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دائرة المفاوضات بشبهة التخابر مع باعتقال موظف األمن الفلسطيني يؤكد وعريقات ينفي:  .1

 "إسرائيل"
الفلسطيني اعتقل مؤخرًا أحد الموظفين في دائرة شؤون  األمن ، أن17/1/2016، رام هللااأليام، ذكرت 

 سطينية في رام هللا بشبهة التخابر مع األمن اإلسرائيلي.المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفل
يكون  أنعامًا دون  20الموظف يعمل في دائرة شؤون المفاوضات منذ  أنوذكرت مصادر مطلعة 

 .اإلسرائيليواضحا حتى اآلن الفترة الزمنية التي ارتبط فيها مع األمن 
بة طويلة، واتخذت اإلجراءات القانونية المتهم اعتقل بعد متابعة ومراق أنكبير  أمنىمصدر  وأفاد

 الالزمة لمتابعته والتحقيق معه حتى تمكن جهاز المخابرات من مواجهته بالتهم المنسوبة إليه.
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المتهم ال يزال قيد التحقيق ويتم تجهيز الملف لتقديمه للجهات القضائية التي تبت  إنوأفاد المصدر، 
"المتهم اعترف بالتهم وال يزال التحقيق مستمرًا  إنلمصدر وقال ا باألمر بموجب القانون الفلسطيني.

جهاز المخابرات العامة  أنوأضاف المصدر " الحقيقة كاملة وحسم أضرارها". إلىومكثفًا للوصول 
والجهات القانونية والسياسية تبحث بعمق وتدرس األضرار التي تسبب بها المتهم لألمن الفلسطيني، 

 الفلسطيني بأسرع وقت ممكن". لتقديمها للقضاء والجمهور
في  اً رفيع من رام هللا، أن مصدراً  فادي أبو سعدى، عن 18/1/2016القدس العربي، لندن، وأضافت 

قال للصحف اإلسرائيلية إن المشبوه كان خاضعا للمراقبة طوال عدة أشهر وفي األسابيع  الدائرة
جرى اعتقاله وتحويله للتحقيق. ونفى الناطق األخيرة تم جمع ما يكفي من األدلة القوية ضده وبالتالي 

نماشخصا مؤثرا  أويكون الموظف أحد المستشارين الكبار لعريقات  أن موظف إداري كان مسؤوال  وا 
 عن جمع المعلومات عما يحدث ميدانيا.

وكان المعتقل المشتبه به يحول لإلسرائيليين بشكل تدريجي ما يحدث خالل الجلسات السرية لطاقم 
 وضات الفلسطيني فيمنح المفاوضين اإلسرائيليين تفوقا في جلسات التفاوض. المفا

من جهته نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب 
عريقات بشكل رسمي صحة األنباء التي يتم تداولها حول اعتقال مدير مكتبه. وقال عريقات إن ما 

ن من يشغل منصب مدير مكتبه امرأة وليست رجال وهذه أخبار عارية عن يتم تناقله غير ص حيح، وا 
 الصحة.

 
لجنة وزارية .. والتوافق على وزيرة الخارجية الهندية عباس يبحث األوضاع الفلسطينية مع .2

 مشتركة 
نة محمود عباس، يوم األحد، بمقر الرئاسة في مدي السلطة الفلسطينيةاستقبل رئيس  :وفا –رام هللا 

 رام هللا، وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج والوفد المرافق لها.
 ، وزيرة الخارجية، على آخر مستجدات األوضاع في األراضي الفلسطينية.عباسواطلع 

ضرورة عقد مؤتمر دولي للسالم ينهي حالة الجمود الذي تعيشه العملية السياسية،  إلىوأشار الرئيس 
، على غرار اللجان اإلسرائيلي-الفلسطينيمل دولية تختص بإنهاء الصراع من خالل انبثاق آلية ع

 في العالم. أواألزمات الدولية سواء في المنطقة  أنهتالدولية التي 
أن القضية الفلسطينية هي لب الصراع في المنطقة والعالم، وأن تحقيق السالم وفق عباس على وأكد 

، 1967لفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام مبادرة السالم العربية إلقامة الدولة ا
 سيضمن السالم واالستقرار للمنطقة والعالم على حد سواء.
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كما تطرق الرئيس، إلى األوضاع في المنطقة، تحديدا في سوريا، والمساعي الفلسطينية إليجاد حل 
القات الثنائية التاريخية الرئيس، حرص القيادة الفلسطينية على تطوير الع وأوضح سياسي هناك.

 التي تربط الهند وفلسطين، مشيدا بالدعم الذي تقدمه الهند لشعبنا في المجاالت كافة.
وتم التوافق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة، كذلك المساعدة في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية 

 في فلسطين.
 18/1/2016األيام، رام هللا، 

 
 رفح لتخفيف معاناة أهالي قطاع غزة معبرلفتح بحر يدعو مصر أحمد  .3

طالب النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر، الدول العربية : غزة
ودعا بحر في  واإلسالمية لدعم أنبل قضية عرفها التاريخ، قضية شعب فلسطين ومساندة حقوقه.

لتدريب بوزارة الداخلية، مصر إلى ضرورة فتح كلمة له خالل حفل تخريج دورة ضباط نظمته مديرية ا
، مؤكدًا على حاجة شعب فلسطين لمصر ودعمها اإلنسانيةمعبر رفح أمام الطلبة والمرض والحاالت 

وأكد على أن األمن القومي المصري هو أمن قومي فلسطيني، الفتًا  ومساندتها للقضية الفلسطينية.
دود من أي عبث ويعمل وفق العقيدة األمنية السليمة في إلى أن األمن الوطني الفلسطيني يحمي الح

 الدفاع عن الوطن.
وأشاد برجال األمن في قطاع غزة، مؤكدًا أن العقيدة األمنية لتلك األجهزة في قطاع غزة ستقودنا 

ودعا السلطة في رام هللا إلى وقف التنسيق األمني واالصطفاف الى جانب شعبنا  للنصر والتحرير.
لفلسطينية، مستنكرا استمرار األجهزة األمنية في رام هللا بمالحقة المقاومين من كافة ومقاومته ا

وأكد أن الحصار الدولي المفروض على قطاع غزة لن يفلح في هزيمة شعب  الفصائل الفلسطينية.
صرارها على نيل حقوق شعبنا كاملة، داعيًا العالم الحر إلى الوقوف إلى جانب  غزة ومقاومتها وا 

 تنا اإلنسانية العادلة.قضي
 17/1/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 "تحضيرية الوطني الفلسطيني" تعقد اجتماعها المقبل خارج األراضي المحتلة .4

توافقت اللجنة التحضيرية لعقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني، المقررة  :سعد الدين نادية -عّمان 
العام الحالي، على "التئام اجتماعها القادم خارج األراضي المحتلة"،  خالل الثالثة األشهر األولى من

وقال، لـ"الغد" من فلسطين  وفق عضو المجلس االستشاري في حركة "فتح" اللواء الحاج خالد مسمار.
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المحتلة، إن "اللجنة اتفقت على أن يكون االجتماع المقبل إما في األردن أو مصر، وذلك لضمان 
 ائل الفلسطينية، السيما حركتي "حماس" و"الجهاد اإلسالمي".حضور كافة الفص

وأضاف أن "اللجنة التحضيرية وجهت، منذ فترة، دعوة رسمية إلى حركتي "حماس" و"الجهاد 
اإلسالمي" للمشاركة بالتحضيرات النتخاب مجلس وطني جديد، وفقًا لالتفاقات التي جرى التوصل 

وأوضح أنه "بالرغم من االستجابة لمطلب الحركتين في عقد  ".إليها خالل لقاءات المصالحة الوطنية
االجتماع المقبل خارج األراضي المحتلة حتى يتمكنا من المشاركة في أعماله، غير أنهما لم ترّدا 

 بشكل رسمي على مشاركتهما في اجتماعات اللجنة التحضيرية". 
س" و"الجهاد" في أعمال اللجنة ولفت إلى أن "مختلف الفصائل الفلسطينية دعت لمشاركة "حما

التحضيرية، وحاولت االستجابة لمطلبهما في عقد االجتماع المقبل خارج األراضي المحتلة، وبالتالي 
 فمن المفترض أن تكون حجتهما في عدم التمكن من الحضور قد انتفت".

 18/1/2016الدستور، عم ان، 

 

 ائس عدوان على الشعب ومقدساتهالكن : اإلرهاب اليهودي ضد  الفلسطينية" الخارجية" .5
أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات الهجمة التخريبية واالعتداء اآلثم الذي تعرضت له : وفا –رام هللا 

 كنيسة رقاد السيدة العذراء في الجزء الجنوبي من أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة.
حمالت التحريض التي يقوم بها عدد من الحاخامات وأكدت الوزارة أن هذه االعتداءات تأتي نتيجة ل

اليهود الذين ينشرون الفكر الظالمي المتطرف في أوساط طالب المدارس الدينية التابعة للتيار 
 الصهيوني الديني، والذين يدعون بشكل علني إلى استهداف دور العبادة المسيحية واإلسالمية.

والكنائس هو عدوان صريح على الشعب الفلسطيني،  وأكدت الوزارة أن االعتداء على المسيحيين
فالمسيحية هي جزء أساس ومكون رئيس من الشعب الفلسطيني وهويته، والدفاع عن أرض فلسطين 

 يعني الدفاع عن كنائسها ومساجدها.
 17/1/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 ت متعلقة بصراع خالفة عباس إثارة قضية "جاسوس" مكتب عريقا: "رأي اليوم" .6
برغم أن الكشف عن اعتقال عميل كان يزود إسرائيل بمعلومات  "رأي اليوم": –خاص  –رام هللا 

ووثائق من مكتب الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية، جاء بقرار من أعلى 
ر قضية هذا العميل في هذا المستويات، إال أن هناك أوساطا مسؤولة في قيادة السلطة تؤكد أن تفجي

 "أبو مازن".عباس التوقيت لها عالقة بالصراع بين األقطاب المتنازعة على خالفة الرئيس محمود 
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وبالتفتيش في حيثيات الملف، أبلغت "رأي اليوم" أن اعتقال الشخص المتهم بالعمالة، وهو موظفا في 
ة التامة، حتى وصل األمر لخصوم مكتب عريقات تمت قبل أسبوعين، في جو أحيط وقتها بالسري

 عريقات، فكشفوا القضية لوسائل إعالمية بهدف إضعاف موقف عريقات.
حتى أن عريقات في حديثه مع مقربين منه، يرجع األمر إلى محاوالت إسرائيلية إلضعاف موقفه في 

لقائم على ، إلنذاره من االستمرار في دعم الموقف ا"الوخز"الشارع الفلسطيني، في سياق عمليات 
 تطبيق قرار وقف التنسيق األمني.

وهنا يشير أحد مقربي عريقات أن التوقعات بأن تدبر إسرائيل أشياء من هذا القبيل كانت واردة 
بالحسبان، وأن األمر من الممكن أن ال يقتصر على عريقات نفسه، وأن يطول قيادات أخرى في 

 السلطة الفلسطينية.
ت انتشارا واسعا في األوساط الفلسطينية عامة، وأربكت المستوى على العموم فإن الحادثة الق

 كشف عنها مساء السبت. أنالقيادي، وتم تداولها بشكل كبير في الشارع منذ 
لى تفاصيل القضية، فقد اعتقل الشخص العامل في دائرة المفاوضات وأمانة سر اللجنة التنفيذية  وا 

م هللا على أيدي أفراد من المخابرات العامة الفلسطينية، لمنظمة التحرير، قبل أسبوعين من مدينة را
وأخضع من وقت االعتقال للتحقيق في تهمة التعامل مع االحتالل، وتقديم وثائق مهمة موجودة في 

 منظمة التحرير إلى إسرائيل.
كما قام الشخص المتهم أيضا بنقل محاضر اجتماع فلسطينية خاصة بتحديد المواقف مع إسرائيل، 

 ها مطالب ووجهات نظر القيادة لملفات التفاوض.ومن
في السلطة الفلسطينية غضبا عدة مرات، من خالل مراجعات  األولواستشاط المستوى القيادي 

أمريكية لمواقف تعكف السلطة على اتخاذها، وكذلك إبالغ الرئيس أبو مازن شخصيا من مسؤولين 
د بنيته اتخاذ العديد من الخطوات أو إبداع أوروبيين بأن هناك معلومات مصدرها إسرائيل، تفي

وجهات نظر معينة في مواقف سياسية، كان لها عالقة بالمفاوضات األخيرة التي رعتها واشنطن، 
وكذلك في ملف تحديد العالقة مع إسرائيل، وفق قرارات منظمة التحرير والمجلس المركزي، وهو ما 

معرفة الخلل والسبب في وصول هذه المعلومات إلى جعل الملف هذا ينقل بكامله للجهات األمنية ل
األوروبية واإلدارة األمريكية عن طريق إسرائيل، وهو ما قاد في النهاية للوصول لهذا  األطراف
 الشخص.

، وبداية إخضاعه للتحقيق، وهنا األمربعد تنفيذ  هذا الموظفوقد جرى إبالغ عريقات بقضية اعتقال 
، أن هذا الشخص كان موظف في أمانة سر اللجنة التنفيذية منذ أن أكد أحد المطلعين على الملف

 كان الرئيس محمود عباس "أبو مازن" رئيسا لها.
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وجاءت عملية االعتقال هذه في إطار شبهات أثيرت حول الشخص، بعد تسريب العديد من الوثائق 
لع على هذه الوثائق بوجود شخص مط األمنيةالمهمة من المنظمة إلسرائيل، وهو أمر أثار الشكوك 

 قام بتسريبها، وهو ما أدى في نهاية المطاف بعد عملية البحث والتحري للوصول إلى هذا الشخص.
وعقب عملية اإلعالن عن االعتقال، وتسريب أخبار أن الشخص يعمل مدير مكتب عريقات، خرج 

 يكون مدير مكتبه. األخير بتصريحات صحفية أكد فيها صحة نبأ اعتقال هذا الموظف، لكنه نفى أن
تم تناقله غير صحيح، وأن مدير مكتبه امرأة وليست رجال، وان المعتقل ال يعمل  إن ماوقال 

 بمنصب رفيع، ويخضع للتحقيق في تهمة العمالة مع إسرائيل.
وفي هذا السياق تؤكد مصادر عليمة ل "رأي اليوم" أن ملف اعتقال هذا الشخص من المحتمل أن 

 أخرى مترابطة، ومن المؤكد أنها ستكشف أشياء جديدة في القريب العاجل.تقود لعدة أشياء 
 17/1/2016، رأي اليوم، لندن

 
 بعمليتي طعن فلسطيني بنابلس واستشهادمقتل مستوطنة بالخليل  .7

لعملية طعن داخل  اإلسرائيليقتلت مستوطنة إسرائيلية بعد تعرضها بحسب جيش االحتالل  :الجزيرة
َعتِنئيل جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية. كما استشهد شاب فلسطيني  منزلها في مستعمرة

بنيران أطلقها جنود االحتالل بذريعة محاولته طعن أحد الجنود جنوب مدينة نابلس )شمالي الضفة 
 الغربية( بالقرب من حاجز حوارة.

لفرار. في حين هرعت قوات وقد اقتحم منفذ العملية منزل المستوطنة ونفذ عملية الطعن وبعدها الذ با
كبيرة من جيش االحتالل للموقع وطوقت المنطقة بالكامل وطالبت المستوطنين بالتزام منازلهم وعدم 

 الخروج. وتجري قوات االحتالل عمليات تمشيط واسعة بحثًا عن المنفذ.
ي من طعن وفي نابلس ادعى جيش االحتالل أن الجنود أطلقوا النار قبل أن يتمكن الشاب الفلسطين

 أي منهم، وأنهم ُيجرون تحقيقات لمعرفة كيف وصل الشاب إلى ساحة المعسكر. 
ونقل مراسل الجزيرة نت عاطف دغلس عن مدير االرتباط العسكري بنابلس المقدم أسامة منصور 
في اتصال هاتفي أن جيش االحتالل ادعى أن الشاب الفلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن بالمكان، 

ق النار عليه وتركه ينزف حتى الموت، ثم قامت قوات االحتالل باحتجاز جثمان الشهيد وقام بإطال
 ورفضت تسليمه للجهات الفلسطينية المختصة.

عاما( وينحدر من قرية مسلية قضاء  19وأفاد المراسل بأن الشهيد ُيدعى وسام مروان قصاروة )
في بيان لها -لفلسطينية استشهاد وسام وأكدت وزارة الصحة ا مدينة جنين )شمال الضفة الغربية(.

بينما صرحت وسائل إعالم إسرائيلية بأن أيا من الجنود اإلسرائيليين  -عبر صفحتها على فيسبوك
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وبذلك يرتفع عدد شهداء الهبة الفلسطينية التي انطلقت في  المتواجدين عند الحاجز لم يصب بأذى.
 شهيدا.  160األول من أكتوبر/تشرين األول الماضي إلى نحو 

 17/1/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 مشعل يتعه د بتحر ك عاجل لحل أزمة الالجئين الفلسطينيين في لبنان .8
صّرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بسعي حركته لحل : األخرس زينة- الدوحة

حد في الدوحة، بممثل وقال مشعل خالل لقاء جمعه يوم األ مشاكل الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
حركة "حماس" في لبنان، علي بركة، "سنقوم بتحرك عاجل لدى األطراف المعنية لإلسهام في حل 

 مشكلة الصحة واالستشفاء بما يحقق مطالب شعبنا الفلسطيني".
 وشّدد على تواصل الحراك الشعبي حتى تتراجع إدارة وكالة الـ "أونروا" عن قراراتها "التعسفية الظالمة"

وأكد مشعل وقوف  تتضّمن تقليص خدماتها في لبنان، خصوصًا في مجال الصحة واالستشفاء. يالت
 قيادة حركة "حماس" إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لـ "مطالبه العادلة والمحقة".

وأصدرت إدارة وكالة "أونروا" مؤخرًا قرار اعتماد نظام استشفائي جديد لالجئين الفلسطينيين في 
مات لبنان، بحيث يتضّمن النظام الجديد تخفيض مستوى تغطية الوكالة للحاالت المرضية مخي

 واالستشفاء.
 17/1/2016قدس برس، 

 
 أبو مرزوق: نرحب بفتح معبر رفح وبأي صورة كانت .9

: قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، إن الحركة الوكاالت - غزة
وأشار أبو مرزوق في تصريح عبر صفحته على  رفح البري وبأي صورة كانت.ترحب بفتح معبر 

"فيسبوك"، إلى مزاعم البعض أنه اتُفق مع المصريين لفتح معبر رفح بمعزل عن حركة حماس خدمة 
 للشعب الفلسطيني، مبينًا أنه لم يفتح المعبر في أي مرة باالتفاق مع "حماس".

المعبر دون مشاورتها، متسائاًل: "لماذا هذا التصريح الخالي وأكد أن "حماس" لم تعترض على فتح 
 من المضمون سوى أنه يكذب على الشعب بأنه يخدمه".

وأوضح أنه تم التفاوض في القاهرة خمس سنوات متواصلة تحت عنوان المصالحة الفلسطينية؛ ولم 
عبر مكان في هذه وتابع: "لقد تمت صفقة تبادل األسرى ولم يكن للم يكن المعبر جزءا منها.

المفاوضات، وهناك عشرات الزيارات لمسؤولين فلسطينيين، سواء من "حماس" أو "فتح" أو "الجهاد" 
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أو غيرهم ولم يتفق المصريون مع أي منهم على طريقة أو آلية لفتح المعبر وكل ما قيل في هذا 
 ".الصدد ال عالقة له بالحقيقة بما في ذلك التصريحات والمبادرات األخيرة

ولفت أبو مرزوق إلى أن هناك قرارا مصريا بإصرار بأن فتح المعبر بقرار مصري ال عالقة ألحد 
 بقرارهم، وحسب المحاورين أو الوضع السياسي يكون الخطاب السياسي، وفق قوله.

 17/1/2016األيام، رام هللا، 
 
 حمدان: طهران لم تطلب من حماس قطع عالقتها بأحد .11

حماس مساء يوم أن طهران لم تطلب  في حركة، مسؤول العالقات العربية أكد أسامة حمدان :غزة
يوما من حركة حماس قطع عالقاتها مع أي دولة أخرى، نافيا في ذلك الوقت وجود طلب من طهران 

"هذه  وقال حمدان في حديث خاص لمراسل "معا": لحماس بإبداء موقف سياسي ضد السعودية.
من الصحة ولم يحدث شيء من هذا القبيل، ال اليوم وال في أي يوم مفبركة وال أساس لها  األخبار

 والتي امتدت ما يزيد عن عقدين من الزمان". إيرانعلى مدار عالقة الحركة مع 
يتم  أنتستسهل  أخرىيقيس على تنظيمات  األخباروأضاف حمدان "يبدو أن الذي فبرك هذه 

يرانالعالقة بين حركة حماس وتابع:" أن طبيعة  التعامل معها بهذه الطريقة". كانت قائمة على  وا 
وان  أخرىتقطع عالقاتها مع دولة  أنيوما من حماس  إيراناالحترام المتبادل، ولم تطلب  أساس

محور يؤزم بالمنطقة بل  أيوسرد يقول:" حركة حماس لم تكن يوما طرفا مع  ".أزمةتكون طرفا في 
مصلحة وخدمة قضية فلسطين وفي مواجهة المشروع  أساسكانت عالقاتها قائمة مع الجميع على 

 ومصالحها". األمةيشكل خطرا على  إنماالصهيوني الذي ال يشكل خطرا على فلسطين بحسب بل 
طلب عرضا من  أوانه في كل تاريخ حركة حماس بعالقاتها السياسية أن طرفا قدم  أظنوقال:" ال 

كل من أقامت معهم  أنمعها بهذه الطريقة، كما  هذا النوع، وال يمكن لحركة حماس أن يتم التعامل
ردف القيادي في حماس أن هذه الفبركة مصدرها االحتالل أو  حماس عالقات لم يطرحوا مثل ذلك".

حماس تعيد  أنمن ال شيء ويزعجها  أزمةتصنع  أنتعمل لمصلحة االحتالل تحاول  أطراف أو
 قوله. وفق-جديدحماس يتواصل من  انقطاع في عالقات وكأنهوان ما بدا  أوراقهاترتيب 

الجهد المبذول لتوفير الدعم  إطارواكد حمدان أن قيادة حركة حماس تجول في عواصم عديدة في 
البعض يزعجه ذلك فيحاول  إنللقضية الفلسطينية بشكل عام ولالنتفاضة المندلعة بالضفة، وقال:" 

 تشويش على موقف حماس بهذه الطريقة البائسة".
دعوة موجه لرئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل لزيارة طهران، قال حمدان :"لم  وحول وجود

فيما يخص ايران وغيرها دائما يرى العالم  األحوالنتكلم يوما عن دعوة وجهت أو لم توجه بحال من 
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أو التعليق عليها  األخبارتلك ولذلك نحن لسنا معنين بالرد على مثل  أووفدنا في هذه العاصمة 
 إلىأكثر من القول أي ترتيبات في اطار عالقاتنا مع ايران هي ترتيبات تتم بيننا بشكل يستند ب

 أنعنه سنقوم بذلك دون  اإلعالنعالقة طويلة وتاريخية وفي الوقت المناسب فان الترتيب الذي نريد 
العالقة بين  وأكد حمدان أن هناك". أويستدرج خبرا من هنا  أنيحاول  أويقول احد شيئا ال اصل له 

 أنأن تستعيد واقعها بأفضل طريقة يمكن  أمالً  والتطور،حركته وطهران تمضي في اتجاه التحسن 
 تخدم القضية الفلسطينية وتدعم صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية.

 17/1/2016وكالة معا اإلخبارية، 
 
ن األجهزة األمنية انقالبيون وتصريحات ا .11  مسؤولة لبردويل الفتح: من ُيَخو ِّ

قال المتحدث باسم حركة "فتح" فايز أبو عيطة إن مالحقة العمالء تأتي في صلب : وفا –رام هللا 
مهام األجهزة األمنية التي تقوم بدورها في مواجهة مخططات اإلسقاط التي تقوم بها أجهزة االحتالل 

جهزة األمنية في الضفة الغربية وثمن أبو عيطة في بيان صحفي، مساء األحد، دور األ اإلسرائيلي.
في الحفاظ على سالمة الجبهة الداخلية من االختراقات األمنية اإلسرائيلية، مشيدا بالدور الوطني 
 لجهاز المخابرات العامة في الكشف عن أحد العمالء الذين زرعتهم إسرائيل للنيل من شعبنا وقيادتنا.

ويل بالعدمية والالمسؤولة، مشيرا إلى أن سياسة ووصف تصريحات القيادي في "حماس" صالح البرد
 التخوين والتكفير بالجملة تعزز االنقسام وتضر بشعبنا وتهتك النسيج الوطني واالجتماعي لشعبنا.

من جهته، قال المتحدث باسم حركة "فتح" أسامه القواسمي إن تصريحات البردويل الهابطة أخالقيا 
ندق التكفيريين التخوينيين االنقالبيين، وأنهم ما زالوا يواصلون ووطنيا، تؤكد أن حماس ما زالت في خ

عملهم كمؤجورين ومقاولين ألجندات إقليمية خارجية بعيدة كل البعد عن األجندة الوطنية الفلسطينية 
والقيم واألخالق التي تربى عليها أبناء شعبنا، وأن هذا التصريح المنحط يدلل على أخالقهم وقيمهم 

أوضح القواسمي في تصريح صحفي، أن الخيانة تكمن في تنفيذ أجندات غير وطنية من و  الهابطة.
جراء مفاوضات سرية تهدف إلى فصل القطاع عن الوطن، وما  خالل استمرار االنقالب واالنقسام، وا 
مفاوضاتكم مع بلير إال أحد النماذج العديدة، وأن العمالة تكمن في ضرب النسيج الوطني الفلسطيني 

وقال القواسمي إننا في حركة "فتح" نمتلك قائمة طويلة  يقه كما تمزيق وحدة األرض والشعب.وتمز 
من عمالءكم بداية من قاتل عماد عقل رحمه هللا، مرورا باغتيال قيادات وازنة في الضفة وغزة، 

زنة وطالما اتهمتم المؤسسة األمنية بالوقوف وراء ذلك ليتضح لكم وللجميع أن قيادات حمساوية وا
 وأبنائها هي من يقف وراء عمليات التخابر والعمالة مع االحتالل.
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وأعرب عن فخره واعتزازه بالجهة التي وقفت وراء الكشف عن أحد العمالء المنحطين وتقديمه 
 للمحاكمة، األمر الذي إن دل فإنما يدل على العقيدة الوطنية للمؤسسة األمنية الفلسطينية.

 17/1/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 حماس تؤكد استمرار الحراك حتى تراجع األونروا عن تقليصاتها .12

أكدت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، على تواصل الحراك الشعبي حتى تتراجع إدارة األونروا 
 عن قراراتها التعسفية الظالمة وتقليصاتها في لبنان، خصوصًا في مجال الصحة واالستشفاء.

قاء جمع ممثل الحركة في لبنان علي بركة، برئيس المكتب السياسي خالد مشعل، جاء ذلك، خالل ل
اليوم األحد، في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وتداعيات 

 تقليصات وكالة األونروا في لبنان.
عمها مطالبه العادلة من جهته، أكد مشعل وقوف قيادة حماس إلى جانب شعبنا الفلسطيني ود

والمحقة، مضيفًا: سنقوم بتحرك عاجل لدى األطراف المعنية لإلسهام في حل مشكلة الصحة 
 واالستشفاء بما يحقق مطالب شعبنا الفلسطيني.

بدوره، لفت بركة إلى متابعة قيادة حركة حماس ألوضاع شعبنا الفلسطيني في الخارج، وخصوصًا 
 زمة األخيرة الناتجة عن تقليصات خدمات الصحة في وكالة األونروا.في مخيمات لبنان بما فيها األ

 17/1/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 

 وهي مؤسسة دولية وجدت من أجل الشعب هي الشاهد الحي لقضيتنا األونرواقيادي بفتح:  .13
عّبر عدد من األطفال والتالمذة الفلسطينيين، الذين تقدموا : منصور أحمد -الخروب  إقليم

لمعتصمين أمام عيادة "األونروا" في سبلين، رفضًا لسياسة المنظمة الدولية بتقليص خدماتها تجاه ا
 .الشعب الفلسطيني، عن "استيائهم وسخطهم لهذه السياسة"

من جهته قال مسؤول حركة فتح في صيدا العميد ماهر شبايطة لـ "السفير" والذي شارك في اعتصام 
لسياسة التي تتبعها "األونروا" بحجة عدم وجود إمكانات مالية، والجميع سبلين "نحن اعتدنا على هذه ا

يعلم أن "األونروا" هي الشاهد الحي لقضيتنا الفلسطينية، وهي مؤسسة دولية وجدت من أجل الشعب 
الشعب الفلسطيني الفقير ال يمكنه  أن إلى". ولفت 1949الفلسطيني بعد النكبة الفلسطينية في العام 

 بالمئة من فاتورة االستشفاء". 15 وال 5دفع 
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وكان ألقى في االعتصام كلمة الفصائل الفلسطينية أبو فؤاد أحمد، فاعتبر أن ما أقدمت عليه 
" كارثة حقيقية على المجتمع الفلسطيني بأكمله، سواء على مستوى الرعاية الصحية أو األونروا"

 م على الالجئين الفلسطينيين".التعليم والخدمات األخرى"، ورأى أنه أشبه بحكم اإلعدا
 18/1/2016السفير، بيروت، 

 
 بدران ينفي صحة خبر عن لقاء حركتي حماس وفتح بالدوحة .14

أكد القيادي في حركة حماس والناطق باسمها حسام بدران، أن حركته حريصة على : الضفة الغربية
صل إجراء العديد من إتمام المصالحة وهي تسعى جادة إلنهاء حالة االنقسام، وألجل ذلك توا

 االتصاالت واللقاءات وعلى كافة المستويات مع مختلف القوى الفلسطينية وفي مقدمتها حركة فتح.
، إلى أن الخبر الذي نشرته جريدة 2016-1-17وأشار بدران في تصريح صحفي له مساء األحد 

 ح ليس صحيًحا.القدس اليوم، حول اللقاء الذي جرى في الدوحة بين قيادات حركتي حماس وفت
وجدد بدران التأكيد على استمرار تحركات قيادة حركة حماس من أجل التوصل إلى حالة وفاق 

 وطني تتناسب مع تضحيات وبطوالت الشعب الفلسطيني في انتفاضة القدس الحالية.
وكانت جريدة القدس نشرت خبًرا عن اتصاالت مكثفة تجري بين حركتي حماس وفتح منذ شهر، 

عت شوطا كبيرا على طريق المصالحة، حيث تجري بالدوحة بين وفدي الحركتين برئاسة وأنها قط
 حماس خالد مشعل، ونائب أمين سر اللجنة المركزية لفتح جبريل الرجوب.لرئيس المكتب السياسي 

 17/1/2016، فلسطين أون الين
 
 األغا: نسعى جاهدين لعقد مؤتمر دولي للسالم .15

المركزية لحركة فتح، مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات  قال عضو اللجنة: وفا –غزة 
الجنوبية زكريا االغا إن القيادة الفلسطينية تجري اتصاالتها على أعلى المستويات مع كافة األطراف 
نهاء  العربية واإلقليمية والدولية، لعقد مؤتمر دولي للسالم التخاذ قرارات تفضي بوقف االستيطان، وا 

وأضاف االغا أن الحراك السياسي للقيادية الفلسطينية  وتوفير الحماية الدولية لشعبنا. االحتالل،
سيتواصل بالتنسيق مع المجموعة العربية لطرح مشروع قرار إلى مجلس األمن لقبول فلسطين عضوا 

 كامل العضوية في األمم المتحدة وتحديد سقف زمني إلنهاء االحتالل.
اها في المهرجان الجماهيري الذي نظمته حركة "فتح"، مساء األحد، جاء ذلك في كلمته التي ألق

إحياء لذكرى انطالقتها الحادية والخمسين في نادي بيت الهيا شمال غزة، بمشاركة قادة الفصائل 
وأكد ضرورة إنجاز ملف المصالحة واالتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية  الوطنية واإلسالمية.
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نجاحالفلسطينية، واالتفاق على االنتخابات العامة، بمشاركة جميع الفصائل  التحضيرات لعقد  وا 
المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة جميع الفصائل وحركتي حماس والجهاد اإلسالمي في سياق 

 التحضيرات الجارية لترتيب وضعنا الداخلي بما يتطلب حماية حقوق وثوابت شعبنا.
 17/1/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 االحتالل يقتحم حي أبو اسنينة بالخليل بحثًا عن "القناص" بعد إطالق نار باتجاه قوة عسكرية .16

، حي أبو اسنينة في مدينة الخليل أمساقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء  وفا: مندوبو األيام،
وأفاد موقع "واال  بحثًا عن القناص الذي أطلق النار تجاه موقع حرس الحدود قرب الحرم اإلبراهيمي.

نيوز" العبري، أن قوات كبيرة من جيش االحتالل أغلق ممر المشاة المؤدي للحرم اإلبراهيمي في 
الخليل وبدأت بعملية بحث واسعة في حي أبو اسنينه بحثًا عن القناص الفلسطيني. وأفادت مصادر 

 الجنوبية بالخليل.عبرية أن عدة رصاصات أصابت الحاجز )اإلسرائيلي( الواقع في المنطقة 
ومن الجدير ذكره أن مصادر عبرية أكدت أن قناصًا فلسطينيًا أطلق النار باتجاه حاجز "حرس 

 الحدود" قرب الحرم اإلبراهيمي فيما لم ُيصب أحد من الجنود.
وبهذ الصدد، "وصف موقع "والال" قناص الخليل، بأنه شبح يهدد المستوطنين اإلسرائيليين والجنود 

نة، ألنه في كل مرة ينتقل من مخبأ آلخر، يطلق النار باتجاه المستوطنين قرب الحرم في المدي
صابة آخرين في  اإلبراهيمي ثم يختفي. وقال، إن القناص نجح بقتل أحد جنود الجيش االسرائيلي وا 

سلسلة عمليات نفذها في المدة األخيرة، وال أحد يعلم من ستكون ضحيته القادمة، مضيفًا أن طريقة 
عمل القناص باتت معلومة للجيش اإلسرائيلي، فهو يخرج من مخبئه، يطلق النار من حي أبو سنينة 
العربي باتجاه مدخل الحرم اإلبراهيمي حيث يوجد المستوطنون اإلسرائيليون، ثم ينسحب باتجاه مكان 

 آخر، وكأن األرض قد ابتلعته.
 17/1/2016األيام، رام هللا، 

 
 ى التخطيط لتنفيذ عمليةاعتقال شاب مقدسي بدعو  .17

اعتقلت قوات االحتالل، شابًا فلسطينيًا بشكل همجي في منطقة باب العامود في  :وفا مندوبو األيام،
ورصدت كاميرات الشّبان المتواجدين في المنطقة الطريقة التي اعتدت بها القوات على  القدس.

ة، "أنه تم القبض على شاب مقدسي وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبري الشاب أثناء اعتقاله.
 عامًا من القدس يشتبه في تخطيطه لهجوم إرهابي ضد اليهود". 23يبلغ من العمر 
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وأشارت الصحيفة إلى أن الشاب كان يعمل في مجال البناء في بيتاح تكفا قرب "تل أبيب"، واعتقله 
 أحد رجال األمن هناك بعد االشتباه بمحاولته تنفيذ عملية.

 تورد الصحيفة أية تفاصيل عن طبيعة العملية، مشيرة إلى أنه جرى نقل الشاب للتحقيق.هذا ولم 
 18/1/2016األيام، رام هللا، 

 
 اعتقال فتاة بالخليل بزعم محاولتها طعن .18

، بزعم حيازتها سكينا قرب أمس: اعتقلت قوات االحتالل فتاة فلسطينية مساء الوكاالت -الخليل 
قوات االحتالل  إخضاععبرية مقطع فيديو يظهر  إعالمتداولت وسائل و  مستعمرة "كريات أربع".

 للفتاة والصراخ عليها ومعاملتها بطريقة مشينة كما أجبروها على خلع بعض مالبسها.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية: إن قوات االحتالل المتواجدة على البوابة الغربية لمستعمرة "كريات  

 عاما(، بذريعة حيازتها سكينا. 18محسن فزاع الجعبري ) "، اعتقلت الفتاة نيفينأربع
 18/1/2016األيام، رام هللا، 

 
 الباردمخيم البارد نهر لقاء حواري عن التقليصات في  " تنظمالديمقراطيةلبنان: " .19

نّظمت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" واتحاد لجان "حق العودة" ندوة حوار في المركز الثقافي 
يني في مخيم نهر البارد، عرضت فيها التداعيات السلبية الخطيرة لتقليصات مساعدات الفلسط

"األونروا"، شارك فيها جمهور من أبناء المخيم والمهتمين وحشد من كوادر وأعضاء الجبهة 
ومنظماتها الجماهيرية الديمقراطية. ابتدأت الندوة بكلمة ألمين سر لجان حق العودة عبد هللا ديب 

ها تقليصات "األونروا" في برنامج االستشفاء والتعليم، وشّدد على ضرورة توحيد التحركات شرح في
وتصعيدها. بدوره أثنى مسؤول كلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أركان بدر على الهّبة 

شعبية الشعبية العارمة في مواجهة التقليصات، داعيًا إلى "استمرارها وتوسيعها وصواًل إلى انتفاضة 
سلمية وحضارية تستند إلى برنامج متكامل في عموم المخيمات والمناطق يصل ذروته في خيمة 
اعتصام جماهيري مفتوح أمام المكتب اإلقليمي لألونروا في بيروت واعتصامات متنقلة أمام سفارات 

 الدول المانحة واألمم المتحدة".
 18/1/2016السفير، بيروت، 
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 المستعمرات ضد   قرارطالبهم بمعارضة يعماء االتحاد األوروبي ز  مع يجري اتصاالت نتنياهو .21
رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ، أن أسعد تلحمي عن، 18/1/2016، الحياة، لندنذكرت 

حذر االتحاد األوروبي من أن اتخاذ وزراء خارجية دول االتحاد قرارًا متوقعًا اليوم بفرض عقوبات 
، سيحول دون أن يكون 1967المستعمرات اليهودية في األراضي المحتلة العام اقتصادية على 

االتحاد شريكًا في مفاوضات السالم المجمدة في الشرق األوسط، "فضاًل عن أنه قرار ينطوي على 
 معيار مزدوج وهو سخيف ومشوِّه للحقيقة".

الســــويدية التــــي تتســــم بالكيــــل وقــــال إن "إســــرائيل تــــرفض قطعــــًا األقــــوال الســــخيفة والمغرضــــة للــــوزيرة 
بمكيــالين، وكلــي أمــل بــأن ال تتغلغــل هــذه الــروح فــي محادثــات وزراء خارجيــة االتحــاد األوروبــي هــذا 
األسـبوع". ورأى أن "سياســة الكيــل بمكيـالين تجــاه إســرائيل وتشــويه الحقـائق والــتهجم عليهــا ومناصــبتها 

ريكًا في المحادثات في الشرق األوسط، بـل العداء، لن تحول فقط دون أن يصبح االتحاد األوروبي ش
 تؤشر أيضًا إلى موقف غير مستحق وغير نزيه نرفضه رفضًا قاطعًا".

أجرى أمس األحد، اتصاالت هاتفية  نتنياهو، ، أنبالل ضاهر عن ،18/1/2016، 48عرب وأضافت 
قـــرار ضـــد  مـــع زعمـــاء ووزراء خارجيـــة عـــدد مـــن دول االتحـــاد األوروبـــي، وطـــالبهم بمعارضـــة مشـــروع

 المستعمرات يتوقع أن يصوت عليه مجلس وزراء الخارجية األوروبيين اليوم االثنين.
، ويعمق عدم 1967ويقضي مشروع القرار األوروبي بالتمييز بين إسرائيل وبين األراضي المحتلة عام 

ة ليسـت تعامل االتحاد األوروبي مع كل مـا لـه صـلة بالمسـتعمرات، لكـن االتحـاد يؤكـد أن هـذه الخطـو 
 مقاطعة إلسرائيل.

وتحدث نتنياهو مع زعماء ووزراء خارجية كل من اليونان وقبرص وبلغاريا وهنغاريا والتشـيك، وطلـب 
 منهم معارضة النص الحالي لمسودة مشروع القانون، زاعما أنها غير متوازنة تجاه إسرائيل.

نيــاهو رّكــز جهــوده علــى هــذه ونقلــت صــحيفة "هــ رتس"، اليــوم، عــن موظــف إســرائيلي رفيــع قولــه إن نت
نما ألن وزراء خارجيتهم سـيعقدون لقـاء  الدول ليس فقط على ضوء توجههم "المؤيد أكثر إلسرائيل"، وا 

 منفصال قبيل اجتماع مجلس وزراء الخارجية.
 
 الجمعيات ليتالئم مع "القانون األمريكي" قانوننتنياهو يعد ل  .21

بنيامين نتنياهو، في افتتـاح جلسـة الحكومـة األسـبوعية، طلب رئيس الحكومة اإلسرائيلية : رامي حيدر
تعــديل قــانون الجمعيــات اإلشــكالي، الــذي تقــدمت بــه وزيــرة القضــاء أييلــت شــاكيد، ليــتالئم مــع القــانون 

وقــال نتنيــاهو إنــه يوافــق علــى المصــادقة علــى القــانون فــي حــال إدخــال تعــديلين أساســيين  األمريكــي.
لــي الجمعيــات التــي تتلقــى تمــوياًل مــن حكومــات أجنبيــة علــى ارتــداء عليــه، األول هــو عــدم إرغــام ممث
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بطاقة تعريف عند لقائهم بممثلـي الجمهـور، والثـاني يـنص علـى ضـرورة كشـف التمويـل الـذي تحصـل 
عليه هـذه الجمعيـات مـن الحكومـات األجنبيـة، اهـذه التعـديالت مهمـة جـًدا ليصـبح القـانون مالئًمـا لمـا 

 متحدةا.  هو معتمد في الواليات ال
 17/1/2016، 48عرب 

 
 لن تسمح إليران بحيازة سالح نووي "إسرائيل"نتنياهو:  .22

بحيــازة  إليــران"لــن تســمح  إســرائيل أن، أمــسبنيــامين نتنيــاهو  اإلســرائيليرئــيس الــوزراء  : أكـد)اف ب(
 والدول الكبرى حيز التنفيذ. إيرانسالح نووي" غداة دخول االتفاق النووي التاريخي بين 

 إسـرائيل"سياسـة  أن األسـبوعيةل بيان صادر عن مكتب نتنياهو قوله خالل جلسة مجلس الـوزراء ونق
 النووية". األسلحةمن الحصول على  إيرانكانت وال تزال تقضي بمنع 

لم تتخل عن  إيرانوكان نتنياهو اعتبر أول من أمس السبت انه "حتى بعد توقيع االتفاق النووي، فان 
، وبـــث الرعـــب عبـــر العـــالم األوســـطنوويـــة ومســـتمرة فـــي زعزعـــة الشـــرق  أســـلحةطموحاتهـــا فـــي حيـــازة 

 منتهكة التزاماتها الدولية".
حـــول  إيـــرانستواصـــل متابعـــة كـــل الخـــروق الدوليـــة التـــي تقـــوم بهـــا  إســـرائيل" أن، أمـــسواكـــد نتنيـــاهو 

 ".واإلرهابالنووي، واالتفاق حول الصواريخ الباليستية 
 إي"فــرض عقوبــات صــارمة ردًا علــى  إلــىنيــاهو المجتمــع الــدولي وفــي حــال تســجيل خــروق، دعــا نت

رفع العقوبـات  أن، معتبرًا إيرانتهديد" من  إي"مستعدة للتعامل مع  إسرائيل أن أخرىخرق". واكد مرة 
 في المنطقة والعالم". اإلرهابية ألنشطتهايمنحها "المزيد من الوسائل  إيرانعلى 

 18/1/2016، المستقبل، بيروت
 
 ياهو: االعتداء على كنيسة رقاد العذراء البندكتانية يستحق التنديدنتن .23

إن  أمـسقال رئيس حكومـة االحـتالل بنيـامين نتنيـاهو أثنـاء جلسـة الحكومـة  وديع عواودة: –الناصرة 
يسـتحق التنديـد وال مكـان لمثـل هـذه  االعتداء على كنيسة رقاد العـذراء البندكتانيـة األلمانيـة فـي القـدس

الفتا إلى أن المسـيحيين وأبنـاء الـديانات األخـرى الـذين يعيشـون فـي إسـرائيل يتمتعـون بحريـة  األفعال،
العبــادة، زاعمــا أنهــا هــي المكــان الوحيــد فــي الشــرق األوســط الــذي يتزايــد فيــه عــدد المســيحيين. وتــابع 

ل اعتقـال متجاهال استمرار االعتداءات بالتزامن مع استنكارها من قبل حكومته "الشرطة تعمل مـن أجـ
 الضالعين".

 18/1/2016القدس العربي، لندن، 
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تواجه ثورة غضب الشبان  "إسرائيل"لم تجلب سوى األزمات..  نتنياهوبيريز: سياسات  .24
 الفلسطينيين

نـــرجس ملكـــي: نشـــرت صـــحيفة ديـــر شـــبيغل األلمانيـــة حـــوار الشـــباب مـــع رئـــيس الـــوزراء  - 21عربـــي
ل إن انعــدام األمــل هــو ســبب قيــام الفلســطيني بانتفاضــة اإلســرائيلي الســابق شــمعون بيريــز؛ الــذي قــا

نهـاء دوامـة العنـف، منتقـدا  السكاكين، وشدد على أن حل الدولتين هو أفضل طريقة إلحـالل السـالم وا 
 سياسة رئيس الوزراء الحالي نتنياهو التي أدت لوفاة مسار السالم.

يل تواجه منـذ عـدة أشـهر ثـورة غضـب "، إن إسرائ21وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي
الشبان الفلسطينيين، الذين يقومون بهجمات طعن ضد المسـتوطنين بشـكل يـومي؛ ألنهـم بكـل بسـاطة 

 لم يعد لديهم ما يخسروه تحت االحتالل، كما تقول الصحيفة.
 وحـول موضـوع العنـف، اعتبـر بيريــز أن انتفاضـة السـكاكين هـي بمثابــة ثـورة ضـد الوضـع القــائم؛ ألن
الشباب الفلسطيني يشعر بـأن العـالم اليـوم مهـتم بقضـايا أخـرى مثـل اإلرهـاب ولـم يعـد ينظـر لقضـيته، 
والحل الوحيد اليوم هو استئناف العمل على حل الدولتين بدل مواصلة الحكومة اإلسرائيلية في تعنتها 

صرارها على تجاهل األسباب الحقيقية لموجة العنف الحالية، التي ال تجيب علي ها هذه الحكومة إال وا 
 بعمليات القتل.

وحــذر بيريــز مــن أن المنــاخ السياســي فــي إســرائيل يشــبه لحــد كبيــر مــا كــان عليــه قبــل اغتيــال رئــيس 
الوزراء السابق إسحاق رابين، ولكنه أكـد فـي اآلن ذاتـه علـى أن تهديـدات اليهـود المتطـرفين الرافضـين 

 ات جريئة.للسالم يجب أال تثني السياسيين على القيام بخطو 
وقالت الصحيفة إن إسرائيل تواجه انقساما، وتعصف بها مشـاعر الكراهيـة والخـوف وانعـدام الثقـة بـين 
مواطنيها، ولكن بيريز أكد أن هـذه الفتـرة هـي مرحلـة انتقاليـة، سـتأتي بعـدها حالـة اسـتقرار بعـد تحقيـق 

 حل الدولتين الذي ال بديل عنه.
ة المتطرفــة ال تقـــوم بــأي مســاع نحــو هـــذا الحــل، بــل أن بعـــض كمــا أقــر بيريــز بـــأن الحكومــة اليمينيــ

الوزراء تحدثوا بصراحة عن معارضتهم له، ولكنه قال إن الحكومات ال يتم انتخابها لتبقى لألبد، فهي 
 مؤقتة وسيأتي يوم وترحل وتأتي حكومة أخرى تؤمن بهذا الحل.

تجلب غير المشكالت، ولكن إسرائيل ال  سنوات لم 10وانتقد بيريز سياسات نتنياهو، وقال إنها خالل 
يمكنها أن تتحمل العزلة التي تعاني منها اآلن، ولـذلك عليهـا التوقـف عـن سياسـات التمييـز وااللتفـات 

 للسكان الذين يعيشون في ظروف اجتماعية صعبة، وفق قوله.
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ا ال يمثـل عائقـا أما عن تواصل المشاريع االسـتيطانية فـي األراضـي المحتلـة، فقـد اعتبـر بيريـز أن هـذ
حقيقيا أمام حل الدولتين؛ ألن هنالك عربا يعيشون في إسرائيل ولذلك يمكن في المقابل القبول بعـيش 

 مائة ألف يهودي إسرائيلي في الدولة الفلسطينية، إذا كانت هناك إرادة حقيقية للسالم.
ا بنيامين نتنياهو خالل زيارته وأكد بيريز أن ال أحد من األطراف المعنية سيقبل بالمبادرة التي اقترحه

األخيرة للواليات المتحـدة، والتـي قـدم فيهـا حـل "الدولـة ونصـف" بـدل حـل الـدولتين، والمتمثـل فـي دولـة 
 فلسطينية منزوعة السالح، ويسيطر عليها بالتالي القوات اإلسرائيلية.

نـت الـدول فـي الماضـي كما أشار بيريز أيضا إلى أن قواعد الصراع في العالم بصدد التغير، حيـث كا
تخــوض الحــروب مــن أجــل احــتالل المزيــد مــن األراضــي الكتســاب القــوة والمناعــة، ولكــن هــذا الصــراع 
على األرض لن يكون ضروريا في المستقبل؛ ألن قوة الجيوش ستقاس بالقدرات العلمية والتقنية، وهو 

 ما سيمكن دوال وجيوشا من التفوق رغم صغر حجمها.
اب" الذي يواجهه العالم، فقـد اعتبـر بيريـز أن النظـام العـالمي تغيـر فـي السـنوات وحول موضوع "اإلره

األخيرة، حيث فقدت السياسة دورها وأصبحت الشركات العابرة للقارات هي التي تسيطر من خالل ما 
تملكه من أموال وموارد وقدرات. وفي هذا العصـر الجديـد، فـإن هـذه الشـركات الكبـرى مطالبـة بالعمـل 

كافحة اإلرهاب تماما كالدول؛ ألن الحـل الحقيقـي لـيس فـي القنابـل والطـائرات، بـل فـي معالجـة على م
 أسباب تفشي ظاهرة اإلرهاب، وهي الفقر والجهل والظلم.

وفي شأن العالقة مع الدول العربية، فقد عبر بيريز عن آملـه بـأن تتحسـن العالقـة معهـا، خاصـة وأن 
فـي المئـة مـنهم تحـت سـن الخامسـة  60مليـون شـخص،  400لي منطقة الشرق األوسط يوجد فيها حوا

 والعشرين، وهؤالء هم من تأمل إسرائيل في تطبيع العالقات معهم.
 17/1/2016، 21موقع عربي 

 
 اإلرهاب اليهودي ليس مجرد حفنة أشخاص: اإلسرائيليالنائب العام  .25

ســان بــأن اإلرهــاب اليهــودي لــيس اعتــرف النائــب العــام اإلســرائيلي شــاي نيت وديــع عــواودة: –الناصــرة 
مجـرد حفنـة أشـخاص. وردا علـى سـؤال القنـاة اإلسـرائيلية السـابعة حـول مـا إذا كـان يعتقـد أن الجريمــة 
في دوما كانت "نادرة" وتـم تنفيـذها مـن قبـل "حفنـة"، قـال نيتسـان إن "النـاس الـذين يسـتطيعون الخـروج 

فــرحهم  أويعلنــون تأييــدهم  أولقطــاع اآلخــر لقتــل عائلــة هــم نــادرون، ولكــن كــم مــن النــاس يكرهــون ا
لحدوث مثل هذه األمور". وتابع "ال يبدو لي أن المقصـود حفنـة، فشـريط عـرس الـدم والكراهيـة، مـثال، 

 سبب لي صدمة. هذا شريط يصعب مشاهدته".



 
 
 
 

 

 21 ص                                              3816 العدد:        18/1/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

الحاخامات: "أريد التوضيح بأنه لن يحظـى الحاخامـات بحصـانة.  إلىوقال نيتسان في رسالة موجهة 
 ارتكب مخالفة التحريض سيحظى بالحصانة". إذاال يوهم أي حاخام نفسه بأنه  أن يجب

وكشف أيضا أمس أنه سيقدم خالل األيام القريبة لوائح اتهام ضد عدد من مستوطني بيت ايـل الـذين 
 .2014اعتدوا على مصور صحافي فلسطيني عباس المومني في مطلع 

 18/1/2016القدس العربي، لندن، 
 
 وعدد من دول المنطقة "إسرائيل"هناك قواسم مشتركة بين : م الخارجية اإلسرائيليةمدير عا .26

أن تزايد التوتر بين دول المنطقة ربما يساعد إسرائيل في سياستها اإلسرائيلية معاريف صحيفة ذكرت 
ـــ "وول ســتريت  الخارجيــة، ونقلــت عــن مــدير عــام وزارة الخارجيــة اإلســرائيلية دوري غولــد فــي حديثــه ل
جورنــال" أن هنــاك قواســم مشــتركة بــين إســرائيل وعــدد مــن دول المنطقــة فــي بعــض التحــديات الماثلــة، 

 مما يحفز الخطى لقيام تحالف مصالح بين الجانبين.
وأضــافت أن تصــريحات غولــد تتــزامن مــع أحاديــث منســوبة لــرئيس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو قبــل أيــام، 

يهـا عـن قيـام عالقـات خلـف الكـواليس بـين إسـرائيل وعـدد خالل اجتماع مغلـق لحـزب الليكـود تحـدث ف
مــن الــدول العربيــة "ال تربطهــا بإســرائيل اتفاقــات ســالم" لكنهــا باتــت تــرى فــي إســرائيل شــريكا لمواجهــة 

 تهديدات المنطقة المشتركة.
وختمــت بــالقول إن جهــود غولــد تهــدف لبنــاء عالقــات دبلوماســية وتجاريــة واســتخبارية جيــدة مــع الــدول 

ربيـــة، علـــى أمـــل أن تـــنجح هـــذه العالقـــات فـــي إعـــادة الجـــانبين اإلســـرائيلي والفلســـطيني إلـــى طاولـــة الع
 المفاوضات من جديد.

 17/1/2016،الجزيرة نت، الدوحة
 
 سيد الكالم الفارغ نتنياهوعوفر شيلح: النائب  .27

بنيــامين  نقلـت صـحيفة معـاريف اإلســرائيلية عـن عضـو بالكنيسـت قولــه إن رئـيس الحكومـة اإلسـرائيلية
نما سيد الكالم الفارغ.  نتنياهو لم يعد سيد األمن في إسرائيل وا 

ونقل مراسل الصحيفة إريك بندر عن عضو الكنيست عوفر شيلح رئيس قائمة حزب "هنـاك مسـتقبل" 
المعارض أن نتنياهو وحكومته ال يقومون بأي جهد من شأنه تحسين الوضع األمني لإلسرائيليين، أو 

 القادمة مع الفلسطينيين. يبعد شبح الحرب



 
 
 
 

 

 22 ص                                              3816 العدد:        18/1/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

وأضاف شـيلح أن حركـة المقاومـة اإلسـالمية )حمـاس( تبـدي اسـتعدادا واضـحا للمواجهـة المقبلـة، لكـن 
نتنياهو بعكس ما ينصحه به الجيش ليس مستعدا لتحسـين الحيـاة المعيشـية لسـكان قطـاع غـزة بهـدف 

 إبعاد المواجهة العسكرية.
لمشــكلة األنفــاق علــى الحــدود مــع غــزة، مــع أن ذلــك يقــرب مــن كمــا أوضــح أن نتنيــاهو ال يقــدم حلــوال 

 الحرب القادمة مع الفلسطينيين، في وقت ال تبدو فيه الجبهة الداخلية اإلسرائيلية مستعدة لذلك.
نما تنشغل أكثـر باسـتبدال الـوزراء ونقـل  وأوضح شيلح أن الحكومة ال تهتم بتوفير األمن لمواطنيها، وا 

 عالقات السياسية الخارجية إلسرائيل تعيش كارثة بأتم معنى الكلمة.الصالحيات، مما جعل ال
 17/1/2016،الجزيرة نت، الدوحة

 
 : سنلغي أوسلو ونضم األرض الفلسطينية لدولتناسموطريتشنائب بتسلئيل ال .28

أثـــارت تصـــريحات النائـــب اإلســـرائيلي، بتســـلئيل ســـموطريتش، والتـــي جـــاء فيهـــا أنـــه "ال وجـــود للشـــعب 
 عاصفة من االحتجاجات في أروقة البرلمان اإلسرائيلي الـ "كنيست". الفلسطيني"،

وخــالل نقــاش برلمــاني حــول مشــروع قــانون "أصــحاب ملكيــة األراضــي المنقولــة"، والــذي صــودق عليــه 
مــن قبــل الـــ "كنيســت" بــالقراءة التمهيديــة، زعــم النائــب ســموطريتش قــائاًل "ال يوجــد ولــم يكــن هنــا شــعب 

نمــا فــرض قــانون وســيادة الدولــة أوســلوم بأننــا ال نريــد فقــط إلغــاء اتفاقيــات فلســطيني، علــيكم الفهــ ، وا 
 والشعب اليهودي في الضفة وغزة".

وأضاف النائب عـن حـزب "البيـت اليهـودي" اليمينـي المتطـرف، "نحـن سنضـم المنـاطق سـواء شـئتم أم 
الوطن إلى أرض إسرائيل"، أبيتم؛ فهذه أرض إسرائيل لنا، لقد منحنا إياها هللا، نحن سنضم كل أجزاء 

 على حد تعبيره.
وقالــت صــحيفة /يســرائيل هيــوم/ العبريــة، إن تصــريحات النائــب أثــارت احتجاجــات واســعة فــي أوســاط 

 النواب العرب وأحزاب المعارضة اإلسرائيلية.
 18/1/2016، الدستور، عم ان

 
 ومة نتنياهو المتطرفةيتناغم مع سياسات حك كنيسة رقاد العذراءعلى  االعتداءأحمد الطيبي:  .29

وديع عواودة: تتوالى االعتداءات اليهودية على المسيحيين ومقدساتهم فيما تكتفـي سـلطات  –الناصرة 
االحتالل باالستنكار. فقـد تعرضـت كنيسـة رقـاد العـذراء البندكتانيـة األلمانيـة فـي القـدس المحتلـة أمـس 

 للمسيحية على أبواب وجدران الكنيسة. إلى أعمال تدنيس جديدة حيث اكتشف كتابات مسيئة معادية
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العربيــة للتغييــر: "يــأتي هــذا  –وقــال النائــب احمــد الطيبــي رئــيس لجنــة القــدس فــي القائمــة المشــتركة 
االعتداء التخريبي ليتناغم مع سياسات حكومة بنيامين نتنياهو اليمينيـة المتطرفـة التـي تعطـي الضـوء 

انفالت  إمامريض وتهاون السلطات في تطبيق القانون األخضر لمثل هذه االعتداءات من خالل التح
سلسـلة اعتـداءات  إلـىوقال الطيبي لــ "القـدس العربـي" إن هـذا اعتـداء آخـر جديـد ُيضـاف  .المتطرفين"

أنـه ال يجـوز التهـاون أمـام هـذه األعمـال  وأضـافعلى الكنائس واألديرة والرهبان والمقابر المسـيحية". 
قـدس تشـهد اعتـداءات ضـد رجـال الـدين والكنـائس، ناهيـك عـن االعتـداءات العنصرية. وتـابع "مدينـة ال

على المسـاجد، علـى مـدار سـنوات عديـدة دون اتخـاذ خطـوات كافيـة مـن قبـل السـلطات لـردع كـل مـن 
على أن اسـتمرار هـذا الـنهج سـيؤدي . تسول له نفسه للقيام بمثل هذه االعتداءات واألعمال التخريبية"

 تمر هذه االعتداءات مر الكرام.  أنالقدس المحتلة وال يمكن  تفاقم األوضاع في إلى
حماية المقدسات المسيحية وضمان أمنهـا، تمامـًا  إلىكما دعا الطيبي المجتمع الدولي والعالم العربي 

 حماية المقدسات اإلسالمية. إلىكما كان دعا 
 18/1/2016القدس العربي، لندن، 

 
 اهو: سيبقى اآلذان يصدح عالياً ردًا على نتني "القائمة المشتركة" .31

بنيامين نتنياهو وحكومتـه  اإلسرائيلي: أكدت القائمة المشتركة أن محاوالت رئيس الوزراء معا-القدس 
منع صوت اآلذان، من خالل مشروع قانون، تصعيد خطير و"إسالموفوبي" في سياق تطبيق سياسته 

 48المحـارب لإلرهـاب، ووصـم فلسـطيني  العنصرية اإلقصائية، وفي سياق محاوالتـه انتحـال شخصـية
قحامنا في صراع ديني.  في تهمة اإلرهاب والتطرف وا 

وكان نتنياهو وصف نهاية األسبوع صوت اآلذان ب "ضوضاء المسـاجد" وطـرح فكـرة تأييـده لمشـروع 
 قانون منع اآلذان عبر مكبرات الصوت في المساجد بحجة اإلزعاج.

ب الوخيمة للخطوة، مشيرة إلـى أن نتنيـاهو انضـم بتصـريحاته هـذه وحذرت القائمة المشتركة من العواق
ـــرات  إلـــىعناصـــر اليمـــين المتطـــرف، التـــي تـــدعو  إلـــى منـــع رفـــع اآلذان فـــي المســـاجد واســـتخدام مكب

 الصوت لهذه الغاية. 
وأكدت أن صوت اآلذان ليس شريعة ووسيلة دينية فحسب، بل هو جزء من الثقافة اإلسالمية العربيـة 

 هويتنا ورمز سيبقى يصدح عاليا ليخرس صوت العنصرية. وجزء من 
يستطيع االبتعاد عّنا وعـن  إزعاجوقالت؛ "األذان كان هنا دائمًا ومن ال يعجبه األذان ويعتبره مصدر 

 مساجدنا".
 18/1/2016، األيام، رام هللا
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 خضرشركات إسرائيلي ة بإيصال طلبيات شرقي الخط األ إللزاممشروع قانون "الكنيست":  .31

صادقت اللجنة الوزارّية لشؤون التّشريع، يوم األحد، على مشـروع قـانون يلـزم الّشـركات : الطيب غنايم
اإلســرائيلّية، التــي تــدرج فــي خــدماتها، تعريــف اإرســالّيات لكــّل الــبالدا، بالــّدخول لألراضــي الفلســطينّية 

 ، في الّضّفة الغربّية.1967المحتّلة عام 
موظّـف، ملزمـة  100لّي المقتـرح، فكـّل شـركة إسـرائيلّية كبيـرة، تحـوي أكثـر مـن ووفق الّتعريف اإلسـرائي

بأن تـدخل األراضـي الفلسـطينّية المحتلّـة، إليصـال طلبّيـات زبائنهـا، مـا يعـّزز مـن تشـريع المسـتعمرات 
 اإلسرائيلّية المزروعة بقلب األراضي الفلسطينّية.

ن ومقترحــــات تشــــريعات تــــأتي لــــدعم الوجــــود يشــــار إلــــى أّن هــــذا المقتــــرح يــــأتي ضــــمن سلســــلة قــــواني
االســتيطانّي اإلســرائيلّي، والــذي تنــامى وكــالؤه مــع حكومــة اليمــين اإلســرائيلّي، برئاســة نتنيــاهو، والتــي 

 تشتمل على وزراء وقياداٍت كبيرة تدعم وبوضوح ضّخ األموال والميزانّيات للمستعمرات اإلسرائيلّية.
 17/1/2016، 48عرب 

 
 ي ال يعترف بوجود األردن ويسميها "ما وراء النهر"قانون إسرائيل .32

بـــاالطالع علـــى القـــوانين العنصـــرية اإلســـرائيلية التـــي أقـــرت فـــي الســـنوات  :جرايســـي برهـــوم -الناصـــرة
األولـــى بعـــد النكبـــة، يتضـــح أن قـــانون مـــا يســـمى "منـــع التســـلل"، ال يعتـــرف بوجـــود المملكـــة األردنيـــة 

 ألردن"، في سياق ذكره الدول التي ُيحظر الدخول إليها.الهاشمية، بل يسميها "ما وراء نهر ا
ذا كــان القــانون قــد أقــر فــي العــام  ويعكــس العقليــة الصــهيونية، فــإن هــذا البنــد بالــذات جــرت  1954وا 

 ، إال أن تلك العقلية، أبقت األردن مغيبا في السياق.2007و 1960تعديالت عليه في العامين 
أ(، إن  -2أ(، والترجمــة الحرفيــة لــه: ") 2فــي القــانون تحــت بنــد ) و"منــع التســلل" هــو بنــد جزائــي، ورد

من يغادر، بمعرفته وبشكل مخـالف للقـانون مـن إسـرائيل إلـى لبنـان، إلـى سـورية، إلـى مصـر، إلـى مـا 
وراء نهـــر األردن، إلـــى الســـعودية، إلـــى العـــراق، إلـــى الـــيمن، إلـــى إيـــران، أو إلـــى كـــل جـــزء مـــن أرض 

 آالف ليرة". 5اإلسرائيلية، فإن الحكم عليه بالسجن أربع سنوات، أو غرامة إسرائيل، وخارج السيادة 
، إذ أن التعـديل األخيـر عليـه 2007و 1960وهذا النص هـو بعـد التعـديل الـذي طـرأ عليـه فـي العـامين 

إيـــران إلـــى قائمـــة الـــدول التـــي يحظـــر دخولهـــا. ولكـــن هـــذا البنـــد أيضـــا ظهـــر فـــي قـــانون  إلدخـــالجـــاء 
، إذ يجيـــز هـــذا األخيـــر، ســـحب المواطنـــة مـــن أي 2011التـــه التـــي طـــرأت فـــي العـــام المواطنـــة وتعدي

 دائمة فيها أو مواطنة. إقامةشخص انتقل إلى الدول المذكورة، وحصل على 
 18/1/2016، ، عم انغدال
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 مسؤول عسكري إسرائيلي: سنعيد النظر في دخول العمال الفلسطينيين للمستعمرات .33

ؤول عسـكري إسـرائيلي، صـباح اليـوم االثنـين، "إنـه يجـب إعـادة النظـر قال مسـ :خاصة ترجمة-القدس
فـــي دخـــول العمـــال للمســـتوطنات"، عقـــب مـــا اعتبـــره "تكـــرار عمليـــات الطعـــن التـــي نفـــذها فلســـطينيون 

 يعملون فيها".
ونقلـــت إذاعـــة "ريشـــت بيـــت" العبريـــة، عـــن المســـؤول قولـــه إن ذلـــك مـــن شـــأنه تكـــرار هـــذا الـــنمط مـــن 

مليات طعن في أماكن أخرى. مشيًرا إلى أن "مسؤولين أمنيين آخرين بـدأوا الحـديث الهجمات بتنفيذ ع
 عن هذه التهديدات من أجل وقفها".

وكان موقـع القنـاة العبريـة السـابعة، ذكـر اليـوم، أن مـا يسـمى "المجلـس اإلقليمـي" لمسـتعمرات الخليـل، 
 هذا اليوم.قرر منع العمال الفلسطينيين من العمل بمستعمرات جنوب الخليل 

وأوضـح الموقـع أن هــذا القـرار اتخــذ بالتنسـيق مــع قيـادة الجـيش اإلســرائيلي فـي المنطقــة، عقـب عمليــة 
قتل مستوطنة إسرائيلية أمس طعًنا على يد شـاب يشـتبه أنـه كـان يمتلـك تصـريًحا للعمـل فـي مسـتعمرة 

 "عتنائيل".
 18/1/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 غاز بحري كبير اكتشاف حقل"إسرائيل":  .34

أعلنت مجموعة تنقيب إسرائيلية أمس أنها اكتشفت حقاًل جديدًا كبيرًا للغاز : رويترز –القدس المحتلة 
 الطبيعي في البحر المتوسط قبالة سواحل إسرائيل. وأضافت المجموعـة التـي تقودهـا "إسـرامكو النقـب"

قدم مكعبـة مـن الغـاز الطبيعـي فـي حقـول  تريليون 8.9"مودين للطاقة"، أن تقريرًا للموارد أظهر نحو و
 دانيال الشرقية والغربية.

 18/1/2016، الحياة، لندن
 
 مؤشرات خالف بين واشنطن وتل أبيب"معاريف":  .35

تنــامي حالــة  -مــا ســمته-علقــت صــحيفة معــاريف اإلســرائيلية فــي عــددها الصــادر اليــوم األحــد علــى 
الرئيس األمريكي باراك أوباما من نهايتها، معتبـرة أنهـا  العداء األمريكية تجاه إسرائيل مع اقتراب والية

 باتت أكثر قسوة وشدة، في ظل الكشف عن تفاصيل جديدة.
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وكشفت الباحثة كارولين غليك النقاب عن غضب إدارة أوباما من محادثات أجراها السفير اإلسرائيلي 
ين األمـريكيين ونشـطاء في واشنطن رون دريمر وعـدد مـن الشخصـيات اإلسـرائيلية مـع بعـض المشـرع

 منظمات يهودية أمريكية، بما قد يعتبر مخالفة خطيرة تتجاوز القانون األمريكي.
وأضافت أن مما زاد من حالة العداء بين واشـنطن وتـل أبيـب، التسـريبات األخيـرة التـي كشـفها الخبيـر 

زة االســـتخبارات األمنـــي اإلســـرائيلي رونـــين بروغمـــان فـــي لقـــاء أجـــراه مـــع مســـؤول أمريكـــي كبيـــر بـــأجه
بواشنطن، عن أن النظرة التي بات يعتمدها مجتمع المخابرات األمريكيـة تجـاه إسـرائيل هـي أنهـا دولـة 

 معادية للواليات المتحدة.
كمــــا كشــــف النقــــاب فــــي األســــابيع األخيــــرة عــــن بعــــض مضــــامين الرســــائل البريديــــة لــــوزيرة الخارجيــــة 

، ممـا كشــف عــن عمـق العــداء األمريكــي 2013-2009األمريكيـة الســابقة هــيالري كلينتـون بــين عــامي 
تجاه إسرائيل، في أوسـاط كبـار مستشـاريها، مقابـل اكتشـاف عمـق العالقـات الوديـة بـين كبـار مـوظفي 

 اإلدارة األمريكية مع مجموعات اليسار اإلسرائيلي المتطرف.
ات والمنظمــات وقــد ورد فــي بعــض الرســائل أن وزارة الخارجيــة األمريكيــة حاولــت توجيــه بعــض الحركــ

حداث إرباك في حياة المسـتوطنين اإلسـرائيليين فـي  في إسرائيل لتشويش عمليات الجيش اإلسرائيلي وا 
 الضفة الغربية، بهدف تحقيق السياسة الخارجية األمريكية، ووضع حد للسياسة اإلسرائيلية.

سنشاهد المزيد مـن الهجـوم وختمت غليك بالقول في تقريرها إنه كلما اقتربت والية أوباما من نهايتها، 
 األمريكي على إسرائيل، بحيث يصبح أكثر قساوة وصوال لتشويه سمعتها بالعالم الغربي.
 17/1/2016،الجزيرة نت، الدوحة

 
 ألف مواطن بال مأوى 100وتوقف شبه كامل إلعادة اإلعمار و العملألف متعطل عن  270غزة:  .36

 إعمار إعادةعملية  أن اإلعمار وا عادةكسر الحصار أعلنت هيئة الحراك الوطني ل عيسى سعد هللا:
المفروض  اإلسرائيليعلى قطاع غزة شبه متوقفة بالكامل بسبب الحصار  اإلسرائيليما دمره العدوان 

سلمية الناطق باسم الهيئة  أبو أدهموقال  .األخرىالمعابر  إغالق إلى إضافةمواد البناء  إدخالعلى 
المتحدة،  األمم آليةحسب  اإلعماره بعد مرور عام على البدء بعملية منزاًل واحد فقط تم بناؤ  إن

 .األخير اإلسرائيليمواطن يعيشون بال مأوى منذ انتهاء العدوان  ألفمن مائة  أكثر أن إلىمشيرًا 
سلمية خالل المؤتمر الصحافي الذي نظم في مقر مؤسسة بيت الصحافة بمدينة غزة،  أبون وبي  

المفروض على قطاع غزة  اإلسرائيليقر والبطالة بعد عشرة أعوام من الحصار أمس، أن مستوى الف
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جلها  %45، باإلضافة الرتفاع نسبة البطالة ألكثر من %40قفز بشكل ُمرعب، حيث تجاز حاجز 
 من أوساط الشباب.

ألف مواطن باتوا عاطلين عن العمل بفعل الحصار، إلى جانب  272وأوضح أبو سلمية أن أكثر من 
 ألف خريج جامعي بال عمل. 100ألف عامل و 150ثر من أك

 100ما جعل  األخيرةألف وحدة سكنية دمرت بشكل كامل خالل الحرب  20وأشار إلى أن أكثر من 
 .اإلعمارمواد  إدخالفي  اإلسرائيليبال مأوى بفعل التعنت  إنسانألف 

رار الحصار فاقم من الوضع سلمية الوضع الصحي في قطاع غزة مبينًا أن استم أبوكما استعرض 
من المستهلكات  أصناف 205صنفًا من الدواء، باإلضافة إلى  141الصحي في القطاع حيث نفذ 

الطبية األساسية. وتطرق في الوقت ذاته إلى تزايد أزمة الكهرباء في القطاع ما تسبب ب ثار كارثية 
 على كل مرافق الحياة في قطاع غزة.

 18/1/2016األيام، رام هللا، 
 
 صيادي غزة في أرزاقهم يحاربتقرير حقوقي: االحتالل  .37

"وفا": قال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، في تقرير له، أمس، إن قوات االحتالل تحارب  - غزة
صيادي قطاع غزة في أرزاقهم، من خالل مطاردتها لهم وتدمير معدات صيدهم واعتقالهم وجرحهم 

 بنيران أسلحتها الرشاشة.
، استمرار االنتهاكات التي 31/12/2015و 1/11/2015ت الفترة التي يغطيها التقرير، بين وشهد

تمارسها قوات االحتالل ضد الصيادين أثناء إبحارهم على سواحل غزة، رغم تواجدهم في المناطق 
 المسموح الوصول إليها.

تالف قارب صيد، حادثة إطالق نار، أدت إلى إصابة صيادين اثنين،  22ق المركز وقوع ووث   وا 
حوادث إطالق قذائف من بحرية االحتالل، عدا مطاردة الزوارق البحرية اإلسرائيلية قوارب  وستة

قوارب صيد، وذلك أثناء  8صيادًا، بينهم طفل، واحتجاز  29الصيادين في مياه القطاع، واعتقال 
  مزاولتهم مهنة الصيد قبالة مياه غزة.

لك حصيلة االعتداءات اإلسرائيلية على الصيادين في القطاع خالل وجاء في التقرير أنه ترتفع بذ
تالف  24حادثة إطالق نار، أدت إلى إصابة  139، إلى 2015العام   ستةقارب صيد، و  16صيادًا، وا 
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 22صيادًا، ومصادرة  71حوادث إطالق قذائف، وعمليات مالحقة لقوارب الصيد أدت إلى اعتقال 
 .قطع شباك صيد 5قارب صيد، و

 18/1/2016األيام، رام هللا، 
 
 استهداف األطفال في غزة يصع د: االحتالل "الميزان" .38

"وفا": قال تقرير حقوقي، أمس، إن قوات االحتالل صعدت من استهدافها لألطفال في قطاع  -غزة 
صابة واعتقال العديد منهم. إلىغزة، ما أدى  ه وأصدر مركز الميزان لحقوق اإلنسان تقرير  استشهاد وا 
 (، حول االنتهاكات الموجهة ضد األطفال في أوقات النزاع المسلح.2015السنوي للعام )

وتناول التقرير انتهاكات قوات االحتالل بحق األطفال في قطاع غزة وكذلك األحداث الداخلية 
 .31/12/2015، حتى 1/1/2015المرتبطة بالصراع التي ألحقت الضرر بهؤالء األطفال، منذ 

في قطاع غزة.  2015تقرير مجمل االنتهاكات الموجهة لحقوق األطفال خالل العام واستعرض ال
وجاء في إطار دور المركز في رصد وتوثيق حاالت استهداف األطفال، كطرف غير رسمي 

 لعمليات الرصد واإلبالغ التابعة لألمم المتحدة.
دعمة بإفادات شهود العيان الذين وأورد التقرير أبرز األحداث التي تم رصدها وتوثيقها خالل العام م

 عايشوا تلك األحداث، والتي تدور حول نوعين من االنتهاكات، هما: القتل والتشويه واالعتقال.
مصاب، نتيجة  213أطفال شهداء، و سبعةوفيما يتعلق بالقتل والتشويه، أشار التقرير إلى سقوط 

حتالل من خالل األجسام المتفجرة تعرضهم ألحداث مرتبطة بشكل أو ب خر بالصراع مع قوات اال
 واالستهداف المباشر بإطالق النار من االحتالل.

طفاًل خالل الفترة نفسها، من خالل توغل قوات االحتالل في أراضي  34وأفاد التقرير باعتقال 
القطاع أو من خالل مطاردة الصيادين وعمال جمع الحصى واألطفال الذين يقتربون من سياج 

وأظهر التقرير استمرار انتهاكات حقوق  العمل أو حتى التنزه واستكشاف المناطق.الفصل، بهدف 
األطفال المرتبطة بالنزاع المسلح في قطاع غزة، حيث شهدت الفترة التي يتناولها التقرير، تصاعدًا 
كبيرًا في استمرار حاالت إصابة األطفال، وحاالت االعتقال واستمرار القيود التي تفرضها على 

كان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك القانون الدولي اإلنساني، ويشكل مساسًا جوهريًا الس
 بجملة حقوق اإلنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة ويؤثر بشكل كبير على حقوق األطفال.

 18/1/2016األيام، رام هللا، 
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 في النقبحيران أم ال قرية تؤكد قرار تهجير سكان العلياالمحكمة اإلسرائيلي ة  .39

األيام": رفضت المحكمة اإلسرائيلّية العليا، مساء أمس، إعادة النظر في قرارها تهجير " –القدس 
أم الحيران بالنقب، وهو ما يعني عملًيا المصادقة على بدء إجراءات إخالء القرية -سكان قرية عتّير

 ية العربّية. وهدمها من أجل بناء بلدٍة يهودية ومرعى للمواشي فوق ركام القر 
القرية من أهلها الصادر في  إخالءوكان مركز عدالة قد طالب المحكمة بأن ُتعيد البّت بقرارها 

أمام هيئة قضائّية موّسعة، ولكن المحكمة رفضت إعادة النظر بذلك القرار، ورأت  2015 /مايوأّيار
وقال  ليتم البّت بها مجدًدا."رئيسة المحكمة العليا رأت أن هذه القضّية "ليست غاية في الخصوصّية 

إنسان من سّكان قرية  1,000على أثر قرار المحكمة العليا، سيتم تهجير أكثر من  المركز عدالة:
أم الحيران، دون أن يكون لديهم أي بديٍل آخر للسكن، وذلك من أجل بناء مستعمرة "حيران"  - عتير

 اليهودية .
 18/1/2016األيام، رام هللا، 

 
 طرفون يهود يدنسون جدران كنيسة بشعارات تمس بالمسيح وتدعو لذبح المسيحيينالقدس: مت .41

رناؤوط: أقدم متطرفون يهود على خط شعارات معادية للمسيحية على جدران كنيسة أعبد الرؤوف 
وقالت البطريركية الالتينية في القدس في بيان  في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

كنيسة رقاد العذراء البندكتانية األلمانية، صباح األحد، إلى أعمال تدنيس جديدة صحافي: تعرضت 
وكتب المخربون عبارات مسيئة  الكنيسة. أبواب جدرانحيث اكتشف كتابات معادية للمسيحية على 

 ". "الموت للمسيحيين، أعداء إسرائيل للمسيحية على جدران الكنيسة من بينها
وقال وديع أبو نصار، المستشار اإلعالمي في البطريركية، "العبارات التي تم خطها ليست فقط ضد 

نما تنادي أيضا بذبح المسيحيين  رسالهمالسيد المسيح وا  متسائال "حتى متى  وأضافإلى جهنم"  وا 
 ؟".االعتداءاتتستمر هذه 

أن "الحل لمثل هذه التصرفات يتمثل في  " مؤكدة علىاالعتداءوأدانت البطريركية الالتينية "بشدة هذا 
رقابة التعليم في المدارس التي يرتادها هؤالء الشباب، واتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاه من يقومون 

 بالتحريض على التعصب ضد المسيحيين".
 18/1/2016األيام، رام هللا، 
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 تفاضة القدس"في غزة منذ اندالع "ان جريحاً  1,400و شهيداً  25الصحة الفلسطينية:  .41

جريح منذ  1400شهيدًا و 25قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها وثقت سقوط : العيسى إيهاب -غزة 
اندالع انتفاضة القدس في األول من تشرين أول/ أكتوبر الماضي على طول الشريط الحدودي 

إلى أن "جل وأشار أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في قطاع غزة لـ"قدس برس":  لقطاع غزة.
الشهداء الذين ارتقوا خالل انتفاضة القدس في غزة كانت إصاباتهم مباشرة في األجزاء العلوية من 
الجسم السيما في الرأس والرقبة والصدر من قبل قناصة جيش االحتالل، وذلك باستخدام الرصاص 

مناطق الزراعية، المتاخمة وأوضح القدرة أن هؤالء الشبان كانوا في ال الحي والمتفجر المحرم دوليًا".
للحدود ولم يشكلوا أي خطر على قوات االحتالل المدججة بالسالح مما يستدعي إطالق النار من 

 قبل قوات االحتالل تجاههم.
 17/1/2016، قدس برس

 
 مواطناً  27 تشملاالحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة  .42

االحتالل شّنت الليلة الماضية حملة  قوات إنذكرت مصادر عبرية  :ترجمة خاصة  -رام هللا 
متفرقة من الضفة الغربية بدعوى انهم مطلوبون من  أنحاءمواطنا في  27 شملتاعتقاالت موسعة 

مواطنا تتهمهم سلطات االحتالل باالشتراك بأعمال المقاومة ضد جنود االحتالل  24بينهم 
 لين للتحقيق معهم.انه تم تحويل جميع المعتق إلىولفتت المصادر  والمستوطنين.

 18/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 
 شهد أسوأ انتهاكات إسرائيلية لحرية اإلعالم في فلسطينت 2015: سنة مركز غزة لحرية اإلعالم .43

 اإلعالمهو األسوأ لحرية  2015إن عام  اإلعالميةقال مركز فلسطيني يعنى بالحريات  :بترا –غزة 
النتهاكات بحقهم أشدها مع بداية "انتفاضة القدس" مطلع تشرين في فلسطين، وحمل الكثير من ا

وأوضح مركز "غزة" لحرية اإلعالم خالل المؤتمر اإلعالمي الرابع لحرية  للعام الماضي. األول
 أن، والذي نظمه بغزة في سياق التقرير السنوي لالنتهاكات ضد حرية الصحافة في فلسطين "اإلعالم

، والذي تزامن مع انتفاضة القدس شهد تصاعًدا لالنتهاكات بشكل كبير 2015الربع األخير من عام 
 ضد الصحفيين في الضفة والقدس والداخل المحتل".
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انتهاكًا تعرض لها  535وقال مدير المركز عادل الزعنون في كلمته خالل المؤتمر انه تم توثيق 
، 1948الفلسطينية عام  راضياألالصحفيون من االحتالل اإلسرائيلي باإلضافة إلى انتهاكات في 

صحفيًا وصحفية أصيبوا جراء اعتداءات جيش االحتالل عليهم خالل العام  255الفتًا إلى أن 
 الماضي.

 18/1/2016الرأي، عمَّان، 
 
 ها الظالمةاألونروا تقتلنا يوميًا بقرارات جئون:اللاطفال األ .44

والتالمذة الفلسطينيين، الذين تقدموا  عّبر عدد من األطفال: منصور أحمد - / لبنانالخروب إقليم
المعتصمين أمام عيادة "األونروا" في سبلين، رفضًا لسياسة المنظمة الدولية بتقليص خدماتها تجاه 

" وعيونهم لألونرواعدة " أسئلةالشعب الفلسطيني، عن "استيائهم وسخطهم لهذه السياسة"، ووّجهوا 
اعهم وآالمهم. فسألوا "أال يحق لنا العيش وطلب تدمع وهم يحملون الالفتات التي تختصر أوج

االستشفاء والطبابة؟ ألسنا من البشر في هذا الشرق المتألم؟ إنكم تقتلوننا نحن وشعبنا مرة ثانية 
وثالثة بسبب قراراتكم الظالمة والمميتة، والتي تحمل لنا يوميًا الرعب والموت". وناشدوا األمم المتحدة 

 الدعم الالزم للوكالة الدولية "إلنقاذنا من براثن الموت الذي يهددنا".  والمجتمع الدولي توفير
وأجمعت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية بدورها، على أن الشعب الفلسطيني اليوم يخوض 

" بتقليص خدماتها تجاه الشعب الفلسطيني"، لألونرواالموت بعد القرارات األخيرة " أومعركة الحياة 
نهاء قضيته بهدف  - ه مشروع حرب أميركيةويؤكدون أن بادة الشعب الفلسطيني وا  إسرائيلية لتجويع وا 

تأمين االستقرار لالحتالل الصهيوني على كامل أرض فلسطين"، مؤكدين االستمرار في التحركات 
 حد ما لشعبنا المظلوم". إلىعن قراراتها لتوفير االطمئنان واالستقرار  األونرواسلميًا حتى عودة 

 18/1/2016السفير، بيروت، 
 
 األونرواالفلسطينية المندلعة في مخيمات لبنان تسجل هدفًا في مرمى  "الهب ة": "السفير" .45

الفلسطينية المندلعة في مخيمات لبنان منذ أيام، ضد  "الهّبة"سجلت : محمد صالح - / لبنانصيدا
من خالل عودة األخيرة عن قرارها سياسة األونروا بتقليص خدماتها، هدفا في مرمى الوكالة، وذلك 

عقود االستشفاء مع عدد من المستشفيات  بإلغاء 2016مع بداية العام  هالتي كانت قد باشرت بتطبيق
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ي ففي صيدا وبيروت، بعدما تبلغت المستشفيات المعنية رسالة خطية من الدائرة الصحية  األساسية
 ستشفائي معها كما كان في السابق من دون تعديل.التعاقد اال بإعادةالماضي  األسبوعالوكالة نهاية 

الهيئات واللجان الشبابية  أنفي واحد من الملفات، إال  األونروالكن رغم هذا التراجع الجزئي من قبل 
والشعبية والفصائل الفلسطينية التي تقود الحراك عمدت إلى وضع خطة طويلة األمد لمواصلة 

ات "الظالمة"، بحسب القيمين على الحراك، لكنهم دعوا في التحركات في وجه سياسة تخفيض الخدم
الوقت نفسه، الطالب إلى التوجه إلى مدارسهم كالمعتاد بدءا من االثنين وكذلك فتح المؤسسات 

 الصحية االجتماعية والتربوية والتجارية كافة واستئناف عملها كالمعتاد.
الحقوق  إعادة" إلى" دعتها األونروا" إلىالة رس أمسوكانت "اللجنة الشبابية الفلسطينية" قد وجهت 

ذ كشفت اللجنة في رسالتها  اإلنسانيةالمكتسبة  واالستشفائية للفلسطينيين قبل رفع سقف المطالب". وا 
وتقديماتها لالجئين الفلسطينيين في لبنان ليست وليدة اليوم بل  األونرواسياسة تقليص خدمات  إن"

، الن األخيرةولن تكون  األوله إلى أن "هذه الهبة ليست الحراك منذ سنين بعيدة"، لفتت االنتبا
 في المخيمات". أهلنااتخذت قرارا بسحب يدها والتخلي عن مسؤولياتها تجاه  األونروا

 18/1/2016السفير، بيروت، 
 
 االنتفاضةالحراك الشبابي المسيحي الفلسطيني يستبق قياداته كما حدث في  .46

تجدد الحراك الشبابي الفلسطيني المسيحي في منطقة بيت لحم بعد : ىأبو سعد فادي – رام هللا 
انقضاء أعياد الميالد فيما يتعلق بقضية البطريرك األرثوذكسي ثيوفيلوس، وقضية تسريب األراضي 
الفلسطينية إلى دولة االحتالل اإلسرائيلي. ويسعى الحراك لمزيد من الضغط على البطريركية وعلى 

"البطريرك  أنة على حد سواء في محاولة النتزاع تحرك فلسطيني رسمي يعلن القيادة الفلسطيني
 اليوناني غير مرغوب في فلسطين".

ورغم اجتماع المجلس المركزي المسيحي في بيت ساحور قبل أيام في محاولة لعقد المؤتمر 
ساعة  24لمدة  األرثوذكسي القادم، إال أن الحراك الشبابي استبق قياداته وقرر تنظيم اعتصام جديد

وبشكل سلمي على أراضي دير مار سابا الذي طرد منه الراهب القبرصي أركاديوس من قبل 
 البطريرك ثيوفيلوس.

وأعلن الحراك الفلسطيني المسيحي أنه "ومن أجل النظر في مطالبنا العادلة من البطريركية التي من 
عيد الميالد المجيد أن نّتخذ بعض الخطوات المفترض أن تمثّلنا قرّرنا وبعد انتهاء األعياد بمناسبة 
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التصعيدية الفورّية بشكل سلمي خالص حتى ُنولي هذا الحراك اهتمامًا أكبر على الصعيدين المحلي 
والدولي حيث إننا نطالب بما يلي: الحفاظ على الوجود المسيحي في فلسطين والشرق عامة ووقف 

اب المسيحي والعمل على توفير المساكن لهم الهجرة المسيحية عن طريق إيجاد فرص عمل للشب
 لوقف مغادرتهم للبالد بسبب األوضاع السياسية وضغوطات الحياة.

كما تمت المطالبة بوقف تسريب األراضي والعقارات الوقفية األرثوذكسية بيعا أو تأجيرًا وبشكل 
س المختلط لالنعقاد فوري. وا عادة األراضي الوقفية المسربة إلى عهدة البطريركية، ودعوة المجل

 بأسرع وقٍت ممكن، لما فيه من مصلحة البطريركية بشكل عام.
 18/1/2016، لندن، القدس العربي

 
 يتناول المشهد الثقافي المقدسي القدس ويمنع عرضاً في "الحكواتي"  االحتالل يداهم مسرح .47

ي" في القدس المحتلة داهمت قوة من شرطة االحتالل المسرح الوطني الفلسطيني "الحكوات: األناضول
بيل ندوة كان مقررا أن يعقدها وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور إيهاب بسيسو عصر يوم األحد على قُ 

 ساعة كي تمنع إقامة هذه الفعالية. 24خشبة المسرح. وأمرت شرطة االحتالل بإغالق المسرح مدة 
وامر االحتالل وأخلت المسرح وأغلقته وقال مدير المسرح عامر خليل للجزيرة نت إن اإلدارة امتثلت أل

قبل وصول الوزير، تحسًبا إلجراءات قمعية أخرى قد تتخذها سلطات االحتالل بحق المسرح 
 والعاملين به. 

ويحمل العرض اسم "إحياء المؤسسات الثقافية الفلسطينية في القدس"، ويتناول المشهد الثقافي 
 ه هوية القدس العربية.المقدسي وآفاق تطويره في ظل محاوالت تشوي

من جهتها قالت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة إن وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان أمر 
بحظر نشاط ثقافي تحت رعاية السلطة الفلسطينية في مسرح الحكواتي بمنطقة حي وادي الجوز 

 شرقي القدس.
 17/1/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 على آلية لفتح معبر رفح دعوة لتوافق فلسطيني .48

طالبت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية مختلف األطراف الفلسطينية العمل وكاالت:  -الشارقة 
 من أجل اإلسراع للتوافق على آلية إلدارة معبر رفح الحدودي.
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وشددت في بيان صحفي صدر أمس األحد، على أنه في ظل تدهور األوضاع بشكل متسارع وغير 
ى مختلف المستويات، وبخاصة االقتصادية واالجتماعية والصحية واإلنسانية فعلى الجميع مسبوق عل

 أن يعمل من أجل تحييد مصالح المواطنين وحاجاتهم من أتون الخالف السياسي.
وأكدت الشبكة ترحيبها بمبادرة الفصائل المقترحة من أجل حل أزمة معبر رفح، وتطالب حركة 

اإليجابي مع هذه المبادرة وتطوير آلياتها بما يمهد إلعادة فتح المعبر، حماس العمل على التجاوب 
زالة أي  داعية حكومة التوافق الوطني للقيام بمهامها ومسؤولياتها اتجاه قطاع غزة وتمكينها من ذلك وا 

 شروط أو قيود أمام تسلمها هذه المسؤولية.
سرائيلي المسؤولية الكاملة عن تدهور وقالت الشبكة إنها في الوقت الذي تحمل فيه االحتالل اإل

األوضاع في قطاع غزة، فإنها تؤكد أن االنقسام السياسي ساهم بشكل كبير في تفاقم هذه األوضاع 
 األمر الذي يتطلب العمل الجدي والصادق من أجل إنهائه.

 18/1/2016الخليج، الشارقة، 
 

 ضراباألسير القيق مهدد بالموت مع استمراره باإل: نادي األسير .49
أكد نادي األسير الفلسطيني أن الصحفي األسير في سجون االحتالل : الرجوب عوض - الخليل

يوما يتعرض لنوبات غيبوبة متقطعة، رغم نقله إلى  54محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 
ووصف مدير الدائرة القانونية في النادي المحامي جواد  مستشفى العفولة بعد تدهور وضعه الصحي.

بولس حالة القيق بأنها "غاية في الخطورة" بعد زيارته، مشيرا إلى أنه يتعرض لفقدان الوعي، مما 
خضاعه لعمليات إنعاش حتى استعاد وعيه. وأشار بولس  استدعى نقله إلى غرفة العناية المكثفة وا 

خذ إلى أن القيق رفض ضغوط الطواقم الطبية التي حاولت إقناعه بإنهاء إضرابه، كما رفض أ
المدعمات، وبدأ يعاني أوجاعا في أنحاء جسده، ومع ذلك أكد استمراره في اإلضراب عن الطعام 

 حتى نيل الحرية.
 17/1/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
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 بعد هدمه بأسبوع الشهيد مهند الحلبيإعمار منزل  .51
لحالية الشهيد مهند أعلنت لجنة إعمار منزل مفجر االنتفاضة الفلسطينية ا: صادق ميرفت -رام هللا 

حلبي أنها ستضع حجر األساس لمنزل عائلته الجديد خالل أيام قليلة، وذلك بعد أسبوع فقط على 
 هدم االحتالل اإلسرائيلي منزله شمال رام هللا بالضفة الغربية. 

وجاء اإلعالن بعد تلقي الحملة التي انطلقت قبل أسبوع تبرعات شعبية تجاوزت قيمتها نصف مليون 
 ألف دوالر(، باإلضافة إلى تبرعات بمواد البناء وتشطيب المنزل.  150كل )نحو شي

وقال الناطق باسم الحملة عبد الكريم أبو عرقوب للجزيرة نت إن مجموع التبرعات التي شارك بها 
ألف شيكل باإلضافة  570اآلالف من أهالي منطقة رام هللا والبيرة ومناطق متفرقة من فلسطين، بلغ 

 صاغ ذهبي. إلى م
وقالت لجنة اإلعمار في مؤتمر صحفي عصر يوم األحد إن التبرعات النقدية والذهبية جاءت من 

عاما،  82فئات عمرية واجتماعية واقتصادية مختلفة، حيث تراوحت أعمارهم بين ثمانية شهور و
ئهم األسرى وكان بينهم مرضى وذوو احتياجات خاصة وطلبة وأولياء أمور تبرعوا بالنيابة عن أبنا

 وعائالت شهداء آخرين. 
وتطمح حملة إعمار منزل الحلبي للتحول إلى صندوق يمّول عمليات إعمار منازل الشهداء واألسرى 
التي يهدمها االحتالل، ويمد يد العون السريع ألي أسرة من عائالت الشهداء التي قد يصيبها ضرر 

 الحق من االحتالل وفي كل المحافظات الفلسطينية.
 17/1/2016نت، الدوحة،  لجزيرةا

 
 اإلعمار إلعادةحديقة عامة باسم الشهيد الحلبي.. وانتهاء حملة التبرعات  .51

قررت بلدية سردا/ أبو قش الواقعة شمال رام هللا، يوم األحد، تحويل  -مجاهد بني مفلح  -رام هللا 
سمه، بعد أن هدمه االحتالل مكان منزل عائلة الشهيد مهند الحلبي المدّمر، إلى حديقة عامة تحمل ا

 . أخرىيتم بناء منزل جديد للعائلة في قطعة ارض  أنوحظر إعادة البناء في ذات المكان، على 
وجاء ذلك خالل مؤتمر صحفي إلعالن نتائج حملة التبرعات إلعادة إعمار منزل عائلة الحلبي، 

 والتي حققت نجاحا كبيرا.
لقدس" دوت كوم إن البلدية أعلنت خالل المؤتمر الصحفي وقال رئيس بلدية سردا محمد حسين لـ "ا

، عن تقديم طلب للحكم المحلي، يتضمن تعدياًل في مخطط تنظيم البلدة، األحد الذي عقد ظهر يوم
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متًرا لتصبح  620بحيث يتم استبدال المنطقة الخضراء الواقعة في حّي "البساتين" والبالغة مساحتها 
اًل لعائلة الشهيد الحلبي، وفي المقابل يتم تحويل منزل العائلة المهّدم إلى منطقة سكنية ُيقام فيها منز 

منطقة خضراء تحوي حديقة عامة، مبيًنا أن الجهات الرسمية وعدت بتسهيل اإلجراءات القانونية 
 إلنجاح المشروع ووضع حجره األساس.

 17/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 
 األقصى يقتحمون المسجد يهود مستوطنون .52

باحات المسجد األقصى المبارك، من جهة  أمساقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح : القدس
باب المغاربة بحراسة عناصر من الوحدات الخاصة والتدخل السريع التابعة لشرطة االحتالل التي 

 رافقتهم وأحاطت بهم خالل تجوالهم في ساحات األقصى الغربية.
أداء طقوس دينية؛ حيث تصدى لهم المصلون وطلبة حلقات العلم  وقد حاول بعض المستوطنين

بهتافات التكبير االحتجاجية، فيما تم منع نساء القائمة الذهبية من دخول المسجد األقصى واللواتي 
 اعتصمن قبالة بوابات األقصى وقمن بتالوة القرآن الكريم.

في ساعة مبكرة من كل يوم وهي ويتعمد المستوطنون تدنيس باحات المسجد األقصى واقتحامه 
 الساعة السابعة صباحا مستغلين قلة أعداد المرابطين في مثل هذا الوقت.

 18/1/2018الرأي، عمَّان، 
 
 حصة تعليمية خالل الماضي 1,354وهدر  74وجرح  البط أربعة: استشهاد "التربية" .53

الحقوقية واإلنسانية المحلية والدولية دعت وزارة التربية والتعليم العالي، المؤسسات  ":وفا" –رام هللا 
كافة، إلى الضغط على االحتالل اإلسرائيلي لوقف انتهاكاته المتواصلة بحق التعليم، منددة بهذه 
االنتهاكات التي تشكل تهديدًا خطيرًا لألسرة التربوية، وتعديًا على الحق في التعليم، الذي كفلته 

أشارت الوزارة في تقرير أصدرته اإلدارة العامة للمتابعة و  المواثيق واألعراف الحقوقية الدولية.
من العام المنصرم،  / ديسمبرالميدانية يوم األحد، رصدت فيه انتهاكات االحتالل لشهر كانون األول

 في محافظات الوطن. طالب أربعةإلى استشهاد 
درسة؛ حيث تنوعت معلمات ومديرة م وثالثطالبًا  74وفيما يتعلق بالجرحى، فقد وصل عددهم إلى 

 ما بين الرصاص الحي والمطاطي والضرب المبرح واستنشاق الغاز المسيل للدموع. اإلصابات
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 خمسة، ومعلمًا واحدًا، كما تم احتجاز 37أما بخصوص االعتقاالت، فبلغ عدد المعتقلين من الطلبة 
معلمًا  45تأخير  ن مدرسة ورئيس قسم، كما تمموظفين من بينهم أربعة معلمين وآذِ  سبعةو  طالب

 على الحواجز العسكرية لالحتالل وتفتيشهم واالعتداء عليهم باأللفاظ النابية.
جراءاتهحصة تعليمية نتيجة ممارسات االحتالل  1354وكشف التقرير عن هدر  ، التي تمثلت وا 

 بإغالق الطرق واالقتحامات وتأخير المعلمين على الحواجز وتعطيل المدارس بشكل كلي وجزئي.
 17/1/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "أوسكار"للقائمة النهائية لـ "السالم عليكِّ يا مريم"وصول الفيلم الفلسطيني القصير  .54

وصل الفيلم الفلسطيني القصير "السالم عليِك يا مريم" للمخرج باسل خليل إلى القائمة القصيرة 
. جاء هذا خالل حفل اإلعالن عن 2016يلم قصير للمنافسة على جائزة "أوسكار" أفضل ف

الترشيحات النهائية لجوائز "األوسكار"، الذي أقيم في مسرح سامويل غولدوين في "بيفرلي هيلز" 
، وقام بإعالن ترشيح الفيلم المخرج والمؤلف المكسيكي جّيرمو ديل تورو، ABCوبثته شبكة 

 على جائزة "األوسكار" مرتين. باالشتراك مع المخرج التايواني آنغ لي الحاصل
المخرج باسل خليل قال عن وصول الفيلم إلى التصفيات النهائية: "لم أتوقع في حياتي أن يصل 
فيلمنا إلى هذا المدى البعيد. ال يمكنني التعبير عن شعوري، ولكنني مبتهج وفخور بفريق عمل 

في البداية أعتقد البعض  …بموارد محدودةالفيلم. أشعر باإلثارة ألننا كنا قادرون على تحقيق كل هذا 
أنني مجنون لمجرد تفكيري في صناعة فيلم كوميدي حول راهبات ويهود، لكني أردت تقديم فيلم 
يختبر انعدام الثقة المتبادل بين المجموعتين في وقت يسيطر فيه المتطرفون على المشهد بواقعنا، 

 كاديمية بتكريم فيلم مثل فيلمنا".ولهذا أشعر باالمتنان والتشجيع عندما تقوم األ
 18/1/2016القدس العربي، لندن، 

 
 داخل السجن نجل الدقامسة: حالة والدي الصحية سيئة جداً  .55

قال نور الدقامسة، نجل الجندي أحمد الدقامسة إن والده يعاني من حالة صحية "سيئة جدًا" داخل 
ناول وجبات الطعام المقدمة له من قبل إدارة زنزانته في سجن "أم اللولو"، وذلك نظرا المتناعه عن ت

 السجن، إضافة إلى رفضه تناول األدوية المخصصة له منذ عدة أيام.
 سيئة جدا". الصحيةحاول النهوض يسقط أرضا وحالته  إذاوبحسب الدقامسة فإن والده "



 
 
 
 

 

 38 ص                                              3816 العدد:        18/1/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

خل السجن، واتهم نور الدقامسة بعض الجهات التي لم يسمها بمحاولة التغطية على وضع والده دا
 خوان.. أحمد الدقامسة في خطر".إمضيفا: "الفزعة يا 

نما ممتنع عن  بدوره، قال مصدر أمني لـ"السبيل" إن "أحمد الدقامسة ليس مضربا عن الطعام، وا 
وأضاف: "بالنسبة لوضعه الصحي، فيتم عرضه  تناول الوجبات المقدمة له من قبل إدارة السجن".

 أي سجين يطلب ذلك". على طبيب بشكل دوري وهذا حق
إال أن نور الدقامسة، أكد في وقت سابق أن والده مصّر على إضرابه، ولن يفكه حتى تحقيق 

وأضاف: "أكد لي والدي البطل أحمد الدقامسة بعد زيارتي له في سجن أم اللولو أنه مستمر  مطالبه.
يه وأبناء عمومته في إضرابه عن الطعام والعالج حتى تحقيق جميع مطالبه وهي السماح لذو 

وبحسب نور، فإن والده  وأصدقائه بالزيارة، وتحسين معاملتهم له داخل المعتقل وعدم مضايقته".
 ولجان الحريات وحقوق اإلنسان بالوقوف إلى جانبه". اإلعالم"يناشد الشعب ووسائل 

ا سيقوم وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس النقباء، نقيب المحامين سمير خرفان إن وفدا نقابي
بزيارة الجندي أحمد الدقامسة لالطمئنان عليه واالطالع على أوضاعه والتضامن معه، بعد إكمال 

 الترتيبات الالزمة للزيارة.
يشار إلى أن الجندي أحمد الدقامسة يمضي عام التاسع عشر في السجن، حيث يتبقى عام على 

 انتهاء محكوميته.
ات إسرائيليات بسبب استهزائهن به أثناء صالته قرب وأقدم الدقامسة على قتل مجموعة مستوطن

 .1997آذار/ مارس  12الباقورة حيث كان يخدم، في 
 18/1/2016، السبيل، عم ان

 
 خرآ سلطات االحتالل تجدد اعتقال األسير زهرة شهراً  .56

 محكمة الهجرة واإلبعاد الصهيونية قررت تجديد إن"فداء"  اإلعالميقال فريق دعم األسرى : عمان
 سجن ايلون. إلىاعتقال األسير األردني أكرم زهرة لمدة شهر وتم نقله من سجن مجدو 

وتوقعت اللجنة بان تكون المحكمة الصهيونية قد قامت بهذا األمر لتعطيل إجراءات ترحيله لألردن 
 عنه.متابعة حثيثة من قبل الحكومة لتأمين اإلفراج  إلىوهذا يحتاج 

 18/1/2016، ، عم انالدستور
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 ن درهم أليتام فلسطينوملي 6.5أكثر من تقدم هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية  .57
ألف درهم كدفعة أولى لهذا  500ماليين و 6قدمت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية أكثر من : وام

 وقال إبراهيم راشد مفوض الهيئة العام من مستحقات األيتام الذين تكفلهم في األراضي الفلسطينية.
ألف درهم تم تسليمها إلى الشيخ يوسف أدعيس وزير  887ماليين و 4في الضفة الغربية إن نحو 

ألف  622األوقاف الفلسطيني لصالح لجان الزكاة المركزية برئاسة حسن طهبوب بجانب مليون و
 درهم لجمعيات العمل الخيري الفلسطينية التي تكفل أيتامًا في األراضي الفلسطينية.

الهيئة في بناء أكبر شبكة أمان اجتماعي لأليتام من خالل برنامج األمان االجتماعي وأكد نجاح 
لرعايتهم وتمكينهم، وذلك في إطار فلسفة الهيئة القائمة على تنمية اإلنسان الفلسطيني وتعزيز 

 صموده على أرضه.
آالف يتيم ممن  6وذكر أن الكفاالت التي سلمتها الهيئة لوزارة األوقاف الفلسطينية مخصصة لنحو 

تكفلهم هيئة األعمال من خالل لجان أموال الزكاة في محافظات الخليل وبيت لحم وجنين ورام هللا 
وطولكرم ونابلس.. فيما تم تخصيص الكفاالت األخرى لصالح األيتام المكفولين من قبل الهيئة من 

( يتيمًا ويتيمة وجمعية الشبان 527خالل الجمعية الخيرية اإلسالمية في الخليل والبالغ عددهم ألفًا و)
 يتيمًا ويتيمة. 981المسلمين الخيرية وجمعية رعاية األيتام في أريحا حيث تكفل الهيئة 

 18/1/2016، الخليج، الشارقة
 
 رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة يثني على جهود اإلعالم الفلسطيني .58

محمد إسماعيل العمادي،  أثنى سعادة السفير م.: توكاال –أشرف مطر  –غزة، رام هللا المحتلة 
رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة، على دور اإلعالم الفلسطيني في عرض القضية 

ووجه السفير العمادي، خالل مشاركته في المؤتمر السنوي الذي نظمه مركز  الفلسطينية بكل مهنية.
وحة لحرية اإلعالم، لعرض التقرير السنوي الرابع غزة لحرية اإلعالم بالشراكة مع مركز الد

لالنتهاكات ضد حرية اإلعالم في فلسطين، في فندق الموفينبيك، الشكر إلى القائمين على مركز 
الدوحة لإلعالم، مؤكدًا على ضرورة حماية الصحفيين، والحفاظ حقوقهم في ظل ما يقومون به من 

 جهد كبير ومتواصل دون انقطاع.
مادي " أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على دور الصحفيين الفلسطينيين، الذين أثبتوا قدراتهم وأضاف الع

المهنية العالية وكانوا خير سفراء لقضيتهم العادلة، مشيرًا إلى أنه بحكم ترأسه للجنة القطرية إلعادة 
ولمس فيهم  اإلعمار في قطاع غزة منذ أكثر من ثالثة أعوام، اقترب خاللها كثيرًا من الصحفيين
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حبهم لوطنهم ورغبتهم الحقيقية في نقل ومتابعة كل األزمات التي مرت بها القضية الفلسطينية وعلى 
 مختلف المحطات.

وقال " ليس غريبًا عليكم دور قطر في دعم اإلعالم والقضية الفلسطينية من خالل نوافذها اإلعالمية 
أن الفلسطيني، وليس غريبًا أيضًا الدور الذي المختلفة وجهودها الدائمة في إلقاء الضوء على الش

تلعبه شبكة الجزيرة ومركز الدوحة لإلعالم، وباقي المؤسسات القطرية اإلعالمية لإلعالم التي تمنح 
 الشأن الفلسطيني حيزًا كبيرًا فيها، فالقضية الفلسطينية تستحق كل هذه المساحات.

 18/1/2016، الشرق، الدوحة
 
 تعارض بقوة االتفاق النووي اإليراني أمريكيةودية منظمات يه :نيويورك .59

قالت جماعة يهودية أمريكية كانت تضغط من أجل االتفاق النووي  :عبد العزيز معاذ -نيويورك 
فراج طهران عن بحارة أمريكيين محتجزين عالمات إيجابية  اإليراني يوم األحد إن تبادل السجناء وا 

يران لكنها قالت إن عمليات التحقق الصارمة مازالت تمثل بالنسبة للعالقات بين الواليات الم تحدة وا 
 أولوية قصوى.

ولكن دان كاليك كبير موظفي "جيه ستريت" وهي جماعة ضغط "مؤيدة إلسرائيل ومؤيدة للسالم" قال 
 إن تحسن العالقات ال يشير إلى وفاق مع إيران التي لها تاريخ في إثارة المشكالت بالمنطقة.

"ال أعتقد أننا بمجرد توصلنا التفاق نووي مع إيران نقول إنها اآلن جديرة بالثقة أو حتى  وقال كاليك
 حليف."

ومازالت منظمات أمريكية يهودية أخرى تعارض بقوة االتفاق الذي تعرض النتقادات حادة أيضا من 
ة إلى انقسام حاد قبل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل والجمهوريين األمريكيين. وأدت هذه القضي

 بين اليهود األمريكيين.
لكن الحاخام ريك جاكوبس رئيس منظمة االتحاد من أجل إصالح اليهودية قال إن "دعم إيران 
لإلرهاب ووجود نظام تفتيش قوي وحقوق اإلنسان في إيران وانتهاكات الحرية الدينية وموقف الواليات 

 فكيرنا مثل ضمان أمن إسرائيل."المتحدة في العالم مازالت لها األولوية في ت
وقالت جماعة مناهضة تشويه السمعة التي تعارض االتفاق النووي يوم السبت إن إفراج طهران عن 
عدة سجناء أمريكيين إيرانيين في مطلع األسبوع خطوة إيجابية. ولكنها أبدت أملها في أن تفرج إيران 

 تسع سنوات ومازال مصيره غير معروف. قريبا عن روبرت ليفنسون وهو أمريكي محتجز منذ نحو
 18/1/2016وكالة رويترز لألنباء، 
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 مع النفط "الحبل السري"أجنبية ويريد قطع  استثماراتروحاني يتطلع إلى  .61

أنجز  ، الوكاالت:آمال شحادة، محمد صالح صدقيان - واشنطن، فيينا ،القدس المحتلة ،طهران
، بقوله إنه سيعمل إللغاء 2013عبه، لدى انتخابه عام الرئيس اإليراني حسن روحاني ما وعد به ش

العقوبات المفروضة على طهران. لكنه اعتبر أن بدء تطبيق االتفاق النووي الُمبرم مع الدول الست 
يتيح فرصة لقطع "الحبل السري" الذي يربط االقتصاد اإليراني بالنفط، الفتًا إلى أن بالده تحتاج إلى 

 بليون دوالر سنويًا لتحقيق النمو. 50-30 استثمارات أجنبية تبلغ
آذار  21وقّدم روحاني لمجلس الشورى )البرلمان( أمس، مشروع الموازنة للسنة اإليرانية التي تبدأ في 

بليون دوالر. لكن وكالة "أسوشييتد برس"  317.5)مارس( المقبل، وأفادت وكالة "فارس" بأنها تتجاوز 
 بليونًا. 265أفادت بأنها تبلغ 

في المئة من عائدات النفط"، في مقابل  25وأشار روحاني إلى أن الموازنة ستعتمد على "اقل من 
 30دوالرًا لبرميل النفط، علمًا أن سعره اآلن أقل من  40في المئة لعائدات الضرائب". كما تحدد  68"

مالية وقيود النظام دوالرًا. ورأى "ضرورة متزايدة لالستعانة برؤوس أموال أجنبية، بسبب الصعوبات ال
-30في المئة، نحتاج إلى  8المصرفي وسوق رؤوس األموال". وأضاف: "من أجل بلوغ نمو نسبته 

 بليون دوالر من االستثمارات األجنبية سنويًا". 50
في المئة، وزاد: "في هذه الظروف، لن تكون  75وذّكر بتراجع "ُيعتبر سابقة" في سعر النفط بنسبة 

مجزية". ودعا إلى استغالل االتفاق النووي إلجراء إصالحات اقتصادية وقطع  العائدات النفطية
 "الحبل السري" الموصول بالنفط.

وشدد الرئيس اإليراني على أن "االتفاق ليس انتصارًا لتيار سياسي"، معتبرًا أنه "فرصة يجب أن 
رساء االستقرار واألمن  في المنطقة". ورأى في االتفاق نستغلها لتنمية بالدنا وتحسين رفاهية األّمة وا 

 "صفحة ذهبية" في تاريخ إيران، الفتًا إلى أنه يشّكل "نقطة تحّول اقتصادي".
 وتابع: "مع رفع العقوبات اآلن، حان الوقت لبناء البالد".

وكان روحاني قال في رسالة إلى األّمة: "فتحنا صفحة جديدة في عالقات إيران مع العالم. تنفيذ 
وي لن يكون ضد أي بلد، فأصدقاء إيران عّبروا عن سرورهم به، أما المنافسون فيجب أال االتفاق النو 

يساورهم أي قلق، فنحن ال نشكل تهديدًا ألي شعب أو حكومة". واعتبر أن "الصهاينة ودعاة التفرقة 
يران والمتطرفين في أمريكا، هم فقط المهزومون في االتفاق"، وشكر مرشد الجمهورية اإلسالمية في إ

علي خامنئي بسبب "توجيهاته القّيمة" و "إشرافه على هذا الحدث التاريخي، منذ بدء المفاوضات إلى 
 نهايتها".
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وأثنى رئيس البرلمان علي الريجاني على "جهود الحكومة لرفع العقوبات االقتصادية"، معربًا عن 
يجاد فرص استثمار جديدة ودخول إ  يران عصرًا جديدًا".أمله بـ "انتعاش اقتصاد البالد وا 

بليون دوالر من  32.6أما حاكم المصرف المركزي اإليراني ولي هللا سيف، فأعلن اإلفراج عن 
في المئة  5األرصدة اإليرانية المجّمدة في الخارج، مرّجحًا أن يسّجل االقتصاد اإليراني نموًا يتجاوز 

 في السنة المالية المقبلة.
 رفع العقوبات

لمتحدة واالتحاد األوروبي أعلنا رسميًا رفع العقوبات المفروضة على طهران، وكانت الواليات ا
والمرتبطة ببرنامجها النووي، وذلك بعد دقائق على إعالن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "إيران 

. وقال 2015تموز )يوليو(  14أنجزت المراحل التمهيدية الضرورية لبدء تطبيق" االتفاق الُمبرم في 
 زير الخارجية األمريكي جون كيري، إن "العالم بات أكثر أمانًا، ألن خطر األسلحة النووية تراجع".و 

وأشارت وزارة الخزانة األمريكية إلى أن الواليات المتحدة ستسمح لفروع الشركات األمريكية في الخارج 
الشهر المقبل أول  بالتعامل مع إيران، فيما أعلن مسؤول أوروبي أن المفوضية األوروبية سترسل

 "بعثة تقويم فني" لبحث العالقات مع إيران في قطاع الطاقة.
لكن إسرائيل أعربت مجددًا عن توّجسها من االتفاق النووي، إذ قال رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو إن 

ق حول الدولة العبرية "ستواصل متابعة كل الخروقات الدولية التي تنفذها إيران حول النووي، واالتفا
 الصواريخ الباليستية واإلرهاب".

ودعا المجتمع الدولي إلى "فرض عقوبات صارمة، ردًا على أي خرق"، وزاد: "سياسة إسرائيل كانت 
وما زالت تقضي بمنع إيران من امتالك أسلحة نووية". واعتبر أن رفع العقوبات عن طهران يمنحها 

 منطقة والعالم"."مزيدًا من الوسائل لنشاطاتها اإلرهابية في ال
وأمر نتانياهو الوزراء باالمتناع عن التعليق على االتفاق النووي، في انتظار ما ستحصل عليه 

 إسرائيل من الواليات المتحدة، لـ "درء التهديدات اإلقليمية، وعلى رأسها الخطر اإليراني".
ن "اإليرانيين تمكنوا من لّف واعتبر رام بن باراك، المدير العام لوزارة االستخبارات اإلسرائيلية، أ

الجميع حول إصبعهم الصغير"، فيما أقّر عوزي أراد، مستشار األمن القومي السابق لدى نتانياهو، 
 بأن إسرائيل "خسرت"، مبديًا أسفه لـ "فوز ديبلوماسية" اإليرانيين.

 
 صفقة التبادل

ران في إطار اتفاق تبادل مع إيرانيين أفرجت عنهم طه –الى ذلك، غادر ثالثة من أربعة أمريكيين
 واشنطن، العاصمَة اإليرانية على "طائرة سويسرية خاصة" متجهة إلى برن.
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والثالثة هم مراسل صحيفة "واشنطن بوست" جيسون رضائيان، القس سعيد عابديني، وأمير حكمتي، 
ه. لكن وهو جندي سابق في مشاة البحرية األمريكية. وشاركت في الرحلة زوجة رضائيان ووالدت

مسؤواًل أمريكيًا ذكر أن السجين الرابع، وهو نصرة هللا خسروي رودسري، لم يستقل الطائرة ألسباب 
 مجهولة.

 يومًا. 40كما أطلقت طهران أمريكيًا خامسًا هو ماتيو تريفيثيك، بعدما احتجزته 
بعد اتهامهم أو  أمريكيين محتجزين في سجونها، -في المقابل، أفرجت الواليات المتحدة عن إيرانيين

إدانتهم بانتهاك العقوبات، بعدما قضى اتفاق التبادل بعفو الرئيس باراك أوباما عن سبعة إيرانيين، 
 إيرانيًا. 14ستة منهم يحملون الجنسية األمريكية، وتخّلي واشنطن عن مالحقة 

 18/1/2016الحياة، لندن، 
 
 "ال للجوع" شعاراتفي روسيا ُترفع  .61

حدث الفت أن يخرج آالف االشخاص في وسط مدينة سوتشي الروسية  :رائد جبر –موسكو 
ويقطعوا الطريق الرئيس للمطالبة بالتراجع عن قرارات اقتصادية. وفي كراسنادار أجبر المعتصمون 
عادة اعفاءات لفئات المتقاعدين  السلطات المحلية على إلغاء قوانين زيادة تعرفة وسائل النقل، وا 

 في إطار جهود تقليص اإلنفاق ومواجهة األزمة االقتصادية الطاحنة. كانت السلطات ألغتها
ابعاد اقتصادية او معيشية، كانت  2012لم تكن للمطالبات التي حركت اشكااًل احتجاجية واسعة في 

الشعارات المرفوعة وقتها رفض تزوير االنتخابات ومكافحة الفساد والتضييق على الحريات، أما أن 
للجوع" ويكون محركًا الحتجاجات فهذا تطور لم تشهده روسيا منذ نهاية تسعينات يرتفع شعار "ال 
 القرن الماضي.

تستبعد مراكز دراسات مقربة من الكرملين ان تتسع االحتجاجات المحلية في عدد من األقاليم، 
الطابور وتتحول الى "ثورة جياع"، فالتدابير الحازمة وقوانين مكافحة الشغب و"االرهاب" و"مؤامرات 

الخامس" تقف بالمرصاد لتطور من هذا النوع. لكن في المقابل يبدو المشهد قاتمًا في بداية العام 
 الذي يتوقع له الخبراء ان يكون األسوأ. 2016

وتبدو استطالعات الرأي التي تجريها مراكز مقربة من الكرملين، متباينة في معطياتها ويجري 
مثااًل أجرى مركز عموم روسيا لدراسات الرأي العام بحثًا عن تأثر استخدام نتائجها في شكل مثير، و 

 الروس باألزمة جاءت نتائجه كاآلتي:
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في المئة من الروس ال يشعرون بوجود أزمة نهائيًا! هكذا تناولت وسائل االعالم النتيجة بداًل من  40
ة بأنهم معرضون لهزات في المئة من الروس يشعرون وفق الدراس 60التعاطي مع النسبة األوسع، فـ

 جدية.
ومثل ذلك القول في الصحافة أن "أصحاب المدخرات بالدوالر أوضاعهم جيدة ولم يتأثروا"، لتكشف 

في المئة من الروس يحفظون  52في المئة فقط لديهم مدخرات بالعملة الخضراء بينما  3دراسة أن 
 في المئة ال مدخرات لديهم اصاًل. 40مدخراتهم بالروبل و

 60تى أصحاب المدخرات ليسوا في مأمن من تقلبات األزمة وضرباتها، اذ سرعان ما يتضح ان وح
 في المئة منهم بالكاد أدخروا ما يكفيهم لشهر او شهرين في األيام "السوداء".

وبعيدًا من نسب وأرقام مراكز االستطالع التي يجري توظيفها سياسيًا في الغالب، تعكس معطيات 
 منتظر. أكبرمية خشية جدية من تدهور المؤسسات الحكو 

بين المؤسسات المهمة مركز التحليل والمتابعة التابع للحكومة وأكاديمية الدراسات االجتماعية ومركز 
المعيشي اخيرًا ان بين  –االقتصاد المعاصر وهي أجمعت في ندوة مخصصة للوضع االقتصادي 

 ق الى ما دون خط الفقر.في المئة من الروس مهددون جديًا باالنزال 50و 30
 48في المئة تأثيرات اقتصادية في حياتهم،  85ووفق الوكالة الوطنية للبحوث المالية، لمست نسبة 

في المئة من  30في المئة ألن الغالء دفعهم الى التقشف والتخلي عن  40في المئة بسبب التضخم و
 مشترياتهم العادية.

الى ان الدخل الحقيقي للمواطن تراجع  لإلحصاءالفيديرالية  لتوضيح النسب أكثر، يشير تقرير للهيئة
في المئة، بسبب التضخم والغالء وتدهور سعر  11في كانون األول )ديسمبر( الماضي وحده 

 اي عام وصول الرئيس فالديمير بوتين الى السلطة. 1999الروبل، وهذا معدل هو األسوأ منذ 
اتوا تحت خط الفقر، وللمقارنة فإن هذه الفئة بلغ تعدادها مليون روسي حاليًا ب 22وفي التقرير ان 

مليون روسي، ما يعني ان نسبة الفقراء تضاعفت مرتين خالل عامين. وهذا  12.5اي  2013عام 
 الكالم قالته نائب رئيس الوزراء لشؤون السياسة االجتماعية اولغا غولوديتس.

عند مستوى أعلى بقليل من خط الفقر، ما في المئة من الروس تقف دخولهم  25لكن األسوأ ان 
يعني انهم معرضون لالنزالق الى ما دون خطه في حال تعرضهم ألي هزة جديدة مثل فقدان 
الوظيفة او الغالء او تقليص الموازنات االجتماعية او تخلف صاحب العمل عن سداد الرواتب. وهذا 

 خطر بدأت مالمحه تظهر في عدد من األقاليم.
 18/1/2016دن، الحياة، لن
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 التي رفعت عن إيران؟ األمريكيةماهي العقوبات  .62
ألغت الواليات المتحدة السبت عقوباتها المتصلة بالبرنامج النووي بحق إيران إثر دخول : الفرنسية

االتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى حيز التنفيذ، ومن شأن هذا القرار أن يساهم في إنعاش 
 .االقتصاد اإليراني

لكن إلغاء العقوبات ال يشمل اإلجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد إيران المتهمة باعتبارها 
 "دولة داعمة لإلرهاب" وبإدارة برنامج صاروخي بالستي.

 وفيما يلي فكرة عن العقوبات التي ألغيت من التشريع األمريكي: 
ن مليار دوالر من العائدات النفطية قرار رفع العقوبات ستحصل إيران على نحو خمسي بموجب-1

 الراجعة اليها، والمجمدة حاليا في البنوك األجنبية.
ثالثة قطاعات اقتصادية للشركات األمريكية في إيران، وهي بيع الطائرات التجارية وقطع  ستفتح-2

 غيار لألسطول اإليراني المتقادم، شرط عدم استخدامها في النقل العسكري أو أي نشاط محظور
 بموجب االتفاق النووي.

 الشركات األمريكية التي تقع مقراتها خارج الواليات من االتجار مع إيران. ستتمكن-3
بإمكان المنتجين اإليرانيين تصدير سلعهم إلى الواليات المتحدة، سواء ما يتعلق بصناعة  سيكون-4

 السجاد أو بأغذية على غرار الكافيار أو الفستق.
ات ستشطب واشنطن من لوائحها السوداء أربعمئة اسم )ألفراد وشركات هذه القرار  بموجب-5

 وكيانات( كانوا متهمين بانتهاك التشريع األمريكي بشأن العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي.
 العقوبات الثانوية

مس أما فيما يتعلق بالعقوبات الثانوية، وهي من األوجه غير المعروفة للعقوبات األمريكية ألنها ت
 أجانب ممنوعين من التعامل مع اإليرانيين، فقد ألغيت بالقطاعات التالية:

 قطاع البنوك والمالية بما في ذلك المعامالت مع المركزي اإليراني. -
 قطاع التأمين. -
 قطاعات النفط والغاز والبتروكيميائيات. -
 قطاع النقل البحري والموانئ. -
 تجارة الذهب والمعادن الثمينة. -
 تجارة السيارات. -
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 تجارة األلمنيوم والمعدن والفحم الحجري، شرط عدم ارتباطها بالمجال النووي المحظور. -
 كل أعمال المناولة المرتبطة بالقطاعات آنفة الذكر. -

 17/1/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 
همال منظمة التحرير .63  الالجئ في لبنان.. بين تآمر "األونروا" وا 

 أحمد الحيلة
المقال السابق الذي جاء بعنوان "تهجير الفلسطينيين من لبنان.. سياسة ممنهجة"، والمنشور  في

من الشهر الجاري، أشرت إلى أن وكالة "األونروا" بتقليصها الخدمات التعليمية والصحية  13بتاريخ 
"إسرائيل"، في لبنان إنما تنفذ سياسة ممنهجة غير معلن عنها في األمم المتحدة بتشجيع من أصدقاء 

وفي مقدمتهم الواليات المتحدة األمريكية، بهدف دفع الفلسطينيين للهجرة بعيدا عن فلسطين، خدمة 
 .1948لعام  194لالحتالل اإلسرائيلي بشطب حق العودة الذي نص عليه قرار الجمعية العامة رقم 
ية، بصفتها الممثل على المقلب اآلخر، كان ال بد من التساؤل عن دور منظمة التحرير الفلسطين

الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؛ فأين قياداتها ومؤسساتها المركزية مما يجري لالجئين 
الفلسطينيين في لبنان )ليسامحنا الفلسطينيون في سوريا، فمصيبتهم التي يتعرضون لها عاٌر على 

 جبين األنظمة والمنظمة(؟
عّما يجري لالجئين في لبنان؛ فلم تنعقد اللجنة يالحظ أن المنظمة كمرجعية قيادية عليا، غائبة 

التنفيذية لهذا الغرض، ولم نسمع عن تحركات سياسية لها أو اتصاالت يجريها الرئيس محمود عباس 
مع األمم المتحدة أو الدول المانحة أو الجامعة العربية.. لتجاوز األزمة المالية المزعومة، وحماية 

 الالجئين من خطر التصفية.
كان محمود عباس بصفته رئيسًا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأحد مهندسي اتفاقية أوسلو، ال إذا 

يرى في العودة خيارًا ممكنًا وقاباًل للتنفيذ بناًء على قناعاته ومواقفه السياسية المعروفة من هذا 
لى مبادرة السالم العربية )بيروت  التي جعلت العودة ( 2002الموضوع، واستنادًا التفاقية "أوسلو" وا 

المسبقة..، فليس أقل من أن يتحمل هو وقيادة  اإلسرائيليرهينة المفاوضات وموافقة االحتالل 
منظمة التحرير مسؤوليتهم الوطنية واألخالقية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتمسحون بشرعيته 

 وبنضاالته التي جعلت منهم "قادة" و "زعماء".
هؤالء القيادة ويّدعون الشرعية، بتجاهلهم معاناة الناس، وعدم تحملهم لم يعد مقبواًل أن يتلّبس 

مسؤولية إدارة شؤون الشعب الفلسطيني وخاصة الالجئين منهم. فكيف إذا أصبحت المنظمة بصفتها 
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الممثل الشرعي والوحيد مختَزَلة في كيان السلطة الفلسطينية العاجزة عن ممارسة واليتها "اإلدارية" إال 
 زاء محدودة من الضفة الغربية.على أج

ومن سوء عمل منظمة التحرير الفلسطينية، أنها عندما فكرت التدخل في أزمة تقليص "األونروا" 
إياد الشعالن"، باإليعاز إلى كافة  لخدماتها، قام مسؤول اللجان الشعبية في المنظمة المدعو "أبو

لكف عن المشاركة في االعتصامات اللجان الشعبية في مخيمات لبنان إلى تجنب التصعيد وا
المعترضة على سياسات "األونروا". وكأن منظمة التحرير بقيادة الرئيس محمود عباس  الجماهير

 راضية وتريد تمرير تلك اإلجراءات المجحفة والمدمرة لمستقبل الفلسطينيين في لبنان.
منظمة التحرير لجم الحراك  ومن مفارقات العمل الفلسطيني، أنه في الوقت الذي حاولت فيه قيادة

الجماهيري في لبنان، أعربت القوى والفصائل الفلسطينية رفضها إلجراءات "األونروا"، وشاركت في 
 االعتصامات المتواصلة على الساحة اللبنانية استشعارًا منها لحساسية وخطورة الموقف.

سها والمقربين منها، مّمن ُيشككون لقد أصبح واضحًا اليوم أن ُجل اهتمام قيادة المنظمة هو حماية نف
بواقعية حق العودة..، َيْنَصّب على ضمان استمرار تدفق المساعدات من الدول المانحة لمؤسسات 
السلطة الفلسطينية في رام هللا المحتلة، وذلك على حساب األغلبية الفلسطينية في لبنان، وسورية، 

لسطينيين السياسية واإلنسانية خوفًا من "زعل" واألردن..، حيث تتجاهل المنظمة حقوق ومطالب الف
أو غضب المانحين الغربيين الذين طالما هّددوا الرئيس محمود عباس بوقف المساعدات إن لم يذعن 
لإلمالءات السياسية، والتي أرى اليوم أن شطب حق العودة أصبح جزءًا أصياًل منها. فلم يعد كافيًا 

حتالل اإلسرائيلي، أو السكوت عن االنتهاكات اإلسرائيلية بحق تجريم المقاومة، أو االعتراف باال
نما أصبح شطب حق العودة استحقاقًا سياسيًا واقعيًا في ظل  الفلسطينيين في الضفة والقطاع..، وا 
ترهل وتراجع دور منظمة التحرير الفلسطينية. وما أزمة تقليص الخدمات إال مقدمة الحتمال وقف 

غزة، ولبنان، وسوريا،  وقطاعا في المناطق التي تشرف عليها )الضفة الغربية، "األونروا" كافة أعماله
واألردن(. وال أستبعد طرح فكرة اضطالع الدول العربية بإدارة شؤون الالجئين الفلسطينيين، بدياًل 

 عن األمم المتحدة، مقابل مساعدات مالية وشطب بعض الديون المستحقة.
وتفريغه من  194اف على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم األخطر من ذلك؛ محاولة االلتف

مضمونه، من خالل إلغاء وكالة "األونروا" وتحويل قيود الالجئين الفلسطينيين إلى المفوضية السامية 
(، ليفقد الالجئ الفلسطيني عندها "خصوصية" العودة UNHCRلألمم المتحدة لشؤون الالجئين )

، ويصبح وضعه القانوني الحقًا مشابهًا لوضع أي الجئ في العالم، تنتهي بموجب القرار المذكور
 مشكلته بمجرد توطينه في أي بلد آخر يوفر له معالم االستقرار.
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إن استمرار تراجع منظمة التحرير الفلسطينية سياسيًا باستعدادها للتنازل عن حق العودة، وواقعيًا 
ين الفلسطينيين في لبنان وما سواها من البلدان، ليؤكد عدم بإهمالها وتقصيرها في إدارة شؤون الالجئ

 شرعية وأهلية تلك الزعامات لقيادة الشعب الفلسطيني. 
إذا كان هذا هو حال منظمة التحرير الفلسطينية، فأين حركة "حماس"، وما دورها مما يجري 

 )موعدنا مع المقال القادم(. للفلسطينيين في لبنان؟
 17/1/2016، "21موقع "عربي 

 
 حرب جديدة مقدماتغزة..  .64

 يونس السيد
على الرغم من أن قطاع غزة لم يتعاَف بعد من جراح الحرب العدوانية الصهيونية األخيرة التي 

، إال أن هناك مؤشرات لحرب جديدة بدأت تلوح في األفق مع 2014اندلعت في صيف عام 
 استعدادات كال الطرفين لخوضها كل ألسبابه.

، استنادًا إلى المبادرة المصرية، كان من 2014لعدوان الصهيوني مع نهاية أغسطس/آب منذ توقف ا
الواضح أن جولة أخرى من العدوان ترتسم في أفق الصراع، فال آلة الحرب الصهيونية استطاعت أن 
تحسم المعركة، وال حجم الدمار المذهل والخسائر البشرية التي لحقت بالمدنيين أقنعت الفلسطينيين 

 بالتوقف عن االستعداد لمواجهة غطرسة العدو. 
وبعد مرور نحو عام ونصف العام على ذلك العدوان، لم يتم رفع الحصار الخانق عن القطاع، ولم 
تبدأ أولى خطوات إعادة اإلعمار، وهناك عشرات اآلالف من الذين شردتهم الحرب العدوانية ودمرت 

حصلوا حتى على تعويضات مالية.. وهي كلها أسباب تدفع بيوتهم لم يتلقوا بعد منازل جديدة، ولم ي
الفلسطينيين دفعًا إلى عدم الركون واالستعداد للتصدي ألي عدوان محتمل. وترتفع مؤشرات نذر 
المواجهة مع اندالع الهبة الشعبية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس والمناطق المحتلة عام 

، أن 2014ة على غرار ما حدث في الخليل عشية عدوان عام ، إذ يكفي لعملية نوعية واحد1948
تدفع العدو إلى الرد في قطاع غزة، وتفجير حرب عدوانية جديدة. وحتى من دون ذلك، فقادة 

ال يزالون يحلمون بالقضاء على فصائل المقاومة في غزة، وال يجدون كبير عناء في تبرير « الكيان»
لعسكرية للمقاومة، وأخرى بذريعة إعادة بناء شبكة األنفاق كما عدوانهم، تارة بضرب آلة التصنيع ا

تحذر من أن هذه األنفاق تجاوزت « الكيان»كانت عليه عشية العدوان األخير، بل إن وسائل إعالم 
 .48حدود القطاع ووصلت إلى عمق األراضي المحتلة عام 
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صب كاميرات مراقبة إلكترونية بن« حماس»والى جانب األنفاق، تتحدث هذه الوسائل عن قيام حركة 
حديثة ومتطورة على الحدود، وتشير إلى أن المقاومة طورت منظوماتها الصاروخية، وأصبحت قادرة 

« أرض العدو»على ضرب أي مكان في فلسطين المحتلة، بل تمتلك القدرة، على نقل المعركة إلى 
ن البحرية إبان الحرب العدوانية عبر عمليات عسكرية نوعية، برية وبحرية، على غرار عملية عسقال

 األخيرة.
في خضم هذه االستعدادات، بدأ الكيان الصهيوني بحشد قوات كبيرة على حدود القطاع، وال يستبعد 

هناك بذريعة تدمير األنفاق وما إلى ذلك، « بضربة استباقية»الكثير من المراقبين أن يقوم الكيان 
تحديدًا جاهزيتها للمواجهة عبر رسائل متعددة وجهتها، « حماس»فيما تؤكد فصائل المقاومة وحركة 

في اآلونة األخيرة، بعضها من خالل استعراضها الالفت لقوتها العسكرية، والبعض اآلخر من خالل 
إبان فترة أسره، في تذكير واضح للكيان بوجود أسرى آخرين « شاليت»تسريبات مقصودة حول حياة 

باتجاه إنجاز صفقة جديدة « الكيان»لدفع « اإلسرائيلي»الشارع  لديها، إما لتشكيل حالة ضغط في
عبر تأكيد جاهزيتها العالية « الكيان»لمبادلة أسرى فلسطينيين في سجون االحتالل، أو محاولة ردع 

إذا ما اندلعت حرب عدوانية جديدة وتذكيره باألثمان المترتبة على ذلك. وفي كل األحوال ثمة من 
 زلي لعدوان صهيوني جديد على غزة قد بدأ بالفعل.يرى أن العد التنا

 18/1/2016، الخليج، الشارقة
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 حلمي موسى
تراقب إسرائيل عن كثب معركة االنتخابات الرئاسية األميركية، التي تقترب من ذروتها في األسابيع 

كال الحزبين الديموقراطي والجمهوري الفوز بثقة حزبهم لينال القريبة مع محاوالت المرشحين من 
وحدانية تمثيله. وتبدي إسرائيل ارتياحها لمجرى المنافسة حيث يظهر تقريبا في الحزبين نوع من 
التنافس على كسب ود إسرائيل أو على األقل ود كبار المتبرعين اليهود وعلى رأسهم اليميني شلدون 

يا أيضا لنتنياهو. ومع ذلك يبدو أن الدعم المضمون لليمين اإلسرائيلي الحاكم أدلسون الذي يعتبر راع
 متوفر ومن اآلن لدى المتنافسين الجمهوريين ســواء أولئك الذين ترغب إسرائيل في فوزهم أو سواهم.

ورغم أن إسرائيل على مدى عقود حاولت التعامل وكأن ما يعنيها من العالم هو الموقف األميركي 
ا مقابل ضمان استمرار وقوف أميركا إلى جانبها مستعدة لخسارة باقي العالم، فإنها اليوم تبدو وأنه

وكأنها مترددة إزاء هذه الرؤية. فهي من ناحية تلحظ على الصعيد العالمي تراجعا للدور األميركي 
األميركية  وهناك من يعتقد أن هذا التراجع لن يتوقف قريبا. وهي من ناحية أخرى ترى أن السياسة
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في المنطقة غير مبادرة وأنها ال تحقق لها الغايات التي تتطلع إليها. ودليل ذلك األبرز هو االتفاق 
سرائيل وقفت في الجهة المقابلة. وبدا  النووي مع إيران الذي وقف العالم بأسره، تقريبا، في جهة وا 

د األوروبي، وليس إلى جانب واضحا أن أميركا رأت أن تقف إلى جانب العالم، خصوصا في االتحا
 إسرائيل.

وهكذا ليس صدفة أنه في الوقت الذي يرى فيه العالم أن صفحة جديدة فتحت يوم أمس بإزالة 
العقوبات الدولية عن إيران ترى إسرائيل أن العالم بأسره، وخصوصا أميركا، خضع لإلمالءات 

نووي التي سمحت إليران بمواصلة اإليرانية. وعدا عن الجوانب العملية الخاصة في االتفاق ال
مشروعها النووي ضمن ضوابط تجد إسرائيل أن االتفاق النووي الذي يرفع العقوبات يسمح إليران 
بتحقيق قفزة كبيرة في مجال التسلح. وتتحدث إسرائيل كثيرا عن صفقة بعشرات مليارات الدوالرات مع 

 روسيا لتحديث الجيش اإليراني وخصوصا سالحه الجوي.
ذا لم يكن هذا كافيا فإن األوربيين يثقبون السفينة بإصرارهم على اتخاذ مواقف حادة من المشروع و  ا 

االستيطاني اإلسرائيلي. والموقف السويدي الذي أفصحت عنه وزيرة الخارجية مارغوت فاليستروم 
بية لن تكون يعتبر في نظر الدولة العبرية نذير شؤم يشي بما تحمله األيام المقبلة من مواقف أورو 

نما أيضا في  مرضية إلسرائيل. والمشكلة األكبر إلسرائيل ال تتمثل في استمرار المواقف األوربية وا 
 افتقار الدولة العبرية للقدرة على وقف هذا المنحى.

ويكثر في إسرائيل هذه األيام الحديث عن مقاربتين متناقضتين في التعاطي مع هذا المنحى. واحد 
اقف متشددة وهجومية ضد كل مظاهر مناهضة إسرائيل ومشروعها االستيطاني، يطالب باتخاذ مو 

وهو موقف يتخذه كل قادة اليمين المتشدد. وآخر يدعو إلى المبادرة إلى بلورة مبادرة سياسية تعيد 
تساهل ما. وليس  إبداءوضع إسرائيل على خريطة التسوية مع الفلسطينيين ما يسهل على أوروبا 

الكاريكاتير في كبريات الصحف اإلســــرائيلية الحظوا هذه المقاربات وعرضوها في  صدفة أن رسامي
المقّربة من رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين « إسرائيل اليوم»رسوماتهم. وهكذا فإن صحيــــفة 

في نتنياهو عرضـــت رسما للتوقيع على إزالة العقوبات عن إيران ظهر فيه وزير الخارجية اإليراني 
موضع السيد يوقع على االتفــــاق فيما وزير الخارجية األميركي جون كيري في موضع األسير الذي 

 "ه رتس»كان عليه عدد من جنود مشاة البحرية األميركية أسرتهم إيران مؤخرا. أمــا صحيفة 
ائيليين في قاعدة فعرضت رســـما لنتنياهو ووزير دفاعــــه موشي يعـــلون مع عدد من الطيارين اإلســـر 

 بحرية وهو يطالبهم بالوصول إلى ستوكهولم واختراق حاجز الصوت فوقها.
والواقع أن القيادات اإلسرائيلية اليمينية تطالب باستدعاء السفير اإلسرائيلي من السويد كما أن آخرين 

وة لليهود منذ دعوا إلى إغالق السفارة وذهب آخرون مثل أفيغدور ليبرمان إلى اعتبار أن السويد عد
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الحرب العالمية الثانية وطالب بمقاطعتها. بل أن نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتبولي أعلنت أن 
أبواب إسرائيل موصدة أمام كبار المسؤولين السويديين في إشارة لقدرة إسرائيل للعيش من دون 

زيرة الخارجية السويدية بتشجيع العالقة معهم. كما أن المدير العام لوزارة الخارجية دوري غولد اتهم و 
 اإلرهاب.

ولكن هــناك قناعة في أوساط مختلفة في إسرائيل أن مثل هذه المواقف لن تقود إلى تسهيل حياة 
مثلما »ضمن أسرة الشعوب. وكتب المراسل السياسي للقناة الثانية، أودي سيغال، أنه  إسرائيل

ألنهم منحازون ومعادون لـــنا، فإن كثيرا من يشعرون عندنا بأن ال جدوى من الحديث مع السويد 
دول العـــالم تشـــعر بذلك نحــو إسرائيل. وهي تنــظر إلى إسرائيل، وحكومة نتنياهو، وتسيبي حـــوتبولي 

بينت وأوفير أكونيس وتقول: ما الذي يمــكن أن يخرج من مثل هذه  ونفتالينوأيــيلت شاكيد، 
والتكــنولوجيا واالقتصاد والصناعة ال حاجة إلى عالقات سياسية وثيـــقة.  الحـــكومة؟ في مسائل التجارة

ســـرائيل تعتبر حالة ميؤوس منها. هذا و  األوسطفي مـــسائل السالم، االستقرار والتــــعاون في الشرق  ا 
 «.ما ينبغي على إسرائيل تغييره

وضح إسرائيل من خاللها رغبتها ولذلك فإن سيغال يطالب الحكومة اإلسرائيلية ببلورة مبادرة ت
وجاهزيتها لتغيير في الشرق األوسط. وهو يرى أنه من دون ذلك فإن السويد ليست سوى جزء من 

يرلندا ومع فرنسا »ميل قد يتسع.  نكلترافإلسرائيل سجال مع البرازيل، ومع بلجيكا وا   «.وا 
ات متزايدة مع دول أكثر من التي وبكلمات أخرى فإن إسرائيل، بسياستها الحالية تتجه إلى خلق نزاع

 تتنازع معها اآلن. والسويد ليست إال حالة من واقع أشمل.
 18/1/2016، السفير، بيروت
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 معين الطاهر
ثّمة ما يشبه اإلجماع في صفوف الشعب الفلسطيني، ونخبه السياسية والثقافية، على أن مرحلة في 

ع الوطني الفلسطيني قد انتهت أو كادت، وأن مرحلة جديدة في النضال الفلسطيني بدأت المشرو 
بالتشكل والظهور، بعد أن تكفل االستيطان والصلف الصهيوني باإلجهاز على حل الدولتين، 
وأضحت السلطة الفلسطينية، وبعد ربع قرن من المفاوضات الماراثونية، بال سلطة، على حد تعبير 

 ليها.القائمين ع
مشروع حل الدولتين الذي وافقت عليه قيادة منظمة التحرير يعطي جزءًا من الشعب )دولة( على 

ألف في  750جزٍء من األرض. لكن حتى هذا الجزء قد انهار تمامًا بعد أن تجاوز عدد المستوطنين 
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مشاريع لزيادة . وفي مطلع السنة الجديدة، أقرت الحكومة الصهيونية 1967المناطق المحتلة منذ عام 
عدد المستوطنين إلى مليون في السنوات األربع المقبلة. وليس بعيدًا أن تدفع هذه الوقائع التي تتجدد 
في كل يوم يستمر فيه االحتالل، وتستمر مهادنته، أو الصمت على جرائمه، إلى المطالبة 

والعرب في الضفة الغربية، الصهيونية، وربما الدولية، إلى إجراء مفاوضات بين الكتلة االستيطانية 
 لحل النزاع هناك. هنا، نعود إلى تقسيم المقسم، ونسمح للمشروع الصهيوني باالمتداد والتوسع.

في ظل هذه األجواء، يسعى بعضهم إلى محاولة تعويم الوضع القائم، وعدم االعتراف بفشله، على 
ت المفاوضات الطويلة، وعلى الرغم الرغم من السرطان االستيطاني، والتنازالت المتتالية عبر سنوا

من تجريد السلطة الفلسطينية من كل صالحياتها السيادية، واقتصار مهمتها على المهمات ذات 
الطابع األمني وبعض الخدمات. وعلى الرغم من اعتراف الرئيس محمود عباس بفشل "حل 

القيام بـ "الهبة العفوية".  الدولتين"، معتبرًا أن هذا الفشل تسبب في "يأس الشباب"، ودفعهم إلى
وعوضًا عن تشكيل حاضنٍة لهذه الهبة وتطويرها ورعايتها ودعمها، على الرغم من مرور أربعة 
أشهر عليها، أو، وذلك أضعف اإليمان، إعالن موقف إيجابي منها ومؤيد لها، بداًل من اعتبارها هبة 

لى الهرم إلى بيع الوهم مجددًا للشعب عفوية، يقوم بها شباب يائسون، تلجأ قيادات متنفذة في أع
الفلسطيني، بإعالنها عزمها التوجه إلى مجلس األمن الدولي، للحصول على قرار يتضمن مرجعية 

 دولية للمفاوضات، وحماية دولية للشعب الفلسطيني من بطش قوات االحتالل.
ذا كان من المرجح أن يصطدم مشروع القرار بحق النقض )الفيتو( األميرك ي، أو أن يتم إجهاضه، وا 

قبل أن يصل إلى أروقة مجلس األمن، كما حدث سابقًا مع المقترحات الفرنسية، فإننا سنفترض، 
جداًل، أنه سيتم تمريره، لكي نتمّكن من مناقشة نتائجه الكارثية. إنه يقترح مرجعية دولية لإلشراف 

أن ينضم العرب، أو بعض دولهم، على المفاوضات بين السلطة والحكومة اإلسرائيلية، كما يقترح 
إلى فريق اإلشراف على المفاوضات. هنا، تنبغي اإلشارة إلى أن المفاوضات كانت تعقد دومًا تحت 
رعاية أشكال مختلفة من المرجعية الدولية، آخرها الراعي األميركي، عبر مندوب خاص للرئيس 

ركا وفرنسا وروسيا وبريطانيا، باإلضافة إلى باراك أوباما في المنطقة، والرباعية الدولية التي تضم أمي
مندوب عن هيئة األمم المتحدة. هل سيكون الجديد، مثاًل، إضافة الصين الشعبية، باعتبارها العضو 

 الخامس في مجلس األمن؟ إضافة إلى 
أن الحديث عن السعي إلى توفير شروط ومرجعيات للمفاوضات الجديدة وتوقيتاتها يجعلنا نتساءل 

يات سير المفاوضات السابقة، والتي نجح الجانب الصهيوني في تغييب القرارات الدولية، عن آل
والتفاهمات المبدئية السابقة، واستبدالها بعبارة "ما يتفق عليه الطرفان خالل المفاوضات"، لتشكل هذه 

كما أن كل العبارة مرجعية دولية جديدة، وبابًا للتسويف والضغط المستمر على الجانب الفلسطيني، 
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المهل الزمنية التي تم تجديدها سابقًا فشلت وطواها النسيان، فما هو الجديد في هذا األمر سوى مزيد 
من إضاعة الوقت والسماح للعدو بإكمال مخططاته البتالع األرض وتهجير الشعب. وسوى التغافل 

نما بعدم رغبة عن أن السبب الحقيقي لفشل كل المفاوضات، ال يتعلق ب ليات اإلشراف عليه ا، وا 
العدو الصهيوني تقديم أي تنازالت وسعيه لإلبقاء على مشروعه االستيطاني اإلحاللي، وتطويره على 
حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. األخطر من ذلك محاولة إقحام دول عربية لتكون 

ير في موقعها من خصم طرفًا في فريق اإلشراف على المفاوضات المرتقبة، بما يحمله ذلك من تغي
 الصهيوني.لالحتالل إلى طرف وسيط بين فلسطين والكيان 

أما موضوع الحماية الدولية، وبافتراض حصولها أيضًا، فإن حضور قوات أو مراقبين دوليين إلى 
(، سوف لن يؤدي إال إلى منع 1997الضفة الغربية، كما الحال عندما تم التوصل إلى اتفاق الخليل )

بين شباب االنتفاضة والحواجز الصهيونية على مداخل المدن الرئيسية التي يتوقع أن االحتكاك 
تتمركز فيها، في حين ستبقى كل إجراءات االحتالل وقيوده قائمة، من دون المس بها، بل سيتم 

من مساحة الضفة الغربية، وفي المناطق ب  %60إطالق يد االستيطان في المناطق ج التي تشكل 
من مساحتها، وهي المناطق الخاضعة للسيطرة الصهيونية المباشرة، وفق االتفاقات  %21التي تشكل 

القائمة، كما أن االستيطان واإلجراءات الصهيونية ستتسع في ظل غياب أي مقاومة لها، وسينعم 
المستوطنون بالهدوء واألمان، في حين ستتوقف االشتباكات على الحواجز القريبة من المدن، وربما 

أو تتوقف مداهمات جيش االحتالل داخلها، ولماذا تحدث، أصاًل، ما دام ينعم بالهدوء  تخف
 من الضفة الغربية. %81واألمان، ويستمر في إجراءاته االستيطانية في القدس و

ما هو مقترح، وعلى الرغم من تقلص فرص حصوله، ليس إال بيعًا للوهم، ومحاولة لكسب الوقت، 
في المفاوضات للوصول إلى حل  االستمرارالقديم نفسه، وترويج إمكانية واالستمرار على النهج 

الدولتين. هي إجراءات تستهدف متابعة السير في الدائرة والمراوحة في المكان نفسه، لتبرير استمرار 
نهٍج فشل، ومشروٍع تهاوى وسقط، ووظيفة لنخبٍة لم يعد لها دور خارج استمرار المفاوضات، وا عاقة 

وطني فلسطيني جامع، يشمل كل مكونات الشعب الفلسطيني في الشتات والضفة الغربية  أي مشروع
 ، ويعيد صياغة األهداف الوطنية للشعب الفلسطيني.48وقطاع غزة ومناطق 

بداًل من بيع الوهم، آن لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولفصائلها ونخبها، أن تحسم أمرها، وأن تنحاز 
اضتها المستمرة، وأن تسعى إلى تطويرها، والزج بكل قواها وأجهزتها فيها، لجماهير شعبها في انتف

وأن تتجرأ على مالحقة العدو الصهيوني في المحافل الدولية، ودعم حركات المقاطعة، بمختلف 
 أشكالها ضده، وصواًل إلى المزج بين مقاومته في الداخل الفلسطيني وعزله في المجتمعات الدولية.
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ة الوحيدة لمنع انهيار السلطة، أما استمرار ولوجها في طريق المفاوضات والتنسيق هذه هي الطريق
األمني، والخوف من االحتالل، وبيع األوهام عبر التلويح بحلول ومشاريع وهمية قادمة، والتردد في 
موقفها من االنتفاضة، فهو ما سيعجل بانهيارها، ويحقق نبوءة نتنياهو الذي طلب من حكومته 

 ته وضع السيناريوهات المناسبة لمعالجة حالة انهيارها.وأجهز 
اآلن، وبعد أربعة أشهر من اندالع االنتفاضة، فإن السلطة الفلسطينية أمام مفترق طرق حاسم، فإما 
أن تسير باتجاه الشعب وفلسطين، أو تصبح السلطة "الوطنية " ذكرى مؤلمة من التاريخ، وتتجاوزها 

وبهم التي نبذت اليأس وامتألت باألمل وبالقدرة على دحر االحتالل، من سواعد الشباب وعقولهم وقل
 دون قيد أو شرط.

 17/1/2016، العربي الجديد، لندن
 
 ما وراء بناء أسطول الغواصات اإلسرائيلي .67

 صالح النعامي
 االستراتيجيةاألسبوع الماضي على استقبال الغواصة  "اإلسرائيلية"في حفل صاخب، حرصت القيادة 

قوة عالمية في « إسرائيل»خامسة التي زودتها ألمانيا لتل أبيب في غضون أقل من عقد. وقد باتت ال
؛ إذا أخذنا بعين االعتبار نسبة السكان. وتمتاز الغواصات االستراتيجيةمجال امتالك الغواصات 

طالق صواريخ نووية، بما يمنح« إسرائيل»التي تملكها  االستراتيجية الكيان  بالقدرة على حمل وا 
الصهيوني أفضلية توجيه الضربة النووية الثانية في حال نشب صرع نووي مع دولة أخرى. وقد 

تتسلمها من ألمانيا، فقد  استراتيجيةعلى إطالق تسميات عبرية على كل غواصة « إسرائيل»حرصت 
أي « انليفيت»، وأطلقت على الثانية «البعث من جديد»أي « تكوما»أطلقت على الغواصة األولى: 

أي )التمساح(، أما « تنين»أي )الدولفين(، وعلى الخامسة « دولفين»، وعلى الثالثة «الحوت»
 أي )التبجح(.« رهف»الخامسة التي حصلت عليها مؤخرًا فقد أطلقت عليها 

يتمثل  االستراتيجيةإن فائض المزايا الذي يتمتع به الجيش اإلسرائيلي بعد اقتناء هذه الغواصات 
في أنها باتت تسهم بشكل جذري وغير مسبوق في جمع المعلومات االستخبارية بشكل خاص 

وتطوير بنك األهداف التي يتوجب ضربها والتعامل معها، عند نشوب حروب أو القيام بحمالت 
عسكرية محدودة. ويقول المعلق العسكري يوآف ليمور إن الغواصات باتت تلعب دورًا مركزيًا في كل 

ي اإلسرائيلي، سيما جمع المعلومات االستخبارية، المشاركة في عمليات سرية، أشكال الجهد الحرب
 ولعب دور فاعل في الحروب.
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، أوسع الصحف اإلسرائيلية انتشارا، أشار ليمور، الذي «يسرائيل هيوم»وفي تحقيق نشرته صحيفة 
على طابع  شارك في عملية تدريب قامت بها إحدى هذه الغواصات، إلى أن التحوالت التي طرأت

القتالية على أساس التكامل بين األذرع  االستراتيجيةالمعركة، فرضت على قيادة الجيش أن تعيد بناء 
 واألسلحة المختلفة، حيث تلعب الغواصات دورًا مفصليًا في تعزيز هذا التكامل.

أو أي  الغواصة كماكنة لجمع المعلومات االستخبارية مقارنة بالطائرات بدون طيار« مزايا»وعن 
وسائل جمع استخبارات أخرى، فإن ليمور ينقل عن أحد كبار الضباط في أسطول الغواصات قوله 
إنه ال يمكن رؤية الغواصات وال يتسنى سماع صوتها، مما يجعلها قادرة على توفير المعلومات في 
ظروف مثالية. ويشير الضابط إلى أن هذه الغواصات قادرة على الكشف عن منصة إلطالق 

لصواريخ على شاطئ لبنان، كما أنه بإمكانها الكشف عن سيارة مفخخة في أحد شوارع غزة. ويجزم ا
منها سيلعب دورًا مركزيًا في حرب لبنان الثالثة  االستراتيجيةأسطول الغواصات، سيما »الضابط بأن 

مك انيات وكذلك في أي عملية عسكرية تنفذ ضد قطاع غزة. ويشير الضابط إلى أن نصف مقدرات وا 
الغواصات مخصصة لتنفيذ العمليات، مما جعلها تحتكر تنفيذ العدد األكبر من العمليات الميدانية 
ذا تم األخذ بعين االعتبار تعداد السكان الصغير مقارنة بدول كبرى تملك  التي يؤديها الجيش. وا 

، «ستراتيجيةاالالغواصات »تعد رابع قوة عالمية من حيث « إسرائيل»، فإن استراتيجيةغواصات 
ستملك في غضون عدة شهور خامس غواصة من هذا النوع، وستحصل على السادسة  أنهاحيث 

في القاعدة البحرية القريبة  االستراتيجية. ويتضح أن تواجد ثالث من الغواصات 2019بحلول العام 
على أن يدلل « اسدود»من ميناء حيفا في أقصى شمال الساحل الفلسطيني، وليس في القاعدة في 

على الجبهة الشمالية على وجه الخصوص تفرض وجود هذه « إسرائيل»التحديات التي ترصدها 
 بالقرب من المناطق المرشحة لالشتعال في لبنان وسوريا. الغواصات

مؤخرًا عن قائد القاعدة البحرية في حيفا )تحفظت على ذكر « ميكور ريشون»فقد نقلت صحيفة 
سائد لدى قيادة الجيش اإلسرائيلي ينطلق من التهديدات التي تنطوي االفتراض ال إناسمه( قوله 

عليها الجبهة الشمالية تمثل تحديدًا كبير جدًا. وشدد القائد اإلسرائيلي على أن سالح الغواصات 
العدو بسرية وبتصميم، بما يشكل رافدًا مركزيا لقدرات الجيش اإلسرائيلي »يعمل في عمق مياه 

 «.االستراتيجية
ضح من سياق حديث هذا الضابط أن هذه المياه اإلقليمية لكل من لبنان وسوريا تمثل ساحة عمل ويت

دائمة لهذه الغواصات. وعشية دورة التجنيد السنوية األخيرة التي انطلقت قبل أسبوعين، شرعت شعبة 
ماعي القوى البشرية في الجيش اإلسرائيلي بعرض مواد مرئية دعائية على مواقع التواصل االجت

تحديدا بسالح الغواصات. وحسب قناة التلفزة العاشرة التي عرضت  لاللتحاقلترغيب المجندين الجدد 
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بعض األفالم الترغيبية، فقد ركز الجيش بشكل خاص على استمالة المجندين الجدد لالنخراط في 
 ، حيث حرصت األفالم على إبراز عنصري اإلثارة«7شييت «أسطول الغواصات، المعروف بـ

، ناهيك عن «األمن القومي»والتحدي في حياة رجال الغواصات، ودورهم الريادي في الحفاظ على 
تذكير المجندين بقائمة الفرص التي تنتظرهم سواء واصلوا العمل في السلك النظامي العسكري، أو 

 الث سنوات.  في حال قرروا االنتقال للحياة المدنية بعد انقضاء فترة الخدمة اإلجبارية التي تستمر ث
 18/1/2016، السبيل، عم ان

 
 اإلسرائيلية تنهار الدبلوماسيةالقصة الحقيقية:  .68

 أوري مسغاف
وزيرة الخارجية السويدية ال تعنيني. من ناحيتي يمكنها قول ما تريد. لم أسمع عنها حتى أمس، 

ذاخص نزيه. ضعيف. أنا ش اإلسرائيليوسأنساها حتى غدا. تأثيرها على الوضع الجيواستراتيجي   وا 
التعامل بشكل مشابه مع وزير الخارجية النرويجي  إلىبدأت بالتعمق في روايتها فسأضطر 

ال تعنيني لنفس  وأقوالهاوالدنماركي والفنلندي. ليس عندي الوقت المطلوب. وزيرة الخارجية السويدية 
فة السيئة بأن أفكر السبب الذي صاغه بالضبط المتهكم األميركي المتوفى جورج كارلين: لدي الص

 وعدم الرقص حسب مزمار حكومتي. األشياءبنفسي في 
 أسبوعينالماضي كان ألون ليئال. وقبل  األسبوعأنا أفهم أنه اليوم توجد وزيرة خارجية السويد. وفي 

الوهمية. اليمين  األهدافقائمة طويلة من المشاجب أو «. نحطم الصمت»عزرا ناوي. وقبل شهر 
المتطرف وحكومته يستخدمونهم من اجل التحريض. من اجل جذب اهتمام الجمهور القومي الديني 

بعادهم اإلعالمووسائل   المهمة بالفعل. وعن العمليات السياسية واالقتصادية الجوهرية. األمورعن  وا 
وزارة الخارجية السويدية  إلىتطرق رئيس الحكومة بشكل علني  إذاوضعت لنفسي مبدأ في الحياة: 

وزيرة الخارجية السويدية ولعزرا ناوي.  إلىعلى أنه محظور علي التطرق  إشارةا ناوي فهذا أو لعزر 
التي يحاول بنيامين نتنياهو التغطية  األخطاءألنني عندها سأكون متعاونا في الخداع بدل فحص 

 عليها هذه المرة.
طالب بمقاطعة منتجاتهم فأنا حينما يتهم افيغدور ليبرمان السويديين باستمرار التعاون مع النازيين وي

أن  أيضاليبرمان ورجاله متورطون في قضية فساد السلطة الضخمة. وأذكر  أنال أنفعل. أنا أعرف 
في بالروس وأنه في وظيفته السابقة اهتم بتعزيز العالقات معها رغم  إجازاتهليبرمان يكثر من قضاء 

ألف اليهود في بالروس قتلوا في  750الـ اليهود  وأغلبيةأن الذي يسيطر عليها ديكتاتور مجنون 
 المحرقة وبمساعدة من بعض السكان المحليين.
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تنهار.  اإلسرائيليةالتركيز على القصة الحقيقية: الدبلوماسية  أفضلأنا  األسبوعيةبدل الخدعة 
ة. األبدي، ال يوجد وزير خارجي« الدعاية»والغارقة في هوس  واإلهانةالتي تتعرض للهجوم  إلسرائيل

وال يوجد رئيس لجهاز الدعاية القومي. هذا رمزي جدا. لو كان كاتب نصوص دراما سياسية يقدم 
صورة فظة أقل وأكثر دهاًء. للعراق يوجد صدام  إنتاج إلىهكذا خطوة للمصادقة لكان المخرج أرسله 

 حسين، وأللمانيا النازية كان وزير خارجية. نحن ال يوجد لنا، هذا جنون.
. أو على تقديم اإلعالمهو على وزارة الخارجية في يده، لكنه يفضل االهتمام بوزارة أبقى نتنيا

االنتخابات التمهيدية التي كان ينوي أن يترشح فيها ضد نفسه على رئاسة حزبه. نائبته في وزارة 
 الخارجية هي تسيبي حوطوبلي التي افتتحت الدورة بتوجيه للدبلوماسيين بالحديث عن حقنا التاريخي

داخل هذا الفراغ يدخل وزراء  إلىالمتحدة هو داني دنون.  األممفي البالد المقدسة. السفير في 
 .األضرارالخارجية باسم أنفسهم. ليبرمان مثال أو يائير البيد الذي يحاول أن يساعد في تقليص 

ت حكومة حول التجارة مع المستوطنات. لو كان األوروبيستنشر قيود جديدة لالتحاد  األسبوعهذا 
تعمل لبذلت جهدا بأن تستثني مثال مستوطنات هضبة الجوالن التي احتلت وضمت ولكن ال  إسرائيل

يوجد من تعاد له في الوقت الحالي. حكومة طبيعية كانت ستفحص أمام الفلسطينيين خطط 
ونزع  اإلعمارالنار بعيد المدى في غزة على أساس  إطالقاالنفصال في الضفة الغربية ووقف 

 «.إيكيا»لسالح. هذا هو الحل وليس مقاطعة مستهلكي ا
 «هآرتس»

 18/1/2016، األيام، رام هللا
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