
 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 م منزلهدويأمر بهجنوب الخليل  "عتنائيل"االحتالل يدعي اعتقال منفذ عملية 

 يقضى بعدم قبول دعوى تطالب بمنع أعضاء حركة حماس من دخول مصر المصري القضاء اإلداري

 البقاءبولكنكم تسكتون خوفا  من العقاب أو طمعا   تعرفون الحقيقة: ""المنافقين سياسيا  لـأبو مرزوق 

 وهي مهتمة بالمحافظة على الهدوء وعدم التصعيديعلون: حماس تواصل بناء قدراتها العسكرية.. 

 "عمالة وافدة أوجالية "لتحويل نحو مليون فلسطيني إلى  األجانب تؤديلى قانون عديالت عاألردن: ت

 200أحبطنا مدير مخابرات السلطة: 
منذ بداية  إسرائيليةعملية ضد أهداف 

 االنتفاضة
 

 4... ص 
 

 3818 20/1/2016 األربعاء



 
 
 
 

 

 2 ص                                              3818 العدد:        20/1/2016 اءاألربع التاريخ: 
  

  السلطة:
 5 ": آن األوان لمواجهة األصوات اإلسرائيلية داخل االتحاد األوروبيالفلسطينية "الخارجية  2.
 6 وعلينا استثمارهااجه أزمات متتالية البرغوثي: نتنياهو يو مصطفى   3.
 6 ي الضفة دون غزة للسنة الثانيةتقارير تزعم اعتماد عباس ترقيات عسكري   القدس العربي": "  4.
 7 يل"من االتفاقات مع "إسرائ 1967عريقات يرحب بتأكيد االتحاد األوروبي استثناء أراضي   5.
 7 بشأن المستوطنات األوروبيالزعنون يرحب بقرار االتحاد   6.
 8  السكنية في غزة الحكومة الفلسطينية تشكر قطر إلنجاز وتسليم مدينة حمد  7.

 
  المقاومة:

 8 البقاءبولكنكم تسكتون خوفا  من العقاب أو طمعا   تعرفون الحقيقة: "ا  "المنافقين سياسيلـأبو مرزوق   8.

 9 دعوى "منع أعضاء الحركة" دخول مصر المصري حماس تقد ر رفض القضاء اإلداري  9.

 9 الحصار إلنهاءحماس ترحب ببيان االتحاد األوروبي الداعي   10.

 10 قبها: االعتقال السياسي طعنة في ظهر االنتفاضة  11.

 10 ممثل حماس في لبنان: لدينا خيارات مفتوحة لتحقيق مطالب شعبنا الفلسطيني لدى األونروا  12.

 11 الشهر الحالي 25النصرة" من "اليرموك" قبل تحالف الفصائل الفلسطينية: انسحاب "داعش" و"  13.

 12  قوات االحتالل تفجر ألغاما  أرضية على حدود قطاع غزة  14.

 12 م منزلهويأمر بهدجنوب الخليل  "عتنائيل"االحتالل يدعي اعتقال منفذ عملية   15.

 13 جل هم من محافظات الضفة المحتلة 2015شهيدا خالل  185: حماس  16.
 

  الكيان اإلسرائيلي:
 14 بل في تل أبيب ويافا "عتنيئيل"ن يريدون القضاء علينا ليس هنا في والفلسطينينتنياهو:   17.
 15 وهي مهتمة بالمحافظة على الهدوء وعدم التصعيدالعسكرية.. يعلون: حماس تواصل بناء قدراتها   18.
يابينيت: الجمود الفكري   19.  17 "إسرائيللـ"الت هديد المركزي  سية هو لدى القيادة الس 
 17 التخفيف من لغة بيان االتحاد األوروبي الخارجية اإلسرائيلية: تم    20.
 18 تنا قادرين على االتصال بغالبية الدول العربية: ب  اإلسرائيليةالخارجية   21.
 18 إلى سورية "دعيس" الفتى سرائيلي يدعو إلى طرد عائلةالبناء اإلوزير   22.
 19 الدولية يشكل خطرا على أمننا القومي "إسرائيل"نة التراجع المستمر في مكالبيد:   23.
 19 "كسر الصمت"طالب بحظر منظمة ي حزب "البيت اليهودي"  24.
 19 مسؤول أمني إسرائيلي: يصعب وقف الهجمات الفلسطينية الفردية  25.

 
  :األرض، الشعب

 20 2015باألرقام.. حصاد فلسطين في عام   26.

 20 رائد صالح يدين صمت العالم إزاء هدم بيوت الفلسطينيين في النقب  27.

 21  سلطات االحتالل تمنع زوجة أسير محرر فرنسية من دخول القدس  28.
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 22 القيق دخل في مرحلة الخطر الشديد بعد هذه الفترة من إضرابه عن الطعام ألسيرااقع: قر   29.

 22 مفتي القدس: مراقبة االحتالل للقدس بالكاميرات يأتي في سياق حملة تهويدها  30.

 23 األعلى لإلعالممؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية تطالب بسحب قانون المجلس   31.

 23  غزةقطاع في عسكري إسرائيلي  توغل  32.

 24 مع الصحافي األسير محمد القيق تضامني   لقاء  بيروت:   33.

 24 عاما   127ر في فلسطين عن فاة أكبر معم   غزة: و   34.

 25 مواطنا  من الضفة والقدس 18يعتقل  اإلسرائيلي االحتالل  35.

 25 القدس .. قوات االحتالل تقتحم "العيساوية" وتخالف المحال التجارية  36.

 26 فلسطينيا بـ "مخيم اليرموك" في سورية بسبب الحصار 184تقرير: وفاة   37.

 26 تدعم االستيطان وتخنق الفلسطينيين "إسرائيل"تقرير:   38.
 

  : ثقافة
 28 "غينيس"الفلسطيني يسلك الطريق إلى  "بصمة"مشروع   39.

 
  : مصر
 28 ركة حماس من دخول مصريقضى بعدم قبول دعوى تطالب بمنع أعضاء ح المصري القضاء اإلداري  40.

 
  األردن: 

 29 "عمالة وافدة أوجالية "لتحويل نحو مليون فلسطيني إلى  األجانب تؤديعديالت على قانون األردن: ت  41.

 30 أردنيون يطالبون باإلفراج عن أبنائهم في السجون اإلسرائيلية  42.
 

  إسالمي:عربي، 
 30 "إسرائيل"الحزب الحاكم في السودان ينفي مناقشة التطبيع مع   43.

 
  دولي:

 31 تطالب الشركات بإنهاء أنشطتها في المستوطنات "هيومن رايتس ووتش"  44.

 32 ن لإلقامة في روسيابوتين يدعو يهود أوروبا الخائفي  45.

 33 يطالب االتحاد األوروبي بإنهاء حصار غزة وتطوير الميناء البحري "األورومتوسطي"  46.

 33  بإلغاء ترحيل البدو لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم "إسرائيل"األمم المتحدة تطالب   47.

 34 انتصار للمقاطعة: إزالة منتجات إسرائيلية عن الرفوف في سلوفانيا  48.
 

  : مختارات
 34 أكثر الجنسيات العربية المنضمة لـ"داعش": مؤسسة أمريكية  49.
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  : تقارير
 35 ديد األخطار االستراتيجية... من إيران إلى "داعش"رتباك إسرائيلي بتحا"أبحاث األمن القومي":   50.

 
  حوارات ومقاالت:

 37 أ.د. يوسف رزقة... آخر إبداعاتهم: مؤتمر دولي؟!  51.

 38 عدلي صادق... الجاسوس والمعنى الذي في بطن الفتى  52.

 40 د. ناجي صادق شراب... بمعايير أمنية "سلطة"تريد  "ئيلإسرا"  53.

 41 خيري منصور... االنتصار اإلسرائيلي الوحـيـــد !!  54.

 42 عاموس هرئيل... رئيس األركان في ظهوره  55.
 

 44 :كاريكاتير
*** 

 
 منذ بداية االنتفاضة إسرائيليةعملية ضد أهداف  200أحبطنا ابرات السلطة: مدير مخ .1

صّرح مدير جهاز "المخابرات العامة" الفلسطينية، ماجد فرج، بأن قوات األمن التابعة للسلطة : رام هللا
أحبطت مائتي عملية ضد أهداف إسرائيلية منذ اندالع "انتفاضة القدس" مطلع تشرين أول/ أكتوبر 

 اضي.الم
وفي مقابلة له مع مجلة "ديفنس نيوز" األمريكية، وصف فرج التنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية 
سرائيل بـ "جسر يمكن بقاؤه موصواًل بين الطرفين إلى أن تتهيأ الظروف المناسبة بين السياسيين  وا 

 نحو العودة إلى مفاوضات جادة"، على حد قوله.
ة الحفاظ على عالقات التنسيق األمني قائمة بين السلطة والجيش وجّدد فرج، تأكيده على ضرور 

 اإلسرائيلي، مضيفًا "العنف واإلرهاب لن يقّربا الفلسطينيين من تحقيق حلمهم".
وقال "أجهزتنا اعتقلت نحو مائة فلسطيني منذ تشرين أول/ أكتوبر وحتى اآلن، كانوا يخططون لتنفيذ 

هجوم ضد  200أسلحة من بعضهم، كما تمكنت من إحباط  عمليات ضد أهداف إسرائيلية وصادرت
 إسرائيليين خالل الفترة ذاتها"، كما قال.

وأضاف "قوات األمن الفلسطينية عملت جنبًا إلى جنب مع إسرائيل والواليات المتحدة وغيرها لمنع 
 انهيار السلطة"، كما قال.

على موطئ قدم في  اإلسالميةولة وحذر مدير جهاز مخابرات السلطة، من "مغبة حصول تنظيم الد
المناطق الفلسطينية في حال انهيار السلطة"، مدعيًا أن ما أسماها بـ "األيديولوجية الداعشية" موجودة 

 في صفوف بعض الشبان في الشارع الفلسطيني.
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وأضاف "عدد الفلسطينيين الذين يدعمون التنظيمات المتطرفة مثل داعش والقاعدة وجبهة النصر 
جدًا، ولكن إذا ما قررت تلك التنظيمات محاربة إسرائيل فإنها ستجد تعاطفًا في الشارع  هامشي
 العربي".

 20/1/2016فلسطين أون الين، 
 

 ": آن األوان لمواجهة األصوات اإلسرائيلية داخل االتحاد األوروبيالفلسطينية "الخارجية .2
إنه في الوقت الذي »ن صحافي، أمس: قالت وزارة الشؤون الخارجية في بيا«: األيام» -رام هللا 

المتعلق بالقضية الفلسطينية،  األوروبيترحب فيه بالبيان الصادر عن المجلس الوزاري لالتحاد 
والذي صدر بعد طول مخاض نتيجة للتدخل السافر من إسرائيل في مجريات المفاوضات الداخلية 

مواقف  إلىبهدف الوصول  األوروبيتحاد األوروبية، التي استمرت أليام عديدة بين مكونات دول اال
موحدة من الموضوع الفلسطيني، خاصة ما له عالقة باالحتالل والنشاط االستيطاني المسعور 

أن الخارجية تجد نفسها مضطرة  إالوالموقف من المستوطنات بشكل عام ومنتجاتها بشكل خاص، 
األعضاء في االتحاد، والتي وبناء على التدخل اإلسرائيلي عبر بعض الدول  إدانةوللمرة األولى في 

المستوطنين ووفرت الغطاء  إرهابمطالبة إسرائيلية مباشرة تبنت موقف االحتالل ودافعت عن 
إصدار بيان متجانس يعكس حقيقة الوضع على  إعاقتهاوالحماية لجرائم االحتالل، من خالل 

لة االحتالل والشعب تحت وتضع دو  اإلدانة، وفرضها للغة مخففة تعفي إسرائيل من األرض
 «. االحتالل في نفس الخانة وبنفس المستوى

وأعلنت الوزارة جاهزيتها لمتابعة هذا الموضوع عبر مطالبة الدول العربية بإعادة النظر في 
استثماراتها في تلك الدول، وفي التعبير القوي عن رفضها لمواقف تلك الدول بطرق شتى، وكذلك 

على الموقف المبدئي الذي يمثله  أصرتالتي  األوروبيةالعظمى من الدول عبر العمل مع الغالبية 
ظهرها لتلك المبادئ، وتتوجه  أدارتمن الدول التي  األقليةاالتحاد، ورفضت الخنوع لالبتزاز من 

في االتحاد فيديريكا موغيريني على موقفها  واألمنبالشكر العميق لمسؤولة العالقات الخارجية 
صرارهاع المبدئي والشجا  على استصدار ذلك البيان رغم حالة االبتزاز القائمة. وا 

، الواليات المتحدة األميركية، إلى الضغط على إسرائيل لوقف «الخارجية»من جهة أخرى، دعت 
 سياستها االستيطانية التي تقوض حل الدولتين.

تحقيق السالم في ودعت المجتمع الدولي لدعم مبادرة الرئيس محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي ل
 فلسطين، وبالتالي تحقيق السالم واألمن واالستقرار في الشرق األوسط.

  20/1/2016األيام، رام هللا، 
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 وعلينا استثمارها: نتنياهو يواجه أزمات متتالية البرغوثيمصطفى  .3
رئيس قال مصطفى البرغوثي األمين العام للمبادرة الوطنية، إن حكومة بنيامين نتنياهو  رام هللا:

وزراء االحتالل، العنصرية تواجه أزمات متتالية ومتصاعدة دوليًا ومحليًا فيما يثبت صحة 
استراتيجيتنا التي تجمع بين االنتفاضة والمقاومة بالشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات مع 

 تعرية حكومة "إسرائيل" وفضحها سياسيًا ودبلوماسيًا.
نتنياهو رئيس وزراء االحتالل، دخلت في مواجهات في أسبوع  ويرى البرغوثي أن حكومة بنيامين

ومع واحد مع السويد بسبب مطالبتها بالتحقيق في عمليات اإلعدام الميدانية ضد الفلسطينيين 
 األوروبي بسبب إصراراه على تعليم بضائع المستوطنات. االتحاد

مع "إسرائيل" على األراضي المحتلة وأشار إلى قرار االتحاد األوروبي أمس بمنع تطبيق االتفاقيات 
ومع البرازيل التي رفضت قبول سفير "إسرائيلي" مستوطن ومع الكنيسة الميثودية في الواليات 
المتحدة التي قررت سحب استثماراتها من كل البنوك "اإلسرائيلية" بسبب عملها في المستوطنات هذا 

الجيش في إخماد روح االنتفاضة الشعبية وتوسع باإلضافة إلى فشل األجهزة األمنية "اإلسرائيلية" و 
 حركات المقاطعة في دول كثيرة في العالم.

 19/1/2016، فلسطين أون الين

 

 تقارير تزعم اعتماد عباس ترقيات عسكريي الضفة دون غزة للسنة الثانية"القدس العربي":  .4
ر قرارات باعتماد محمود عباس، أصد رئيس السلطةأشرف الهور: ذكرت تقارير عدة أن  –غزة 

ترقية العاملين في الوظيفة العسكرية في الضفة الغربية، واستثنى العاملين في غزة على الكادر 
العسكري، للسنة الثانية على التوالي. وذكرت التقارير التي نشرت على عدة مواقع تنتهج سياسة 

من قوات األمن الوطني، « العليمة والمقربة« الخالف مع الرئيس عباس، نقال عن مصادر وصفتها بـ
أن الرئيس وافق على إصدار نشرة الترقيات للعسكريين في القوات باستثناء عسكريي قطاع غزة، 

 «يحرم عسكريي القطاع للسنة الثانية من ترقياتهم الدورية.»مشيرة إلى أنه بهذا القرار 
ربع الماضية حرم ولفتت إلى أن نشرة الترقيات تصدر كل ستة أشهر، وأنه خالل الدورات األ

عسكريو قطاع غزة من إدراجهم ضمنها، بينما تم إصدار النشرة لعسكريي الضفة الغربية في دورتين 
 وتم تأجيلهم دورتين.

وذكرت تلك التقارير نقال عن مصدر مقرب من القوات بأن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد هللا 
ى أن موازنة السلطة الوطنية ال تستطيع استيعاب وبتوصية من وزير المالية شكري بشارة، أشار إل

تكاليف الزيادات المالية لهذه النشرة. وقالت أيضا نقال مصادر إعالمية محلية إن النقاش ال يزال 
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قائمًا هذه األيام لدى معظم العسكريين الفلسطينيين، حول صدور النشرة العسكرية المتعلقة بالترقيات 
نشأ نتيجة تسريبات إخبارية حول تأكيد صدور النشرة ثم العدول عن  في ظل حالة من اإلحباط الذي

 ذلك.
وذكرت هذه المصادر أن الرئيس عباس وقع بالفعل، على نشرة ترقيات العسكريين ورجال األمن، 

، لقوات األمن في الضفة الغربية، مستثنيًا بذلك عسكريي قطاع «أمر بتطبيقها حسب األصول»وأنه 
 غزة.

 20/1/2016، لندن، القدس العربي

 

 من االتفاقات مع "إسرائيل" 1967عريقات يرحب بتأكيد االتحاد األوروبي استثناء أراضي  .5
رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب  ، وكاالت:«الخليج» - غزة

تحاد واالحتالل عريقات، بتأكيد المجلس الوزاري لالتحاد األوروبي على أن االتفاقيات بين اال
 .1967ال تسري على األراضي الفلسطينية المحتلة عام « اإلسرائيلي»

لى األمام على صعيد دعم حل الدولتين، ومسعى »وقال عريقات إن القرار األوروبي  خطوة متقدمة وا 
ه ، وأضاف: إن هذا القرار من االتحاد األوروبي ومن قبل«لتحقيق السالم وفق قرارات الشرعية الدولية

يجعل من االتحاد األوروبي شريكًا صادقًا وحقيقيًا في عملية »إجراء وسم منتجات المستوطنات 
 «.السالم

  20/1/2016الخليج، الشارقة، 
 

 بشأن المستوطنات األوروبيالزعنون يرحب بقرار االتحاد  .6
االتحاد سليم الزعنون بقرار المجلس الوزاري في  –رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني : عمان

من بضائع بشكل تام،  اإلسرائيليةبمقاطعة ما تنتجه المستوطنات  أمسالذي صدر عنه  األوروبي
المحتلة عام "  األراضيفي  واألوروبي اإلسرائيليووقف تطبيق االتفاقيات الموقعة بين الجانبين 

1967 ." 
على تغيير هام في  خرآواعتبر الزعنون في تصريح صحفي له اليوم الثالثاء هذا القرار دليل 

غير الشرعي وغير قانوني وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وتأكيد  اإلسرائيليالتعاطي مع االستيطان 
المستوطنين  إرهابعلى رفض العالم للسياسات العنصرية التي تقودها حكومة االحتالل، ورفض 

 شعبنا األعزل. أبناء تجاهوجرائمهم 
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وبرلماناتها بالضغط على حكوماتها لتحذو حذو المجلس الوزاري ودعا الزعنون كافة دول العالم 
المقامة  اإلسرائيليةاألوروبي بمقاطعة منتجات ألمستوطنات ووقف كافة االستثمارات في المستوطنات 

 .1967المحتلة عام  األراضيعلى 
 19/1/2016، وكالة معا  اإلخبارية

 

 السكنية في غزة  نة حمدالحكومة الفلسطينية تشكر قطر إلنجاز وتسليم مدي .7
وجهت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني الشكر واالمتنان إلى دولة : مطر ووكاالت أشرف-غزة 

 قطر أميرًا وحكومًة وشعبًا، بمناسبة إنجاز وتوزيع المرحلة األولى من مدينة األمير الوالد.
 دولة قطر على تنفيذ وشكرت الحكومة خالل اجتماعها األسبوعي أمس برئاسة رامي الحمد هللا

نجاز المرحلة األولى من المدينة، والتي شارفت على االنتهاء ولم يتبَق سوى جزء بسيط  وعودها وا 
من البنية التحتية إلنجازها بشكل نهائي، وهي تتكون، إضافة إلى الشقق السكنية، من مرافق 

ز المرحلة الثانية التي تتكون وخدمات تجارية وتعليمية وصحية وبنى تحتية متميزة، هذا وسيتم إنجا
 من تلك المرحلة. 25شقة سكنية خالل ثمانية شهور من اآلن بعد إنجاز أكثر من % 1,264من 

 20/1/2016الشرق، الدوحة، 

 
 البقاءبولكنكم تسكتون خوفا  من العقاب أو طمعا   تعرفون الحقيقة: ""المنافقين سياسيا  لـ مرزوقأبو  .8

اسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، موسى أبو مرزوق، أن النفاق أكد عضو المكتب السي: غزة
السياسي والمخصصات، واستمراء العيش في الظل، وغياب المبدئية وراء استمرار معاناة شعبنا في 

وقال عبر صفحته فيس بوك "لمن يصدر البيانات ويحمل المسئولية دائمًا على طرفي  قطاع غزة.
كامل الحقيقة خوفًا من العقاب، ولمن ينطق نيابة عن فتح أحيانًا، السؤال ال االنقسام ليهرب من قول 

يزال قائمًا: لماذا السكوت على عدم تطبيق اتفاقية المصالحة؟، سواًء باجتماع اإلطار القيادي 
المؤقت، أو باستئناف أعمال المجلس التشريعي، أو بقيام حكومة التوافق الوطني بكامل التزاماتها في 

 ع غزة، مما أعاق ويعيق المصالحة بل يجمدها؟".قطا
وتابع "لمن يسكت عن التنسيق األمني ووأد الديمقراطية، ومالحقة الخصوم، أنتم تعرفون كامل 
الحقيقة، من يريد المصالحة ومن ال يريد، من يطبق االتفاقيات ومن ال يطبق، ولكنكم تسكتون خوفًا 

 ًا في البقاء، واستمرار تدفق المخصصات، والنماذج كثيرة".من العقاب، أو الحذف واإللغاء، أو طمع
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وتساءل أبو مرزوق، "لماذا ال تقارنون بين أوضاعكم في قطاع غزة، وأوضاعكم في الضفة الغربية؟ 
نشاء المؤسسات، والقيام بالفعاليات، وتقديم  في كل القطاعات؛ في قطاع المقاومة، وحرية التعبير، وا 

 سواء؟ لكنه النفاق السياسي، وخشية العقاب والطمع في البقاء".التسهيالت، هل األمر 
واستطرد "عندما تتحدثون عن قطاع غزة ومشاكله، ال تريدون أو ال تقبلون أن تكونوا وال بأي حال 
جزءًا من الحل، ولكنكم تستسهلون اتهام طرفي االنقسام تمييعًا للقضية، وتبرئة ألنفسكم رغم كيلكم 

ن كان  بمكيالين، وتنسون الجهود التي تبذلها الحركة من أجل الناس، والخروج من األزمات، وا 
إحداها الضرائب اضطراريًا الستمرار تسيير النظام العام بعد تخلي حكومة رام هللا عن القيام 
بمسئولياتها، وأنتم تعلمون أن استمرار الوضع في قطاع غزة رغم كل األزمات بجهد حماس ورغم كل 

 ة وأحيانا المستحيلة والمحيطة بالقطاع".الظروف الصعب
وأوضح أن قطاع غزة يدفع ثمن التمسك بالمبادئ والحقوق ومشروع المقاومة والتحرير، وُيعاقب من 
أجل ذلك، مضيًفا "لو بعنا مثل البعض الشتروا، ولو ملنا لمالوا، وما شروط الرباعية ببعيد، ولكنها 

 الصورة المقلوبة".
 19/1/2016، إلعالمالمركز الفلسطيني ل

 
 دعوى "منع أعضاء الحركة" دخول مصر المصري حماس تقد ر رفض القضاء اإلداري .9

عبرت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" الثالثاء، عن تقديرها لقرار محكمة القضاء اإلداري في 
 مصر حول رفض دعوى منع قيادات حماس من دخول مصر.

سامي أبو زهري، في تصريح صحفي إن حماس تعّد القرار وقال الناطق اإلعالمي باسم الحركة، 
زالة الشوائب في  مهمًا ويساهم في الحفاظ على موقف متوازن لمصر تجاه األطراف الفلسطينية وا 
العالقة بين حماس والقاهرة "كما تأمل أن يساعد في التعجيل في فتح معبر رفح أمام أهلنا في قطاع 

تطالب  التيحكمة القضاء اإلداري في مصر بعدم قبول الدعوى وقضت الدائرة األولى في م غزة".
بمنع أعضاء حركة حماس من دخول األراضي المصرية أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات في 

 من أبناء القوات المسلحة في نقطة رفح الحدودية. 16حادث مقتل 
 19/1/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 الحصار إلنهاءاألوروبي الداعي االتحاد  ببيانحماس ترحب  .11

رحبت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" بالبيان الصادر عن مجلس وزراء خارجية االتحاد األوروبي 
 ورفض سياسة االستيطان. اإلعماروالذي دعا إلى إنهاء حصار غزة وفتح المعابر وتنفيذ 
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حاد األوروبي إلى متابعة هذا ودعا الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي االت
 القرارات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذها.

وثمن أبو زهري دعوة االتحاد األوروبي للحكومة الفلسطينية لممارسة عملها في قطاع غزة، معتبرًا أن 
نجاح الحكومة في هذا األمر مرتبط بقيامها بمسؤولياتها كاملة تجاه غزة دون أي تمييز بين 

 مواطنين أو المؤسسات الفلسطينية.ال
 19/1/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 

 السياسي طعنة في ظهر االنتفاضة االعتقالقبها:  .11
قال القيادي في حركة "حماس"، وصفي قبها، إن االعتقاالت السياسية تعمل على "تعكير"  رام هللا:

الفلسطينية بالضفة الغربية "طعنة  أجواء الوحدة، مؤكًدا أن ممارسات واعتداءات أجهزة أمن السلطة
 في ظهر انتفاضة القدس".

وانتقد قبها، في حديث لـ "قدس برس"، استمرار االعتقاالت السياسية بالتزامن مع تواصل جرائم 
االحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين. مطالًبا بـ "وقف التنسيق األمني وانجاز المصالحة الداخلية 

قيادي في حماس، السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية لـ "تغليب صوت العقل ودعا ال الفلسطينية".
 الوطنية على كل اعتبارات فئوية وتنظيمية". والمصلحة

 19/1/2016قدس برس، 
 

 : لدينا خيارات مفتوحة لتحقيق مطالب شعبنا الفلسطيني لدى األونروالبنانممثل حماس في  .12
حماس" في لبنان علي بركة أن الشعب الفلسطيني في لبنان أكد ممثل حركة المقاومة اإلسالمية "

مستمر في تحركاته الشعبية الرافضة لقرارات وكالة األونروا، ولديه خيارات مفتوحة لتحقيق مطالبه 
وأضاف بركة أن قرارات األونروا تعسفية وظالمة، وتخالف قرار األمم المتحدة  لدى الوكالة الدولية.
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين لحين العودة إلى ديارهم،  1949عام  بإنشاء وكالة األونروا

مشددًا أن تقليصات وكالة األونروا المتكررة تأتي في سياق إنهاء عمل الوكالة وخدمة للمشروع 
الصهيوني المدعوم أمريكيًا لتصفية قضية الالجئين وشطب حق العودة، والتخلي عن رعاية الالجئين 

وتحميل الدول المضيفة هذه المسؤولية في سياق فرض مشروع التوطين الذي يرفضه  الفلسطينيين
 شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية كافة. 

وأكد أن حركة حماس تدعم التحركات الشعبية وهي مشاركة فيها بقوة، مطالبًا الدول المضيفة 
كالة األونروا والتراجع عن هذه الضغط على األمم المتحدة والدول المانحة من أجل زيادة ميزانية و 
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القرارات الجائرة، مشددًا على تمسك الالجئين الفلسطينيين بوكالة األونروا كشاهد دولي على قضية 
 .1948الالجئين ونكبتهم منذ العام 

 19/1/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 

 الشهر الحالي 25الفلسطينية: انسحاب "داعش" و"النصرة" من "اليرموك" قبل  الفصائلتحالف  .13
قال أمين سر تحالف الفصائل الفلسطينية خالد عبد المجيد إن "عناصر : نادية سعد الدين  -عمان 

الشهر الحالي، تمهيدًا  25تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" سينسحبون من مخيم اليرموك قبل 
 ألف فلسطيني إليه مجددًا". 170لترتيب عودة 

دمشق، إن "قوائم هيئة األمم المتحدة، المعنية بتأمين عملية ، لـ"الغد" من عبد المجيدوأضاف 
فردًا، منهم ألفا عنصر مقاتل من "داعش" و"النصّرة" والبقية  3567االنسحاب، تشير إلى إجالء 

 عائالتهم، من المنطقة الجنوبية خالل الثالثة األيام المقبلة".
من جنوب دمشق، بما يضّم الحجر األسود  ونوه إلى "استكمال الترتيبات الالزمة النسحاب المسلحين

وحّي التضامن واليرموك والقدم، بأسلحتهم الفردية مقابل تسليم األسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى الدولة 
وأوضح أن "الفصائل والقوى الفلسطينية في دمشق شكلت قوة مشتركة لالنتشار داخل  السورية".

نب تشكيل لجان إغاثة إنسانية لتأمين عودة الحياة مجددًا المخيم وحوله بعد إتمام االنسحاب، إلى جا
 140وأفاد بأنه "ستتم تسوية أوضاع المسلحين المتبقين في المخيم، وعددهم ال يزيد على  إليه".

مقاتاًل، ينتمون إلى مجموعات مسلحة مختلفة، حيث سيقومون بتسليم أسلحتهم إلى الدولة، بما 
 مجموعات المسلحة".يضمن خلو المخيم من السالح وال

ويتبع ذلك، بحسبه، "دخول القوة المشتركة إلى المخيم وانتشارها بين أرجائه وحوله، بالتنسيق مع 
الدولة، فيما ستهتم فرق الهندسة الخاصة بإزالة أي متفجرات أو ألغام متروكة من آثار المجموعات 

 المسلحة بعد انسحابها".
اجتماعات لبحث الخطوات المقبلة، فيما التقت الجهات وبين أن "الفصائل عقدت مؤخرًا سلسلة 

من  االنسحابالمعنية في الحكومة السورية، حيث تم اتخاذ عدة خطوات حيوية لملء الفراغ بعد 
 مخيم اليرموك".

ولفت إلى "تجهيز قوة مشتركة مؤقتة من الفصائل لالنتشار داخل المخيم وحوله، ووضع خطوات 
ي واإلغاثي اإلنساني إلعادة األمور إلى طبيعتها، فيما ستقوم محافظة محددة على الصعيدين األمن

زالة األنقاض وغيرها".  دمشق بمتابعة عملها إلعادة البنية التحتية من شبكة الكهرباء والمياه وا 
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وأوضح أن "لجان اإلغاثة تم تشكيلها بالتعاون مع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
"األونروا" وهيئة اإلغاثة السورية، فيما ستتم المباشرة بتقديم الخدمات التعليمية بعد عودة الفلسطينيين 

واعتبر أن "ذلك األمر مرتبط بإتمام عملية انسحاب العناصر المسلحة، وفق  األهالي إلى المخيم".
عدم وجود عوائق ولفت إلى " االتفاق المبرم سابقًا، وتنفيذ الخطوات المتتالية بالتنسيق مع الدولة". 

نما مجرد ترتيبات لوجستية"، مضيفًا بأن "األمم المتحدة ستتابع عملها من أجل  أمام االنسحاب، وا 
دلب".  تأمين انسحاب "داعش" إلى الرقة وانسحاب "النصرة" إلى ريفي حلب وا 

ضمن  وأكد أن الفصائل الفلسطينية مستعدة للقيام بمسؤولياتها في المخيم ونشّر قوتها المشتركة
 ساحته وحول أرجائه، إلى حين عودة مؤسسات الدولة لعملها داخل المخيم".

وقال إن "إنجاز تلك الخطوات يضمن عودة الالجئين الفلسطينيين إلى المخيم، والذين غادروه صوّب 
 أنحاء مختلفة داخل األراضي السورية وخارجها".

ألف  100اليًا، بينما من المتوقع عودة آالف الجئ فلسطيني داخل المخيم ح 7وبين أن "هناك نحو 
 ألف فلسطيني متواجدين خارجه حاليًا". 170فلسطيني في المرحلة األولى من إجمالي 

وأوضح أن "النظام السوري أكد موافقته على عودة كل الجئ فلسطيني بعد مغادرته سورية نتيجة 
 األحداث الدائرة فيها".

 20/1/2016الغد، عمان، 
 

 تفجر ألغاما  أرضية على حدود قطاع غزة لاالحتال قوات  .14
أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح يوم الثالثاء، على تفجير عدة ألغام أرضية : خان يونس

وقال سكان محليون لـ "قدس برس": "إن قوات االحتالل اكتشفت صباح اليوم  على حدود قطاع غزة.
ط الحدودي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، الثالثاء عدة ألغام أرضية مزروعة على طول الشري

وأضافوا "إن أصوات االنفجارات كان قويَا وسمعت من مناطق بعيدة في خان  وقامت بتفجيرها".
وشهدت منطقة شرق خان يونس صباح اليوم توغل محدود لقوات االحتالل التي قامت  يونس".

طالق قنابل دخانية.  بأعمال تجريف وا 
 19/1/2016قدس برس، 

 
 م منزلهأمر بهدويجنوب الخليل  "عتنائيل"اعتقال منفذ عملية  يدعيالحتالل ا .15

وكاالت: اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل مداهمات في الخليل والمحافظة، أمس  –الخليل 
عاما( بتهمة تنفيذه عملية الطعن في مستوطنة  15والليلة قبل الماضية، الفتى مراد عبد هللا ادعيس )
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« ادعيس»وقالت مصادر إعالمية إسرائيلية، أمس، إن الفتى  المقامة جنوب المدينة.« يلعتنائ»
الذي اعتقلته قوة من جيش االحتالل إثر دهم منزل عائلته في قرية بيت عمرة غرب بلدة يطا 

التي أدت إلى مقتل مستوطنة من نزالء « اعترف خالل التحقيق األولي بتنفيذ عملية الطعن»
المقامة جنوب القرية، مشيرة إلى أن اعتقاله تم استنادا إلى معلومات أمنية « ائيلعتن»مستوطنة 

 «.دوفدفان»والجيش والوحدة الخاصة  اإلسرائيليةوالشرطة « الشاباك»جاءت بنشاط مشترك بين 
، في األحدمن جهته، نفى بدر عبد هللا ادعيس أن يكون نجله مراد قد قام بقتل المستوطنة مساء 

، وأكد أن نجله كان يلعب داخل مدرسة بجوار منزله عندما قتلت «عتنائيل»اخل مستوطنة منزلها د
وقال شقيقه قيس:  كيلو مترات عن منزل ادعيس. 3نحو »عتنائيل »المستوطنة، وتبعد مستوطنة 

 «.كنا نلعب كرة قدم في ملعب المدرسة وسمعنا صافرة اإلنذار في المستوطنة، وعدنا للمنزل»
التعهد بهدم منزل  إلىبنيامين نتنياهو نتائج التحقيق وسارع  اإلسرائيليرئيس الوزراء ولم ينتظر 

 «.اإلرهابيسنهدم منزل »الفتى، خالل زيارة قام بها أمس لمستوطنة عتنائيل قائال: 
 19/1/2016األيام، رام هللا، 

 
 جل هم من محافظات الضفة المحتلة 2015شهيدا خالل  185: حماس .16

مواطنا  185ده المكتب اإلعالمي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس استشهاد رصد تقرير أع
 جلهم من أبناء محافظات الضفة الغربية المحتلة. 2015فلسطينيًا خالل عام 

من الشهداء،  %83شهيدًا أي ما نسبته  153وأوضح التقرير أن محافظات الضفة الغربية قدمت 
من جنين،  15من رام هللا والبيرة، و 20من القدس، و 41، وشهيدًا من الخليل 50وتوزيعهم كاآلتي؛ 

من بيت لحم، وشهيدان من طولكرم، ومثلهم من طوباس، وشهيد واحد في كل  8من نابلس، و 12و
 من أريحا وسلفيت وقلقيلية.

أي ما  2015شهيدًا خالل عام  29وأشار التقرير إلى أن عدد شهداء محافظات قطاع غزة بلغ 
من  8شهداء من مدينة غزة، و 10ن مجموع عدد الشهداء، وتوزيعهم كاآلتي؛ م 15.5نسبته 

 من رفح. 2من محافظة شمال غزة، و 4من المحافظة الوسطى، و 5خانيونس، و
ثالثة شهداء أبرزهم الشهيد مهند العقبي منفذ عملية بئر السبع  48فيما قدمت األراضي المحتلة عام 

 البطولية.
 19/1/2016موقع حركة حماس، غزة، 
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 بل في تل أبيب ويافا "عتنيئيل"ن يريدون القضاء علينا ليس هنا في والفلسطينينتنياهو:  .17
ــدن، ذكــرت  ــاة، لن رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو ، أن أ ف ب، عــن 20/1/2016الحي
فــي مســتوطنة  أن إســرائيل ســتهدم منــزل الفتــى الفلســطيني المــتهم بقتــل إســرائيلية طعنــاً  الثالثــاءأعلــن 

فــي الضــفة الغربيــة المحتلــة، بعــد ســـاعات مــن إعــالن الجــيش اإلســرائيلي اعتقــال قاصـــر « عتنيئيــل»
 فلسطيني يشتبه بأنه قتل المستوطنة في منزلها األحد.

ســنة( التــي  38، خــالل زيارتــه منــزل المســتوطنة دفنــة مئيــر )«ســنهدم منــزل اإلرهــابي»وقــال نتنيــاهو: 
ــًا فــي م فــي جبــل الخليــل جنــوب الضــفة الغربيــة، متهمــًا مجــددًا « عتنيئيــل»ســتوطنة قتلــت األحــد طعن

هنالــك إنســانية ورغبــة بتحقيــق الســالم »، مؤكــدًا أن «التحــريض ونشــر الكراهيــة«الســلطة الفلســطينية بـــ
 )...(«.والتعايش من طرفنا 

عنـــوان وهـــو هنـــاك كراهيـــة ال حـــدود لهـــا فـــي الطـــرف اآلخـــر. ولهـــذه الكراهيـــة »وعـــاد نتنيـــاهو وكـــرر: 
التحـــريض الـــذي تمارســـه الســـلطة الفلســـطينية وأطـــراف أخـــرى مثـــل الحركـــة اإلســـالمية وحمـــاس، وآن 

 «.األوان للمجتمع الدولي أن يكف عن النفاق الذي ينتهجه وعليه أن يتعامل مع األمور على حقيقتها
مســتوطنة نتنيــاهو زار ووزيــر جيشــه موشــيه يعلــون ، أن 19/1/2016موقــع القــدس، القــدس، ونشــر 

يـرى جـذر الصـراع  أنيتوقف عن النفاق فمن يريد  أنعلى العالم  أنوصّرح خالل زيارته"  ،"عتنيئيل"
العيش بسـالم!!!ولكي يـرى  أرادتعتنيئيل ليرى عائلة  إلىهنا  إلىيحضر  أنبيننا وبين الفلسطينيين 

 الشباب الذين يتم تحريضهم ليأتوا ويقتلوا النساء".
ـــ مـــا يحـــدث هـــو "نتيجـــة تحـــريض مؤسســـاتها  أنون الســـلطة بـــالتحريض، زاعمـــا ومـــن جانبـــه اتهـــم يعل

 التعليمية".
النــزاع مــع الفلســطينيين يعــود إلــى »نتنيــاهو قــال، إن ، أن 20/1/2016، األخبــار، بيــروتوأضــافت 

وأضـاف، «. رفضهم االعتـراف بحـق اليهـود فـي قيـام دولـة، سـواء فـي تـل أبيـب أو فـي أي مكـان آخـر
الجيش اإلسرائيلي سوف يقوم بكل ما هو ممكـن لوقـف »، أن «عتنيئيل»لية مستوطنة تعليقًا على عم

عمليات القتل، ليس فقط من خالل اعتقال المنفـذين وهـدم بيـوتهم ومطـاردتهم وسـحب تصـاريح العمـل 
مـن عــائالتهم، ولكـن مــن خــالل فضـح موقــف الجانــب الفلسـطيني أمــام العــالم وطـرح الحقيقــة. الحقيقــة 

 «.ل إن الفلسطينيين يريدون القضاء علينا، ليس هنا في عتنيئيل، بل في تل أبيب ويافاواضحة، وتقو 
مــــا يحــــدث )العمليــــات( هــــو نتيجــــة للتحــــريض الــــذي تمارســــه الســــلطة الفلســــطينية »ورأى نتنيــــاهو أن 

وحماس والحركة اإلسالمية وآخرون، وهو يعتبر جذر الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وعلينا قول هـذه 
لتأسيســه، كــرر  67وفــي كلمــة أمــام الكنيســت بمناســبة الــذكرى الـــ«. قيقــة لكــل العــالم الــذي ينتقــدناالح
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ثــم «. جــذور النــزاع هــي رفــض أصــل وجــود إســرائيل، الــذي يطمــح إلــى إزالتنــا مــن الوجــود»مقولــة أن 
 «.على خط الجبهة في المعركة ضد اإلسالم المتطرف في العالم»وصف إسرائيل بأنها 

صـــل، هـــّدد نتنيـــاهو بمنـــع دخـــول العمـــال الفلســـطينيين للعمـــل فـــي المســـتوطنات وداخـــل فـــي ســـياق مت
وأوضــح أن هنــاك الكثيــر فــي جعبــة الحكومــة «. إذا لــزم األمــر واســتمرت العمليــات»فلســطين المحتلــة 

لـــــن نتـــــرّدد فـــــي اتخاذهـــــا إذا لـــــم توقـــــف العمليـــــات »والجــــيش اإلســـــرائيلي، مـــــن إجـــــراءات لـــــم تتخـــــذ.. 
 «.الفلسطينية

نتنياهو قال، يوم الثالثاء، إن حكومته تقوم ، أن هاشم حمدان، عن 19/1/2016، 48عرب وردت وأ
فــي الســابق، وأنهـا ســتقوم بتفعيــل وســائل  تســتعملهابتفعيـل وســائل لــم يســبق لـه مثيــل ضــد اإلرهــاب لـم 

 خرى إذا اقتضى األمر ذلك. أ
إلسـرائيليون والفلسـطينيون إلـى الحيـاة وفي كلمته في الكنيست قال نتنياهو إن حكومته تريـد أن يعـود ا

االعتيادية، مضيفا أنها لن تتردد فـي منـع دخـول الفلسـطينيين إلـى المسـتوطنات إذا اقتضـت الضـرورة 
 ذلك، مدعيا أن الهدف هو 'إعادة الهدوء والتعايش، والسالم ذات يوم'.

وادعــى فــي هــذا الســياق أن  زعــم نتنيــاهو، أن هنــاك 'فجــوة أخالقيــة كبيــرة تفصــل بيينــا بــين أعــدائنا'.و 
عامـــا، قـــد اكتســـب الكراهيـــة  15المشـــتبه بـــه بتنفيـــذ عمليـــة مســـتوطنة 'عتنيئيـــل'، وهـــو فتـــى فـــي جيـــل 

 لإلسرائيليين منذ والدته.
وأضـــاف نتنيـــاهو أن التحـــريض الفلســـطيني ال يتوقـــف. وقـــال 'إنهـــم ال يثقفـــون أبنـــاءهم علـــى التعـــايش 

نما يغذونهم بأوهام العودة  ، إلى حيفا ويافا وعكا وصفد، بدل اليهود'.1948إلى حدود  والسالم، وا 
وتــابع أن 'هــذه هــي جــذور الصــراع، نفــي مجــرد وجــود دولــة إســرائيل'. وأضــاف أن أحــد لــن يســتطيع 

 اقتالع اإلسرائيليين من هنا. على حد تعبيره.
 

 دم التصعيدوهي مهتمة بالمحافظة على الهدوء وعيعلون: حماس تواصل بناء قدراتها العسكرية..  .18
إيران كانـت وال »كرر وزير األمن اإلسرائيلي موشيه يعلون، تحديد رؤية تل أبيب لطهران، بالقول إن 

طـوال السـنوات »، موضـحًا أنـه «، فـي مقدمـة أعـداء إسـرائيل1979تزال منذ الثورة اإلسالمية في عام 
 «.س والجهاد اإلسالميالماضية أدارت إيران قتااًل غير مباشر ضد إسرائيل، عبر )حركتي( حما

وحسم يعلون الموقف، خالل مشاركته فـي أعمـال مـؤتمر أبحـاث األمـن القـومي أمـس، بـالقول إنـه فـي 
ال يوجـد لـدى داعـش القـدرات »، مسـتدركًا: «كان الخيار بـين إيـران وداعـش، فأنـا أفّضـل داعـش»حال 

 «.الموجودة لدى إيران
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ـــة الجـــرف الصـــامد، ولـــم تطلـــق مر »، فـــرأى أنهـــا «حمـــاس»أمـــا بالنســـبة إلـــى حركـــة  دوعـــة منـــذ عملي
وعن الصواريخ التي تتساقط من حين «. رصاصة واحدة )ضد إسرائيل( وال نتحدث عن صاروخ واحد

تعود إلى تحدي داعش وجهات سلفية لحماس، عبـر »إلى آخر انطالقًا من قطاع غزة، لفت إلى أنها 
 «.عمليات زرع عبوات، كما حدث في األسبوع الماضي

حمــاس تعمــل ضــد تلــك التنظيمــات، وهــي مهتمــة بالمحافظــة علــى »ذلــك، قــال وزيــر األمــن إن  رغــم
، مشــددًا فـــي «الهــدوء وعــدم قيــادة التصــعيد، ولكنهـــا علــى خــط مــواز تواصــل بنـــاء القــدرات العســكرية

الردع النـاجع ضـد حمـاس يعـود أواًل إلـى الـثمن الـذي دفعتـه فـي عمليـة الجـرف »الوقت نفسه على أن 
ومن السياسة التي نتبعهـا اليـوم، التـي تقـوم علـى أن حمـاس مسـؤولة علـى كـل عمليـة إطـالق  الصامد

 «.نار يطلقها أي طرف من غزة
مــن يعتقــد بــأن الحــل معــروف، وفقــط عبــر جلــوس »لجهــة الصــراع مــع الفلســطينيين، رأى يعلــون أن 

طريق آخر، والعمـل مـن ، داعيًا إلى البحث عن «األطراف ونفرض عليهم حاًل سياسيًا، هذا ال يجدي
ـــة للقـــول إن  ـــى الفلســـطينيين. وفـــي محاول ـــدينا الكثيـــر ممـــا نقترحـــه عل ـــى. ويوجـــد ل ـــى األعل األســـفل إل

 %80»االستقرار األمني يعود في الجزء األكبر منه إلى أداء األجهزة األمنية اإلسرائيلية، أضاف أن 
علـى أيـدي الفلســطينيين  %20و مـن عمليـات اإلحبـاط للعمليـات فـي الضـفة تجـري علـى أيـدي قواتنـا،

 «.دوننا... ربما نشأ هناك حماستان، وربما داعش
، نفتــالي بينيــت، بــالقول إن هنــاك مــن «البيــت اليهــودي»كــذلك رّد يعلــون علــى وزيــر التربيــة ورئــيس 

دخلنـا إلـى المـدن » 2002إضافية. موضـحًا أنـه فـي عـام « سور واقي»يدعو إلى الخروج إلى عملية 
ي منــاطق )أ( بعــدما خرجنــا مــن هنــاك منــذ اتفــاق أوســلو. وكــان يحتــاج األمــر إلــى فــرق الفلســطينية فــ

كاملــة مــن أجــل مواجهــة الفلســطينيين. أمــا اليــوم، عنــدما يتــوافر لــدينا إنــذار، نــدخل فــورًا ونعــالج األمــر 
بشكل مركز، ودون المـس ببقيـة السـكان الفلسـطينيين، حتـى لـو كـان المطلـوب موجـودًا فـي مستشـفى. 

من يقول إنه اآلن ينبغي بسبب موجة اإلرهاب االنتقال من الدفاع إلى الهجوم؛ نحن طوال الوقت كل 
 «.في حالة هجوم

بأنهـا تثيـر السـخرية، ومعتبـرًا  إياهـاوانتقد أيضًا ما سّماها الهجمات التي تتعرض لها إسـرائيل، واصـفًا 
ة، لكـــن فـــي االتحـــاد األوروبـــي صـــراعنا لـــيس فـــي أعلـــى ســـلم األوليـــات، حتـــى لـــدى الـــدول العربيـــ»أن 

 «.ينشغلون بنا، هناك الجئون سوريون أكثر من الفلسطينيين، وهم ال يزالون ينشغلون بنا
 20/1/2016، األخبار، بيروت
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يابينيت: الجمود الفكري  .19  "إسرائيللـ"الت هديد المركزي  سية هو لدى القيادة الس 
نفتــالي بينيــت، أمــس الّثالثــاء، نقــًدا الذًعــا للحكومــة التــي وّجــه وزيــر الّتربيــة اإلســرائيلّي : الطيــب غنــايم

(، ملقًيـا بسـهامه INSSيشغل بها منصب وزير، وذلك في المؤتمر الّسـنوّي لمركـز األبحـاث القومّيـة )
 صوب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير األمن موشيه يعلون.

قيادة الّسياسّية، واصـًفا مـا تمـّر بـه علـى أّنـه وطالب بينيت خالل خطابه، بتغيير أنماط التّفكير لدى ال
 'جمود فكرّي' وليس جموًدا سياسيًّا.

وأشار بينيت فـي خطابـه إلـى أّن 'الّتهديـد المركـزّي علـى دولـة إسـرائيل، ال يصـلها مـن الّشـمال وال مـن 
ــى لــيس مــن إيــران. لــيس الجمــود الّسياســّي هــو  الجنــوب، لــيس مــن صــواريخ حمــاس وحــزب هللا، وحّت

ّنما الجمود الفكرّي خاّصتنا. ليس القتلـة الـذين يمّسـون بمواطنينـا فـي شـوارع ا لّتهديد المركزّي أمامنا، وا 
بــل الحــواجز اإلســمنتّية الّذهنّيــة الخاّصــة  –إســرائيل، مــن أدخلــوا الحــواجز اإلســمنتّية إلــى قلــب القــدس 

ع الــّراهن. هــذا هــو، كمــا أرى، أكبــر بنــا. بــداًل مــن أن نبلــور مســتقبلنا بيــدنا، إســرائيل تنجــّر وراء الواقــ
 خطر على أمننا'.

كما ووّجه بينيت نقًدا لسياسة القيادة العسـكرّية للجـيش اإلسـرائيلّي، فـي مقارنـة مـع 'ألـّد األعـداء' الـذين 
 وصف قدراتهم كمن تتطّور وتتحّسن وتشّكل تحّدًيا أمام إسرائيل.

أطلقــت عليهــا إســرائيل اســم 'الجــرف الّصــامد'، وتطــّرق بينيــت إلــى الحــرب األخيــرة علــى غــّزة، والتــي 
موّجًهــا نقــًدا كبيــًرا والذًعــا للقيــادة الّسياســة التــي 'كبحــت' المقــاتلين ميــدانيًّا، علــى حــّد وصــفه، فــي إشــارة 
 لألنفاق التي استخدمتها حماس ولم تدّمرها إسرائيل بناًء على توصيات القيادة الّسياسّية أثناء الحرب.

ل بينيت: 'أليس أولى أن نسّلم بالواقع ونرفع مسؤولّيتنا عن مليوني مواطن غّزّي. أن وفي ذروة نقده قا
نفتح أمامهم آفاق حياة، مصحوبة برقابة أمنّية مالئمة؟'، وهي إحـدى الجمـل التـي كانـت أكثـر إغاظـة 

 لزمالئه من الحكومة.
 20/1/2016، 48عرب 

 
 االتحاد األوروبيالتخفيف من لغة بيان  الخارجية اإلسرائيلية: تم   .21

األيـــام: قالـــت وزارة الخارجيـــة اإلســـرائيلية إن االتحـــاد األوروبـــي خفـــف مـــن لغـــة بيانـــه الـــذي  -القـــدس 
 أصدره مساء أول من أمس بعد تدخل إسرائيلي.

بعــد جهــود دبلوماســية وسياســية بــذلها «: »األيــام»وقالــت وزارة الخارجيــة اإلســرائيلية فــي بيــان وصــل 
ئيلي بنيــامين نتنيــاهو ووزارة الشــؤون الخارجيــة، خفــف االتحــاد األوروبــي مــن لغــة رئــيس الــوزراء اإلســرا

 «.قراره
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ومـع ذلـك، ال يـزال االتحـاد األوروبـي يطبـق معـايير مزدوجـة فيمـا يتعلـق بإسـرائيل، »ولكنها اسـتدركت 
مـن  ويتجاهل مسؤولية السلطة الفلسـطينية عـن الجمـود الدبلوماسـي والتحـريض لتغذيـة الموجـة الحاليـة

نـزاع حـدودي فـي العـالم اليـوم، اختـار االتحـاد األوروبـي التمييـز  200اإلرهاب الفلسـطيني. مـن أصـل 
 «.ضد إسرائيل. هذا النهج يمنع االتحاد األوروبي لعب دور الوسيط النزيه في الصراع

 20/1/2016، األيام، رام هللا
 

 لدول العربيةتنا قادرين على االتصال بغالبية ا: ب  اإلسرائيليةالخارجية  .21
دوري غولـد أن كيـان العـدو بـات قـادرًا علـى االتصـال،  اإلسـرائيليةكشف المدير العام لـوزارة الخارجيـة 

"تقريبـــًا، بكـــل الـــدول العربيـــة". لكنـــه ربـــط نجـــاح هـــذه االتصـــاالت بشـــرط عـــدم وضـــع أخبارهـــا "علـــى 
دولـــة  إســـرائيلن للصـــحف". ومّهـــد غولـــد لـــذلك بـــالقول إن "كـــل مـــن يتحـــدث عـــن أ األولـــىالصـــفحات 

 معزولة ال يعرف عّما يتكلم"، مؤكدًا وجود "تغيير دراماتيكي في العالم العربي".
 وأشار إلى أنه ليس سرًا وجود مشكلة في العالقات بين إسرائيل وأوروبا.

القــومي، أن مــا هــو "جيــد فــي تواصــل  األمــن أبحــاثمــؤتمر معهــد  أمــامورأى غولــد، خــالل كلمــة لــه 
العربية( الشعور انه مع الكثير من العمـل نسـتطيع أن ننـتج إجماعـًا علـى االسـتقرار  كهذا، )مع الدول

. )...( وينبغـــي أن يكـــون هنـــاك توافـــق شـــامل علـــى مـــن هـــو موجـــود فـــي خيمـــة المســـاهمين اإلقليمـــي
 إلـىاسـتطعنا التوصـل  إذاغولـد: " وأضـاف، ومن هو موجـود خـارج هـذه الخيمـة". اإلقليميباالستقرار 
 في هذه المجاالت، نستطيع أن ننتج منطقة بصورة غير التي نعرفها بها حاليًا". ليةأو تفاهمات 

 20/1/2016، األخبار، بيروت
 

 إلى سورية "دعيس" الفتى سرائيلي يدعو إلى طرد عائلةالبناء اإلوزير  .22
 االنـت، إلـى الحكـم بعقوبـات شـديدة علـى الفتـىجدعا وزير البناء في حكومة االحـتالل يـوآف  :القدس

وقتـــل « عتنيئيـــل»عامـــًا( الـــذي تتهمـــه ســـلطات االحـــتالل بتنفيـــذ عمليـــة  16الفلســـطيني مـــراد دعـــيس )
 مستوطنة قبل يومين، وطرد عائلته إلى سورية.

وقال يوآف عبر اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، صباح أمس، انه يجب محاسبة عائلة دعيس حتى يكـون 
 ذلك رادعًا للفلسطينيين.

 20/1/2016 ،األيام، رام هللا
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 الدولية يشكل خطرا على أمننا القومي "إسرائيل"التراجع المستمر في مكانة لبيد:  .23
هاجم رئيس حزب 'ييش عتيد' يائير لبيد، خالل مداخلة في مؤتمر 'معهد أبحاث األمن : بالل ضاهر

ية، وقال إنه 'لـم السياسة الخارجية التي تتبعها الحكومة اإلسرائيلية الحال ،القومي' في جامعة تل أبيب
 يكن أبدا، في تاريخ إسرائيل كله، وضعنا الدولي أسوأ مما هو في هذه األيام'.

 وأضاف لبيد أن 'التراجع المستمر في مكانة إسرائيل الدولية يشكل خطرا على أمننا القومي'.
ء ال يسـتند وقال لبيد إن 'هناك محاولة لالدعـاء دائمـا أن الوضـع لـيس سـيئا لهـذه الدرجـة. هـذا االدعـا

ـــة الدبلوماســـية والمصـــافحة مـــع  ـــين المجامل نمـــا إلـــى أن الجمهـــور ال يعـــرف التمييـــز ب ـــائق، وا  إلـــى حق
 ابتسامات للكاميرات، وبين التعاون السياسي الحقيقي'.   

 19/1/2016، 48عرب 
 

 "كسر الصمت"طالب بحظر منظمة ي حزب "البيت اليهودي" .24
الذي يتزعمه وزير التربية والتعلـيم نفتـالي بينـت « اليهودي البيت»طالب حزب  :بترا –القدس المحتلة 

 خارج القانون اإلسرائيلي. "كسر الصمت"منظمة  إخراجبسن اقتراح قانون جديد يتم بموجبه 
ويقف اليمين اإلسرائيلي، وعلى رأسه نفتالي بينيت ضد هذه الحركة ويتهمهم بالخونة والعمالء، حيـث 

حركــة مــن القيــام بنشــاطات داخــل المــدارس اإلســرائيلية، فهــو يــتهمهم أصــدر أمــرا بمنــع أعضــاء هــذه ال
ـــه يســـمح بنشـــاطات المنظمـــات اليمينيـــة بالعمـــل فـــي اإلســـرائيليبـــالتحريض علـــى جنـــود الجـــيش  ، لكن

البيـت » مـن حـزب »شولي موعيلم »ووفقا للقناة العاشرة اإلسرائيلية، تعتبر عضو الكنيست  المدارس.
بـالوقوف وراء » كسـر الصـمت » ن اقتراح القانون هذا، متهمـة منظمـة هي من بادرت بس» اليهودي 

 .إسرائيلحملة المقاطعة الدولية ضد 
 20/1/2016، الرأي، عم ان

 
 مسؤول أمني إسرائيلي: يصعب وقف الهجمات الفلسطينية الفردية .25

فردية كتلك أقر مسؤول أمني إسرائيلي كبير بصعوبة وقف الهجمات الفلسطينية ال«: األيام» -القدس 
 التي وقعت في األشهر األخيرة.

مـن شـبه »وأضـاف: « يصعب على أجهزة األمـن مواجهـة اعتـداءات فرديـة»وقال لإلذاعة اإلسرائيلية: 
ن اسـتعداد وجاهزيـة القـوات ويقظـة المـواطنين  المستحيل توقـع حصـول مثـل هـذه االعتـداءات مسـبقا وا 

 «.تشكل الوسائل الوحيدة للتعامل معها
 20/1/2016، رام هللا األيام،
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 2015باألرقام.. حصاد فلسطين في عام  .26
 2015أصدرت شبكة فلسطين للحوار التابعة لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم" تقريرها السنوي للعام : غزة

عن أهم األحداث واألوضاع في فلسطين المحتلة، والمعروف بحصاد فلسطين، حيث تطرق في 
 اضة القدس وأعمال المقاومة طوال العام الماضي.بدايته إلى حدث العام وهو انتف

عملية طعن أو  156عملية مقاومة من بينهم  5,383وأكد التقرير أن فلسطين شهدت العام الماضي 
عملية إلقاء عبوات ناسفة بدائية،  193عملية إطالق نار، و 123عملية دهس، و 42محاولة طعن، و

 عملية إلقاء زجاجات حارقة. 1,043و
م، حيث ارتفعت 2014إلى أن العام الماضي شهد قفزة بأعمال المقاومة مقارنة مع عام وأشار 

، كما 123إلى  79عملية، بينما ارتفعت عمليات إطالق النار من  156إلى  16عمليات الطعن من 
 .193إلى  75عملية، وعمليات إلقاء العبوات البدائية من  42إلى  8ارتفعت عمليات الدهس من 

صابة  29قرير إلى مقتل وأشار الت أصيبوا في  422قتلوا و 24آخرين، من بينهم  755مستوطًنا وا 
مستوطنين في  9الشهور الثالثة األخيرة من العام التي شهدت اندالع انتفاضة القدس، حيث قتل 

في عمليات الدهس، ومستوطن واحد في حادث  4في عمليات الطعن، و 15عمليات إطالق النار، و
 150فلسطينًيا، منهم  181كما تطرق التقرير إلى شهداء العام الماضي والذي ارتقى فيه  .إلقاء حجارة

 في الداخل الفلسطيني. 3في قطاع غزة، و 28في القدس والضفة، و
م 2013آالف في نهاية عام  5وأشار التقرير إلى تزايد أعداد األسرى في سجون االحتالل من حوالي 

 في نهاية العام الماضي. 6800م إلى 2014في نهاية عام  6,500إلى 
 1657وتطرق التقرير في نهايته إلى خروقات أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية والتي تمثلت بـ

حالة اعتقال سياسي، كما شهد  1,225م والذي شهد 2014حالة اعتقال سياسي في ارتفاع عن عام 
 السلطة. حالة استدعاء سياسي إلى أجهزة أمن 1558العام الماضي 

 17/1/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 رائد صالح يدين صمت العالم إزاء هدم بيوت الفلسطينيين في النقب .27
، الشيخ 48أدان رئيس الجناح الشمالي للحركة اإلسالمية في األراضي المحتلة األناضول: -القدس

في مدينة النقب  سطينيينللفلرائد صالح، مساء الثالثاء، صمت المجتمع الدولي إزاء ما يجري 
 )عمليات هدم لمنازلهم(. 
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وقال صالح، خالل جولة قام بها في عدة قرى بمدينة النقب، إن "ما يجري في مدينة النقب وقراها 
، يعد جريمة تمارسها حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي هدمت قرية للفلسطينيين
 قرية أم الحيران، لبناء مستوطنة على أنقاضها".مرة، وتهدد بهدم  93العراقيب 

، الفلسطينيينوأضاف صالح: "ما يحدث بالنقب يأتي بسبب صمت المجتمع الدولي لما يجري ضد 
 لذلك عليهم التوقف عن ذلك". 

ألف فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات، بعضها مقام  220ويعيش في صحراء النقب نحو 
 إحصائيات إسرائيلية.  منذ مئات السنين، بحسب

وال تعترف الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة بملكيتهم ألراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها 
 بالخدمات األساسية كالمياه والكهرباء، بحسب األهالي. 

مليون دونم، بما يشكل أكثر من نصف مساحة فلسطين التاريخية، صادرت  12وتبلغ مساحة النقب 
 مليون دونم، بحسب مصادر فلسطينية.  11يل" منها "إسرائ

 19/1/2016، 21عربي

 
 سلطات االحتالل تمنع زوجة أسير محرر فرنسية من دخول القدس .28

منعت سلطات االحتالل في مطار "بن غوريون" المواطنة الفرنسية "ألسا : خاصة ترجمة-رام هللا 
الذي يحمل الجنسية الفرنسية، من دخول ليفورت" زوجة األسير المقدسي المحرر صالح الحموري، 

إسرائيل، وأرجعتها إلى األراضي الفرنسية بعد احتجازها ليومين في المطار، وذلك حسب موقع 
 .اإلنجليزية"صامدون" باللغة 

وقال الموقع إن ليفورت التي تعمل بالقنصلية الفرنسية في القدس، حامل بالشهر السادس، ورغم أنها 
سارية المفعول إلى إسرائيل واألراضي الفلسطينية، إال أن السلطات اإلسرائيلية تملك تأشيرة دخول 

 منعتها من الدخول بحجة "أسباب أمنية".
وأشار الموقع إلى أنه في حال لم تضع ليفور مولودها في القدس، فإنه قد يفقد حق امتالك هوية 

 إقامة إسرائيلية.
 19/1/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 القيق دخل في مرحلة الخطر الشديد بعد هذه الفترة من إضرابه عن الطعام: األسير عقراق .29
األناضول: حذر مسؤول فلسطيني، ظهر أمس من احتمال تعرض حياة المعتقل   –رام هللا 

يومًا على إضرابه عن الطعام في السجون  56، بعد مرور «الخطر الشديد«الصحافي محمد القيق لـ
 ًا الستمرار اعتقاله إداريًا دون محاكمة.اإلسرائيلية، رفض

القيق دخل في مرحلة الخطر الشديد، بعد هذه »وقال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون األسرى، إن 
وأضاف في تصريح، على هامش وقفة ُنظمت أمام مقر اللجنة «. الفترة من إضرابه عن الطعام

أن األخير « القيق»الغربية، للتضامن مع الدولية للصليب األحمر، في مدينة البيرة، وسط الضفة 
في وضع صحي صعب جدًا، ودخل في حالة غيبوبة وتشنج، وهو اآلن في قسم العناية المكثفة، »

 «.ويخشى األطباء من إصابته بنزيف دماغي
ونظمت وسائل إعالم فلسطينية، أمس حملة إعالمية، تضامنًا مع القيق، ودعمًا إلضرابه. وكانت 

، بحقه، بحسب «التغذية القسرية»رائيلية قد بدأت في األسبوع الماضي باستخدام قانون السلطات اإلس
القيق يعد أول معتقل فلسطيني، يستخدم بحقه قانون التغذية »هيئة شؤون األسرى، التي قالت إن 

ء القسرية، الذي تم تشريعه العام الماضي، رغم حظره من قبل كافة الجهات القانونية، واتحاد األطبا
 «.الدولي، ونقابة األطباء اإلسرائيليين

 20/1/2016القدس العربي، لندن، 
 

 مفتي القدس: مراقبة االحتالل للقدس بالكاميرات يأتي في سياق حملة تهويدها .31
إن تركيب نظام المراقبة بالكاميرات في  ،قال مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين

تصبغ المدينة  أنالتي تحاول  ،الحتالل يأتي في سياق حملة التهويدمدينة القدس من قبل سلطات ا
 المقدسة بالصبغة اليهودية وطمس كل معلم عربي وفلسطيني بها.

أن زرع الكاميرات  وأضاف في برنامج عين على القدس، الذي ُيبث على شاشة التلفزيون األردني،
وغيرها من العائالت المقدسية،  «صب لبن»في بيوت بعض المواطنين كما حصل في بيت عائلة 

وشوارع المدينة المقدسة هو انتهاك سافر لحرمات الفلسطينيين ومراقبة كل تحرك لكل مواطن مرابط 
جاهزة من  اإلسالمية لألوقافمشروعا  20من  أكثرهناك  أنشار إلى أو  في هذه المدينة المقدسة.
 تعمل دائما على إعاقة تنفيذها. يليةاإلسرائسلطات االحتالل  أن إالحيث الدراسة والتمويل 

 20/1/2016الدستور، عم ان، 
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 مؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية تطالب بسحب قانون المجلس األعلى لإلعالم .31
طالب حقوقيون وا عالميون شاركوا في لقاء حول قانون المجلس األعلى : أبو سعدى فادي –رام هللا 

صدار قرار  لإلعالم الذي ُأقر مؤخرا بصورة مفاجئة بضرورة عدم نشر القانون في الجريدة الرسمية وا 
من الرئيس بسحبه قبل بدء نفاذه، نظرا لما يتضمنه من عيوب وثغرات تنسف جوهر فكرة إنشاء 

تواها لما يحتويه من مخالفات أساسية للقانون األساسي واحتوائه على بنود المجلس وتفرغها من مح
وأكد المشاركون في اللقاء الذي نظمه المركز الفلسطيني للتنمية  تشكل مسًا بالحريات الصحافية.

على بدء تحرك لتشكيل لوبي ضاغط يضم أوسع عدد من مؤسسات « مدى»والحريات اإلعالمية 
قدمتها المؤسسات اإلعالمية والحقوقية من أجل سحب القانون السيما وانه المجتمع المدني وفي م

 جاء مغايرا بشكل جوهري للنسخة التي تم العمل عليها على مدار السنوات السابقة.
وشارك في هذا اللقاء ممثلون عن دائرة اإلعالم والثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية ومركز تطوير 

ونقابة « استقالل»والهيئة األهلية الستقالل القضاء « الحق»يت ومؤسسات اإلعالم في جامعة بيرز 
» ومكتب اليونسكو في رام هللا « مركز بيسان للبحوث واإلنماء«الصحافيين الفلسطينيين و

ومركز « طاقم شؤون المرأة«و« المسار»ومركز « واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية« فلسطينيات«و
وحشد من « المرأة لإلرشاد القانوني« ومركز« منتدى الشباب السياسي«و« كارتر»ومركز « شمس»

 ممثلي عدد من الصحف والمؤسسات اإلعالمية والصحافيون والمهتمون.
 20/1/2016القدس العربي، لندن، 

 
 غزة قطاع في عسكري إسرائيلي  توغل .32

لسياج األمني شرق توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي لمئات األمتار بمحاذاة ا :وكاالت-غزة 
 محافظة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية إن قوات االحتالل تساندها دبابات وجرافات عسكرية، وبغطاء 
انطالًقا من موقع  ،من طائرات االستطالع، توغلت في األراضي الفلسطينية المحاذية للسياج األمني

 القرارة شرق خان يونس.العسكري في بلدة « كيسوفيم»
وذكرت المصادر أن عملية التوغل جاءت بشكل مباغت وفي الوقت الذي كانت تشهد فيه المنطقة 
هدوءًا تامًا، وأضافت المصادر أن الجرافات العسكرية التي شاركت في عملية التوغل جرفت وأعادت 



 
 
 
 

 

 24 ص                                              3818 العدد:        20/1/2016 اءاألربع التاريخ: 
  

واء المنطقة للتغطية على تسوية مساحات من األراضي الزراعية، وسط إطالق قنابل دخانية في أج
 عملية التوغل.

وفي وقت الحق، فّجرت سلطات االحتالل عبوة ناسفة قرب السياج األمني بالقرب من حي النجاجرة 
 شرق بلدة خزاعة في خان يونس، ما أدى إلى إحداث دوي انفجار كبير سمع على مسافات بعيدة.

 20/1/2016الخليج، الشارقة، 
 

 مع الصحافي األسير محمد القيق ي  تضامن لقاء  بيروت:  .33
لقاًء تضامنيًا « اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل الصهيوني»نظمت 

« دار الندوة»يومًا، في  57مع األسير اإلعالمي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 
، حضره حشد من الفاعليات السياسية «ةالحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األم»في إطار 

 واالجتماعية الفلسطينية واللبنانية.
اللقاء له »الوزير السابق بشارة مرهج مشيرًا إلى أن « دار الندوة»افتتح اللقاء رئيس مجلس إدارة 

صرار الشعب الفلسطيني على  معنى خاص ألننا نشهد في األرض المحتلة استمرار االنتفاضة وا 
 «.الل والتمسك بحقوقه التاريخيةالتصدي لالحت

اعتقال الصحافي محمد القيق وتعريضه »وأوضح مدير عام مؤسسة القدس الدولية ياسين حمود أن 
للتعذيب ولإلطعام القسري مثال بارز على انتهاك إسرائيل الممنهج والسافر للقانون اإلنساني الدولي 

 «.اإلنسانوحقوق 
 20/1/2016السفير، بيروت، 

 
 عاما   127ر في فلسطين عن فاة أكبر معم   و غزة:  .34

عاما من سكان بلدة جباليا  127توفي مساء أمس المعمر رجب محمد التوم عن عمر يناهز : غزة
وكان المعمر يتردد في الفترة األخيرة إلى المستشفى نتيجة مشاكل صحية لديه إلى  شمال قطاع غزة.

 أن فارق الحياة في المستشفى.
خمسة أنظمة في فلسطين وعاصر الحكم العثماني في فلسطين ثم  1888ولد العام وشهد التوم الذي 

االنتداب البريطاني، وبعدها احتالل اليهود لفلسطين كما شهد عهد ضم غزة للمصريين والضفة 
 لألردنيين، وحاليًا عهد السلطة الفلسطينية.
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بيا، مضيفًا: هناك خدمت في وسافر التوم إلى عدة دول منها تركيا ولبنان وسورية واألردن ولي
 «.العسكرية بتركيا وكنا نقضي بضعة أعوام ونعود إلى بالدنا
 وكان الفقيد يقول عن األرض إنها تعادل الروح والعرض.

حفيد من الذكور  300يذكر أن الفقيد نشأ في بئر السبع وتزوج مرة واحدة وأنجب أربعة أبناء ولديه 
 واإلناث.

 19/1/2016وكالة معا اإلخبارية، 
 

 مواطنا  من الضفة والقدس 18يعتقل  اإلسرائيلي االحتالل .35
مواطنًا، من عدة أنحاء في محافظات الضفة  18اعتقلت قوات االحتالل، أمس والليلة قبل الماضية 

 والقدس. 
فجر  وفي جنين، اعتقلت قوات االحتالل، ففي نابلس، اعتقل اعتقلت قوات االحتالل خمسة مواطنين

بان من بلدة يعبد جنوب غربي المدينة، وحطمت محتويات عدة منازل، ووزعت بيانا أمس خمسة ش
 تضمن تهديدات شديدة اللهجة موجهة للمواطنين، وصادرت هواتف خلوية وجهاز حاسوب.

مواطنين على  أربعةوفي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل خالل مداهمات في الخليل والمحافظة، 
بتهمة تنفيذه عملية الطعن في مستوطنة  عاما( 15)عبد هللا ادعيس  األقل، بينهم الفتى مراد

 "عتنائيل" المقامة جنوب المدينة.
 17واعتقلت شرطة االحتالل في القدس كاًل من، محمد رشق، ونضال بزلميط وكالهما يبلغان )

خر عامًا(، ومواطن آ 24اعتقل مواطن من محافظة بيت لحم، وهو عمر سمير شلش )كما عامًا(. 
 عامًا(. 18من طولكرم وهو وسام عصام عودة )

 20/1/2016األيام، رام هللا، 
 

 القدس .. قوات االحتالل تقتحم "العيساوية" وتخالف المحال التجارية .36
اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلية برفقة بلدية االحتالل، ظهر يوم : إيهاب العيسى -القدس المحتلة 

 شرق مدينة القدس المحتلة، وخالفت عددًا من المحال التجارية. الثالثاء، قرية "العيساوية"



 
 
 
 

 

 26 ص                                              3818 العدد:        20/1/2016 اءاألربع التاريخ: 
  

وأفاد عضو لجنة المتابعة في القرية، محمد أبو الحمص، أن قوات االحتالل اقتحمت القرية ظهر 
اليوم، وانتشرت في كافة أحيائها، ما تسّبب في إثارة الّرعب في صفوف طاّلب المدارس المطّلة على 

 الشارع.
برس" أن قوات االحتالل فرضت حظر التجوال "الجزئي" على عدد من المحال  وأضاف لـ"قدس

 التجارية، كما خالفت البلدية ثالثة محال أخرى، قبل انسحابها من المكان.
وتتعّرض قرية "العيساوية" لسلسلة من اإلجراءات القمعية والعقوبات الجماعية، كما أّن معظم 

القدس يكون الجزء األكبر منها في قرية "العيساوية"، حيث تم االعتقاالت التي تتم عادة في مدينة 
 .2015شابًا منها خالل العام الماضي  315رصد اعتقال 

 19/1/2016، قدس برس
 

 بـ "مخيم اليرموك" في سورية بسبب الحصار فلسطينيا 184تقرير: وفاة  .37
شخصًا  184رية"، أن أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطينيي سو 

 163طفاًل، و 21من أبناء "مخيم اليرموك" قضوا نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية، من بينهم 
 بالغًا.

وأشارت مجموعة العمل في تقرير لها اليوم، إلى أن عدد ضحايا الحصار ونقص الرعاية الطبية من 
 امرأة. 61رجاًل، و 123الرجال بلغ 

اليرموك يفتقد إلى مقومات الحياة فيه وأن جميع المواد الغذائية واألدوية  وذكر التقرير، أن "مخيم
 وحليب األطفال قد نفدت، مما انعكس ذلك على سكانه من الناحية الصحية والنفسية".

 19/1/2016، قدس برس
 

 تدعم االستيطان وتخنق الفلسطينيين "إسرائيل"تقرير:  .38
( سياساتها 2015سرائيلي واصلت خالل العام المنصرم )قال تقرير فلسطيني إن حكومة االحتالل اإل

الممنهجة في دعم االستيطان في األراضي المحتلة، في مقابل الخنق العمراني بحق الفلسطينيين، 
ألفا  15شهيدا فيما بلغ عدد الجرحى  150بلغ  2015مشيرا إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين خالل 

 آالف أسير. 7,000إضافة إلى 
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التقرير السنوي لهيئة مقاومة الجدار واالستيطان أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي  ورصد
الفلسطينية خالل العام الماضي، وقد شمل إجراءات سلطات االحتالل اإلسرائيلي في دعم البناء 

عية االستعماري وسياسات الخنق العمراني واعتداءات المستوطنين واالعتداءات على الموارد الطبي
 الفلسطينية.

وبحسب التقرير الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه، فقد شهد العام المنصرم إصدار جملة من 
القرارات الحكومية والوزارية من جانب االحتالل تمثلت في تقديم التسهيالت واإلعفاءات الضريبية 

 لعدد من المستوطنات.
التفصيلية الخاصة بالمستوطنات، حيث كما نشطت حكومة االحتالل في المصادقة على المخططات 

مخططا قيد  177مخططات هيكلية تفصيلية في حين ال يزال  103رصد التقرير المصادقة على 
عطاء  113النقاش، كما قامت وزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية وسلطة أراضي إسرائيل بنشر 

 تضمنت بناء آالف الوحدات السكنية.
-نون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم خالل العام الماضي )األوروبيةاعتداء نفذها المستوط 947

 .أرشيف(
 

 اعتداءات وخنق عمراني
ضافة إلى سياسة دعم االستيطان، لجأت سلطات االحتالل إلى اتباع سياسة الخنق العمراني باإل

الخمس بحق الفلسطينيين، ويقول تقرير هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، إنه على مدار السنوات 
الماضية لم يصادق إال على ثالثة مخططات للتجمعات الواقعة في المناطق المصنفة )ج( من أصل 

عملية هدم نفذتها قوات االحتالل بحق  535مخططا هيكليا، وهذا ما قاد إلى تنفيذ ما يزيد على  72
إخطار  13مساكن الفلسطينيين ومنشآتهم، إضافة إلى توزيع ما يزيد على سبعمئة إخطار هدم و

 إخالء، بحجة البناء دون وجود مخطط.
لى جانب االستيطان والخنق العمراني للفلسطينيين، رصد التقرير أكثر عن  اعتداء نفذها  947وا 

المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وشملت االعتداءات إطالق النار والدهس المتعمد 
محاصيل الزراعية وعلى الرعاة والماشية وانتهاك والطعن ورشق الحجارة واالعتداء على األراضي وال

 حرمة المقدسات الدينية، وصوال إلى جريمة حرق عائلة دوابشة.
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وختم التقرير باالعتداءات اإلسرائيلية على الموارد الطبيعية الفلسطينية التي تمثلت في مواصلة 
لسطيني والغاز، ومقدرات البحر استنزاف المياه الفلسطينية، واالعتداء على البيئة، وسرقة الحجر الف

الميت، كما أدت الملوثات والمخلفات الصناعية في مناطق الضفة الغربية والقدس إلى إتالف 
 مساحات كبيرة من األراضي الزراعية بشكل كامل.

 19/1/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 "غينيس"الفلسطيني يسلك الطريق إلى  "بصمة"مشروع  .39

« غينيس»، أن هدفه دخول كتاب «بصمة»هاني خوري، مدير مشروع أكد الفنان الفلسطيني، 
لألرقام القياسية في ثالثة أعمال فنية تحقق أخيرًا، بعدما وصلته رسالة من الموسوعة الشهيرة تؤكد له 

، وهو «أكبر لوحة من الخبز المحمص في العالم»، وذلك عن «رسمياً »أن اسمه أصبح في الكتاب 
ذاعة « بكرا»لتعاون مع موقع المشروع الذي أقيم با في الضفة الغربية « راية إف إم»وبلدية الناصرة وا 

 المحتلة.
، والذي شاركت فيه بلدات فلسطينية في «مشروع بصمة»وشدد المشروع الذي انطلق تحت اسم 

األراضي المحتلة وقسم كبير من بلدات الضفة الغربية، وحتى غزة، على الوجود الفلسطيني في 
 لمحتلة، والتأكيد على الهوية الفلسطينية.األراضي ا

وكان خوري قد رسم الكاتب الفلسطيني طه محمد علي، في لوحة من الخبز المحمص منتهي 
ألف  100النظر إلى مخلفاتنا في الوقت الذي يموت فيه ما يقارب »الصالحية، في رسالة تدعو إلى 

 «.إنسان يوميًا من الجوع
م اسم طه محمد علي، الذي كان بسيطًا في حياته، حيث كتب تقّصد استخدا»وقال خوري إنه 

 «.بكلمات فلسطينية بسيطة للتعبير عن المحتاجين والفقراء والجياع
 20/1/2016السفير، بيروت، 

 
يقضى بعدم قبول دعوى تطالب بمنع أعضاء حركة حماس من دخول  المصري القضاء اإلداري .41

 مصر
، بمجلس الدولة، اإلداريدائرة األولى بمحكمة القضاء قضت ال ي:الهاد وأحمد عبدحازم عادل 

 التي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثالثاء، بعدم قبول الدعوى يبرئاسة المستشار يحيى دكرور 
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المصرية، أو الخروج منها، لحين انتهاء  األراضيتطالب بمنع أعضاء حركة حماس من دخول 
من أبناء القوات المسلحة، بنقطة رفح  16ى إلى استشهاد أد الذي، اإلجراميالتحقيقات من العمل 

  الحدودية.
، أن حركة صبريسمير  المحاميق المقامة من  67لسنة  35302حملت رقم  التيذكرت الدعوى 

من أبناء  16راح ضحيتها  التيحماس، والتنظيمات اإلرهابية الفلسطينية، دبرت حادث مجزرة رفح، 
 . الماضيقبل  شهر رمضان في المصريالجيش 

 19/1/2016ـ، اليوم السابع، مصر
 

عمالة  أوجالية "لتحويل نحو مليون فلسطيني إلى  األجانب تؤديعديالت على قانون األردن: ت .41
 "وافدة
تعديالت  بإجراءسالمة حماد عن نوايا حكومته  األردنيكشف وزير الداخلية : حسني جهاد-عمان

تجبر نحو مليون فلسطيني يقيمون في المملكة على التقدم  أنعلى التشريعات والقوانين من شانها 
 بالقانون.المنصوص عليها  األجانب إقامةالحقا بطلبات رسمية تخضعهم لشروط 

 األردنية خاضعا األرضعلى  أجنبيوتم في جلسة برلمانية الثالثاء تمرير نص قانوني يعتبر كل 
 والحدود. اإلقامةلقوانين 

قطاع  وأبناءمباشرة استثناء حملة جواز السفر المؤقت من الفلسطينيين ورفض الوزير حماد بصورة 
 ليها.إمن التعديالت المشار  األردنية األرضغزة على 

مؤقتة  األردنيةتخضع نحو مليون فلسطيني يحملون جوازات السفر  أنومن شان هذه التعديالت 
 األجانب. إقامةوبدون رقم وطني لمنظومة 

بل  يونوصرح بان حملة الجواز المؤقت ليسوا فقط فلسطين وأمنيةلة سيادية أمسالوزير حماد اعتبر ال
 أبناءأجنبي على األرض األردنية وتحديدا  أي استثناء أنوشدد حماد على  بينهم سوريون وعراقيون.

قطاع غزة يعتبر مساسا بالسيادة األردنية وينطوي على خلفيات سياسية خطرة وحساسة على حد 
 تعبيره.
ما تم تمرير هذا النص القانوني بان على حملة جواز السفر المؤقت الذي  إذاالجديد  اإلجراءي ويعن

 رسمي ودفع الرسوم المترتبة على ذلك. إقامةالضفة الغربية التقدم بطلب  ألهليمنح بالعادة 
 القانوني.ولم يكشف النقاب بعد عن خلفية هذا التعديل 
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الجديدة التي تساهم  اإلجراءاتوالشخصيات السياسية على  وتعترض العديد من المنظمات المدنية
 األردنيةمن الفلسطينيين الحاملون للوثائق  اآلالفمئات  الفلسطينية بتحويلبموافقة ومصادقة السلطة 

 جالية وعمالة وافدة. إلى
 20/1/2016، رأي اليوم، لندن

 
  أردنيون يطالبون باإلفراج عن أبنائهم في السجون اإلسرائيلية .42

نظم أهالي أسرى أردنيين في السجون اإلسرائيلية اليوم الثالثاء، وقفة تضامنية مع : عمان ـ األناضول
 أبنائهم، قرب مبنى رئاسة الوزراء، غربي العاصمة عّمان، للمطالبة باإلفراج عنهم.

ت وفي الوقفة التي دعت لها لجنة أهالي األسرى والمفقودين األردنيين، طالب األهالي السلطا
األردنية، اتخاذ اإلجراءات الدبلوماسية والقانونية لإلفراج عن األسير األردني المعتقل في السجون 

، عبد هللا جبارة، ومن أجل إعادة األسير أكرم زهرة، الذي أنهى محكوميته 2000اإلسرائيلية منذ العام 
 عاًما في زنازينها. 14في السجون اإلسرائيلية قبل شهر، بعد أن أمضى 

لألناضول، إن ” فادي فرح“قال المتحدث باسم لجنة أهالي األسرى والمفقودين األسير المحرر و 
أوضاع األسرى األردنيين في السجون اإلسرائيلية تتفاقم يوًما بعد يوم، فاألسير عبد هللا جبارة “

وأضاف  دم.يوًما، وتم نقله مؤخًرا إلى المستشفى بعد معاناته من تقيؤ بال 70مضرب عن الطعام منذ 
األسير أكرم زهرة رغم إنهاء محكوميته إال أن سلطات االحتالل لم تفرج عنه، وهناك أوراق “فرح أن 

 ”.ومخاطبات رسمية من الجانب األردني ال بد من اتخاذها إلعادته إلى األردن
محمد “وكان من بين األهالي المتواجدين في الوقفة والد أصغر أسير أردني في السجون اإلسرائيلية 

 ، والذي حمل صورة البنه المعتقل.2013عاما، والمعتقل منذ عام  18الذي يبلغ ” مهدي
وبحسب تصريحات سابقة أدلى بها منسق فريق دعم األسرى، اإلعالمي في األردن أنس أبو 

 ”.شخّصا 26وصل عدد األسرى األردنيين في السجون اإلسرائيلية “خضير، لألناضول، 
  20/1/2016،القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل"الحزب الحاكم في السودان ينفي مناقشة التطبيع مع  .43

نفى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في  حسن: عماد-الخرطوم ، 20/1/2016، الخليج، الشارقةذكرت 
في أي من اجتماعاته، وطالب القوى « إسرائيل»السودان مناقشة مسألة تطبيع العالقات مع 

حتجة والداعية إللغاء بعض القوانين، بطرح مقترحاتهم على اللجنة المختصة السياسية المعارضة الم
 بمؤتمر الحوار الوطني.
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بشروط، بيد أن المطلب « إسرائيل»وطالب بعض المشاركين في مؤتمر الحوار بتطبيع العالقات مع 
رض دولة محتلة أل« إسرائيل»يواجه برفض من أعضاء آخرين في المؤتمر يرفضون ذلك باعتبار 

فلسطين العربية، وكشف مساعد الرئيس نائب رئيس المؤتمر الوطني، إبراهيم محمود عن استضافة 
من الشهر الجاري لجولة جديدة للتفاوض غير الرسمي بين الحكومة والحركة  23 22برلين يومي 

س الشعبية قطاع الشمال، بجانب انعقاد جولة على ذات النسق غير الرسمي مع حركات دارفور بأدي
 أبابا.

« الحوار»في مؤتمر « لجنة العالقات الخارجية»، أن 20/1/2016، األخبار، بيروتوقالت 
وجاءت «. أمر ممكن»السوداني، دعت أمس، إلى تطبيع العالقات مع إسرائيل، باعتبارها أن ذلك 

وار الدعوة، خالل اجتماع عقدته اللجنة لمناقشة ملف التطبيع مع إسرائيل، وذلك ضمن مؤتمر الح
 السوداني، الذي تقيمه الحكومة.
قامة عالقة عادية  41»وقال أحد أعضاء اللجنة إن  عضوًا دعوا إلى تطبيع العالقة مع إسرائيل، وا 

بدوره، أّكد النائب األول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح، خالل االجتماع، أن «. معها
مواكبة »، مطالبًا بـ«لمشتركة مع الدولالسياسة الخارجية للخرطوم ترتكز على تبادل المصالح ا»

دارة العمل الدبلوماسي باحترافية، مع األخذ في االعتبار التوجهات العامة  التغيرات الدولية، وا 
 «.للبالد

ال تمانع دراسة »وكشف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في تصريحات له، أن بالده 
، الحاكم في «المؤتمر الوطني»رأى فيه القيادي في حزب  ، في وقت  «إمكانية التطبيع مع إسرائيل

حديث وزير الخارجية السوداني، بشأن دراسة التطبيع مع »السودان، مصطفى عثمان إسماعيل، أن 
النقاش حول التطبيع مع إسرائيل، »وأضاف إسماعيل أن «. إسرائيل، يصب في المصلحة العامة

، نافيًا األنباء التي «التطبيع من ثوابت األمة السودانية أمٌر طبيعي في كل فترة، للتأكيد أن عدم
 تتحدث عن أن تل أبيب رفضت تطبيع عالقاتها مع السودان.

 
 تطالب الشركات بإنهاء أنشطتها في المستوطنات "ووتشهيومن رايتس " .44

ت األمريكية في تقرير لها، الشركا "منظمة هيومن رايتس ووتش"أبو سعدى: طالبت  فادي-هللارام 
بالكف عن العمل في المستوطنات اإلسرائيلية وعن تمويلها وخدمتها والتجارة معها من أجل االلتزام 
بما عليها من مسؤوليات في مجال حقوق اإلنسان. وقالت إن هذه األنشطة تسهم في نظام غير 

 قانوني ومسيئ من حيث التعريف ينتهك حقوق الفلسطينيين.
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الل: كيف تسهم األعمال التجارية في المستوطنات في انتهاك تجارة االحت»وفي تقرير بعنوان 
توثق المنظمة كيف تسهل الشركات الناشطة في المستوطنات من « إسرائيل لحقوق الفلسطينيين

تطويرها وتنمية األعمال فيها. فهذه الشركات تعتمد على وتسهم في مصادرة السلطات اإلسرائيلية 
الفلسطينية. كما تستفيد من هذه االنتهاكات ومن سياسات إسرائيل غير القانونية لألراضي والموارد 

التمييزية التي تقدم امتيازات للمستوطنات على حساب الفلسطينيين مثل إتاحة األراضي والمياه 
 والمساعدات الحكومية وتصاريح استصالح األراضي.

تسهم  :"هيومن رايتس ووتش"وقال أرفيند غانيسان مدير قسم األعمال التجارية وحقوق اإلنسان في 
شركات المستوطنات ال محالة في السياسات اإلسرائيلية التي تستلب الفلسطينيين وتمّيز ضدهم 
بشكل غاشم مع االستفادة من نهب إسرائيل لألراضي والموارد الفلسطينية األخرى. السبيل الوحيد 

مل في المستوطنات اإلسرائيلية لتحترم الشركات ما عليها من التزامات حقوقية هو أن تكف عن الع
 «ومعها.

 20/1/2016القدس العربي، لندن، 
 

 أوروبا الخائفين لإلقامة في روسيا يهودبوتين يدعو  .45
موسكو ـ د ب أ: قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين، أمس الثالثاء، إن اليهود الذين ال يشعرون 

 ة للسامية بإمكانهم القدوم إلى روسيا.باألمان في بلدان أوروبية أخرى بسبب المشاعر المعادي
وقال بوتين لرئيس المجلس اليهودي األوروبي، فياتشيسالف موشيه كانتور، في اجتماع عقد في 

 «.بإمكانهم القدوم إلينا. لقد غادروا االتحاد السوفييتي. دعهم يعودون»موسكو، 
مة الروسية موسكو، قوله إنه ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن كانتور، أحد سكان العاص

سيناقش دعوة بوتين مع أعضاء المجلس الذي يرأسه لقرابة عقد من الزمان والذي يتخذ من العاصمة 
 الفرنسية باريس مقرا له.

اليهود "ووفقا للتقرير، فقد قال بوتين إن معاداة السامية آخذة في التنامي في جميع أنحاء القارة و
 ."ت مزدهرة يوما مايفرون من القارة التي كان

 وقال كانتور إن اليهود يواجهون حاليا أسوأ الظروف في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
لقد رأيت تقارير تفيد أن الناس هناك يخافون من ارتداء غطاء الرأس اليهودي في "وأجاب بوتين 
 ."إنهم يحاولون إخفاء أصلهم العرقي… األماكن العامة

 20/1/2016عربي، لندن، القدس ال
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 يطالب االتحاد األوروبي بإنهاء حصار غزة وتطوير الميناء البحري "األورومتوسطي" .46
أطلق المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان وبالتزامن مع انتهاء العام العاشر للحصار  :جنيف

األعلى للسياسة  ، عريضة توقيع تطالب الممثل2006اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ العام 
الخارجية في االتحاد األوروبي، "فيديركا موغيريني"، بضرورة أن يقوم االتحاد بلعب دور حاسم في 

 إنهاء حصار غزة وتطوير مشروع الميناء البحري المستقل للقطاع.
وأوضح األورومتوسطي أن العريضة والتي تأتي ضمن الحملة التي يطلقها لتذكير العالم بمرور 

وام على فرض الحصار المطبق على غزة تدعو أيضًا مجلس أوروبا للضغط الجدي على عشرة أع
 إسرائيل إلنهاء حصار القطاع، وفرض عقوبات اقتصادية عليها إن رفضت ذلك.

" إن إسرائيل الزالت تفرض اإلنسان:وقال، رامي عبده، رئيس المرصد األورومتوسطي لحقوق 
لى القطاع، وتستمر في سيطرتها الكاملة على قطاع غزة، بما  في ذلك حركة األفراد والبضائع من وا 

مليون فلسطيني بطريقة  تمنعهم من بناء مستقبل   2التحكم في مختلف مناحي الحياة لما يقارب من 
 واعد".

لى  وقال األورومتوسطي:" إن إنشاء ميناء بحري في غزة سيمنح الفلسطينيين القدرة على التنقل من وا 
سهل ودون الحاجة النتهاك حقوقهم وكرامتهم، ودون االعتماد على أي من الدول غزة بشكل آمن و 

 المجاورة والتي غالبًا ما تغفل عن الحاجات اإلنسانية لسكان القطاع".

 19/1/2016، المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان
 

 وميمبإلغاء ترحيل البدو لتوسيع مستوطنة معاليه أد "إسرائيل"األمم المتحدة تطالب  .47
كل من روبرت بايبر، منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في  صيام: طالبعبد الحميد -نيويورك

األرض الفلسطينية المحتلة، وفيليبي سانشيز، مدير عمليات األونروا بالضفة الغربية، بالوقف الفوري 
ض الفلسطينية المحتلة للخطط اإلسرائيلية المتعلقة بنقل الفلسطينيين البدو المقيمين حاليا باألر 

بمنطقة القدس.  وجاءت الدعوة على لسان المسؤولين األمميين بعد زيارة دبلوماسيين من سبع عشرة 
دولة لمجتمع أبو نوير البدوي حيث قد شهد هذا المجتمع مؤخرا عمليات هدم ومصادرة للمساعدات 

 اإلنسانية من قبل السلطة اإلسرائيلية.
األمم المتحدة أن النقل القسري لمجتمع البدو إلى المدن سيهدد وذكر بيان صحفي صادر عن 

ثقافتهم وسبل كسب عيشهم. وأشار البيان إلى أن األسر البدوية التي تم نقلها في التسعينيات قد 
 فقدت موارد دخلها كما تضرر بشدة نسيجها االجتماعي.

 20/1/2016القدس العربي، لندن، 
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 إسرائيلية عن الرفوف في سلوفانيا انتصار للمقاطعة: إزالة منتجات .48
أزالت شبكة 'مركتور' التجارية األكبر في سلوفانيا، والتي تمتلك الحكومة جزءا من : هاشم حمدان

أسهمها، كل المنتجات اإلسرائيلية عن الرفوف، وبضمنها األفوكادو والبوملي والتمور، وذلك استجابة 
 '.BDSلضغوط حركة المقاطعة '

قال تقرير نشرته صحيفة 'يديعوت أحرونوت' إنه تم استدعاء سفيرة سلوفانيا في وفي أعقاب ذلك، 
 إسرائيل هذا األسبوع إلى وزارة الخارجية إلجراء محادثات بهذا الشأن.

وبحسب الصحيفة فإن كبار المسؤولين في الخارجية أوضحوا للسفيرة أن إسرائيل تنظر بخطورة إلى 
 ما حصل.

متوقع أن يصل سفير إسرائيل في سلوفانيا، شموئيل ميروم، إلى هناك كما أشارت إلى أنه من ال
 قريبا، وأن يطرح هذه القضية أمام وزارة الخارجية السلوفانية، وأمام شبكة 'مركتور'.

جرت محاولة لمقاطعة الكريبفروت، إال أن ضغوط  2014ولفتت الصحيفة إلى أنه خالل العام 
 رائيل' في سلوفانيا جعل الشبكة تجدد تسويقها. و'أصدقاء إلس الخارجية اإلسرائيلية

 20/1/2016، 48عرب 

 
  العربية المنضمة لـ"داعش" الجنسياتأكثر : مؤسسة أمريكية .49

تصدَّرت تونس الجنسيات في عدد المنضمين إلى تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" في سوريا : القاهرة
، يقاتلون مع التنظيم الذي يسيطر 2000األردن بـ، و 2500مقاتل، تلتها السعودية بـ 6000والعراق، بـ

 على مساحات واسعة في العراق وسوريا.
ونشرته قناة  االستراتيجيوقال تقرير جديد لمؤسسة "صوفان جروب" األمريكية، المختّصة في األمن 

 .2014"الحرة" األمريكية، على موقعها، إن مجموع المقاتلين األجانب في سوريا تضاعف منذ سنة 
وقّدرت المجموعة، التي يقع مقرها في نيويورك، مجموع أعداد المقاتلين األجانب في كل من سوريا 

مقاتل،  6000بـ بلدًا عبر العالم، تتصّدرها تونس  86ألف مقاتل من  31و 27والعراق، بما يراوح بين 
 مقاتل". 2000مقاتل"، واألردن " 2500ثم السعودية "

 – 500مقاتل"، ليبيا " 900 – 800مقاتل"، ولبنان " 1200جاءت " وأضافت المجموعة، أن المغرب
مقاتل"، واألراضي الفلسطينية  200 – 150مقاتل"، والجزائر " 400- 360مقاتل"، ومصر " 600

 – 10مقاتاًل"، والبحرين " 70 – 60مقاتلين"، والكويت " 110 – 100مقاتاًل"، واليمن " 120 – 100"
 مقاتاًل". 15 – 10"مقاتاًل"، واإلمارات  12
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فرنسي، بينما  1600آالف ضمنهم  5وبّين التقرير أن المقاتلين األوروبيين ارتفع عددهم إلى نحو 
 مقاتل من الجمهوريات السوفييتية. 4700انضم إلى التنظيم 

 20/1/2016، الشرق، الدوحة
 

 من إيران إلى "داعش" ارتباك إسرائيلي بتحديد األخطار االستراتيجية... :القومي" األمن"أبحاث  .51
يواصل مؤتمر مركز "أبحاث األمن القـومي" أعمالـه، تحـت عنـوان : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

"تغييــــر قواعــــد اللعبــــة"، مــــن دون أن تخــــرج مداوالتــــه عــــن دائــــرة الخــــوض فــــي ترســــيم خريطــــة وهويــــة 
صــًا بعــد االتفــاق النــووي مــع التحــديات واألخطــار االســتراتيجية واألمنيــة التــي تواجههــا إســرائيل، خصو 

إيران. وكانت مداخلة رئيس أركان الجيش اإلسـرائيلي، الجنـرال غـادي أيزنكـوت، أمـس األّول اإلثنـين، 
التي حملت عمليًا الموقف الرسمي العسـكري األّول الـذي يخـالف الخـط الـدعائي الحكـومي اإلسـرائيلي 

ان معنّيـة أكثـر مـن أي شـيء بالوفـاء بالتزاماتهـا من االتفاق النووي مـع إيـران. وقـال أيزنكـوت، إّن "إيـر 
ْن  بحسب االتفاق. كما أّن طهران تعتمد حاليًا موقفًا استراتيجيًا ال يسير باتجاه تطوير سالح نووي، وا 

 لم تتنازل عن هذا الحلم كجزء من مقوّمات دورها ومكانتها، كما تراها هي كدولة عظمى إقليميًا".
اوالت، أمس الثالثاء، حمـل إقـرار نائـب مـدير معهـد "أبحـاث األمـن القـومي"، لكن في اليوم الثاني للمد

الكولونيــــل أودي ديكــــل، مفاجــــأة بمــــا ســــّماه بـــــ"االرتباك فــــي تحديــــد التحــــدي األكبــــر إلســــرائيل"، وفــــق 
ْن اعتبر أّن حزب  مداخالت المشاركين في المؤتمر. ويفّسر ديكل مقولته باإلشارة إلى أّن أيزنكوت، وا 

لطـــرف الوحيـــد، حاليـــًا، الـــذي يشـــّكل تهديـــدًا خطيـــرًا ألمـــن إســـرائيل، )ولـــيس إيـــران وتنظـــيم الدولـــة هللا ا
ــه، أي أيزنكــوت، أشــار أيضــًا إلــى أّن التحــدي االســتراتيجي والقضــية المركزيــة األكبــر  اإلســالمية( فإّن

تمرار الجمـود التي تهّدد إسرائيل هي القضية الفلسطينية واألوضاع في األراضي المحتلـة فـي حـال اسـ
 السياسي وعدم الوصول إلى حّل.

ويرى ديكل، في هذا السياق، أن تقديرات أيزنكوت هذه، تتعلق أساسـًا بالتحـدي العسـكري. فيمـا يعتبـر 
آخـــرون، مثـــل رئـــيس "المعهـــد"، الجنـــرال عـــاموس يـــادلين، أّن الخطـــر األكبـــر يكمـــن عمليـــًا فـــي بقـــاء 

يبدأ في إيران، ويمّر عبر العـراق وسـورية، وصـواًل إلـى المسعى اإليراني لفرض هيمنة محور متطرف 
 حزب هللا في لبنان.

ويذهب الرئيس اإلسرائيلي، روبي ريفلين، في خطابـه أمـام المـؤتمر، أمـس األّول اإلثنـين، إلـى اعتبـار 
أن الخطر األكبر على إسرائيل هو داعش "الـداخل". ويفّسـر ريفلـين كالمـه، بـأّن الحـديث يجـري حـول 

ات تغلغل تنظيم "داعـش" إلـى داخـل صـفوف الفلسـطينيين، واسـتغالل الشـرائح التـي تعـيش علـى إمكاني
هامش المجتمع الفلسـطيني فـي الـداخل لمهاجمـة الدولـة. علمـًا ّأن أيزنكـوت، وسـبقه قبـل أشـهر، وزيـر 
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فـي  األمن اإلسرائيلي، موشيه يعالون، حـّددًا "داعـش" علـى أّنـه ظـاهرة عـابرة. بـل إّن إيزنكـوت أضـاف
كلمته، أّنه يرى فرصة القضاء على "داعش"، "كنقطة أولى في الحرب عليها، فـي تصـفية وجودهـا أو 

 فرعها في "والية سناء" الموجودة في شبه جزيرة سيناء المصرية.
هــذا التخــبط والفجــوة بــين التقــديرات المهنيــة للعســكر ممثلــين بــالجيش، فــي تحديــد حــزب هللا كمصــدر 

عامًا وفق االتفـاق  15شر عمليًا، مقابل إرجاء الخطر اإليراني لما بعد مهلة الـتهديد عسكري شبه مبا
النــووي، وبــين الخــط الرســمي لحكومــة إســرائيل بشــأن كــون إيــران أســاس الخطــر علــى إســرائيل، ومعهــا 
"داعش"، مرّده إلى ما أعلنته وزيرة الخارجية السابقة، تسـيبي ليفنـي. وقالـت هـذه األخيـرة إنـه "ال يمكـن 
باسم األمن تبرير كل شيء والمخاطرة بكل شيء، كاستمرار البناء في المسـتوطنات، حتـى فـي مواقـع 
نائية نعلم أنها لن تكون، في أي سيناريو، جزءًا من إسرائيل، يهدف باألساس إلى ضمان بقاء اليمين 

 اإلسرائيلي وتحديدًا رئيس الحكومة اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الحكم".
ل ديكــل، عّمــا إذا كــان هــذا التخــبط نابعــًا مــن عــدم وضــوح الصــورة اإلقليميــة والعالميــة، وعــدم وتســاء

معرفة ما سـيتمخض عـن الخيـارات األخـرى، هـو مـا دفـع حكومـة إسـرائيل إلـى التشـبث بالوضـع القـائم 
وعـدم المغـامرة بإضــاعته أو تبديلـه. وفــي الوقـت عينــه، هـو مـا جعــل الطـرف اإلســرائيلي يتمسـك علــى 

ّر العقــد األخيــر بسياســة إدارة الصــراع مــع الجانــب الفلســطيني بــداًل مــن التحــرك نحــو الوصــول إلــى مــ
 تسوية سياسية مع الفلسطينيين واألطراف العربية في المنطقة.

وفي هذا السياق، يمكن القول، إن وزير الدفاع اإلسرائيلي، األسبق، موشيه أرنس، قطع كـل الخيـوط، 
لمشــتركة فــي رد علــى مواصــلة إدارة الصــراع أم االنتقــال إلــى سياســة الســعي عنــدما أعلــن فــي النــدوة ا

لتسوية سياسية مـع الفلسـطينيين، قـائاًل، "ال سـعي عملـي، فـي هـذا الموضـوع، فـي ظـّل رئاسـة محمـود 
عبــاس، باعتبــار أّن األخيــر لــيس شــريكًا للمفاوضــات". وأضــاف أرنــس أّنــه "حتــى لــو قب ــل عبــاس بــأي 

لك ال الصالحية وال القدرة على تسويق اتفاق حّل الدولتين. وبالتالي، فإنه طالمـا ال تسوية، فإنه ال يم
يوجــد فــي الطــرف اآلخــر، شــريك فلســطيني قــادر علــى تحميــل اتفــاق ســالم وتســويقه وضــمان تطبيقــه، 
يبقى سؤال حّل الدولتين أكاديميًا"، بحسب تعبيره. ويعكس كـالم أرنـس المنطـق السياسـي الـذي يـتحكم 

ن كان األخير يعلن موقفًا مغايرًا عن األّول عبر تكرار التزامه، لفظيًا، بحّل الدولَتين.بنتن  ياهو، وا 
وكانت المفاجأة األكبر في المؤتمر، مـن خـالل الخطـاب الـذي ألقـاه وزيـر التربيـة والتعلـيم اإلسـرائيلي، 

عنصـر المبـادرة فـي السـنوات  زعيم "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت الذي قال إّن "إسرائيل فقـدت عمليـاً 
األخيــرة. وباتــت تنجــر وراء األحــداث ومبــادرات األطــراف المحيطــة بهــا". ويصــف بينيــت مــا أصــبحت 
تعاني منه إسرائيل، بــ"خلل الحداثـة المشّوشـة للمنطـق". ويشـرح بينيـت ذلـك بـالقول، إّن "إسـرائيل علـى 

أنهـا وبفعـل تحّجـر فكرهـا السياسـي ومنطقهـا الرغم من كل التطـور التكنولـوجي والتفـّوق العسـكري، إاّل 



 
 
 
 

 

 37 ص                                              3818 العدد:        20/1/2016 اءاألربع التاريخ: 
  

العسكري، واصلت االستعداد لحروب الماضي، بينما يستعد أعداؤنا للحرب المقبلة، وفي حين يواصل 
 جيراننا المضي قدمًا وتطورًا.

ويتابع زعيم "البيت اليهودي" "هكذا تحّول حزب هللا من مجرد تنظيم عسـكري يملـك بضـعة مئـات مـن 
منّظمـة غيـر دوالنيـة تملـك أكبـر ترسـانة صـاروخية"، معتبـرًا أّنـه "مهمـا تـزّودت إسـرائيل الصواريخ إلـى 

بأسلحة متطورة، فإّنها لن تستطيع إذا أصّرت على مفاهيمها المتحّجرة مـن االنتصـار. ويعطـي بينيـت 
س. مقـاتاًل مـن حمـا 50المتطورة غير قادرة على إخضـاع  35مثاًل على ذلك، قائاًل إّن "طائرات أف 

وليس بمقدور السترات الواقية المتطورة للجنود أن تحمي إسرائيل من نيـران حـرب نـزع الشـرعية عنهـا، 
 التي أصبحت األداة الرئيسية في يد أعدائها، ورأس الحربة في النشاط الدبلوماسي ضدها".

 20/1/2016، العربي الجديد، لندن
 

 : مؤتمر دولي؟!إبداعاتهمآخر  .51
 أ.د. يوسف رزقة

حليمة لعادتها القديمة؟!(. بهذه العبارة القصيرة يمكن تلخيص دعوة السلطة وأطراف عربية  )عادت
لعقد مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية. فكرة المؤتمر الدولي طرحتها األطراف العربية 
والفلسطينية قبل مؤتمر مدريد، وفشلت في جمع األطراف على هذه الفكرة، فذهبت إلى مدريد ثم 

صاغرة لألسف. اليوم يمكن القول إن مشروع مدريد، وأوسلو، ومفاوضات عباس عريقات،  أوسلو
 كلها انتهت إلى فشل بسبب تعنت دولة العدو، وغباء وتخلف األداء الفلسطيني.

م، وال أحد من السلطة أو المنظمة أو فتح يمكنه أن يشرح للمواطن 2016نحن اآلن في عام 
م وما بعدها من أعوام قريبة؟! وال أحد يمكنه أن 2016وخطتها لعام  السلطة استراتيجيةالفلسطيني 

، وال توجد خطة، وال توجد استراتيجيةم. ال توجد 2015يكشف عن الفرق الممكن بين عامنا هذا وعام 
 رؤية، ومؤسسات السلطة والمنظمة متكلسة، وال تقوم بواجبات عملها، لتفرد رئيس السلطة بالقرار.

ن من قيادة الجبهة الديمقراطية إن قرارات مؤسسات المنظمة ال تزيد عن حبر على يقول صالح زيدا
 ورق؟!

. ال يوجد حتى فكر استراتيجيةويقول هاني حبيب الكاتب والمعلق السياسي: "ال توجد هناك 
فلسطيني أو رؤية". و"هذه هي المصيبة الكبرى. والعالم غير مكترث بنا ونحن أيضا غير مكترثين 

 ."بأنفسنا
حباط في القيادات الوسطى بين المسئولين الفلسطينيين،  وتتحدث رويتر لألنباء عن حالة يأس وا 
وعن انشقاقات داخل فتح، وهو ما يعصف بالحياة السياسية على حد قول رويتر لألنباء، ويشعر 
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جابة الدبلوماسيون األوروبيون الذين يجرون محادثات مع مسئولين في السلطة بالقلق لعدم وجود إ
 عن األسئلة التي تتعلق بتطورات الوضع الحالي؟!.

وفي دولة العدو يتحدثون بإلحاح اآلن عمن بعد عباس، ويبحثون بقلق عن وريث مقبول، ويطلبون 
المساعدة من مصر واألردن لقطع الطريق على حماس وعلى قيادات راديكالية محتملة. وتزعم بعض 

يادات فتح والسلطة للدوحة هو بغرض البحث معها ومع المصادر اإلعالمية أن زيارة عدد من ق
 حماس عمن بعد عباس؟!

هذه هي صورة المشهد الذي ترسمه وسائل اإلعالم وأطراف مقربة ذات نفوذ سياسي في السلطة وفي 
دولة العدو، وفي المحيط، وال يشذ عن هذا المشهد المحبط والمسكون بالخالفات، وبتكلس 

القرار، وفشل خطة التوجه لمحكمة الجنايات، أو وقف التنسيق األمني، المؤسسات، وتفرد عباس ب
وتطبيق قرارات المجلس المركزي، غير )نبيل أبو ردينة( مستشار عباس الذي يزعم بوجود 

والخطة والرؤية وفي مركزها المؤتمر الدولي، حيث يقول: إن "اتصاالت ومشاورات  االستراتيجية
ن  49ف إنهاء االحتالل اإلسرائيلي المستمر منذ دولية" ُتجرى لعقد مؤتمر بهد  االستراتيجيةعاما. وا 

الفلسطينية الحالية تقوم على العمل لعقد مؤتمر دولي على غرار المؤتمر الدولي خمسة زائد واحد 
 ينتج عنه آليات إلنهاء االحتالل."

رئاسة السلطة، ولكنه  ما يقوله أبو ردينة هو قول واجب بالنسبة له بحكم المنصب، وحق الدفاع عن
قول ال يشاركه فيه أحد حتى من داخل اللجنة التنفيذية، التي لم تنجح في استقالتها، أو في عقد 
المجلس الوطني، أو في مواجهة تداعيات الموقف الصهيوني، أو في تغافل أميركا وغيرها عن 

 الملف الفلسطيني. 
لكفاح السياسي واالشتباك التفاوضي إلى صفر عباس عريقات في باب ا "إبداعات"انتهت فيما يبدو 

كبير، ومن ثمة توقف اإلبداع وحّل محله اليأس واإلحباط، وحطم جاسوس مكتب كبير المفاوضين 
م، والناس مشغولة بالوريث؟!. ضاع كل شيء في عشرين 2016كل مخبأ. فال رؤية، وال خطة، في 

 سنة تفاوض ونحن نحلم بمؤتمر دولي؟!
 19/1/2016، نفلسطين أون الي

 
  الذي في بطن الفتى والمعنىالجاسوس  .52

 عدلي صادق
ليس ثمة تفصيالت لحكاية الجاسوس الذي يعمل في دائرة المفاوضات، وقيل إن األمن الفلسطيني 
قبض عليه. ثمة نوعان من ردود األفعال على الحكاية، ينحو األول إلى السخرية من "كبير 
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اختراق مفترض لمكتبه، والثاني التأّسي على الدائرة التي  المفاوضين" الذي تكّرر الحديث عن
يرأسها، وعجزها عن تحصين الملفات والحواسيب التي ُتعد، مجازًا، أسرارًا، غير أن نوعًا ثالثًا من 
ردة الفعل، يصح أن نسجله هنا، وهو اإلعراب عن ارتياحنا للواقعة، إْن كانت ذات حيثيات حقيقية، 

يق جاسوس مديد. سبب االرتياح، للوهلة األولى، يكمن في صيغة الخبر التي وليست ملعوبًة لتلف
تفترض أن السلطة ترى في إسرائيل عدوًا يجهل كواليسها ويترّبص بها، ومعنٌي بالتجّسس عليها، وأن 
الواقعة، في توصيفها الرسمي الفلسطيني، تتمثل في ظهور الشخص االستثنائي الوضيع الذي يخابر 

فيما الموالون قبل المعارضين يزعمون أن هذا "الموساد" ليس في حاجة  ألن يخترق، وأن  "الموساد"،
المشهد مفتوح أمامه، وأن صائبًا أو غيره، إْن حاول تخبئة رأسه بأطراف جلبابه، سينكشف للناظرين 

 ما هو أكثر حرجًا له وللمفاوضات، من الرأس نفسه.
خة، أن هواتفنا، حاكمين ومحكومين، مرصودة، ألن المحتلين كان خبرًا، يندهش له ذوو القناعة الراس

موجودون بين شبكاتنا الهاتفية، ذات التراخيص اإلسرائيلية، واألقمار االصطناعية. فهم ليسوا في 
حاجة  إلى اختراقها، وبالتالي، فإن أحاديثنا وثرثراتنا مسموعة لهم، وحساباتنا المصرفية مقروءة، 

تحت النظر والعلم، والتنسيق األمني ال يتثاءب فيما النميمة تتفّشى، وهي واحدة وحركة السفر والتنقل 
 من مزاريب األثير الذي يمسك المحتلون بزمامه، وتبث عبره موجات اإلذاعة، وقنوات التلفزة.

فما الذي ُكلف به ذلك الجاسوس الخارق، ال سيما وهو ُيضبط في مكاتب دائرة المفاوضات، ال في 
 تشدات الفتية الغاضبين، في مخيمات بالطة وجنين وفي قرى الخليل وغيرها؟ثنايا ومح

يستدعي هذا األمر استذكار بعض لقطات الشهيد الزعيم، ياسر عرفات، في شهوره األخيرة. ولكي 
أتحّدث، هنا، عن شيء رأيته بنفسي، أقول إن أبا عمار كان في تلك الشهور، كلما أراد الحديث مع 

تحتمله الهواتف، وال جلسات النطق المسموع؛ يصطحب الطرف الثاني معه في  شخص  في أمر ال
سفر، وألنه كان يتحسب من قصور الضيافة العربية كان يشد صاحبه من يده إلى حديقة ملحقة 
ن كان األمر يتعلق بكلمة ورّد  بالقصر، أو إلى عطفة بعيدة، فيقول أو يسأل أو يسمع ما يريد. وا 

يبتعد بضعة أمتار عن طاولته، فيكتب ما يريد أن يقوله، على قطعة ورق غطائها، كان يقف و 
صغيرة، ثم يمزقها ويضعها في جيبه، لكي يتخلص منها بمعرفته. أما على الهاتف، فقد شهدت 
بنفسي لقطة طريفة ومدهشة. اتصل به أحدهم يشكو من وكيل وزارة الداخلية، ويقول إن الوكيل ما 

. كان أبو عمار يضع هاتفه فوق كومة عالية من الورق، ويفتح الهاتف زال يرخص جمعيات  لحماس
من الزرار البرتقالي الذي يرفع الصوت للجميع. أغلق مع المتصل، ثم طلب وكيل الداخلية، وبدأ 
بالصراخ عليه بطريقة حاّدة، رأيتها في تلك اللحظة تضر بصحته، ألنه كان يعاني من أعراض 
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الرجل، بادرت إلى تهدئة ما ظننته انفعااًل. ابتسم سريعًا وأشار بيده، ما  إنفلونزا. عندما أغلق مع
 معناه، ليرّخص كما يشاء، وأردف متمتمًا "هو يفهمني، ثم هذه جمعيات خيرية، هم عايزين يخنقونا؟"
 كان الرجل مستهدفًا، وال يفارقه اإلحساس أن كل شيء مرصود، وأنه يقف في ذلك الخضم، مكشوفًا.

رغم من ذلك كله، ال تنتفي فرضية أن يحرص العدو على التسربل بالنعيم األمني، وأن يستزيد على ال
من الترف على هذا الصعيد، وأال يكفيه أن يعلم بالشيء، من دون االستحواذ على صور طبق 

 األصل للمراسالت والمكاتبات التي يتحاشى أصحابها إرسالها بجهاز "الفاكس" آنذاك.
محتلين هو المعنى الذي في بطن الفتى، أو العزم الذي يسكن روحه، في مخيماتنا ما يخفى على ال

 وقرانا األبية، وفي حارات مدننا الشامخة، وليس الذي في مكاتب صائب عريقات وسواه.
 20/1/2016، العربي الجديد، لندن

 
 بمعايير أمنية "سلطة"تريد  "إسرائيل" .53

 د. ناجي صادق شراب
وفي أعقاب « إسرائيل»عن خيار حل السلطة الفلسطينية ومدى الجدوى منها، يتجدد الحديث ثانية 

الهبة الفلسطينية والتخوف من استمرارها وتحولها النتفاضة شاملة تفكر في خيار حل السلطة 
تريد سلطة بوظيفة أمنية، وبتبعية اقتصادية كاملة، سلطة لها صفة خدماتية، « إسرائيل»وبدائلها. 

كسلطة احتالل، « إسرائيل»للسلطة أنها تؤدي الوظائف التي يفترض أن تقوم بها  وبالتالي رؤيتها
 عن نفسها صفة سلطة احتالل، وهذا يعتبر إنجازًا كبيرًا للكيان. « إسرائيل»وبهذه الوظيفة تنفي 

تنظر إلى السلطة من منظور أنها أحد مكونات الدولة، وباكتمالها مع « إسرائيل»بعبارة أخرى، 
الرئيسي « إسرائيل»اإلقليم والشعب تكتمل أركان الدولة الفلسطينية، وهذا يتنافى مع هدف عنصريي 

كل الخطوات الفلسطينية في « إسرائيل»وهو الحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية. ولذلك تعارض 
تواء اتجاه الحصول على اعتراف أممي بهذه الدولة ألنها تعرف وتدرك ماذا يعني هذا االعتراف. الح

جهاض هذه الخطوات تقوم  بممارسة كل الضغوطات على السلطة الفلسطينية « إسرائيل»وا 
وخصوصًا المالية واالقتصادية، وتحاول تفريغها من مضامينها السياسية والسيادية، وهذا ما قد يفسر 

هذه الهبة لنا أيضًا ممارستها في استخدام القوة المفرطة في مواجهة الهبة الفلسطينية. فالتخوف من 
ويجبرها على االنسحاب، وبضرورة « إسرائيل»ينبع من أن استمرارها قد يخلق ضغطًا دوليًا على 

نهاء احتاللها.   قيام الدولة الفلسطينية، وا 
في خيار حل السلطة، ولكن المشكلة تكمن في البديل لذلك، « إسرائيل»لهذه األسباب كلها تفكر 

لبديل الذي كان سابقًا يتمثل في خيار البلديات. هذه المرحلة قد ألنه لم يعد من الممكن البحث عن ا
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اآلن على خلق خيار الفوضى الشاملة في األراضي « إسرائيل»انتهت. وفي السياق ذاته تعمل 
في هذه « إسرائيل»الفلسطينية، وتقوية االنقسام السياسي، وهذان هما الخياران اللذان قد تلجأ لهما 

قصى درجات القوة إلجهاض الهبة الفلسطينية قبل أن تتحول النتفاضة شاملة المرحلة، مع ممارسة أ
أن تستثمر نقاط ضعف السلطة، ومن أبرزها « إسرائيل»ستفرض عليها إنهاء احتاللها. وتحاول 

إلى أبعد من ذلك باللجوء إلى « إسرائيل»جانبها البيروقراطي اإلداري، والجانب المالي، وقد تذهب 
حتالل المؤقت والهدف منه التخلص من أدوات السلطة الفلسطينية، ومؤسساتها خيار إعادة اال

األمنية واالقتصادية والسياسية، وتمهيدًا لخيار البلديات، أو تكرار نموذج غزة بصورة توائم حالة 
فقراءة سريعة لها توضح أن الوقت لم « اإلسرائيلية»الضفة الغربية. ورغم كل هذه الخيارات والرؤى 

، وأن كل الخيارات المطروحة أمامها خيارات قديمة، لم تعد تناسب «إسرائيل»يعمل لصالح يعد 
تدرك أن الفلسطينيين « إسرائيل»الحالة السياسية السائدة سواء الداخلية أو اإلقليمية والدولية، وباتت 

دي سياسة اقتربوا من الحصول على عضوية كاملة في األمم المتحدة، وأنها في هذه الحالة لن ُتج
القوة التي تمارسها، ولن ُتجدي تحالفاتها مع الواليات المتحدة، ولن ُيجدي الفيتو األمريكي في قيام 
 المجتمع الدولي بمسؤولياته الدولية في إنهاء االحتالل وانضمام فلسطين إلى عضوية األمم المتحدة. 

غييرًا واضحًا بدأ يبرز على تدرك أن سياسات الدول لم تعد كما هي، بل إن ت« إسرائيل»وباتت 
مواقف كثير من الدول، كما في الموقف األوروبي من وضع ملصقات على منتوجات المستوطنات 

لم تعد هي الصورة التي « إسرائيل»ومقاطعتها، وبدايات سياسات المقاطعة، خالصة القول إن صورة 
، وتحميلها مسؤولية ما «لإسرائي»حملتها هذه الدول، التي بدأت تحاول أن تمارس ضغطًا على 

يجري على األراضي الفلسطينية، وبدأت تدرك أيضًا أن أحد أهم مفاتيح حل اإلرهاب الذي تواجهه 
دول العالم يكون بحل القضية الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية. هذه التطورات تجعل من خيارات 

ا، فلم تعد السلطة الفلسطينية هي في التعامل مع السلطة أصعب بكثير من وقت قيامه« إسرائيل»
السلطة التي أرادتها، ولم تعد سلطة وظيفية بالقدر الذي تريد، ولذا فهي حائرة أمام خيار حل السلطة 

 الذي يضعها أمام خيارات أصعب من خيار بقاء السلطة ذاتها.
 20/1/2016، الخليج، الشارقة

 
 االنتصار اإلسرائيلي الوحـيـــد !! .54

 خيري منصور
حاصل جمع انتصارات إسرائيل  أنن كتب شلومو رايخ في كتاب بعنوان يوميات يهودي ساخط: حي

، فإسرائيل بانتصاراتها العسكرية لم اآلنهو هزيمة كبرى لم يكن المشهد العربي على ما هو عليه 
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اطمئنان حول المستقبل ولم تنفع حتى معاهدات السالم في تحقيق هذا االطمئنان، لهذا  أيتحقق 
 منه.هي تخشى المستقبل وترى فيه كمينا تاريخيا ال فكاك ف

ترتيب  وأعادتربيع إسرائيلي قلبت بضع معادالت،  إلىلكن سنوات الخريف العربي التي ترجمت 
يتحقق ويغير من  أنباالنتصار اإلسرائيلي الوحيد الذي يمكن  أعنيه، وما واألجندات األولويات

حشو اآلذان  إلى إضافةعدو وجودي وتاريخي، والتعامي معادلة رايخ، هو انصراف العرب من 
ما يجري في فلسطين المحتلة وان كان بلغ ذروته في القدس التي يجري  إزاءبالطين والعجين 

 األخوةتضع حروب  أنتفوز به قبل  أنتهويدها على قدم وساق وفي سباق ماراثوني تحاول إسرائيل 
ذات  أعداءهابان من كانوا  اآلنع لها ولعلها تشعر ، فكل خريف عربي هو ربيأوزارها األعداء

 منهم !. أحداعنها في ذبح بعضهم وتدمير عواصمهم التي لم تعد تعصم  اآلنعروبة ينوبون 
شيخوخة وانقراض الجيل  أولهمالقد كان الرهان الصهيوني منذ بدء هذه الدراما يتركز على امرين 

بين جيل جديد ولد في المنافي وبين مسقط رؤوس  اصراألو الفلسطيني الذي يتذكر، وثانيهما قطع 
 آبائهم !.

ببعضهم البعض،  أعدائهمرهان ثالث هو استغراق العرب في االقتتال واستبدال  أضيففقد  اآلن أما
 المحتلة.ما يجري على مدار الساعة في األرض  إزاءوهذا ما يفسر الصمت والالمباالة 

ربيع قومي القضية المركزية هي لحظة انتصار إسرائيل  ان لحظة انصراف العرب عما سمّي ذات
حربها ليست مع جيوش  أنبمقياس تاريخي وسياسي وحضاري وليس بمقياس عسكري، فهي تدرك 

 وثقافي.بقدر ما هي مع مشروع قومي وحضاري 
بمثلث برمودا الذي يبتلع كل ما يقترب منه، يتحقق لها النصر  أشبهوحين يصبح هذا الثالوث 

 شود !!.المن
 20/1/2016، الدستور، عم ان

 
 في ظهوره األركانرئيس  .55

 عاموس هرئيل
المنصب حتى استجاب، أمس، للمرة  إلىغادي آيزنكوت نحو سنة منذ دخوله  األركانانتظر رئيس 

لقاء خطاب في مؤتمر جماهيري علني بعيدا عن المناسبات الرسمية التي هو ملزم إلدعوة  األولى
ي يبدو أنه ُيجر إليها رغم أنفه( حسب البروتوكول. المستمعون في المؤتمر السنوي بالظهور فيها )الت

في التصريحات للصحافيين  األركانالتي قالها رئيس  األقوالالقومي سمعوا نفس  األمنلمعهد بحوث 
والخطط الشبيهة بتلك التي صاغها في الوثيقة االستراتيجية التي نشرت في آب الماضي. وقد قدم 
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المعقدة. لكن في اليوم الذي تقتحم فيه محطة التلفاز  اإلقليميةكوت تحليال عقالنيا ومتزنا للصورة آيزن
نار لم تحدث في "بات يام" وفي سياق الجدل  إطالقالمركزية البث مع نشرة أخبار عن عملية 

ألقى  المشاعر على حساب المنطق. لقد أماكن إلىالسياسي حول المناطق، فانه يدخل أكثر فأكثر 
 في الحفاظ على نظرة جوهرية ورسمية. األركانآيزنكوت خطابا يبرهن على جهد هيئة 

المستوطنات وقتال امرأة وأصابا امرأة  إلىاللتين دخل فيهما مخربان  األخيرتينرغم عمليتي الطعن 
 عن العقاب اإلمكانالقاضي باالمتناع قدر  األمنية األجهزة، فان آيزنكوت يتمسك بموقف أخرى

ألف  120الجماعي للفلسطينيين. العمل في إسرائيل والمستوطنات، كما قال، توفر مصدرا للرزق لـ 
 اإلغالقواقع  إلىفلسطيني يعيلون عائالتهم. وهذه مصلحة إسرائيلية للحفاظ على ذلك. العودة 

ئيلي والحصار، كما زعم، ستكون خطأ كبيرا، رغم أن هذه هي الطرق التي استخدمها الجيش اإلسرا
 في الضفة قبل أكثر من عقد لقمع االنتفاضة الثانية.

السلطة الفلسطينية. في المقابل اعترف بأن  أجهزةمع  األمنيعن استمرار التنسيق  أيضاوقد تحدث 
لم تسبقها أي اخطارات  األخيرةالثالثة والنصف  األشهرالتي حدثت في  101عمليات الطعن الـ 

 إجابة إيجادياب المعلومات االستخبارية ُيصعب على الجيش استخبارية موضعية. وأضاف أن غ
بشكله الحالي، خالفا للوضع الذي كان سائدا في الضفة بعد عملية "السور الواقي"  لإلرهابفعالة 

 في الفترة التي كان فيها قائدا للجيش اإلسرائيلي في المنطقة.
الماضي في "هآرتس" حول  األسبوعي التقرير الذي نشر ف األركانبالنسبة لقطاع غزة، أكد رئيس 

الهجومية لـ"حماس" في قطاع غزة قبل سنة ونصف السنة. وقد وصف االختراق  األنفاقحفر  إعادة
الكبير في حدود القطاع ويقول إنه ال يمكن االعتماد على المفاهيم المتملصة في التحذير والردع 

ى ضوء احتماالت التصعيد في أكثر من ضرورة حفاظ الجيش على االستعداد الدائم عل إلىويشير 
جبهة، وفي ظل واقع ليس فيه تهديد مباشر على وجود إسرائيل. وقال إن إسرائيل اكتسبت تجربة 

 التكتيكية التي تتحول الى معركة شاملة. األحداثحول  األخيركبيرة في العقد 
وانهيار الجيش السوري  يرانإاحتمالية الخطر الوجودي ترتبط بشيئين: االتفاق النووي مع  إزالةإن 

المستمرة في الدولة. وشذوذ بسيط عن خط الدعاية الرسمي للحكومة حيث  األهليةبسبب الحرب 
كتحول استراتيجي  إيراناتفاق فيينا والتهديد الذي يعقب رفع العقوبات عن  األركانيصف رئيس 

 وكدمج بين "مخاطر كثيرة" وبين الفرص.
رأسه في الجدل الدائر بين السياسيين والخبراء مؤخرا حول مسألة  إدخال عن األركانلقد امتنع رئيس 
السني المتطرف  اإلرهابو"حزب هللا"، أم  إيران، األوسطللسالم في الشرق  األخطرما هو التهديد 

لـ"داعش" و"القاعدة". مواجهة مع "حزب هللا"، قال، هي السيناريو المركزي الذي يتأهب له الجيش 
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"الفتة جدا" في مواجهة جيشي سورية والعراق.  إنجازاتلقد وصف "داعش" بأنه حقق  اإلسرائيلي.
، هي أن مصر أمامها فرصة أخرىلكن تقديره وتوقعه، االستثنائيين شيئا ما، على خلفية تحليالت 

 الذراع المحلية لـ"داعش"، وهو تنظيم "والية سيناء". إخضاعفي سيناء من اجل 
المعقدة والحساسة  األمنيةما هو مفروغ منه: بالذات في الظروف  األركانس قال رئي أقوالهفي ختام 

الحفاظ على إسرائيل دولة ديمقراطية، جزيرة من االستقرار، ذات قوة  األمنية األجهزةفان مهمة 
الجماهيرية الحالية فان ذكر القيم  األجواءعسكرية وقيمية. ولم يفسر آيزنكوت، لكن يبدو أنه في 

وزير الدفاع  –االهتمام. قلة في الجهاز السياسي  إلىية في خطاب قائد عسكري يحتاج الديمقراط
يتحدثون بشكل مشابه، يبدو أن المجتمع اإلسرائيلي  – إيجابيموشيه يعلون هو مثال استثنائي 

 .األساسيةُيذكره بمبادئه  أركانرئيس  إلىيحتاج فعليا 
 "هآرتس"

 20/1/2016األيام، رام هللا، 
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