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*** 
 

 ال تسري على األراضي المحتلة "إسرائيل"االتحاد األوروبي: االتفاقيات مع  .1
التزام االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه »أكد المجلس الوزاري األوروبي  عبد الرؤوف أرناؤوط:

تحاد األوروبي الحالي  والترتيبات الثنايي  التي بضمان استمرار التنفيذ الكامل والفعال لتشريعات اال
أن  –مع القانون الدولي  تمشيا-التزامه بضمان »مشيرا إلى « تنطبق على منتجات المستوطنات

تشير كل االتفاقات المبرم  بين دول  إسراييل واالتحاد األوروبي بشكل ال لبس فيه وبشكل صريح 
 «.1967تلتها إسراييل في العام إلى عدم انطباقها على األراضي التي اح

نهاء جميع »وشدد في استنتاجات نشرها مساء أمس، على أن  تأمين سالم عادل ودايم، وا 
االتحاد األوروبي، بما في ذلك من »، وقال، «المطالبات، سيتطلب زيادة في الجهد الدولي المشترك
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في ذلك الشركاء في  خالل عمل ممثله الخاص، سيعمل بنشاط مع جميع أصحاب المصلح ، بما
اللجن  الرباعي ، وخاص  الواليات المتحدة، في المنطق  وفي مجلس األمن، من أجل التوصل إلى 

 «.نهج متعدد األطراف متجدد لعملي  السالم
ذ تشير إلى روح الحوار والتعاون الذي ساد في مؤتمر مدريد قبل »وأضاف،  عاما، فإن إنشاء  25وا 

ر دولي آخر هما على حد سواء من السبل الممكن  للمساهم  في تحقيق فريق دعم دولي وعقد مؤتم
هذه الغاي . ويشير االتحاد األوروبي إلى استعداده لمواصل  العمل مع الشركاء اإلقليميين على أساس 
مبادرة السالم العربي  التي توفر العناصر األساسي  لتسوي  الصراع العربي اإلسراييلي، وكذلك فرص  

 «.ار أمني إقليميلبناء إط
إن إجراء تغيير جذري في سياس  إسراييل فيما يتعلق باألراضي الفلسطيني  »وأكد المجلس األوروبي 

المحتل ، وخاص  في المنطق  )ج(، سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الفرص االقتصادي ، وتمكين 
 «.نالمؤسسات الفلسطيني  وتعزيز االستقرار واألمن لإلسراييليين والفلسطينيي

االتحاد األوروبي متحد في التزامه بتحقيق حل الدولتين، على أساس المعايير المنصوص »وقال، 
، التي تلبي االحتياجات األمني  اإلسراييلي  والفلسطيني  2014عليها في قرارات المجلس في تموز 

، 1967لعام وتطلعات الشعب الفلسطيني بإقام  الدول  والسيادة، وينهي االحتالل الذي بدأ في ا
 «.ويعمل على حل جميع قضايا الوضع الدايم من أجل إنهاء الصراع

انه يعارض بشدة جميع األعمال التي تقوض قابلي  حل الدولتين ويحث الجانبين للتأكيد، »وأضاف، 
من خالل السياسات واإلجراءات، على االلتزام الحقيقي بحل الدولتين من أجل إعادة بناء الثق  وخلق 

 لعودة إلى مفاوضات ذات مغزى.مسار ا
تحقيقا لهذه الغاي ، سيواصل االتحاد األوروبي مراقب  التطورات على األرض عن كثب وآثارها  

األوسع نطاقا وسينظر في اتخاذ مزيد من اإلجراءات من أجل حماي  جدوى حل الدولتين، والذي 
 «.يتآكل باستمرار من خالل الوقايع الجديدة على األرض

المستوطنات غير شرعي  بموجب القانون الدولي، وتشكل عقب  أمام السالم وتهدد »ى أن وشدد عل
معارضته القوي  للسياس  واإلجراءات المتخذة في هذا السياق، »مجددا « بجعل حل الدولتين مستحيال

من وهدم المنازل والمصادرة، بما في ذلك المشاريع الممول   1967مثل بناء الجدار العازل وراء خط 
االتحاد األوروبي، اإلخالء، إجبار البدو على الرحيل بالقوة، البؤر االستيطاني  غير القانوني  والقيود 

 «.المفروض  على حري  الحرك  والتنقل
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 وفيما يلي نص استنتاجات المجلس األوروبي:
ح  في المجلس عن قلقه العميق إزاء دوام  العنف المستمرة التي أدت إلى خساير فاد يعرب -1

األرواح البشري  في إسراييل واألراضي الفلسطيني  في األشهر األخيرة. يدين االتحاد األوروبي بشدة 
الهجمات اإلرهابي  والعنف من جميع األطراف، وفي جميع الظروف، بما في ذلك وفاة األطفال. 

لمساهم  في تهدي  ويدعو االتحاد األوروبي القادة السياسيين للعمل معا من خالل إجراءات واضح  ل
ومعالج  األسباب الكامن  وراء التوترات. ويشير االتحاد األوروبي الى األهمي  الخاص  لألماكن 

لجبل الهيكل/ الحرم الشريف  1967المقدس ، ويدعو إلى التمسك بالوضع القايم الذي وضع في العام 
 تمشيا مع التفاهمات السابق  وفيما يتعلق بالدور الخاص لألردن.

االتحاد األوروبي جميع األطراف على االمتناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد الوضع  يحث -2
سوءا عن طريق التحريض أو االستفزاز ويدعو األطراف إلى إدان  الهجمات عند حدوثها وااللتزام 

يق الصارم بمبدأي الضرورة والتناسب في استخدام القوة. ويثني على كال الجانبين للحفاظ على التنس
األمني في ضوء الحال  الصعب  للغاي . ويرحب االتحاد األوروبي بالتقدم في التحقيق بشأن دوما 
ويدعو إسراييل لمحاسب  جميع المستوطنين مرتكبي العنف. ويدعو االتحاد األوروبي أيضا الجانبين 

ء آلي  للعمل معا وبحزم لمكافح  التحريض وخطاب الكراهي ، على سبيل المثال من خالل إنشا
 للتشاور بشأن التحريض على غرار التزاماتهما السابق .

األوروبي مقتنع بأنه فقط إعادة تأسيس أفق سياسي واستيناف الحوار يمكن أن يوقف  االتحاد -3
أعمال العنف. التدابير األمني  وحدها ال يمكن أن توقف دوام  العنف. ينبغي معالج  األسباب 

االتحاد األوروبي دعمه لدعوات اللجن  الرباعي  التخاذ خطوات تحويلي  الكامن  وراء الصراع. يؤكد 
كبيرة، بما يتفق مع التحول الذي تتوخاه االتفاقات السابق ، من أجل استعادة الثق  وا عادة بناء الثق . 
يحث االتحاد األوروبي الطرفين على تنفيذ هذه التدابير في أقرب وقت ممكن. إن إجراء تغيير جذري 

سياس  إسراييل فيما يتعلق باألراضي الفلسطيني  المحتل ، وخاص  في المنطق  )ج(، سيؤدي إلى في 
زيادة كبيرة في الفرص االقتصادي ، وتمكين المؤسسات الفلسطيني  وتعزيز االستقرار واألمن 

 لإلسراييليين والفلسطينيين.
أساس المعايير المنصوص عليها  األوروبي متحد في التزامه بتحقيق حل الدولتين، على االتحاد -4

، التي تلبي االحتياجات األمني  اإلسراييلي  والفلسطيني  وتطلعات 2014في قرارات المجلس في تموز 
، ويعمل على 1967الشعب الفلسطيني بإقام  الدول  والسيادة، وينهي االحتالل الذي بدأ في العام 

. انه يعارض بشدة جميع األعمال التي تقوض حل جميع قضايا الوضع الدايم من أجل إنهاء الصراع
قابلي  حل الدولتين ويحث الجانبين للتأكيد، من خالل السياسات واإلجراءات، على االلتزام الحقيقي 
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بحل الدولتين من أجل إعادة بناء الثق  وخلق مسار العودة إلى مفاوضات ذات مغزى. تحقيقا لهذه 
ب  التطورات على األرض عن كثب وآثارها األوسع نطاقا الغاي ، سيواصل االتحاد األوروبي مراق

وسينظر في اتخاذ مزيد من اإلجراءات من أجل حماي  جدوى حل الدولتين، والذي يتآكل باستمرار 
 من خالل الوقايع الجديدة على األرض.

نهاء جميع المطالبات، سيتطلب زيادة في الجهد الدولي المشترك تأمين -5 . سالم عادل ودايم، وا 
االتحاد األوروبي، بما في ذلك من خالل عمل ممثله الخاص، سيعمل بنشاط مع جميع أصحاب 
المصلح ، بما في ذلك الشركاء في اللجن  الرباعي ، وخاص  الواليات المتحدة، في المنطق  وفي 
ذ تشير إلى روح  مجلس األمن، من أجل التوصل إلى نهج متعدد األطراف متجدد لعملي  السالم. وا 

عاما، فإن إنشاء فريق دعم دولي وعقد مؤتمر  25لحوار والتعاون الذي ساد في مؤتمر مدريد قبل ا
دولي آخر هما على حد سواء من السبل الممكن  للمساهم  في تحقيق هذه الغاي . ويشير االتحاد 

عربي  التي األوروبي إلى استعداده لمواصل  العمل مع الشركاء اإلقليميين على أساس مبادرة السالم ال
 توفر العناصر األساسي  لتسوي  الصراع العربي اإلسراييلي، وكذلك فرص  لبناء إطار أمني إقليمي.

االتحاد األوروبي إلى أن االمتثال للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان  يشير -6
ل ، هو حجر الزاوي  للسالم من قبل الدول والجهات الفاعل  غير الحكومي ، بما في ذلك المساء

واألمن في المنطق . ويدعو االتحاد األوروبي لحماي  األطفال، بما في ذلك ضمان الحق في التعليم 
في بيي  مدرسي  آمن  ومأمون . ويؤكد المجلس أهمي  عمل المجتمع المدني دون عايق في كل من 

 ت األخيرة في هذا الصدد.إسراييل واألراضي الفلسطيني  المحتل  ويتابع بقلق التطورا
ذ -7 تشير إلى أن المستوطنات غير شرعي  بموجب القانون الدولي، وتشكل عقب  أمام السالم  وا 

وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيال، يجدد االتحاد األوروبي معارضته القوي  للسياس  واإلجراءات 
وهدم المنازل والمصادرة، بما في  1967المتخذة في هذا السياق، مثل بناء الجدار العازل وراء خط 

ذلك المشاريع الممول  من االتحاد األوروبي، اإلخالء، إجبار البدو على الرحيل بالقوة، البؤر 
االستيطاني  غير القانوني  والقيود المفروض  على حري  الحرك  والتنقل. ويحث إسراييل على إنهاء 

، وذلك تمشيا مع 2001ني  التي أقيمت منذ آذار كل األنشط  االستيطاني  وتفكيك المواقع االستيطا
االلتزامات السابق . النشاط االستيطاني في القدس الشرقي  يهدد جديا إمكاني  أن تكون القدس 

 العاصم  المستقبلي  لكلتا الدولتين.
األوروبي والدول األعضاء فيه ملتزمون بضمان استمرار التنفيذ الكامل والفعال  االتحاد -8

ات االتحاد األوروبي الحالي  والترتيبات الثنايي  التي تنطبق على منتجات المستوطنات. يعرب لتشريع
أن تكون كل االتفاقات المبرم   –مع القانون الدولي  تمشيا-االتحاد األوروبي عن التزامه بضمان 
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دم بين دول  إسراييل واالتحاد األوروبي يجب أن تشير بشكل ال لبس فيه وبشكل صريح إلى ع
. وهذا ال يشكل مقاطع  إسراييل التي 1967انطباقها على األراضي التي احتلتها إسراييل في العام 

 يعارضها االتحاد األوروبي بشدة.
بحسن ني  في عملي  المصالح   على االنخراطاالتحاد األوروبي كاف  الفصايل الفلسطيني   يحث -9

اصل االتحاد األوروبي دعمه لتطلعات التي هي عنصر مهم للوصول إلى حل الدولتين. سيو 
الفلسطينيين إلقام  دول  فلسطيني . ومن األهمي  بمكان أال تضيع النتايج اإليجابي  الماضي  ويجب 
على المؤسسات الفلسطيني  أن تستمر في النمو بشكل أقوى وأكثر شفافي  وأكثر خضوعا للمساءل  

م  للعمل من أجل انتخابات نزيه  وديمقراطي  لجميع وأكثر ديمقراطي . يدعو االتحاد األوروبي الحكو 
الفلسطينيين. إن المؤسسات القوي  والشامل  والديمقراطي ، التي تقوم على احترام سيادة القانون 
وحقوق اإلنسان، هي أساسي  إلقام  دول  فلسطيني  قابل  للحياة وذات سيادة. وتحقيقا لهذه الغاي ، 

كاف  الفصايل الفلسطيني  إلى إيجاد أرضي  مشترك  والعمل معا لتلبي  فإن االتحاد األوروبي يدعو 
 احتياجات السكان الفلسطينيين.

االتحاد األوروبي جميع األطراف إلى اتخاذ خطوات سريع  إلنتاج تغيير جوهري في  يدعو -10
ق والفتح المجاالت السياسي  واألمني  والوضع االقتصادي في قطاع غزة، بما في ذلك نهاي  اإلغال

الكامل للمعابر، مع االستجاب  للمخاوف األمني  اإلسراييلي  المشروع . إطالق الصواريخ مؤخرا من 
قبل الجماعات المسلح  غير مقبول ويؤكد مرة أخرى على خطر التصعيد. يجب على جميع الجهات 

لسطينيين على جعل إعادة المعني  االلتزام بعدم اللجوء إلى العنف والسالم. يحث االتحاد األوروبي الف
إعمار غزة أولوي  وطني  شامل  وخاص  فيما يتعلق بالصح  والطاق  والحصول على المياه. يجب 
على السلط  الفلسطيني  استيناف مهامها الحكومي  بالكامل في غزة، باعتبارها جزءا ال يتجزأ من 

ت التي اتخذتها إسراييل لتخفيف بعض الدول  الفلسطيني  المستقبلي . يرحب االتحاد األوروبي بالخطوا
القيود على غزة. ومع ذلك ينبغي رفع القيود المفروض  على تنقل األشخاص والخدمات والسلع 

، للسماح لجهود إعادة اإلعمار «المواد ذات االستخدام المزدوج»وخاص  تلك التي توصف بأنها 
ألطراف الفاعل ، الحكومي  وغير وتقديم الخدمات األساسي . ويدعو االتحاد األوروبي جميع ا

الحكومي  لضمان وصول المساعدات اإلنساني  دون عوايق إلى غزة، وفق ما ينص عليه القانون 
اإلنساني الدولي، للمنظمات اإلنساني  الوطني  والمحلي  والدولي ، بما في ذلك هييات االتحاد 

استعداد للتعاون مع األطراف وأصحاب األوروبي والدول األعضاء. وال يزال االتحاد األوروبي على 
 المصلح  المعنيين نحو حل الوضع ويدعو المجتمع الدولي إلى احترام تعهداته على وجه السرع .
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االتحاد األوروبي عرضه لكال الطرفين بتقديم حزم  من الدعم السياسي واالقتصادي  يكرر -11
األوروبي، والتي تقدم فوايد كبيرة لكال  واألمني األوروبي وعالق  شراك  متميزة خاص  مع االتحاد

الطرفين، في حال التوصل إلى اتفاق سالم نهايي. ويؤكد االتحاد األوروبي أن التنمي  المستقبلي  
للعالقات بين االتحاد األوروبي والشركاء على حد سواء اإلسراييليين والفلسطينيين سيعتمد أيضا على 

 ساس حل الدولتين.مشاركتهما في إحالل سالم دايم على أ
 19/1/2016األيام، رام هللا، 

 
 : مستقبل انتفاضة القدس وانعكاساتها على الجانب اإلسرائيليالزيتونة لمركزتقدير استراتيجي  .2

قال مركز الزيتون  للدراسات واالستشارات، إن انتفاض  القدس تركت تأثيرات بالغ  : 21عربي-لندن
الصعد السياسي  واألمني  واالقتصادي ، بعد مرور أكثر من ثالث  على "الدول  اإلسراييلي " على كاف  

  أشهر على انطالقها.
وأشار المركز في تقدير استراتيجي نشره حول مستقبل انتفاض  القدس وانعكاساتها على الجانب 
اإلسراييلي، إلى أن المستوى السياسي اإلسراييلي يخشى من فلتان الوضع وفقدان السيطرة على 

 اض  واندفاعها لدرج  انهيار السلط  وبلوغها حال  الذروة.االنتف
ولفت إلى أن المؤشرات األخيرة تنبئ بأن السلط  حولت موقفها وبدأت أجهزتها األمني  بخطوات 

 ميداني  جادة لوقف االنتفاض ، ما يثير القلق حول مستقبل االنتفاض .
تفاوت تصاعدها غير واضح  الشخصي ،  وشدد التقدير على أن االنتفاض  الحالي  على الرغم من

ويكتنف مستقبلها سحب كثيف  من الغموض وهي تواجه العديد من التحديات على رأسها االنقسام 
 الفلسطيني، وفي الوقت ذاته تحفزها عوامل دافع  في مقدمتها انسداد مسار التسوي .

راوح بين االستمرار في المسار وعلى صعيد الخيارات اإلسراييلي  لمواجهتها، قال التقدير إنها تت
 الحالي وهو يجمع بين الضغط واالحتواء، وبين التوجه لتشغيل مسار التفاوض مع السلط .

ولفت إلى أن حكوم  نتنياهو لن تندفع للمسار الثاني إال حينما تتصاعد االنتفاض  إلى مديات أعلى. 
بما يضطر نتنياهو لتوسيع أو تعديل وفي حال توفر قاعدة توافقي  له داخل االيتالف الحكومي، ور 

 ايتالفه في الحال  القصوى لتنفيذ هذا الخيار.
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واستبعد التقدير أن يلجأ نتنياهو للهروب إلى األمام من خالل التصعيد على جبه  قطاع غزة، إال إذا 
تصاعدت االنتفاض ، وأفرزت ضغوطا ال يمكن تجاوزها، ولم يتمكن في الوقت نفسه من إقناع 

 فه بنجاع  مسار التفاوض. ايتال
وكالة الصحافة ، المركز الفلسطيني لإلعالمالعربي،  الديمقراطيالمركز ، وكالة قدس نت، 21عربي

 18/1/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، رأي اليوم، الفلسطينية )صفا(
 

 : مقاومتنا ستبقى سلمية ولن ندعو لغير ذلكعباس .3
عباس، إن المسيحيين ملح هذه محمود  السلط  الفلسطيني  رييس قال «:وفا» -حسن عبد الجواد

 األرض وسيبقون في أرضهم وبلدهم ومن أراد لهم أن يرحلوا عليه هو أن يرحل.
، في كلمته خالل حفل االستقبال الذي أقامته الطايف  األرمني  لمناسب  أعياد الميالد عباسوأضاف 

خوة، نعبد ربا واحدا ونعيش في وطن واحد نحن هنا شعب واحد »، أمسببيت لحم، مساء  وأهل وا 
ونحرص عليه، كلنا بنفس المستوى، لذلك عندما ظهرت بعض األصوات التي تقول إنه ال بد أن 
تتخلص من المسيحيين وخاص  األرمن، نقول لهم موتوا بغيظكم، سيبقى األرمن في القدس وفي رام 

 «.هللا وفي بيت لحم
سال  دم أي إنسان نحن نعاني ال: »عباسوقال  كثير من القتل والذبح اليومي، نحن ضد القتل وا 

بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه، لذلك نحن نحرص على أي قطرة دم تخرج من أي 
 «.مقاومتنا ستبقى سلمي  ولن ندعو لغير ذلك، وسنصبر وسنصمد على أرضنا»، مؤكدا أن «إنسان

أجل توفير الحماي  الدولي  ومن أجل وقف االستيطان سنتوجه إلى المجتمع الدولي من وأضاف، 
ووقف كل الممارسات غير األخالقي  وغير اإلنساني  التي تمارسها إسراييل ضدنا، وسنستمر في 
مساعينا لنيل االعتراف بدول  فلسطين من كل دول العالم، واآلن أصبح هناك أكثر من دول  والعديد 

عرف العالم أننا مظلومون وأن إسراييل هي المعتدي ، وعندما من برلمانات العالم تعترف بنا، وسي
نتحدث عن االستيطان فإن أوروبا كلها تقول إن االستيطان غير شرعي ومنتجات المستوطنات غير 

 شرعي .
هناك منظمات حقوقي  ستعلن غدا عن رفضها للممارسات التي تقوم بها الحكوم  اإلسراييلي ، نحن 

وماسي  سنصل إلى حقنا وسنبني دول  فلسطين وعاصمتها القدس الشرقي  بالطرق السلمي  والدبل
 لتعيش جنبا إلى جنب مع دول  إسراييل.

 19/1/2016، األيام، رام هللا
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 لم تقرير "رايتس ووتش" حول "انتهاكات" االستيطانتعباس يس .4
اًل من منظم  ، تقريرًا مفص2016-1-18تسلم الرييس الفلسطيني محمود عباس، االثنين : رام هللا

"هيومن رايتس ووتش" لحقوق اإلنسان، حول كيفي  إسهام األعمال التجاري  بالمستوطنات في "انتهاك 
 )إسراييل( لحقوق اإلنسان". 

جاء ذلك، خالل استقباله وفدًا من المنظم  الدولي ، مساء اليوم، بمقر المقاطع ، في رام هللا، وسط 
 الضف  الغربي . 

ذي حمل عنوان "تجارة االحتالل...كيف تسهم األعمال التجاري  في المستوطنات ويتحدث التقرير ال
في انتهاك إسراييل لحقوق اإلنسان"، عن "وجود شركات عالمي  )لم يسمها( متورط  في اإلتجار 

 واالستثمار في المستوطنات". 
 ين المحتل ".كما يركز على "دور قطاع األعمال الدولي واإلسراييلي في دعم االستيطان بفلسط

 18/1/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بمساع عربية ودولية للتحضير لعقد مؤتمر دولي للسالم: نقوم ردينه أبو .5
القيادة الفلسطيني  تقوم » أنردينه  أبوذكر الناطق باسم الرياس  الفلسطيني  نبيل : أ ف ب -رام هللا 
بي ودولي جدي لعقد مؤتمر دولي للسالم تنبثق منه آلي  دولي  جدي  بتحرك فلسطيني عر  األيامهذه 

 «.ملزم  إلسراييل إلنهاء االحتالل اإلسراييلي ألراضي دول  فلسطين المحتل 
االحتالل اإلسراييلي وخلق وقايع  إنهاء»هدف الحراك في هذه المرحل  العمل من اجل  أنوأوضح 

رييس محمود عباس حدد مالمح الحرك  السياسي  المقبل  ال أنوأضاف «. تجسد قيام دول  فلسطيني 
 إيرانالتي تفاوضت مع  1+5مؤتمر دولي ينتج منه آلي  على غرار مجموع   إلىوالتي دعا فيها 

 إنردينه مالمح هذا المؤتمر قاياًل  أبومبادرة السالم العربي . وحدد  إلىحول االتفاق النووي، مستندًا 
الشرعي  الدولي  والقرارات الدولي  إلقام  دول  فلسطيني   أساسعلى مؤتمر دولي »المطلوب هو 

وحل كل القضايا العالق  وأولها وقف  1967مستقل  عاصمتها القدس الشرقي  على حدود عام 
 «.االستيطان

انضمام فلسطين إلى المؤسسات والهييات الدولي  والذي لن »تتضمن  االستراتيجي هذه  إنوقال 
تم التفاهم على الحرك  السياسي  في المرحل  المقبل  وأبلغنا الجامع  العربي  »انه وأوضح «. يتوقف

اهتمامًا منها خصوصًا فرنسا. وهناك دعم عربي لهذا التحرك نحو  أبدتولجن  المتابع  والدول التي 
 «.األخرىمؤتمر دولي للسالم ومع عدد من الجهات الدولي  
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مبادرة  2014( إبريلباءت بالفشل في نيسان ) أنمجمدة منذ   الفلسطيني-والمفاوضات اإلسراييلي  
 اإلدارة األميركي  لتحقيق السالم بين الطرفين. أطلقتها

ردين  اإلدارة األميركي  بالتحرك إلنهاء الجمود في عملي  السالم. وقال  أبومن جانب آخر طالب 
عدم استقرار المنطق  والتوتر والعنف  تلعب اإلدارة األمريكي  دورًا فاعاًل لوقف حال أنآن األوان »

 «.القايم
 19/1/2016، الحياة، لندن

 
 معاريف: ماذا وراء قصة الجاسوس اإلسرائيلي في مكتب عريقات؟ .6

قالت الكاتب  اإلسراييلي  شمريت ميير، إن اتهام موظف صغير في دايرة المفاوضات : القدس المحتل 
عاما، تشير  20بالجاسوسي  لصالح إسراييل على مدى بمنظم  التحرير التي يرأسها صايب عريقات 

 إلى حال  اإلحباط التي مرّدها الفشل في تحقيق انتصارات دبلوماسي  دوليا ضد إسراييل.
وأشارت الكاتب  بمقالها في صحيف  "معاريف" اإلسراييلي ، إلى أن "كشف الجاسوس" يعكس إحباطا 

الخطوة االستراتيجي  األهم لمحمود عباس، وهي نقل  عميقا في قيادة السلط  الفلسطيني  من نتايج
 الصراع ضد إسراييل من ميدان المعرك  إلى الساح  الدولي .

وأوضحت أن الموظف كان "ضحي  إحساس اإلحباط عند السلط ، والسبب أن هناك حاج  إليجاد 
رفع أصبع االتهام إلى أحد ما التهامه، وألنه كالمعتاد لدى الفلسطينيين، ال يوجد أي احتمال في أن ي

 األعلى".
وقالت إن الفلسطينيين يجدون صعوب  في مواجه  إسراييل في الساح  الدبلوماسي  والقانوني ، التي ال 
يسيطرون فيها كفاي . فالعطف األوروبي موجود بكثرة، ولكن صورة النصر الدبلوماسي ليست 

ل سلم أولويات العالم العربي، الذي وأضافت أن "القضي  الفلسطيني  توجد في أسف موجودة بعد.
 يحتاج إلى إسراييل أكثر من أي وقت مضى، في صراعه مع محاوالت التوسع اإليراني ".

وأشارت الكاتب  إلى أن التقدير اآلخر يقول إن قص  الجاسوس بمكتب عريقات، هي جزء من الحرب 
الذي ال يبدي أي بوادر تعب رغم الجاري  خلف الكواليس بين الخلفاء المحتملين لعباس الثمانيني 

سنه، وتستهدف إظهار عريقات بمظهر المتعاون مع إسراييل استمرارا للشايعات التي تقول إن بينه 
 وبين وزيرة الخارجي  األسبق تسيبي ليفني قص  غرام ساخن .

ك وأشارت إلى أن عباس تبنى على ما يبدو طريق  "فرق تسد" التي كان ينتهجها عرفات؛ فهو يتر 
 مسؤولي فتح الكبار يتقاتلون فيما بينهم، وهكذا يضمن مكانته.

 18/1/2016، "21موقع "عربي 
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 مقاطعة المسؤولين السويديين تحٍد سافر لالتحاد األوروبي "إسرائيل": قرار ةالخارجية الفلسطيني .7
افر لالتحاد اعتبرت وزارة الخارجي ، قرار إسراييل مقاطع  المسؤولين السويديين، تحٍد س :رام هللا

 األوروبي.
وقالت الخارجي  إنها تتابع باهتمام، مستجدات الهجم  اإلسراييلي  الرسمي  ضد مملك  السويد 

الستروم، التي طالبت بإجراء تحقيق حول تورط إسراييل في فالصديق  ووزيرة خارجيتها مارغوت 
 عمليات اإلعدام الميداني  ضد الشبان الفلسطينيين خارج القانون.

كدت الخارجي  أن هذه الهجم  تعكس "جنون العظم "، الذي تعاني منه الحكوم  اإلسراييلي  في وأ
نهاء الظلم  تعاملها مع المجتمع الدولي، ومع األصوات التي تطالب بإنصاف الشعب الفلسطيني وا 

 التاريخي الذي حل به.
والمسؤولين األوروبيين في وقالت: اختارت الحكوم  اإلسراييلي  أن تُقحم موضوع مقاطع  الوزراء 

ردود فعلها العنجهي  على المواقف األوروبي ، في تحٍد سافر لالتحاد األوروبي، وفي رسال  إسراييلي  
وقح  إلى جميع المسؤولين األوروبيين، تتحدى قدرة االتحاد األوروبي على حماي  وزرايه ومسؤوليه 

مطالب  اليوم أكثر من أي وقت مضى بتبني وأضافت: أوروبا  وتضعها على المحك وتحت االختبار.
 موقف حازم تجاه انتهاكات إسراييل، والتعامل بالمثل مع مسؤوليها ووزرايها.

 18/1/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 الحمد هللا: شقق مدينة حمد في غزة امتداد للجهود القطرية في دعم صمودنا .8
راء الفلسطيني رامي الحمد هللا، رييس اللجن  القطري  فادي أبو سعدى: التقى رييس الوز  –رام هللا 

إلعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، وبحث معه آخر التطورات على صعيد المشاريع 
القطري  المنفذة في غزة، خاص  على صعيد قطاع اإلسكان. وثمن الحمد هللا الدعم القطري لفلسطين 

وحدة سكني  للمواطنين  1060شقق مدين  حمد السكني  بواقع الذي توج بتسليم الدفع  األولى من 
واعتبر أن ذلك امتداد للجهود القطري  في دعم صمود الفلسطينيين خاص   المدمرة منازلهم في غزة.

 في قطاع غزة، معبرا عن أمله في البدء بتنفيذ المرحل  الثاني  من بناء المنازل المهدم  كليا.
زراء الفلسطيني ثماني  مراكز للشرط  المجتمعي  تخدم العديد من في غضون ذلك دشن رييس الو 

الحمد هللا في كلم  وقال  المناطق بتمويل من االتحاد األوروبي وجمهوري  ألمانيا االتحادي .
تشكل مراكز الشرط  المجتمعي  مكونا حيويا يحقق أمن المواطنين ويحفز طاقاتهم »، بالمناسب 

، حيث يبلغ اليوم عدد مراكز الشرط  المجتمعي  في فلسطين تسع  للمشارك  في العمل الشرطي
عشر مركزا تندرج في إطار منظوم  عمل متكامل  لبناء نحو خمس  وخمسين مركزا للشرط  
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المجتمعي  في المحافظات الشمالي . ونسعى إلى الوصول بهذه المراكز أيضا إلى المناطق المهمش  
لى قطاع غزة المكلوم للمساهم  في بسط والمهددة من الجدار واالستيطان و  اعتداءات المستوطنين وا 

 «األمن واألمان وصون حياة أبناء شعبنا فيه.
 19/1/2016، القدس العربي، لندن

 

 واعتقال فلسطينيين بالقدس ونابلس بحجة محاولة تنفيذ عمليتي طعن لحمجنوب بيت عملية طعن  .9
عاما(، من قري  هندازة بجروح  18محمد شعالن ) أصيب أمس، الشاب عثمان وفا: مندوبو األيام،

جنوب « تقوع»بالغ  الخطورة جراء تعرضه إلطالق نار من قبل أحد المستوطنين في مستوطن  
 شرقي بيت لحم، بدعوى طعنه مستوطن .

وأشارت مصادر إعالمي  عبري ، إلى أن مستوطن  أصيبت بجروح خطيرة جراء تعرضها للطعن على 
 ، قبل إطالق النار عليه من قبل مستوطن تواجد في المكان.يد شاب فلسطيني

وكانت وسايل إعالم عبري  قد ذكرت أن الشاب استشهد، إال أنها عادت لتتحدث عن إصابته بجروح 
 خطيرة جدا نقل على إثرها إلى مستشفى هداسا عين كارم للعالج.

« غوش عتصيون»ستيطاني وفي وقت الحق، قرر قايد الجيش اإلسراييلي في منطق  التجمع اال
إخالء كاف  العمال الفلسطينيين من المستوطنات في أعقاب عملي  الطعن التي جرت في مستوطن  

 تقوع جنوب شرقي بيت لحم، حسب ما أوردته المصادر العبري .
وأضافت هذه المصادر، إن التحقيقات األولي  في عملي  الطعن التي جرت، أمس، أظهرت وجود 

، والتي يبدو أن الفتى الفلسطيني منفذ العملي  دخل «التقوع»ار الشايك حول مستوطن  فتح  في الجد
 المستوطن  من خاللها، ولم يكن من العمال الفلسطينيين داخل المستوطن .

وادعت  عاما( من حي شعفاط. 18، شابا مقدسيا )أمسوفي القدس، اعتقلت شرط  االحتالل، مساء 
ر سكينا خالل توقيف فرق  من شرط  االحتالل لشابين من قريته، الشاب أشه أنشرط  االحتالل 

 اعتقلته وحولته للتحقيق. أنهامدعي  
، شابا فلسطينيا قرب حوارة جنوب مدين  نابلس، بحج  محاولته أمسكما اعتقلت قوات االحتالل،  

 طعن جنود.
كينا، لكنه سلم نفسهم الشاب وصل حاجز حوارة العسكري شاهرا س إنوقالت المصادر اإلسراييلي ، 

اشهروا أسلحتهم عليه وطالبوه باالستسالم فتم اعتقاله  أنألفراد قوات االحتالل على الحاجز بعد 
 وتحويله للتحقيق.

 19/1/2016األيام، رام هللا، 
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 نتيجة االنتفاضة 29عدد القتلى من الجيش والمستوطنين إلى  ارتفاعاإلعالم العبري:  .11
الثاني " العبري ، اليوم االثنين، إن عدد القتلى في صفوف جنود االحتالل قالت "القناة ة: الناصر 

قتياًل، عقب مقتل مستوطن ، مساء أمس األحد، بعملي  طعن  29اإلسراييلي والمستوطنين ارتفع إلى 
في مستوطن  "عتناييل" المقام  على أراضي الفلسطينيين جنوب مدين  الخليل، )الواقع  جنوب القدس 

من قوات االحتالل  289عملي  طعن، أدت إلصاب   200وأفادت القناة العبري  أن  .المحتل (
 43بجراح خطيرة، وثماني حاالت متوسط  إلى خطيرة، إلى جانب  25والمستوطنين، بينهم 

 آخرين "أصيبوا بالهلع". 100طفيف ، و 202متوسط ، و
األحد، عقب اقتحامه لبيت أحد  وكانت مصادر عبري  قالت إن فلسطينيًّا نّفذ عملي  طعن، أمس

المستوطنين في مستوطن  "عتناييل"، حيث قام بتنفيذ عملّيته، أسفرت عن مقتل مستوطن ، قبل أن 
 يتمكن من اإلنسحاب.

 18/1/2016قدس برس، 
 

 أوروبي لمعاقبة االستيطان إلجماعحماس تدعو  .11
روبي إلى التصويت باإلجماع دعت حرك  المقاوم  اإلسالمي  "حماس" دول االتحاد األو : الدوح 

 على مسودة مشروع قرار ضد سياس  االستيطان الصهيوني.
وأّكد عضو المكتب السياسي لحرك  "حماس" عّزت الّرشق في تصريحات لـ "قدس برس"، االثنين، 
صراره على تمييز منتجات المستوطنات يعّد خطوة في االتجاه  "أنَّ ثبات االتحاد األوروبي وا 

 ها غير كافي  أمام إجرام االحتالل المتواصل ضد األرض والشعب الفلسطيني".الصحيح، لكنَّ 
وأكد الرشق أنَّه "على دول االتحاد األوروبي أن تثبت اليوم انحيازها لقيم العدال  والحري  واإلنساني  

 والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعّرض إلى أبشع الجرايم اليومي ".
تظر من دول االتحاد األوروبي أاّل ترضخ للضغوط واالبتزاز السياسي والمحاوالت وأضاف: "كما نن

 المستميت  التي يبذلها قادة االحتالل من أجل ثني بعض الدول عن التصويت لصالح القرار".
وأعرب الرَّشق عن تثمين حرك  "حماس" والشعب الفلسطيني "كّل مواقف الدول األوروبي  ومنظماتهم 

لتي تقاطع االحتالل الصهيوني وتفضح جرايمه وتدعم حق الشعب الفلسطيني في العيش وهيياتهم ا
 بحري  وكرام  على أرضه"، وفق تعبيره.

ويعقد االتحاد األوروبي جلس  اليوم اإلثنين، يتوقع أن يتخذ فيها إجراءات أشّد حزمًا ضد سياس  
 طنات في الضف  الغربي  المحتل .االستيطان التي ينتهجها االحتالل، وفرض عقوبات على المستو 

 18/1/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 "الشعبية" تدعو الجتماع لإلطار القيادي للمنظمة لالتفاق على استراتيجية وطنية .12
طالبت الجبه  الشعبي  لتحرير فلسطين الرييس محمود عباس بدعوة اإلطار القيادي  حسن جبر:

اع عاجل، لالتفاق على استراتيجي  وطني ، ومعالج  جميع ملفات لمنظم  التحرير الفلسطيني  الجتم
وشددت الجبه  على ضرورة أن تتحمل السلط  الفلسطيني  وحكوم  التوافق الوطني  االنقسام.

مسيولياتها في تولي كامل المسؤولي  عن القطاع على أن تقوم الجهات المسؤول  في القطاع بمنحها 
الجبه  في بيان صحافي اصدرته امس، إلى تعزيز صمود ودعت  كامل الصالحيات للعمل.

المواطنين في القطاع، والتوقف عن سياس  فرض الضرايب العشوايي  التي تقوم بها الجهات 
ودعت إلى ضرورة أن تتعاطى حكوم  التوافق  المسؤول  في القطاع بحق التجار والمحالت التجاري .

اع اللجن  الوطني  المنبثق  عن القوى الوطني  واإلسالمي  الوطني وسلط  الطاق  جديًا مع نتايج اجتم
مع رييس سلط  الطاق  د/عمر كتان  وبعض الوزراء في حكوم  التوافق من قطاع غزة إليجاد حل 
ألزم  الكهرباء بشكل جذري، خاص  وأن هناك مشاريع لزيادة كمي  الكهرباء إذا توفرت اإلرادة والقرار 

التعدي على  أشكالالجبه  إلى ضرورة الوقف الفوري لكل  وأشارت م  كليًا.وتم تنفيذها ستنتهي األز 
الحريات العام ، واالعتقال السياسي خاص  للصحافيين والنشطاء، والكف عن سياس  اإلذالل، 
وتحطيم الكرام  اإلنساني  داعي  إلى أن تتحّمل الحكوم  مسؤوليتها في حل مشكل  رواتب موظفي 

أن تقوم فورًا بتنفيذ خط  طوارئ لمساعدة الفقراء والخريجين في ظل األوضاع الحكوم  السابق ، و 
بأن تتحمل مسيولياتها في التخفيف من معاناة الالجيين في قطاع غزة، « األونروا»وطالبت  الصعب .

أن تغير بشكل جذري آلي  إعادة اإلعمار في ظل المذكرة التي ُسربت لوسايل اإلعالم بأن آلي  
 لحالي  تساهم في تفاقم معاناة المواطنين، واستمرار الحصار.اإلعمار ا

كما انتقدت تصاعد ممارسات األجهزة األمني  في قطاع غزة ضد المواطنين خاص  الصحافيين 
والنشطاء، ومحاول  تكميم أفواه كل من يخالفوهم الرأي، والمالحق ، والتهديد والتبليغات لبعض 

دهور الواقع المعيشي واالجتماعي واالقتصادي لدى األهالي جراء ت إلى إضاف الصحافيين والنشطاء 
تزايد معدالت البطال  والفقر إلى مستويات قياسي ، األمر الذي أدى إلى انتشار اليأس واإلحباط لدى 

 المجتمع، وتكرار حوادث االنتحار.
واألعباء على  ونددت باستمرار قيام سلط  األمر الواقع في قطاع غزة بفرض المزيد من الضرايب

المواطنين والتجار الصغار وأصحاب المحالت الصغيرة دون مراعاة لظروفهم، ودون أي تقدير 
 ألوضاعهم المعيشي .

معبر رفح، ومحاوالت بعض أطراف االنقسام إفشال المبادرة التي تقدمت بها  إغالقونوهت باستمرار 
لى جانب استمرار أزم  الكهرباء، التي القوى الوطني  واإلسالمي  للوصول إلى حل لهذه األزم  إ
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أصابت مجمل الحياة في القطاع بالشلل التام، ورغم الجهود المبذول  من القوى والفصايل واللجن  
الوطني  التي ًشكلت لحل األزم ، إال أن االنقسام والمناكافات ما زال يقف حاياًل أمام إيجاد حل 

 د استمرار األزم .جذري لهذه األزم ، كما أن هناك أطراف تتعم
وتحدثت الشعبي  عن انهيار قطاع الصح  بغزة في ظل عدم توفير األدوي  والمستلزمات 
واالحتياجات الضروري ، عالوة على الفساد الذي استشرى فيها مع استمرار أزم  ومشكل  آالف 

 الخريجين بدون أي عمل ما زالت تراوح مكانها، دون أي حل عملي لها.
 19/1/2016، األيام، رام هللا

 
 تجاه المستوطنات خطوة جيدة أوروبامقبول: موقف  .13

اعتبر أمين سر المجلس الثوري لحرك  فتح أمين مقبول مواقف االتحاد األوروبي  :وفا–رام هللا 
خطوة جيدة، وأولى في تحديد العالق  مع دول   اإلسراييلي وفرض قرارات عقابي  ضد المستوطنات 

مواقف  األوروبيي حديث إلذاع  "موطني" يوم االثنين: إن اتخاذ االتحاد وقال مقبول ف االحتالل.
خطوة جيدة في الطريق الصحيح، مضيفًا: أن هذه المواقف  اإلسراييلي وقرارات ضد المستوطنات 

 اإلسراييلي يجب أن تقلق دول  االحتالل، باعتبارها خطوة أولى نحو تحديد العالق  مع المستوطنات 
 ل كدول  تتحدى االتحاد األوروبي وتضرب بعرض الحايط قرارات المجتمع الدولي.ودول  االحتال

وحول طرح االحتالل مشروع قانون إللزام شركات إسراييلي  دخول الضف  الفلسطيني ، قال: غطرس  
جراءات تتحدى فيها المجتمع الدولي وقراراته،  حكوم  االحتالل تدفعها نحو التحدي واتخاذ قرارات وا 

، مشيرًا إلى قول أحد قادة دول  االحتالل: اإلسراييليًا هذا التحدي عبارة عن بداي  نهاي  التعنت معتبر 
"إن إسراييل أصبحت معزول  في العالم وأن نتنياهو يقود إسراييل إلى الهاوي "، واصفًا إجراءات دول  

 .اإلسراييليل واالستيطان االحتالل بالغبي  والمتعجرف ، مشددًا على أنها تشكل بداي  نهاي  االحتال
وفي سياق آخر اعتبر مقبول قيام المستوطنين بخط شعارات ضد المسيحيين أمر خطير، مؤكدًا أن 

 سيرتد عليها وعلى شعبها". اإلسراييليالتطرف الذي غذته حكوم  المستوطنين وسط المجتمع 
 18/1/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ين فتح وحماس متوقفة وال إشارات إيجابية لتشكيل حكومة وحدة: االتصاالت ب"القدس العربي" .14

 وطنية
من مصادر مطلع  أن االتصاالت بين حركتي فتح  "القدس العربي"علمت : أشرف الهور –غزة 

وحماس، لبحث دفع عجل  المصالح  المتعثرة، متوقف  منذ فترة طويل ، وأن أي لقاءات بين الطرفين 
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ضي ، وأن تعويال كبيرا على اجتماع يضم ممثلي السلط  الفلسطيني  وحرك  لم تعقد خالل الفترة الما
حماس في غزة، لبحث ملف معبر رفح، غير أن االجتماع لم يعقد مع استمرار الخالف على مبادرة 

 الفصايل الفلسطيني .
 فإنه خالفا لما أشارت إليه مؤخرا تقارير إخباري ، فإن لقاءات "القدس العربي"وحسب مصادر 

المصالح  بين الطرفين فتح وحماس، لم تعقد منذ فترة طويل . وتؤكد المصادر أن آخر اللقاءات التي 
والشروع في حوارات جدي  في كل من الضف  الغربي  وقطاع غزة « زحزح  المواقف»بحثت كيفي  

فد والخارج، كانت في لقاء عقد قبل شهرين تقريبا في العاصم  اللبناني  بيروت، بين رييس و 
المركزي  لحرك  فتح، والدكتور موسى أبو مرزوق نايب رييس  اللجن المصالح  عزام األحمد عضو 

 المكتب السياسي لحماس.
وذكرت المصادر أنه في ذلك اللقاء، وما تاله من لقاء جمع الطرفين برعاي  رييس مجلس النواب 

ومتابع  الوسيط المصري، خاص  في اللبناني نبيه بري، اقترح األخير عقد اللقاءات في بيروت بعلم 
 ظل تعذر استضاف  القاهرة للحوارات في هذه الفترة، بسبب الخالف مع حرك  حماس.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن اتصاالت تجري بين الحين واآلخر بين قيادات من الطرفين، وفي 
، تنشب «فات طاري خال»مقدمتها اتصاالت بين األحمد وأبو مرزوق، يجري فيها الحديث عن حل 

بين الحين واآلخر بين الطرفين حول ملفات عمل يومي ، وأنه لم يحدث بحث الملفات التي تعيق 
 تطبيق باقي اتفاق المصالح  الموقع، كاالنتخابات وتشكيل حكوم  الوحدة الوطني .

نقل إلى أن اقتراح تشكيل حكوم  الوحدة الوطني ،  "القدس العربي"وفي هذا السياق أكدت مصادر 
حرك  حماس، عبر شخصيات فلسطيني ، وأن األمر كان في إطار السعي لتضييق الخالف الناشب 
بين الطرفين، على غرار الدعوة السابق  التي وجهها الرييس محمود عباس، وجرى الخالف على 
 طريق  تطبيقها بين الطرفين، حيث تطلب حرك  حماس أن يكون تشكيل الحكوم  التي لم تمانع من

 ، وال يكون الحل بطريق  االنتقاء."رزم  واحدة"وجودها، في إطار حل كل ملفات الخالف 
، حول عدم عقد لقاءات مصالح  بين فتح "القدس العربي"وتوافقت المعلومات التي لدى مصادر 

وحماس مؤخرا في الدوح ، مع ما ذكره الناطق باسم حماس في الخارج حسام بدران الذي أكد في 
نهاء حال  االنقسام. وقال إنه ألجل ذلك تصريح اس تعداد حماس وحرصها على إتمام المصالح ، وا 

تواصل الحرك  إجراء العديد من االتصاالت واللقاءات وعلى المستويات كاف  مع مختلف القوى "
، غير أنه نوه إلى أن ما نشر حول اللقاء الذي جرى في الدوح  "الفلسطيني  وفي مقدمتها حرك  فتح

 "س صحيحًا.لي"
 19/1/2016القدس العربي، لندن، 
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نهاء االنقسام ُيعدتشكيل حكومة وحدة وطنية زيدان:  .15  منطلقا لعملية المصالحة وا 
قال صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبه  الديمقراطي  إن حرك  حماس : أشرف الهور –غزة 

سلط  الفلسطيني  تعيش أزم  تعيش أزم  خانق  في قطاع غزة ووصلت إلى طريق مسدود وأيضا ال
خانق  في رام هللا، مؤكدًا أن خالص الطرفين من أزماتهما يكون عبر الوحدة، والعودة للمصالح  

يكون منطلقا لعملي  »الوطني . ورأى في تصريحات صحافي  أن تشكيل حكوم  وحدة وطني  
نهاء االنقسام وبداي  تصحيح المسار الفلسطيني أن الحديث عن تشكيل حكوم  ، مبينًا «المصالح  وا 

وطالب بعقد اجتماع لإلطار القيادي المؤقت لمنظم  التحرير، « سياق الدعوة.»وحدة ال يزال في 
تمام المصالح .  إلزال  العقبات من أمام تشكيل تلك الحكوم  وا 

، «مش وجانبا منه إبقاء المؤسس  مه طرفا االنقسام،»وأشار زيدان إلى أن المعطلين لتشكيل الحكوم  
منطلقا لتصعيد اإلنجازات والحصول على »وأكد أن تنظيمه مع تشكيل هذه الحكوم ، كونها ستكون 

 «.الحقوق الفلسطيني 
وحول مشارك  الديمقراطي  في حكوم  الوحدة الوطني  بدون عقد اإلطار القيادي، أوضح زيدان أن 

رات شامل  أو غير شامل  بمشارك  إذا أرادوا إجراء مشاو »تنظيمه سيشارك في هذه الحكوم . وقال 
الجميع، نحن سنشارك وندعو لتشكيلها، وعندما تحدثت عن اإلطار القيادي بمعنى أنه الطريق 

وأكد أنهم « األفضل واألسهل ولكن أي طريق آخر سيقود نحو حكوم  وحدة وطني  لن نكون ضده.
، «ُشكلت ألهداف محددة»قايم  في الجبه  الديمقراطي  مع تشكيل حكوم  وحدة كون أن الحكوم  ال

والحصول على الحقوق الفلسطيني   اإلنجازاتمنطلقا لتصعيد »مؤكدًا أن حكوم  الوحدة ستكون 
 «.وستزيد كلف  االحتالل وستصعد االنتفاض 

ستعزز االعتراف األممي بالدول  الفلسطيني ، بالتزامن مع تعزيز عزل »ورأى أن حكوم  الوحدة 
منطلقا الستراتيجي  وطني  بديال »، مشيرا إلى أنها ستكون «خناق دوليًا عليهاالحتالل وتضييق ال

 «ألوسلو.
 19/1/2016القدس العربي، لندن، 

 
 خلفية انتمائهم السياسي على مواطنين خمسةحماس: أمن السلطة يعتقل  .16

ي الضف  قالت حرك  المقاوم  اإلسالمي  "حماس" إن األجهزة األمني  التابع  للسلط  ف: رام هللا
مواطنين على خلفي  انتمايهم السياسي، في الوقت الذي تبقي فيه على عدد  خمس  المحتل  اعتقلت

 آخر داخل زنازينها، حيث يتعرض بعضهم للتعذيب.
 18/1/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مع موسكو "وقوع النزاع منع"نتنياهو: نعتمد سياسة  .17
األجنبيــ  فــي تــل  األعــالميــامين نتنيــاهو، أمــام مراســلي وســايل ، بناإلســراييلي تحــدث ريــيس الحكومــ  

والقوات الروسي  العامل  فـي السـاح   اإلسراييليالقايم حاليًا بين الجيش « التفاهم»أبيب، عارضًا لنوع 
تتواصـــل فـــي الميـــدان  أنمـــع موســـكو، التـــي أمـــل « عـــدم النـــزاع»الســـوري ، الفتـــًا إلـــى وجـــود سياســـ  

 السوري.
ـــ التوجــه لموســكو، فــي اطــار  إلــى، أشــار إلــى أّنــه ســارع «السياســ  المتبعــ  مــع الــروس»وفــي شــرحه ل

ســمعه منــي بــوتين هــو اآلتــي: لــديكم »لمحــاورة الــرييس الروســي فالديميــر بــوتين، ومــا « خطــوة ذكيــ »
والمتمثلــ  بعــدم تعرضــنا لهجــوم مــن قبــل ايــران والجهــات  أيضــامصــالحكم فــي ســوريا ولــدينا مصــالحنا 

هجومي  فتاك  من سوريا  أسلح عبر نقل  أوالسوري ، سواء مباشرة  األراضيا انطالقًا من التي ترعاه
لبنان، في اطار الجبه  القتالي  التي تبنيها ايران فـي هـذا البلـد )لبنـان(، حيـث نواصـل مـن جانبنـا  إلى

وروســيا(،  إســراييلبنظــري هــو التأكــد مــن وجــود تفــاهم فيمــا بيننــا ) األهــمالعمــل ضــد هــذه التهديــدات. 
 «.األخرطايرات الطرف  إسقاططرف على  إي أقداموعدم 

منــع وقــوع »وأضــاف نتنيــاهو، انــه علــى خلفيــ  هــذه المنطلقــات، قررنــا اعتمــاد سياســ  معروفــ  باســم 
ليـ  لضـمان آلهـذه الغايـ   وأنشـأنا»، األخرطرف النار على الطرف  إي إطالق، ما يعني عدم «النزاع

سياسـ  منـع وقـوع النـزاع بيننـا  أويستمر التنسـيق  أنتعمل، ونرجو  اآلنتى لي  ما زالت حآذلك، وهي 
 «.وبينهم

 19/1/2016، األخبار، بيروت
 
 أقصى مدى ممكن في شتى المجاالت إلى نتنياهو: نريد أن يصل التعاون مع الهند .18

يــ  الهنديــ  إن وديــع عــواودة: قــال ريــيس الــوزراء اإلســراييلي بنيــامين نتنيــاهو لــوزيرة الخارج –الناصــرة 
إسراييل تشعر براح  كبيرة في عالقاتها مع بالدها الفتا لوجود الكثير مـن المصـالح المشـترك . ورجـح 
أن تكــون شـــراك  مثمـــرة للغايـــ  بـــين إســـراييل والهنـــد مــن خـــالل التعـــاون الـــذي يخـــدم مصـــالح الطـــرفين 

 والعالم.
وبحســب بيــان صــادر عــن ديوانــه فقــد  واســتقبل نتنيــاهو أمــس وزيــرة الخارجيــ  الهنديــ  سوشــما ســواراج

ــــوم  تنــــاول اللقــــاء سلســــل  مــــن مجــــاالت التعــــاون القايمــــ  بــــين الجــــانبين ومنهــــا األمــــن والســــايبر والعل
والتكنولوجيا والبحث واإلبداع والزراع  والمياه. وطرحت في اللقاء فكرة توسيع التعاون بين البلـدين مـن 

نريــد أن »ط مــن خــالل الحكــومتين. وتــابع نتنيــاهو خــالل قطــاع األعمــال فــي كــال الجــانبين ولــيس فقــ
 «.يصل التعاون مع الهند أقصى مدى ممكن في شتى المجاالت
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واســـتغل نتنيـــاهو فرصـــ  اللقـــاء الســـتيناف التحـــريض علـــى الســـلط  الفلســـطيني  أمـــام وزيـــرة الخارجيـــ  
شــــؤون أعدتــــه وزارة ال« خطــــورة التحــــريض الفلســــطيني الرســــمي«الهنديــــ  فعــــرض شــــريط فيــــديو عــــن

االســتراتيجي  الــذي أرســل أيضــا إلــى وزراء الخارجيــ  األوروبيــين. وأوعــز نتنيــاهو بعــرض هــذا الفيــديو 
 أمام جميع رؤساء دول العالم ووزراء خارجيتهم وسفرايهم. وقال رييس الوزراء:

 التــي« الدولــ  الديمقراطيــ  الوحيــدة فــي الشــرق األوســط»وفــاخر نتنيــاهو بديمقراطيــ  إســراييل بصــفتها 
العالقات والصداق  بين بلدينا تزدهـر »تستقبل وزيرة خارجي  أكبر دول  ديمقراطي  في العالم. وأضاف 

فــي الســنوات األخيــرة ويســرني اســتقبالك هنــا وأن أتقــدم بالتهــانئ إلــى صــديقي الحمــيم وزميلــي ريــيس 
 «.إلى إسراييلالوزراء مودي. إن رقع  الشراك  بيننا التي تتزايد تجسدت بزيارة الرييس الهندي 

 18/1/2016القدس، العربي، لندن، 
 
 شارك في مؤتمر الطاقةو  سرا   أبو ظبي زارزير الطاقة اإلسرائيلي و  :القناة العبرية الثانية  .19

كشفت القناة العبري  الثاني ، مساء يوم االثنين، أن وزير الطاق  اإلسراييلي يوفال شتاينتز زار  :القدس
 ي  مشددة.أبو ظبي سرا تحت حراس  أمن

وحســب القنــاة، فـــإن الــوزير "أجـــرى سلســل  لقــاءات مـــع جهــات مســـؤول  وفاعلــ  فــي أبـــو ظبــي لبحـــث 
 المصالح المشترك  بين البلدين والقضايا التي تهمهما".

ووفقــا لــذات المصــدر، فــإن "أبــو ظبــي مثــل الــدول العربيــ  المعتدلــ  األخــرى التــي تريــد أن تبقــى علــى 
همــا مصــالح مشــترك  ضــد إيــران وتنظــيم داعــش، وأن إســراييل تريــد أن مصــالح جيــدة مــع إســراييل، ول

 تتعاون مع تلك الدول وترغب بفتح مكاتب تمثيلي  لها فيها".
، مشـــيرًة إلـــى أن مكتـــب اإلمـــاراتوأشــارت إلـــى أن شـــتاينتز شـــارك فـــي مـــؤتمر الطاقـــ  الــذي عقـــد فـــي 

 الوزير رفض التعليق على التفاصيل.
 18/1/2016 ، القدس،موقع صحيفة القدس

 
 ينطوي على مخاطر هااالتفاق النووي معو  ماليين الدوالرات لـحماس طهران تقدم حاليا   :يزنكوتآ .21

د.ب.ا: حذر رييس األركان اإلسراييلي الجنرال جادي ايزنكوت من ان االتفاق النووي مع  -تل أبيب 
وضاع فيما يخص بناء جانب فرص، وان الجيش يعيد تقييم األ إلىإيران ينطوي على مخاطر عديدة 

 قوته.
، فـي مـؤتمر لمعهـد أبحـاث األمـن أمـسولم يقدم رييس هيي  األركان في الكلم  التي ألقاهـا بعـد ظهـر 

القومي في تل أبيب أي تفاصيل عن طبيع  هذه الفرص، ولكن المسؤولين اإلسراييليين قد أشاروا في 
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ي  المعارضـــ  للهيمنـــ  اإليرانيـــ  عقـــب الماضـــي إلـــى مـــدخل لزيـــادة التعـــاون مـــع الـــدول الخليجيـــ  الســـن
 «.تايمز اوف إسراييل»االتفاق النووي، بحسب موقع 

وحــذر ريـــيس األركــان اإلســـراييلي الجنـــرال ايزنكــوت مـــن انـــه رغــم تمســـك إيـــران علــى المـــدى القصـــير 
 المقبل . 15سوف تعمل صوب امتالك أسلح  نووي  خالل السنوات الـ إنهاباالتفاق النووي، إال 

ان االتفاق النووي سوف يساعد إيران على زيـادة حربهـا بالوكالـ   إلىرييس األركان اإلسراييلي  وأشار
 والجماعات المسلح  األخرى.« حزب هللا»ضد بالده من خالل 

تصرف إيران المزيد من األموال للمنظمات اإلرهابي  في المنطقـ  كلمـا تحسـنت أوضـاعها »وتوقع ان 
 «.قليل  القادم االقتصادي  خالل السنوات ال

وانهـــا ســـتزيد مـــن « حمـــاس«طهـــران تقـــدم حاليـــا ماليـــين الـــدوالرات لــــ أن إلـــىوأشـــار الجنـــرال ايزنكـــوت 
 مساعداتها لهذه الحرك  بغي  التأثير على مواطني إسراييل العرب.

في الضف  الغربيـ  وقطـاع « داعش«نسب  التأييد لـ أن إلىوعرض رييس هيي  األركان معطيات تشير 
بالمي  في الوقت الذي تبلغ فيه نسب  التأييد للتنظيم اإلرهابي في ساير أنحاء العالم بين  15بلغ غزة ت

 بالمي . 6و 5
 19/1/2016، األيام، رام هللا

 
 مصلحة مشتركة: التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية يقر بصعوبة وقف االنتفاضة آيزنكوت .21

ييلي غادي آيزنكوت أمس االثنين، بالصـعوب  البالغـ  أمـام أقر قايد أركان جيش االحتالل اإلسرا: غزة
األمـــن اإلســـراييلي فـــي محاولـــ  وقـــف عمليـــات انتفاضـــ  القـــدس الحاليـــ  المســـتمرة منـــذ مطلـــع أكتـــوبر 
الماضـــي، مؤكـــًدا فـــي الوقـــت ذاتـــه اســـتمرار التنســـيق األمنـــي مـــع الســـلط  الفلســـطيني  "كونـــه مصـــلح  

 مشترك ".
بحــاث األمــن القــومي فــي تــل أبيــب "نواجــه صــعوب  بالغــ  بالوصــول إلــى وقــال آيزنكــوت أمــام معهــد أ

عمليــ  طعــن منــذ  101منفــذين مفترضــين للعمليــات ولــم يصــل األمــن اإلســراييلي أي إنــذار قبــل تنفيــذ 
 أكتوبر الماضي".

وأكــد خــالل كلمتــه التــي اســتعرض فيهــا التحــديات العســكري  التــي تواجــه الكيــان اإلســراييلي أن األمــن 
 اييلي "يعاني من معضل  حقيقي  في التعاطي مع موج  العمليات األخيرة".اإلسر 

وقال: "فيما يتعلق بما يدور علـى السـاح  الفلسـطيني  منـذ عـدة أشـهر فـنحن أمـام تحـٍد حقيقـي وظـاهرة 
 السكاكين ضربت منظوم  إحباط العمليات بشكل مسبق فال يوجد أي إنذار على هكذا عمليات".
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كل ما يلزم المنفذ هو سحب سـكين وغرزهـا بصـدر الهـدف، وفـي المنـاطق التـي وأضاف: "نالحظ أن 
 تأخرنا بالوصول بالوقت المناسب دفعنا ثمنًا باهظًا".

وفيمــا يتعلــق بالتنســيق األمنــي مــع الســلط  الفلســطيني ، قــال قايــد أركــان جــيش االحــتالل إنــه ال يوجــد 
 ني  مشترك ".سبب للتساؤل حول مستقبل هذا التنسيق "ألنه مصلح  أم

وادعى آيزنكوت أن من مصلح  "الكيان" اإلبقاء على سير الحياة الطبيعي  بالمناطق الفلسطيني  على 
 الرغم من العمليات األخيرة.

وقــال بهــذا الصــدد "إن دخــول اآلالف مــن الفلســطينيين للعمــل اليــومي فــي )إســراييل( يعــد رادعــًا لهــم 
 التي سادت إبان انتفاض  األقصى". غالقاتاإلولغيرهم في حين ال يدعم الجيش سياس  

وتطــرق آيزنكــوت إلــى األوضــاع فــي محــيط قطــاع غــزة وفرصــ  انــدالع مواجهــ  جديــدة فيــه، قــاياًل إن 
"حركتـي المقاومـ  اإلسـالمي  )حمـاس( والجهـاد اإلسـالمي ليسـت فـي وراد التصـعيد حاليـًا"، بحسـب مــا 

 ادعى.
لقا أي صاروخ منـذ انتهـاء العـدوان اإلسـراييلي األخيـر علـى وأشار إلى أن الحركتين المذكورتين لم تط

، وأن "مــن يطلقهــا هــي فصــايل صــغيرة تحــاول تحــدي حمــاس". وفــق 2014قطــاع غــزة صــيف عــام 
 قوله.

في الوقت ذاته حذر آيزنكوت من الجهود التي تبذلها حماس لترميم قدراتها في بناء األنفاق الهجومي  
 تجاه مناطق )إسراييل( وكذلك لتجديد الفاقد من الصواريخ.عبر بناء األنفاق الهجومي  با

ونبه إلى أن الوضع على جبه  القطاع هش وقابل لالنفجار في أي لحظـ ، وأن حمـاس تبـذل جهـودًا 
 استخباراتي  وهندسي  كبيرة جدًا بعشرات الماليين من الدوالرات على حد تعبيره.

 19/1/2016، السبيل، عّمان
 

 قد يهاجم "إسرائيل" واألردنآيزنكوت: "داعش"  .22
يــوم  تادي إيزنكــو غــقــال ريــيس أركــان الجــيش اإلســراييلي اللفتنانــت جنــرال : عمــار حســن-تــل أبيــب 

االثنـين إن االنتكاسـات التـي تعـرض لهـا تنظـيم الدولـ  اإلسـالمي  فـي سـوريا زادت مـن احتمـاالت قيـام 
 التنظيم أو حلفايه بمهاجم  إسراييل واألردن.

إن التدخل الروسي في الصراع السوري العام الماضي دعما للرييس بشار األسـد سـاهم  توقال إيزنكو 
وأضاف أن االستثناء في ذلك كان الحدود الجنوبي  لسوريا مع  بدرج  كبيرة في وقف تقدم المتشددين.

 إسراييل واألردن.
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مواجهـ  الدولـ   وقال في مؤتمر استضافه معهد دراسـات األمـن القـومي بجامعـ  تـل أبيـب "النجـاح فـي
لى األردنيين." -في رأيي -اإلسالمي  زاد  من احتمال أن نراهم يحولون أسلحتهم إلينا وا 
 "من واقع رؤيتهم االستراتيجي  هناك منطق معين في ربط إسراييل باألردن." توقال إيزنكو 

ـــ  الحدوديـــ  "ال يعـــانون مـــا  ـــهوأضـــاف انهـــم فـــي المنطق ـــ   التنظـــيم والجماعـــات الجهاديـــ  يعاني العالمي
 داخل سوريا." األخرى

إنــه  تيمثــل تهديــدا كبيــرا وقــال إيزنكــو  2006وال يــزال حــزب هللا الــذي خــاض ضــد إســراييل حربــا فــي 
 يتوقع حصول الحزب على دعم كبير من إيران بعد رفع العقوبات عنها.

ن الحــزب لكنــه قــال إن حــزب هللا يتــوخى الحــذر أيضــا مــن فــتح جبهــ  جديــدة مــع إســراييل مشــيرا إلــى أ
وان كان قد اكتسب خبرة من مشاركته في القتال دعما لقـوات الحكومـ  السـوري  فإنـه عـانى أيضـا مـن 

 خساير.
مــن مقـــاتلي حــزب هللا قتلـــوا وأصــيب نحـــو  1300وأضــاف ريــيس أركـــان الجــيش اإلســـراييلي أن نحــو 

فــا مــن قــوات أل 25ألفــا و 20ألــف مقاتــل ومــا بــين  20خمســ  آالف فــي ســوريا مــن أصــل قــوة قوامهــا 
 االحتياط.

 وال ينشر حزب هللا عادة أي تفاصيل عن ضحاياه ويقول إنه مستعد لقتال إسراييل مرة أخرى.
 18/1/2016، وكالة رويترز لألنباء

 
 "االستيطان" غير مقبولة مكتب نتنياهو: تصريحات السفير األمريكي حول .23

إلســـــراييلي بنيـــــامين نتنيـــــاهو، وصـــــف مكتـــــب ريـــــيس وزراء االحـــــتالل ااألناضـــــول: -المحتلـــــ القـــــدس 
اإلثنـين، حـول االسـتيطان وفـرض القـانون يوم تصريحات السفير األمريكي في تل أبيب دان شابيرو، 
 في الضف  الغربي  بـ"غير المقبول  وغير الصحيح ". 

وقال مكتـب نتنيـاهو، فـي بيـان صـحفي: "تصـريحات السـفير األمريكـي، غيـر مقبولـ  وغيـر صـحيح ، 
دفـــن امـــرأة إســـراييلي ، قتلـــت فـــي عمليـــ  طعـــن، أمـــس جنـــوب الضـــف  الغربيـــ ، وشـــيع خاصـــ  فـــي ظـــل 

 وفق تعبيره. جثمانها اليوم"
 وزعم البيان أن )إسراييل( تطبق القانون على اإلسراييليين والفلسطينيين على حد سواء.

 18/1/2016، الين أونفلسطين 
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 ضد "داعش" اإلسرائيليينريفلين يطالب بمساعدة العرب  .24
زيـــادة المســـاعدات الماليـــ   إلـــىرييـــوفين ريفلـــين االثنـــين الحكومـــ   اإلســـراييليدعـــا الـــرييس : "ا ف ب"
 .اإلسالمي للتصدي للنفوذ المتزايد لتنظيم الدول   اإلسراييلي العربي   لألقلي العام  

 حتأصــب اإلســالمي "الدولــ   إن أبيــبوقــال خــالل محاضــرة فــي معهــد الدراســات االســتراتيجي  فــي تــل 
يقــاتلون حاليــا فــي صــفوف  إســراييلياعربيــا  50 حــواليفــان  اإلســراييلي  األمنيــ  األجهــزةهنــا". وحســب 
 في سوريا والعراق. اإلسالمي تنظيم الدول  

الــذي يتمتــع بصــالحيات رمزيــ ، انــه "بقــدر مــا تتــوانى الدولــ  عــن تحمــل  اإلســراييليالــرييس  وأضــاف
 الفراغ". ملئلسلفيون على مسؤولياتها بقدر ما سيعمل الجهاديون ا

 "مواطنون من الدرج  الثاني ". بأنهميشعرون  اإلسراييليينواقر بان العرب 
بدون حلم وامل وتطلعات ومع شعور بان حياتهم ال قيم  لها فعندها  األطفالكبر  إذا" ريفلين وأوضح
يمانا وأمالنفكر كيف نقدم لهم حلما  أنيجب   ".وا 
للحكومــ  لوضــع خطــ  عامــ  واســع  النطــاق مــن اجــل تحســين الوضــع  خيــراأل"القــرار  إن أيضــاوقــال 

 االقتصادي للسكان العرب يشكل خطوة في االتجاه الصحيح".
 19/1/2016، النهار، بيروت

 
 إضافية أشهرينجو من سجن ستة  أولمرت :وزارة العدل اإلسرائيلية .25

 أولمــرت إيهـود األســبق اإلسـراييليراء ريــيس الـوز  أناالثنـين  اإلســراييلي وزارة العـدل  : أعلنـت"ا ف ب"
اثـر  إضافي شهرا لتورطه في قضايا فساد، نجا من ست  اشهر سجن  18حكم بالسجن  أنالذي سبق 

 اتفاق بين محاميه والنايب العام.
بعرقلــ   إدانتــهيكــون هــذا الحكــم الجديــد، بعــد  أنالنايــب العــام وافــق علــى  أنالمصــدر نفســه  وأضــاف

بحقــه المحكمــ  العليـا فــي االســتيناف  أصـدرتهشــهرا الــذي  18من حكــم السـجن مسـار العدالــ ، مـن ضــ
عـن مشـروع عقـاري فـي القـدس، عنـدما كـان رييسـا  رشاويبتلقي  إدانتهالماضي بعد  األولفي كانون 

 .2003و 1993لبلدي  هذه المدين  بين عامي 
 المقبل. / فبرايرالسجن في منتصف شباط أولمرتيدخل  أنومن المتوقع 

سـكرتيرته شــوال  إقنـاع أولمـرتبعرقلـ  مسـار العدالــ  والتـي وافـق عليهـا فهـي تتعلــق بمحاولـ   إدانتـه مـاإ
سـرا وهـو يعـرض عليهـا المـال  أولمـرتكانت سجلت صـوت  األخيرة أن إالزانكن بعدم الشهادة ضده. 

 مقابل سكوتها.
 18/1/2016، النهار، بيروت
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 قع التواصلقانون ضد نشطاء موا ن  تحاول س   "إسرائيل" .26
ناقشـوا  اإلسراييلي ، إن وزراء الحكوم  أمسقالت القناة الثاني  العبري ،  إبراهيم: كامل-القدس المحتل  

إمكانيــ  تحريــك أعضــاء فــي الكنيســت لطــرح مشــروع قــانون مــن شــأنه معاقبــ  ومالحقــ  نشــطاء مواقــع 
لوقـف  اإلسـراييليلجـيش ، وذلك في مسـاع يبـذلها ا«التحريض»التواصل االجتماعي ضمن إطار تهم 

 انتفاض  القدس.
، وكـــان جـــدول أمـــسمـــن  أولانتهـــت مســـاء  اإلســـراييلي وأوضـــحت القنـــاة، أن جلســـ  وزاريـــ  للحكومـــ  

 أعمالها حول التحريض على الفيسبوك والشبكات االجتماعي  بشكل عام ومقاطع الفيديو.
يـــذ تشــريعات ضــد نشــطاء مواقـــع بهــدف تنف اإلســراييلي وأشــارت القنــاة إلــى أن هنــاك مســـاع للحكومــ  

، «للتحــريض القــايم علــى الشــبكات االجتماعيــ »التواصــل بالتعــاون مــع عــدة بلــدان، بهــدف وضــع حــد 
 إرداناألمــن الــداخلي جلعــاد  وبينــت القنــاة أنــه قــدمت هــذه التوصــيات مــن خــالل وزيــر وفقــا الدعايهــا.

س أن يــتم التشــاور مــع دول أخــرى بالتعــاون مــع وزيــرة العــدل ايليــت شــاكيد، وفــي الختــام قــرر المجلــ
 بهدف تفعيلها على المستوى العالمي.

وأضافت القناة أن محادثات ستبدأ مع البرلمانيين من أسـتراليا والمملكـ  المتحـدة، بهـدف حشـد لقـرارات 
قــد تشــكل حالــ  مــن الضــغط االقتصــادي مــن قبــل الــدول األوروبيــ  المختلفــ  التــي تســهم فــي مســاعدة 

  .السلط  الفلسطيني
 19/1/2016، الرأي، عّمان

 
 "لجنة قانونية إسرائيلية" تبدأ التصويت على قانون "التفتيش الجسدي" .27

كشـــفت صـــحيف  "يســـراييل هيـــوم" العبريـــ  النقـــاب عـــن تحضـــيرات : خلـــدون مظلـــوم -القـــدس المحتلـــ  
" تمهيـــًدا تجريهـــا "لجنـــ  القـــانون البرلمانيـــ "، اليـــوم االثنـــين، للتصـــويت علـــى قـــانون "التفتـــيش الجســـدي

 لطرحه للتصويت عليه في الكنيست )البرلمان اإلسراييلي(.
وأشارت الصحيف  العبري  إلى أن "القانون سيثير معارض  شديدة" من قبل كتـل المعارضـ  وتنظيمـات 

 حقوق اإلنسان.
ــــاس دون وجــــود  ــــى "أجســــاد الن ــــيش عل ــــإجراء تفت ــــانون" سيســــمح للشــــرط  ب وذكــــرت الصــــحيف  أن "الق

 ال مقاوم (، بذلك، مبينً  أن القانون المقترح "يحدد فرضه كأمر طارئ لمدة عامين".شبهات"، )أعم
 18/1/2016قدس برس، 
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 االحتالل يحاصر الضفة الغربية بمزيد من الحواجز وبتفعيل "ُدشم" عسكرية مهجورة"هآرتس":  .28
ــاة الجديــدة حصــارها علــى مــن  األخيــرةفــي األشــهر  اإلســراييليشــددت ســلطات االحــتالل  وفــا:- الحي

الضــف  الغربيــ ، بنشــر مزيــد مــن الحــواجز ونقــاط المراقبــ  العســكري  علــى الطــرق الرييســ  الرابطــ  بــين 
، وذلــك اإلســراييلي المســتوطنات  إلــىالمـدن والمحافظــات الفلســطيني ، وعلــى مفترقــات الشــوارع المؤديــ  

 ختلف مناطق الضف .بالتزامن مع نشر وحدات وكتايب مؤلل  من جنودها وقواتها الخاص  في م
يقـوم بـإجراء تغييـر فـي  اإلسـراييليوبحسب مـا نشـرته صـحيف  "هـآرتس" العبريـ ، فـإن جـيش االحـتالل 

عــادة تفعيــل مواقــع وحــواجز ســبق تركهــا، "وذلــك فــي أعقــاب الهّبــ   انتشــار قواتــه فــي الضــف  الغربيــ ، وا 
 الجماهيري  المتواصل  منذ أربع  أشهر".

يــد تفعيلهــا، موقــع "شــدما" بــالقرب مــن بلــدة بيــت ســاحور، فــي محافظــ  بيــت ومــن بــين المواقــع التــي أع
. وكانت بلدي  بيـت سـاحور قـد خططـت إلنشـاء مستشـفى فـي المكـان 2006لحم، التي تم هجرها في 

بعد انسحاب الجيش منه، لكن حرك  "نساء باألخضر" االستيطاني  ضـغطت مـن أجـل تحويـل الموقـع 
بع سـنوات أعـاد الجـيش إنشـاء نقطـ  حراسـ  هنـاك، لكنـه سـمح منـذ ثـالث بؤرة استيطاني . وبعد أر  إلى

حياء مناسبات فيه. ومنذ عدة أسابيع أرسل الجيش قوات هندسي   سنوات للمستوطنين بترميم المكان وا 
المكــان وقــام بتوســيعه وتســييجه وتســليمه إلحــدى كتايــب االحتيــاط التــي تــم تجنيــدها لتــدعيم قــوات  إلــى

نـذ بدايـ  األحـداث. كمـا تـم إنشـاء عـدة نقـاط مراقبـ  عسـكري  فـي منطقـ  محافظـ  الجيش فـي الضـف  م
 بيت لحم.

كمــــا قــــام الجــــيش بنصــــب حــــواجز ونقــــاط تفتــــيش علــــى مــــداخل ومخــــارج العديــــد مــــن المــــدن والقــــرى 
عـدة شـوارع توصـل  إغـالقالفلسطيني ، خاص  تلك التي خرج منها مهاجمون لتنفيـذ عمليـات. كمـا تـم 

 ت، كما حصل في قري  سعير في محافظ  الخليل.هذه البلدا إلى
 وقال الجيش، بحسب "هآرتس" إنه أعاد تفعيل مواقع عسكري  ونقاط مراقب  وتفتيش.

القـوات فـي الضـف  هـذا  إلـىوبناء علـى قـرار ريـيس األركـان غـادي ايزنكـوت، تـم إضـاف  أربـع فصـايل 
لضـف ، خاصـ  فـي محـيط نـابلس. وقـال للمراقبـ  فـي منطقـ  شـمال ا أبـراجالشهر، وقامت بإنشـاء عـدة 

 الجيش انه سيقيم عدة مواقع جديدة للحراس  في مختلف أنحاء الضف .
قــرار إعــادة انتشــار قــوات الجــيش فــي الضــف   إنوقــال الباحــث فــي شــؤون االســتيطان، درور اتــاكس، 

ن ذلـك، يترافق بتكثيف البناء في المستوطنات، والذي قد يضاعف مـن عـدد المسـتوطنين، بـل يزيـد عـ
 في عدد من المستوطنات، خالل السنوات القريب .

 18/1/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
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 يوم عملية بئر السبعضد الالجئ اإلريتري المراقبة  تعنصرية دموية توثقها كاميرا "هآرتس": .29
وم هـابت اإلريتـريأن الالجـئ  اإللكترونـيكشـفت صـحيف  هـآرتس علـى موقعهـا  :ترجم  خاص -هللارام 

زرهــوم تعــرض للســحل حتــى المــوت مــن قبــل تســع  أشــخاص، وثقــتهم كــاميرات المراقبــ  فــي المحطــ  
، وتجــري 2015/ 10/ 18المركزيــ  يــوم عمليــ  إطــالق النــار التــي نفــذها الشــهيد مهنــد العقبــي بتــاريخ 

 أشخاص فقط منهم. 4محاكم  
دة ثمــاني دقـــايق بعــد وصـــولهم تركـــوا زرهــوم لمـــ” نجمـــ  داود الحمــراء“كمــا أظهــر الفيـــديو أن مســعفي 

ومرورهم عنه، وهو يعاني من إصابته برصاص أحد حراس المحط  ثم السـحل حتـى المـوت علـى يـد 
انشــغل المســعفون بتقــديم العــالج للمصــابين اإلســراييليين، مــدعين أن الشــرط   الحضــور، حيــثبعــض 

ن يتعـرض للسـحل فـي هـذا يتم التأكد من أنه غير مسـلح، علمـا أنـه كـا إليه حتىمنعتهم من الوصول 
 الوقت من قبل التسع .

مــع زرهــوم بعــد التفــرغ لــه كأنــه جثــ ، رغــم أنــه ” نجمــ  داود الحمــراء“كمــا يبــين الفيــديو تعامــل مســعفي 
لقايـهكـان مصـابا وبوضـع حـرج، حيـث قـاموا بحملــه  علـى الحمالـ ، دون االلتـزام بـاإلجراءات الطبيــ   وا 

 المتبع .
بين الذين سحلوا زرهوم جنودا بزيهم العسكري وحراسا وأشخاصا بزي  ويظهر الفيديو بشكل واضح أن

الكــاميرا بوضـــوح مشــاركتهم فـــي  أظهـــرتفقــط مـــن بــين التســـع  الــذين  أربعـــ مــدني، وتجـــري محاكمــ  
 سحله.

جنــدي قتـالي فــي وحــدة لــواء جــوالني واستشــهد  العقبــيالنــار التـي نفــذها مهنــد  إطــالقوقتـل فــي عمليــ  
 مع عناصر من شرط  االحتالل خارج المحط . العقبي بعد اشتباكه

 18/1/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 قرار بمنع العمال الفلسطينيين من دخول المستوطناتالقناة السابعة:  .31

قــرارًا  أصــدرتالســابع  أن ســلطات االحــتالل  اإلســراييلي قالــت القنــاة : ترجمــ  الحيــاة الجديــدة–رام هللا 
 مستوطنات الضف  يوم غد الثالثاء. إلىلسطينيين بمنع دخول العمال الف

االحـــــتالل ســـــيبحث قـــــرار تمديـــــد منـــــع دخـــــول العمـــــال  أن اإللكترونـــــيوأشـــــارت القنـــــاة علـــــى موقعهـــــا 
 لزم األمر عن يوم واحد. إذاالفلسطينيين 

 18/1/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
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 نةس مستوط  في هجوم نفذه حار  أطفالبينهم  مواطنين سبعة إصابةجنين:  .31
صفت مساء االثنين بجروح وُ  أفراد سبع عايل  فلسطيني  مكون  من  أصيبت :السمودي علي-جنين

بهم على  األذىهاجمهم حارس مستوطن  بسيارة من نوع "جيب" بهدف الحاق  أنبالمتوسط ، بعد 
 بلدة يعبد جنوب جنين. إلىالطريق العام في منطق  امريحه المؤدي  

المنطق  ويعمل حارسا  ألهاليالمستوطن الذي نفذ الهجوم معروف  أنمراسلنا، وذكر شهود عيان ل
 بهم. األذى إيقاعمن مرة  أكثربمستوطن  دوثان، ويتعمد استفزاز المواطنين بشكل دايم وحاول 

 19/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 ": تهديدنا بالذبح لن يزيدنا إال ثباتا21عطا هللا حنا لـ"عربي .32
هللا  قال رييس أساقف  الروم األرثوذكس باألراضي الفلسطيني  المحتل ، األب عطا: صقر أحمد-غزة 

حنا، إن التهديدات بـ"ذبح المسيحيين" من قبل إرهابيين يهود "لن تزيدنا إال ثباتا وتمسكا بقدسنا، 
 ومقدساتنا، ووطننا، وقضيتنا الوطني ".

عنصري  تحريضي ، على أبواب كنيس   وكتب متطرفون يهود، فجر أمس األحد، شعارات
رسالهم إلى  -"الدورمتسيون  رقاد السيدة العذراء" بالقدس المحتل ، دعوا فيها إلى "ذبح المسيحيين، وا 

 جهنم، والتخلص من الوثني  لألبد"، وأخرى قالت: "الموت للمسيحيين الكفار".
فها مثل هذه الشعارات"، مضيفا أنه " أن هذه "ليست المرة األولى التي ُتخط 21وأوضح حنا لـ"عربي

"أول أمس؛ كانت هناك شعارات مشابه ، وتحريض ومظاهرات لجماعات متطرف  يهودي  ضد 
 المسيحيين، وضد إقام  احتفاالت عيد الميالد في القدس المحتل ".

وفي سياق متصل؛ أكد األب حنا المقيم بالقدس، رفضه "جمل  وتفصيال" تجنيد المسيحيين 
 ، في صفوف جيش االحتالل.48نيين المقيمين بأراضي الـالفلسطي

وقال: "نحن فلسطينيون منحازون لشعبنا، وال يمكن أن نكون في جيش يقتل الشعب الفلسطيني 
ويحتل أرضنا"، مضيفا أن "هذا المشروع فشل، وفي الحقيق  لم ينضم المسيحيون للجيش اإلسراييلي 

يمثلون أنفسهم، وال يمثلون المسيحيين العرب الفلسطينيين  إال بأعداد بسيط  جدا ال تعمم، وهؤالء
 المخلصين لوطنهم".

 18/1/2016، 21عربي
 



 
 
 
 

 

 30 ص                                              3817 العدد:        19/1/2016 الثالثاء التاريخ: 
  

 في الشارع تحت تهديد السالح قوات االحتالل تجبر فتاة فلسطينية على خلع مالبسها .33
فتاة فلسطيني  على خلع بعض مالبسها تحت تهديد  اإلسراييليقوات من جيش االحتالل  أجبرت
الفتاة تحمل سكينا تحت مالبسها وكانت  هذهفي أحد شوارع الخليل أمام المارة، بحج  أن  السالح

 تنوي القيام بطعن أحد الجنود.
وكانت وكال  "نبأ" الفلسطيني  نشرت مقطع فيديو يوضح قيام قوات االحتالل بتهديد الفتاة الفلسطيني  

 بالسالح بالقرب من مستوطن  "كريات أربع بالخليل".
 19/1/2016تحاد، أبو ظبي، اال 

 
 استشهاد شاب فلسطيني بعد دهسه من قبل مستوطن يهودي .34

عاما( من قري  مسح  في سلفيت، وأصيب شقيقه  19استشهد الشاب خليل موسى عامر ) :"وفا"
 عاما( بجروح متوسط ، مساء امس، إثر دهسهما من قبل مستوطن، بالقرب من سلفيت. 18عدي )

لشقيقين كانا يستقالن دراج  هوايي  حين صدمهما مستوطن بمركبته، ما أدى وقال شهود عيان، إن ا
صاب  اآلخر بجروح وصفت بالمتوسط ، نقل على إثرها للمستشفى.  إلى استشهاد أحدهما، وا 
 19/1/2016األيام، رام هللا، 

 
 2015حادثة إطالق نار على الصيادين خالل  139المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان:  .35

، اصياد 24حادث  إطالق نار، أدت إلى إصاب   139وثق المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، : غزة
 صيادًا خالل العام المنصرم. 71في حين اعتقل 

 اقارب 16وذكر المركز خالل تقرير نشره وصل "الرأي"، نسخ  منه أن االحتالل اإلسراييلي أتلف 
الصيادين، إضاف  لعمليات مالحق  لقوارب قذايف بشكل مباشر على مراكب  ستصيد، فيما أطلق 

 قطع شباك. وخمس قارب صيد،  22الصيد الفلسطيني  التي أدت لمصادرة 
 18/1/2016، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 األقصىالمسجد متطرفون يهود يقتحمون  .36
–قصى المبارك، باحات المسجد األأمساقتحمت جماعات يهودي  متطرف  صباح  بترا:–رام هللا 

الحرم القدسي الشريف من جه  باب المغارب ، تحت حراس  مشددة من قبل قوات وشرط  االحتالل 
 الخاص  المدجج  بالسالح. اإلسراييلي

طقوسا  أدواالمقتحمين اليهود  إنللوقف والتراث بالقدس المحتل  في بيان لها  األقصىوقالت مؤسس  
ي باحات الحرم القدسي الشريف وسط حال  من الغضب والغليان تلمودي  استفزازي  وجوالت مشبوه  ف

سادت بين المصلين فيما شهدت باحات المسجد تواجدا للمصلين الذين تصدوا للمستوطنين المتزمتين 
 بهتافات التكبير، ما أجبرهم على المغادرة.

 19/1/2016الرأي، عم ان، 
 
 المحتجزة االحتالل يؤجل موعد تسليم جثامين الشهداء العشرة .37

قررت سلطات االحتالل اإلسراييلي، أمس، تأجيل موعد تسليم جثامين : سعد الدين نادي - عمان
الشهداء الفلسطينيين العشرة المحتجزة لديها، منذ شهر تشرين األول )أكتوبر( الماضي، إلى وقت 

جاج في القدس آخر مفتوح، بعدما كان معلنًا عنه هذا األسبوع، مما أشعّل وتيرة الصدام واالحت
 المحتل ، التي شهدت انتشارًا عسكريًا إسراييليًا كثيفًا.

هيأ أهالي  بعد أنونددت القوى والفصايل الفلسطيني  بما اعتبرته "مماطل  وتسويفًا إسراييليًا"، وذلك 
تعيين وقت محدد ستالم الجثامين، خالل األسبوع الحالي، في ظل رفض االحتالل الالشهداء أنفسهم 

 لتسليمهم، وفق شروط "الدفن لياًل بدون تشريح وضمن أفراد قاليل من العايل  المقربين".
فيما واصلت سلطات االحتالل عدوانها ضّد الشعب الفلسطيني، من خالل حمل  المداهمات 

، في واالعتقاالت واالعتداء على المواطنين، مما أسفر عن اندالع مواجهات عنيف  بين الطرفين
 عموم األراضي المحتل .

 19/1/2016الغد، عم ان، 
 

 األراضي المحتلةالعالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في  اليوميطلقون  48فلسطينيو .38
عواودة: من أجل تعزيز النضال ضد التمييز العنصري اإلسراييلي وتعريف العالم  وديع-الناصرة 

جاء «. لمي لدعم حقوق الفلسطينيين في إسراييلاليوم العا»على قضاياهم، أطلق فلسطينيو الداخل 
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ذلك في اجتماع للجن  المتابع  العليا )الهيي  التمثيلي  األعلى لفلسطينيي الداخل( الليل  قبل الماضي  
 في خيم  االحتجاج على حظر الحرك  اإلسالمي  بقيادة الشيخ رايد صالح.

ق هذه الحمل  يأتي على خلفي  خطوات إن إطال ،وقال رييس لجن  المتابع  العليا محمد برك 
والتحريض اليومي الذي تمارسه ضد  اإلسالمي ،الحكوم  اإلسراييلي  غير المسبوق  بحظر الحرك  
 الفلسطينيين في الداخل وسياساتها المعادي  لهم. 

، خاص  بعد الخطاب «مرحل  إهدار دمنا»من جهته، عنَون الشيخ رايد صالح المرحل  الراهن  بـ 
خير لرييس الحكوم  اإلسراييلي  بنيامين نتنياهو عقب عملي  تل أبيب، واقترح أمام هذه األجواء األ

 بأن تتحول المظاهرة التي ستنظم بعد أيام في حيفا إلى مظاهرة قطري .
 19/1/2016القدس العربي، لندن، 

 
 من حاالت اإلعدام تمت على الحواجز %68شهيدا ،  162: لمركز القدسدراسة  .39

عدد ، إن "عدد مركز القدس لدراسات الشأن اإلسراييلي والفلسطيني أعدها إحصايي دراس   لتقا
 . "شهيداً  162 إلىشهداء انتفاض  القدس قد ارتفع ليصل 

وأشارت الدراس  إلى أن محافظ  الخليل تصدرت قايم  المحافظات التي قدمت شهداء في هذه  
 شهيدًا.  50حيث ارتقى منها االنتفاض 

 . % 19شهيدًا بنسب   30بلغ  األطفالنت الدراس  أن عدد الشهداء من وبي
من مجموع  % 32شهيدًا بنسب   36ديسمبر شهد ارتقاء  كانون األول/ شهر أنكما أوضحت الدراس  

 الشهداء.
وجود جمل  من األخطاء  أظهرت دراس  مركز القدس من خالل استطالع عين  من أهالي الشهداءو 

 هذا الملف وتتركز في اآلتي: في التعاطي مع 
بالغ األسر مما يرفع نسب  المتلقي من  أوال: عدم وجود جه  رسمي  تقوم بإعالن أسماء الشهداء وا 

 من العين  المستهدف .  %70اإلعالم بخبر الشهادة إلى 
ثانيا: تعاني النساء، )أمهات الشهداء، الزوجات( من عدم وجود مؤسسات ترعاهن من الجانب 

 بعد استشهاد األبناء واألزواج.  النفسي
الزوج ، األم، األوالد األمر الذي لم يالزمه خط  معين   ثالثا: أكثر الفيات تأثرا في حال  االستشهاد"

 إلخراج األسرة من الصدم  التي تعانيها األسر. 
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بير من ك اهتماممن العين  المستهدف  لم تتلق  % 50وعن الدور الفصايلي في رعاي  أسر الشهداء" 
 الفصايل الفلسطيني ". 

إرسال منح مالي  ألسر ب "حماس"قامت  ،كما أشارت الدراس  إلى أن من بين الفصايل الفلسطيني 
 دوالر.  5,000الشهداء بلغت 

وحول حاالت اإلعدام" شكلت نسب اإلعدام المباشر، واإلفراط في استخدام القوة النسب  األكبر في 
 تم استشهادهم بهذه الطريق ".  %84مركز ما نسبته ارتقاء الشهداء حيث رصد ال

من عمليات اإلعدام تمت في مناطق الحواجز، خاص ، حاجز بيت  %68 فإنَّ وبحسب الدراس  
 عينون الخليل، حوارة، الجلم ، زعترة، حواجز مدين  القدس، بيت ايل، عصيون. 

 18/1/2016، مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني
 

 األونروا قرارات تتواصل ضد في لبنان االحتجاجات الفلسطينية .41
 ،يتواصل احتجاج الالجيين الفلسطينيين داخل المخّيمات على تقليص خدمات األونروا: محمد صالح

وذلك وفق برنامٍج يوميٍّ للّتحّركات. وأغلقت أمس اللجان والهييات الشعبي  والشبابي ، بمشارك  
لسطيني  مكتب مدير الخدمات في األونروا في عين الحلوة، حيث أّكد عضو ممثلين عن الفصايل الف

التحركات اليومي  ستستمر »، مؤّكدًا أّن «ال تراجع عن المطالب»اللجن  الشعبي  عدنان رفاعي أن 
 «.ألّن القضي  أخطر وأبعد من مسأل  خدمات، فهي تتعّرض لثوابت الالجيين وحق عودتهم

المعرك  مستمرة حتى  أن»أكد  أمسفي عين الحلوة، بيانا « الفلسطينيالحراك الشعبي »وأصدر 
تعبي  شعبي  واالستعداد »ودعا البيان، الى «. يحصل الالجئ الفلسطيني على استشفاء شامل

للمواجه  الن المعرك  لن تكون سهل ، وتحتاج إلى إرادة صلب  قاعدتها الحقوق ال تمنح بل تنتزع 
والمطلوب تحشيد كل قوى المجتمع الحي  من أجل هذه الغاي  حتى تحقيق انتزاعًا من األونروا، 

إنجازات حقيقي  تصب في مصلح  تعزيز قدرة شعبنا على الصمود في مواجه  كل الظروف الصعب  
 «.التي تفرض عليه

 19/1/2016السفير، بيروت، 
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 مواطنا  فلسطينيا  في الضفة الغربية 32تعتقل  قوات االحتالل .41
فلسطينيًا من أنحاء الضف  معظمهم من مدين  الخليل في إطار  32اعتقلت قوات االحتالل : وكاالت

جنوب المدين  أول أمس « عتنييل»االشتباه بعالق  المعتقلين بعملي  الطعن التي جرت في مستوطن  
 «.إسراييلي »األحد التي أسفرت عن مقتل مستوطن  

 19/1/2016الخليج، الشارقة، 
 

 سنوات على حصار غزة عشرنية تندد بمرور حملة إلكترو  .42
سنوات على الحصار  عشرمساء يوم اإلثنين حمل  إلكتروني ، تنديًدا بمرور  أطلق فلسطينيون

 اإلسراييلي المفروض على قطاع غزة.
هاشتاج  و"تويتر" وتداول الناشطون على موقعي التواصل االجتماعي "فيسبوك"،

 ات خالل ساعات من بدء الحمل .#عشر_سنين_حصار، جلب آالف المشارك
وشارك فلسطينيون في الداخل والخارج، إلى جانب نشطاء عرب وأجانب في الحمل ، ودعاة مطالبين 

 بإنهاء معاناة قراب  مليوني مواطن يعيشون ظروًفا إنساني  واقتصادي  صعب .
معبر رفح  وطالبت آالف التغريدات والتدوينات بفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح

 الحدودي أمام سفر الحاالت اإلنساني  والتنقل بحري .
 19/1/2016الشرق، الدوحة، 

 
 حـاالت االنـتـحـار تـسـجـل ارتـفـاعـا .. واألسباب متعددة :قطاع غزة .43

باألمس القريب، أقدم مواطن أربعيني في المحافظ  الوسطى على االنتحار بعد أن  فايز أبو عون:
 ن قد علقه في سقف إحدى غرف منزله.شنق نفسه بحبل كا

فيما أشارت مصادر أخرى، إلى أن شابًا توفي األسبوع الماضي بعد تدهور وضعه الصحي عقب 
محاولته االنتحار بتناول مبيدات زراعي  داخل أرض زراعي  لعايلته في حي الزيتون جنوب مدين  

 غزة.
دم في شهر كانون األول الماضي، على وكان شاب آخر في العشرينيات من عمره يدعى "ع. ط"، أق

محاول  االنتحار حرقًا بعد أن سكب على جسده البنزين داخل حرم "جامع  غزة"، بسبب منعه من 
 دخول قاع  االمتحان. 
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هذا وكانت شرط  المباحث العام  فتحت تحقيقًا في جميع هذه الحوادث، مشيرًة إلى أنه ال وجود 
االنتحار، وأن التحقيقات أثبتت أن األول انتحر بعد خالفات مع ألي  شبهات جنايي  خلف عمليات 

 والده وشقيقه، والثاني لوجود مشاكل عايلي ، والثالث نتيج  مشاكل مادي .
وفي هذا السياق، أكد الطبيب النفسي خالد الصفدي، أن معظم الذين يقدمون على االنتحار بوسايل 

ناول المبيدات الحشري ، أو قطع في الشرايين، أو غير مختلف ، سواء كانت بالشنق، أو الحرق، أو ت
 ذلك، يكونون قد وصلوا إلى حال  كبيرة من اليأس واإلحباط، وفقدوا الثق  بأنفسهم وغيرهم.

وأضاف الصفدي لـ"األيام": "من خالل النتايج واألرقام الظاهرة أمامنا، نجد أن معظم الذين يقدمون 
لحبوب المخدرة من نوع ترمال "ترامادول"، أو حبوب ما ُتعرف على االنتحار هم من المتعاطين ل

بحبوب السعادة، أو حتى الحشيش، الذين يقدمون على عالج أنفسهم بأنفسهم من خالل اإلقالع عن 
تناول هذه الحبوب والمخدرات بطرق غير صحيح  ربما نتيج  عدم توفرها لديه، أو نتيج  الخوف 

 ثاًل.من اآلخرين كاألهل أو الشرط  م
وتابع: ولكن عملي  اإلقالع تحتاج إلى طرق سليم  وصحيح ، تبدأ بالفطام وانسحاب المخدر من 
دمه تدريجيًا بإشراف طبيب نفسي مختص، ومن ثم متابعته نفسيًا حتى ال يصل إلى حال  من اليأس 

 واالكتياب.
 19/1/2016األيام، رام هللا، 

 
 ن لتصديهم لنشاط تطبيعيفلسطينيي طالبجامعة "حيفا" تعاقب ثالثة  .44

فلسطينيين،  طالبأصدرت "لجن  الطاع " في جامع  "حيفا" يوم االثنين، قرارات بفصل ثالث  : حيفا
 على خلفي  تصّديهم لنشاط تطبيعي أقامه محاضر مصري في جامعتهم، الشهر الماضي.

من والمحاضر، واإلضرار وقّررت ما ُتعرف بـ "لجن  الطاع "، توجيه تهم  "عدم االلتزام بتعليمات األ
 بسمع  الجامع  وضيوفها" لكل من الطلب ؛ جول إلياس، وموران أبو عطا، ومعتصم زيدان.

وعلى إثر االتهامات المذكورة، فقد أصدرت اللجن  قرارات بفصل الطلب  الثالث  لفصل دراسي واحد 
ت متفاوت ، واالعتذار برسال  "مع وقف التنفيذ"، إلى جانب إلزامهم بـ "العمل لصالح الجمهور" لفترا

خطي  إلدارة الجامع  والمحاضر المصري عمر سالم، ومنعهم من المشارك  بالفعاليات الطالبي  لمدة 
 شهرين كاملين.

 18/1/2016، قدس برس
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 %32.5تبلغ  2016نسبة العجز في الموازنة الفلسطينية لعام  .45
أن نسب  العجز اإلجمالي "قبل التمويل" في  أظهرت بيانات فلسطيني  رسمي : مظلوم خلدون-رام هللا 

مليون دوالر  382، بلغت مليار و2016الموازن  العام  والتطويري  )االستثماري ( للعام الجاري 
االثنين، أن نسب  العجز  مو يوقالت وزارة المالي  الفلسطيني  في بيان لها، تلقته "قدس برس"،  أمريكي.
  زن .من إجمالي قيم  الموا %32.5بلغت 

وتوقعت الحكوم  الفلسطيني  الحصول على "منح ومساعدات" مالي  خارجي  للموازن العام  بقيم  
مليون دوالر للموازن  التطويري  )االستثماري (، وفًقا لبيانات وزارة  245مليون دوالر أمريكي، و 750

 المالي .
 18/1/2016، قدس برس

 
 ألردنية بعد انقطاع دام عشر سنواتغزة تصدر أول شحنة من الليمون إلى السوق ا .46

سمحت وزارة الزراع  في غزة لمزارعي ومصدري المنتجات الزراعي  بتصدير الليمون إلى  حامد جاد:
لضف  بعد لاألسواق الخارجي  للمرة األولى منذ نحو عشر سنوات، كما استأنفت تسويق البندورة 

 في سوق غزة خالل الفترة المذكورة.انقطاع دام قراب  شهرين بسبب ارتفاع سعر هذا الصنف 
وأشار تحسين السقا مدير عام التسويق في وزارة الزراع  في غزة إلى أن إجمالي إنتاج قطاع غزة من 

آالف طن ما يعني أن هناك فايضًا من هذا الصنف يتيح إمكاني  تصديره  عشرةالليمون يقدر بنحو 
 لألسواق الخارجي .

ام"، تم، أول من أمس: تصدير أول شحن  من الليمون نظرًا النخفاض وقال السقا في حديث لـ "األي
سعره في سوق غزة ومراعاة ألوضاع التجار والمزارعين كما تم السماح بتصدير البندورة اعتبارًا من 
العاشر من الشهر الحالي، حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره وتسويقه من المنتجات الزراعي  المختلف  

طنًا من  950طنًا من الليمون إلى األردن و 50يمون منذ مطلع الشهر الحالي نحو بما في ذلك الل
طنًا من التوت األرضي  12طنًا إلى السوق اإلسراييلي  و 250الخضار إلى سوق الضف  الغربي  و

 إلى سوق الضف  وسبع  أطنان من الصنف ذاته إلى السوق األوروبي ".
 19/1/2016األيام رام هللا، 
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 سعى لتوفير نظام حماية للفلسطينيينمصر ت شكري: .47
كشف وزير الخارجي  المصري سامح شكري، أمس، عن أن مصر تتحرك حاليًا لتوفير نظام : كونا

حماي  دولي  للشعب الفلسطيني وذلك باعتبارها الرييس الحالي للقم  العربي  والعضو العربي في 
 مجلس األمن. 

األمين العام لجامع  الدول العربي  نبيل العربي إن هذا  وقال شكري في تصريح صحفي عقب لقايه
 التحرك يأتي بالتشاور مع الدول األعضاء واألمين العام لألمم المتحدة. 

وأوضح أن هناك تشاورًا مستمرًا مع الشركاء الدوليين لدفع مسيرة السالم في الشرق األوسط 
 وبالتنسيق مع القيادة الفلسطيني . 

مين العام يأتي في إطار التشاور الدوري والمستمر بين مصر واألمان  العام  وذكر أن لقاءه األ
 للجامع  لبحث تطورات األوضاع في المنطق .

 19/1/2016، الخليج، الشارقة
 
 سفير مصر يبحث مع مسؤول إسرائيلي إمكانيات التعاون .48

حازم خيرت، مع مدير بحث السفير المصري لدى االحتالل اإلسراييلي، األناضول: -المحتل القدس 
عام وزارة خارجي  االحتالل، دوري غولد، العالقات بين مصر و)إسراييل(، والتحديات اإلقليمي ، 

مكانيات التعاون بين البلدين.   وا 
:" هنأ غولد السفير 2016-1-18وقالت وزارة الخارجي  اإلسراييلي ، في تصريح مكتوب، اإلثنين 

 إن هذا يشكل خطوة هام  في إطار العالقات بين البلدين". المصري، بمناسب  بدء عمله، وقال 
وتابعت:" قال غولد إن )إسراييل( تعتبر مصر دول  مهم ، وأشار إلى أهمي  العالقات السياسي  
مكانيات  القايم  بين البلدين". ولفتت إلى أن غولد بحث مع السفير خيرت، "التحديات اإلقليمي  وا 

 التعاون بين البلدين". 
سنوات،  3ن السفير المصري حازم خيرت قد باشر مهام عمله مطلع الشهر الجاري، وذلك بعد وكا

 من عدم تواجد أي سفير لمصر في "تل أبيب".
 18/1/2016، الين أونفلسطين 

 
 أول مصرية تلتحق بالجيش اإلسرائيلي؟ .49

ييلي، وغيرت التحقت الشاب  المصري  دينا محمد علي المصري بجيش االحتالل اإلسرا: القاهرة
 اسمها إلى دينا عوفاديا، ما جعل مجلس الوزراء المصري يسقط عنها الجنسي  المصري .
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ووافق مجلس الوزراء المصري على إسقاط الجنسي  عن دينا محمد عـلي المصري )دينا عوفاديا(، 
حربي، اللتحاقها بالخدم  العسكري  بدول  أجنبي  دون ترخيص سابق من وزير الدفاع واإلنتاج ال

 بحسب الجريدة الرسمي  للدول .
وقالت دينا الملتحق  بجيش االحتالل اإلسراييلي إنها عاشت طفولتها بمدين  اإلسكندري  المصري ، 
لكنها كانت تبحث "دايما عن انتماء لكي ال أشعر باالختالف، ال أعرف عن نفسي وعن عايلتي 

 شييا.. فمن أنا؟".
ع الرسمي للجيش اإلسراييلي: "بعد أن قامت مجموع  من أتباع وتابعت دينا في مقال نشره الموق

التيار السلفي في مصر باقتحام منزلي وبتهديدنا بالسالح وبالعصي، بأن علينا مغادرة مصر خالل 
 فترة قصيرة، ألننا عايل  يهودي ، هنا تلقيت جزءا من الجواب".
د وعلينا ترك مصر في أسرع وقت.. وأضافت دينا أن جدها، كشف في اجتماع للعايل ، أنهم "يهو 

 والدي لم يذكر هذا األمر أمامي في أي يوم من األيام".
وأوضحت دينا أنها بعد أن أنهت "الثانوي  في مدرس  ديني " في القدس، "قمت بالتجند للخدم  

 العسكري  اإللزامي  في وحدة الناطق بلسان جيش الدفاع، والعمل تحت القايد أفيخاي أدرعي".
جهته رحب جيش االحتالل بخطوة دينا، وأقام المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي حفل  تكريم على من 

شرفها تقديرا لجهودها "اليومي  من أجل الجيش اإلسراييلي ودول  إسراييل"، ونشر أدرعي قصتها 
 الكامل  تزامنا مع عيد الفصح الذي خرج فيه اليهود من مصر.

 18/1/2016، "21موقع "عربي 
 
 : أبناء قطاع غزة يعاملون كاألردنيين باإلعفاءات واألسعاراألردنية "حةالص" .51

 السعود، اإلعفاءاتبرياس  النايب يحيى  أمسناقشت لجن  فلسطين النيابي  في اجتماع : عمان
 الطبي  ألبناء قطاع غزة.

 دنياألر بدوره، قال وزير الصح  علي الحياصات إن أبناء قطاع غزة يعاملون معامل  المواطن 
 المقتدر من حيث العالج والتسعيرة واإلعفاءات الطبي .

فيما قال النعيمات إن هناك أسسا وتعليمات واضح  للغزيين، الفتا إلى وجود بعض االستثناءات 
كاألطفال دون سن السادس  وأمراض السرطان وغسيل الكلى، مؤكدا أنه لم ترفض أي معامل  

 مكتمل  الشروط للحصول على إعفاء طبي.
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من جانبه، قال مدير عام دايرة الشؤون الفلسطيني  محمود العقرباوي إن الحكوم  تتحمل أعباء مالي  
جراء اإلعفاءات الطبي  المقدم  للغزيين، مطالبا الجهات الدولي  المانح  بدعم قطاع التأمين الصحي 

 للحد من األعباء المالي  التي تتحملها الدول .
 19/1/2016، الرأي، عّمان

 
دولة عدوة والتمسك بحق الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم ورفض  "إسرائيل"جعجع: اعتبار  .51

 التوطين
سمير جعجع، تبني ترشيح العماد ميشال عون « حزب القوات اللبناني »أعلن رييس : الفرزلي إيلي

ات بعد طول دراس  وتفكير ومناقشات ومداوالت في الهيي  التنفيذي  للقو »لرياس  الجمهوري ، 
وضٍع أكثر أمانًا واستقرارًا  إلىتحمل األمل بالخروج مّما نحن فيه »، في خطوة قال إنها «اللبناني 

 «.وحياًة طبيعي 
ما عزز اقتناعنا بهذه الخطوة، »وأوضح، في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع عون في معراب، أن 

وات اللبناني ، ال سيما من خالل ورق  هو التطور اإليجابي في العالق  بين التيار الوطني الحر والق
وما تضمنته مقدم  الورق  من حرص على  2015إعالن النيات التي وقعت في حزيران من العام 

تنقي  الذاكرة والتطلع نحو مستقبل يسوده التعاون السياسي أو التنافس الشريف، وما تضّمنته الورق  
 ككل من مجموع  نقاط رييسي  أتوقف عند أبرزها:

واًل، تأكيد اإليمان بلبنان وطنًا نهاييًا سيدًا حرًا وبالعيش المشترك وبالمبادئ التأسيسي  الواردة في أ
 مقدم  الدستور.

ثانيًا، االلتزام بوثيق  الوفاق الوطني التي أقرت في الطايف، واحترام أحكام الدستور من دون انتقايي  
 اطي .وبعيدًا من االعتبارات السياسي  والتفسيرات الخ

 ثالثًا، اعتماد المبادئ السيادي  في مقارب  المواضيع المرتبط  بالقضايا اإلقليمي  والدولي .
رابعًا، تعزيز مؤسسات الدول  وثقاف  االحتكام إلى القانون وعدم اللجوء إلى السالح والعنف أيًا كانت 

 الهواجس واالحتقانات.
اير القوى األمني  الشرعي  من التعامل مع مختلف خامسًا، دعم الجيش معنويًا وماديًا وتمكينه وس

الحاالت األمني  على األراضي اللبناني  كاف  بهدف بسط سلط  الدول  وحدها على كامل األراضي 
 اللبناني .

سادسًا، ضرورة التزام سياس  خارجي  مستقل  بما يضمن مصلح  لبنان ويحترم القانون الدولي، وذلك 
ق  مع جميع الدول، وال سيما العربي  منها، مما يحصن الوضع الداخلي بنسج عالقات تعاون وصدا
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اللبناني سياسيًا وأمنيًا، ويساعد على استقرار األوضاع، وكذلك اعتبار إسراييل دول  عدوة، والتمسك 
 .2002بحق الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم ورفض التوطين واعتماد حل الدولتين ومبادرة بيروت 

األوضاع على طول الحدود اللبناني  السوري  في االتجاهين، وعدم السماح باستعمال  سابعًا، ضبط
 لبنان مقرًا أو منطلقًا لتهريب السالح والمسلحين.

 ثامنًا، احترام قرارات الشرعي  الدولي  كاف  وااللتزام بمواثيق األمم المتحدة وجامع  الدول العربي .
 لتي تم التوافق عليها في طاول  الحوار الوطني.تاسعًا، العمل على تنفيذ القرارات ا

عاشرًا، ضرورة إقرار قانون جديد لالنتخابات يراعي المناصف  الفعلي  وصح  التمثيل، بما يحفظ 
 «.قواعد العيش المشترك ويشكل المدخل األساسي إلعادة التوازن إلى مؤسسات الدول 

ة مهم  لبرنامج رياسي، وانطالقًا من هذا اإلطار بناء على ما تقدم من نقاط تشّكل نوا »وتابع جعجع: 
آذار وثورة األرز،  14السياسي الواضح الذي دفعنا إلى تبّني هذا الترشيح، أدعو القوى الحليف  في 

إلى تبني ترشيح العماد عون، ال سيما أّن اإلطار المذكور يترجم في نواح عدة عناوين مهم  من 
 «.خلفي  الواقعي  السياسي  واعتماد أفضل الخيارات المتاح آذار ويتالءم معها على  14مشروع 

 19/1/2016، السفير، بيروت
 
 للسيادة اللبنانية" إسرائيلية"خروقات  .52

، مدعوم  بسيارتي جيب هامر، أمس )االثنين(، بحمل  «إسراييلي »قامت دوري   «:الخليج» -بيروت 
ولبنان، انطالقًا من  1948لسطين المحتل  تمشيط للطريق الترابي المحاذي للسياج الحدودي بين ف

 بالجزء المحتل من العباسي . التين ، مروراً حتى عين  الغجر، وصوالً الجزء الشمالي المحتل من بلدة 
انتهك سيادة األجواء اللبناني  فوق « اإلسراييلي»وأعلنت مصادر أمني  في لبنان أن الطيران المروحي 

 مزارع شبعا ومرتفعات الجوالن.
 19/1/2016، لخليج، الشارقةا

 
 صمود الشعب الفلسطينيو يدعم نضال  "البرلمان العربيبيروت: " .53

اللجن  التنفيذي  لالتحاد البرلماني العربي على دعم صمود الشعب الفلسطيني على  : أكدتبيروت
رهابه األعمى،  أرضه بكاف  اإلمكانيات خاص  أنه يخوض هّب  جماهيري  في وجه االحتالل وا 

بحق شعبنا من قتل وحرق واعتقال وتشريد، وتهويد للقدس  العقابي  والقمعي ضًا لكل اإلجراءات ورف
 وكاف  المقدسات اإلسالمي  والمسيحي  في مدين  القدس.
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االتحاد التأكيد على قرارات ، وجددت اللجن  التنفيذي  خالل اجتماعها الذي عقدته في بيروت
دان  العربي السابق  الخاص  ب البرلماني القضي  الفلسطيني  والتي تدعم حقه في الحري  واالستقالل وا 

 كاف  االنتهاكات اإلسراييلي  من هدٍم للمنازل وقتل واعتقال للشباب واألطفال والنساء.
كما طالبت كاف  االتحادات البرلماني  وعلى رأسها االتحاد البرلماني الدولي للوقوف عند مسؤوليته 

دان  ما يتعرض له ال عدامات ميداني  في خرق صارخ للقانون وا  شعب الفلسطيني من جرايم يومي  وا 
 الدولي وكاف  المواثيق واألعراف الدولي .

كما أكدت اللجن  التنفيذي  على أن القضي  الفلسطيني  هي القضي  األولى والمركزي  لالتحاد 
  حّي  في مختلف الملتقيات البرلماني العربي ولألم  العربي  جمعاء، داعي  إلى إبقاء هذه القضي

طالعها على كاف  الجرايم  واالتحادات البرلماني  اإلقليمي  والدولي  ومؤسسات حقوق اإلنسان وا 
والممارسات التي يقوم بها االحتالل اإلسراييلي وضرورة الضغط عليه لوقف جرايمه واعتداءاته في 

  البرلماني  لالتحاد خدم  لعدال  القضي  فلسطين. كما دعت إلى بذل كاف  الجهود لتفعيل الدبلوماسي
قام  الدول  المستقل  وعاصمتها القدس.  حتى ينال الشعب الفلسطيني كاف  حقوقه في العودة وا 

وعّبرت اللجن  التنفيذي  عن إدانتها واستنكارها الشديدين لكل ما يمارسه االحتالل اإلسراييلي بحق 
اصل  اقتحام المسجد األقصى ومنع المصلين من الصالة أبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدم  ذلك مو 

 فيه، رافض  في الوقت ذاته كاف  المحاوالت لتقسيم المسجد األقصى زمانيًا ومكانيًا.
كما عّبرت اللجن  التنفيذي  عن دعمها ومساندتها لكل الخطوات التي تقوم بها القيادة الفلسطيني  على 

افات بدول  فلسطين، وفي هذا اإلطار دعت اللجن  التنفيذي  الصعيد الدولي لنيل مزيد من االعتر 
 البرلمانات العالمي  خاص  األوروبي  منها التي لم تعترف بعد بدول  فلسطين للمبادرة واالعتراف بها.

وحّيت اللجن  التنفيذي  صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه رغم التضحيات الجسام 
مؤكدة أنها لن تترك الشعب الفلسطيني يناضل وحيدًا في وجه آل  القتل واإلرهاب التي يقدمها يوميًا 

 الصهيوني.
 19/1/2016، ، عّمانالدستور

 
 جنوب دمشق يبدأ األربعاءو من من مخيم اليرموك  "داعش": خروج تنظيم "21عربي" .54

تنفيذ االتفاق  "؛ أن تنظيم الدول  يستعد لبدء21ذكرت مصادر خاص  لـ"عربي: فتوح محمد- 21عربي
مع النظام السوري، لالنسحاب من مخيم اليرموك ومناطق أخرى في جنوب دمشق، يوم األربعاء 

 المقبل.
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وينص االتفاق بين النظام السوري وتنظيم الدول  على انسحاب عناصر التنظيم وعايالتهم من المخيم 
م الرييسي في الرق ، شرق وحي الحجر األسود القريب إضاف  إلى مناطق أخرى، إلى معقل التنظي

 سوريا، وريف حلب الشرقي.
"، أن انسحاب تنظيم الدول  ال يقتصر 21من جهته، ذكر ناشط إعالمي في مخيم اليرموك، لـ"عربي

على المخيم، بل سيشمل مناطق جنوب دمشق، وبينها المعقل الرييسي للتنظيم في الجنوب الدمشقي، 
، الفتا إلى أن للتنظيم امتدادا أيضا في مناطق أخرى في حي الحجر األسود المالصق لمخيم يرموك

 جنوب دمشق، بينها أحياء التضامن والعسالي والقدم.
وأكد الناشط، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، صح  المعلوم  بأن االنسحاب ُيتوقع أن يبدأ 

ش فقط، ال عالق  األربعاء "إذا لم يطرأ أي جديد"، موضحا أن المفاوضات مع النظام "خاص  بداع
للنصرة أو أي فصيل آخر بها. أي أن االنسحاب لداعش فقط ومن يرغب بمرافقتهم، شرط التبرؤ من 

 المجالس العسكري  والتوب  ومبايع  التنظيم".
وفي األثناء، أعلن تشكيل سمى نفسه "تجمع أبناء اليرموك" عن استعداده لشغل المواقع التي سيخليها 

وفيما  قوات النظام والمليشيات الفلسطيني  الموالي  لها من السيطرة على المنطق .تنظيم الدول ، ومنع 
لم تتضح هوي  التشكيل، ذكرت مصادر إعالمي  أنه يضم مقاتلين فلسطينيين مرتبطين بالجيش 
الحر، يتجمعون حاليا في مناطق مثل يلدا وببيال وبيت سحم، وأن عشرات من هؤالء قد بدؤوا 

إلى المناطق المنتظر أن يخليها التنظيم. كما نشرت صفحات ُتعنى بشؤون مخيم  بالوصول بالفعل
اليرموك؛ صورا قالت إنها لمقاتلين فلسطينيين من أبناء المخيم، كانوا قد فروا إلى يلدا ويتمركزون 
اآلن على خط المواجه  مع عناصر تنظيم الدول  في المخيم، يقومون بعرض عسكري إلظهار 

 نتقال إلى داخل المخيم.استعدادهم لال
"؛ "تجمع أبناء اليرموك" بأنه "مجموع  من األشخاص من أبناء 21ووصف الناشط اإلعالمي لـ"عربي

 المخيم شكلوا تجمعا لمحاول  ضبط األمور في المخيم عسكريا".
": "الدخول تم 21لكن الناشط نفى دخول أي مقاتلين إلى مخيم اليرموك حتى اآلن، وقال لـ"عربي

تجاه الحجر األسود، وهم مقاتلون )سوريون( من لواء ضحى اإلسالم، من أبناء الحجر األسود با
 شخصا". 35المبعدين بعد دخول التنظيم إلى الحجر األسود، والعدد لم يتجاوز 

وقالت مصادر إعالمي  إن هؤالء المقاتلين تسلموا "نقاط الرباط" من تنظيم الدول  في الحجر األسود 
 سحابه.تمهيدا الن

وفيما لم تتضح بنود االتفاق بين النظام السوري وتنظيم الدول  بشكل كامل، قال أمين سر تحالف 
القوى الفلسطيني  في سوريا )موال لنظام األسد( خالد عبد المجيد، في وقت سابق من هذا الشهر، إن 
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والحجر األسود  االتفاق يتضمن توفير طريق آمن للمنسحبين من مناطق جنوب دمشق، مثل اليرموك
 والتضامن والعسالي والقدم.

وُيتوقع أن يتم االنسحاب على مراحل، يشمل في الفترة األولى الجرحى، كما يشمل الحقا المقاتلين 
 وعايالتهم ومن يرغب معهم من المدنيين. ويحق للمنسحبين حمل سالحهم الفردي.
 18/1/2016، 21عربي

 
 ضية الفلسطينية لتعزيز نفوذها في العالم العربيلجزيرة": إيران تستخدم القلاستطالع " .55

أظهر استطالع للرأي أجراه مركز الجزيرة للدراسات أن النخب  العربي  : إبراهيم أحمد-بواب  الشرق 
تنظر بسلبي  لواقع العالقات العربي  اإليراني  ومستقبلها، ولدور علماء الدين في تدهور العالقات بين 

اركون أن السياس  التي انتهجتها إيران تجاه ثورات الربيع العربي تركت تأثيًرا الجانبين، كما رأى المش
من المشاركين يؤيدون إنشاء  %59سلبيًّا على صورتها لدى النخب  العربي ، وبين االستطالع أن 
 قوات عسكري  عربي  مشترك  لردع إيران عن التدخل في المنطق .

ثنين في مؤتمر صحفي نتايج االستطالع المعنون بـ"توجهات ونشر مركز الجزيرة للدراسات اليوم اال
 النخب  العربي  نحو إيران ودورها في المنطق  ومستقبل العالقات العربي  اإليراني ".

من المشاركين على أن إيران تستخدم القضي  الفلسطيني  لتعزيز نفوذها في العالم  %88ووافق 
جيبين يرون أن تقاعس األنظم  العربي  عن دعم من المست %90العربي، وأوضحت النتايج أن 

ز من النفوذ اإليراني.  القضي  الفلسطيني  عزَّ
مشاركا ُأجريت معهم مقابالت هاتفي  ضمن عيِّناٍت ممثِّّل  للنخب   860يذكر أن االستطالع شمل 

الثاني  نوفمبر/تشرين 30سبتمبر/أيلول إلى  30دول  عربي ، ونفذ خالل الفترة من  21العربي  في 
2015. 

 19/1/2016، الشرق، الدوحة
 

 والمستوطنون ال يحاسبهم أحد بمكيالينتكيل  "إسرائيل"دانيال شابيرو:  .56
الرؤوف أرناؤوط: وجه السفير األميركي في إسراييل دانيال شابيرو انتقادات حادة إلى  عبد-القدس 

المناطق )ج( والتساهل مع  السياس  االستيطاني  اإلسراييلي  في األراضي الفلسطيني  وبخاص 
السياسي  اإلسراييلي  تجاه  االستراتيجي اعتداءات المستوطنين اإلسراييليين على الفلسطينيين وانعدام 

 األفق السياسي.
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وبلهج  غير مسبوق  على لسان مسؤول أميركي قال شابيرو في المؤتمر الدولي التاسع لمعهد 
أحيانا يبدو أن هناك معيارين من االلتزام بسيادة »دراسات األمن القومي في تل أبيب، أمس، 

ما هي خط  إسراييل لحل الصراع؟ »، وأضاف، «القانون: أحدهما لإلسراييليين واآلخر للفلسطينيين
ذا ما كانت ترى أن يكون الحل السياسي بعيدا عن المتناول في  لتبقى دول  يهودي  وديمقراطي ؟ وا 

دارة واستقرار النزاع في المدى القصير والمتوسط؟ ما هي الوقت الراهن، فإذا ما هي خطتها إل
األدوات التي يمكن إلسراييل أن تقدمها لمساعدتنا في دفاعنا الدبلوماسي عالميا عن إسراييل، والذي 

 «سنبقى ملتزمين به؟
 19/1/2016األيام، رام هللا، 

 
 ية الصّحية من المستوى الثالثزيادة الدعم للرعاليهدف  االستشفائيةتعديل السياسة ": األونروا" .57

تعديل السياس  االستشفايي  »كريستوفر جانيس، أّن « األونروا»أّكد الّناطق الرسمي باسم وكال  
للوكال  يهدف إلى زيادة الدعم للرعاي  الصّحي  من المستوى الثالث وتخفيف عبء العمليات الجراحي  

م التكاليف في الرعاي  الصّحي  من المستوى الثاني تّم إدخال عنصر تقاس»، مشيرًا إلى أّنه «المكلف 
 «.بالتماشي مع الممارسات الجّيدة المطبق  في العالم

، مؤّكدًا «الوكال  ُتدرك المخاوف اّلتي يثيرها هذا التعديل بين الالجيين»وشّدد، في بيان، على أّن 
 «.هذه التكاليف تقوم بتعزيز جهودها لدعم الالجيين الذين ال يستطيعون تغطي »أّنها 

الدفاع بقوة عن حّق الالجيين الفلسطينيين في الحصول على »ستستمّر بـ« األونروا»وأّكد جانيس أّن 
كل المزاعم المتداول  في وسايل اإلعالم التي تنسب الوفاة »، معلنًا رفضها لـ«خدمات صّحي  نوعي 

لبنان إلى التعديالت على سياس   المأساوي  لالجي  وحالتين طّبيتين حرجتين في منطق  صور جنوب
 «.االستشفاء
ضرورة التحّلي بالهدوء واحترام موظفي الوكال  ومنشآتها من أجل ضمان استمرار وصول »وطالب بـ

 «.جميع الالجيين الفلسطينيين إلى الخدمات الضروري  التي تقّدمها الوكال 
، مشيرًا إلى أّن «خالل التبّرعات الّطوعّي  يتّم بالكامل تقريبًا من»وذّكر البيان بأّن تمويل الوكال  

الّدعم المالي لم يواكب مستوى النمّو في االحتياجات، ونتيج  لذلك، ُيتّوقع أن يصل عجز الموازن  »
 «.2016مليون دوالر في العام  81البرامجي  للوكال ، واّلتي تعمل على دعم الخدمات الرييسي ، إلى 

الّدفع  الثاني  واألخيرة من المساعدات النقدي  الشتوي  »ه سيتّم توفير أنّ « األونروا»إلى ذلك، أعلنت 
المقّدم  إلى الالجيين الفلسطينيين الّنازحين من سوريا إلى لبنان عبر بطاقات الّصرف اآللي، ابتداًء 
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هذه المساعدة النقدي  تشمل جميع العايالت الفلسطيني  من »، مشيرًة إلى أّن «من اليوم الثالثاء
 «.سوريا المؤهل  للحصول على المساعدة الّنقدي  كبدل طعام

 19/1/2016السفير، بيروت، 

 

 إسرائيلي  أيّ لم يرفض معالجة  الفلسطيني األحمر: الهالل األحمرالصليب  .58
الفلسطيني لم  األحمرالهالل  أنتحقيقًا داخليًا كشف  أن األحمرأعلنت اللجن  الدولي  للصليب 

 اثنين من المستوطنين، قضيا متأثرين بجروحهما. إسراييليينيرفض معالج  مصابين 
رفضوا معالج  زوجها وابنها  األحمرمسعفي الهالل  أنوادعت مستوطن  في تشرين الثاني الماضي 

 بعد مهاجمتهما قرب مستوطن  في جنوب الضف  الغربي  المحتل .
 تشرين الثاني. 13وقتل الرجالن بعد إطالق النار عليهما في 

انت وسايل االعالم االسراييلي  تناقلت القص  ما ادى الى اتهام للهالل االحمر الفلسطيني بالفشل وك
المتحدة  لألممودعا سفير اسراييل في االمم المتحدة داني دانون االمين العام  في البقاء على الحياد.

 بان كي مون الى ادان  المنظم  بشكل علني.
رفض عالج مريض كان سيمثل "انتهاكًا خطيرًا  أن في بيان، حمراألواكدت اللجن  الدولي  للصليب 

ثر ".األساسي لمبادينا  خلصت اللجن  الدولي  للصليب االحمر الى ان الفريق  تحقيق في المسال ، وا 
 لم يتمّكن من تقديم المساعدة للمستوطنين النهما ماتا بالفعل.

 19/1/2016النهار، بيروت، 
 

 جرت في سورية العام الماضي مجزرة 619تقرير حقوقي:  .59
مجزرة في  619قالت "اللجن  السوري  لحقوق اإلنسان" في بريطانيا "إنها تمّكنت من توثيق : لندن

 منها بسالح الطيران السوري والروسي". %80، تم ارتكاب 2015سوري  خالل عام 
خ  منه لـ "قدس برس"، وتحدثت اللجن  في تقريرها السنوي، الذي أصدرته اليوم االثنين، وأرسلت نس

عن انتهاكات وصفتها بـ "الواسع " قالت بأن "الفاعلين المختلفين في سوري  يرتكبونها، وأهّمهم بحسب 
ما جاء في التقرير النظاُم السوري وحلفاؤه األجانب، وخاص  القوات الروسي  والميليشيات اللبناني ، 

 معارض  المسلح ".باإلضاف  إلى تنظيم داعش وجبه  النصرة، وكتايب ال
 2015وأفرد التقرير فصاًل خاصًا لسياس  استهداف األسواق، والتي "شهدت تطبيقًا كبيرًا في عام 

استهدافًا لألسواق الشعبي  واألماكن  91وبشكل غير مسبوق عن األعوام السابق ، حيث وثّقت اللجن  
 التجاري  في مختلف أنحاء سوري ".
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رتكاب معظم أعمال االستهداف من خالل االستهداف المباشر بالغارات وأشار التقرير إلى أنه "تم ا
 الجوي ."

وعرض التقرير استمرار كاف  األطراف، وخاص  النظام السوري وحلفاؤه باستهداف أماكن العبادة، 
 .2015كنيس  خالل عام  11مسجدًا و 192حيث وّثق التقرير استهداف 

من الجرايم  %90ه األجانب قد ارتكبوا ما يزيد عن وذكر التقرير "أن النظام السوري وحلفاؤ 
للجرايم التي ارتكبها تنظيم  %10-5واالنتهاكات في كل المجاالت واألصعدة، مقابل نسب  تتراوح بين 

 داعش".
 18/1/2016، قدس برس

 
 هدم المنازل يرتد على االحتالل .61

 هاني المصري
ع على التوالي إلى انتفاض  شعبي  شامل  لها قيادة لم تتحول الموج  االنتفاضي  المستمرة للشهر الراب

موحدة وأهداف محددة ألسباب عديدة، سبق أن تعرضت أنا وغيري لها، أهمها أن القيادة لم تتبّن 
االنتفاض  واكتفت بتأييدها الخجول، وأن القوى إما عاجزة أو مترددة بين تبني االنتفاض  

اض  شامل  ال يمكن السيطرة عليها، وكذلك من إقدام واستخدامها، والخشي  من تحولها إلى انتف
 الخصم والمنافس الداخلي على توظيفها لصالحه وضدها.

غير أّن هناك بعض المظاهر التي أعطت شعبي  لالنتفاض  ال يمكن التقليل من أهميتها، ومثال ذلك 
ت والتحركات المنادي  الحشود الشعبي  التي شاركت في جنازات الشهداء وبيوت العزاء، وفي المظاهرا

باستعادة جثامين الشهداء وتوفير حزام بشري حول بيوتهم، ما حال في مرات عديدة وأّجل تنفيذ أوامر 
 الهدم التي اتخذت بحق بيوتهم.

في هذا المقال سنركز على سياس  هدم المنازل لمنفذي العمليات الفدايي  التي كانت جزًءا من 
تالل اتخاذها كنوع من العقاب ولردع آخرين عن تنفيذ عمليات الخطوات التي قررت سلطات االح

 جديدة.
منذ بداي  الموج  االنتفاضي ، تناقلت وسايل اإلعالم اإلسراييلي  أخباًرا عن وجود تباين بين قيادة 

من جه  أخرى حول  اإلسراييلي جيش االحتالل واألجهزة األمني  من جه ، وبين القيادة السياسي  
من وجه   –هدم المنازل واحتجاز الجثامين وقضايا أخرى. وجاءت األحداث لتثبت جدوى سياس  

هذه السياسات تؤجج الوضع وال تساعد على إخماد االنتفاض ، ما دفع  أن-نظرة العسكريين 
االحتالل إلى اإلفراج عن غالبي  الجثامين، بينما احتفظ ببعض جثامين شهداء مقدسيين، ألن 
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ضمن سلطات الجيش، بحكم أن القدس ضمت إلسراييل وينطبق عليها  المسؤولي  عنهم ليست
 .1967القانون اإلسراييلي، وليس القانون االحتاللي الذي يحكم األراضي المحتل  العام 

بدأت القص  في مخيم شعفاط في القدس حين بادرت مجموع  من األشخاص الى تنظيم حمل  لجمع 
عّكاري، وتجاوب معها الناس بالرغم من أحوالهم المعيشي  تبرعات إلعادة بيت الشهيد إبراهيم ال

الصعب ، وساهم الفقير وبعض األغنياء في الحمل ، وكرت السبح  ... حيث تم إطالق حمل  "إعمار 
بيوت األحرار" في نابلس التي جمعت مليون شيكل عوًضا عن تبرعات عيني  أخرى، وحمل  إعادة 

ألف شيكل عدا عن األرض ومواد عيني  أخرى  600ت ما يقارب بناء الشهيد مهند الحلبي التي جمع
والعمل دون أجر. كما أعلنت نقاب  الموظفين المنحل  والمعروض أمرها على القضاء عن قرارها بدفع 

ذا طبقت السلط  هذا القرار فهذا يعني جمع حوالي خمس   %1كل موظف  من راتبه لدعم الحمل ، وا 
ت األخرى أن تحذو حذوها لجمع أضعاف هذا المبلغ، وتوظيفه إلعادة ماليين دوالر، وحثت النقابا

 بناء المنازل المهدم ، ومساعدة أهالي الشهداء واألسرى والمتضررين من اإلجراءات االحتاللي .
تبرهن حمالت التبرع مرة أخرى على أن الشعب جاهز للكفاح والعطاء، أما القيادة والنخب  فغايب  إلى 

ادرات للتبرع لم تطلقها القيادة ولم تتبناها السلط ، مع أن األصل أن تلتزم السلط  حد كبير. فالمب
بإعادة بناء كل بيت يقوم االحتالل بهدمه، وعدم التذرع بقل  الموارد ألن تلبي  هذه الحاج  الحيوي  

ذا ضاقت السبل تستطيع أن تنفذ مبادرة نقاب  ال موظفين والوطني  أولوي  وتعلو أي مسأل  أخرى، وا 
 وتشجع مبادرات مماثل .

إن السلط  التي ال نعرف قرارها بخصوص هذه المبادرة، والتي لم تتبن تغطي  كل الخساير الناجم  
عن إجراءات االحتالل وجرايمه ضد الشعب بحج  االنتفاض ، تخشى من غضب االحتالل عليها إذا 

لط  قادت االنتفاض  الثاني  المسلح  ولم أقدمت على ذلك، مع أنها تبالغ كثيًرا في هذا األمر. فالس
تحلها إسراييل، ألن البديل عن السلط  سيء جًدا، وألنها كانت تراهن على إيجاد سلط  جديدة وكان 
لها ذلك بكل أسف. فالسلط  بعد االنتفاض  الثاني  أسوأ مما كانت قبلها، ألنها، في البداي ، كانت 

قام  دول ، أما بعد انهيار قم  جزًءا من عملي  سياسي  كانت تأمل أن  تنتهي بإنهاء االحتالل وا 
 "كامب ديفيد" وا عادة احتالل الضف  أصبحت السلط  غاي  دون أفق سياسي. 

إذا كانت السلط  تخشى تبني إعادة بناء البيوت المهدم  وغير ذلك، فكيف ستقنعنا أنها ستنفذ قرارات 
  مع االحتالل، ووقف التنسيق األمني، وفك المجلس المركزي بخصوص إعادة النظر في العالق

 التبعي  لالقتصاد الفلسطيني؟!
إن من ال يشارك في جنازات الشهداء وبيوت العزاء إال بشكل محدود وليس على أعلى المستويات، 
ولم يبادر ولم يتبن حمالت التبرع إلعادة بناء بيوت الشهداء؛ لن يقدم على تغيير العالق  مع 
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ريك سالم" إلى عدو، إال إذا أجبر على ذلك لسبب أو آلخر، أو كردة فعل على االحتالل من "ش
أحداث أو جرايم كبرى. يجب التنبه مبكًرا والعمل على عدم نجاح إسراييل في توظيف ما يجري 

 واالنقسام والتيه الفلسطيني لتطويع السلط  أكثر، خصوًصا في مرحل  خليف  أبو مازن.
كل ما تقوم أو ال تقوم به، بحج  أن هذا أفضل من ال شيء، وبأن هناك من يقبل من السلط  

السلط  محكوم  باتفاقيات والتزامات، وأنها إذا قامت بهذا وذاك ستعاقب، وهذا سيؤدي إلى انهيارها 
أو حلها، ما يفتح باب الفوضى الذي سيقود إلى جهنم. ووصل هذا التبرير إلى حد اعتبار أن عدم 

لط  لالنتفاض  وعدم منعها التظاهرات في مناطقها نعم  كبيرة وأحسن من ال شيء إدان  القيادة والس
 وأحسن من إدانتها.

ال يا سادة، هذا غير مقبول. صحيح أن تأييد االنتفاض  والتضامن معها مثلما تفعل السويد مثاًل 
االنتفاض  أحسن من إدانتها ومنعها، ولكنه غير كاٍف، ويمكن أن يكون بسبب الخشي  من ارتداد 

على السلط ، ويمكن أن يؤدي إلى منعها في المستقبل إذا اعتقدت السلط  أن بمقدورها ذلك، ولعل 
ما حدث في "بيت إيل" وغيره من المواقع من منع المتظاهرين من االقتراب من الحواجز االحتاللي  

 جس نبض وبداي  لها ما بعدها.
بي  سلمي ، وال ندري ما الذي يمنعها من تنظيم ذلك، ألنها تقول القيادة والسلط  أنها تؤيد انتفاض  شع

لو فعلت ذلك لن يكون لديها ما تخشاه من تحول االنتفاض  ضدها، وحينها سيشعر الشعب أنها 
معني  بمقاوم  فّعال  حتى لو كانت سلمي ، مع أن من حق الشعب الفلسطيني حتى وفق القانون 

، بما في ذلك المقاوم  المسلح ، ما يعني ضرورة االحتفاظ بهذا الدولي ممارس  المقاوم  بكل أشكالها
وطني ، وفي مجال الدفاع عن النفس  استراتيجي الحق واستخدامه عند الضرورة بقرار وطني، وضمن 

 دايًما، وفي كل زمان ومكان.
حتالل المقاوم  السلمي  التي تريدها السلط  مظاهرات داخل المدن بعيًدا عن االحتكاك بقوات اال

وقطعان المستوطنين، ومثل هذه "االنتفاض " ال يمكن أن تستقطب الشعب، ويمكن أن يتعايش معها 
 االحتالل إلى األبد.

تضم المقاوم  السلمي  بمعناها الواسع أكثر من مايتي شكل، فهي تشمل كل أعمال المقاوم  
ق سيرهم، والبنى التحتي ، وتضم الالعنفي ، بما فيها أعمال التخريب لكل المؤسسات االحتاللي ، وطر 

آلف وعشرات اآلالف، بحيث تكون سلمي  وتتوجه للمستوطنات والمستوطنين آتنظيم مظاهرات ب
 داخل القدس والخليل وفي كل مكان، ويكون على رأسها قادة الفصايل والسلط  والمنظم .

ذا اكت فت في البداي  بمقاطع  كما يمكن أن تتبنى القيادة والسلط  حمل  المقاطع  إلسراييل، وا 
المستوطنات عماًل وتعاماًل وتجارة فال يعقل أن يكون هناك استثمار فلسطيني في إسراييل 
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والمستوطنات، وال يعقل أن تكون األسواق الفلسطيني  ال تزال رغم إعالن المقاطع  مليي  بالبضايع 
اعي االستيطان رامي ليفي إلقام  اإلسراييلي ، ال سيما في ظل أخبار متداول  مؤخًرا حول استعداد ر 

مجمعات ضخم  بعمل مشترك مع رجال أعمال وشركات فلسطيني ، يريد من خاللها كما قال العمل 
 والعيش المشترك بين الفلسطينيين واإلسراييليين، بمن فيهم المستوطنون.

السلط  أال  هل نحتاج إلى عدوان آخر على قطاع غزة لتنشيط حمل  المقاطع  مرة أخرى. وهنا على
تلوم رجال األعمال فقط، بل عليها أن تلوم نفسها، ألن القطاع الخاص سيقبل أو سيلتزم رغًما عنه 

 بأي سياس  تعتمدها السلط  إذا كانت جاّدة في تطبيقها وال تتخذها لالستهالك الشعبي.
ل ليست بوارد إذا لم ننطلق من أننا في مرحل  تحرر وطني، وأن ال حل على األبواب، وأن إسرايي

القبول بتسوي  تعطي الحد األدنى من حقوقهم، وأن المطلوب حماي  الوجود البشري الفلسطيني في 
حباط  فلسطين، وتوفير مقومات الصمود، والحفاظ على ما تبقى لنا، وتقليل األضرار والخساير، وا 

فال يمكن الحفاظ على المشاريع والمخططات والبدايل اإلسراييلي ؛ سنبقى نسير من سيء إلى أسوأ، 
الوضع الراهن. فما يجري هو تدهور وتآكل كل شيء ببطء، إذ إن النهاي  الحزين  لم تعد سوى 
مسأل  وقت، مع أن إمكانيات وفرص تغيير هذا المصير كبيرة كما يظهر من الصمود والعطاء 

يدة، لكنها ال تنقطع، وكما والمقاوم  بكل أشكالها التي تخبو حيًنا وتكبر حيًنا آخر، وتأخذ أشكااًل جد
يظهر أيضًا من التضامن العالمي مع القضي  الفلسطيني  العادل ، وأشياء أخرى كثيرة تستند إلى 

 الرهان على الشعب الذي أثبت الزمن أنه ال يخذل من يراهن عليه.
 19/1/2016، األيام، رام هللا

 
 فزاعة انهيار السلطة وعقم الخيارات الفلسطينية .61

 سومؤمن بسي
أكثر ما يلفت النظر في السلوك اإلسراييلي الجديد بشأن موضوع حل السلط  أو انهيارها، أن 
إسراييل قد تولت إطالق الحديث هذه المرة بعد أن تقوقعت في مربع الحذر منه طيل  الفترات 

 الماضي .
 

 القيادة الموحدة وصفة للفشل
الفلسطيني ، وتمسك الرييس محمود عباس بها  النغم  اإلسراييلي  الجديدة حول قرب انهيار السلط 

كإنجاز وطني، وطبيع  الدور األمني الذي تطلبه إسراييل من السلط  إلنهاء انتفاض  القدس، ينكأ 
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من جديد المأزق المزمن للسياس  الفلسطيني  وعقم الخيارات الفصايلي  التي أورثت الفلسطينيين دوام 
 الخالف واالنقسام.

 
 فزاعة وهميةانهيار السلطة 

بدا الفتا في اآلون  األخيرة تصاعد النغم  اإلسراييلي  بشأن قرب انهيار السلط  الفلسطيني ، وهو ما 
تجسد في تصريحات صريح  صادرة عن أعلى المستويات السياسي  والعسكري  واألمني  داخل 

راييلي بشأن مؤشرات "إسراييل"، وما تالها من اجتماعات سياسي  ونقاشات أمني  إزاء السلوك اإلس
 تداعي وانهيار السلط  والسيناريوهات الالحق .

إن أكثر ما يلفت النظر في السلوك اإلسراييلي الجديد بشأن موضوع حل السلط  أو انهيارها، أن 
إسراييل قد تولت إطالق الحديث هذه المرة بعد أن تقوقعت في مربع الحذر منه طيل  الفترات 

أعلن فيه الرييس محمود عباس تمسكه بالسلط  كإنجاز وطني وعدم  الماضي ، في الوقت الذي
 السماح بحلها أو انهيارها بعد أن حذر من ذلك مرات عديدة في مفاصل ومنعطفات سابق .

ولعل في انتفاض  القدس الخبر اليقين، إذ إن شدة وطأة االنتفاض  على االحتالل، حكوم  وجيشا 
ستجاب  السلط  للمطالب والدعوات اإلسراييلي  الملح  للتصدي وأمنا واقتصادا واجتماعا، وضعف ا

الكامل لمظاهر االنتفاض  وتجييش القوة األمني  الفلسطيني  إلنهايها، وما قاده ذلك إلى هستيريا 
إسراييلي  في مواجه  االنتفاض  وتداعياتها العميق ، كل ذلك اضطر حكوم  االحتالل ومؤسساتها 

نتقال من مربع الدعوة والمطالب  إلى مربع الضغط والتهديد المباشر الذي يمس األمني  والعسكري  لال
وجود السلط  وكيانها وشخص رييسها الذي ناقشت حكوم  االحتالل مسأل  خالفته بجدي ، وبحثت 

 األسماء الكفيل  بوراثته سياسيا خالل المرحل  المقبل .
أي اتجاه نحو السماح بانهيار السلط ، أو العمل ب -بحال–لكن الضغط والتهديد اإلسراييلي ال يتعلق 

على انهيارها، فلذلك مخاطره الكبرى ومحاذيره العظمى التي تتحاشاها إسراييل وال يمكن لها احتمال 
نما يتعلق بتخويف قيادة السلط  وشن حرب نفسي  عليها، وبحث أمر استبدال الرييس  وقوعها، وا 

دارة الوضع عباس الذي ال ترى فيه الشخص األنسب  لقيادة السلط  وحماي  األمن اإلسراييلي وا 
 الفلسطيني الداخلي في المرحل  القادم .

ومما يبدو فإن الضغط واالبتزاز اإلسراييلي قد آتى أكله، بدرج  أو بأخرى، حيث رفعت السلط  
هزة مستوى التنسيق األمني بشكل ملحوظ في األيام األخيرة، ووسعت من دايرة تعاونها مع األج

 األمني  اإلسراييلي ، وفقا لتأكيدات صادرة عن العديد من المصادر الفلسطيني  واإلسراييلي .
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مع ذلك، فإن الرضا اإلسراييلي عن أداء السلط  أمنيا ال يرقى إلى مستوى الكمال، فالسلط  لم تنكر 
  الراهن  إلى في خطابها السياسي الرسمي حق الفلسطينيين في مقاوم  االحتالل، وعزت االنتفاض

حجم جرايم االحتالل، وامتنعت عن تلبي  الطلب اإلسراييلي بوقف التحريض، مما يعني أن الضغط 
اإلسراييلي على السلط  سوف يبقى مستمرا وملحا حتى تلبي  كامل المطالب اإلسراييلي ، متوسال 

 بقضايا ذات عالق  بالسلط  وامتيازاتها الكثيرة.
 

 مأزق فتح
فتح أساسا في ضبابي  األدوات والوسايل النضالي  التي ينبغي اعتمادها في إطار تبرز إشكالي  

 برنامجها الوطني إثر فشل المفاوضات كأداة لتحقيق األهداف والحقوق الوطني  الفلسطيني .
وبطبيع  الحال فإن اختيار األدوات النضالي  ينعكس، بالتالي، على مجمل السلوك التنظيمي والحياة 

فما كان سايدا زمن المفاوضات وااللتزامات األمني  )التنسيق األمني( من أدوات ال ينبغي  الوطني ،
 له االستمرار في ظل المرحل  الراهن  التي تشهد استخفافا إسراييليا غير مسبوق بالحقوق الفلسطيني .

اضي ، لكنها لم المقاوم  الشعبي  تشكل األداة النضالي  التي روجت لها قيادة فتح طيل  المرحل  الم
تستطع، أو لربما لم ترغب، في إنزالها منزل التطبيق الواقعي على امتداد ساحات ومساحات الوطن 
مع ما يستلزمه ذلك من ثمن وكلف  وتضحيات، لتبقى المقاوم  الشعبي  أقرب ما تكون إلى الجانب 

مناسبات قرب الجدار الفاصل الشعاراتي الذي تستثنى منه الفعاليات المبعثرة أيام الجمع وفي بعض ال
 ومناطق التماس.

أما المقاوم  المسلح  فهي غير مطروح  ضمن األجندة الفتحاوي  الراهن ، كونها تتناقض مع مبرر 
 وأسس وجود السلط  التي تشكل فتح حاميها األكبر وعمودها الفقري.

موقف المتفرج، إذ لم وحين اندلعت أحداث انتفاض  القدس وقفت فتح وكذلك حماس وبقي  الفصايل 
تبلغ نسب  اإلسهامات الفصايلي  في ميادين المواجه  شييا معتبرا، وبدا أن فتح تعمل على استثمار 
وتوظيف نتايج االنتفاض  ألهداف سياسي  بحت  تتصل بمحاول  إحداث حراك سياسي إقليمي ودولي 

ي  على أسس جادة أكثر قبوال تستعيد به السلط  ماء وجهها، وُيعاد فيه تموضع المسيرة التفاوض
 للطرف الفلسطيني.

وحتى اللحظ  تقف فتح موقف المحتار أمام سيرورة األحداث، فال هي تحلت بالشجاع  المقترن  
بإعادة النظر في أدواتها الكفاحي ، من حيث حسن توجهها النضالي، سواء عبر اعتماد أسلوب 

لي  في انتفاض  القدس، وال هي خطت خطوة باتجاه المقاوم  الشعبي  قوال وعمال، أو المشارك  الفع
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المصالح  الفلسطيني  الداخلي  عبر عقد اإلطار القيادي المؤقت وحل كاف  ملفات المصالح  العالق  
 بما فيها العمل على تشكيل حكوم  وحدة وطني .

لذي تأجل بل إن فتح عجزت عن التصالح مع مكوناتها الداخلي  عبر عقد مؤتمرها العام السابع ا
 ألسباب داخلي .

لذا، فإن غياب الحسم الفتحاوي على كاف  الجبهات، الداخلي  والخارجي ، يضعف من قوة فتح 
وفعاليتها الوطني ، ويغري بها االحتالل الغاشم، ويجعلها في موقع االستقبال لمجريات وتطورات 

يخدم الشعب الفلسطيني األحداث دون أي مبادرة إلعادة صياغ  الواقع أو صناع  الحدث بما 
 وقضيته الوطني .

 
 مأزق حماس

يتجسد مأزق حماس أوضح ما يكون في إصرارها على الجمع بين النقيضين: الحكم والمقاوم ، 
والتكتيكي ، مما جعل سلوكها أقرب ما يكون إلى العشوايي  المفتقرة إلى  االستراتيجي وتشّوش رؤيتها 

 اسي  والوطني .الرؤي  الواضح  ودق  الحسابات السي
ترفع حماس شعار وبرنامج المقاوم  بكاف  أشكالها، لكنها عمليا ال تمارس المقاوم  إال في إطار 
ضيق يتعلق بالدفاع عن النفس في قطاع غزة، وال تبدو قادرة على ممارستها بأريحي  في الضف  

ير يتعلق بتنفيذ أي الغربي  بفعل المنع المباشر من قبل أمن السلط ، في وقت تحجم عن أي تفك
 ألسباب وحسابات موضوعي . 48عمل مقاوم داخل أراضي الـ

في المقابل، تعطي حماس أولوي  للحكم، وتوهم نفسها بأن استمرار سيطرتها على قطاع غزة بمثاب  
ومكسب تاريخي ينبغي عدم التفريط به، وتعتقد أن غزة تشكل نقط  انطالق  استراتيجيإنجاز 

 حو النصر والتحرير.المشروع الوطني ن
من هنا فإن حماس تتردد كثيرا في التعاطي مع دعوات المصالح  كونها ترى فيها مدخال لعودة 
السلط  لحكم القطاع، وتضع رؤي  تضمن لها الشراك  الكامل  في الحكم واإلدارة رغم فقدانها العديد 

ذجها في غزة وتخفيف وطأة من أوراق القوة التي امتلكتها في الماضي، وتحاول االستقالل بنمو 
 الحصار المفروض عليها.

وبين يدي انتفاض  القدس عاشت حماس، وأيضًا فتح وبقي  الفصايل، على هامش األحداث، ولم 
تقدم سوى إسهامات ميداني  محدودة، باستثناء التعبي  المعنوي  والتحشيد اإلعالمي الذي برعت فيه 

 ث.الحرك  وحاولت بموجبه ركوب موج  األحدا
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ولعل حماس أكثر ما تكون رهانا هذه األيام على سيناريو إضعاف فتح والسلط  في الضف  بفعل 
استمرار انتفاض  القدس، وهو سيناريو غير ذي جدوى وطنيا كونه يقود إلى سيناريوهات ال تملك 

 الحرك  أي رؤي  أو تصور للتعامل معها.
ا الخاطي  المعاكس  لرضا الجماهير الغزّي ، في ثنايا إدارة حماس لشؤون القطاع تبرز معالجاته

وخصوصا قيامها بفرض المزيد من الضرايب على الناس في ظل ظروف معيشي  قاهرة وأوضاع 
 اقتصادي  بالغ  الصعوب  بسبب استمرار الحصار.

سراييل برفع  وتعّول حماس بدرج  ما على الموقف التركي الذي يشترط عودة العالقات بين تركيا وا 
ار عن قطاع غزة، إال أنها ال تلقي بكامل آمالها في جعب  الموقف التركي الخاضع للمصالح الحص

 القومي  التركي  أوال وأخيرا.
ويبدو رهان حماس أكثر ما يكون على تحقيق االكتفاء الذاتي عبر فرض الضرايب وزيادة الجباي  

وتسيير اإلدارات الحكومي ، إال أن مما يتيح لها تحقيق أريحي  في دفع رواتب الموظفين  الداخلي ،
ذا حدين وذا تبعات بالغ  السلبي  تمس البني  االقتصادي  واالجتماعي   سالحا-ريببال –ذلك يشكل 

 والنفسي  ألهالي القطاع على المدى القريب والمتوسط.
 

 القيادة الموحدة وصفة للفشل
أحد الخيارات الوطني ، من شأنه أن يتوهم البعض أن تشكيل قيادة وطني  موحدة النتفاض  القدس ك

يخرج باالنتفاض  عن نطاق العمل الفردي إلى العمل الجماعي المنظم، وأن يظّلها تحت سقف 
سياسي مطلبي واضح، بعيدا عن تشوش الرؤي  الحاصل  بفعل دوران األحداث خارج سياق المجرى 

 .2000الفصايلي الذي كان سايدا زمن انتفاض  األقصى الماضي  عام 
وبلغ الوهم بالبعض حّد االعتقاد أن استمرار االنتفاض  من عدمه منوط باحتضانها فصايليا وصبغها 

 بالصبغ  الفصايلي  الكامل .
لكن دراس  وافي  لالنتفاض  الحالي ، مسارا وجدوى وتداعيات، مقارن  بانتفاض  األقصى، يكشف 

ها إكسير النجاح عبر انصباغها بالعمل الفردي بجالء عن التمّيز الفريد لالنتفاض  الحالي  الذي منح
 البحت الذي حقق نتايج باهرة لم تكن تخطر على بال.

فقد أظهرت انتفاض  القدس أن غياب الهيمن  الفصايلي  على مجرى أحداثها وفعالياتها شكل عنصر 
نجاح لها وضمانا لمنحها المزيد من القوة واالستمراري ، في وقت تلعب فيه ا لفصايل دورا إسناد وا 

سلبيا في المجتمع الفلسطيني عبر تكريسها االنقسام السياسي والجغرافي بين شقي الوطن الفلسطيني 
 في المرحل  الراهن .
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إن الخالفات والتناحرات والصراعات الفصايلي ، وتناقض الرؤى الوطني  والبرامج السياسي ، وانحياز 
صالح الوطني  الجامع ، وضعف قيم ومفاهيم كل فصيل إلى مصالحه الخاص  وتغليبها على الم

التعاون والشراك  بين الفصايل، تجعل من االتجاه نحو تشكيل قيادة موحدة لالنتفاض  وصف  للفشل 
 المحقق وقفزة في الفراغ.

وبطبيع  الحال فإن االنسالخ عن هذه الفكرة ال يحمل تجنيا على الفصايل الفلسطيني  أو تقليال من 
رثها الكفاحي الطويل، بقدر ما يحمل تشخيصا مّرا للواقع ضمن شأنها ومكانته ا وتضحياتها الجليل  وا 

المرحل  الراهن ، وتوصيفا دقيقا إلمكانيات التوافق وااللتقاء التي تبدو اليوم في َأضعف حاالتها 
 فلسطينيا.

إلسراييلي  بكل وختاما.. فإن السلط  الفلسطيني  مدعّوة اليوم لمواجه  سياس  االبتزاز والقهر ا
شجاع ، واالنسجام مع قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وخطاب الرييس عباس العام الماضي 
إزاء مراجع  االتفاقيات السياسي  واألمني  واالقتصادي  مع االحتالل، كما أن حماس وفتح مدعوتان 

نجاز الم صالح  الفلسطيني  الداخلي  إلى حسم خياراتهما الوطني  باتجاه الصالح الفلسطيني العام، وا 
 القادرة على توحيد الصف الفلسطيني في مواجه  العربدة واإلرهاب اإلسراييلي.

 18/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 التحذيرات من انهيار السلطة الفلسطينية .62

  ماجد كيالي
هم ألحوالهم لم يوّفق الفلسطينيون في إقام  كيان مستقل لهم ألسباب كثيرة، من بينها ضعف إدارت

ومواردهم وخياراتهم في صراعاتهم ضد إسراييل، والخالفات بين أكبر حركتين سياسيتين عندهم 
، إلى حد االقتتال واالنقسام السياسي ثم الجغرافي، وكذلك التخّبط في وضعهم، «(حماس»و « فتح)»

هذه العوامل،  سلط  تحت االحتالل. بيد أن كل أوسلط  مستقل   أوبين كونهم حرك  تحرر وطني 
على أهميتها، ال تغّطي على الحقيق  األساسي  التي مفادها بأن إسراييل هي التي أعاقت قيام كيان 
فلسطيني بحكم امتالكها القوة والموارد والسيطرة على األرض والمجتمع الفلسطينيين، وبحكم واقعها 

 كدول  استعماري  وعنصري .
ادها بأن قيام كيان فلسطيني في األراضي المحتل  عام على ذلك ثم  هنا مشكلتان: األولى، مف

، لم يحّسن أحوال شعب فلسطين، ولم يقّربه حتى من تحقيق هدفه المتعلق بدحر االحتالل، إذ 1967
، فقد تضاعف حجم االستيطان وعدد المراكز االستيطاني  في أنفسهموفق اعترافات قادة السلط  

ت الفلسطينيون اقل حرك  في بالدهم من ذي قبل، فقطاع غزة ، وباأوسلوالمرحل  التي تلت اتفاق 
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يخضع للحصار، وأضحت الضف ، التي كانت وحدة جغرافي  متواصل ، مقّطع  األوصال، بواسط  
الحواجز العسكري  والمواقع االستيطاني  والجدار الفاصل والطرق االلتفافي . وفي المحصل  فنحن إزاء 

وغرافيا الفلسطينيين، وتستهلك فيه حركتهم الوطني ، او تفّرغ من مسار تتآكل فيه جغرافيا وديم
تتعايش معه. أما المشكل  الثاني  فتتعلق  أومجرد سلط  تخضع لالحتالل  إلىمضمونها، بتحويلها 
المفّصل بطريق  خاص ، والذي يعتمد في استمراره على  أوالعجيب،  الفلسطينيبمصير هذا الكيان 

، أكثر بكثير من واإلقليميعلى المساعدات الخارجي ، وعلى القرار الدولي الموقف اإلسراييلي، و 
اعتماده على قّوة الفلسطينيين ومواردهم الذاتي . وتبعًا لهاتين المشكلتين بات السؤال الملح، منذ أكثر 
من عقد، يتعلق بمآل الكيان الفلسطيني، وفي شكل أخص بمصير عملي  التسوي ، أو شكل العالق  

 إلسراييليين والفلسطينيين.بين ا
على ذلك لم يعد مستغربًا أن القضي  المطروح  اليوم، في المحافل الدولي  واإلقليمي  واإلسراييلي ، 

عملي   إنجاح أوالدول  المستقل ،  إقام االحتالل، أو  إنهاءهي مجرد منع انهيار السلط ، وليس 
« صابان»ي، الذي ظهر مؤّخرًا في مؤتمر التسوي ، وهذا هو جوهر الخالف األميركي اإلسراييل
جون كيري، ورييس الوزراء اإلسراييلي  األميركي)الشهر الماضي(، والذي كان نجماه وزير الخارجي  

 بنيامين نتانياهو، وانخرطت فيه جوق  من المسؤولين والمحللين األميركيين واإلسراييليين.
على حكوم  إسراييل انها بسياساتها الصلف   ( يأخذأوباماوالحاصل أن الطرف األميركي )إدارة 

شعبها، وأن ذلك  إزاءوالمتعّنت ، تضعف السلط  الفلسطيني ، وتحرجها وتقّوض شرعيتها وصدقيتها 
سيعود بالضرر على إسراييل، إذ ان انهيار هذه السلط  سيعني قيام دول  ثنايي  القومي ، ما يهّدد 

ال تتحدث من زاوي   أوباماوجودها. ويّتضح من ذلك أن إدارة الطابع اليهودي إلسراييل، وحتى يهّدد 
العطف على حقوق الفلسطينيين، وال من التزاماتها كدول  راعي  لعملي  السالم، وأنها ال تتنّصل فقط 
من خطاباتها السابق  المعارض  لالستيطان والمطالب  بإقام  دول  للفلسطينيين )كما ظهرت في 

نما تتحدث من زاوي  حرصها على بقاء الكيان الفلسطيني على حاله، بدايات عهدها األول(،  وا 
كسلط  شكلي ، ومن واقع خشيتها على ما تعتبره خطرًا ديموغرافيًا يهدد طابع إسراييل كدول  يهودي ! 
واألهم من كل ذلك أن اإلدارة األميركي ، في هكذا تصريحات، تدعو إلى االنفصال وتحذر من قيام 

ذلك يتناقض مع القيم التي تّدعيها، وحتى مع النظام السياسي الذي  أن، علمًا «القومي  ثنايي »دول  
تمثله. فمن الالفت لالنتباه حقًا ان تقوم دول  على أساس التعددي  والتنوع، الديني والقومي، وعلى 

أن تحض من انتهاج نظام من هذا النوع، و  أخرىالديموقراطي  والمواطن  المتساوي ، بتحذير دول  
 قومي . -ديني   أسسعلى االنفصال على 
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« بروكنغز»التابع لمعهد « صابان»وكان وزير الخارجي  األميركي جون كيري، في كلمته في منتدى 
كيف ستحافظ إسراييل على (: »4/12/2015لألبحاث في واشنطن، طرح السؤال التالي )بتاريخ 

« والبحر المتوسط لن تكون هناك غالبي  يهودي ؟ طابعها كدول  يهودي  في حين أنه بين نهر االردن
، وأنه في هذا الوضع ليس بوسع إسراييل «الميول الحالي  تقود إلى دول  واحدة»منوهًا إلى أن 

الحفاظ على طابعها ال كدول  يهودي  وال كدول  ديموقراطي . وعند كيري فإن استمرار الوضع الراهن 
ستغدو إسراييل مسؤول  »، وحينها «نهيار السلط  الفلسطيني ا»يتمثل بـ « خطر حقيقي»سينجم عنه 

، «عن السيطرة المدني  في الضف ، وسيضطر الجيش اإلسراييلي الى نشر عشرات اآلالف من جنوده
مطالبًا إسراييل بانتهاج سياسات تعّزز السلط  بداًل من اضعافها، باعتبار ان تعزيز السلط  يمثل 

 مصلح  خاص  إلسراييل.
، ونفي مسؤولي  إسراييل عن «دول  ثنايي  القومي »رد نتانياهو على كيري بنفي اي كالم عن وقد 

نما تعنت الفلسطينيين  مسار انهيار السلط ، باعتباره أن االحتالل واالستيطان ليسا أساس النزاع، وا 
ول  ثنايي  إسراييل لن تكون أبدًا د»وأن مطالبهم ال تتوقف على الضف  وغزة. ووفق نتانياهو فإن 

ينبغي أن يقرر الطرف الثاني أيضًا أنه يريد السالم....السالم الحقيقي يأتي من »، وأنه «القومي 
القيادة الفلسطيني  بقبول ثالث  أمور هي، اعتراف حقيقي بيهودي  الدول ، انهاء كل المزاعم بما فيها 

 «.عودة الالجيين، وجود )إسراييل( آمن  دايماً 
حللون اإلسراييليون حول ذلك، فمنهم من أيد نتانياهو ومنهم من أيد كيري، لكن طبعًا اختلف الم

بعض المحللين ذهبوا نحو منحى آخر، فهذا آفي يسخاروف يرى أن كيري أخطأ في استخدام كلم  
، الذي قد يكون بدأ بالفعل في نواح «تفكك»بداًل من ذلك، يجب تغيير الكلم  الى «. انهيار»

ألمني واالقتصادي على إسراييل سيكون ثقياًل. وبالطبع على المدى الطويل سيكون كثيرة...العبء ا
« تايمز»)جريدة «. هناك خروج عن رؤي  الدولتين...أهاًل وسهاًل بكم إلى الدول  الثنايي  القومي 

حكوم  نتانياهو  إقام تحولت منذ »( أما أوري سافير فهو يرى أن إسراييل 7/12/2015، «اإلسراييلي 
دول  ثنايي  القومي ... دول  تضحي بديموقراطيتها في مصلح  الطابع اليهودي  إلىالرابع  

كل يوم... هذه  واإلنسانالمسيحاني... دول  تتدهور نحو الثيوقراطي  حيث ُتداس حقوق المواطنين 
من ليست ديموقراطي  بل عنصري  بألوان فاشي  يهودي ... تم تجاوز الخطوط الحمر، إسراييل في ز 

«. منزلق خطير من ثنايي  القومي  وغياب الديموقراطي  إلىنتانياهو، بينيت وشاكيد، تتدهور 
 (12/1، «معاريف)»

ولعل خالص  الرد على كالم كيري، وانعدام المسؤولي  لدى اإلدارة األميركي ، يجملها تسيفي بارييل 
تخيف إسراييل. فالتحذير أن الوضع  بعبارات ساخرة، بقوله: قد تكون اإلدارة تعرف ماذا تريد أو كيف
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القايم خطير كالم فارغ...هذا الوضع يستمر منذ عشرات السنين ولم تحدث كارث . هنا وهناك عملي  
مليون من سكان  1.8عسكري ، عشرات عدة من القتلى اإلسراييليين أو الفلسطينيين، طوق على 

طاف هنا ليست سوري  أو اليمن. هذا ليس الفلسطينيين... في نهاي  الم األسرىغزة، آالف عدة من 
صراعًا استراتيجيًا يتسبب عدم حله بمجيء روسيا والواليات المتحدة والسعودي  وقطر، ونشوب حرب 

سن  مع  67الدول  الثنايي  القومي  ال تخيفنا. نحن نعيش في دول  ثنايي  القومي  منذ  أيضاً ... إقليمي 
قليات وطردهم من المجال العام وسلب حقوقهم وشرعيتهم. لن عرب إسراييل. نحن خبراء في قمع األ

مليون فلسطيني آخرين، هذا ال يشمل شرق القدس الذي ُيراد  5.5بضم  إسراييلي تقوم أي حكوم  
 أصاًل من الفلسطينيين. إخالؤه

ام الفلسطينيين يمكن االستنتاج من كل ذلك أن كيانهم الناشئ في األراضي المحتل  ع إلىبالنسب  
، ووفق الحدود التي يقدرها هذان الطرفان، اإلسراييلي -يعيش على هامش التوافقات األميركي   1967

غير راغبين في  أوتغيير قواعد اللعب ،  أوطالما أن الفلسطينيين غير قادرين على قلب الطاول ، 
ي هذا الوضع ليس لديهم المعادالت العربي  والدولي  القايم  مستمرة. والمشكل  أنهم ف أنذلك، وطالما 

 أهليتهاما يفعلونه لتغيير واقعهم، ال بالقوة وال بالموارد وال باإلرادة، إذ إن فصايلهم المترّهل  فقدت 
الكفاحي ، وباتت مؤسساتهم الوطني  والجمعي  متقادم  ومستهلك  ومغّيب ، وثم  طبق  سياسي  مسيطرة 

ي فهو غارق في مشكالته، في حين أن المجتمع الدولي معني  باستمرار هذه الحال، أما العالم العرب
مربوطين بألف خيط وخيط بواقع التبعي   أضحواتعب من الفلسطينيين، من دون أن ننسى أنهم 

 إلسراييل، وبالمعونات الخارجي ، ما يقّيد أو يحّد أو يصّعب قدرتهم على التحرر من هذا الواقع.
الكفاحي ،  أوفي تجرب  نصف قرن، كل الطرق السياسي   فوق كل ذلك فإن الفلسطينيين استهلكوا،

التسوي ، في حين استطاعت إسراييل امتصاص كل  إلىالتفاوض، ومن المقاوم   إلىمن االنتفاض  
بتدفيع  أوكالم بارييل(،  أوضحههذه األشكال، إن بخلق استراتيجيات مواجه  لها )وهذا ما 

التفاؤل، لكنها تحرض على نبذ األوهام،  إلىه صورة ال تدعو الفلسطينيين ثمنًا باهظًا لها. طبعًا هذ
مغايرة، مع  أوموازي   أخرىومن ضمنها وهم الدول  المستقل  في هذه الظروف، والبحث عن صيغ 

 في واقع دول  ثنايي  القومي  لكنها دول  استعماري  وعنصري . أننا إدراك
 19/1/2016، الحياة، لندن
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 انية الصهيونيةجفاء عميق مع العدو  .63
 محمود الريماوي
قبل سنين طوال خلت يصح معها القول: في سالف األزمان.. كانت الدول التي تعترض على 
التطرف الصهيوني تتمثل في الصين واالتحاد السوفييتي والهند مثاًل. دول كبيرة تعترض على الدعم 

لى التطرف والتنكر للقرارات الدولي  األمريكي غير المحدود للكيان الصهيوني بما يشجع هذا الكيان ع
نكار حقوق اآلخرين.  وا 

اآلن تغير الزمن وأصبحت الدول المساندة للحق الفلسطيني والمعترض  على الصلف الصهيوني 
تتمثل في األوروغواي والبرازيل وفنزويال والسويد مثال. بالنسب  للدول اإلسكندنافي  األخيرة فقد دأبت 

الل الصهيوني منذ عقود، وأبدت احترامًا لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم للحق على انتقاد االحت
منذ سبعينات القرن الماضي. ليست السويد دول  كبيرة بمقياس الثروات الطبيعي  والبشري  أو المساح  
الجغرافي  أو التعداد السكاني أو الموقع االستراتيجي، ولكنها دول  ذات إشعاع على مستوى رفاهي  

بها وعلى مستواها الصناعي المتقدم وعلى صعيد سياستها الخارجي  المستقل  وغير المصطدم  شع
بطبيع  الحال مع السياس  العام  لالتحاد األوروبي التي تحظى بعضويته، لكنها متميزة ضمنه 

 وداخله.
س هو معلوم في تاريخ القضي  الفلسطيني  أن عصابات صهيوني  اغتالت مبعوثًا أمميًا في القد

وقبل رحيل القوات البريطاني  عن فلسطين،  1948الكونت فولك برنادوت في سبتمبر/أيلول عام 
وكان من توصيات برنادوت آنذاك وضع القدس تحت إشراف دولي. المبعوث األممي المغدور 
سويدي الجنسي  ورييس جمعي  الصليب األحمر في بالده، وسليل األسرة السويدي  المالك . ومع 

اف عصاب  شتيرن بقتل المبعوث، فقد حظرت السويد دخول اسحق شامير أحد زعماء تلك اعتر 
العصاب  إلى األراضي السويدي . وبذلك نشأت حال  جفاء عميق  بين استوكهولم وتل أبيب، واكبت 

 نشوء الدول  الصهيوني  وباتت جزءًا من الوعي السويدي.
والذي  1969أولف بالم  رييس وزراء السويد في العام  بين زعماء العالم يستذكر العرب والفلسطينيون

فيما  1986أبدى انفتاحًا مبكرًا نسبيًا على الحقوق الفلسطيني  والذي اغتيل في ظروف غامض  عام 
رجحت السلطات في بالده قيام جماع  يميني  متطرف  بالجريم  نظرًا النفتاح الرجل آنذاك على 

 المعسكر االشتراكي وعلى موسكو.
من وزيرة خارجي  السويد عدوًا. الوزيرة مارغوت وولستروم اعتبرت بعد « تل أبيب»منذ أسابيع تتخذ 

يوفر بيي  للتطرف ويغذيه، وهو ما أثار جنون « اإلسراييلي»هجمات باريس أن استمرار االحتالل 
أب العديد من الزعماء الصهاين ، علمًا بأن الربط بين نشوء التطرف واستمرار االحتالل، هو موقف د
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الزعماء في العالم على الجهر به في سنوات ماضي ، أما اآلن فيحلو للبعض الربط بين التطرف 
واإلسالم كدين، أو بين التشدد وتيار إسالمي سياسي بعينه، دونما توسيع النظرة لتشمل البيي  

ا اعترضت رييس  السياسي  المختل  في الشرق األوسط منذ عقود. ثم تجدد السعار الصهيوني حينم
الدبلوماسي  السويدي  على جرايم القتل بدم بارد التي ترتكبها قوات االحتالل خارج القانون ضد 
ناشطين وضد أبرياء ُعّزل يتم التشكك بنواياهم. الوزيرة وولستروم استندت إلى تقارير دولي  في 

ق اإلنسان زيد بن رعد الذي موقفها هذا وبالذات إلى تصريحات المفوض السامي لألمم المتحدة لحقو 
لم يكن متناسبًا مع اعتداءات مزعوم ، وأن أعمال قتل « اإلسراييلي»أكد في تقرير أممي أن الرد 

 «.تجاه مدنيين فلسطينيين« اإلسراييلي »ربما تكون قد ارتكبتها القوات »
ي وزير في سعت الستفزاز السويد باإلعالن عن رفض استقبال الوزيرة وولستروم وأ« تل أبيب»

الحكوم  السويدي ، االستفزازات الصهيوني  قوبلت بتجاهل وحتى باستخفاف في استوكهولم التي لم 
 تغّير من مواقفها. 

من المالحظ أنه رغم وجود شرايح في المجتمع السويدي تؤيد الكيان الصهيوني، إال أن الحرك  
السويد. علما بأنه ال يوجد أيضًا  الصهيوني  لم تنجح على مدى عقود في إنشاء لوبي صهيوني في

لوبي عربي أو فلسطيني في ذلك البلد األوروبي، وال في أي بلد غربي آخر، يمكن أن يفسر وجوده 
الموقف اإليجابي السويدي. ومن المالحظ أن مواقف استوكهولم هذه لم تلق لألسف ما تستحقه من 

مواقف الفردي  التي يتم التعبير عنها على مواقع اهتمام وتفاعل إيجابي في العالم العربي، باستثناء ال
التواصل االجتماعي. وزارة الخارجي  الفلسطيني  المعني  باألمر رحبت بالموقف السويدي الذي 

، ودعت كاف  الدول إلى تبنيه وعلى الخصوص دعم مطالب وزيرة «الشجاع واإلنساني»وصفته ب
ووصف البيان «. جرايم خارج القانون« سراييلإ»ارتكاب »خارجي  السويد بفتح تحقيق دولي في 

 «.ترتقي إلى إرهاب دول »الحمل  الصهيوني  على المسؤول  السويدي  بأنها 
يذكر أن الوزيرة وولستروم سبق أن عملت في مناصب رفيع  في االتحاد األوروبي كمفوض  لشؤون 

استيراد منتجات مستوطنات  االتصال ولحقوق اإلنسان، وقد جاءت مواقفها بعد مواقف أوروبي  ضد
صهيوني  في األراضي المحتل ، لكن االتحاد القاري )وبالذات مفوضي  الشؤون الخارجي ( نأى بنفسه 
حتى اآلن عن التهجمات الصهيوني  على مسؤول  في إحدى الدول األعضاء. وما دامت العالقات 

لى استدعاء السفير السويدي في الدبلوماسي  بين استوكهولم وتل أبيب لم تتزعزع بعد، وتقتصر ع
للتوبيخ! فاالتحاد األوروبي ال يعتبر تبعًا لذلك أن هناك مشكل  سياسي  حادة تستدعي « تل أبيب»

 اتخاذ موقف جماعي كما أن السويد نفسها لم تطلب وحتى تاريخه التعبير عن موقف تضامن معها. 
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فإن هذا الموقف يبقى محتفظًا ورغم غياب تفاعالت سياسي  ذات شأن مع الموقف السويدي 
بإشعاعه المعنوي واألخالقي الثابت، وبما ينطوي عليه من جرأة وشجاع  في إدان  السلوك 

 الصهيوني، ورفض أي ابتزاز يحظر نقد هذا السلوك.
 19/1/2016، الخليج، الشارقة

 
 بشعة إعداماتبالتأكيد  .64

 جدعون ليفي
ُتعدم بدون محاكم  بشكل يومي تقريبا. كل وصف  يجب تسمي  المولود )الميت( باسمه: إسراييل

وبدون  إعدامهمكان في السابق هنا نقاش حول اإلعدام للمخربين فاليوم يتم  إذاآخر هو كذب. 
فتح النار فاليوم كل شيء واضح:  أوامركان في السابق جدال حول  إذامحاكم  )وبدون نقاش(. 

 مشبوه.لكل فلسطيني  –النار من اجل القتل  إطالقيجب 
على كل مخرب أن يعرف أنه لن يبقى حيًا » –أمر بشكل واضح  أردانالداخلي جلعاد  األمنوزير 

ليه جميع السياسيين تقريبا في جوق  تثير االشميزاز، من إوانضم  –« بعد العملي  التي يخطط لها
 إلىسهل   صبعاأليايير البيد فما فوق. لم يسبق أن وزعت هنا تصاريح قتل بهذا الحجم، ولم تكن 

 هذه الدرج  على الزناد.
تكفي فتاة فلسطيني  تحمل  –أن تكون ادولف آيخمان كي ُتعدم  إلىال حاج   2016في إسراييل 

مقصًا. مطلقو النار يعملون يوميا. الجنود، الشرط  والمواطنون يطلقون النار على من طعنوا 
 يين، حاول أو اشتبهوا به. إسراييليين، حاولوا أو اشتبهوا بهم، ومن يدهس إسراييل

النار وبالتأكيد عدم القتل. في جزء كبير من الحاالت  إطالق إلىالحاالت لم تكن حاج   أغلبي في 
لم تكن حياة مطلقي النار معرض  للخطر. إنهم يقتلون من يحمل السكين أو حتى المقص أو من 

نساء، رجاال، شبابا  –تمييز يضع يديه في جيبه أو يفقد السيطرة على سيارته، يقتلون بدون 
يطلقون النار من «. تحييدهم»بعد  وأيضاً وشابات. يطلقون عليهم وهم ما زالوا يقفون على أرجلهم 

 غايبا تقريبا. األموراجل القتل للعقاب، للتنفيس عن الغضب ولالنتقام. وأصبح الحديث عن هذه 
سن ( وهو أب  35سعيد الوفا ) عمالاألفي يوم السبت الماضي قتل الجنود على حاجز بكعوت رجل 

رصاص . وقد قتلوا أيضًا علي أبو مريم الذي هو عامل ومزارع وطالب عمره  11، بـ أوالد ألربع 
عاما( بثالث رصاصات. لم يقدم الجيش اإلسراييلي أي تفسير لقتل االثنين باستثناء االشتباه أن  21)

 لجيش اإلسراييلي لم ينشر صور الحادث .أحدا استل سكينا. توجد كاميرات في المكان لكن ا
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النار عليه  أطلقوا. أوالدجنود آخرون قتلوا نشأت عصفور، العامل في مسلخ للدجاج وهو أب لثالث  
 40بيته. أيضًا مهدي  حماد عمرها ) إلىمترا حين عاد من حفل زفاف  150في قريته سنجل عن بعد 

النار  بإطالقفي سيارتها. قام جنود حرس الحدود البيت ولكن  إلىكانت عايدة  ألربع سن ( وأم 
 عليها في قريتها سلواد، عشرات الرصاصات بعد االشتباه بأنها تريد دهسهم.

سن (، وهنا الجنود لم يشتبهوا أصال.  18وقد أطلقوا النار على طالب  تجميل هي سماح عبد هللا )
سن (  16كانوا يشتبهون بأحد المارة وعمره )فقتلوها عندما « بالخطأ»النار على سيارة والدها  أطلقوا

أشرقت قطناني قتلت  أيضاً بالطبع.  إعدامهتم  أيضاً وهو عالء الحشاش الذي حاول أن يطعنهم. هو 
سن ( ركضت وراء إسراييلي  وهي تحمل السكين. في البداي  قام  16بدون سبب. شاب  عمرها )

الشارع وهي مصاب  أطلق عليها الجنود مستوطن بدهسها بسيارته. وحينما كانت ملقاة على 
 –الجنود على الفي عواد  أطلق. لقد أعدمت. وحين األقلعلى  أخرىرصاصات  أربعوالمستوطنون 

 أحداث؟ هذه عدة إعداماعلى ظهره وهو هارب، ألم يكن هذا  –سن ( ورشق الحجارة  20عمره )
 أخرىحادث   12توجد قايم  تشمل « بتسيلم»على موقع «. هآرتس»في  األخيرة األسابيعوثقت في 

 من اإلعدامات.
وزيرة الخارجي  السويدي  مارغوت وولستروم، وهي من الوزراء الذين لهم ضمير في العالم، طلبت 

من هذا. كان يفترض أن يأتي  أخالقي القتل هذه. ال يوجد طلب أصدق وأكثر  أحداثالتحقيق في 
اييل بطريقتها المعتادة. رييس الحكوم  قال إن هذا هذا الطلب من وزيرة العدل عندنا. وردت إسر 

بهذه الكلمات تماما يجب وصف حمل  اإلعدام البشع  «. وغير عادل أخالقيأمر مغضب وغير »
 تحت قيادته. إلسراييل

 «هآرتس»
 18/1/2016، األيام، رام هللا
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