
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 

  
  

 

 

 قيادي في حماس: "األونروا" تمّهد إلسقاط حق العودة
 منعت تصاعد العنف إلى حد انتفاضة فلسطينية مسلحة "إسرائيليعلون: "
 جنود ومستوطنين منستهدفت رموز االحتالل : عمليات الطعن الفلسطينية ا"هآرتس"

 مذكرة سرية: األمم المتحدة شريكة بمأسسة حصار غزة
 في غزة بسبب األسلحة اإلسرائيلية شهرياً مصابًا بالسرطان  80: استشاري أورام سرطانية

صابة جندي  استشهاد فلسطينيَّين وا 
إسرائيلي بعمليتي طعن في الخليل 

 ونابلس
 

 4... ص 
 

 3813 15/1/2016 لجمعةا



 
 
 
 

 

 2 ص                                              3813 العدد:        15/1/2016 الجمعة التاريخ: 
  

  السلطة:
 5 الحكومة الفلسطينية تدعو لتحقيق دولي في عمليات اإلعدام الميدانية اإلسرائيلية  2.
 5 فشلت باعتقال قيادي بارز في رفح األجهزة األمنية في غزةجماعة سلفية:   3.
 5 من رواتبهم للمنازل التي هدمها االحتالل %1 ـب قلق إسرائيلي من تبرع موظفي السلطة الفلسطينية  4.

 
  المقاومة:

 6 عن حماس بعيداً  رفح ليه حول اتفاق مؤقت لتشغيل معبرإاألحمد ينفي ما نسب   5.

 7 معبر رفحمبادرة  علىافقة حثيثة من أجل إقناع حماس بالمو  جهوداً  تبذل الفصائل بذلت وما زالت: فتح  6.

 8 حماس تدين تفجيرات إندونيسيا وتصفها بـ"اإلرهابية"  7.

 8  حماس تهنئ الشعب التونسي في الذكرى الخامسة لثورته  8.

 8 العودةقيادي في حماس: "األونروا" تمّهد إلسقاط حق   9.

 9 القسام يطلق ثمانية صواريخ تجريبية صوب البحر :مصادر عبرية  10.

 9 استشهاد قسامي برفح خالل اإلعداد والتدريب  11.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 10 ي حاجة إلعادة ضبط العالقاتواالتحاد األوروبي ف "إسرائيل"نتنياهو:   12.
 10 منعت تصاعد العنف إلى حد انتفاضة فلسطينية مسلحة "إسرائيليعلون: "  13.
 11  نتنياهو يدافع عن "قانون الجمعيات" رغم انتقادات دولية  14.
 11 : نقل مراقبة البناء لوزارة األمن الداخلي48فلسطيني على  نتنياهو يعلن الحرب  15.
 13  "يلتحق بداعشمن كل فلسطيني من الداخل  اإلسرائيلية سحب الجنسية"مشروع قانون يقدم  درعي  16.
 13 لراشقي الحجارة سنةالبنحو ألف الئحة اتهام تصدر  "إسرائيل: "نائبة بريطانّيةردًا على  ايتان نائيه  17.
 15 "إسرائيل"إلى زيادة الضغط على يدعو األمم المتحدة و"الفيفا"  في أنقرة يسرائيلاإلسفير ال  18.
 15 في الضفة لهدمها منازل "إسرائيل"مسعى أوروبي لمقاضاة ية": سرائيل"الخارجية اإل  19.
 16 : ال دور تلعبه السويد في مفاوضاتنا مع الفلسطينيينية"سرائيلالخارجية اإل"  20.
 BDS 17ضد حركة المقاطعة الدولية بإصدار قرار من االتحاد األوروبي لبيد يطالب فدريكا موغريني   21.
 17 زهرةأكرم حنين الزعبي تنفي اإلفراج عن األسير األردني   22.
 17 "مركز قيدم -الهيكل التوراتي "مشروع يعيد دراسة  المجلس الُقطري للتخطيط والبناء"إسرائيل:   23.
 18 غواصاتالبوارج أو اليستخدمه ضد قد ضابط إسرائيلي: حزب هللا يمتلك صواريخ "ياخونت" و   24.
 18 صحيفة خالل السنوات العشر الماضية 62إصدار  تمنع "الداخلية اإلسرائيلية": "هآرتس"  25.
 19  توصي باتهام قائد سجن "أيالون" باالغتصاب اإلسرائيلية الشرطة  26.
 19 : إعادة بناء منازل منفذي العمليات تبطل سياسة الردعالجيش اإلسرائيلي  27.
 19 جنود ومستوطنين من: عمليات الطعن الفلسطينية استهدفت رموز االحتالل "هآرتس"  28.
 21 تغلق معبر كرم أبو سالم بشكل مفاجئ "إسرائيل"  29.

 



 
 
 
 

 

 3 ص                                              3813 العدد:        15/1/2016 الجمعة التاريخ: 
  

  :األرض، الشعب
 22 في غزة تعيد فتح أبوابها بعد إغالقها ليومين اإلسالميةالجامعة   30.
 22  شمال الضفة الغربية ةهدم خزان مياه يزّود مئة عائلة فلسطينييالجيش اإلسرائيلي   31.
 23 لل االحتال فوقات دراسيًا يخرجن إلى قتافلسطينيات مت  32.
 23 شهيدان بالخليل ونابلسو  مواجهات عنيفة مع االحتالل في األراضي المحتلة  33.
 24 للحركة اإلسالمية من السفر قياديِّّين ثالثةتجدد منع  "إسرائيل"  34.
 24 حتالل يرفض نقل أسير مريض لعيادة طبية ويستمّر في عزل أسيرين رغم وعود بإنهائه مطلع العاماال  35.
 25 د من حمالت التفتيش واالقتحامات بحق األسرى"نفحة" ُتصعِّّ  سجن إدارة :نادي األسير  36.
 25 لفلسطينيين وكنائسهم ورهبانهمتزايد االعتداءات على المسيحيين ا  37.
 26 ثالثة أسرى يخوضون معركة األمعاء الخاوية في سجون االحتالل  38.
 27 ب لبنانفي مخيمات جنو  "األونروا"ضد  "هبة فلسطينية"  39.
 27 رارات األونروابسبب قشمال لبنان يوم غضب فلسطيني   40.
 28 غزة: قوات االحتالل تطلق النار تجاه المزارعين الفلسطينيين شرق القرارة  41.
 28  في القدس بالقوة اإلسالميةللحركة  االحتالل يفض اجتماعاً   42.
 28 والقوى الوطنية تدعو لالحتجاج األونروا..بعد تقليصات وفاة الجئة فلسطينية في لبنان   43.

 
  : صحة

 29 في غزة بسبب األسلحة اإلسرائيلية شهرياً مصابًا بالسرطان  80: استشاري أورام سرطانية  44.
 

  عربي، إسالمي:
 30 للشعب الفلسطينيالجامعة العربية ُتطالب بحماية دولية   45.
 31 وحدة سكنية في مدينة الشيخ حمد جنوب غزة 1,060قطر توّزع   46.

 
  دولي:

 31 مليون دوالر 817"أونروا" تناشد دعم الالجئين الفلسطينيين بـ   47.

 32 ة شريكة بمأسسة حصار غزةمذكرة سرية: األمم المتحد  48.
 

  : تقارير
 34 ُيبرز قدرات الُمقاومة بغزّة اإلسرائيليتوطئة للعدوان؟ اإلعالم تقرير:   49.

 
  حوارات ومقاالت:

 37 د. أسعد عبد الرحمن ...الحل النهائي.. والسيناريوهات اإلسرائيلية  50.

 39 بينيديتا برتي... حماس والعالقة الصعبة مع تنظيم الدولة في غزة وسيناء  51.

 42 صالح النعامي... فلسطين: المقاومة الشعبية هي الحل  52.



 
 
 
 

 

 4 ص                                              3813 العدد:        15/1/2016 الجمعة التاريخ: 
  

 44 زايدة بوأد. سفيان ... ؟هادئةهل يطبخ على نار … عدوان جديد على غزة  53.

 47 حلمي موسى... إسرائيل تؤّنب جنوب السودان.. بعد خرابه!  54.
 

 49 :ةر صو 
*** 

 
صابة جندي إسرائيلي بعمليتي طعن في الخليل ونابلس .1  استشهاد فلسطينيَّين وا 

ائيلي بدم بارد، أمس، شابًا فلسطينيًا بزعم أعدمت قوات االحتالل اإلسر : سعد الدين نادية-عمان
محاولته تنفيذ عملية "طعن"، وفي وقت الحق أمس، استشهد فلسطيني برصاص الجيش اإلسرائيلي 
بعد إقدامه على طعن جندي في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة 

 الفلسطينية وجيش االحتالل.
اإلسرائيلي "وقع هجوم بالسكين وأصيب جندي" قرب نابلس دون اإلدالء وقالت متحدثة باسم الجيش 

بمزيد من التفاصيل، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "استشهاد مواطن فلسطيني 
 " قرب مدينة نابلس.17برصاص قوات االحتالل في منطقة حاجز الـ

اء األراضي المحتلة، أسفرت عن بينما شنت حملة مداهمات واعتقاالت واسعة في مختلف أنح
 مواجهات عنيفة مع المواطنين الفلسطينيين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في رام هللا، إن "قوات االحتالل أطلقت النار ضّد الشاب مؤيد عوني 
عامًا( من سعير، قرب مفرق بيت عنون شمال شرق الخليل، بزعم محاولته طعن جنود  20جبارين )
 ".إسرائيليين

وأضافت، نقاًل عن شهود عيان، إن "قوات االحتالل أطلقت واباًل من الرصاص صوب الشاب، 
ومنعت المواطنين وجمعية "الهالل األحمر" الفلسطيني من إسعافه، حيث تركته ينزف على األرض 

 حتى استشهاده، في جريمة إعدام ميداني جديدة يمارسها االحتالل ضد الشعب الفلسطيني".
ات االحتالل بتعزيزات أمنية وعسكرية إلى المنطقة، وأغلقت مداخلها الرئيسية، ومنعت ودفعت قو 

 حركة تنقل المواطنين خاللها.
 15/1/2016الغد، عمان، 
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 الحكومة الفلسطينية تدعو لتحقيق دولي في عمليات اإلعدام الميدانية اإلسرائيلية .2
الل، أمس، النار على شاب شرق الخليل ما شجبت الحكومة الفلسطينية إطالق قوات االحت: )بترا(

أدى الستشهاده، ودعت دول العالم إلى تبني الموقف الشجاع للسويد في المطالبة بفتح تحقيق دولي 
 بتورط قوات االحتالل بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق الفلسطينيين.

المتطرفة باقتحام حرم وفي سياق متصل، أكدت الحكومة في بيان، أن قيام مجموعات المستوطنين 
المسجد األقصى، دليل إضافي على محاوالت المستوطنين تأجيج األوضاع وجر المنطقة إلى حرب 

 دينية.
ودانت الحكومة تصعيد قوات االحتالل لحملة االعتقاالت بحق المواطنين في الضفة، وحّملت 

خاصة األسير الصحفي المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى المضربين عن الطعام، « إسرائيل»
 محمد القيق بعد تدهور حالته الصحية ودخولها مرحلة الخطر.

لزام  « إسرائيل»وجددت مطالبتها لمؤسسات المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري إلنقاذ حياة المعتقلين وا 
 باإلفراج عنهم من دون قيد أو شرط. 

 15/1/2016الخليج، الشارقة، 
 

 فشلت باعتقال قيادي بارز في رفح ة في غزةاألجهزة األمنيجماعة سلفية:  .3
األجهزة األمنية في ذكر مركز ابن تيمية اإلعالمي الخاص بالجماعات السلفية الجهادية، أن : رام هللا
الخميس اعتقال القيادي البارز في الجماعات السلفية أبو المحتسب المقدسي )عبد  أمسحاولت غزة، 

 هللا األشقر( من أحد المنازل برفح.
 15/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس

 

من رواتبهم للمنازل التي هدمها  %1 ـب قلق إسرائيلي من تبرع موظفي السلطة الفلسطينية .4
 االحتالل

فادي أبو سعدى: تحدثت مصادر عسكرية إسرائيلية عن مخاوف وحالة من القلق من فشل  –رام هللا 
ت الفلسطينية، الذي يتمثل بإيجاد رادع لدى الشباب الهدف اإلسرائيلي من هدم منازل منفذي العمليا

الفلسطيني بعد حمالت جمع التبرعات المالية في المدن الفلسطينية إلعمار منازل الشهداء 
 الفلسطينيين التي كان آخرها حملة التبرعات لعائلة منفذ عملية القدس مهند حلبي.
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لي إن هذه الحمالت ستقضي على الرادع وقالت مصادر رفيعة المستوى في جيش االحتالل اإلسرائي
الذي تسعى إليه قيادة جيش االحتالل من وراء هدم منازل منفذي العمليات، متهمة السلطة 

 الفلسطينية بدعم هذه الحمالت بشكل غير مباشر.
، من %1وبحسب المصادر ذاتها فإن موافقة السلطة الفلسطينية على تبرع موظفيها بما نسبته 

مليونا حال تم تنفيذ الخصم أيضا على أعضاء األجهزة  25ي إلى جمع ما يقرب من الرواتب، ستؤد
 األمنية، للمنازل التي تم هدمها على أيدي الجيش اإلسرائيلي.

العبري إن قادة األمن الفلسطيني طالبوا مرارا نظراءهم اإلسرائيليين بعدم تنفيذ « وااله»وقال موقع 
تزيد من حالة االحتقان والتوتر، وهو األمر الذي أدى إلى تأخير هدم منازل منفذي العمليات ألنها 

هدم بعض المنازل لعدة أشهر. لكن المستوى السياسي اإلسرائيلي أصر على تنفيذ عمليات الهدم 
 هدم المنازل يزيد من التصعيد. أنبعكس رغبة قادة الجيش الذين يدركون 

لي الذي يتوافق مع موقف قادة األمن في السلطة وعلى الرغم من موقف قادة األمن والجيش اإلسرائي
الفلسطينية بحسب الموقع العبري إال أنهم يرون في موقف السلطة بالسماح بجمع التبرعات ودعم 
هذه التبرعات وآخرها إعطاء خصم من مختلف موظفي السلطة المدنيين يثير قلق قادة األجهزة 

 األمنية اإلسرائيلية.
إلى أن هناك شعورا بالقلق من مبادرة العديد من المؤسسات والمنظمات  وأشارت المصادر العبرية

ومنها ما يتبع لحركة فتح والسلطة الفلسطينية بدعم هذه المبادرات التي تسمح بإعادة بناء منازل 
 هدمها الجيش اإلسرائيلي. 

  15/1/2016القدس العربي، لندن، 

 
 عن حماس بعيداً  رفح ل معبراتفاق مؤقت لتشغي حولليه إاألحمد ينفي ما نسب  .5

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد، أمس، تصريحات منسوبة : أشرف الهور –غزة 
حول تصريحات نسبت إليه بخصوص  اإلخباريةلمصدر مصري، وما ورد في بعض المواقع 

 التوصل إلى تفاهم مؤقت حول معبر رفح.
اطلعت على ما نسب لمصدر مصري في موقع أمد : »وصدر عن األحمد تصريحا مكتوبا جاء فيه

تلفزيون فلسطين على لساني بشأن معبر  أخبار، وما ورد في موقع شاشة نيوز، ونشرة اإلخباري
 ما يلي: أوضح أنيقع كل هؤالء بهذا الخطأ وأود  أال أودرفح، كنت 
غيره، إنما كنت  أومصري مسؤول  أيالحالي لم اطلب لقاء  األسبوعإلى القاهرة  األخيرةفي زيارتي 

بصحة ما ُنسب للمصدر األمني المصري حسب  وأشككفي دورة انعقاد البرلمان العربي،  أشارك
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التي  اإلعالميةلم أدل بأي تصريح منذ أكثر من شهر حول معبر رفح ألي من المواقع  )موقع( أمد.
م عليه مع الجانب نشرت تصريحات على لساني حول الموضوع. وسبق أن أعلنت عما تم التفاه

االنقسام منذ أكثر  إنهاءفي ظل  أوالمصري حول العمل في معبر رفح سواء في ظل االنقسام القائم 
 «.بعض القضايا الفنية لتنفيذ ذلك إنجازمن شهر، وكنا في انتظار 

وبعد أيام من ذلك تقدمت بعض الفصائل بمقترح حول العمل في معبر رفح في ظل االنقسام القائم 
الفصائل  بإبالغنريد إنهاء االنقسام وليس إدارة االنقسام، وقمنا  إننا-وأكرر –ق أن أعلنت وسب

ننا نرحب  أبوالدكتور فيصل  األخالمعنية بموقفنا عبر  شهال نائب مفوض العالقات الوطنية، وا 
 «.بتولي حكومة الوفاق الوطني المسؤولية عن عمل المعبر وترك التفاصيل لها

تصريحا بالتوجه إلى كافة وسائل اإلعالم، والفلسطينية منها بشكل خاص، عدم نشر واختتم األحمد 
الفتن والخالفات  إلثارةكل ما يسيء للعمل الوطني الفلسطيني، والتوقف عن البحث عن طرق وسبل 

للعالقات الفلسطينية المصرية الراسخة، والتي لن نسمح ألحد بأن يمسها بل سنتصدى  اإلساءةوتعُمد 
 «.لكل هؤالء بقوة

 15/1/2016القدس العربي، لندن، 
 

معبر مبادرة  علىحثيثة من أجل إقناع حماس بالموافقة  جهوداً  تبذل الفصائل بذلت وما زالت: فتح .6
 رفح

قال الدكتور فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة فتح، إن الفصائل الوطنية : أشرف الهور –غزة 
مبادرة الفصائل لحل  علىة من أجل إقناع حماس بالموافقة بذلت وما زالت جهودا حثيثة ومتواصل

دون تردد »المبادرة  علىمشكلة معبر رفح. وأوضح في تصريح صحافي، أن حركة فتح وافقت 
، مشيرا إلى أن الحديث «للتخفيف من المعاناة غير المحتملة الناجمة عن استمرار إغالق المعبر

يجب أن تتميز بالوضوح والصراحة، بعيدا عن »لناس والمواقف عندما تتعلق بمعاناة ومصالح ا
 «االلتباس والمناورة.

، وذلك «فورا ودون تردد»مبادرة الفصائل لحل مشكلة المعبر  علىودعا أبو عيطة حماس للموافقة 
مقدمة لتنفيذ كل االتفاقات السابقة وصوال إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية إلنهاء »لتكون 

 «.لبغيضاالنقسام ا
 15/1/2016القدس العربي، لندن، 
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 وتصفها بـ"اإلرهابية" إندونيسياحماس تدين تفجيرات  .7
أدانت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" التفجيرات التي وقعت، صباح يوم الخميس، في : الدوحة

 جاكرتا، ووصفت التفجيرات بـ"اإلرهابية". اإلندونيسيةالعاصمة 
 إلندونيسياعضو مكتبها السياسي عزت الرشق عن تعازيها الخالصة  وأعربت الحركة على لسان

 حكومة وشعبا وألسر الضحايا.
 باألمن واالستقرار. إندونيسياوتمنت الحركة الشفاء العاجل للجرحى، وأن تنعم 

 14/1/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 في الذكرى الخامسة لثورته التونسيحماس تهنئ الشعب  .8
ات حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" الجمهورية التونسية حكومة وشعبًا، بمناسبة الذكرى هنّ : الدوحة

الخامسة النتصار ثورتها، وعّدت "نجاح تجربة التعايش بين مختلف الفرقاء السياسيين نموذجًا 
وأّكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس عّزت الّرشق في تصريح  يحتذى في المنطقة العربية".

وأضاف: إنَّ "االحتالل  اص لـ"قدس برس" أنَّ "نجاح الثورة التونسية واستقرارها هو نجاح لفلسطين".خ
واالستبداد صنوان، والمعركة ضدهما واحدة، وتونس التي نجحت في معركة الحرّية ثم في معركة 

 االنتقال الديمقراطي، تقّدم النموذج األمثل لالنتقال الديمقراطي في منطقتنا".
أ الّرشق الشعب التونسي وقياداته السياسية جميعًا بالذكرى الخامسة النتصار ثورتهم، وقال: "نحن وهنّ 

في فلسطين ننظر إلى الثورة التونسية ونموذج تجربة التوافق التي اختطتها على أنَّها انتصاٌر 
 لفلسطين ولقضيتها العادلة".

 14/1/201قدس، برس، 
 

 د إلسقاط حق العودة" تمهّ األونرواقيادي في حماس: " .9
قال المسؤول اإلعالمي في حركة حماس في لبنان، رأفت مرة، إن إقدام األونروا على تقليص 
الخدمات الصحية المقّدمة لالجئين الفلسطينيين في لبنان سيؤدي إلى نتائج خطرة جدًا على 

 المستويات اإلنسانية واالجتماعية والسياسية.
وم الخميس، أن القرارات ستؤدي إلى تفاقم أزمات الالجئين في وأضاف مرة في تصريح صحفي، الي

قضايا الصحة واالستشفاء، لتضاف إلى قضايا البطالة، والفقر، وتراجع التعليم والتقديمات 
وتابع أّن قرار األونروا تقليص الخدمات له نتائج سياسية خطرة، فهو يظهر وجود قرار  االجتماعية.

نهاء قضية الالجئين، ما يفتح الباب أمام احتمال التوطين دولي بإنهاء دور منظمة األ ونروا، وا 
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سقاط حق العودة. وأردف مرة: إّن تقليص خدمات األونروا يعني بشكل أو بآخر، نقل أعباء ملف  وا 
الالجئين إلى الدولة المستضيفة، وهذا يعني إما تحميل الحكومة اللبنانية تكاليف األعباء الصحية 

ما التخلي عن إغاثة الالجئين ورعايتهم.والتعليمية واال  جتماعية، وا 
نسانية تهدد االستقرار  وأشار إلى أن إنهاء خدمات األونروا سيؤدي إلى إحداث أزمات اجتماعية وا 

وشدد المسؤول  السياسي واألمن االجتماعي في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.
ى الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني مصرون على اإلعالمي لحماس على أن الحركة وكل القو 

 إلغاء جميع القرارات المتعلقة بتقليص الخدمات، وتطوير مستوى التعليم والصحة والعمل االجتماعي.
 14/1/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 يطلق ثمانية صواريخ تجريبية صوب البحر القسام :مصادر عبرية .11

مية عبرية اليوم أن كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة زعمت مصادر إعال: القدس المحتلة
 اإلسالمية حماس أطلقت عددًا من الصواريخ التجريبية صوب البحر. 

صواريخ تجريبية صوب البحر  ثمانيةوادعت تلك المصادر أن قوات االحتالل رصدت إطالق القسام 
 .المستمرةاألبيض المتوسط وذلك في إطار تدريباتها الصاروخية 

يؤكد القسام تلك  يذكر أن االحتالل يزعم بين الفينة واآلخر إطالق القسام للصواريخ التجريبية فيما ال
 ينفيها. أواألنباء 

 14/1/2016وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، 
 

 استشهاد قسامي برفح خالل اإلعداد والتدريب .11
نيين شهيدًا أثناء اإلعداد والتجهيز في مدينة رفح جنوب ارتقى فجر اليوم أحد المقاومين الفلسطي: غزة

أثناء اإلعداد  " ارتقىعاًما 22وأفادت مصادر محلية " أن الشهيد باسم أيوب األخرس " قطاع غزة.
وقال  وهو أحد سكان منطقة خربة العدس شمال شرق رفح". األولى،والتجهيز في ساعات الفجر 

استشهد في حادث عرضي شرق رفح  األخرسقدرة "إن الشهيد وزارة الصحة أشرف ال باسمالمتحدث 
 وهو من سكان مخيم الشابورة".

يذكر أن كتائب الشهيد عز الدين القسام قدمت العديد من الشهداء خالل مسيرة اإلعداد والتدريب 
 التي الزالت مستمرة.

 15/1/2016وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، 
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 األوروبي في حاجة إلعادة ضبط العالقات التحادوا "إسرائيل"نتنياهو:  .12
اتهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو االتحاد األوروبي يـوم الخمـيس : اليماني محمد-القدس 

بالتعامـــل مـــع بـــالده بمعـــايير مزدوجـــة واخـــتص الســـويد بانتقـــاد خـــاص قـــائال إن دعوتهـــا للتحقيـــق مـــع 
 .إسرائيل أمر شائن وغبي وغير أخالقي

وأضاف نتنياهو أمام تجمع للصحفيين األجانـب "هنـاك ميـل طبيعـي داخـل مؤسسـة االتحـاد األوروبـي 
 للتعامل مع إسرائيل بطرق ال تستخدم مع دول أخرى وخاصة ديمقراطيات أخرى."

وهــو إقــرار بــأن -نتنيــاهو إلــى أن العالقــات مــع االتحــاد األوروبــي فــي حاجــة "إلعــادة ضــبط"  وأشــار
 لكنه لم يقترح خطوات لتحسينها. -األمور سيئة

ســرائيل علــى خــالف مـــع االتحــاد األوروبــي بشـــأن قــراره بضــرورة وضـــع ملصــقات علــى الصـــادرات  وا 
القادمــة مــن المســتوطنات اإلســرائيلية فــي الضــفة الغربيــة. وفــي نــوفمبر تشــرين الثــاني علقــت إســرائيل 

م مـع الفلسـطينيين رغـم ان نتنيـاهو االتصاالت مع هيئات االتحاد األوروبي المشاركة في جهود السـال
 قال إن العالقات الثنائية مع كل دول االتحاد تقريبا قوية.

وتدهورت العالقات مع السويد منذ اعترافها بدولة فلسـطينية العـام الماضـي. وهـاجم نتنيـاهو دعـوة مـن 
تـــل خـــارج إطـــار وزيــرة خارجيـــة الســـويد للتحقيـــق فيمــا إذا كانـــت القـــوات اإلســـرائيلية ارتكبــت عمليـــات ق

 القانون بحق فلسطينيين.
وقـال نتنيـاهو "هـذا أمـر شـائن .. وغيـر أخالقـي وغبـي... النـاس يـدافعون عـن أنفسـهم ضـد مهــاجمين 
يحملون سـكاكين يحـاولون طعـنهم حتـى المـوت ويطلقـون النـار علـى هـؤالء النـاس... فهـل يكـون ذلـك 

 .قتال خارج إطار القانون؟
 14/1/2016، وكالة رويترز لألنباء

 
 منعت تصاعد العنف إلى حد انتفاضة فلسطينية مسلحة "إسرائيليعلون: " .13

وزير الدفاع اإلسرائيلي موشي ، أن أ ف ب ،رويترز عن، 15/1/2016الحياة، لندن، ذكرت 
منعت تصاعد العنف إلى حد انتفاضة فلسطينية مسلحة من خالل المداهمات "يعلون قال إن إسرائيل 
تمكنا من إحباط ". وأضاف لراديو إسرائيل: "أن يتوقف العنف"، وتوقع "قيةواالعتقاالت االستبا

مخططات من منظمات... إرهابية مثل )حركتي( حماس والجهاد اإلسالمي لشن هجمات. لو كان 
 ."األمر يعود لهم لكانت هناك تفجيرات انتحارية وهجمات مسلحة هنا كل يوم

الهجـوم بـالطعن أو الـدهس. أقـول لكـم سـنتغلب أيضـًا  ما نحققـه مـن نجـاح يقـّوض محـاوالت"ورأى أن 
 في هذه الهجمات. "على هذه الظاهرة، لكن هذه عملية تستغرق وقتًا. إحصائيًا نشهــد تراجعاً 
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يـزعم أن األرقـام تـدل يعلـون أن ، أشـرف الهـور، عـن 15/1/2016القدس العربـي، لنـدن، وأضافت 
، وذلـــك رغـــم كـــل التقـــارير اإلســـرائيلية الســـابقة التـــي علـــى أن الموجـــة الفلســـطينية آخـــذة فـــي االنحســـار

 حذرت من اتساع دائرة المواجهة.
وقال يعلون في تصريحات لإلذاعة اإلسرائيلية العامة، إن بالده تتعامل بصورة جيدة مع هذه الموجة، 

ار إلـى معتبرا أنه لو لم تفعل ذلك، لوقعت اعتداءات انتحارية وأخرى إطالق النار يومـا بعـد يـوم. وأشـ
 ".ستنتصر على اإلرهاب في نهاية المطاف"قناعته أن إسرائيل 

 
 نتنياهو يدافع عن "قانون الجمعيات" رغم انتقادات دولية .14

دافــع رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو، عــن تقــانون الجمعيــاتت الــذي يســعى : بــالل ضــاهر
ممارسـات االحـتالل بحـق الفلسـطينيين، وذلـك إلى تقييد نشاط المنظمات الحقوقية اإلسرائيلية وتفضح 

رغـــم االنتقــــادات الدوليـــة لطــــرح مشــــروع القـــانون هــــذا مـــن جانــــب وزيــــر القضـــاء اإلســــرائيلية اليمينيــــة 
 المتطرفة أييليت شاكيد، من حزب تالبيت اليهوديت.

ن مشـروع وقال نتنياهو خالل حفل استقبال للمراسلين األجانب بمناسبة العـام الجديـد، يـوم الخمـيس، إ
القــانون تمبــررت واتهــم الجهــات الدوليــة التــي تطالــب إســرائيل بمنــع ســنه بالنفــاق. ويشــار إلــى أن اإلدارة 

 أوروبية كانت من بين المنتقدين له.   لاألميركية ودو 
وادعى نتنيـاهو أن مشـروع القـانون يسـعى إلـى زيـادة الشـفافية بمـا يتعلـق بتمويـل المنظمـات الحقوقيـة، 

 يمكنني أن كيف أن مزيدا من الشفافية هو أمر غير ديمقراطيت. وقال إنه تال
وهــاجم نتنيــاهو المنظمــات الحقوقيــة قــائال إنــه تعنــدما نســمع عــن اســتخدام واســتغالل ســيء تقــوم بــه 
المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي إســرائيل، فــإن الشــفافية هــي الحــد األدنــى الــذي نطلبــه. هــذا مبــرر جــدا 

 وهذا هو العقل المستقيمت.
 14/1/2016، 48عرب 

 
 : نقل مراقبة البناء لوزارة األمن الداخلي48 فلسطينيِّّينتنياهو يعلن الحرب على  .15

يــدفع مكتــب رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو، مــؤخرا مخططــا لنقــل تالوحــدة : بــالل ضــاهر
الــداخلي. وقالــت صــحيفة القطريــة لتطبيــق قــوانين التخطــيط والبنــاءت مــن وزارة الماليــة إلــى وزارة األمــن 

ـــى موقعهـــا  ـــيتهـــآرتست عل ـــاهو ســـيجري مـــداوالت حـــول هـــذا اإللكترون ـــوم الخمـــيس، إن مكتـــب نتني ، ي
 المخطط في األسابيع المقبلة.
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وقالت الصحيفة إن هذا المخطط يهدف إلى مساعدة الشرطة وسلطات التخطيط وتطبيـق القـانون فـي 
البلدات العربيـة. ومـن أجـل تحقيـق ذلـك، جـرى تشـكيل أن تخرج إلى حيز التنفيذ أوامر هدم بيوت في 

 طاقم مؤلف من مندوبين عن عدة وزارات من أجل التدقيق في المخطط وتقديم توصيات.  
ويعنـــي اتخـــاذ قـــرار كهـــذا إعـــالن حكومـــة نتنيـــاهو الحـــرب علـــى األقليـــة العربيـــة فـــي الـــداخل. إذ تشـــير 

ألف بيت تم  50في المجتمع العربي أكثر من  تقديرات جمعيات تعنى بشؤون التخطيط إلى أنه يوجد
تشييدها من دون تراخيص بناء، بسبب عـدم توسـيع منـاطق نفـوذ البلـدات العربيـة بعـد مصـادرة معظـم 
أراضــيها، والمعــامالت البيروقراطيــة الكثيــرة مــن أجــل حصــول الســلطات المحليــة علــى مصــادقة علــى 

إلى بناء بيوت في أراض بملكيتهم الخاصـة مـن  خرائط هيكلية، األمر الذي يضطر المواطنين العرب
دون تصاريح بنـاء. وتؤكـد السـلطات المحليـة العربيـة أن حـل هـذه القضـية يجـب أن يـتم التوصـل إليـه 

 باالتفاق وليس بالقوة.  
ويشار إلى أن تالوحدة القطرية لتطبيق قوانين التخطيط والبناءت كانت تعمل ضمن وزارة الداخلية، لكن 

 إلى وزارة المالية لدى تشكيل الحكومة الحالية وفي أعقاب مطالبة حزب تكوالنوت بذلك.تم نقلها 
ويأتي مسعى نتنياهو، اآلن، لنقل هذه الوحدة إلى وزارة األمن الداخلي في أعقاب تفوهاته ضد األقلية 

تــل العربيــة وتحريضــه عليهــا فــي أعقــاب إقــدام نشــأت ملحــم، مــن قريــة عرعــرة، علــى إطــالق النــار فــي 
ـــة أشـــخاص. وهـــدد نتنيـــاهو بأنـــه ســـيعمل علـــى معالجـــة البنـــاء غيـــر  أبيـــب قبـــل أســـبوعين وقتـــل ثالث

 المرخص في المجتمع العربي، كإحدى الخطوات التي أعلن عنها لالنتقام من المجتمع العربي.
ــداخلي اإلســرائيلي، غلعــاد إردان، إنــه يتبنــى المخطــط وأنــه ســتكون هنــاك حاجــة  وقــال وزيــر األمــن ال

 يادة الموارد. كذلك أيد المخطط وزير المالية، موشيه كحلون.لز 
وقالت تهآرتست إن مسؤولين رفيعـي المسـتوى فـي وزارتـي الماليـة والداخليـة تحـدثوا حـول هـذا المخطـط 

ردان هما اللذان يدفعانه قدما.  مع ممثلين عن المجتمع العربي وأكدوا أن نتنياهو وا 
"، معقبـــا علـــى هـــذا المخطـــط، إن "محاولـــة نقـــل ســـلطة 48 وقـــال النائـــب د. يوســـف جبـــارين ل"عـــرب

ــداخلي هــي بمثابــة إعــالن حــرب علــى الجمهــور العربــي.  تطبيــق قــوانين األراضــي إلــى وزارة األمــن ال
ـــراد الشـــرطة العـــدائي تجـــاه  ـــق بتعامـــل أف ـــوم بمـــا يتعل ـــى الي ـــت تـــدوي حت ـــة أور مـــا زال واســـتنتاجات لجن

 ا التعامل إنما تفاقم وحسب في السنوات األخيرة".الجمهور العربي والتعامل معه كعدو، وهذ
وأضــــاف جبــــارين أنــــه "اليــــوم أيضــــا، هــــذه الســــلطة معروفــــة بتعاملهــــا المميــــز وغيــــر اإلنســــاني تجــــاه 
المـــواطنين العـــرب، ونقلهـــا إلـــى وزارة األمـــن الـــداخلي مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى مواجهـــات شـــديدة مـــع 

عــن زيــادة التــوتر فــي العالقــات بــين اليهــود والعــرب الجمهــور العربــي. ويبــدو هنــا أن ثمــة مــن يبحــث 
دولـة داخـل ’ويسعى إلى المس بشكل خطير آخر بمكانة وحقوق الجمهور العربي، ومن يتحـدث عـن 
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دولة )نتنياهو( يريد على ما يبدو أن يتعامل مع المواطنين العـرب مـن خـالل الشـرطة وجرافـات الهـدم 
 فقط". 

 14/1/2016، 48عرب 
 
 "يلتحق بداعشمن كل فلسطيني من الداخل  اإلسرائيلية سحب الجنسية"روع قانون مشيقدم  درعي .16

وزير الداخلية الجديد وزعيم حزب تشاست ، أن رامي حيدر عن، 14/1/2016، 48عرب  ذكرت
اقتراح قانون ينص على سحب الجنسية اإلسرائيلية من كل مواطن بأرييه درعي، أعلن أنه يتقدم 

 نظيم الدولة اإلسالمية تداعشت.عربي يقرر االنضمام لت
وبحســب القــانون الـــذي ينــوي درعـــي تقديمــه، كـــل مــن يغــادر الـــبالد لالنضــمام لــــتداعشت ســتتم ســـحب 
جنسيته على الفور على يد وزير الداخلية، دون اللجوء إلى القضاء أو تقـديم الئحـة اتهـام ضـده، ولـن 

 ن لاللتماس.تتاح له العودة إلى البالد واللجوء إلى مسار قضائي معي
ويدعي درعي أنه بادر لقانون كذا لخلق رادع في وجه الشباب العرب يمنعهم مـن االلتحـاق بـالتنظيم، 
إذ سيخشــى كــل شــاب مغــادرة الــبالد وااللتحــاق بــالتنظيم احتمــال عــدم العــودة إلــى الــبالد والبقــاء هنــاك 

هـــم واثقـــون أن لهـــم بيتًـــا لألبـــد، وبحســـب ادعـــاء درعـــي، معظـــم الملتحقـــين بتنظـــيم تداعـــشت يســـافرون و 
 يعودون إليه، لكن في هذه الحالة سيخشون السفر.

وبحسب قانون المواطنة الحالي، يسمح لوزير الداخلية سحب جنسية أي شخص يحمل مواطن يحمـل 
 الجنسية اإلسرائيلية حتى لو لم يكن متواجًدا داخل حدود البالد.

شـبان مـن الـداخل الفلسـطيني فــي  10يقاتــل حالًيـا وبحسـب جهـاز األمـن العـام اإلسـرائيلي )الشـاباك(، 
 صفوف التنظيم. 

درعي قرر سحب الجنسية ، أن أحمد رمضانعن ، 15/1/2016المستقبل، بيروت، وأضافت 
 «.داعش»بتهمة التحاقهم بصفوف تنظيم  48فلسطينيين من مناطق الـ 10من  اإلسرائيلية

 
 لراشقي الحجارة سنةالبتصدر نحو ألف الئحة اتهام  "يلإسرائ: "بريطانّيةنائبة ردًا على  ايتان نائيه .17

أثـــارت عضـــو البرلمـــان البريطـــانّي ناســـيم نـــاز شـــاه، عاصـــفًة فـــي أوســـاط  زهيـــر أنـــدراوس: –الناصـــرة 
الجالّية اليهودية البريطانّيـة وفـي الدولـة العبرّيـة، بعـد تصـريحها خـالل نقـاش حـول تعامـل إسـرائيل مـع 

ا ُيثبــت مقتــل أّي إســرائيلّي جــراء حجــر يلقيــه قاصــر فلســطينّي، علــى حــّد الفلســطينيين أّنــه ال يوجــد مــ
تعبيرها. وبعث نائب السفير اإلسرائيلي لدى المملكة الُمتحّدة، ايتان نائيه، برسالة إلى نـاز شـاه فّصـل 

 فيها األحداث العنيفة التي قتل خاللها إسرائيليون جراء رشق الحجارة، على حّد زعمه.
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ــــة، فقــــد كتــــب نائيــــه أّن الحقــــائق تثبــــت أّن القاصــــرين وبحســــب صــــحيفة )يــــ ديعوت أحرونــــوت( العبرّي
الفلســطينيين كــانوا ضــالعين فــي أكثــر مــن مــرة فــي جــرائم قتــل ضــد مــدنيين إســرائيليين بواســطة رشــق 
الحجارة والصخور. أحد الحوادث المأساوية هو مقتل اديل بيطون ابنة الرابعة فـي العـام الماضـي بعـد 

وح بالغـــة جـــراء قيـــام خمســـة قاصـــرين فلســـطينيين برشـــق الحجـــارة علـــى ســـيارة عائلتهـــا، إصـــابتها بجـــر 
حســـبما جـــاء فـــي رســـالته. عـــالوة علـــى ذلـــك، جـــاء فـــي رســـالة نائـــب الســـفير اإلســـرائيلّي فـــي عاصـــمة 
الضباب، أّن رشق الصخور والحجـارة هـو جريمـة عنيفـة يمكـن أني تـؤدي وأّدت إلـى القتـل فـي حـاالت 

 كثيرة.
ُقتــل طفــل ابــن خمســة أشــهر يــدعى يهــودا شــوهام بعــد قيــام فلســطينيين  2001اًل: فــي العــام وزاد قــائ

أصــابت الحجــارة التــي رشــقها فلســطينيون  2011بإلقــاء صــخرة علــى الســيارة التــي ســافر فيهــا، وفــي 
اشير بالمر وطفله يونتان وتسببت بقتلهما. وخُلص نائيه إلى القول إّن هذه الصخور سـواء كانـت فـي 

البالغين أو القاصرين هي سالح قاتل، على حّد قوله. ُيشار إلى أّنه في إطار منع الفلسـطينيين  أيدي
من االحتجاج على المخططات التهويديـة المقبلـة فـي القـدس، ولمنـع فلسـطينيي الـداخل مـن التضـامن 

ــّن علــى غــزة، صــادق الكنيســت بــالقراءتين الثانيــ ة والثالثــة مــع أبنــاء شــعبهم فــي إطــار أّي حــربع قــد ُتشا
 على مشروع قرار تشديد العقوبات على راشقي الحجارة الفلسطينيين.

نائبــًا صــّوتوا ضــده.  17نائبــًا، بيــنهم نــواب مــن المعارضــة، فــي مقابــل  61وحــاز القــانون علــى دعــم 
وطبًقا للكنيست، فإّن إسرائيل تصدر نحو ألف الئحة اتهام في العام لراشقي الحجارة. ويسمح القـانون 

قّدمته وزيرة القضاء أييلت شاكيد بفـرض عقوبـة تصـل إلـى السـجن لمـدة عشـرين عاًمـا علـى كـّل  الذي
من يلقي حجًرا نحو عربة بقصد إحداث إيذاءع بدنّي، بينما تصل العقوبة إلى عشر سنوات في السجن 

 إذا لم يثبت وجود نّية لذلك.
/ة عـادًة أكثـر مـن السـجن ثالثـة أشـهر، ُيذكار أّن االدعـاء فـي مثـل هـذه القضـايا كـان ال يطلـب للمـتهم

حين ال يسفر الرشق عن إصابات خطيرة. وينطبق القانون على إسرائيل والقدس الشرقية ألن إسرائيل 
تعتبــر القــدس جــزءًا منهــا وليســت محتلــة، بينمــا ال يســري القــانون علــى الضــّفة الغربيــة. ففــي الضــفة، 

الــذي يمــنح صــالحيات واســعة للقضــاء العســكرّي،  تطبــق حكومــة االحــتالل قــانون الطــواري البريطــاني
ويسمح بمحاكمة المدنيين الفلسطينيين أمام قضاءع عسكرّي وينتقص مـن حقـوق المعتقلـين والمّتهمـين. 
كذلك، هناك سياٌق متصّل ال يمكن إغفاله عند النظر إلى مشـروع القـانون، وهـو المزايـدات السياسـية. 

يادة شعبيتها في أوسـاط المتطـّرفين لكسـب وّدهـم ومناصـرتهم لهـا، إذ تسعى األحزاب اإلسرائيلية إلى ز 
 إن ليس اآلن، ففي المعركة االنتخابية المقبلة ال شك.
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واالقتراحــات األخيــرة التــي طرحــت علــى الكنيســت للمصــادقة عليهــا، نالحــظ  "المشــاريع“ومــن متابعــة 
رائيلية، وكأنها في بورصةع عنصرّية، وجود العديد من المشاريع الشبيهة التي تقّدمت بها األحزاب اإلس

يتســابقون لزيــادة أســهمهم لــدى المتطــرفين. وآخــر تلــك المشــاريع واالقتراحــات التــي جــاءت فــي أوقــات 
إسـرائيل “، الـذي لـم يوافـق عليـه الكنيسـت، وكـان قـد قّدمـه حـزب ”إعـدام األسـرى“متقاربة، هـو مشـروع 

البيــــت “الــــذي قّدمــــه حــــزب ” راشــــقي الحجــــارةتشــــديد العقوبــــات علــــى “إليــــه، أضــــيف مشــــروع ”. بيتنــــا
أيًضـا، ومشـروع قـانون ” البيت اليهـودي“، واقتراح قانون إدانة فلسطينيين بال وجود شهود، لـ ”اليهودي

، هــذه القــوانين هــي عبــارة عــن باقــٌة عنصــرية ومخالفــة ”الليكــود“الــذي اقترحــه ” إطعــام األســرى قســراً “
 للحقوق والمواثيق العالمية كافة.

 14/1/2016، اليوم، لندن رأي
 
 "إسرائيل"إلى زيادة الضغط على يدعو األمم المتحدة و"الفيفا"  في أنقرة يسرائيلاإلسفير ال .18

المدير العام السابق لوزارة الخارجية وسفير إسرائيل في أنقرة الون ليئيل دعا وديع عواودة:  –الناصرة 
لضـغط مـن قبـل األمـم المتحـدة واالتحـاد الـدولي إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل، بما في ذلـك ا

لكــرة القــدم. وأثــارت خطـــوة ليئيــل هــذه غضـــبا فــي األوســاط السياســية اإلســـرائيلية. وقالــت نائبــة وزيـــر 
الــــون ليئيــــل خــــدم قبــــل ســــنوات كثيــــرة كمســــؤول كبيــــر فــــي الجهــــاز » إنالخارجيــــة تســــبي حوطــــوبيلي 

خاللها منصب المدير العام للوزارة، لكن السـنوات  الدبلوماسي اإلسرائيلي، ومن بينها عدة أشهر شغل
التــي مضــت أنســته التزامــه للدولــة، وتحــول إلــى مســاعد فاعــل للجهــات المعنيــة بإلحــاق الضــرر بدولــة 

 إسرائيل.
وأوضـحت أن نشــاطه الفاعــل فــي إطــار حركــة مقاطعــة إســرائيل وعلــى الحلبــة الدبلوماســية، مــن خــالل 

سـابق فــي وزارة الخارجيــة، تلطـخ خــدمات الخارجيـة وتعمــل لصــالح االسـتغالل الســاخر لمكانتـه كرجــل 
 «.كارهي إسرائيل

 15/1/2016القدس العربي، لندن، 
 
 لهدمها منازل في الضفة "إسرائيل"أوروبي لمقاضاة  مسعى": اإلسرائيلية "الخارجية .19

حــاد األوروبــي كشــفت وزارة الخارجيــة اإلســرائيلية النقــاب عــن ســعي دول االت :الــرأي –القــدس المحتلــة 
 لهدمها منازل ومنشئات في مناطق بالضفة الغربية المحتلة وطلب التعويضات. "إسرائيل"لمقاضاة 

خـــالل « أبيبـــاه بـــار إيـــالن»وجـــاء علـــى لســـان مـــديرة قســـم المنظمـــات األوربيـــة بالخارجيـــة اإلســـرائيلية 
أن الحــديث يــدور عــن « تالكنيســ» اإلســرائيليحــديثها أمــام لجنــة الخارجيــة واألمــن التابعــة للبرلمــان 
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( والواقعـة شـرق القـدس، حيـث هـدم E1منشآت تبرعت بهـا دول االتحـاد وبخاصـة بالمنطقـة المسـماة )
 االحتالل مئات المنشئات والمباني التي تعود للبدو خالل العام الماضي.

نعلــم بــان هنالــك »فــي معــرض حــديثها عــن النشــاط األوروبــي بمنــاطق الضــفة « بــار إيــالن»وأضــافت 
سـاعي لـدى االتحـاد فيمـا يتعلـق برفـع دعــاوى تعويضـات علـى إسـرائيل وذلـك بسـبب هـدمها لمشــاريع م

 «.مولها االتحاد وأنها تنوي اتهام إسرائيل باإلخالل بالقانون الدولي اإلنساني
( E1منـزل ومنشـأة بمنطقـة ) 408« إسـرائيل»ووفقًا للمعطيات التـي عرضـت أمـام اللجنـة فقـد هـدمت 

ألـف  12مبنًى شيدت بالمنطقة بذلك العام في حين يعـيش حـوالي  974ك من أصل شرق القدس وذل
فلســطيني غــالبيتهم مــن البــدو بتلــك المنطقــة حيــث مــول االتحــاد األوروبــي نســبة كبيــرة مــن المنشــئات 

 المهدمة.
 15/1/2016، الرأي، عّمان

 
 ينيينتلعبه السويد في مفاوضاتنا مع الفلسط دور: ال ية"سرائيل"الخارجية اإل .21

ـــــة اإلســـــرائيلية إنهـــــا  ـــــين اإلســـــرائيليين  "ســـــتحرم"قالـــــت الخارجي الســـــويد مـــــن أي دور فـــــي العالقـــــات ب
والفلســطينيين، بعــد التصــريحات األخيــرة لــوزيرة الخارجيــة الســويدية التــي وصــفتها الحكومــة اإلســرائيلية 

 ."المتهورة والسخيفة"بـ
الضـارة التـي ال أسـاس لهـا لـوزيرة خارجيـة في ضوء المواقف "، أنه أمسالوزارة في تصريح  وأوضحت

الســـويد، تســـتبعد الســـويد نفســـها فـــي المســـتقبل المنظـــور مـــن أي دور، مهمـــا لـــن صـــغيرًا، فيمـــا يتعلـــق 
 ."بالعالقات بين إسرائيل والفلسطينيين

تحقيــق لتحديــد مــا إذا كانــت  إجــراءودعــت وزيــرة خارجيــة الســويد مــارغوت وولســتروم، الثالثــاء، إلــى 
 األخيرة. األشهرارتكبت عمليات قتل خارج إطار القانون بحق فلسطينيين في إسرائيل 

إن وزيرة الخارجية السويدية تـدلي بتصـريحاتها المتهـورة "واعتبرت وزارة الخارجية اإلسرائيلية في بيانها 
 ."والسخيفة دعما لإلرهاب وبذلك تكون قد شجعت على العنف

، بــل وســلوكها المعــادي إلســرائيل وتكشــف أنهــا ال نحيازهــاابيانــات ولســتروم تشــهد علــى "وأضــافت أن 
 ."تفهم ما يجري في المنطقة

وزيـــرة خارجيـــة الســـويد علـــى مـــا يبـــدو تجهـــل الواقـــع الصـــعب الـــذي "أن  اإلســـرائيليةوتابعـــت الخارجيـــة 
 ."يتعرض فيه مواطنو إسرائيل إلى التهديد المستمر من الهجمات اإلرهابية القاتلة

 15/1/2016 المستقبل، بيروت،
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 BDSضد حركة المقاطعة الدولية بإصدار قرار من االتحاد األوروبي لبيد يطالب فدريكا موغريني  .21
يئيـر لبيـد فـي بروكسـل أمـس مـع وزيـرة « يوجـد مسـتقبل»وديع عواودة: اجتمع رئيس حزب  –الناصرة 

ل اجتمـاع وزراء خارجية االتحاد االوروبي فدريكا موغريني، وطلب منها العمل على صدور قرار خال
إنها سـتعمل « . وقالت موغرينيBDSخارجية االتحاد األوروبي القريب، ضد حركة المقاطعة الدولية 

فــي الموضــوع ألن االتحــاد األوروبــي يعــارض الحركــة. وقــال لبيــد إن الــدعوة لمقاطعــة إســرائيل تشــجع 
 «.ازدياد األصوات المعادية للسامية في العالم

 15/1/2016القدس العربي، لندن، 
 
 زهرةأكرم حنين الزعبي تنفي اإلفراج عن األسير األردني  .22

قالت عضو الكنيست الصهيوني حنين الزعبي في تصريحات لفريـق دعـم األسـرى اإلعالمـي : السبيل
ــم يــتم اإلفــراج اليــوم عــن األســير األردنــي أكــرم زهــرة كمــا ذكــر صــباحا، مشــيرة إلــى أنــه  "فــداء"، إنــه ل

 بعاد يوم األحد المقبل.سينتقل إلى محكمة اإل
 وأضافت الزعبي أن على الحكومة األردنية إعالم السلطات الصهيونية أنها مستعدة الستقباله.

 عاما. 16وحكم عليه بالسجن مدة  2002واألسير أكرم زهرة مواطن أردني اعتقل عام 
 14/1/2016، السبيل، عّمان

 
 "مركز قيدم -الهيكل التوراتي "مشروع راسة يعيد د والبناء للتخطيطالمجلس الُقطري "إسرائيل:  .23

اإلسرائيلي تعيين موعـد لجلسـة خاصـة تـدرس مجـدًدا مشـروع  "المجلس الُقطري للتخطيط والبناء"علن أ 
بصـيغته المكبـرة، والـذي مـن المخطـط بنـاؤه قبالـة المسـجد األقصـى، « مركـز قيـدم -الهيكل التوراتي »

« إلعـــاد»ة القضـــاء اإلســـرائيلي لـــدعم مخطـــط جمعيـــة بنـــاًء علـــى تـــدخل مباشـــر وضـــغط مـــن قبـــل وزار 
إلقـرار الصـيغة « إلعـاد»االستيطانية المقلص فـي هـذه المرحلـة . ويفسـح األمـر فرصـة أخـرى لجمعيـة 

ألــف متــر مربــع  16وتقضــي الصــيغة الموســعة ببنــاء مشــروع علــى مســاحة تصــل  الموســعة للمشــروع.
فــوق مســتوى األرض، هــي باألصــل أرض تتــوزع علــى ســبعة طوابــق، بعضــها تحــت األرض وغيرهــا 

 .األقصىمتًرا جنوب سور 20مقدسية تقع في   بلدة سلوان، على بعد 
، وواجهــة تجاريــة وقاعــات تعلــيم «هيكــل التــوراة»ويحتــوي البنــاء علــى متــاحف وصــاالت عــرض وبنــاء 

 سيارة. 250وموقف سيارات يتسع لنحو 
 15/1/2016، الرأي، عّمان
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 غواصاتالبوارج أو اليستخدمه ضد  يمتلك صواريخ "ياخونت" وقد ضابط إسرائيلي: حزب هللا .24
اعتبــر ضــابط كبيــر فــي ســالح البحريــة اإلســرائيلي أن روســيا زودت ســوريا بصــواريخ : بــالل ضــاهر

بحر من طراز "ياخونت"، وأن قسما من هذه الصواريخ وصل إلى أيـدي حـزب هللا، الـذي قـد  –أرض 
 ات إسرائيلية.يستخدمه ضد بوارج حربية أو غواص

ونقلت صحيفة "معاريف" اليوم الجمعة، عن الضابط اإلسرائيلي قوله إنه "توجد بحوزة سوريا صـواريخ 
ياخونت روسية، وتوجد تقديرات أنها انتقلت إلـى أيـدي حـزب هللا. وفرضـية العمـل لـدينا هـي أن حـزب 

 هللا سيطلق صواريخ كهذه من سوريا".  
إسرائيل اليـوم أن تواجـه مجموعـة تهديـدات محتملـة واسـعة فـي جبهتهـا ووفقا للضابط فإنه يتعين على 

البحريـــة، بـــدءا مـــن حـــزب هللا وســـوريا فـــي الشـــمال وحتـــى تنظـــيم "الدولـــة اإلســـالمية" )داعـــش( وحركـــة 
 حماس في الجنوب.

واعتبر هذا الضابط "أننا نأخذ بالحسبان أن كل من بحوزته سالحا سيستخدمه في وقت ما" في إشارة 
 التنظيمات المسلحة في سيناء وسوريا.إلى 

 15/1/2016، 48عرب 
 
 صحيفة خالل السنوات العشر الماضية 62إصدار  تمنع "اإلسرائيليةالداخلية ": "هآرتس" .25

أظهـــرت معطيـــات ُنشـــرت مســـاء يـــوم الخمـــيس، أن وزارة الداخليـــة اإلســـرائيلية منعـــت : بـــالل ضـــاهر
مــن الطلبــات التــي  %10، مــا يشــكل أكثــر مــن صــحيفة خــالل الســنوات العشــر الماضــية 62إصــدار 

 ُقدمت إلصدار صحف في هذه الفترة.
عـن معطيـات حصـلت عليهـا مـن وزارة الداخليـة أن  اإللكترونـيونقلت صحيفة تهـآرتست علـى موقعهـا 

طلبـــا، ألســـباب عـــدة مثـــل تنقـــص  62طلبـــا إلصـــدار صـــحيفة ورفضـــت  459الـــوزارة صـــادقت علـــى 
 التحرير أو ألسباب تقنية تتعلق بشكل تقديم الطلب.  الثقافةت وتسجيل جنائي لرئيس

وثلث الطلبات التي تـم رفضـها كانـت إلصـدار صـحف فـي منطقـة وسـط إسـرائيل وال تشـمل مدينـة تـل 
 أبيب. كذلك تبين أن أحد الطلبات التي تم رفضها يتعلق بإصدار صحيفة عربية في قرية كفر مندا.    

 14/1/2016، 48عرب  
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 توصي باتهام قائد سجن "أيالون" باالغتصاب سرائيليةاإل الشرطة .26
الخمـيس، أنهـا أنهـت التحقيـق ضـد قائـد سـجن "أيـالون"،  أعلنـت الشـرطة اإلسـرائيلية يـوم: بالل ضاهر

شوهام يوسف، بشبهة ارتكابه مخالفات جنسية وبينها االغتصاب، وقدمت توصية بتوجيه الئحة اتهام 
 ضده ومحاكمته.
حقيــق أن يوســف ارتكــب، بحســب الشــبهات، أعمــاال مشــينة بحــق موظفــة فــي ســلطة وأظهــرت نتــائج الت

السجون عملت تحت إمرته وفي عدة مناسبات. وسيتم تحويل ملف التحقيق إلى النيابة العامة التخاذ 
 قرار بخصوص توصية الشرطة.

وبـــدأ التحقيـــق فـــي هـــذه القضـــية فـــي أعقـــاب تحويـــل معلومـــات مـــن جهـــات فـــي ســـلطة الســـجون إلـــى 
الشــرطة. وتنســب هــذه المعلومــات ليوســف مخالفــات بينهــا القيــام بأعمــال مشــينة مــن خــالل اســتغالل 

 وظيفته الرفيعة بشكل سيء.
 14/1/2016، 48عرب 

 
 : إعادة بناء منازل منفذي العمليات تبطل سياسة الردعالجيش اإلسرائيلي .27

ن حمـــالت جمـــع التبرعـــات قـــال موقـــع "واال" العبـــري إن جـــيش االحـــتالل يتخـــوف مـــ: القـــدس المحتلـــة
 لصالح إعادة إعمار منازل أهالي الشهداء بالضفة الغربية المحتلة.

ونقــل الموقــع عــن مســؤولين بــالجيش قــولهم: "إن هــذه الحمــالت تبطــل سياســة الــردع التــي يتطلــع إليهــا 
 االحتالل من وراء هدم هذه المنازل".

زل التـي يهــدمها االحـتالل قــد انطلقـت منــذ يـذكر أن حمــالت شـعبية لجمــع التبرعـات إلعــادة بنـاء المنــا
بدء االحتالل بسياسة هـدم منـازل منفـذي عمليـات الطعـن، بعـد غيـاب الـدعم الرسـمي الحقيقـي إلعـادة 

 بناء هذه المنازل سواء على المستوى الفلسطيني المتمثل بالسلطة.
 14/1/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 جنود ومستوطنين منطينية استهدفت رموز االحتالل : عمليات الطعن الفلس"هآرتس" .28

ُيجري ضباط في وحدات عسكرية ميدانية فـي جـيش االحـتالل اإلسـرائيلي تحقيقـات مـع : بالل ضاهر
أسرى فلسطينيين، ُسجنوا فـي أعقـاب تنفيـذهم أو محاولـة تنفيـذ عمليـات طعـن أو دهـس فـي القـدس أو 

سجون إلجراء هذه التحقيقات، بعد انتهاء التحقيقات مع الضفة الغربية. ويحضر هؤالء الضباط إلى ال
األسـرى لــدى الشـاباك، بادعــاء محاولـة فهــم األسـباب التــي دفعـت شــبانا، غيـر منظمــين وغـالبيتهم مــن 

 دون خلفية نشاط تنظيمي أو أمني، إلى اإلقدام على تنفيذ هجمات فردية.
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ئيل، اليوم الجمعة، أن المعطيات التي وأكد تقرير للمحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هر 
اســتنتجها الضــباط مــن تحقيقــاتهم مــع األســرى الفلســطينيين، تفيــد بــأن منفــذي عمليــات الطعــن، التــي 
وقعـــت منـــذ تشـــرين األول الماضـــي، اســـتهدفت رمـــوز االحـــتالل اإلســـرائيلي، أي الجنـــود اإلســـرائيليين 

 والمستوطنين.
الطعن أرادوا االنتقام لمقتل شـبان نفـذوا عمليـات طعـن أو  وبحسب هؤالء الضباط فإن منفذي عمليات

 حاولوا تنفيذ عمليات كهذه واستشهدوا.
ورأى هرئيل أن هذه التحقيقات التي يجريها الضباط الميدانيون مع األسرى تعبر عن اسـتنتاجين لـدى 

و "تحســين جــيش االحــتالل. االســتنتاج األول هــو أن هــذه العمليــات ستســتمر ألمــد طويــل، والثــاني هــ
األداء التكتيكي للقوات الميدانية ساعد في خفض عدد المصابين، لكن الـرد الحـالي مـا زال بعيـدا عـن 

 أن يكون متكامال، وخاصة في المجال االستخباري".
ووفقــا لهرئيــل فــإن األســرى أجــابوا علــى أســئلة الضــباط بانفتــاح وصــراحة، وقــال منفــذو عمليــات دهــس 

تهم بعد إدراكهم أن الكثير من منفذي عمليات الطعن ال ينجحون في تحقيق إنهم قرروا استخدام سيارا
 مرادهم ويستشهدون أو يصابون من قتل جنود أو مستوطنين.

من العمليات في الضفة الغربية في سبعة مواقع معروفة، بينها مفترق الكتلة االستيطانية  %60ووقع 
 البؤرة االستيطانية في الخليل. "غوش عتصيون"، مفترق بيت عينون بشمال الخليل وفي

 
 دوافع لتنفيذ العمليات

استنتج الضباط في أعقاب تحقيقاتهم مع األسرى أن دوافع الشبان الفلسطينيين لتنفيـذ عمليـات تغيـرت 
 خالل الشهور الماضية:

فــي شــهر تشــرين األول كــان الــدافع األساســي الخــوف علــى مصــير المســجد األقصــى، فــي أعقــاب -
 لمتزايدة للحرم القدسي.االقتحامات ا

فــي شــهر تشــرين الثــاني ســاد جــو عــام لإلعــداد النتفاضــة ثالثــة واعتبــرت العمليــات جــزءا مــن تطــور -
 أوسع.

 في كانون األول جرى الحديث باألساس عن تنفيذ عمليات بإيحاء وتقليد لمنفذي عمليات سابقين.-
هاد منفـذي عمليـات، أقـارب أو معـارف مـن وفي األسابيع األخيرة، الدافع هو الرغبة باالنتقـام الستشـ-

خاصة على خلفية انتشار الرأي القائل إن قوات االحتالل تعدم الشبان الفلسطينيين حتى  الحي نفسه،
 من دون أن يحاولوا تنفيذ عمليات.
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يقــول الضــباط إنهــم اســتنتجوا مــن التحقيقــات مــع األســرى أنــه، وأكثــر ممــا كــان فــي الماضــي، يوجــد -
االقتصادي إلى جانب الشعور باإلحباط والضـائقة الشخصـية، يـرى شـبان "علـى هـامش تأثير للوضع 

 المجتمع" بالتضحية بحياتهم طريقة للحصول على اعتراف الجمهور بهم.
وبحسب معطيات جيش االحتالل، فإن ثلث منفذي العمليات في الضـفة، الـذين اعتقلـوا أو استشـهدوا، 

هللا فـي المرتبـة الثانيـة، بينمـا منطقتـي قلقيليـا وطـولكرم أكثـر  هم من منطقة الخليـل. وحلـت منطقـة رام
 هدوءا.

والحظ الضباط أن عدد منفذي العمليات من مخيمات الالجئين وفـي جميـع منـاطق الضـفة مـنخفض، 
وأنــه طــرأ تراجعــا علــى حجــم المظــاهرات التــي يشــارك فيهــا أعــداد كبيــرة. وخــالل الشــهر األخيــر لــوحظ 

عــدد عمليــات الطعــن والــدهس، وفــي المقابــل يظهــر ارتفــاع واضــح فــي حــدوث انخفــاض بطــيء فــي 
 عمليات إطالق النار، وهي عمليات فردية وليست لخلية منظمة.

واستنتج الضباط من التحقيقات أيضا وجود إحباط لدى الفلسـطينيين بسـبب عـدم سـقوط خسـائر كبيـرة 
كل خلفية لتنفيـذ عمليـات إطـالق نـار في جانب االحتالل، الجنود والمستوطنين، وأن هذا األمر قد يش

 متزايدة ودفع حماس إلى تشجيع انتفاضة مسلحة، تشمل إطالق نار وعمليات تفجير وأسر جنود.
واالستنتاج األخير الذي توصلت إليه هـذه التحقيقـات وجمـع المعلومـات أن الهبـة الفلسـطينية ستسـتمر 

ي قيــادة الجــيش والشــاباك يــوهم نفســه بــأن وستشــهد تصــاعدا حينــا وتراجعــا حينــا آخــر، "لكــن ال أحــد فــ
 االنتفاضة الثالثة ستغيب قريبا" بحسب هرئيل.

 15/1/2016، 48عرب 
 
 تغلق معبر كرم أبو سالم بشكل مفاجئ "إسرائيل" .29

أغلقــت ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي، أمــس، معبــر كــرم أبــو ســالم التجــاري جنــوب شــرق قطــاع : كونــا
 ائع الفلسطينية. غزة بشكل مفاجئ أمام حركة البض

أن اإلغـالق جــاء بســبب وجــود حـدث أمنــي علــى الجانــب اآلخــر « إســرائيلية»وزعمـت تقــارير إعالميــة 
مــن المعبــر مــا أدى إلــى إغــالق بوابــات المعبــر أمــام الشــاحنات والبضــائع الــواردة والصــادرة مــن قطــاع 

 غزة. 
 15/1/2016، الخليج، الشارقة
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 فتح أبوابها بعد إغالقها ليومينتعيد  غزةفي  اإلسالميةالجامعة  .31
عن إعادة افتتاح  ،14/1/2016 في مدينة غزة، مساء يوم الخميس، اإلسالميةأعلنت الجامعة ة: غز 

، والتي أغلقت يوم الثالثاء على خلفية 16/1/2016أبوابها اعتبارًا من صباح يوم السبت الموافق 
 األزمة المالية الخانقة التي تمر بها الجامعة.

ت الجامعة في رسالة وصلت "الحياة الجديدة": "تعلن إدارة الجامعة اإلسالمية بغزة عن إعادة وقال
 م".16/1/2016افتتاح الجامعة اعتبارًا من صباح يوم السبت الموافق 

يشار إلى أن الجامعة كانت قد أغلقت أبوابها، صباح يوم الثالثاء، بسبب خالف بين اإلدارة ونقابة 
ية األزمة المالية التي تعاني منها الجامعة، ومن المقرر أن يبدأ الدوام الرسمي العاملين على خلف

 للفصل الدراسي الثاني في األسبوع األول من شهر شباط المقبل.
 14/1/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
   شمال الضفة الغربية  ةمياه يزّود مئة عائلة فلسطيني خزانهدم يالجيش اإلسرائيلي  .31

تقطنها مئة عائلة  -لتزويد قرية فلسطينية  هدم الجيش اإلسرائيلي أمس خزان مياه أُعدَّ : هللا رام
ن ثالث إشرق مدينة طوباس شمال الضفة الغربية  ةمياه الشرب. وقال مواطنون من قرية يرز  -تقريباً 

عوى إقامته جرافات إسرائيلية هدمت خزان المياه الذي أقيم بتمويل من مجلس الكنائس اإليطالية، بد
 من دون ترخيص.

وقال بسام مسلماني، وهو ناشط من طوباس شهد عملية الهدم، أن قوة كبيرة من الجيش دهمت 
 كبيرة ألعالف المواشي إضافة إلى خزان المياه. أربعة خزاناتالمنطقة في ساعات الفجر، وهدمت 

هذا الخزان ليتم ضخها إلى  وفرغت بلدية طوباس قبل أيام من التمديدات الالزمة لنقل المياه إلى
بيوت أهالي القرية الذين يعتمدون على تجميع مياه األمطار في آبار منزلية، وعلى نقل المياه إلى 

 بيوتهم بواسطة الصهاريج.
من  %60وترفض السلطات اإلسرائيلية السماح للفلسطينيين بالبناء أو إقامة مشاريع اقتصادية في 

م مشاريع التوسع االستيطاني. كما تحرم أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين مساحة الضفة التي تفتحها أما
منها، وتحول جزءًا كبيرًا منها إلى المستوطنات، فيما تنقل  %83من المياه الجارية التي تسيطر على 

 جزءًا آخر إلى المدن والبلدات اإلسرائيلية داخل الخط األخضر.
 15/1/2016، لندن، الحياة
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 لل االحتال وقات دراسيًا يخرجن إلى القتافلسطينيات متف .32

المتواصلة منذ مطلع تشرين األول )أكتوبر(  القدس انتفاضةاتسمت : يونس محمد-قلنديا مخيم 
الماضي بمشاركة أكبر للمرأة الفلسطينية، سواء في التظاهرات الميدانية أو الهجمات العنيفة. وتشير 

 .االنتفاضةفتاة وامرأة في هذه  20 أرقام وزارة الصحة الفلسطينية إلى استشهاد
وتقول عائالت معظم الشهيدات واألسيرات اللواتي سقطن أو اعتقلن في هجمات، إن بناتها من 

سنة( من نابلس، التي  20المتميزات في دراستهن. رامز حسونة، والد الطالبة الجامعية مرام حسونة )
األول من كانون األول )ديسمبر( استشهدت في عملية طعن على حاجز عسكري إسرائيلي في 

الماضي، قال إن ابنته حصلت على معدل عال في الثانوية العامة، وكانت من المتفوقين في 
 الجامعة حيث درست اللغة اإلنكليزية في جامعة النجاح في نابلس.

 وأصيبت مرام قبل عامين في عملية طعن مماثلة، اعتقلت إثرها لمدة ستة شهور. ويضيف والدها:
كنت أحاول ثنيها عن هذا الطريق، لكنها كانت تحاججني وتقنعني برأيها. كنت أقول لها إن هذه »

 .«مهمة الرجال، فكانت ترد علّي قائلة: عندما يرى الرجال النساء يتحركن سيشعرون بدافع للتحرك
 ور.وظلت أعمال المواجهات العنيفة في األراضي الفلسطينية، حتى وقت قريب، حكرًا على الذك

في عملية طعن  21/11/2015سنة( التي استشهدت في  16وقال طه قطناني، والد أشرقت قطناني )
نها كانت ترى أن  نها كانت متفوقة في كل شيء، وا  قرب نابلس، إن ابنته كانت ذات شخصية قوية وا 

ذه هو الدافع األول واألخير وراء قيامها به االحتالل»دورها ال يقل عن دور الرجل. وأضاف: 
 «.العملية

 15/1/2016، لندن، الحياة
 

 شهيدان بالخليل ونابلسو  في األراضي المحتلة االحتاللمواجهات عنيفة مع  .33
اندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين في المكان، أطلق جيش : نادية سعد الدين - عمان

لمواطنين، مما أوقع االحتالل خاللها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي صوب ا
 إصابات بين صفوفهم.

، وفق تقرير صادر عن مركز "القدس لدراسات الشأن الفلسطيني واإلسرائيلي" في فلسطين المحتلةو 
شهيدًا، بينما  158، إلى "2015 أكتوبر/ يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، منذ بداية شهر تشرين األول
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وأفاد بأن "نسبة اإلصابة  ختلف األراضي المحتلة"،جريحًا، في م 16,342بلغت اإلصابات نحو 
من إجمالي عدد اإلصابات، السيما في المنطقة الحدودية بقطاع  %27بالرصاص الحي بلغت نحو 

 غزة، مدن الخليل رام هللا طولكرم".
صابة  27فلسطينيًا، خالل نفس الفترة"، الفتًا إلى "مقتل  3,622وبين "اعتقال زهاء  أكثر إسرائيليًا، وا 

 إسرائيليًا، بحسب ما يتم اإلعالن عنه رسميًا"، خالل عمليات المقاومة الفلسطينية. 368من 
على صعيد متصل، شّنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت واسعة، طالت أماكن عدة من الضفة 

 شابًا فلسطينيًا، تحت ذريعة "المطلوبين". 18الغربية المحتلة، وشملت 
 15/1/2016الغد، عمَّان، 

 
 للحركة اإلسالمية من السفر قياديِّّين ثالثةتجدد منع  "إسرائيل" .34

، للمرة الثالثة، منع  2016-1-14جددت وزارة الداخلية اإلسرائيلية، الخميس : األناضول -القدس
من الجناح الشمالي للحركة اإلسالمية )داخل الخط األخضر( من السفر خارج  قياديِّين ثالثة

 الشيخ، رائد صالح.إسرائيل، على رأسهم 
وقال نائب رئيس الحركة اإلسالمية، الشيخ كمال الخطيب، لألناضول "بلغني اليوم قرار من وزارة 

 ستةالداخلية اإلسرائيلية، تمديد منعي من السفر، للمرة الثالثة على التوالي، لمدة شهر قابلة للتمديد 
 أشهر".

"إن قرار المنع من  ضل عدم الكشف عن اسمهمن جانبه قال مصدر قيادي في الحركة اإلسالمية، ف
 ".ةالسفر، أصدر اليوم أيضا بحق د. يوسف عواود

ووصف الخطيب قرارات المنع من السفر، بـ"الخائبة، كونها لن تمنعنا من مواصلة نشاطنا، ضد 
 وتقسيمه". األقصىمخططات إسرائيل الهادفة لتهويد المسجد 

 14/1/2016فلسطين أون الين، 
 
 ل يرفض نقل أسير مريض لعيادة طبية ويستمّر في عزل أسيرين رغم وعود بإنهائه مطلع العاماالحتال  .35

فادي أبو سعدى: أعلن نادي األسير الفلسطيني أن إدارة مصلحة سجون االحتالل  –رام هللا 
« عيادة سجن الرملة»اإلسرائيلي تستمر في رفض نقل األسير المريض المقعد ناهض األقرع إلى 

محاميته كانت قد »بة وضعه الصحي وحاجته الماّسة للوجود في مقر طبي. وأوضح أن: رغم صعو 
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وأضاف أنها ستشرع بتقديم «. تقّدمت بطلب رسمي لنقله إلى العيادة إال أن طلبها قوبل بالرفض
 التماس في غضون األيام القادمة.

ل على يدي أسير مرافق له وأشار النادي إلى أن األسير األقرع ُأحضر لزيارة المحامية وهو محمو 
 وهكذا تكون تنقالته األخرى في السجن.

وفي السياق تواصل سلطات االحتالل عزل األسيرين محمد نايفة أبو ربيعة من بلدة شريكة في 
بأمر من جهاز المخابرات « أمنياً »طولكرم شمال الضفة الغربية، وماجد الجعبة من القدس عزاًل 

 م وعود بإنهاء عزلهما مع بداية العام الجديد.رغ« مجدو»في سجن « الشاباك»
 15/1/2016، لندن، القدس العربي

 
 د من حمالت التفتيش واالقتحامات بحق األسرى"نفحة" ُتصعِّّ  سجن إدارة :نادي األسير .36

 أنَّ  أفاد نادي األسير، يوم الخميس، بأن أسرى سجن "نفحة" قالوا لمحاميته، بعد زيارتها لعدد منهم،
جن صعدت من عمليات التفتيش واالقتحامات الليلية بحقهم وعمدت في اآلونة األخيرة إلى إدارة الس

جلب قوات خاصة من خارج السجن للتنكيل بهم. وشرعت في عمليات تخريب وتدمير لمقتنيات 
 األسرى، عالوة على منعهم من التواصل مع األقسام األخرى.

سلطات السجن في منع إدخال المالبس لهم. من نقص األغطية واستمرار « نفحة»واشتكى أسرى 
وكانت إدارة سجون االحتالل قد صعدت من هجمتها اتجاه هؤالء األسرى منذ أواخر شهر تشرين 

أسير وا غالق عدد من  400أكتوبر الماضي وأقدمت على حركة تنقالت شملت أكثر من  /األول
 باكتشاف فتحه في أحد األقسام. ادعائهااألقسام بعد 

 15/1/2016، لندن، العربيالقدس 
 
 تزايد االعتداءات على المسيحيين الفلسطينيين وكنائسهم ورهبانهم .37

في كل يوم تتجلى في إسرائيل مشاهد العنصرية والكراهية لغير اليهود،  :وديع عواودة -الناصرة 
وتتزايد الدعوات ضدهم، بدعم أو تجاهل المؤسسة الحاكمة ووسط دعوات علنية جديدة لطرد 

بنتسي غوفشتاين لمنع االحتفاالت بعيد « لهفاه» مسيحيين من البالد، من بينها دعوة رئيس حركة ال
 «.مصاصو دماء»الميالد، ووصف المسيحيين بأنهم 
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وال تتوقف ظاهرة االعتداءات شبه اليومية على الرهبان في القدس المحتلة من قبل متطرفين 
إن مراسليها « يديعوت أحرونوت»قالت صحيفة ومتدينين متزمتين يهود دون حسيب أو رقيب. و 

رافقوا بعض الرهبان في الشهور األخيرة عدة مرات في تحركاتهم اليومية داخل البلدة القديمة في 
 القدس المحتلة فعادوا بشهادات صادمة.

ويعترف شلومي، وهو شاب يهودي متزمت، أنه يبصق نحو رجال دين مسيحيين كلما التقاهم في 
كما يعترف بأنه «. كل المسيحيين الساميون وطالما شاركوا بذبح اليهود»ة القديمة ألن أزقة البلد

يشارك في تلطيخ الجدران واألديرة بشعارات معادية للمسيحية ويقدم على تحطيم أضرحة داخل 
عاثة الخراب في الكنائس.  المقابر المسيحية وا 

وتستذكر الصحيفة االعتداءات الخطيرة التي تعرضت لها المقدسات المسيحية في البالد ومنها حرق 
 الكنائس، مؤكدة أن إسرائيل أكثر الدول التي تتعرض فيها حرية العبادة لالنتهاك.

وتؤكد مرشدة سياحية إسرائيلية اسمها ميخال بن عطار، أن كافة المسيحيين يتعرضون لالعتداءات 
لرهبان األرمن في القدس هم األكثر تعرضا العتداءات المتزمتين اليهود ألنهم يرتدون مالبس لكن ا

 دينية بارزة.
 15/1/2016، لندن، القدس العربي

 
 ثالثة أسرى يخوضون معركة األمعاء الخاوية في سجون االحتالل .38

منذ العام الماضي، يخوض ثالثة أسرى في سجون االحتالل إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، : رام هللا
 واألسرى هم:

يوما  51االسير الصحفي محمد القيق من قرية دورا جنوب الخليل، ومضرب عن الطعام منذ  -
، وهو محتجز اآلن في 2015-11-21وكان االحتالل اعتقل القيق في تاريخ  اإلداريرفضًا العتقاله 

 مشفى العفولة، وحالته الصحية تزداد سوًءا يومًا بعد يوم.
-12-23وعلقه بتاريخ  2015-11-8في تاريخ  إضرابه أعلنجابر،  أبوعبد هللا  األردني األسير -

االتصال به، ليعيد  أو، احتجاجًا على عدم سماح االحتالل ألهله بزيارته أيام ثالثةلمدة  2015
 ، بسبب تنكر سلطات االحتالل لالتفاق الذي2015-12-26ويكمل معركة األمعاء الخاوية بتاريخ 

 يقضي بالسماح ألهله بزيارته واإلفراج المبكر عنه.
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، اإلدارييومًا، رفضا العتقاله  30االسير حسن شوكة من بيت لحم، ومضرب عن الطعام منذ  -
 .2015-9-17وهو محتجز في زنازين سجن الجلمة، وكان االحتالل قد اعتقله بتاريخ 

 14/1/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 لبنان في مخيمات جنوب "األونروا"ضد  "هبة فلسطينية" .39
وسياسة « األونروا»ضد قرارات « هبة فلسطينية»تحول يوم الغضب إلى : محمد صالح -صيدا 

تقليص الخدمات االستشفائية، إذ شّل إضراب عام حركة المخيمات، في خطوة غير مسبوقة منذ 
لجنوب كانت عارمة. خرج األهالي الفلسطينية في مخيمات ا« الهبة»سنين ضد الوكالة ومؤسساتها. 

 سلميا بما فيها مكتب مدير الخدمات.« األونروا»من بيوتهم غاضبين. شرعوا بإقفال كل مؤسسات 
كثيرة شكلت عناوين لالحتجاجات. تقليص الخدمات االستشفائية، إلغاء مزاجي ملتبس « مظالم»

أوسع شريحة من الفلسطينيين، هذا ن عالج التي تؤمِّّ  األساسيةلعقود عدد من المستشفيات الخاصة 
ذ كادت األمور تخرج عن عقالها تمكنت اللجان الشعبية من احتواء الغضب والمحافظة  بعضها. وا 

 على سلمية التحرك.
 15/1/2016السفير، بيروت، 

 
 يوم غضب فلسطيني شمال لبنان بسبب قرارات األونروا .41

«. األونروا»الشمال جام غضبهم على  صّب الالجئون الفلسطينيون فيإبراهيم:  عمر-طرابلس 
بتخفيض « الوكالة»وذلك في إطار سلسلة تحركات ينفذونها منذ أيام احتجاجًا ورفضًا لسياسة 

 خدماتها.
رغم الطقس الماطر خرج الفلسطينيون من بيوتهم، انتظموا في قوافل أقلتهم رجااًل ونساء وأطفااًل 

 . في طرابلس« األونروا»مقر  إلىوشيوخًا 
االعتصام الذي نّفذ تحت شعار يوم الغضب الفلسطيني، شاركت فيه كافة الفصائل الفلسطينية 
وحشود من المواطنين بينهم أصحاب أمراض مستعــصية ونازحون من مخيمات سوريا، حيث رفع 

وأخرى تتهمها بالتآمر على الشعب « األونروا»العلم الفلسطيني إلى جانب الفـــتات تنتقد سياسة 
 سطيني. الفل

 15/1/2016السفير، بيروت، 
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 غزة: قوات االحتالل تطلق النار تجاه المزارعين الفلسطينيين شرق القرارة .41

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة شرق مدينة خان يونس، : خلدون مظلوم -خان يونس 
نين، جنوبي قطاع غزة، يوم الخميس، نيران رشاشاتها باتجاه المزارعين الفلسطينيين ومنازل المواط

 "دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار بشرية".
وقال راصد ميداني لـ "قدس برس" إن قوات االحتالل المتمركزة في المواقع العسكرية شرق مدينة خان 
يونس، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة "بشكل كثيف" تجاه المزارعين ومنازل المواطنين الفلسطينيين، 

 القرارة.شرق بلدة 
وأوضحت المصادر أن إطالق النار "أجبر" المزارعين الفلسطينيين على مغادرة حقولهم الزراعية 

 "خشية تعرضهم ألي أذى".
ولفتت المصادر ذاتها النظر إلى أن إطالق النار "تزامن" مع تحركات "غير اعتيادية" آلليات 

 ستطالع "بدون طيار".االحتالل داخل الشريط الحدودي، وتحليق مكثف لطائرات اال
 14/1/2016، قدس برس

 
 في القدس بالقوة اإلسالميةللحركة  االحتالل يفض اجتماعاً  .42

في الداخل  اإلسالميةقمعت قوات االحتالل المشاركين في مؤتمر للحركة  :خاصة ترجمة-القدس
دة الحركة المحتل، في فندق الكومودور بمدينة القدس ظهر اليوم الخميس، واعتقلت القوات أحد قا

وأطلقت قوات االحتالل قنابل الصوت اتجاه المشاركين بالمؤتمر، فيما ذكرت مصادر  من المكان.
صحفية أنه تم اعتقال المسن أبو بكر شيمي بحجة تكبيره في وجه االحتالل، بعد قمع الشرطة 

 للعشرات من المشاركين بالمؤتمر.
 14/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 والقوى الوطنية تدعو لالحتجاج األونروا..فلسطينية في لبنان بعد تقليصات  وفاة الجئة .43

توفيت الجئة فلسطينية، يوم الخميس، رفضت مستشفيات لبنانية استقبالها بعد قرارات : بيروت
األخيرة تقليص خدماتها، بالتزامن مع وقفة احتجاجية دعت لها والقوى الوطنية واإلسالمية  األونروا

 .الجمعة، احتجاجا على القرارات األخيرة يومة هناك الفلسطيني
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ونقل موقع "النشرة" اللبناني، أن الفلسطينية سعدة محمد رميض من مخيم "برج الشمالي" )جنوب 
لبنان إلى الشرق من مدينة صور( توفيت في مستشفى "بلسم"، بعد أن رفضت عدة مستشفيات 

 .األخيرةوا" تطبيقا لقراراتها استقبالها، لعدم توفر تحويل عبر وكالة "أونر 
وكانت "أونروا" قد أعلنت في بيان رسمي صادر عن المفوض العام ببير كرينبول أن األيام القادمة 

 ستشهد تقليصات تطول كل الخدمات والمساعدات التي تقدم لالجئين.
 14/1/2016قدس برس، 

 
 سبب األسلحة اإلسرائيليةفي غزة ب شهرياً مصابًا بالسرطان  80: استشاري أورام سرطانية .44

مرض السرطان ينهش أجسادا الغزيين بشكل ملحوظ دون أن يفّرق بين كبير  بات :شهوان مها-غزة 
األخيرة، فقد تضاعفت أعداد المصابين بعد حروب إسرائيل  الخمسوصغير، والسيما في السنوات 

م كونها محرمة دوليًا، على غزة، واستخدامها أسلحة تحتوي على الفسفور األبيض، رغثالثة الـ
ب، والذي له أثار بيئية من شأنها التسبب في إصابة الكثير من أهل صباإلضافة إلى اليوارنيوم المخ

 غزة بداء السرطان.
حالة مصابة بالسرطان تم  2,500ووفقًا إلحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، هناك ما يقارب 

  5,000عدد مرضى السرطان في قطاع غزة حوالي  اكتشافها في السنوات األخيرة، ليصبح إجمالي
 على األقل

 –أكبر مستشفيات قطاع غزة  –يقول زياد الخزندار استشاري األورام السرطانية في مستشفى الشفاء 
حالة، عدا عن تلك المسجلة في  4,500بأن مجمل الحاالت الموجودة في المستشفى تفوق الـ

 مستشفيات القطاع األخرى.
ندار السبب في زيادة معدالت اإلصابة إلى الحروب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، ويرجع الخز 

والتي تسببت في زيادة نسبة مرضى السرطان إلى الضعف مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك الستخدام 
 الفسفور األبيض واليورانيوم المخضب الذي أثبتت الصحة العالمية أنها مواد مسرطنة.

حالة شهريًا في مستشفى الشفاء وحدها عدا المستشفيات  80إلى  75تم اكتشاف ما بين ويوضح أنه ي
حالة وفاة شهريًا من مرضى السرطان وذلك لتأخر  11األخرى، باإلضافة إلى أن هناك ما يقارب 

سفرهم ألخذ الجرعات الكيميائية في األراضي المحتلة أو في مصر بسبب إغالق المعبر وذلك لقلة 
 يات المتاحة لمرضى السرطان بقطاع غزة.اإلمكان
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وتجدر اإلشارة إلى أن الطائرات اإلسرائيلية قبل أيام قامت برش األراضي الزراعية القريبة من الحدود 
بمبيدات حشرية سامة، من شأنها التسبب في تسمم جراء تناول تلك المزروعات وقد يكون لها أثر 

 على المدى البعيد.
من األطباء الدوليين المختصين بمرض السرطان يأتون إلى قطاع غزة ويأخذون  ه إلى أن عدداً نوَّ ويُ 

العينات إلثبات أن سبب زيادة اإلصابات هو الحروب التي شنتها إسرائيل على القطاع، لكنهم بعد 
 أخذ تلك العينات ال يعودون إلى القطاع ويقطعون االتصال مع جهات االختصاص بغزة.
 14/1/2016هافينجتون بوست عربي، 

 
 الجامعة العربية ُتطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني .45

أوضح نائب األمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، أن الجامعة العربية : أحمد إبراهيم
تبذل جهود حثيثة من خالل األمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي لطرح مشروع على 

بهدف توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الموجود تحت االحتالل اإلسرائيلي بشكل  المتحدة األمم
سريع وفوري، مشيرًا إلى أن هذا األمر سيناقشه العربي مع األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون 

 ووزير الخارجية األمريكي جون كيري في األمم المتحدة.
ق " بعض النماذج التي وصلت إليها انتهاكات االحتالل وطرح بن حلي في تصريحه لـ" بوابة الشر 

اإلسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني قائال" ليس من المعقول بأن يكون في هذا العصر الذي ينادي 
اإلسرائيلي تؤسس طرقات خاصة ليسير عليها  االحتاللالكل فيه بحقوق اإلنسان أن نجد سلطات 

رض، وتمنع سكان األرض األصليين وهم الشعب الفلسطيني اإلسرائيليين والذين هم غرباء عن األ
من المرور في هذه الطرقات، وتمنعهم من السير فيها مبررة فعلتها الغير إنسانية بأن هذا الطرقات 
"ُمطهرة" وال يحق للشعب الفلسطيني أن يسير عليها أو يمر منها "، مؤكدًا في الوقت ذاته بأن هده 

ية للضمير العالمي، وهذا خرق لكل قوانين حقوق اإلنسان والقانون االنتهاكات هي شتيمة قاس
 الدولي، وال يمكن ألحد أن يقبل بهذه الحالة المأساوية أو يصمت عنها.

وأضاف بأن المواطن الفلسطيني الذي يمشي على أرضه آمنًا قد يقتل في لحظة وبدم بارد على يد 
هذه العمليات هي إعدامات ميدانية غير مقبولة في األمن اإلسرائيلي لمجرد الشك به، معتبرًا أن 

عصر ينادي بالحريات وحقوق اإلنسان، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي غير مهتم بما يجري في 
 فلسطين اليوم، وأن إسرائيل تستغل هذا األمر وال تعبئ بالقانون الدولي وال بقرارات مجلس األمن.
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ضية الفلسطينية هي المتحكمة بكل أزمات المنطقة العربية، واختتم بن حلي تصريحه قائاًل "أن الق
سواء في ظل أحداث الربيع العربي، أو كل المستجدات التي تطرأ على المنطقة، موضحًا بأن 

 فلسطين ستبقى في صدارة األولويات للجامعة العربية في كل المحافل الدولية".
 15/1/2016، الشرق، الدوحة

 
 كنية في مدينة الشيخ حمد جنوب غزةوحدة س 1,060قطر توّزع  .46

أشرف الهور: من المقرر أن توزع قطر، غدا، الدفعة األولى من الوحدات السكنية في مدينة  –غزة 
 الشيخ حمد، وهي أحد المشاريع التي قدمتها دولة قطر إلعمار قطاع غزة.
ر القطري محمد العمادي، وأعلن وزير األشغال العامة واإلسكان الدكتور مفيد الحساينة، وكذلك السفي

رئيس اللجنة القطرية إلعمار غزة، في بيان صحافي مشترك، عن بدء توزيع شقق مدينة سمو الشيخ 
 حمد السكنية، المرحلة األولى، السبت المقبل.
مترا مربعا على  130، وتقدر مساحة كل وحدة بـ 1060وستجرى مراسم توزيع الوحدات السكنية الـ 

 مركزي كبير سيقام على أرض المشروع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. المنتفعين، في حفل
وذكر البيان الذي صدر بهذه المناسبة أنه تم إعداد كتب تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين 

 كوثيقة يتسلمها كل منتفع في يوم الحفل.
 15/1/2016، القدس العربي، لندن

 
 مليون دوالر 817يين بـ "أونروا" تناشد دعم الالجئين الفلسطين .47

أطلقت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين "أونروا" مناشدة للحصول على مبلغ : رام هللا
مليون دوالر إلغاثة المدنيين في سورية واألراضي الفلسطينية، "جراء النزاع واالحتالل  817

 والحصار".
، على أن غالبية الجئي فلسطين في 2016-1-14وأكدت "أونروا"، في بيان صحفي لها، الخميس 

في المائة منهم يعتمدون على الوكالة  95ألف، أصبحوا "مشردين"، وأن  450سورية، والبالغ عددهم 
 للحصول على المساعدة.

وأشارت إلى أن آالف الالجئين ما زالوا "محاصرين" في مناطق "النزاع النشط"، ويواجهون "معاناة 
شرات اآلالف من األشخاص قد فّروا إلى األردن ولبنان، وأنهم يعيشون هائلة"، مبينة أن نحو ع

 وجوًدا مهمًشا ويائًسا، وفق وصفها.
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وقالت إن الجئي فلسطين "يعانون من عواقب دائمة الحتالل اقترب من عام الخميس، وحصار 
 مستمر طوال عقد كامل، ويؤثران في كل جوانب الحياة".

لمواطنين الذين يعتمدون على المساعدات اإلنسانية في قطاع غزة وأوضح بيان األونروا أن عدد ا
 ألف. 80ما يقارب الـ  2000ألف شخص، قبل أن يكون عام  830ارتفع إلى 

ولفتت وكالة "أونروا" إلى أن عدة آالف في الضفة الغربية "واقعون تحت خطر التهجير القسري 
 والطرد"، بسبب نشاط بناء المستوطنات.

كر المفوض العام لـ "أونروا"، بيير كرينبول، أن الوكالة ستعتمد على "حشد خبرتها من جانبه، ذ
اإلنسانية، والتصدي لالحتياجات الطارئة المتعددة التي تواجه الجئي فلسطين، في ظل غياب آفاق 

 الحلول السياسية".
 15/1/2016فلسطين أون الين، 

 
 زةشريكة بمأسسة حصار غ المتحدةمذكرة سرية: األمم  .48

قالت مذكرة سرية إن األمم المتحدة أصبحت شريًكا في جرائم الحرب التي ترتكبها : ترجمة خاصة
"إسرائيل" في قطاع غزة، عبر آلية اإلعمار التي أقرتها بعيد عدوانها األخير على غزة صيف العام 

 الماضي.
عي "نايجل وايت" وأوضحت المذكرة التي صدرت في يناير الماضي كرأي قانوني للبروفيسور الجام

الذي يعمل في جامعة "نوتنغهام" البريطانية أن آلية اإلعمار األممية التي تعرف باسم آلية "سيري" 
 تعني المساهمة الفعلية في الحصار، وهي بذلك ترتكب انتهاكات بحق القانون الدولي.

-سيري–ة اإلعمار ونشر موقع "االنتفاضة اإللكترونية" ما قال إنه النص الكامل لخطة آلية إعاد
 تنشر ألول مرة، وتعيد وكالة "صفا نشره بشكل حرفي وكامل.  والتي

صفحة معنونة بـ"السرية" في أواخر يناير من العام الماضي كتحليل قانوني آللية  21كما نشر "وايت" 
 "سيري".

ذلك تكون وأضاف "وايت": "إذا أصرت المؤسسة األممية على تقديم الدعم لآللية المذكورة فإنها ب
لحاق أضرار بحق سكان  صابات وا  مسئولة وشريكة لحكومة إسرائيل عما ترتكبه األخيرة من قتل وا 

ألف  146ألًفا بشكل جزئي  24منزل بشكل كلي  2200غزة بعدما خرجوا من حرب تسببت بتدمير 
 منزل أدرجت كمتضررة بشكل أقل".
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ن العقبات أمام طريق إعادة اإلعمار، ولفت البروفيسور إلى أن األمم المتحدة وضعت الكثير م
شهًرا من انتهاء الحرب، خالل مؤتمر  16معترفًة أنها لم تتمكن سوى من بناء منزل واحد بعد مرور 

 نوفمبر من العام الماضي. 12صحفي في 
 

 تسريب البيانات
ممية في وحذر "وايت" من أن قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من مراكز توزيع المساعدات األ

 غزة قد تسربت إلى "إسرائيل" التي قد تستغلها لشن ضربات على أهداف معينة في أي حرب مقبلة.
وأكد أن تسريب البيانات الشخصية ألهالي غزة والمذكورة في آلية إعادة اإلعمار ينتهك "الحق في 

ية وبالتالي توجيه الحياة" من خالل إساءة استخدام تلك البيانات وتسريبها إلى الحكومة اإلسرائيل
 ضربات ألهداف في غزة في أي هجوم مستقبلي.

كما حذر البروفيسور مسئولين ودبلوماسيين في األمم المتحدة من أن خطط إعادة اإلعمار في غزة 
 تمثل مخالفًة للقانون الدولي. 4102بعد عدوان صيف 

دة ما بعد حرب، ويجب أن تمثل معاه-آلية سيري–وقال في وثيقته إن "تفاهمات الوثيقة األممية 
 تخضع لقواعد القانون الدولي، ال أن تبقى حبيسة السرية".

وأوضح "وايت" أن كاًل من األمم المتحدة والسلطة الفلسطينية و"إسرائيل" أبقت النص الكامل للوثيقة 
لها  الخاصة باإلعمار قيد الكتمان، إال أن آلية سيري المعقدة أبقت الفلسطينيين المتضررين رهائن

 جراء عدم مقدرتهم على ترميم منازلهم المدمرة.
 

 ويعد البروفيسور "وايت" من أبرز الخبراء العالميين وأكثرهم اطالًعا على قوانين األمم المتحدة.
 

ورأى "وايت" أن "التفاصيل الصادمة" التي نصت عليها اآللية األممية، هي سر عدم انتشار النص 
نسق األمم المتحدة للشرق األوسط روبرت سيري وأنها بقيت حبيسة السر الكامل للوثيقة التي أعدها م

 والكتمان في أيدي مسئولين في السلطة الفلسطينية واألمم المتحدة و"إسرائيل" منذ إطالقها.
 

 تغيير إسرائيلي بالوثيقة
ها النهائية وأشارت الوثيقة السرية إلى أن "سيري" قدم وثيقة آلية إعادة األعمار قبل صدورها في شكل

ومررها إلى "إسرائيل" والتي غيرت فيها بما يتماشى مع أمنها، ومن ثم حصلت على موافقة أممية ثم 
 من السلطة الفلسطينية.
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وقال إن اطالع "إسرائيل" على اآللية قبل الخروج بصيغتها النهائية منح األخيرة فرصة االطالع على 
أوال يستحق الحصول على مواد البناء ألجل إعادة  بيانات األشخاص المتضررين وتحديد من يستحق

 الترميم.
وأضاف أن اآللية األممية تحتوي الكثير من االلتزامات المفروضة على السلطة الفلسطينية واألمم 

 المتحدة، فيما تنص أغلبية نصوص اآللية على حقوق لصالح "إسرائيل" وحفنة قليلة من االلتزامات.
هك القانون الدولي ألنها كتبت تحت التهديد واستخدام القوة، محذًرا من أن وقال إن آلية "سيري" تنت

 "إسرائيل" قد تستأنف العمل العسكري ضد قطاع غزة في المستقبل.
وذكر أن توقيع السلطة الفلسطينية واألمم المتحدة على وثيقة "سيري" يعني موافقتهم على استمرار 

 الحصار غير الشرعي على غزة.
" منتقًدا األداء األممي الحالي لحالة إعادة اإلعمار والقول إن األمم المتحدة تفتخر أنها وعلق "وايت

عائلة ال زالت بال  2011ألف منزل متضرر، "لكن هناك نحو  011تمكنت من إصالح نحو 
 مأوى".

ويقول موقع "االنتفاضة اإللكترونية" إنه لم يحصل على إجابة من مكتب المنسق الخاص لألمم 
تحدة العامل في غزة حول عرقلة نشر آلية "سيري" كاملًة بالقول إنه "ال يمكن فعل ذلك دون الم

 موافقة إسرائيل والسلطة الفلسطينية".
وأضاف الموقع نقاًل عن المنسق أن "اآللية تعد إجراًء مؤقًتا ولن تمثل حاًل بدياًل عن رفع الحصار 

 عن غزة".
لى "إسرائيل" لرفع الحصار أو فرض عقوبات عليها فإن وقال "وايت" إن غياب أي وسيلة ضغط ع

 سنًة أخرى. 01الحصار قد يستمر لـ

  14/1/2016، غزة ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 ُيبرز قدرات الُمقاومة بغّزة  اإلسرائيليتوطئة للعدوان؟ اإلعالم تقرير:  .49

وم اإلعالم اإلسرائيلّي بالتركيز وتسليط ُيالحظ أّنه في األّيام األخيرة يق زهير أندراوس:–الناصرة 
الضوء على قدرات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خاّصًة قدراتها الصاروخية واألنفاق 
الهجومية. ومن متابعة التصريحات اإلسرائيلية في األسبوع األخير، يظهر تصاعد ملحوظ في 

، وتطوير شبكة األنفاق التي كانت الحديث عن قدرات المقاومة في غزة، وسعيها لتطوير نفسها
 عنوان المعركة السابقة )البنيان المرصوص(.
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ومن ضمن تركيز اإلعالم اإلسرائيلّي على قدرات المقاومة، قالت صحيفة )هآرتس( العبرّية في تقرير 
لها إّن المقاومة استأنفت في اآلونة األخيرة حفر األنفاق من داخل قطاع غزة، باتجاه مواقع 

لّية، خلف ما ُيطلق عليه الشريط الحدودي. عالوة على ذلك، يركُز اإلعالم العبري على إسرائي
تجارب المقاومة الصاروخية، والتي يقول فيها وفقًا لمصادر عبرية إّن المقاومة تطور صواريخها من 

 ناحية القوة التدميرية والمدى الميلي لها.
سّية واألمنّية التي ُوصفت بأّنها رفيعة المستوى في المصادر السيا” أكدت“عالوة على ذلك، وبعد أني 

وجود تعاونع وثيقع ووطيدع بين حركة الُمقاومة اإلسالمّية )حماس(، وبشكلع ” أّكدت“تل أبيب، وبعد أني 
، الجناح العسكرّي، كتائب الشهيد عّز الدين القّسام، مع تنظيم الدولة اإلسالمّية في شبه جزيرة  خاصع

، نشرت اليوم صحيفة )يديعوت أحرونوت( تقريًرا ”والية سيناء“رع التنظيم الُمّسمى سيناء عن طريق ف
 ”.والية سيناء“مفصاًل عن استعدادات اللواء الجنوبّي في الجيش اإلسرائيلّي لُمواجهة 

حيث لفتت المصادر األمنّية، التي اعتمد عليها التقرير، إلى أّن الجيش اإلسرائيلّي ال ولن ينتظر أني 
بتنفيذ عمليات إرهابّية داخل العمق اإلسرائيلّي في جنوب الدولة ” الدولة اإلسالمّية“وم تنظيم يق

العبرّية، وعليه باشر باتخاذ إجراءات احترازّية، لمنع التنظيم من إخراج مخططاته الشيطانّية، على 
طوًرا وتقّدما في جيش حّد تعبير المصادر، إلى حّيز التنفيذ، واستخدم من أجل ذلك، أكثر الرادارات ت
اإلسرائيلّية، كما أّكدت -االحتالل، عالوة على نشر كتيبةع جديدة من الجيش على الحدود المصرّية

 المصادر عينها.
اإلسرائيلّية، وتحديًدا في المجال -عالوة على ذلك، يجب األخذ بعين االعتبار أّن العالقات المصرّية

لم تشهده في الماضي. وتثير حالة النشر ” شهر عسل“ األمنّي تشهد باعتراف إسرائيلّي رسميّ 
المقاومة وتضخيمها في بعض األحيان قلًقا  إنجازاتالممنهجة التي يتبعها اإلعالم اإلسرائيلّي حول 

 لدى الكثير من المتابعين على الساحة الفلسطينية.
على أّن الدولة العبرّية ” الخبير العسكري اللواء المتقاعد واصف عريقات، أكد لموقع )فلسطين اليوم

دائًما ما تقوم بتهويل قدرات المقاومة وتركز على إنجازاتها، موضًحا في الوقت عينه أّنه ليس 
بالضرورة أني يكون التهويل من أجل تبرير اعتداءات جديدة، قائاًل: إسرائيل إذا ما قررت شّن عدوان 

 على غزة ال تحتاج إلى مبررات وذرائع، على حّد تعبيره.
ولفت عريقات إلى أّن التركيز اإلسرائيلّي على قدرات المقاومة قد يكون ألغراض أمنية وسياسية 
دارية داخل الدولة العبرّية الذي يود تصدير أزماته إلى الخارج. عالوة على  وعسكرية واقتصادية وا 

يل حرًبا جديدًة ذلك، بّين في سياق حديثه أّن باب االحتماالت لدى المقاومة من إمكانية شّن إسرائ
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ضّد القطاع دائًما مفتوحة، وأضاف قائاًل إّنه عندما تشعر إسرائيل أّنها بحاجةع لحربع جديدةع فلن 
 تتأخر عن العدوان، بحسب أقواله.

وشّدّد اللواء المتقاعد على أّن االحتالل اإلسرائيلّي دائًما ما يحسب حساباته، فعندما يجد الحرب من 
 ة.صالحه فلن يتأخر دقيق

في السياق ذاته، قال المختص في الشأن اإلسرائيلّي عدنان أبو عامر: بعيًدا عن التضخيم والتهويل، 
لكن مراجعة متأنية لما كتبته الصحافة اإلسرائيلية خالل األيام القليلة الماضية، بتركيزها على غزة 

الشخصية في واألنفاق وحماس، أمر ملفت. وأضاف أبو عامر في تدوينة نشرها على صفحته 
 فيسبوك: الحالة تستدعي االنتباه، ونقطة وسطر جديد، على حّد تعبيره.

وقال أبو عامر في مقالع جديدع نشره إّنه على الرغم من المساحة الممنوحة لإلعالم اإلسرائيلّي 
امه، ومساحات المناورة الشاسعة الممنوحة له، نظرًيا على األقل، إاّل أّنه تراجع في أدائه المهني لمه

ليصل إلى درجة الصحافة المجندة أحادية الجانب، ولم تكتف بتزويد متلقي هذه الوسائل بمستجدات 
األمور واألحداث المتالحقة، بل لجأت للتهويل تارة و للتستر تارة أخرى وبداًل من محاولة بناء 

ر، أوي وتكوين رأي عام واعي لحقيقة ما يجري على األرض من خالل عرض تعددي لوجهات النظ
الرأي والرأي اآلخر، فإّن وسائل اإلعالم العبرّية أخذت على عاتقها تعبئة الرأي العام اإلسرائيلي عبر 
التهويل وعدم الدقة و التحامل والتحريض، وذلك عبر حفنة ضئيلة من رجال اإلعالم الصهاينة ممن 

 ه.يدعون المعرفة الواسعة بالشئون العربية والفلسطينية، على حّد تعبير 
أّما الباحث في الشأن اإلسرائيلي د. صالح النعامي فرأى أّن تركيز الصحافة العبرية على قدرات 
المقاومة بغزة أمر اعتيادي وتقليدي بالنسبة لإلعالم العبري، حيث أّن غزة ومقاومتها مثار اهتمام 

اإلعالم العبري كان اإلسرائيليين عامة واإلعالم العبري على وجه الخصوص. وبّين أّن ما ُنشر على 
واألمني اإلسرائيلّي وهي تقارير شبه دورية تصدرها الدوائر المختصة في  االستخباراتينتاج للرصد 

إسرائيل، مستبعًدا أني تشن قوات االحتالل اإلسرائيلي حرًبا على قطاع غزة في الوقت الراهن الذي 
رّقبها لألوضاع في سورّية وما ستؤول إليه تنشغل فيه على الحدود اللبنانية شمال الدولة العبرّية، وت

 أحوالها، على حّد قوله.
 14/1/2016، رأي اليوم، لندن
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 الحل النهائي.. والسيناريوهات اإلسرائيلية .51
 د. أسعد عبد الرحمن
يتسابق اإلسرائيليون في طرح سيناريوهات جديدة للتعامل مع القضية الفلسطينية، وبعيدًا عن ما هو 

، تظهر سيناريوهات «الدولة الواحدة الديمقراطية»وحل « حل الدولتين»سقوط مرجح بخصوص 
 إسرائيلية بارزة، جلها ال يصب في صالح الفلسطينيين.

لكنه، في معظم «! لكل مقام مقال»بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تراه وكأنه في عالم:  أواًل:
مة دولة فلسطينية منزوعة السالح تعترف بإسرائيل الحل الوحيد هو بإقا»الحاالت، يركز على أن 

إسرائيل لن تصبح دولة »، قائاًل إن «أي انسحاب إسرائيلي أحادي الجانب»، رافضًا: «كدولة يهودية
، هذا هو أيضًا ما يطرحه رئيس المعارضة ورئيس حزب «السعيدة»، وبالمناسبة «ثنائية القومية

تنفيذ »غير أن نتنياهو يعود ويعلن أن الحل يكمن في  )يتسحاق هرتسوغ(.« المعسكر الصهيوني»
إسرائيل خطوة أحادية الجانب في الضفة الغربية تستوفي الشروط األمنية إلسرائيل وتكون جزءًا من 

، «حل الدولتين»وفي واشنطن مؤخرًا، أعلن نتنياهو مجددًا عدم تخليه عن «. تفاهمات دولية واسعة
ال انسحاب »ة، حتى جاءت تصريحاته عالية النبرة إلرضاء اليمين: وما إن عاد إلى القدس المحتل

للجيش اإلسرائيلي من نهر األردن، وفقًا ألي سيناريو، وحتى بوجود اتفاق سالم مع الفلسطينيين، كما 
أن الكتل والتجمعات االستيطانية في الضفة ستظل على حالها، أما وضع القدس فليس خاضعًا ألي 

وفي أحيان أخرى، يطرح نتنياهو الموضوع المفضل «. اآلن وال في المستقبل نقاش أو تفاوض، ال
إياه بحيث ينعكس « الحل االقتصادي»، أي «!(الدولية»عند توني بلير )ممثل اللجنة الرباعية 

 بتأثيرات إيجابية على االقتصاد الفلسطيني، مع اإلبقاء على استمرار سياسة االستيطان والتهويد.
الضفة  )أفيغدور ليبرمان( يطرح ماأيسسة، عملية، لنظام آبرتايد في« إسرائيل بيتنا»حزب رئيس  ثانيًا:

من خالل تسريع خطط تمزيق أوصال وحدتها اإلقليمية بحواجز استيطانية، ومعابر، وطرق التفافية، 
فضال عن جدار الفصل العنصري.. مع تبنيه مشروع التبادل السكاني لبعض المستوطنين مع 

« وثيقة إيجورا إيالند»، وتبادل أراضع محدودة، وهو األمر الذي يتوافق مع مشروع 1948يي فلسطين
)نسبة إلى اللواء احتياط، مستشار األمن القومي اإلسرائيلي السابق( التي تكشف المخططات 
الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية وتصديرها للدول العربية، مع التركيز على تكريس االنفصال 

 ين الضفة الغربية وقطاع غزة.ب
من حزب « نفتالي بينيت»، والذي عّبر عنه وزير التعليم «األكثر تطرفاً »سيناريو اليمين  ثالثًا:

 %60أراضي المنطقة )ج( من الضفة الغربية )التي تشمل »، والذي دعا إلى ضم «البيت اليهودي»
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قبل إسرائيل(، ومنح الفلسطينيين من إجمالي أراضي الضفة، الخاضعة لسيطرة مدنية أمنية من 
 «.استقالاًل مدنيًا في باقي الضفة

)أوري ساير(، مدير عام وزارة الخارجية األسبق، والذي رأس الجانب « المعتدل»سيناريو  رابعًا:
على : »1993عام « أوسلو»اإلسرائيلي في المفاوضات السرية التي قادت للتوقيع على اتفاق 

تقريبًا من أراضي الضفة، وأن تظل مسؤولة،  %80ب عسكري من إسرائيل أن تخطط النسحا
من الضفة المالصقة لنهر  %5بالضبط مثل اليوم، عن المناطق التي تقع غرب الجدار، وعن الـ 

في نهاية انسحاب إسرائيل أحادي الجانب »ويضيف: «. األردن، وكذلك حول الكتل االستيطانية
ة الفلسطينية، تعلن القيادة الفلسطينية عن إقامة دولة فلسطين وتمرير المسؤولية األمنية إلى السلط

، وتحظى باعتراف في األمم المتحدة، وكذلك 1967على ما تحصلت عليه من أراضي ضمن حدود 
 «.من جانب إسرائيل

، الذي حّذر من «شلومو غزيت»سيناريو يفضله رئيس االستخبارات العسكرية األسبق  خامسًا:
من البحر للنهر، « أرض إسرائيل الغربية»والسيطرة على ما أسماه كل « ستيطاناال»مواصلة سياسة 

التحرك الفوري والقفز عن محاوالت استئناف »، ويقترح )غزيت( «التي تؤدي بإسرائيل إلى الضياع»و
طبعًا دون «.. المفاوضات، واالنتقال لتأسيس دولة فلسطينية مجاورة بمبادرة إسرائيلية أحادية الجانب

 «!الدولة»يرسم حدودًا لتلك  أن
رة، يطرح الكاتب اإلسرائيلي في صحيفة  سادسًا: )غي « يديعوت أحرانوت»ومن باب الطرافة الخطِّ

، إذ «نموذج بورتوريكو»بخور(، وهو المقرب من دوائر صنع القرار السياسي في إسرائيل، فكرة 
ماليين من السكان، هي أرض  4 هناك حل آخر، وهو حل بورتوريكو. هذه الجزيرة، مع نحو»يقول: 

مرعية أميركية، وسكانها يتمتعون بإقامة دائمة للمواطن األميركي، لكن دون حق االنتخاب والترشيح 
ذا كان هذا الحل قائمًا في الديمقراطية األميركية،  في الواليات المتحدة، لديهم حكم ذاتي إداري، وا 

 «.يوجد نظام آبرتايد بالنسبة لبورتوريكو فلماذا ال يكون هنا أيضًا؟ فأحد ال يدعي بأنه
يتالشى بعد أن أصبح غير قابل للتطبيق في ظل « حل الدولتين»وفي واقع الحال الراهن، فإن 

الهوية »مرفوضة أصاًل إسرائيليًا خوفًا على « الدولة الواحدة»استمرار االستيطان والتهويد، فيما 
 د السياسية الراكدة راهنًا؟.. األيام ستجيب!فمتى، وبأي اتجاه، تتحرك الجهو «.. اليهودية

 15/1/2016، االتحاد، أبو ظبي
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 حماس والعالقة الصعبة مع تنظيم الدولة في غزة وسيناء .51
 بينيديتا برتي
يزيد صعود تنظيم الدولة اإلسالمية في سورية والعراق من تعقيدات العالقة التي يحكمها التناقض في 

جموعات السلفية الجهادية في كل من قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء الظاهر بين حركة حماس والم
في مصر. ففي حين أنه من المعلوم أنه بين حماس والمجموعات السلفية الجهادية التي تتخذ من 
غزة مقرًا لها، عالقات متشّنجة تاريخيًا، وتصادمية علنًا في معظم األحيان، زعمت مقاالت إخبارية 

خالل الشهر المنصرم أن حركة حماس تتعاون في الواقع مع فصائل  عدة صادرة في إسرائيل
مرتبطة بتنظيم داعش في سيناء لنقل السالح إلى غزة، وشّن هجمات ضد القوى األمنية المصرية. 
تنطوي هذه التقارير على مبالغة كبيرة في تبسيط الوضع الذي تؤّطره الوقائع السياسية واالقتصادية 

 في القطاع.
، واجهت غزة عزلة دولية وقيودًا شديدة على حركة 2007ة حماس على القطاع في العام بعد سيطر 

ليها. وقد ترّسخت أواصر العالقة بين غزة وشبه جزيرة سيناء المجاورة التي  السلع واألشخاص منها وا 
أصبحت منفذ القطاع الوحيد إلى العالم الخارجي. سرعان ما أصبح اقتصاد األنفاق غير النظامي 

ساسيًا من أجل استمرارية القطاع واقتصاده، مع تأمين عائدات "ضريبية" لحكومة حماس ومّد كتائب أ
 القّسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بممر للسالح والسيولة على السواء.

وساهمت األنفاق أيضًا في إرساء عالقات اقتصادية واسعة النطاق على طول الحدود بين سيناء 
لت محافظة شمال سيناء الفقيرة في مصر مركزًا مزدهرًا للتّجار الذين يبيعون مختلف وغزة. فقد تحوّ 

المنتجات بدءًا من السلع االستهالكية وصواًل إلى المعّدات الطبية ومواّد البناء والمحروقات. في 
غضون ذلك، تعاون المهّربون البدو وتّجار األسلحة غير الشرعيين في ما بينهم إلرسال أسلحة 

تطورة أكثر فأكثر إلى حماس، فالقادة العسكريون الكبار في سيناء لديهم مصلحة ماّدية في اإلبقاء م
 على هذا االقتصاد السّري، بغض النظر عن العقيدة األيديولوجية التي يّدعون تأييدها.

شّنت مصر حملة واسعة النطاق للقضاء على االقتصاد غير النظامي ومنظومة األنفاق بين غزة 
، إنما وفي شكل خاص إبان عزل 2012يناء، وذلك بعد الهجوم الحدودي في آب/أغسطس وس

الرئيس محمد مرسي. وقد تسّببت هذه الحملة، إلى جانب القرار الذي اّتخذته مصر بإغالق الحدود 
بين غزة وسيناء، في تفاقم األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة وزيادة الضغوط على حكومة حماس. 

طالعات الرأي األخيرة أن المستوى العام للرضى عن الظروف في قطاع غزة ال يتعّدى ُتظهر است
في المئة. يعكس صعود االحتجاجات العامة واإلضرابات شعورًا متناميًا باإلحباط من الوضع  15الـ
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االقتصادي، وأزمة الطاقة المستمرة، والضرائب التي تفرضها حماس والتي هي في ارتفاع متواصل، 
 ة رواتب موظفي القطاع العام في غزة والتي لم تلقا لها حاًل بعد.وأزم

كما أن عالقة حماس مع من يسّمون أنفسهم "أنصار الدولة اإلسالمية" في غزة، ومع المعسكر 
السلفي الجهادي الصغير وغير المتبلور وغير المتطّور، تتأّثر أيضًا بوضع الحركة الهش في 

 اس تتقّدم بخطى متثاقلة وشديدة الحذر.القطاع. واقع الحال هو أن حم
وسط تصاعد التململ الداخلي، واألوضاع االقتصادية الصعبة، وتنامي الدعم الندالع انتفاضة 
مسّلحة، وفيما يعتقد عشرة في المئة من سكان غزة، بحسب التقارير، أن تنظيم الدولة اإلسالمية 

رغبتها في الحفاظ على وقف إطالق النار مع يمّثل اإلسالم الحقيقي، تتخّوف حماس من أن توّلد 
رّد فعل قويًا  –ما يعني مالحقة األشخاص والخاليا الذين يتحّدون الحركة في العلن  –إسرائيل 

ضدها. وتخشى في شكل خاص إمكانية حدوث انشقاقات داخل جناحها المسلح، أو داخل األجهزة 
ه المنشّقين إلى المعسكر ا لسلفي الجهادي. ُيشار في هذا السياق إلى أنه مع األمنية في غزة، وتوجُّ

اندالع موجة العنف األخيرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، أثار قرار حماس عدم إطالق الصواريخ 
في العلن خالل دورة المواجهات الحالية، سجاالت حاّدة داخل الحركة وعّرضها لضغوط خارجية من 

 الرأي العام.
ن أنه ليست لدى حماس مصلحة في السماح لمعسكر مستلهام من تنظيم داعش نتيجًة لذلك، وفي حي

العمل في غزة، والدليل على ذلك حملتها للقضاء على الخاليا التي أعلنت والءها للدولة اإلسالمية 
، إال أنها أظهرت قدرًا أكبر من ضبط النفس في األشهر األخيرة. من المنطقي أن 2015في ربيع 

االستمرار في مراقبة الخاليا الصاعدة الموالية لتنظيم داعش والتضييق عليها من  نتوّقع من حماس
حين آلخر، لكنها قد تخّفف في شكل عام قبضتها على غزة وعلى حرية المناورة الممنوحة للفصائل 
المسّلحة المتنافسة، في حين أنه قد ُتسجَّل زيادة في دعمها للعنف المسّلح وتفعيل لخطابها في هذا 

 المجال.
العالقة بين حماس والجهاديين الذي يّتخذون من سيناء مقرًا لهم، أكثر تعقيدًا. تقيم كتائب القسام، 
منذ وقت طويل، عالقات اقتصادية ذات منفعة متبادلة مع شادي المنيعي، أحد قياديي تنظيم والية 

منطقية عندما كان سيناء، ومقاتلين مصريين آخرين في شبه جزيرة سيناء. كانت هذه العالقة 
المنيعي يعمل في التهريب، وعندما ساعد على تأسيس جماعة أنصار بيت المقدس الجهادية التي 
تتخذ من سيناء مقرًا لها والتي انبثقت عن النزعة القتالية المتشّددة في غزة. واستمرت الروابط 

ظيم المنيعي إلى صفوف واالتصاالت االقتصادية، ذات المنفعة المتبادلة أيضًا، عندما انضم تن
، ما يغّذي الزعم بأن حماس تتعاون مع الدولة اإلسالمية. بيد 2014داعش في تشرين الثاني/نوفمبر 
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أن هذا التقويم يبالغ إلى حد كبير في تقدير طبيعة العالقة االقتصادية التي تحكمها حسابات 
التي نشأت عند الحدود بين غزة المنفعة، وال يأخذ في االعتبار المنظومة االقتصادية المعّقدة 

 وسيناء.
ال تحّبذ حماس المجموعات الجهادية في سيناء. ال بل أكثر من ذلك، تنظر بعين الشك إلى 
احتماالت التعاون بين الخاليا الموالية لتنظيم داعش في غزة وتنظيم والية سيناء، إدراكًا منها للتهديد 

القطاع. إال أن تجنُّب الدخول في عداوة مع تنظيم والية الذي يمّثله جهاديو غزة على االستقرار في 
سيناء الذي يملك إمكانات أكثر تطورًا إلى حد كبير، يمنح حماس قوة في مواجهة هذا التهديد. إن 
تأمين الحماية للقياديين في محافظة سيناء، أو على األقل الموافقة على وجودهم في غزة، يسمح 

لحركة حماس بأن تكون على علم بأماكن تواجدهم في حال حدوث ألجهزة االستخبارات التابعة 
 متاعب.

باختصار، تسعى حركة حماس في قطاع غزة جاهدة إلى الحؤول دون قيام المعسكر السلفي 
الجهادي األوسع نطاقًا بتأجيج االضطرابات الداخلية أو استفزاز إسرائيل بما يقودها إلى القيام بعمل 

ل الخطوات المّتخذة في هذا السياق قطع الطريق أمام قيام روابط متينة عدواني ضد القطاع، وتشم
بين الجهاديين في غزة وسيناء. فضاًل عن ذلك، وبغية إنهاء عزلة حماس، يأمل قادتها السياسيون 
بتحّسن العالقات مع مصر بعد التدهور الذي شهدته مؤخرًا، على الرغم من قيام القادة العسكريين 

سيخ عالقاتهم مع بعض الشخصيات داخل المعسكر السلفي الجهادي نفسه الذي في الحركة بتر 
والذي تحاربه حماس في غزة. والسبب هو أن القيود االقتصادية المستمرة والحملة  –يحارب مصر 

الشديدة ضد اقتصاد األنفاق منحت الجناح العسكري في حركة حماس حافزًا قويًا للتعامل مع أي 
من شأنها تزويده باألسلحة والموارد المالية التي  –و إجرامية أو االثنين معًا جهادية أ –مجموعة 

يحتاج إليها. بهذا المعنى، العالقة بين حركة حماس وتنظيم داعش يحكمها في شكل أساسي التعامل 
االقتصادي. بيد أن هذه الروابط تؤّدي أيضًا إلى التعاون ألغراض محّددة، وبحسب مصادر 

سرائيلية، تبيع كتائب القسام األسلحة أو تؤّمن األسلحة والتدريب لمقاتلين على استخباراتية  مصرية وا 
 صلة بتنظيم داعش بهدف ضمان أمن الممر عبر األنفاق الذي يشّكل "شريان الحياة" بالنسبة إليها.

 في الظاهر، يبدو تعاون حماس مع مجموعات على ارتباط بتنظيم الدولة اإلسالمية أو مستلهامة
منه، غير منطقي: حماس حركة على ارتباط باإلخوان المسلمين تحتاج إلى عالقات طّيبة مع مصر 
لى االستقرار والهدوء مع إسرائيل، في حين أن الدولة اإلسالمية تهّدد إسرائيل وحماس بصورة  وا 

بيد أن منتظمة، وتسخر من اإلخوان المسلمين، وتقتل عناصر القوى األمنية والمواطنين المصريين. 
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ديناميات السلطة واالقتصاد الداخلية في غزة تفّسر طبيعة هذه العالقة التي تبدو غير منطقية لكنها 
 مؤاتية في المدى المؤّقت وُتحّركها االعتبارات االقتصادية.

 14/1/2016، موقع رصد، القاهرة
 
 فلسطين: المقاومة الشعبية هي الحل .52

 صالح النعامي
كانت الحدث التأسيسي األبرز  1935أن ثورة الشيخ عز الدين القسام  لم يكن من سبيل المصادفة

في تاريخ المقاومة الفلسطينية، فقد مثلت نقطة تحول فارقة، أفضت إلى انتقال هذه المقاومة من 
طور العشوائية إلى طور التنظيم. فألول مرة، منذ بدأ النضال الفلسطيني ضد المشروع الصهيوني 

فطن الفلسطينيون، بفضل الشيخ السوري المعمم، إلى أهمية وجود قيادة توجه  ،1920اإلحاللي عام 
العمل المقاوم، وتبلور أهدافه، وتضع منظومات العمل، ووسائل النضال الهادفة لتحقيقها؛ وهذا ما 
جعل ثورة القسام تحقق، ألول مرة، األثر التراكمي للعمل المقاوم، وتضمن استمراريته. صحيح أن 

سام، والثورة الفلسطينية الكبرى التي تبعتها مباشرة لم تنجحا في إفشال المشروع الصهيوني، ثورة الق
بسبب ظروفع ومتغيراتع كثيرة؛ إال أنهما كرستا مفهوم التنظيم متطلبًا رئيسيًا لضمان تواصل الفعل 

 المقاوم، وبقاء القضية الوطنية حية. 
م جدًا في ظل تواصل عمليات المقاومة الفردية، التي استدعاء عبر ثورة عز الدين القسام حاليًا مه

يطلق عليها "انتفاضة القدس"، والتي تشكل نموذجًا للعمل المقاوم غير المنظم، فجميع عمليات 
تقريبًا، كانت عمليات فردية، نفذها أطفال  2015المقاومة التي نفذت، منذ مطلع أكتوبر/تشرين األول 

ون االرتباط بإطار تنظيمي. صحيح أن انتفاضة القدس حققت، وشباب وشابات بشكل فردي، من د
حتى اآلن، إنجازات آنية نوعية، تمثلت في لسع الوعي الجمعي للصهاينة؛ حيث دللت على أن 
الشعب الفلسطيني ال يمكنه أن يتطّبع مع الحياة تحت نير االحتالل، إلى جانب إسهام المقاومة في 

، بسبب تواصل االحتالل، تمثل في تقليص مستوى الشعور باألمن جباية ثمن باهظ من اإلسرائيليين
 الشخصي، والعصف بأنماط الحياة في المجتمع اإلسرائيلي ورتابتها. 

وصحيح أيضًا أن انتفاضة القدس أحرجت نخب اليمين الحاكمة، وهّزت مرتكزات الخطاب اليميني، 
ي بقيادة نتنياهو الذي عجز، حتى اآلن، عن بشقيه الديني والعلماني؛ ومّست بثقة الجمهور اإلسرائيل

، تضمن وقف العمل المقاوم. لكن، في المقابل، استمرار نمط العمليات الفردية غير  بلورة آلية عملع
المنظمة سيفقد انتفاضة القدس، مع مرور الوقت، تأثيرها التراكمي، وسيسمح للمؤسسة الصهيونية، 

ا بشكل فعال، باستعادة زمام المبادرة، وسيمنحها هامش العاجزة حاليًا عن بلورة وصفة لمواجهته
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مناورة كبيرًا، ليس فقط لتقليص تأثيرها، بل لتوظيفها في تنفيذ مخططات موجودة في أدراج القيادة 
اإلسرائيلية. ففي مواجهة العمليات الفردية غير المنظمة، يقف كيان يملك مؤسسات عسكرية وأمنية 

لة في مواجهة المقاومة الفلسطينية، لن تترّدد في توظيف الظروف واستخبارية، ذات تجربة طوي
اإلقليمية والدولية المريحة إلسرائيل، من أجل استعادة زمام المبادرة، ومحاولة العمل على وأد 
المقاومة، من خالل التوسع في إجراءات أمنية، تشمل عقوبات جماعيةع، تهدف إلى المس، بشكل 

عية للمقاومة. ويمكن أن تقدم إسرائيل على استغالل األحداث لتبرير ضم جوهري، بالحاضنة االجتما
 الضفة الغربية، أو أجزاء واسعة منها إلسرائيل. 

من هنا، ثمة حاجة لترّجل قيادة فلسطينية، تنظم العمل المقاوم، وتضع سقفًا من األهداف التي ال 
ل مقاوم ال تساعد إسرائيل على نزع يمكن للمجتمع الدولي االعتراض عليها، وتدفع نحو أنماط عم

الشرعية عن هذه المقاومة. فمن المؤكد أن أحدًا في المجتمع الدولي لن يعترض على مطالبة 
الفلسطينيين بإنهاء الوجود اإلسرائيلي على المناطق التي يفترض أن تقوم عليها "الدولة الفلسطينية" 

مط عمل المقاومة األنسب، بعد التوافق على التي حظيت باعتراف عشرات الدول. ومن الواضح أن ن
هذا الهدف، هو المقاومة الشعبية الفعالة التي تشكل تحديًا لالحتالل، وليست التي تنظم لمجرد ذر 
الرماد في العيون. تسيير مسيرات جماهيرية ضخمة صوب المستوطنات القائمة في أرجاء الضفة 

يًا وسياسيًا هائاًل إلسرائيل، وسيحظى بدعم دولي. الغربية للمطالبة بإخالئها سيشكل تحديًا أمن
صحيح أن هذا النمط من العمل سيكون مرتبطًا بكلفة في األرواح، لكنها ستكون أقل من الكلفة التي 
يدفعها الشعب الفلسطيني حاليًا، وستكون ذات جدوى أكبر. هذا النمط من العمل وأنماط أخرى من 

إلى مزيد من التدهور في مكانة إسرائيل الشعبية، وسيقلص هامش المقاومة الشعبية الفاعلة سيفضي 
المناورة أمام دول الغرب التي تنتقد االستيطان، وال تقدم على خطوات عملية ضد إسرائيل. في الوقت 

(. وفي BDSنفسه، ستفرض هذه المقاومة واقعًا ستستفيد منه حركة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل )
ستوفر ردة فعل إسرائيل الهستيرية على هذا النمط من العمل المقاوم شرعية  الوقت نفسه، أيضًا،

لعمليات المقاومة التي تستهدف جنود االحتالل والمستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية في وقت 
 الحق. 

من الواضح أن نجاح ما تقّدم يتطلب تخلي جميع الفصائل عن مواقفها المسبقة وتصوراتها للعمل 
وم واالنخراط في المقاومة الشعبية، لتحقيق أكبر قدر من اإلنجازات، مع الحرص على عدم المقا

 السماح إلسرائيل بتوظيف أية اجتهادات حزبية قاصرة. 
تحرك األبطال من شباب فلسطينيين ترجلوا لتنفيذ عمليات المقاومة الفردية، لتغطية الفراغ الكبير 

نية وقيادتها التي لم توصد األبواب فقط أمام المقاومة الذي أفضى إليه سلوك السلطة الفلسطي
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المسلحة، بل حرصت على إجهاض المقاومة الشعبية الفاعلة؛ وهذا ما يفسر قمعها المسيرات 
الشعبية التي توجهت، أخيرًا، إلى عدد من المستوطنات في أرجاء الضفة، ومواصلتها التعاون األمني 

(. يتوجب عدم التسليم بالقواعد التي تحاول قيادة 1-7)هآرتس، الذي تعاظم تحديدًا في هذه األيام
السلطة فرضها على الشعب الفلسطيني، من خالل تحديها عبر استغالل توظيف حماس الشباب 
حباط الجماهير من عوائد برنامجها البائس، وفي الوقت نفسه، لقطع الطريق على  الفلسطيني، وا 

 ر المنظمة في تحقيق أهدافها.إسرائيل، لتوظيف عمليات المقاومة غي
 15/1/2016، العربي الجديد، لندن

 
 ؟هادئةهل يطبخ على نار … عدوان جديد على غزة .53

 زايدة أبود. سفيان 
بنيران قذائف البحرية  أمسخاصة بعد سقوط شهيد  غزة،هناك شعور بأن هناك عدوان قادم على 

كان يزرع عبوات تستهدف القوات اإلسرائيلية اإلسرائيلية على الساحل الشمالي لبحر غزة بذريعة انه 
. التعليمات اإلسرائيلية بعد هذا اآلخرالفلسطينية بين الحين و  وتدخل للمناطقالتي تجتاز الحدود 
 إجراءات إلى إضافةمن االقتراب من الشريط الحدودي  المزارعين اإلسرائيليينالحادث هو منع 

وأن وضع على الجبهة الجنوبية هو غاية في الحساسية مما يعمق من الشعور بأن ال أخرىاحتياطية 
 .أكثرهو مسألة وقت ليس  االنفجار

 أنإسرائيل تدعي  الشعور.ال ينفصل عن سلسلة من التراكمات التي تعزز هذا  أمسسقوط الشهيد 
 األنفاقحفر  واالستمرار فيتسعى ليل نهار لتطوير قدراتها العسكرية  والفصائل الفلسطينيةحماس 

تجارب بهدف تطوير  ويوميا تجريمن الحدود،  اآلخرالجانب  إلىا فيها الهجومية التي قد تصل بم
تتحدث إسرائيل عن تطوير حماس لنظام مراقبة جديد من خالل استخدام  وأخيرا الصاروخية،قدراتها 

طول المعلومات سواء عن تحرك القوات اإلسرائيلية على  تصوير لجمعالمناطيد المزودة بكاميرات 
 على ساحل البحر. أوالشريط الحدودي 

مواجهه قادمه.  أليمن الجهة المقابلة االستعدادات اإلسرائيلية متواصلة لتطوير قدراتها استعدادا 
عليها اسم  أطلقواوحده جديدة في الجيش اإلسرائيلي  إنشاءاإلسرائيلي عن  اإلعالممؤخرا تحدث 

هي وحده مكونه  أيفي الجيش اإلسرائيلي،  المختارة( حيث تم اختيار عناصرها من الوحدات )عوز
في الجيش اإلسرائيلي تم تدريبها على القيام بعمليات خاصة خلف خطوط )العدو(  النخبةمن نخبة 

غير التقليدية  العسكرية( )الحيلهو االعتماد على  ولكن باألساسبما في ذلك القتال وجها لوجه 
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مع  الشماليةمواجهه قادمه سواء كان في الجبهة  أيفي تلعب دورا بارزا  أنحيث مطلوب منها 
 حرب قادمه على غزة. أيفي  الجنوبية الجبهةعلى  أوحزب هللا 

العسكرية لم تتوقف عن  وكذلك الصناعاتلم تتوقف إسرائيل عن تطوير منظومة القبة الحديدية 
حلول لقذائف  إليجادب السعي الدؤو  إلى إضافةيكفي من قذائف  وتوفير مامنظومات جديدة  إنتاج

التعاطي معها. التدريب في الجيش  الحديدية القبةالمدى التي ال تستطيع  والصواريخ قصيرةالهاون 
هناك الكثير من المواجهات ستكون  أنلم يتوقف على اعتبار  أيضا األنفاقاإلسرائيلي على حرب 

 األرض.تحت 
يتغير في لمح  أنكل شيء ممكن  أنفي غزة  عوتقديراتهم للوضاإلسرائيليون ينطلقون في حساباتهم 

 2500خلفه  والذي ترك 2014صيف  األخيرالبصر، وان الهدوء النسبي السائد هناك منذ العدوان 
هذا الهدوء  مكان.زالت آثار دماره في كل  والتي ماالف جريح آعشرة  وأكثر منشهيد فلسطيني 

 لحظة. أيالنسبي قد يتغير في 
السفر  وتقييد حركة الحصار وعدم اإلعماراستمرار  أنلية تأخذ بعين االعتبار الحسابات اإلسرائي 

 التي يعيشها والبطالة والفقر وحالة القهر والكهرباء ومعبر رفح وأزمة الماءالمعابر  إغالقمن خالل 
التي تعيشها حماس في عدم قدرتها  واألزمة المالية (،العدو والصديق قبل األخقهر من الناس، )

.  كل هذا ال اإلسالمية الجامعة إغالقآخرها  دائم والتي كانتوفير رواتب لموظفيها بشكل  على
 خالل االعتماد فقط على المنطق. واستنتاجات منيترك مجال لحسابات 

. والضفة الغربيةيتعلق في العالقة بين غزة  إضافيكل ذلك، هناك عامل تفجير  إلىإضافة 
جهد واضح من بعض قيادات حماس في غزة، خاصة  بأن هناك ةالمتكرر االتهامات اإلسرائيلية 

الضفة الغربية المقيمين في غزة حيث وفقا لالدعاءات اإلسرائيلية يسعون  أبناءالمحررين من  األسرى
 اإلعالمبشكل دؤوب للدفع بتنفيذ عمليات كبيرة في الضفة الغربية، آخر هذه االتهامات ما نشره 

ودعم بتعليمات  الضفةفي العيزرية بالقدس كانت تخطط لتنفيذ عمليات في خليه  باعتقالاإلسرائيلي 
 غزة. من

في تنفيذ  وقد تنجحعلى غرار خلية العيزرية لم يتم اكتشافها بعد  أخرىهناك تقدير بأن هناك خاليا 
 المستوطنين ثالث منحدث بعد اختطاف  (2014) األخيرهناك. للتذكير فقط العدوان  أوهجوم هنا 

حماس غزة بأن لها عالقة بهذه  اتهمت حينهاإسرائيل  حماس، مجموعة منلخليل على يد في ا
 العملية.

 إال طويله،من استعدادات لدى كال الطرفين فأن الطريق ما زالت  أعالهعلى الرغم من كل ما ذكر 
توقع عدد في العمق اإلسرائيلي  أوكبيره في الضفة الغربية  الطاولة، كعمليةحدث شيء ما يقلب  إذا
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يحدث شيء ما في  أوعنها.  بالمسؤوليةكبير من الضحايا تتهم فيها إسرائيل قيادات حماس في غزة 
الحين  وهناك بينرغم بعض الخروقات هنا  األخير،غزة يغير من الوضع القائم منذ توقف العدوان 

 .واآلخر
ما تمر به  أنبعين االعتبار  األخذمع  والمنطقية، الواقعيةالطريق ما زالت طويله وفقا للحسابات  

 معنى. أييجعل لهذه الحسابات  وقد ال تحملها،بكثير من قدرة البشر على  أكبرغزة من ظروف 
 وذلك للعديد، القادمة أو األسابيع األيامبالتأكيد ليس في بحر  وشيك،العدوان وفقا للتقديرات هو ليس 

بأن حماس ليست معنيه في مواجهه مع إسرائيل ان التقديرات اإلسرائيلية  والتي أهمها األسبابمن 
الذي يعتبر القوة العسكرية  اإلسالميالجهاد  العوامل. وكذلكوذلك للعديد من  الحالي،في الوقت 

 الثانية في غزة.
التي تصدر من هذا  الناريةمن وجهة النظر اإلسرائيلية التي ال تتوقف كثيرا عند التصريحات 

وال  التهدئةتحترم  الفاعلة المسلحة والجهاد وبقية الفصائلطالما حماس  ذاك، أوالمسؤول الفلسطيني 
خلفها في  والتي يقفالصواريخ  إطالقفي عمليات التحرش من خالل  واآلخربين الحين  تشارك

 الغالب مجموعات صغيره.
 إطالقجهد ممكن بمنع هذه المجموعات من  وتبذل كلواالهم من ذلك طالما حماس تحرص 

الفصائل المؤثرة  أن أيتنفيذ عمليات فأن فرصة تغيير الوضع القائم هو امر صعب.  أو الصواريخ
مواجهه  لالنجرار إلى ذريعة إلسرائيل إعطاء أوحماس غير معنيه في مواجهه  وعلى رأسهافي غزة 
 .القادمةالقليلة  واألشهر األسابيعفي  األقلعلى  أخرى،

حاجه ملحه إسرائيلية لشن عدوان جديد  وعدم توفرإلسرائيلية، السبب الثاني يتعلق بعدم توفر الرغبة ا
على غزة كما  األوضاعنتيجة توتر  الحكومة اإلسرائيلية أوعلى غزة. ليس هناك ضغط على نتنياهو 

وتهاجمها حدث في المرات الثالث السابقة. ال توجد معارضة حقيقية للحكومة اإلسرائيلية تنتقدها 
تشارك في الحكومة  المتطرفةالقوى  أن كلكما حدث في السابق، سيما  التصعيد وتدفعها باتجاه

 .وعدوانهمتطرفهم  إلثبات وليسوا بحاجةيزايد عليهم من الخارج  أحدال  القرار،اتخاذ  وتشارك في
تحقق لهم ما لم يتم  أنحرب جديده على غزة قد تستطيع  أنالقرار في إسرائيل  أصحابال يشعر 

 .األخيرتحقيقه في العدوان 
 الناحيةذلك هم سعداء جدا في استمرار االنقسام الفلسطيني الذي يجب رعايته من  إلىإضافة 

النظر  ومن وجهة عليا.باعتباره مصلحه إسرائيلية  والوسائل الممكنةاإلسرائيلية بكل الطرق 
في  شخص يساهم أو جهةالدرجة العليا لكل  شرف إسرائيلي منيمنح وسام  أنيجب  اإلسرائيلية

 .إدامته
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حماس،  وعلى رأسهاسواء من جانب الفصائل الفلسطينية  متواصلةاالستعدادات  إنخالصة القول 
حدث امر استثنائي خارج عن رغبة  إذا إالالطريق ما زالت طويله  اإلسرائيلي، ولكنمن الجانب  أو

 .المختلفة وحسابات األطراف
 14/1/2016، رأي اليوم، لندن

 
 ب السودان.. بعد خرابه!إسرائيل تؤّنب جنو  .54

 حلمي موسى
ألّي من أطراف الحرب األهلّية »تعهَّدت إسرائيل أمام األمم المتحدة بعدم تزويد أسلحة فتّاكة وقاتلة 

، بعدما كانت من بين أبرز الدول التي تسّلح وتزّود أطراف القتال بأسلحة ضمن «في جنوب السودان
. وقال مسؤولون 2011التي انفصلت عن السودان في العام سعيها لتعميق نفوذها في الدولة الحديثة 

 إسرائيلّيون إنَّ القرار اّتخذ، ويتّم تنفيذه بدّقة وتشّدد.
، باراك رابيد، فإنَّ مسؤولين إسرائيلّيين أبلغوا وفدًا أممّيًا «هآرتس»وبحسب المراسل السياسي لصحيفة 

تعد تزّود أّيًا من طرفاي القتال في الحرب األهلّية  زار إسرائيل لهذا الغرض قبل شهرين، أنَّ األخيرة لم
(. وأكَّدت إسرائيل أنَّ األسلحة التي تستخدم حاليًا من Letha Weaponsبأّي أسلحة فتّاكة )

 صنعها، كانت قد وصلت إلى هذه الدولة األفريقية قبل أن تّتخذ الحكومة القرار.
ي الحــرب األهلّية التي خاضها الجيش الشــعبي السوداني ومعروف أنَّ إسرائيل كانــت طرفــًا فاعــاًل ف

الجنوبي ضّد الحكومة المركزّية في الخرطــوم طوال العقــود األخيرة. وعندما انفصل جنوب السودان، 
بعد استفتاء شعبي، عمدت إسرائيل إلى استغالل نفوذها هناك وعالقتها مع قيادات الجــيش، لتعــزيز 

دية واألمنّية في هذا البلد. وعندما وقعت اشتــباكات بين حكومة جــنوب السودان مكانــتها االقتصا
والجيش السوداني، الحظ كثيرون وجود أصــابع إلسرائيل في األداء العسكري لجنوب السودان. 
واشتــرت حكــومة جنوب السودان الكثير من األسلحة من إسرائيل، كما أنَّها استعانت بمرشدين 

 إسرائيليين لتــدريب قّواتها العسكرّية والشرطّية.ومدّربين 
، انفجر الصراع بين تّيارين في الجيش الشعبي، ما أدَّى إلى 2013ولكن في كانون األول في العام 

نشوب حربع أهلّية اّتخذت طابعًا قبلّيًا بين الرئيس سيلفا كير، ابن قبيلة الدنكا، ونائبه ريك متشار، 
نت ذريعة الحرب األهلّية اّتهام كير لنائبه بتدبير انقالب ضّده. وهكذا، خالل ابن قبيلة هنوار. وكا

أقّل من عامين بعد انفصال جنوب السودان، عاشت هذه الدولة حربًا فظيعة بين قبيلتيها الرئيسّيتين 
، بعد عشرين شهرًا من القتال الدامي بين 2015ارتكبت خاللها مجازر ومذابح كبيرة. وفي آب 
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الحرب األهلّية، تم التوصل إلى معاهدة سالم بين الطرفين، بعدما هدَّد مجلس األمن الدولي أطراف 
 بفرض عقوبات شديدة عليهما.
، قرارًا بفرض عقوبات على الطرفين في جنوب السودان. وضمن 2015واّتخذ مجلس األمن في آذار 

انتهاكها. ولم تشمل العقوبات حظر هذا القرار، ُعيِّن طاقم خبراء أممّي لمراقبة تطبيق العقوبات و 
تصدير األسلحة إلى جنوب السودان، ولكن في التقرير الذي نشر في آب الماضي، أشاروا إلى أنَّ 

وهي  ACEصورًا من ميادين القتال ُتظهر أنَّ جنودًا من كال الجانبين يحملون رشاشات من طراز 
 الصناعات العسكرّية اإلسرائيلّية.، تّم تطويره في «جليل»صيغة متطّورة وحديثة من رشاش 

وفي أعقاب التقرير نفسه، وصل أعضاء طاقم الخبراء إلى إسرائيل، قبل شهرين، والتقوا مع كبار 
المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، من أجل تسّلم توضيحات عن شحنات السالح 

ه في المباحثات، تّم التوضيح لرجال اإلسرائيلية في جنوب السودان. وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أنَّ 
األمم المتحدة أنَّ السالح الذي ظهر في الصور، باعته شركات سالح إسرائيلية خاصة نالت إذن 
تصدير أمني، ونقلت السالح لجيش جنوب السودان وهيئات أمنّية أخرى في الدولة قبل نشوب 

 الحرب األهلّية.
ليين كبار قولهم إنَّ القرار اإلسرائيلي بوقف شحنات عن مسؤولين إسرائي« هآرتس»ونقلت صحيفة 

السالح الفتّاك إلى جنوب السودان، اّتخذ في مرحلة مبكرة في الحرب األهلّية. وبحسب كالمهم، فإنَّ 
القرار اّتخذ بعدما حاولت إسرائيل التوّسط بين الرئيس سيلفا كير ونائبه من أجل التوصل للتهدئة، 

 ولكّنها فشلت بذلك.
كانت لنا عالقات جيدة »حسب مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، ومّطلع على الموضوع، فإنَّه وب

ووّدّية مع الطرفين في الحرب. وقد حاولنا تهدئة الوضع، وأجرينا اتصاالت مع كال الطرفين. وقد 
وقد نقلنا أرسلت وزارة الخارجية مبعوثين إلى جوبا حيث التقوا مع كير ومتشار، سعيًا لتهدئة القتال. 

 «.أيضًا رسائل عن طريق أثيوبيا وبطرق أخرى من دون نجاح
وأشار مسؤولون إسرائيليون كبار إلى أنَّه في المحادثات التي جرت في اآلونة األخيرة، حاول الزعماء 
من الطــرفين المتحــاربين تجنيد إسرائيل إلى جانبهم، وطلبوا الحــصول على أسلحة من أجل أن تكون 

غلبة في الحرب األهلّية. وعندما فهمت إسرائيل أنَّ هذا هو الحال، أجريت في مطلع العام لهم ال
مداوالت في وزارة الخارجية بهدف تحديد سياسة جديدة بشأن الصادرات األمــنّية إلى جنــوب  2014

 السودان.
بة االستراتيجية وفي الجلسة، اشترك نائب المدير العام لوزارة الخارجية بيني أفيفي، ورئيس الشع

جيرمي يسسخاروف، ورئيس شعبة أفريقيا في تلك الفترة آفي غرانوت ومسؤولون آخرون. كذلك، 
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شارك في االجتماع ممثّلون عن وزارة الدفاع، وهيئة األمن القومي في وزارة الدفاع، وجهات حكومّية 
 إسرائيلّية أخرى لها ضلع بما يجري في جنوب السودان.

أّنه في الجلسة نفسها، اتُّخذ القرار برفض طلبات الطرفين في الحرب األهلّية وأوضح المسؤولون 
وعدم بيع أو نقل أسلحة من أّي نوعع كان. وبالتوازي، تقّرر السماح باستمرار الصادرات األمنّية 

الوضع في جنوب »لمعدات دفاعّية، مثل الصدريات الواقية. وشدد مسؤول إسرائيلي على أنَّ 
ما نريد. فإلسرائيل مكانــة خاصة في جنوب السودان. والتدخل اإلسرائيلي بدأ هناك  السودان ليس

منذ الستــينيات حيث نشعر بالتزام تجاه الدولة الجديدة، ولكّننا أردنا مساعدتهم في صراعهم ضّد 
 «.السودان، وليس في صراعاتهم الداخلية عديمة الجدوى

 15/1/2016، السفير، بيروت
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