها منهم رسالة تحذر بحجب 

 الصفحة.
 11/1/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 بحرية االحتالل تستهدف الصيادين شمال غزة .37

عيسى سعد هللا: أطلقت زوارق االحتالل البحرية، فجر أمس، النار على قوارب الصيادين  -غزة 
في صفوف  إصاباتخالل مزاولتهم مهنة الصيد قبالة شاطئ مدينتي جباليا وبيت الهيا دون وقوع 

 الصيادين.
ارق االحتالل فتحت نيرانها خالل ساعة مبكرة من فجر أمس، ما حدا مصادر محلية بأن زو  وأفادت

بالصيادين إلى االبتعاد إلى منطقة الجنوب باتجاه مدينة غزة والهرب إلى اليابسة لتجنب تعرضهم 
 لألذى.

نار متواصل ومستمر وبشكل شبه يومي من زوارق  إلطالقويتعرض الصيادون في شمال غزة 
 ئ المحافظة بشكل متواصل ومكثف.االحتالل التي تجوب شاط

 13/1/2016األيام، رام هللا،   
 
 آخرين ثالثةمواطنا  بينهم فتاة وطفالن ويستدعي  17االحتالل يعتقل  .38

آخرين  3مواطنًا بينهم طفالن وفتاة واستدعت  17شنت قوات االحتالل، أمس، حملة اعتقاالت طالت 
 لقدس، والخليل، وطولكرم، وأريحا. خالل عمليات دهم في محافظات جنين، ونابلس، وا

ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات االحتالل، فجر أمس، صحافيًا من مدينة جنين، وثالثة شبان من 
 بلدة كفر دان غربا، وعاماًل من مخيم جنين.

وقالت مصادر أمنية ومحلية، إن قوات االحتالل، اعتقلت مراسل فضائية "فلسطين اليوم" في جنين، 
 عامًا(، وهو أسير محرر أمضى عدة سنوات في سجون االحتالل. 38مد السعدي )مجاهد مح
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عامًا(، من مخيم جنين، بذريعة 24من جهة أخرى، اعتقلت قوات االحتالل الشاب محمد علي مثقال )
وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات ، وجوده في الداخل دون تصريح، وفقا لما ذكرته مصادر أمنية

وفي محافظة القدس اعتقلت قوات االحتالل خمسة مواطنين ، ين من مدينة نابلساالحتالل مواطن  
 بينهم طفالن وفتاة.

 13/1/2016األيام، رام هللا،   
 
 ة تغلق أبوابها حتى إشعار آخرغزة: الجامعة اإلسالمي .39

دارةمن جهة  اإلسالميةسعد هللا: دفع خالف حاد بين نقابة العاملين في الجامعة  عيسى-غزة   وا 
 أبواب إغالقالجامعة أمس، وبشكل مفاجئ عن  إدارةمجلس  إعالنإلى  أخرىالجامعة من جهة 

 وحتى إشعار آخر. األربعاءابتداًء من اليوم  واإلداري األكاديميالجامعة وتعليق العمل 
حديث لـ"األيام" أن في وأوضح الدكتور مشير عامر مدير العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية 

منها  األزمةالمالية الحادة اضطرت مؤخرًا إلى اتخاذ قرارات للتغلب على  األزمةمعة وتحت وطأة الجا
 باإلضافة األعباءتحميل االكاديميين المزيد من  إلى إضافة %10تخفيض رواتب العاملين بنسبة 

القت رفضًا التي لها عالقة بالتقاعد وغيرها، مبينًا أن هذه المقترحات  األخرى اإلجراءاتبعض  إلى
اتخاذ  إلىالجامعة  إدارةواالكاديمي دفع  اإلداريمن نقابة العاملين التي أعلنت عن تعليق العمل 

حرصًا على مصلحة الجامعة والطلبة وإلتاحة  خرآ  إشعارالجامعة حتى  أبواب بأغالققرار  
 حل المشاكل القائمة بهدوء. أمامالمجال 
حافي مقتضب وزعته مساء أمس عن إغالق أبوابها وتعليق في بيان ص اإلسالميةالجامعة  وأعلنت

 العمل األكاديمي واإلداري اعتبارًا من صباح اليوم األربعاء وحتى إشعار آخر.
وقالت الجامعة في البيان: حفاظًا على مصلحة الجامعة، واستنادًا للصالحيات المخولة لمجلس 

دارة الجامعة، تعلن الجامعة اإلسالمية ع ن إغالق الجامعة وتعليق العمل األكاديمي األمناء وا 
 واإلداري اعتبارًا من صباح اليوم األربعاء وحتى إشعاٍر آخر.

 13/1/2016األيام، رام هللا،   
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 موقع إلكتروني أمريكي يعرض شققا  لإليجار في مستعمرات إسرائيلية تحرك فلسطيني ضد   .41
إجراءات ضد الموقع األمريكي على  ف ب: تعهد مسؤولون فلسطينيون أمس باتخاذ أ-القدس 
"اير بي اند بي"، بسبب عرضه شققًا لإليجار في مستعمرات الضفة الغربية المحتلة على  اإلنترنت

قوم عشرات من المستوطنين بطرح منازلهم لإليجار وي صفحاته، موضحا أنها موجودة داخل إسرائيل.
 عبر هذا الموقع في عدة مستعمرات في الضفة الغربية المحتلة.

أو ال،  اإلسرائيليةويعتبر المجتمع الدولي المستعمرات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة 
 ويعتبر االستيطان العائق األول أمام عملية السالم.

، في توافق مع سياسة الحكومة، التفريق بين المستعمرات وبين اإلسرائيليةاحة ورفضت وزارة السي
وقالت متحدثة باسم الوزارة إن "الوزارة تنصح بالزيارة واإلقامة في كل مكان في البالد  باقي إسرائيل.

 دون تفرقة بين أي مكان أو آخر".
الشركة  بإمكانض التفاصيل، لكن طرح منازلهم لإليجار وعر  اإللكترونيوبإمكان مستخدمي الموقع 

 الخادعة وغير الصحيحة. اإلعالنات إزالة
وعضو مؤسس في  اإلنسانمن جهته، دعا عمر البرغوثي وهو ناشط فلسطيني في مجال حقوق 

إلى تغيير  األمريكية" الشركة إسرائيلحركة "المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على 
 سياستها.

 اإلسرائيليةتقوم باستثناء كافة المستعمرات  أنشركة )اير بي اند بي( وعليها  بإمكانوقال البرغوثي: "
بموجب القانون  اإلنسانمهمة نحو االمتثال مع التزاماتها تجاه حقوق  أولىمن عروضاتها كخطوة 

 الدولي".
 13/1/2016األيام، رام هللا،   

 
 الهدم ووقف البناءنابلس.. سلطات االحتالل ُتخطر ستة منازل فلسطينية ب .41

سّلمت سلطات االحتالل اإلسـرائيلي، اليـوم الثالثـاء، عـدة عـائالت فلسـطينية فـي قريـة "دومـا"، جنـوبي 
مدينة نابلس، الواقعة شمال القدس المحتلة، إخطارات هدم ووقف بناء لمنشآت عمرانية بدعوى "البناء 

 دون الحصول على التراخيص الالزمة".
دومــا، عبــد الســالم دوابشــة، أن مــا تســمى "لجنــة التنظــيم والبنــاء" التابعــة وأوضــح رئــيس مجلــس قــروي 

لســلطات االحــتالل، دهمــت القريــة، بحمايــة جــيش االحــتالل، واقتحمــت خربــة "المــراجم" المجــاورة لهــا، 
وقال دوابشة، في حـديث خـاص  وسّلمت ست عائالت إخطارات بهدم منازلها ووقف البناء في أخرى.



 
 
 
 

 

 27 ص                                              3811 العدد:        13/1/2016 األربعاء التاريخ: 
  

سلطات االحتالل تتذرع بأن تلك المنازل أنشأت فـي منـاطق "سـي"، )وهـي منـاطق لـ "قدس برس"، إن 
 خاضعة لإلدارة األمنية والمدنية اإلسرائيلية(، دون الحصول على التراخيص الالزمة.

وأشــار دوابشــة إلــى أن ســلطات االحــتالل أمهلــت المــواطنين، "المرخطــرة منــازلهم بالهــدم ووقــف البنــاء"، 
ة مقر "اإلدارة المدينة" في مستعمرة "بيت إيل" المقامـة علـى أراضـي المـواطنين، ساعة لمراجع 48مدة 

 شرقي رام هللا، الواقعة شمال القدس المحتلة، لالعتراض على القرارات ووقف تنفيذها.
 12/1/2016، قدس برس

 
 غزة.. ذوو الشهداء ينصبون مشانق رمزية أمام مجلس الوزراء .42

ذوي شهداء الحرب األخيرة على قطاع غزة اليوم الثالثاء مشانق  نصب العشرات من: إيهاب العيسى
رمزية لهم أمام مجلس الوزراء، احتجاًجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية، وذلك بالتزامن مع عقد 

 2,200وعددهم -وأحضر المشاركون في االعتصام من ذوي شهداء الحرب األخيرة  جلسة المجلس.
 ".اإلعداممنه دوائر على هيئة مشانق ووضعوا رؤوسهم بها تعبيرا عن " حبال سميكا وأخرجوا -شهيدا

ورفع المشاركون في االعتصام لفتات نددت بتجاهل حكومة التوافق صرف مخصصاتهم المالية  
 وذلك على الرغم من مرور أكثر من عام على انتهاء الحرب.

كومة الحمد هللا عدم صرف المشاركين في االعتصام وهم أب لشهيدين إن قرار ح أحدواعتبر 
وطالب رامي الحمد هللا رئيس الوزراء ورئيس  مستحقاتهم المالية هو بمثابة حكم باإلعدام عليهم.

 السلطة محمود عباس بعدم التمييز بين الشهداء وصرف مستحقات شهداء قطاع غزة.
ستحقات شهداء ويشار إلى أن مؤسسة الشهداء التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ترفض صرف م

 الحرب األخيرة على قطاع غزة.
 12/1/2016، قدس برس

 
  2015 للصناعات اإلنشائية "سند"طن إجمالي كمية اإلسمنت الواردة لقطاع غزة عبر  ألف 380غزة:  .43

أظهرت البيانات المتعلقة بحجم كميات اإلسمنت الواردة لقطاع غزة خالل العام الماضي  حامد جاد:
من مجمل كمية اإلسمنت  %80عات اإلنشائية قامت بتزويد القطاع بما نسبته أن شركة سند للصنا

ألف طن عبر شركة  380ألف طن منها  480الواردة على مدار العام الماضي للقطاع والتي بلغت 
 التركي.ألف طن من اإلسمنت  100سند ونحو 
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ألف طن" استهدفت  380رة "وأشارت البيانات ذاتها إلى أن النسبة األكبر من كمية اإلسمنت المذكو 
ألف لصالح مشاريع تنفذها منظمات دولية  25ألف طن ونحو  315مشاريع إعادة اإلعمار بواقع 

 ألف طن لصالح مشاريع تنفذها اللجنة القطرية إلعادة اإلعمار. 40ونحو 
لشهر وسجلت البيانات ذاتها ارتفاعًا في كمية اإلسمنت الواردة خالل الشهر الماضي مقارنة مع ا

ألف طن عبر  40ألف طن منها  100الذي سبقه حيث بلغ إجمالي كمية اإلسمنت الواردة للقطاع 
ألف طن من اإلسمنت التركي الوارد عبر تجار محليين ووسطاء إسرائيليين وذلك  60شركة سند و
 ألف طن تم إدخالها عبر الجهات نفسها خالل شهر تشرين ثاني الماضي ما شكل 78بالمقارنة مع 
 .%22ارتفاعًا نسبته 

وأكد مصدر مطلع على آلية تزويد قطاع غزة بمواد البناء أنه بالرغم من أن كمية اإلسمنت الواردة 
إلى غزة خالل الشهر الماضي كانت األعلى بالمقارنة مع المعدل الشهري للعام الماضي، إال أنها ال 

المختلفة سواء المتعلقة  اإلنشائيةلمشاريع تزال دون الكميات الالزمة لتلبية احتياجات قطاع غزة من ا
 غير المتضررين. المواطنينالخاصة بتلبية احتياجات  اإلسكانيةأو المشاريع  اإلعماربإعادة 
التركي  لإلسمنتاشترط مؤخرًا أن تكون كافة الشركات المستوردة  اإلسرائيليأن الجانب  إلىويشار 

الذي لم تنص  األمر( GRMمواد البناء ) إدخاللية مصنفة ضمن الشركات العاملة وفق ما يعرف بآ
 االستيراد.   إجراءاتعليه االتفاقات المعمول بها بشأن 

وفي سياق متصل بالمشاكل التي تعترض توريد مواد البناء عبر اآللية المذكورة، أعلن وزير األشغال 
جهود إدخال مواد  العامة واإلسكان د مفيد الحساينة أمس في تصريح صحافي أن وزارته تتابع

إلى قطاع غزة من الجانب اإلسرائيلي، سواء للمتضررين أو أصحاب المنازل الجديدة عبر  اإلعمار
 (.Grmالنظام المعمول به )

 13/1/2016األيام، رام هللا،   
 
 "الفراولة" للضفة بعد أوروبا تصد رغزة  .44

صادرات قطاع غزة من الفريز  للمرة األولى هذا الموسم وصلت أول دفعة من: أشرف الهور - غزة
)الفراولة( إلى أسواق الضفة الغربية، بعد تصدير هذا المحصول الزراعي عالي الجودة على مدار 

 السنوات الماضية إلى األسواق األوروبية.
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وحسب ما قال تحسين السقا مدير عام التسويق في وزارة الزراعة، فإن الشحنة تحتوي على سبعة 
طن خالل الفترة المقبلة التي  400وتوقع أن يصل حجم التصدير إلى نحو أطنان من المحصول، 

 ستشهد السماح بعملية التصدير من سلطات االحتالل.
وذكر أن سلطات االحتالل تعمدت تأخير خروج هذا المحصول للتصدير، خشية من منافستها للمنتج 

إلى أسواق الضفة الغربية نحو وكان القطاع قد صدر العام الماضي  اإلسرائيلي في أسواق الضفة.
 طنًا من الفراولة، في وقت يستمر فيه التصدير حتى اللحظة لألسواق األوروبية. 150

 13/1/2016القدس العربي، لندن، 
 

  67لمطالبة بتعويض عن قتل أسرى حرب  "إسرائيل" يقيم دعوى ضد   مصريمحام  .45
وى أمام محكمة شمال القاهرة دائرة ممدوح إسماعيل لبيب دع المحاميأقام : محمد عبد الرازق

عن قتل  جنيه،ماليين  10وطالب فيها بتعويض قدره  إسرائيل،ضد رئيس وزراء  التعويضات،
  بالتقادم.مشيرا أن جرائم الحرب ال تسقط  ،1967حرب يونيو  فياألسرى المصريين 

 أشقاءه حسامو أنه  تعويضات، 2015لسنه  2877حملت رقم  التيدعواه  فيوأضاف "إسماعيل" 
 والذي محمد،إسماعيل لبيب  وهبي، ورثة شقيقهم الشهيد النقيب محمد وسهام وسميةالدين وسلوى 

مشيرا إلى أن الشهيد كان من ضباط سالح  ،1967حرب  فيكان من األسرى الذين قتلتهم إسرائيل 
لمصريين جريمة حرب ارتكبتها دوله إسرائيل بحق األسرى ا التيدعواه أن الجرائم  فيالمدرعات وقال 

 طبقا لمواثيق األمم المتحدة وال تسقط بالتقادم.
 12/1/2016القاهرة،  اليوم السابع،

 
 لروسيا استراتيجيا   يديعوت: حزب هللا بات حليفا   .46

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن قادة من حزب هللا اللبناني يقاتلون إلى : الصحافة اإلسرائيلية
فوا في لقاء أجروه مع موقع "ديلي بيست" األميركي في الضاحية الجنوبية جانب النظام السوري اعتر 

بـ ببيروت، بأن روسيا تزودهم بصواريخ موجهة بالليزر وصواريخ بعيدة المدى، بدون شروط أو 
وقال مراسل الصحيفة روعي كايس إن هذا الدعم يأتي على خلفية اعتبار الروس  التزامات مسبقة.

يران، ويسمحون للحزب باستخدام السالح في أي اتجاه يريده، حزب هللا حليفا لهم  إلى جانب سوريا وا 
 للروس بالشرق األوسط. استراتيجيابما في ذلك ضد إسرائيل، ألن الحزب اليوم يعتبر حليفا 

 13/1/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
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  الفلسطينية يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المغتصبة القضيةالجروان: حل  .47
حل القضية الفلسطينية حال نهائيا يعيد  أنأكد رئيس البرلمان العربي احمد الجروان، ": هرةالقا

وقال الجروان في كلمته االفتتاحية في الجلسة  للشعب الفلسطيني األبي كافة حقوقه المغتصبة".
التي م للبرلمان العربي و 2016-2015الثانية من دورة االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي األول 

بدأت أعمالها اليوم في مقر الجامعة العربية، إن القضية الفلسطينية ستبقى هي القضية المحورية 
قامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس  للشعب العربي الكبير، والبد من استعادة أرضه وا 

ردع سياساته وطالب الجروان، "المجتمع الدولي بالتوقف عن محاباة الكيان الصهيوني و  الشريف.
 االستعمارية واالستفزازية".

في  اإلسرائيليوحمل خالل كلمته، المجتمع الدولي مسؤولية السكوت عن استمرار قوات االحتالل 
والمسيحية في القدس وسائر فلسطين، وقال "نبارك استمرار تأييد  اإلسالميةالتعدي على المقدسات 

الفاتيكان واليونان  اعترافبدولة فلسطين وآخراها  رافلالعتأحرار العالم وبرلماناته الديموقراطية 
ننا ندعو ما تبقى منها من أجل خطوات مشابهة دعما لحقوق الشعب  رسميا بدولة فلسطين، وا 

 الفلسطيني".
 ومثل وفد دولة فلسطين في الجلسة عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد، وصخر بسيسو.

 12/1/2016، الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات 
 
 بركة يبحثان أوضاع العرب داخل األراضي الفلسطينية المحتلةمحمد بن زايد و  عبد هللا .48

بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، في مكتبه بديوان عام  عبد هللااستقبل سمو الشيخ ": وام" أبو ظبي
ون الجماهير العربية في األراضي المحتلة، الوزارة، أمس، محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤ 

وتم خالل اللقاء استعراض أوضاع العرب داخل األراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى عدد من 
 الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

وقدم محمد بركة الشكر لدولة اإلمارات ومؤسساتها الخيرية على المساعدات اإلنسانية والخيرية التي 
 للشعب الفلسطيني، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية في األراضي الفلسطينية المحتلة كافة. تقدمها

 13/1/2016، االتحاد، أبو ظبي
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 توقع اتفاقية تعاون مع وزارة األوقاف الفلسطينية "األعمال الخيرية اإلماراتية" .49
ع وزارة األوقاف الفلسطينية لتوريد وقعت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية اتفاقية تعاون م": وام"

اللحوم األسترالية على مدار العام لصالح فقراء فلسطين وذلك ضمن مشروع األضاحي الذي تنفذه 
 الهيئة سنويا في األراضي الفلسطينية.

وتنص االتفاقية التي تم توقيعها مع صندوق الزكاة التابع لوزارة األوقاف والشؤون الدينية بفلسطين 
يتواصل توريد اللحوم األسترالية ضمن مشروع األضاحي على مدار العام ليتم توزيعها على على أن 

 الفقراء والمحتاجين من األسر الفلسطينية األشد فقرًا.
هيئة وزعت من خالل هذا الإن ، من جانبه قال إبراهيم راشد مفوض هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية

ان من اللحوم المجمدة والمعلبة تم تقديمها من مكتب الهيئة في المشروع العام الماضي عشرات األطن
ألف دوالر وانه تم تنفيذ هذا المشروع  300أستراليا للعام الخامس على التوالي بقيمة تجاوزت مليونًا و

بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الخيرية والراعية لأليتام واألشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين 
مؤسسة صحية ما بين  50ن االجتماعية والحاالت الخاصة، إضافة إلى أكثر من ومؤسسات الشؤو 

 مواطنًا فلسطينيًا. 750ألفًا و 124مستشفيات حكومية وأهلية خيرية واستفاد منه ما يزيد على 
وأشار إلى أن اتفاقية التعاون التي وقعتها هيئة األعمال مع صندوق الزكاة المركزي الفلسطينية 

كيلوغرامات من اللحوم المجمدة لصالح فقراء الشعب الفلسطيني  607ألفًا و 64نحو  تضمنت توريد
في الضفة الغربية وقطاع غزة والتزمت بموجبها هيئة األعمال بالتنسيق المباشر مع وزارة الشؤون 
االجتماعية كشريك في عملية توزيع اللحوم على المستفيدين في غزة فيما التزم صندوق الزكاة في 

 رة األوقاف بالتوزيع حسب كشوفات الفقراء واأليتام المعتمدة لديه.وزا
 13/1/2016، الخليج، الشارقة

 
 عن "أعمال قتل خارج إطار القانون" "إسرائيل"وزيرة خارجية السويد تدعو للتحقيق بمسؤولية  .51

د ما إذا دعت وزيرة خارجية السويد مارجو ولستورم إلى إجراء تحقيق لتحدي الوكاالت: -ستوكهولم 
كانت إسرائيل مذنبة في عمليات قتل فلسطينيين خارج إطار القانون خالل أعمال عنف في الفترة 

ونقلت وكالة أنباء "تي تي" عن ولستورم قولها خالل مناقشة برلمانية: "من المهم إجراء  األخيرة.
  متعمق في هذه الوفيات من أجل التوضيح والمساءلة". تحقيق

 افعة عن حقوق اإلنسان إسرائيل باستخدام القوة المفرطة لقمع االضطرابات.واتهمت جماعات مد
 13/1/2016الحياة، لندن، 
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 "إسرائيل"مدينة إسبانية تتبنى مقاطعة  .51
تبنى حزب اليسار الموحد اإلسباني، وبتأييد من الحزب العمالي االشتراكي اإلسباني، حملة : مدريد

صوت أعضاء مجلس مدينة كاستريون اإلسبانية في إقليم  ، حيثBDSالمقاطعة العالمية إلسرائيل 
 استورياس، لصالح هذه الحملة.

وقد استعرض المنسق العام لليسار الموحد، خوسيه لويس غاريدو، أسباب تبنيهم للمقاطعة، وطالب 
المدن اإلسبانية األخرى بأن تتخذ نفس الخطوة وتقاطع دولة االحتالل على جميع المستويات إلى أن 

 نسحب من األراضي المحتلة وتحترم القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني باالستقالل والحرية.ت
كما تطرق في خطابة أمام أعضاء مجلس البلدية إلى القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة التي ال 

الجئين تنفذها )إسرائيل(، وتحدث عن عدم شرعية المستوطنات والجدار، باإلضافة إلى قضية ال
 والسياسة العنصرية التي تمارسها )إسرائيل(، كما تحدث عن معاناة األهالي في قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة على غرار الكثير من قرارات المقاطعة التي اتخذتها مؤسسات إسبانية، وكان 
 آخرها جامعة برشلونة المركزية.

 13/1/2016فلسطين أون الين، 
 
 لمهاجمتها سفينتهم بأسطول الحرية "لإسرائي"أمريكيون يقاضون  .52

يقاضي عدد من المواطنين األمريكيين إسرائيل في محكمة أمريكية؛ بتهمة : أثير كاكان -واشنطن
"، التي شاركت مع سفينة "مافي مرمرة" التركية في إطار "أسطول 1احتجازها السفينة "تشالنجر

 . 2010الحرية" لكسر الحصار عن غزة عام 
تان تنقالن مساعدات إنسانية لمدينة غزة المحاصرة، عندما تعرضتا للهجوم من قبل وكانت السفين

 مدنيين على متن السفينة التركية.  9، ما أدى لمقتل 2010القوات اإلسرائيلية في أيار/ مايو 
منهم الجنسية األمريكية، فيما يحمل الرابع جنسية بلجيكية، في  3وقال المدعون األربعة الذين يحمل 

ؤتمر صحفي عقدوه الثالثاء في واشنطن، إنهم يطالبون إسرائيل بدفع تعويضات عن "األذى م
 والمضايقات واإلصابات والخسائر التي نتجت عن الهجوم" الذي نفذته القوات اإلسرائيلية.  

وطبقا للدعاوى التي قدمها المدعون األربعة، فإن السلطات اإلسرائيلية لم تطلق سراح السفينة منذ 
 . 2010حتجازها عام ا

وقال محامي المدعين ستيفين شنيبوم، لألناضول إن "الدول لديها حصانة من المقاضاة في المحاكم 
األمريكية، لكنها تررفع في عدد من الظروف". وتابع: "عندما يرتكب موظفون في حكومة أجنبية 
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مواطنين أمريكيين في أي  أفعاال خاطئة في الواليات المتحدة تتسبب بجراح شخصية وغير الئقة ضد
 مكان من العالم، يصبحون غير مؤهلين للحصانة". 

"؛ ألنها كانت تحمل 1وأشار شنيبوم إلى أن هذه االستثناءات تنطبق على حالة السفينة "تشالنجر
 العلم األمريكي، وبالتالي، فهي خاضعة لسلطة الواليات المتحدة. 

 13/1/2016وكالة االناضول، انقرة، 
 
 من األمريكية يا تستعين بطائرات إسرائيلية دون طيار بدال  لمانأ .53

أعلنت وزيرة الدفاع األلمانية أورسوال فون دير ليين يوم الثالثاء خططا سيقوم  :محمد هميمي -برلين
الجيش بموجبها باستئجار طائرات هيرون تي.بي اإلسرائيلية دون طيار من شركة إسرائيل أيروسبيس 

اء طائرات بريديتور بي من شركة جنرال أتوميكس األمريكية للصناعات إندستريز بدال من شر 
وقالت مصادر بالحكومة األلمانية إن المفتش العام )رئيس األركان األلماني( فولكر فيكر  الدفاعية.

وأضافت أن ألمانيا تعتزم  -مثل بريديتور بي أيضا -يفضل الطائرات اإلسرائيلية التي يمكن تسليحها
 .2018بين ثالث وأربع طائرات دون طيار بدءا من العام  استئجار ما

 مليون يورو. 580كلف نحو ف تتمركز الطائرات في إسرائيل وتوسو 
 12/1/2016، وكالة رويترز لألنباء

 
 الفلسطينية إلطالق صحفي فلسطيني اعتقلته السلطةالدولي يدعو معهد الصحافة  .54

طينية إلطالق سراح صحفي محتجز منذ األسبوع دعا معهد الصحافة الدولي اليوم السلطة الفلس
الماضي بتهمة نشر معلومات تفيد بأن السلطات األمنية الفلسطينية ساعدت إسرائيل في القبض 

وندد مدير االتصال وكسب التأييد في المعهد ستيفين إم.  على متهمين بقتل مستوطنين إسرائيليين.
خبارية سليم سويدان منذ الخميس الماضي واتهامه إيليس باعتقال عضو مجلس إدارة شبكة "معا" اإل

بنشر أخبار كاذبة وذّم السلطة. وقال إيليس إن "سجن الصحفي الذي ينشر أخبارا حساسة تهم 
الجمهور العام أمر مخالف للديمقراطية"، مضيفا أنه "يحق للسلطة الفلسطينية أن تنفي التقرير 

 الق سراحه فورا".المشار إليه إن كان غير صحيح". وطالب "بإط
 12/1/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
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 اإلسرائيلي؟ -ماذا وراء التطبيع التركي  .55
  بشير عبدالفتاح
كأن التطورات التي ألقت بظاللها على منطقة الشرق األوسط خالل السنوات الخمــس المنقضية، أبت 

وقت ال يتوقف نزيف الخسائر إال أن تحظى إسرائيل بنصــيب األسد من المغانم االستراتيجية، في 
لدى غالبية دول محيطها اإلقليمي. فما كادت أنقـــرة تتجرع مرارة التداعيات السلبية لما يعــرف 
بالحراك الثوري العربي، وما طوى بين ثناياه من مساع للقوى الدولية، بدعم من حلفاء إقليميين 

إفشال سياسة "صفر مشاكل" التركية، حتى  إلعادة هندسة المنطقة جيواستراتيجيًا قادت بدورها إلى
شرع أردوغان في الهرولة صــــوب إسرائيل متوساًل التطبيع معها، استجداًء للمزيد من التقارب والدعم 
ن اضطر إلى التخلي عن العقبة الكؤود أمام ذلك  من لنـــدن وواشنطن والناتو واالتحاد األوروبي، وا 

 حصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة.التطبيع والمتمثلة في شرط رفع ال
 

 هرولة
كثيرة هي المعطيات الجيواستراتيجية، التي دفعت باألتراك إلى تغيير قواعد التفاوض مع اإلسرائيليين 
في شأن إعادة الدفء لعالقاتهم، لعل من أبرزها: إبرام االتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية 

ع من فتح الباب أمام طهران للخروج من نفق العزلة الدولية في تموز )يوليو( الماضي وما استتب
والعقوبات المفروضة عليها، مثلما تأتي في ارتفاع صادرات النفط والغاز اإليرانية، ومشاركة طهران، 
بدعم روسي، في محاربة "داعش" في سورية والعراق بالتوازي مع انخراطها في المفاوضات الجارية 

 سلميًا. لتسوية األزمة السورية
تعّقد األزمة السورية بعد التدخل العسكري الروسي واندالع األزمة التركية الروسية على خلفية  -

قبل نهاية شهر تشرين  24لقاذفة روسية من طراز سوخوي  16إسقاط مقاتالت تركية من طراز إف 
كيا، ال يستبعد الثاني )نوفمبر( الماضي، وفرض موسكو إجراءات اقتصادية وعسكرية عقابية على تر 

أن تطال صادرات الغاز الروسية لها، دفع باألتراك إلى البحث عن بدائل للغاز الروسي في 
سرائيل، في الوقت الذي أفضى نشر منظومة صواريخ إس  الروسية المتطورة  400أذربيجان وقطر وا 

 في سورية إلى تبديد آمال أنقرة في إقامة المنطقة اآلمنة في شمال سورية.
اق سياسة "صفر مشاكل" التركية بعد أن صارت تركيا تعيش وسط محيط من األعداء إخف -

سرائيل.  والمنافسين والخصوم، إذ توترت عالقاتها مع إيران وروسيا والعراق ومصر واليونان وا 
بالتزامن مع تدهور عالقات أنقرة ببغداد بجريرة تموضع قوات تركية داخل األراضي العراقية على 

 غداد ولجوء األخيرة إلى مجلس األمن الدولي للفصل في األمر.غير رغبة ب
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استمرار الضغوط األميركية والغربية على أنقرة، بإيعاز من تل أبيب، لحمل أردوغان على تطبيع  -
عالقات بالده مع إسرائيل من دون تعنت أو شروط مجحفة، في وقت يتزايد احتياج األتراك للدعم 

الروسي واللجوء العراقي إلى مجلس األمن الدولي إلجبار تركيا على  الغربي في مواجهة التصعيد
 سحب قواتها من األراضي العراقية.

لذلك، وعلى خالف ما كان متبعًا من سعي إسرائيل الحثيث السترضاء تركيا بغية التصــالح معها 
عادة العالقات إلى سيرتها األولى، كان الرئيس التركي، رجـــب طيب أردوغان،  هو الذي بدأ بمغازلة وا 

إسرائيل هذه المرة ودعوتها إلى المصالحة، مشيرًا إلى أن الشرق األوسط سيكسب كثيرًا من تطبيع 
العالقات بين الجانبين. وكم كان الفتًا أن تدير إسرائيل مفاوضات بلورة ورقة التفاهمات األولية مع 

هين، الذي فاوض األتراك بصفته رئيسًا تركيا في سويسرا، من خالل طاقم استخباري يترأسه يوسي كو 
لمجلس األمـــن القومي، فيما غابت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، كما أشارت صحيفة "هآرتس"، عن 
مسار التفاوض، ولم تعلم باألمر برمته إال عبر وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، التي انفردت، من دون 

هذا بينما  ويات ورقة التفاهمات التي تمخضت عنها.سواها، بنشر تفاصيل وأسرار المفاوضات ومحت
 كان يتفاوض عن تركيا وفد ديبلوماسي يترأسه وكيل وزارة الخارجية التركية فريدون سينيرلي أوغلو.

وبناء عليه، بدأت إسرائيل في تغيير موقفها والمطالبة بأن تتم المصالحة وفقًا لشروطها، التي تبيَّن 
تفاصيل التفاهمات األخيرة، أن أنقرة رضخت لها بالكامل. فلقد تضمنت بمرور الوقت ومع انكشاف 

البنود المتفق عليها في ورقة التفاهمات األولية بين الجانبين: رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي بإعادة 
سفيري البلدين إلى أنقرة وتل أبيب. ومن جانبها، استجابت إسرائيل لشرطين تركيين: أولهما، 

. 2013حيث قام رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، باالعتذار من تركيا في آذار )مارس( االعتذار، 
 20وثانيهما دفع تعويضات ألسر الضحايا األتراك العشر، حيث تعّهدت الحكومة اإلسرائيلية بدفع 

مليون دوالر، عبر تأسيس صندوق خيري لمتضرري سفينة "مافي مرمرة"، شهداء أسطول الحرية، 
حب تركيا الدعاوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الدولي ضد العسكريين اإلسرائيليين الذين مقابل س

 قاموا بالهجوم، بموجب قانون سيتم تمريره في البرلمان التركي الحقًا.
 

 "حماس" خارج تركيا
ل ربما لم يكن توصل اإلسرائيليين واألتراك لتفاهم في شــأن االعتذار والتعويض عن حادث أسطو 

قطعت أشـــواطًا  2010الحرية أمرًا مفاجئًا، خصوصًا أن مفاوضات المصالحة بين الجانبين منذ العام 
مهمة على هذا الدرب، مع استمرار الغموض حــول شرط رفع الحصار اإلسرائيلي عن غزة. غير أن 

لتركيا في ما الجــديد من جانب إسرائيل في ورقة التفاهمات الحالية هو ما يتعلق بتقديم حوافز 
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يخـــص أمن الطاقة، حيث سيتم االتفاق على السماح بمــــرور خط للغاز اإلسرائيلي عبر أراضي 
تركيا نحو أوروبــــا، بينما ستنطلق المحادثات بين أنقرة وتل أبيــــب حول إمكانية استيراد األولى للغاز 

قيب عن الغاز في بعض المناطق في شرق اإلسرائيلي وتعــاون اإلسرائيليين واألتراك سويًا في التن
 المتوسط.

أما جديد تركيا في المقابل، فكان تعّهدات في ما يخص موقع القضية الفلسطينية من مفاوضات 
. حيث كشفت القناة العاشرة العبرية، كما صحيفة "هآرتس"، وجود نص اإلسرائيلي-التركيالتصالح 

م أنقرة بمنع انطالق "األنشطة اإلرهابية" ضد إسرائيل ضمن ورقة التفاهمات األولية، يقضي بأن تلتز 
من األراضي التركية، ما يعني أن أنقرة وافقت على الشرط اإلسرائيلي بمنع "حماس" من البقاء أو 
النشاط في تركيا عمومًا، كما قبلت أيضًا بطرد الناشط في الحركة، صالح العاروري، الذي تتهمه 

إرهابية في الضفة المحتلة والتخطيط لعملية اختطاف وقتل ثالثة إسرائيل بتحريك وتمويل خاليا 
مستوطنين من مستوطنة غوش إيتزيون، ومنعه من دخول تركيا أو اإلقامة فيها. أما األمر الجلل في 
هذا الصدد، فكان خلّو ورقة التفاهم بين الجانبين من أية إشارة إلى الشرط األساسي الذي طالما 

بيع مع إسرائيل وعطَّلت من أجله هذا األمر طيلة السنوات الخمس الفائتة، وهو تمسكت به تركيا للتط
 ضرورة إنهاء الحصار عن قطاع غزة.

وخطورة التراجع التركي أنه يصيب في مقتل صدقية أردوغان في ما يخص القضية الفلسطينية أمام 
لعالمين العربي مؤيديه داخل بالده من المحافظين والمتدينين، وفي خارجها على مستوى ا

واإلسالمي، األمر الذي قد يحمل في طياته عواقب وخيمة على شعبية أردوغان وصورته في الداخل 
والخارج. فلطالما تغنى الرجل وتباهى بدعمه للقضية الفلسطينية وعدم استعداد بالده للتخلي عن هذا 

طب أردوغان غير مرة ، خ2010الدعم مهما كانت الظروف. ففي أعقاب حادث أسطول الحرية عام 
في شعبه غير متجاهل العالم أجمع، في البرلمان التركي، وفي مدينتي قونيا وبورصة، مؤكدًا أن غزة 
بالنسبة إلى بالده قضية تاريخية ولن تتراجع أنقرة عن رفع الحصار المضروب عليها. كما سبق 

ركية حينما أعلن أنه ال يقبل ألردوغان أن أثار حفيظة األميركيين واإلسرائيليين والمعارضة الت
بتصنيف حركة "حماس" على أنها منظمة إرهابية، معتبرًا إياها حركة مقاومة تقاتل للدفاع عن 
أرضها، وأن الكثير من أعضائها معتقلون في السجون اإلسرائيلية مع أنهم فازوا في اـــنتــخابات 

راك حركة "حماس" في عملية السالم. ديموقراطية وحرموا مــن حقهم في الحكم، وطالب بضرورة إش
األمر الذي جعل من أردوغان بطاًل شعبيًا بين المسلمين في تركيا وخارجها على نحو مهد األجواء 

 في حينها لما يمكن أن يطلق عليه ظاهرة "األردوغانية"، أو "الترك فوبيا".
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ل ملموس جراء تعرض سفينة لم تتأثر في شك اإلسرائيلية-التركيةوتجدر اإلشارة إلى أن العالقات 
مرمرة الزرقاء، التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، لهجوم من قبل جنود 

، أسفر عن سقوط عشر ضحايا أتراك وجرح 2010أيار )مايو(  31إسرائيليين في المياه الدولية، في 
ع، في استدعاء أنقرة السفير عشرين آخرين. فبينما انحصرت اإلجراءات التركية على أرض الواق

لغاء حكومة العدالة والتنمية ثالث مناورات عسكرية مشتركة كانت مقررة مع  التركي من تل أبيب وا 
الجيش اإلسرائيلي، فضاًل عن مباراة في كرة القدم بين المنتخبين التركي واإلسرائيلي، كما أصدر 

عالقات مع إسرائيل، أخذت نبرة المسؤولين البرلمان التركي قرارًا باإلجماع يدعو إلى مراجعة ال
األتراك تشهد خفوتًا تدريجيًا ملحوظًا خالل األيام القليلة التالية، في ما يخص اإلجراءات العقابية 
الممكنة ضد تل أبيب. حيث تبارى الرئيس التركي ورئيس وزرائه في التحذير من التداعيات السلبية 

مع تل أبيب إلى حدها األدنى وتجميد مشاريع متعددة للتعاون التي قد تترتب على تقليص العالقات 
 على أكثر من صعيد.

وبدوره، فاجأ وزير الدفاع التركي الجميع بتأكيده أن أزمة أسطول الحرية لن تدفع بالده إلى تجميد 
والمتعلق بتصنيع  2010أي اتفاق للتعاون العسكري مع إسرائيل، السيما ذلك الذي أبرم مطلع العام 

معدات عسكرية يستخدمها الجيش التركي لقصف مواقع حزب العمال الكردستاني، فضاًل عن 
مليون دوالر يشمل تصنيع عشر طائرات من دون طيار من طراز "حيرون"،  183مشروع آخر بقيمة 

 وما يتصل بها من معدات عسكرية يعتمد عليها الجيش التركي في عمليات المراقبة واالستطالع.
التعاون االستخباري، وبعد أن أشار نايغل إينكستر؛ خبير المخاطر عبر الحدود في وعلى صعيد 

المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية في لندن، إلى خصوصية العالقة الوثيقة بين "الموساد" ووكالة 
االستخبارات التركية "أمايتي"، حتى في عهد حكومة أردوغان، استند الخبير البريطاني إلى 

ات مسؤولين أمنيين وعسكريين أتراك، الستبعاد انعكاس أي تأزُّم محتمل في العالقات بين تصريح
أنقرة وتل أبيب بجريرة حادثة أسطول الحرية، بالسلب على التعاون الوثيق بين الحليفين 
االستراتيجيين في المجال االستخباري، خصوصًا بعدما أكدت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية 

م تركيا على إغالق القاعدة التي أقامها الموساد شرق األراضي التركية ألغراض التجسس عدم إقدا
 على إيران وغيرها.

 
 العودة إلى الغرب

ومع تعقُّد األزمة السورية على أثر التدخـــل العسكري الروسي، ثم اندالع أزمة إسقاط أنقرة للقاذفة 
مساعي تركيا إلى االستقواء بحلفائها الغربيين ، بدأت تلوح في األفق 24الروسية من طراز سوخوي 
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عبر العودة لالرتماء في أحضانهم، وقد ظهرت مالمح أو بوادر تلك العودة على صعيدي االتحاد 
 .األطلسياألوروبي والحلف 

ففيما يخص االتحاد األوروبي، أثمرت القمة األوروبية التركية التي عقدت في بروكسيل نهاية تشرين 
مبر( الماضي، اتفاقات عدة مبشرة لتركيا في ما يخص حلمها األوروبي، حيث قضت الثاني )نوف

برفع تأشيرة الدخول عن المواطنين األتراك أثناء الدخول إلى دول اتفاقية شينغن اعتبارًا من نهاية 
العــام المقبل، عالوة على إحياء ملــف انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي، وفتح فصل جديد في 

الخاص بالسياسات المصرفية والنقدية. وذلك بعد توقف دام  17لمفاوضات حول الفصل الرقم ا
عامين، مع وعود بفتح خمسة فصول أخرى. كما تم توقيع اتفاقية خطة عمل لوقف تدفق الالجئين 
والمهاجرين عبر تركيا إلى االتحاد األوروبي، تضمنت تقديم دعم يبلغ ثالثة باليين يورو كمساعدات 
لالجئين السوريين في تركيا ونقل عدد منهم إلى الدول األوروبية، وذلك في حال التزمت تركيا وقف 
تدفق الالجئين إليها. وفي اليوم التالي مباشرة، أفاد وزير الشؤون األوروبية وكبير المفاوضين في 

، باتت أقرب الحكومة التركية فولكان بوزكير، بأن المفاوضات الجارية بخصوص األزمة القبرصية
إلى الحل، أكثر من أي وقت مضى، بما سيفتح فرصًا إيجابية جديدة لكال الطرفين. األمر الذي دفع 
رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو منتصف الشهر الجاري، إلى القول إن بالده حققت خالل 

 14ل مفاوضات الـ المفاوضات األخيرة مع االتحاد األوروبي نتائج مهمة تفوق ما تم تحقيقه خال
 عامًا الماضية.

وفي ما يتصل بحلف شمال األطلسي، أعلن أمينه العام منتصف الشهر الماضي استجابة الحلف 
لمطلب تركيا بتمديد نشر بطاريات صواريخ "باتريوت" في ثالث محافظات تركية هي قهرمان مراش، 

 26دة عمل تلك المنظومات في غازي عينتاب، وأضنه، لعام جديد، وكان من المقرر أن تنتهي م
الشهر الجاري. وقبل أسابيع، أعلن األمين العام لـلحلف ينس ستولتنبر  أن الحلفاء اتفقوا على إرسال 
طائرات وسفن حربية وأجهزة إنذار مبكر متطورة إلى تركيا، بعد إرسال فرقاطات ألمانية وطائرات 

ات الجوية ألنقرة على حدودها مع سورية، ضمن "تورنيدو" بريطانية في السابق، بغية تقوية الدفاع
إجراءات وصفها بالدفاعية، تهدف إلى تفادي تكرار حادث إسقاط تركيا طائرة حربية روسية، كما 
ستتيح للحلف فهمًا أفضل للوضع، ومزيدًا من الشفافية ومزيدًا من إمكان التنبؤ، ما من شأنه 

 وفي تهدئة التوترات. المساهمة في تحقيق استقرار الوضع في المنطقة
 13/1/2016، الحياة، لندن
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 الفلسطينيون يطالبون برفع الظلم: كرة النار تكبر .56
 عّمار نعمة
هي الخطوة األخطر على صعيد استهداف الشعب الفلسطيني في لبنان: التقليص الكبير في ميزانية 

مسؤولية دولية إنسانية تجاه "وكالة غوث الالجئين" )األونروا(.. على طريق التفلت النهائي من أية 
 الشعب الفلسطيني في لبنان خاصة وفي الشتات عامة.

ال تتردد الفصائل الفلسطينية في لبنان في استخالص ذلك، وهو األمر الذي لطالما حذرت منه في 
السلطات اللبنانية.. من دون  إلىالمجتمع الدولي كما  إلىالفترة السابقة، وقد توجهت بنداءات كثيرة 

 دوى.ج
والحال أن الفلسطينيين كانوا قد حذروا منذ أشهر طويلة من تقليص مساعدات األونروا التي تعتبر 
بحسبهم الشاهد الحي على قضية اللجوء، وهم يضعون ذلك في إطار المخطط الدولي المستمر 

لى الستهداف المخيمات، وقد أبلغوا األونروا بشكل مستمر من ان هذا التقليص سيكون وبااًل ع
 الوجود الفلسطيني في لبنان، وخاصة على الصعيد الطبي.

ويضع الفلسطينيون هذا التقليص في إطار "مخطط إسرائيلي وأميركي" لضرب اللجوء الفلسطيني في 
لبنان تمهيدًا لضرب مواز لحق العودة. ويرى البعض أن هذا االستهداف يساعد أيضًا في توريط 

ه الساحة، انطالقًا من المخيمات، بما يخرج الالجئين عن فلسطينيين في مخطط يعد لتوريط هذ
 هدفهم األول المتمثل في حق العودة الى ديارهم في بلدهم األم.

ويحذر البعض من دقة المرحلة، كون هذا األمر يأتي في ظل العواصف المذهبية الدموية في 
أهدافها تصفية حسابات مذهبية  المنطقة، مخافة أن يشكل الفلسطيني في لبنان هدفًا هشًا لتيارات من

 أو تخريب الساحة اللبنانية.. وهنا ثمة مسؤولية لبنانية عما يجري، حسب بعض الفلسطينيين.
ويرى هؤالء أن المجتمع الدولي يريد تحميل لبنان مسؤولية عبء الالجئين في إطار مخطط للتملص 

لعربية وكأنها هي األخرى في صدد نهائيًا من تلك المسؤولية، في الوقت الذي تبدو فيه الدول ا
 التخلص من هذا العبء.

والواقع أن الفلسطينيين يطلبون من لبنان التحرك على هذا الصعيد، إذ إن هذا البلد سيتأثر بشدة من 
تراجع الحالة االجتماعية للفلسطينيين على أراضيه، وقد يقع ضحية ما يحصل لهم، سواء لناحية 

حية تحول الساحة اللبنانية مرتعًا ألعمال أفراد فلسطينيين متورطين التوطين على أراضيه أو لنا
 بمخططات خارجية إرهابية.
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من ناحيته، يبدو لبنان عاجزًا، خاصة في ظل حوار مبتور مع الفلسطينيين الذين يناشدون السلطات 
وق المدنية لهذا اللبنانية رفع الصوت عاليًا أمام المجتمع الدولي مع المطالبة المستمرة بتوفير الحق

 الشعب المتشرد.
ويبدو أن األمور تتجه نحو األسوأ، إذ إن لبنان قد تلقى، حسب أوساط فلسطينية، عرضًا، بالحصول 
على مبلغ مالي نظير تحمل مسؤولية الالجئين، األمر المرفوض فلسطينيًا كونه سيساعد المجتمع 

ى لبنان، من دون ضمانات أن تلك الدولي على التنصل من تحمل أعباء الالجئين ورميها عل
المساعدات سوف تستمر في المستقبل. في المقابل، يبدو لبنان منشغاًل بأزمته التي يرى الفلسطينيون 

 أن جانبًا منها يتعلق بمحاولة إشغاله عن تأدية واجباته تجاه الالجئين..
ي، ستستمر في تحركاتها على أن الفصائل الفلسطينية ومعها جمعيات من المجتمع المدني الفلسطين

التصاعدية في إطار خطة معدة للمواجهة، والتي ترى فيها رد فعل طبيعيًا على استهداف الالجئين، 
وهم يطالبون بالتراجع عن جميع القرارات الظالمة التي لم تنصف الالجئ الفلسطيني وحقوقه كما 

 كفلتها المواثيق والمؤسسات الحقوقية الدولية.
ئون في لبنان أمس مراكز األونروا في عدد من المخيمات، ويلمح البعض على وقد أغلق الالج

أن تلك التحركات قد ال تقتصر على حيز جغرافي يحدها في المخيمات،  إلىالساحة الفلسطينية 
التهديد بالتوجه نحو الجنوب، تحديدًا نحو الحدود اللبنانية الفلسطينية، لرفع  إلىويذهب البعض 
المخطط الذي ترجمع الفصائل في "منظمة التحرير الفلسطينية" كما في "تحالف  الصوت أمام هذا

القوى الفلسطينية" على وجوب مجابهته. حتى أن بعض الفلسطينيين قد ذهب الى مطالبة األمم 
المتحدة بتشكيل فريق تقصي حقائق من أجل الوقوف على ما يقولون إنه فساد داخل إدارة األونروا، 

 د األموال باتجاه خدمة الالجئين داخل المخيمات.مطالبين بترشي
في هذه األثناء، استمهلت األونروا، التي تتذرع بعدم وجود أموال كافية لمشروعاتها وتقول إن سياسة 
التقشف تشمل مجاالت عملها في المناطق الخمسة وهي لبنان واألردن والضفة وغزة وسوريا، 

برّد من الجهات المانحة حول وقف سياسية التقليصات  الفلسطينيين حتى يعود مديرها في لبنان
تشهد من الناحية الفلسطينية تصعيدًا غير  أنوزيادة الخدمات المقدمة، بعد عشرة أيام من المنتظر 

 مسبوق، فهل تكبر كرة النار؟
  

 "بو عزيزي األونروا"
ما الّصّحية منها، سيترك كان الجميع مردركًا لما سيحصل. تقليص خدمات منّظمة "األونروا"، ال سيّ 

أثرًا كبيرًا على حياة الالجئين الفلسطينيين داخل المخّيمات. وبالفعل، هذا ما حصل. أمس، أقدم 
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شابٌّ على إحراق نفسه. عمر خضير يئس من عدم قدرته على عالج المرض. تقف "األونروا" وراء 
قليصها خدماتها، ورفضها إعطائه عامًا، على الّتخّلص من الّتالسيميا بت 23عجز الّشاب، ذي الـ

تحوياًل للعالج في المستشفيات. أمام عيادة المنّظمة في مخّيم البرج الّشمالي في صور وقف الّشاّب 
غاضبًا. حانقًا للحال اّلتي وصل إليها. حمل غالون كاٍز، صّب منه الكثير على جسده، وأضرم الّنار 

من جسده نرقل على إثرها إلى مستشفى "جبل عامل"  بنفسه. فأصيب بحروٍق بالغة في أنحاء مختلفة
 في صور للعالج.

بلبلة ولغط، وكالم عن ارتفاع كلفة عالج الشاب بحسب ما قالت عائلة خضير، غير أن ذلك لم 
يكن صحيحًا، فمستشفى "نبيه بري الجامعي" في النبطية حجز مكانًا للشاب وأعرب عن االستعداد 

تشفى الدكتور حسن وزنة أن "األونروا" قد تتحمل جزءًا من كلفة الستقباله. وأوضح مدير المس
عالجه، وفي حال لم تفعل ذلك فإن المستشفى سيقوم بعالجه من دون أي مقابل. وعما إذا ما كان 
أحد أقربائه قد قام بدفع مبلغ من المال مقدَّمًا إلدارة المستشفى، كما أشيع في بعض وسائل اإلعالم، 

ول هذا األمر مطلقًا"، مشيرًا من ناحية أخرى إلى أن "فترة عالجه قد تستغرق أكد وزنة "عدم حص
 من شهر إلى شهر ونصف على األقل".

مليون ليرة ليقبل  25وكان بعض أفراد العائلة قد قالوا إن المستشفى الحكومي في النبطية طلب مبلغ 
الشمالي اّلذي كِفل الّشاب حّتى استقبال الشاب، ما اضطر العائلة للتواصل مع رئيس بلدّية البرج 

 يتمّكن من تلّقي عالج الحروق. أّما مصير عالج "الّتالسيميا" فما زال رهن "كرم األونروا".
ما يعاني منه خضير ليس حالًة فريدة. عشرات آالف الفلسطينيين يرعانون من تبعات "شّح" المنّظمة. 

 يرترجم هؤالء وضعهم غضبًا.
شة حسين نايف( بسبب عدم تغطية "األونروا" لعالجها. وفاة المرأة، وحرق أمس، توّفيت امرأة )عائ

الّشاب لنفسه، إضافًة إلى الحاالت المشابهة التي حصلت في مخّيم "نهر البارد" أخيرًا، أشعل 
األوضاع. حيث أقدمت "اللجان األهلية والشعبية" في البص على إقفال مكتب مدير المخيم للشؤون 

لمنّظمة. وفي مخّيم "عين الحلوة" أيضًا قامت بإقفال مكتب مدير خدمات "األونروا" االجتماعية في ا
خراج الموظفين منه.  وا 

ذالل الالجئ الفلسطيني  وعّبر وفد "اللجان األهلية" عن غضبه واستيائه لما وصفه بـ "إهانة وا 
 بحرمانه من أبسط حقوقه في تلّقي العالج واالستشفاء".

المؤسسة الفلسطينية لحقوق " ا" عن تقديم المساعدات ليست جديدة. أفادتسياسة تخّلي "األونرو 
)شاهد( بأّنه "منذ عّدة أشهر فوجئ الفلسطينّيون بقراٍر ال إنساني من قسم الصحة في  "اإلنسان

)األونروا( يقضي بتخفيض خدماتها الصحية لمرضى المستوى الثاني، وهم األغلبية من المرضى 
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في المئة حيث باتت تغطي المنّظمة فقط  20يقصدون المستشفيات للعالج إلى الفلسطينيين، الذين 
 في المئة كما كان ساريًا في العام الماضي". 100في المئة في المستشفيات الخاصة، بداًل من  80

ومن الّشروط التي وضعتها المنّظمة "لجوء المريض أواًّل إلى مستشفيات الهالل األحمر الفلسطيني، 
ذا تعذّ  ذا تعّذر عالجه أيضًا فيها وا  ر وجود العالج فيها يتم تحويله إلى المستشفيات الحكومية، وا 

 يمكن تحويله إلى المستشفيات الخاصة".
 13/1/2016، السفير، بيروت

 
جابات عن الال أسئلة .57  عباس وا 

 عدلي صادق
اطًا غابت في خطابه األسبوع الماضي، في بيت لحم، عرض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، نق

حروفها، وأجاب عن ال أسئلة، على الرغم من الحديث المسبق عن أهمية الخطاب، لكي ينتظره 
مع في الخطاب هو التشديد على رفض فكرة حل السلطة، والدعوة إلى مؤتمر  الفلسطينيون. ما سر

لي، تنم عن دولي. وفي الحقيقة، لم تصدر إشارة، من المراكز الوازنة في المشهدين، اإلقليمي والدو 
رغبة أي طرف في "حّل السلطة"، بل إن فكرًة كهذه لم تصدر إال من داخل السلطة نفسها، فعندما 
نجعلها موضوعًا نكون كالذي يالعب نفسه النرد. ذلك ألن من أعطونا هذه السلطة، ال ينازعوننا 

الصحيح، فأولئك عليها، لكي نسجل ألنفسنا مأثرة التمسك بها وعدم التخلي عنها، بل العكس هو 
 الذين أتاحوا لنا هذه السلطة مغتبطون الستمرارها بالكيفية الراهنة! 

في الوقت نفسه، ليس بهذه البساطة، يمكن الحديث عن دعوة جدية وممكنة، لمؤتمر دولي لتكريس 
، ولن "المبادرة العربية"، والتوصل إلى حل الدولتين، فهذه دعوة من خارج وقائع السياسة الدولية راهناً 

يستجيب لها المقاول األميركي الحصري للعملية السلمية التي فشلت، ولن يتبناها مقاولو الباطن، 
وهذا أمر يعرفه الرئيس عباس جيدًا، أما أن ترطرح الدعوة، اختزااًل، في مناسبة دينية، وكأنها مخرج 

كان غير ممكن أمس  من المأزق، عثرنا عليه؛ فعندئٍذ ينبغي التساؤل عن الجديد الذي جعل ما
 ممكنًا اليوم. 

الغريب أن التفاؤل المصطنع، في هذه الدعوة، جعل الرئيس عباس، في التفصيل، يبشر مسبقًا، بأهم 
زائد واحد، أو غيرها من اللجان  5مخرجات مؤتمر كهذا، فيقول: "تنبثق عنه مجموعة على غرار 

م"، ثم يدلل على فاعلية مثل هذه اللجان، التي تعمل على حل قضايا عديدة في المنطقة وفي العال
 باإلشارة الى ثالثة أمثلة، باعتبارها حلواًل ناجزة، لصراعات في إيران وليبيا وسورية! 
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في المثال اإليراني، كانت إسرائيل المحرك األساسي لجعل موضوع الملف النووي في موضع توافق 
ران، ولم يكن أمر الملف النووي صراعًا إرادات الكبار، فمورست الضغوط للتوصل إلى حل مع طه

بالمعنى الذي يشبه الوضع في فلسطين. أما في ليبيا، فإن اإلرادة الدولية واإلقليمية الناقصة لم تنجز 
نما أنجزت صيغًة ما زالت في طور االختبار والشد والجذب. وفي سورية، احتدم القتال،  حاًل، وا 

ي، فيما اإلرادة الدولية غائبة على صعيد شعب سورية وارتفعت وتائر الصراع مع التدخل الروس
ن حضرت على صعيد "داعش"، وهي إحدى الناكبين، ال المنكوبين. فليس ثمة صيغة  المنكوب، وا 

 حل )ولو نظرية( في سورية حتى اآلن، لكي يجري اختبارها أو تطبيقها، ومن ثم أخذها مثااًل! 
على صعيد الخطابة، أن نقول في المناسبات "إننا لن ربما يكون مطلوبًا على صعيد التمني، كما 

ننا مستمرون في مساعينا في مجلس األمن  نسمح" إلسرائيل بإبقاء الوضع على ما هو عليه، وا 
والجمعية العامة. لكن حقيقة األمر، عّبر عنها الرئيس عباس نفسه، وهي أن "اإلسرائيليين ال يلتزمون 

ينتظرون منا أن نسمح لهم بشيء. كان األوجب أن يرقال، في  بشيء". والمحتلون، في الواقع، ال
توصيف المهام الفلسطينية في المرحلة الراهنة، إننا مستمرون في سعينا إلى تعزيز صمود المجتمع 
نهاض حركته الوطنية، والعمل على وحدة القوى المقاومة لالحتالل بالوسائل المتاحة،  الفلسطيني، وا 

ان سياسيٍّ جامع، يعبر عن طموحاته، ويليق به، وكذلك االستمرار في ومنح شعبنا الحق في كي
مالحقة مرتكبي الجرائم المحتلين، والدعوة إلى مؤتمر دولي، إلدانة اإلرهاب االستيطاني الصهيوني، 

 وعزله ومكافحته! 
بمثل النص الذي طرحه عباس، ويرجيب عن ال أسئلة، ويضع نقاطًا على غير حروف، مع افتراض 

نا نسجل مأثرة التمسك بالسلطة، وعدم التخلي عنها، فيما ال يطالبنا طرف وازن بمثل هذا التخلي؛ أن
يبتعد الرجل عن دائرة الكالم الذي ينتظره الفلسطينيون، ويفتح الباب لظنوٍن تتعلق بالمقاصد 

طة باعتبارها الحقيقية، فيصبح معنى تكرار القول إن أحدًا ال ينبغي أن يحلم بأننا سنتخلى عن السل
 إنجازًا؛ أن الرجل نفسه هو الذي لن يتخلى عن هذه السلطة، وال يحلمن حاسٌد بذلك!

 13/1/2016، العربي الجديد، لندن
 
 جديد الخطاب... قديم .58

 عريب الرنتاوي
الترويج المسبق لخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي ألقاه األربعاء الفائت، ووصفه بـ 

بعد الخطاب، عرفنا أن الرئيس ” ... المقاطعة“، أحدث أثرًا معاكسًا لما توخته ”هام جداً ال“أو ” الهام“
عن حالته الصحية ... لكن الخطاب بمجمله، لم ” الشائعات“بصحة جيدة، في إعقاب مسلسل من 
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يكن له وقٌع حسن على أسماع كثرة كاثرة من السياسيين والمحللين الفلسطينيين والمهتمين بالقضية 
، ”مجرد خطاب آخر“لفلسطينية... الذين ارتفعت سقوف توقعاتهم وتنوعت رهاناتهم، فإذا بهم أمام ا

 ال أكثر وال أقل.
من جهة أولى، أعاد الرئيس طرح كثيٍر من أفكاره القديمة التي عرفها الرأي العام الفلسطيني وخبرها، 

.... ومن جهة ثانية، تحاشى  ”سوى الخيبات“ولم يحصد بنتيجتها الشيء الكثير، حتى ال نقول 
الرئيس اإلجابة على األسئلة التي تشغل أذهان الفلسطينيين، رأيًا عامًا ونخبًا سياسية، وهي على 
العموم أسئلة المستقبل: السلطة، الرئاسة، االنتفاضة، المصالحة، العالقة مع إسرائيل وفقًا لقرارات 

الرئيس في خطابه، ” سّرب“ومن جهة ثالثة،  المجلس المركزي للمنظمة، وغيرها من عناوين ...
تسليم “التي لّوح فيها بـ ” آخر المواقف“مواقف جديدة، عرّدت من قبل كثيرين، بمثابة تراجع عن 

إنجازًا “جديد المواقف، تجلى في العودة إلى قديمها باعتبار السلطة ”... مفاتيح السلطة لنتنياهو
، معروضة ”سلطة ال سلطة لها“والنواجذ، بعد أن كانت يتعين االستمساك به باألسنان ” وطنياً 

، إن لم يسارع المجتمع الدولي إلى مساعدة الفلسطينيين على تحويلها إلى ”للتصفية في المزاد العلني“
 ”.دولة“

انتظر الفلسطينيون أن يعرض عليهم رئيسهم، مالمح خريطة طريق، متعددة المسارات، للمستقبل... 
الداخلي، المتصل بترتيب البيت الفلسطيني، وتحديدًا  –احية، المسار التنظيمي أولها، وأكثرها إلح

عن آليات انتقال القيادة وتجديدها، ” رسمًا توضيحياً “كان الفلسطينيون ينتظرون أن يقدم لهم رئيسهم 
فالرجل دلف عامه الحادي والثمانين، ومن حق شعبه عليه، أن يطمئنه على سالسة االنتقال 

، سيما وأن هذا الملف، ينطوي على كثيٍر من التعقيدات المحلية في ”آليات نقل السلطة”و” لالبدائ”و
ضوء تعدد الرؤوس والطامعين والمتطلعين من جهة، ومع وجود أطراف إقليمية تتحين الفرصة للولوج 

 ”.ما بعد عباس“إلى الساحة الفلسطينية من أوسع بواباتها: بوابة 
وربما ألنه، ال يعتقد أن ” ... أن ماله أخلده“ا ألنه مثلنا جميعًا، يحسب الرئيس لم يفعل ذلك، ربم

مسألة الخالفة وانتقال السلطة وترتيباتها، أمور تهم أحدًا غيره ... وربما ألنه ال خالي الوفاض من 
مفتوحًا عندما تحين لحظة الحق ” توريثه”أي تصور على هذا الصعيد، ويميل إلرجاء الملف و

.. ال ندري، المهم أن الرئيس ترك أهم سؤال يدور في أذهان شعبه ونخبه، بال جواب... والحقيقة .
وها نحن مرة أخرى، نجدها مناسبة لمناشدة الرئيس العمل على إنجاز هذه المهمة، وفي أسرع وقت 
ممكن، حتى ال يبقى باب الخالفة والوراثة مفتوحًا لكل شياطين التدخالت الخارجية المتربصة، بل 

” دولة“أو ” عودة“نعيد التأكيد من جديد، بأن الشعب الفلسطيني، لم يعد ينتظر من الرئيس عباس و 
، فتلك مهام ستظل مطروحة على جدول اعمال خلفه، كل ما هو مطلوب اآلن من ”عاصمة“أو 
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 الرئيس، فيما تبقى له من والية، هو إحكام سد الشقوق والثغرات في البيت الفلسطيني الداخلي، حتى
ال تتحول الحركة الوطنية الفلسطينية، إلى نسخة غير مزيدة وغير منقحة، عن المعارضات السورية، 

 الموزعة بين إسطنبول والدوحة وأبو ظبي والرياض والقاهرة وموسكو وباريس وحتى كازخستان.
صمتها دولة مستقلة وعا“إلى ” السلطة/ اإلنجاز“والرئيس لم يخبر شعبه بالكيفية التي سيحيل بها 

واألرجح أن األمر لم يشغل تفكيره أو تفكير معاونيه كثيرًا، فهم يعرفون أن األمر ال يزيد ” ... القدس
لكنه في المقابل، بدا حازمًا عند التعبير عن استمساكه بالسلطة، ” ... مطاردة خيط دخان“عن كونه 

، ومطالبات أوسع شرائح السلطة التي ستصبح دولة، قاطعًا الطريق على قرارات المجلس المركزي
السلطة وتعريف دورها ومكانتها ... لقد ” م ْوضعة“الشعب الفلسطيني بوقف التنسيق األمني وا عادة 

شهيدًا في  150عاد بالجدل الوطني الفلسطيني إلى المربع األول، ولكأن الشعب الفلسطيني لم يقدم 
رئيس، ولم يتقدم برؤية لها أو حولها، مائة يوم من انتفاضة الحجارة والسكاكين، التي تجاهلها ال

 لكأنها تجري في بلد آخر.
بخالف ما حمالت التوطئة والترويج ” هاماً “لنكتشف بعد االنتهاء من قراءة الخطاب، أنه لم يكن 

وأن األيام، ستتعاقب بعد الخطاب، ” ... المزيد من الشيء ذاته“المبكرة ... وأن الرئيس يقترح علينا 
بله ... وسيمضي الرئيس وصحبه إلى يومياتهم المعتادة، فيما سيظل القلق مستوطنًا كما تتالت من ق

 قلوب الفلسطينيين وعقولهم، أما المجهول ففي انتظارهم.
التي كثر ” ما بعد عباس“قد داهم الفلسطينيين مبكرًا، من دون انتظار مرحلة ” فرا  القيادة“يبدو أن 

 يرة، كما لم يحصل من قبل أبدًا.الحديث عنها وبشأنها في األيام األخ
 13/1/2016، الدستور، عم ان

 
 األنفاقحماس ُتعيد بناء  .59

 عاموس هرئيل
لحماس على األقل في الضفة الغربية وفي  إرهابيةثالث خاليا  األخيرة األسابيعكشف "الشباك" في 

التهام التي . االعتقاالت ولوائح ااإلسرائيليينشرقي القدس خططت لعمليات بالسالح الحي ضد 
طالققدمت في أعقاب ذلك أظهرت نوايا بعيدة المدى: عملية انتحارية، اختطاف  نار. على خلفية  وا 

تصريحات مكررة لقادة حماس في قطاع غزة يبدو أن االتجاه واضح. هناك قادة في حماس يريدون 
مسلحة. وقد  إلى انتفاضة أشهرتحويل الصراع العنيف الحاصل في المناطق منذ أكثر من ثالثة 

 .أيضاً تكون لخطوة كهذه تأثيرات بعيدة المدى على الوضع في القطاع 
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في السلطة الفلسطينية في الضفة  األمنية واألجهزةنجحت حتى اآلن الجهود الموازية إلسرائيل 
ال  األخضرمخططات حماس. العنف في الضفة الغربية وفي داخل الخط  أغلبية إفشالالغربية في 
ـ آخرها وأخطرها  أحياناالنار التي تحدث  إطالقعمليات الطعن والدهس. أيضًا عمليات زال يتميز ب

 إرهابيةكانون الثاني ـ ليست نتاج تنظيمات  1في  أبيبقام بها المخرب من وادي عارة في مركز تل 
نما هي عمليات لمخربين أفراد. لكن  ن نجحت خاليا حماس في الضفة في تنفيذ عملية كبيرة فا إذاوا 

خطوة كهذه ستلقي بظلها على ما يحدث على حدود القطاع حيث يدور هناك صراع أدمغة منذ زمن 
الهجومية  األنفاقالعسكرية لحماس التي عادت لحفر  األذرعاإلسرائيلية وبين  األمنية األجهزةبين 

 باتجاه إسرائيل.
ق من بين حراس جلعاد نعت حماس أحد نشطاء الذراع الذي كان في الساب األولفي منتصف كانون 

التنظيم قرتل بسبب انهيار نفق "شرق خانيونس". الشيء  إعالنشليط. هذا الشخص كما جاء في 
في  األخيرةالوحيد في القطاع الذي يوجد شرق خانيونس هو الحدود مع إسرائيل. خالل المعركة 

رها نفق هجومي حف 32، كشفت إسرائيل عن 2014غزة، عملية الجرف الصامد في صيف 
اإلسرائيلية. وقد  األراضيالفلسطينيون باتجاه إسرائيل. وثلث األنفاق تم حفرها شرقي الجدار ـ داخل 

أعلن الجيش اإلسرائيلي أنه قام بتدمير كل هذه األنفاق، لكن منذ انتهاء العملية تم استئناف الحفر. 
قية هي أن عدد األنفاق حماس تبذل جهود وميزانيات ضخمة في مشروع األنفاق. والتقديرات المنط

 التي اجتازت الحدود يقترب من عددها عشية الجرف الصامد.
مع إسرائيل؟ الحكمة المتعارف عليها تقول ال.  أخرىهل تبحث حماس عن مواجهة عسكرية 

الحرب قبل عام ونصف وآالف السكان لم يحصلوا بعد على  أضرارفالقطاع لم يصحو بعد من 
ي درمرت نتيجة القصف اإلسرائيلي. لكن يحتمل أن يكون هناك سيناريوهين منازل جديدة أو إعمار الت

ـ نجاح حماس في تنفيذ عملية كبيرة في الضفة سيؤدي إلى رد إسرائيلي ضد حماس في  األولاثنين: 
إلى مواجهة لم يرغبا فيها )كما حدث عند خطف وقتل الفتيان  األطرافالذي سيدفع  األمرالقطاع، 

الذي دفع إلى التصعيد قبل سنة ونصف(. الثاني ـ الجهد  األمرعصيون،  الثالثة في غوش
 األمرإلى تخوف حماس من أن إسرائيل ستبادر إلى الرد،  إضافةاإلسرائيلي للكشف عن األنفاق، 

الذي يدفع قادة الذراع العسكري، محمد ضيف ومروان عيسى ويحيى السنوار، إلى المبادرة لهجوم 
بهم رغم الثمن الكبير الذي قد يدفعه القطاع. الفجوات التي نشأت بين الذراع أحادي الجانب من جان

قد تدفع هؤالء الثالثة إلى قرار كهذا بدون تدخل  األخيرةالعسكري والسياسي في حماس في السنة 
 القيادة السياسية التي فوقهم.
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حركة الوصل المركزية بين السنوار هو الضلع الثالثة في قيادة الذراع العسكري لحماس، يعتبر اآلن 
سراحه من السجن  إطالقتم  2011 األولالقيادة السياسية والعسكرية في المنظمة. في تشرين 

اإلسرائيلي في صفقة شليط. شقيقه محمد، قائد وحدة في الذراع العسكري وكان بين المخططين 
سراح  إطالقاجل  سراح السنوار التزم بشكل علني العمل من إطالقالختطاف شليط. حينما تم 

" األسرى الذين بقوا في السجن اإلسرائيلي. وقد نشرت حماس مؤخرا عدة مقاطع فيديو من إخوانه"
فترة خطف شليط، وهذا النشر يهدف إلى الحفاظ على صورة حماس في وعي سكان القطاع كمنظمة 

تعطيها حماس لعمليات "مقاومة" تحارب إسرائيل. لكن يبدو أن هذا يبرهن على األهمية الكبيرة التي 
 الخطف كأداة لفرض التنازالت على إسرائيل.

شعرت أن مشروع األنفاق الهجومية  إذاحماس ربما تباشر في المستقبل إلى الهجوم عن طريق نفق 
في الصورة االستراتيجية التي ترذكر بالوضع الذي كان سائدا  أخرىمرعرض للكشف. هناك عناصر 

والبارز منها هو الضغط الكبير الذي تستخدمه مصر على القطاع. عشية الحرب.  2014في تموز 
الذي زاد من تدهور  األمرالتهريب في رفح،  أنفاقالمصرية جزًء كبيرا من  األمنفقد أغرقت قوات 

الوضع االقتصادي لحماس الذي اعتمد إلى حد كبير في مداخيله على الضرائب على البضائع التي 
 تدخل من خالل األنفاق.

م أن إسرائيل تنقل كميات كبيرة من البضائع إلى القطاع يوميا عن طريق معبر كرم أبو سالم، إال رغ
أن منع خروج سكان القطاع عن طريق إسرائيل )باستثناء حاالت خاصة( يستمر. والحصار يزداد 

وفقط ايام  3ـ  2شدة بسبب رفض القاهرة فتح معبر رفح. فالمعبر يرفتح مرة كل شهرين تقريبا مدة 
ذاآالف محدودة من السكان تنجح في العبور في كل مرة.  قد تم طرحها قبل  أفكاركانت هناك  وا 

اإلسرائيلية حول المشاريع بعيدة المدى في مجال البنى التحتية للقطاع ـ  األمن أجهزةنصف عام في 
يه من المستوى قد تالشت بتوج األفكارميناء عائم وحتى جزيرة اصطناعية ـ فان كل هذه  إقامةمثل 

 السياسي.
رغم محدودية  األخيرةبالنسبة للذراع العسكري، الموقف التنفيذي للمنظمة تعزز في الحرب 

التي بلورها محمد ضيف ـ نقل الحرب إلى ارض العدو، إسرائيل، من خالل  األفكار. اإلنجازات
)مناطيد( ـ أثبتت  الهجوم بواسطة األنفاق واستخدام الكوماندو من البحر )غواصين( ومن الجو

بالنسبة لحماس. وقبل انتهاء الحرب أطلقت  إنجازنفسها. تنقيط الصواريخ إلى مركز البالد يعتبر 
المنظمة راجمات بشكل مكثف باتجاه البلدات المحيطة في غزة بعد أن اكتشفت أن السكان هناك هم 

 نقطة ضعف إسرائيل.
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الصراع؟  إشعالفي المستقبل القريب سبب يعيد ما زالت قائمة اآلن. هل سيظهر  األفكاركل هذه 
االستخبارات الحظت استعدادات لحماس لتنفيذ  أجهزةيصعب على إسرائيل توقع ذلك مسبقا. رغم أن 

في إسرائيل إلى استعداد واسع  األمروتمت ترجمة هذا  2014عملية بواسطة األنفاق في صيف 
في عدد من المرات في تنبؤ رد حماس ووقف االستخبارات  أخطأتالحرب. وفي السياق  إلمكانية
 .إنهائهاالنار أكثر من مرة خالل الحرب إلى أن تم التوصل إلى تفاهمات أدت إلى  إطالق

تم الحديث عن تقدم في بلورة  أشهرما الذي تفعله إسرائيل فيما يتعلق بتحدي األنفاق؟ قبل بضعة 
. األرضلتنفيذه على  األوليةوالخطوات  نفاقلألالحل التكنولوجي الذي سيساعد على الكشف المبكر 

رفيعة قالت مؤخرا لصحيفة "هآرتس"  أمنيةوزارة الدفاع أبقت على تفاصيل الخطة سرية. لكن جهات 
 2.8جدار جديد حول القطاع مع حل تكنولوجي لموضوع األنفاق تبلغ  إلقامةإن التكلفة المتوقعة 

زانية الدفاع للسنة الحالية. وفي وزارة الدفاع يقولون إن كل مليار شيكل. وهذا البند لم يتم شمله في مي
ال فال يمكن تطبيق الخطة  عمل لتحسين الجدار في القطاع يجب أن يأتي من خارج الميزانية وا 

 متعددة السنوات للجيش اإلسرائيلي.
ية تظهر على غالف مجلة "معرخوت" العسكرية، وقائد المنطقة الجنوب األركانصورة رئيس هيئة 

وقائد جفعاتي منذ الجرف الصامد. العنوان على الغالف هو تلخيص لمقال كتبه العقيد رومان 
غوفمان، الذي هو اليوم قائد كتيبة "عصيون" )بيت لحم(: "قبل حرب لبنان الثالثة ـ من الضروري 

ررون إحداث تغيير عميق في مجال المبادرة في المستوى التكتيكي"، كتب غوفمان. وقد اختار المح
تشخيصه على الغالف بأن "المبادرة ومعها الخداع والجرأة أيضًا هي التي ستحسم المعركة  إظهار

 إحداثالقادمة. لم يتميز الجيش اإلسرائيلي في هذه المجاالت في الجرف الصامد. ومن واجبنا 
 تغيير عميق".

فت. مثل بعض إن مجرد اعتراف الجيش بهذه النواقص، وبغض النظر عن التأخير، هو أمر ال
في صورة  األساسيةفي القطاع. لكن المركبات  األخيرةالخطوات التي تم اتخاذها منذ جولة الحرب 

الوضع في الجنوب ـ استمرار حفر األنفاق وغياب عائق ناجع في حدود القطاع والحصار المشدد 
كانت وما زالت  ، رغم أن موازين القوى العسكريةأخرىعلى غزة ـ تربقي خطر احتمال حدوث جولة 

 في صالح إسرائيل.
 12/1/2016هآرتس 
 13/1/2016، القدس العربي، لندن
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