
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 العقيدة الثابتة ألجهزة السلطة أصبحت حماية أمن االحتاللحماس ردًا على اعترافات ماجد فرج: 
 عريقات: سنرفع ملف االستيطان إلى مجلس األمن في القريب العاجل

 رى في األفق إمكانية إقامة دولة فلسطينيةأال  :هرتزوج

 تعلن اعتقال خلية مسلحة في طولكرم على عالقة بـ"حزب هللا" وأعدت لتنفيذ عمليات "إسرائيل"

 على أسرى عمر البرغوثي ويعتدي بالضرب االحتالل يثبت االعتقال اإلداري لألسير
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  السلطة:
 5 عريقات: سنرفع ملف االستيطان إلى مجلس األمن في القريب العاجل  2.
 6 عباس يستقبل وفد مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس  3.
 6 بوقف انتهاكاتها وسياسة التهجير القسري "إسرائيل"ـالحمد هللا يشيد بالمطالبات الدولية ل  4.
 7 وزير الحكم المحلي يدشن وممثل االتحاد األوروبي تنفيذ مشاريع بنية تحتية في المنطقة "ج"  5.
 8 األغا: سنبذل كل جهد إلنهاء أزمة حقوق شهداء غزةزكريا   6.
 8 : وعود بضخ كميات إضافية من الغاز للقطاع غداً في غزة رئيس لجنة الغاز  7.
 9  ة ألراضي السلطة الفلسطينيةخطة األقاليم األربعنقاشات حول   8.
 9 لمجتمع الدوليلللقانون الدولي وتحدي  دونم في الضفة انتهاك 1,500 عشراوي: مصادرة "إسرائيل"  9.

 10  مشروع تحلية مياه غزة مع "االتحاد من أجل المتوسط" السلطة تبحث  10.

 10 دوالر ألف 15مشروعًا بقيمة  50وزير العمل يعلن عن تمويل   11.
 

  المقاومة:
 11 العقيدة الثابتة ألجهزة السلطة أصبحت حماية أمن االحتاللحماس ردًا على اعترافات ماجد فرج:   12.
 12 وطعنة في خاصرة االنتفاضة تصريحات فرج فضيحة سياسيةقراطية": و "الديم  13.
 12 محاكم الوطنيةلل لة قادة األجهزة األمنية وتقديمهمقاإلموقف وطني جامع تطالب ب"األحرار"   14.
 12 لنا حماس: تطوير قدراتنا العسكرية حق    15.
 13 البحثقيد فصائل غزة تتمسك بمبادرتها لفتح معبر رفح وتبحث استئناف الجهود إلبقائها  ":األيام"  16.
 14 القواسمي: أراضي دولة فلسطين تخضع لقواعد القانون الدولي اإلنساني  17.
 14 حرب إلمكانية وقوعتهيئة الرأي العام يأتي لحماس العسكرية قدرات عن معطيات: حديث "إسرائيل"   18.
 16 رورة أخذ دورها الحقيقي تجاه قضية القيق وباقي األسرىالسلطة إلى ض قيادي بحماس يدعو  19.
 16 االحتالل يد عي إحباط عملية طعن في الخليل  20.
 17 على التوالي 20القسام إبراهيم حامد لليوم الـ بسابق ال ياديقالاالحتالل يواصل عزل   21.
 17 تدعو األونروا للتراجع عن تقليص خدماتهابرام هللا القوى الوطنية واإلسالمية   22.
 17 في بيروت وصيداألونروا مكتبين لتغلق  واللجان الشعبية الفلسطينية والقوى الوطنية الفصائل  23.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 18 ينيت: أحمل سالحي لقتل الفلسطينيينب  24.

 18 شاكيد تطالب بإقامة "دولة كردية انفصالية" في العراق  25.

 19 رى في األفق إمكانية إقامة دولة فلسطينيةأال  :هرتزوج  26.

 21  حول عملية عسكرية وسالح راراً فاينشطاين: أشكنازي أفشى أس  27.

 21 أسلحة روسية "من الدرجة األولى"بعميدرور: حزب هللا تزود   28.

 22 على جدار كنيسة عتقل يهودي ين بتهمة كتابات معادية للمسيحيةالشرطة اإلسرائيلية ت  29.

 22 األردنمع  أمني"جدار "تبدأ بناء  "إسرائيل"  30.
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 23 المستعمراتبعض  بالعمل فيفلسطينيين الجيش اإلسرائيلي يسمح للعمال ال  31.

 23  على الجبهتين السورية واللبنانية مناورة إسرائيلية تحاكي حرباً   32.

 24  إجراء تحقيق خاص ضد منظمات حقوق إنسانمولت  جمعية "رجبيم""هآرتس":   33.
 

  :األرض، الشعب
 24 نادي األسير الفلسطيني: االحتالل غير مكترث بحياة األسير القيق  34.
 25 كل السور" تستمر حتى نهاية العام األقصىحملة "  35.
 25  عمر البرغوثي ويعتدي بالضرب على أسرى االحتالل يثبت االعتقال اإلداري لألسير  36.
 26 لبنان: استمرار التحركات الشعبية الفلسطينية ضد  قرارات األونروا  37.
 27 نازل في القدس والخليل بحجة عدم الترخيصجرافات جيش االحتالل تهدم ثالثة م  38.
 28 فيون يضربون عن الطعام ليوم تضامنًا مع األسير القيقحاوص ..اعتصام في الخليل  39.
 28  مفاوضات لتخفيف فترة سجن الطفل مناصرة  40.
 29 أسيراً  28فتية ويصدر أوامر "إداري" بحق  ستةمواطناً من الضفة والقدس بينهم  27االحتالل يعتقل   41.
 29  في قطاع غزة مع دخل الحصار عامه العاشر  الوضع اإلنساني يزداد سوءاً  ":مركز اإلنسان"  42.
 30 وقيف فتاة فلسطينيةعين الحلوة على خلفية تمخيم توتر في لبنان:   43.
 31 المضربين عن الطعام األسرىمع  مسيرات في فلسطين تضامناً   44.
 31 اعتقلوا بسبب مواقع التواصل االجتماعي فلسطينياً  130األسرى: هيئة شؤون   45.
 32 هاكات المنظ مة لقواعد القانون الدولي اإلنساني واستباحة الدم الفلسطينياالنت هو عام 2015 :"شاهد"  46.

 
  : اقتصاد

 33 فرصة عمل مباشرة 3,000مليون دوالر حجم االستثمارات في المدن الصناعية توفر  100: وزيرة االقتصاد  47.
 

  األردن: 
 33 "السيادة األردنية"األمني ال يمس  "رائيلإس"سياج   48.
 34 تطلق المرحلة الرابعة من ترميم مخطوطات القدساألردنية  "األوقاف"  49.

 
  لبنان: 

 34 ملياتتعلن اعتقال خلية مسلحة في طولكرم على عالقة بـ"حزب هللا" وأعدت لتنفيذ ع "إسرائيل"  50.
 

  عربي، إسالمي:
 35 عن غزة : فلسطين هي القضية األم بالنسبة نعمل دائمًا جاهدين لرفع الحصارقطر خارجيةوزير   51.
 36 ترحب بالتزام االتحاد األوروبي مقاطعة منتجات المستوطنات "الجامعة"  52.
يران الخطر الحقيقي "إسرائيل"خالل ندوة نظمها مركز الجزيرة للدراسات:   53.  37 وا 
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  دولي:
 38  جون كيربي يكرر معارضة الواليات المتحدة للبناء االستيطاني اإلسرائيلي  54.
ل مشاريع في مناط  55.  38 ق "ج" بمليوني يورواالتحاد األوروبي يمو 
 39 : بيان االتحاد األوروبي تعبير عن حالة غضب ويأس وله ما بعده"األيام"دبلوماسي غربي لـ  56.
 39 "إسرائيل"منع فرنسية متزوجة من فلسطيني من دخول   57.

 
  حوارات ومقاالت:

 40 حاييم شاين... هنية كشف الحقيقة: الفلسطينيون يريدون طردنا  58.

 41 فايز أبو شمالة د.... اعترافات إسرائيلية مذهلة  59.

 42 ماجد عزام... هل فشلت المبادرة الفصائلية لحل  أزمة معبر رفح؟  60.

 45 بن كسبيت... الهجوم على نتنياهو.. من داخل البيت!  61.
 

 48 :كاريكاتير
*** 

 
 "ج"دونمًا في األغوار في ضم فعلي "صامت" ألراضي المنطقة  1,545عد لمصادرة االحتالل ي   .1

اإلسرائيلي موشيه يعالون قالت حركة "السالم اآلن" اإلسرائيلية إن وزير الدفاع  عبد الرؤوف أرناؤوط:
دونما من األراضي الفلسطينية شرق أريحا على أنها أراضي دولة،  1,545صادق على تصنيف 

 مشيرة إلى أن الحكومة اإلسرائيلية تضم األراضي المصنفة )ج( بصمت.
وأضافت "السالم اآلن" في تقرير وصل "األيام"، "لقد سيطر مستوطنون إسرائيليون على هذه 

 خالل السنوات الماضية ألغراض الزراعة". األراضي
 أربعةحينما تم اإلعالن عن  2014 /أغسطسوأشارت إلى أن "هذا هو اإلعالن األكبر منذ شهر آب

آالف دونم في منطقة الكتلة االستيطانية )غوش عتصيون( على أنها أراضي دولة وهو ما أدى إلى 
 موجة من االنتقادات الدولية"؟

آلن" أن "استمرار مصادرة حكومة نتنياهو لألراضي كارثة سياسية"، وقالت: قرار واعتبرت "السالم ا
الحكومة هو خطوة أخرى باتجاه تدمير فرصة حل الدولتين. وأضافت، نتنياهو ينساق وراء نفتالي 

وتشكل المناطق المصنفة )ج( والخاضعة للسيطرة  بينيت وبدأ بضم صامت للمناطق المصنفة )ج(.
 من مساحة الضفة الغربية. %60نية اإلسرائيلية نحو األمنية والمد
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"السالم اآلن": ينوي الفلسطينيون أصحاب األراضي االعتراض على هذا القرار ولكن التجارب  وقالت
 السابقة أظهرت انه عادة ما يتم رفض االعتراضات.

يم" المقامة منذ دونما كأراضي دولة لصالح مستعمرة "ميغدال 52أما القرار الثاني فيتضمن تصنيف 
 على أراضي قصرة. 1984العام 

من جانبها، أكدت حاغيت اوفران من حركة "السالم اآلن" اإلسرائيلية المناهضة لالستيطان انه "في 
عملية مصادرة من نوعها منذ سنوات في غور  أكبرحال ضمت إسرائيل هذه األراضي فستكون 

ني ضما تدريجيا فعليا للمنطقة المصنفة )ج(" في خطوة مماثلة تع أيوبحسب اوفران فإن " األردن".
 الضفة الغربية المحتلة.

 21/1/2016األيام، رام هللا، 
 

 ملف االستيطان إلى مجلس األمن في القريب العاجل سنرفععريقات:  .2
صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،  ."األيام": استنكر د-أريحا 

دة قرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعالون أمس، بش
(، وتحويلها أراضي "دولة"، 1دونم من محافظة أريحا واألغوار قرب شارع رقم ) 1,500مصادرة وضم 

ان إلى وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية سترفع ملف االستيط في أكبر عملية مصادرة منذ أعوام.
 مجلس األمن الدولي في القريب العاجل.

جاء ذلك خالل قيام عريقات بجولة ميدانية إلى المنطقة المستهدف ضمها من االحتالل برفقة 
مباشرة على نموذج من نماذج نظام  الطالعهمعشرات الصحافيين األجانب والعرب والفلسطينيين 

 "األبارتهايد" اإلسرائيلي.
القرار المدروس جاء بناء على تعليمات من المستوى السياسي اإلسرائيلي ردًا  وأفاد عريقات بأن هذا

على اإلحراج الذي ُمنيت به دولة االحتالل بعد إصدار استنتاجات االتحاد األوروبي وبيان السفير 
األميركي دان شابيرو وتقرير "هيومن رايتس ووتش". وقال: لقد طالبت هذه الجهات الدولية مجتمعة 

هو بشكل ال لبس فيه بضرورة وقف االستيطان وسياسة العقوبات الجماعية من إعدامات ميدانية نتنيا
وهدم للمنازل والتشريد القسري للسكان األصليين وطرد البدو، ولكنه رّد بتصعيد الهدم في سلوان 

 وبيت حنينا ومصادرة آالف الدونمات من أريحا على مرأى ومسمع العالم".
من أراضي أريحا واألغوار مناطق أمنية مغلقة بقرار من سلطات  %54ر وقال عريقات: تعتب
للسكان الفلسطينيين  %8من المناطق مخصصة لالستيطان، بينما يبقى  %16االحتالل، ويوجد 
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التي تشكل مستقبل وحاضر الدولة الفلسطينية. وقال: يوجد هنا أكبر مزارع للتمر والحبش، والبرك 
آالف مستوطن،  5مليون دوالر سنويًا يتربح منها  500سيح، تجني أكثر من االصطناعية لتربية التما

 وبذلك يوجد هنا أكبر نظام استيطاني استعماري عنصري يجب ردعه قبل فوات األوان.
وأعاد عريقات ترحيبه باستنتاجات االتحاد األوروبي والتأكيد على عدم شرعية االستيطان، وطالب 

ومساءلة نتنياهو وحكومته العنصرية باعتبارها السبيل الوحيدة لردعه دول العالم باستخالص العبر 
 ووقف مشروعه دولة واحدة بنظامين.

 21/1/2016األيام، رام هللا، 
 

 وفد مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس يستقبلعباس  .3
وفد مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس برئاسة منيب  أمساستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

 رشيد المصري رئيس مجلس اإلدارة.
وثمن عباس الجهود المبذولة وخاصة ما وصل إليه الصندوق من بعد عربي ودولي مؤكدا أن القدس 

تضافر الجهود كافة والبدء  أهميةبأمس الحاجة لهذه المبادرة وهذه الوقفة في الوقت الحالي مؤكدا 
 ويسهل عمل صندوق ووقفية القدس. الفوري بتنفيذ المشاريع مؤكدا دعمه لكل ما هو مطلوب

وأضاف عباس أن حجر األساس في نجاح صندوق ووقفية القدس هو جمع األموال بعيدا عن أي 
من خالل االتفاقية  األردنتضارب بين المؤسسات العاملة في القدس، مثمنا تنظيم العالقة مع 
 لقدس.الموقعة بين الصندوق الهاشمي ألعمار األقصى وبين صندوق ووقفية ا

 21/1/2016الرأي، عم ان، 
 

 بوقف انتهاكاتها وسياسة التهجير القسري "إسرائيلـ"الحمد هللا يشيد بالمطالبات الدولية ل .4
فادي أبو سعدى: قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا": إن تعاظم المطالبات  –رام هللا 

يشكل الداعم األساسي لجهود القيادة الفلسطينية الدولية إلسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين س
في إصدار قرار دولي ال سيما من خالل مجلس األمن لتوفير حماية دولية ألبناء شعبنا ووقف 

نهاء االحتالل." وأشاد بمطالبة منسق الشؤون اإلنسانية واإلنمائية في األمم المتحدة  االستيطان وا 
ية إلسرائيل بالوقف الفوري لمخططات التهجير القسري بحق في الضفة الغرب األونرواومدير عمليات 

دولة  17الفلسطينيين من سكان التجمعات البدوية في القدس المحتلة، مثمنا زيارة وفد من ممثلي 
على آخر انتهاكات االحتالل خاصة هدم المنشآت الممولة من الدول  لالطالعلتجمع أبو النوار 

 بي.المانحة ال سيما االتحاد األورو 
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ودعا الحمد هللا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين 
والمقدسات المسيحية واإلسالمية ووقف سياساتها في االستيطان والتهجير القسري واإلبعاد، خاصة 

في  بحق المواطنين في القدس ووقف التصعيد العسكري واالعتقاالت في صفوف المواطنين وحّمل
 األسيرهذا السياق الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن األسرى المضربين عن الطعام خاصة 

 شرط. أوالصحافي محمد القيق بعد تدهور حالته الصحية، مطالبا باإلفراج عنهم بدون قيد 
لعملية والتقى رئيس الوزراء القنصل األمريكي العام في القدس دونالد بلوم وبحث معه مستجدات ا

السياسية وآخر التطورات في األراضي الفلسطينية. وطالب الواليات المتحدة بمزيد من الجهود 
للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، ووقف سياسة االستيطان 

 ة.والتهجير القسري وهدم البيوت واالعتقاالت في صفوف المواطنين ال سيما في الضفة الغربي
  21/1/2016القدس العربي، لندن، 

 
 وزير الحكم المحلي يدشن وممثل االتحاد األوروبي تنفيذ مشاريع بنية تحتية في المنطقة "ج" .5

فادي أبو سعدى: دشن وزير الحكم المحلي الفلسطيني حسين األعرج وممثل االتحاد  –رام هللا 
عية في المنطقة "ج"، وهي المنطقة األوروبي رالف طراف حفل تنفيذ مشاريع بنية تحتية اجتما

داريا لسلطات االحتالل، وذلك ضمن منحة االتحاد األوروبي. ووقع االتفاقيات ضالخا عة أمنيا وا 
قراض البلديات وممثلي التجمعات السكانية المحلية التسعة المعنية بتمويل من  صندوق تطوير وا 

 االتحاد األوروبي بقيمة مليوني يورو.
مليون يورو الذي يتم تمويله من  9,5ي جزء من برنامج تطوير المنطقة "ج" بقيمة وهذه المساهمة ه

قبل االتحاد األوروبي والدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة. هذا البرنامج هو نتاج تخطيط مجتمعي 
مشروع بنية تحتية اجتماعية في  15شاركت فيه التجمعات السكانية المحلية. وستمول الرزمة األولى 

مستفيد. وتتضمن المشاريع الممولة رياض أطفال  3,000عة تجمعات محلية تخدم أكثر من تس
 وشبكات مياه وطرقا ومالعب وغرفا صفية إضافية.

وقال طراف إن: "االتحاد األوروبي ملتزم باستمرار عمله في المنطقة "ج" على جبهتين: المساعدات 
عدات إنسانية إلى تجمعات سكانية محتاجة في اإلنسانية والتنمية. االتحاد األوروبي يوفر مسا

المنطقة "ج" بما يتماشى مع الواجب اإلنساني. ويعمل أيضا مع السلطة الفلسطينية لتطوير المنطقة 
"ج" ودعم السكان الفلسطينيين هناك". وأضاف "أريد أن اذكر هنا باستنتاجات مجلس الشؤون 

كدوا مرة أخرى أن حصول تغيير جذري في الخارجية التي صدرت يوم االثنين الماضي حيث أ
سياسة إسرائيل فيما يتعلق باألراضي الفلسطينية المحتلة خاصة منطقة "ج"، سيؤدي إلى زيادة 
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واضحة في الفرص االقتصادية والى تمكين المؤسسات الفلسطينية وتعزيز االستقرار واألمن 
 لإلسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء."

  21/1/2016لندن، القدس العربي، 
 

 األغا: سنبذل كل جهد إلنهاء أزمة حقوق شهداء غزةزكريا  .6
قال زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يوم األربعاء، إن "جهودا كبيرة تبذل  :غزة

 لحل أزمة حقوق شهداء غزة واعتماد صرف مخصصات أسر شهداء الحروب الثالثة على القطاع".
جتماع لهيئة العمل الوطني أن ملف صرف المخصصات سيكون على طاولة اللجنة وبين خالل ا

التنفيذية للمنظمة في اجتماعاتها القادمة. مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع الرئيس محمود عباس 
 لمعالجة كافة القضايا المتعلقة بالملف.

 20/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 اً ود بضخ كميات إضافية من الغاز للقطاع غد: وعفي غزة الغازرئيس لجنة  .7
كشف رئيس لجنة الغاز في جمعية البترول في قطاع غزة سمير حمادة، عن : صفا خاص-غزة 

وجود وعود من الهيئة العامة للبترول برام هللا، ببدء ضخ كميات إضافية من غاز الطهي لقطاع 
في تصريح خاص لوكالة "صفا" اليوم وقال حمادة  غزة، من قبل شركة جديدة تم التعاقد معها.

األربعاء، إنه تم التعاقد مع شركة جديدة إضافية للغاز، من أجل توريد الغاز إلى غزة، وننتظر أن 
 يتم تحقق هذه الوعود غًدا الخميس أو األحد على أبعد حد.

كميات قليلة من وأوضح أن هذه الشركة ستّورد الغاز لغزة، مضافة إلى شركة "باز" الحالية التي تّورد 
 الغاز ال تكفي الحتياجات سكان القطاع.

وتوقع حمادة أن يتم البدء بضخ غاز الشركة الجديدة غًدا الخميس، وهو ما من شأنه إنهاء أزمة 
ونوه إلى أن سلطات االحتالل قلصت من الكميات التي يتم  يوًما. 40الغاز التي يشهدها القطاع منذ 
 120وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم اليوم توريد  الم التجاري الوحيد.توريدها عبر معبر كرم أبو س
 طن، وهي كميات مقلصة، ال تكفي لربع احتياجات القطاع. 40طن غاز، فيما تم أمس ضخ 

، ألن ما يدخل الحد األدنى من احتياجات القطاع، %70ووصلت نسبة العجز بالغاز بغزة إلى أكثر 
 طن منه. 350الذي يحتاج يومًيا إلى 

 20/1/2016، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 ة ة ألراضي السلطة الفلسطينيخطة األقاليم األربعنقاشات حول  .8
"وفا": أثار نقاش مجلس الوزراء في جلسته قبل األخيرة، قضية تقسيم فلسطين إلى أربعة  -رام هللا 

 رى خبراء واقتصاديون. أقاليم جدال في الشارع، باعتباره غير مجد اقتصاديا، كما ي
واعتبر وزير الحكم المحلي السابق خالد القواسمي، أن هذا الوقت ليس األنسب لتنفيذ هذا المخطط، 
مشيرا إلى أن رغم مزاياه المتمثلة بقدرة البلديات حل مشاكلها بنفسها، على أن يعالج اإلقليم المشاكل 

 تشغيلية وتطويرية.الكبرى، غير أنه يتطلب موازنات كونه يحتاج لنفقات 
على نفقاتها التشغيلية؟ وهل ستسمح الحكومة لإلقليم بأني يجبي  األقاليموتساءل "من أين ستحصل 

 الضرائب بدال منها لسد نفقاته التشغيلية والتطويرية؟".
من جهته، اعتبر الخبير االقتصادي رسالن محمد، أن تجربة األقاليم تصلح للدول الكبيرة، ومترامية 

اف، وحتى دول عربية من بينها مصر والسعودية، وترجع الحاجة لوجود أقاليم أن الحكومة تريد األطر 
من يساندها بتلبية احتياجات المناطق، معتبرا أن ال حاجة لوجود أقاليم في دولة صغيرة الحجم 

من واستبعد محمد أن يكون هدف هذا التقسيم سياسيا، موضحا أن الحكومة تريد التخفيف  كفلسطين.
الضغط، عبر إحداث تنمية في األقاليم لكن فعليا ال يوجد جدوى اقتصادية من ذلك، ألنها تزيد من 
العبء نظرا للحاجة لزيادة عدد الكوادر البشرية، واستحداث مناصب جديدة، في هيئات الحكم 

 المحلي الموجودة في كل محافظة، وزيادة حجم المتطلبات االجتماعية.
  21/1/2016األيام، رام هللا، 

 

 لمجتمع الدوليلدونم في الضفة انتهاك للقانون الدولي وتحدي  1,500 عشراوي: مصادرة "إسرائيل" .9
وصفت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير : أ ف ب، رويترز -القدس المحتلة 

فة الغربية المحتلة، دونم جنوب مدينة أريحا في الض 1,500مصادرة ب الفلسطينية الخطوة اإلسرائيلية
بأنها "انتهاك للقانون الدولي وتحدي المجتمع الدولي )...( بحيث تمعن في سرقة األراضي وبخاصة 
غور األردن والذي تستهدفه باعتبار أنها تريد ضمه إلى إسرائيل". وطالبت المجتمع الدولي "بتدخل 

ينهي احتماالت السالم كليًا".  حقيقي وفاعل لوضع حد لمثل هذا العدوان الصارخ والخطير والذي
 ودعت إلى "محاسبة إسرائيل".

  21/1/2016الحياة، لندن، 
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 مشروع تحلية مياه غزة  مع "االتحاد من أجل المتوسط" السلطة تبحث .11
أشرف الهور: بدأت السلطة الفلسطينية ببحث مشروع تحلية مياه الشرب في قطاع غزة، الذي  –غزة 

، 2020خاصة في ظل التقرير الدولي الذي أشار إلى أنه بدخول عام يعاني من ويالت وحصار، 
 سيكون من المستحيل العيش في هذا القطاع الساحلي، ما لم تحل أزماته المتفاقمة.

وبحث وزير الخارجية رياض المالكي، وفق بيان لوزارته، مع األمين العام لالتحاد من أجل المتوسط، 
، سبل تسريع العمل بمشروع اإلسبانيةفي االتحاد في برشلونة ومع كامل الفريق الدولي العامل 

وقال المالكي إنه مع وصول الموافقة المبدئية "تحرك الجانب الفلسطيني فورا من  التحلية في غزة.
أجل البدء عمليًا بالخطوات األولى على األرض لتنفيذ هذا المشروع الحيوي واالستراتيجي 

فق على "خطوات عملية" أساسها وصول وفد رسمي فلسطيني في الفلسطيني". وأشار إلى أنه ات
العاشر من الشهر القادم، برئاسة رئيس سلطة المياه لتحديد خارطة طريق تفصيلية للتحرك تشمل 

 متابعة الجهات الرئيسة المعنية بالمشروع وخاصة البنك الدولي وبنك االستثمار األوروبي وغيرهما.
، وتوفير 2016 التحضير لمؤتمر مانحين في األول من يونيو/ حزيران ، بحثإلسبانياوخالل زيارته 

المبالغ المالية المطلوبة لتنفيذ المشروع بمراحله الثالث. ووفق بيان الخارجية وافق أمين عام االتحاد 
من أجل المتوسط على زيارة دولة فلسطين قريبا، الستكمال هذه الجهود ولضمان الخروج بالنتائج 

 المطلوبة لنجاح تلك الجهود حسب الخطط المطروحة.اإليجابية 
  21/1/2016القدس العربي، لندن، 

 

 دوالر ألف 15مشروعًا بقيمة  50وزير العمل يعلن عن تمويل  .11
شهال، عن  أبوأعلن وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل مأمون : غزة

المشاريع، والسداد بعد سنتين أو ثالث سنوات  دوالر ألصحاب ألف 15مشروع بقيمة  50تمويل 
 لتغطية كافة المشاريع عن طريق منحهم قروض.

وأفاد أبو شهال خالل كلمته خالل إطالق جهود مجلس التشغيل والتدريب المهني المحلي في قطاع  
غزة، أن المشاريع سيتم تمويلها من قبل الصندوق الفلسطيني للتشغيل ومن خالل بعض مؤسسات 

 العاملة في القطاع، كمبادرة من قبل الصندوق لدعم جهوده قراضاإل
المسابقات لها عبر مجلس التشغيل والتدريب المهني المحلي في قطاع غزة،  إجراءأوضح أنه سيتم 

عن  أعلنمشيرًا إلى أن صاحب المشروع سيتمتع بفترة سماح لغاية عامين منذ استالمه القرض، كما 
دوالر للواحدة عبارة عن قرض ميسر سيستفيد  ألف 15ن منحة بقيمة نية الصندوق تقديم خمسي

 من سنتين وبنسبة فائدة متدنية. ألكثرصاحبه من فترة سماح 
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فلسطينية تعيش تحت خط الفقر، مشيرًا إلى ارتفاع  أسرة ألف 320وأوضح أبو شهال أن أكثر من 
 .%70من  أكثر ىإلكبير في نسبة البطالة في صفوف الفتيات الفلسطينيات وصلت 

وأشار إلى أن قطاع غزة يعيش أوضاعًا اقتصادية سيئة للغاية على جميع الصعد بسبب الحصار 
، % 50والحروب المتتالية والتي أوصلت نسبة البطالة في صفوف العاملين فيه إلى ما يقارب إلى 

 إضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر.
في دعم المبادرات والتعاونيات في الضفة الغربية  كما تحدث عن نجاح الصندوق الفلسطيني للتشغيل

نجاحات هائلة، منوهًا إلى أن الصندوق والحكومة الفلسطينية على اتصال مع العديد من  أثبتتوالتي 
ندونيسيادول العالم وأبرزها قطر وتركيا وماليزيا  وسلطنة بروناي واليابان وكوريا  أفريقياوجنوب  وا 

 للحصول على التمويل.
 20/1/2016، ة الرأي الفلسطينية لإلعالموكال

 
 العقيدة الثابتة ألجهزة السلطة أصبحت حماية أمن االحتاللحماس ردًا على اعترافات ماجد فرج:  .12

دعت حركة حماس إلى حملة وطنية لمواجهة التنسيق األمني الذي تقوده أجهزة أمن السلطة بالضفة 
زهري، في تصريح صحفي يوم األربعاء، أن اعتراف  وأكد الناطق باسم الحركة، سامي أبو المحتلة.

عملية ضد االحتالل خالل االنتفاضة يمثل دلياًل  ٠٢٢ماجد فرج بأن أجهزة أمن السلطة أحبطت 
 على دور األجهزة األمنية في خدمة أمن االحتالل ومحاربة االنتفاضة الفلسطينية.

وطني وتدلل على أن تصريحات قيادة وشدد أبو زهري على أن تلك األجهزة تعمل ضد اإلجماع ال
 السلطة حول وقف التعاون األمني مع االحتالل هي مجرد شعارات فارغة المضمون.

وأشار إلى أن تصريحات ماجد فرج بأن الحفاظ على التنسيق األمني مهم يدلل على أن حماية أمن 
تدعو إلى حملة وطنية  وقال أبو زهري إن حركة حماس االحتالل أصبح عقيدة ثابتة لهذه األجهزة.

في مواجهة هذا التدهور الوطني واألخالقي ألجهزة أمن السلطة، مؤكدًا أن كل هذه الممارسات لن 
 تنجح في إجهاض االنتفاضة أو توفير األمن لالحتالل.

عملية ضد 200وكان مدير مخابرات أجهزة السلطة ماجد فرج قد اعترف بإحباط األجهزة تنفيذ 
فلسطيني خالل األشهر الثالثة الماضية منذ بدء  100يلي، واعتقال أكثر من االحتالل اإلسرائ
 انتفاضة القدس.

 20/1/2016موقع حركة حماس، غزة، 
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 وطعنة في خاصرة االنتفاضة فرج فضيحة سياسية تصريحاتقراطية": و "الديم .13
ير جهاز وصفت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" تصريحات مد: مظلوم خلدون-رام هللا 

"المخابرات العامة" الفلسطيني، ماجد فرج بـ "الفضيحة السياسية"، مؤكدة أنها "تشكل غطاًء لسياسة 
ورأت الديمقراطية في بيان لها، أن تصريحات  القتل واإلعدام اليومي، وطعنة في خاصرة االنتفاضة".

، 2015آذار/ مارس فرج تنطوي على "مخالفة صريحة" لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في 
وقرارات اللجنة التنفيذية، والتي أجمعت على التحلل من قيود اتفاق أوسلو، وفي مقدمتها وقف 

 التنسيق األمني.
عملية للمقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي، في حين  200وقالت إن تصريحات فرج ومفاخرته بإحباط 

ب االحتالل والمستوطنين، يؤكد لم يتحدث عن دور تلك األجهزة في حماية شعبنا من إرها
وأشارت إلى ضرورة التوقف عن "التصريحات  "المحاوالت الرامية إلجهاض االنتفاضة"، وفق بيانها.

الضارة، والغير مسؤولة"، والتي تنسجم مع الوظيفة التي يريدها االحتالل للسلطة الفلسطينية، كـ 
 السلطة لمواجهة وقمع االنتفاضة"، وفق تقديرها."وكيل ثانوي لحماية أمن إسرائيل، والزج بأجهزة أمن 

 20/1/2016قدس برس، 
 

 محاكم الوطنيةلل قالة قادة األجهزة األمنية وتقديمهمإلموقف وطني جامع تطالب ب"األحرار"  .14
طالبت حركة "األحرار" الفلسطينية بـ "موقف وطني جامع يدفع إلى إقالة : خلدون مظلوم -رام هللا 

وذكرت في بيان لها، أن أمن السلطة  جهزة األمنية وتقديمهم إلى المحاكم الوطنية".ومحاسبة قادة األ
ارتكب "جرائم" من خالل التعاون األمني مع االحتالل، مؤكدًة أن التنسيق األمني "خيانة وطنية"، 

 .وداعية لعدم ترك هذه األمور تتراكم لدرجة قد تدفع إلى أشكال من الفوضى والفلتان، حسب تعبيرها
واعتبرت "األحرار" أن تصريحات مدير جهاز "المخابرات العامة" الفلسطيني، ماجد فرج ومفاخرته 

على دور أمن السلطة في تسليم أفراد  عملية للمقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي دليل 200بإحباط 
ق النار خلية نابلس، "خلية ايتمار"، )وهي خلية عسكرية تابعة لحركة "حماس" ونفذت عملية إطال

 (.2015بالقرب من مستوطنة "إيتمار" شرقي نابلس في شهر كانون أول/ أكتوبر 
 20/1/2016قدس برس، 

 
 لنا العسكرية حق   قدراتناحماس: تطوير  .15

شدد القيادي وعضو المكتب السياسي في حركة حماس، زياد الظاظا، على أن تطوير : أحمد صقر
يستطيع أن ينازعنا فيه أحد"، الفتا إلى أن اإلدارة األمريكية  حركته لقدراتها العسكرية هو "حق لنا، وال
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"تسلح االحتالل اإلسرائيلي، الذي يقوم حاليا بمناورات عسكرية بالذخيرة الحية على كل الحدود 
" إن حماس، 21وقال لـ"عربي الفلسطينية، من أجل مجابهة كل القوى في المنطقة"، بحسب تعبيره.

ور من قدراتها المختلفة لـ"صد أي عدوان صهيوني، ووقف إرهاب عبر جناحها العسكري، تط
االحتالل المستمر بحق الشعب الفلسطيني"، مضيفا: "من حقنا حماية الكل الفلسطيني من الكيان 

 الصهيوني المجرم، الذي يحظى لألسف بدعم من أمريكا وبعض القوى المحلية واإلقليمية".
ا االحتالل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أصبحت بعد ثالثة حروب شنه وبّين أن حماس،

"أقوى وتمتلك القدرة على أن تحافظ على كل مكونات الشعب الفلسطيني"، مضيفا في رسالته 
 لالحتالل: "ارحل، فليس لك إال أن تترك أرضنا ومقدساتنا"، وفق تعبيره.

 21/1/2016"، 21موقع "عربي 
 

 البحثقيد رتها لفتح معبر رفح وتبحث استئناف الجهود إلبقائها فصائل غزة تتمسك بمباد ":األيام" .16
قالت مصادر سياسية موثوقة إن مبادرة معبر رفح التي قدمتها الفصائل في قطاع غزة  حسن جبر:

وأكدت المصادر ذاتها في  ما زالت قائمة بخالف ما أشيع مؤخرا عن تجميد أو فشل المبادرة.
فشل  أنزال مفتوحا أمام "حماس" للرد على مبادرة الفصائل خاصة بعد الباب ما أنأحاديث لـ"األيام" 

وأشارت إلى أن الفصائل التي قدمت المبادرة )ماعدا  االجتماع األخير معها في التوصل إلى اتفاق.
 فشلها. أوتعلن تجميد  أنفتح وحماس( تصر على إبقاء المبادرة قائمة رافضة 

الفصائل تبحث فيما بينها عن كيفية استئناف الجهود مرة  أن ورغم أن الملف لم يشهد أي جديد إال
 أخرى إلبقاء المبادرة على طاولة البحث والنقاش.

 أنوكانت الفصائل التقت حركة حماس في غزة بناء على طلبها من اجل سماع رأيها في المبادرة إال 
م حكومة التوافق لكامل األخيرة بادرت خالل االجتماع إلى تقديم مقترحين، األول يطالب باستال

الفصائل رفضت المقترحين ما  أنالمسؤولية في غزة والثاني يدعو لجنة فصائلية الستالم المعبر، إال 
دفع ممثلي "حماس" في االجتماع إلى طرح بعض القضايا الفنية المتعلقة بالمبادرة لينتهي االجتماع 

ولة إعطاء صورة إيجابية عما جرى إال وخرجت الفصائل من االجتماع محا. دون التوصل إلى اتفاق
وبدأ الطرفان في  األمور اتضحت بعد ذلك اثر التصريحات المتبادلة بين الفصائل و"حماس". أن

 تحميل الطرف اآلخر المسؤولية ما أوحى بفشل المبادرة.
 21/1/2016األيام، رام هللا، 

 
 



 
 
 
 

 

 14 ص                                              3819 العدد:        21/1/2016الخميس  التاريخ: 
  

 اإلنسانيدولة فلسطين تخضع لقواعد القانون الدولي  أراضيالقواسمي:  .17
قال المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، إن بيع أو تأجير األراضي أو العقارات : رام هللا

هو خط أحمر وخيانة للوطن والدين ولشعبنا المناضل، وكل من تسول له نفسه  اإلسرائيليللمحتل 
ين المحتلة التصرف باألراضي أو العقارات فهو يكون خارج القانون المعمول به في دولة فلسط

وأوضح القواسمي في تصريح صحفي، يوم األربعاء، تعقيبا على ما تم  ويجب مالحقته قانونية.
إعالنه من تسريب جديد لعقار فلسطيني لصالح جمعية "عاد" في منطقة سلوان في القدس، أنه ووفقا 

يع أو استيالء أو ، ال يجوز لدولة االحتالل أن تقوم بأي عملية شراء و باإلنسانيللقانون الدولي 
دولة محتلة استنادا لقرارات األمم  إسرائيلتأجير لألراضي أو الممتلكات الفلسطينية، باعتبار أن 

"الضفة الغربية بما فيها  67، والتي اعتبرت أن األراضي التي احتلت عام 338، 242المتحدة خاصة 
ة، وخاصة االتفاقية الرابعة لسنة القدس وقطاع غزه" أرض محتلة وتسري عليها اتفاقيات جنيف األربع

، خاصة 1907نظام الهاي من العام  إلى، والمتعلقة بحماية المدنيين وقت النزاع، إضافة 1949
 بالمحافظة على الممتلكات الخاصة وهي اتفاقية عرفية ملزمة إلسرائيل. إسرائيلالتي تلزم  46المادة 

صول دولة فلسطين على صفة الدولة بصفة وأكد أن هذا الوضع استمر ويظل مستمرا قبل وبعد ح
، والتي اعترفت خاللها الجمعية العمومية بأن أراضي الضفة الغربية بما فيها 67مراقب في الدورة 

القدس وقطاع غزة هي أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، ولذا تطبق عليها كافة القوانين واألنظمة 
 عضوا أو دولة بصفة مراقب.الدولية المتعلقة بالدول سواء كانت دولة 

 20/1/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

 حرب إلمكانية وقوعتهيئة الرأي العام يأتي لحماس العسكرية قدرات عن معطيات: حديث "إسرائيل"  .18
رأى محللون فلسطينيون أن تركيز االحتالل اإلسرائيلي على الحديث عن تطوير حركة : أحمد صقر

لقدراتها العسكرية، وهو ما اعتبرته الحركة حقا لها، يأتي لتهيئة الرأي العام اإلسرائيلي حماس 
إلمكانية حدوث حرب محدودة، ولكن ربما ليست قريبة، في غزة، غير أن نتائج مثل هذه الحرب لن 

 وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قد قالت في تقرير لها نشر الشهر الجاري، تختلف عن سابقتها.
إن "حركة حماس نجحت بتحسين قدراتها القتالية وا عادة شبكة األنفاق التي تضررت في الحرب 

هو ذاته  1948األخيرة"، مضيفة أن عدد األنفاق التي يتم حفرها من قطاع غزة باتجاه أراضي عام 
 .2014الذي كان قبل حرب 
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أفرادها خالل عملهم داخل واعتبرت الصحيفة أن إعالن "كتائب القسام" عن فقدانها العديد من 
األنفاق، ليس له داللة سوى أن الكتائب "تستبق الزمن إلعادة مشروع األنفاق إلى سابق عهده"، وفق 

 قوله الصحيفة.
وفي هذا السياق، قال الخبير في الشأن اإلسرائيلي، عدنان أبو عامر، إنه "كان مفاجئا أن تتحدث 

في األيام واألسابيع األخيرة، وبوتيرة متزامنة، عن تحضيرات  اآللة الدعائية لدى االحتالل اإلسرائيلي
حركة حماس للحرب القادمة، وترميم األنفاق وتطوير قدراتها الصاروخية"؛ مرجحا أن يكون هناك 
"توجيه من جهات سياسية وأمنية وعسكرية إسرائيلية، بضرورة الحديث في هذا الموضوع"، وفق 

"ليس بالضرورة أن يكون هذا الحديث هو مقدمة لحرب جديدة"،  "، أنه21وأوضح لـ"عربي تقديره.
معبرا عن اعتقاده بأن "المنظومة اإلعالمية اإلسرائيلية الموجهة من قبل الجهات الرسمية، بحاجة إلى 
تهيئة الرأي العام اإلسرائيلي إلمكانية حدوث مواجهة عسكرية محدودة ومفتوحة مع حركة حماس، 

 تكون قريبة". ولكن ليس بالضرورة أن
وأكد أبو عامر أن سعي االحتالل إلى "تضخيم" قدرات حماس العسكرية، يأتي كـ"محاولة للفت أنظار 
الجمهور اإلسرائيلي لهذه المسألة المهمة"، في حين لم يستبعد أبو عامر أن "يهرب نتنياهو إلى 

أن حكومته الحالية  األمام ويفتعل مواجهة عسكرية أو حرب محدودة مع قطاع غزة، إذا ما قدر
الضيقة ستفشل في وقف االنتفاضة التي تجري أحداثها اآلن في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، 

 أو أن تنتقل إلى مستويات مسلحة أخرى".
أما المختص في الشأن اإلسرائيلي عمر جعارة، فيرى أن "العدو المركزي" لرئيس الحكومة اإلسرائيلية 

الوقت الحالي، هي "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وعمودها الفقري بنيامين نتنياهو، في 
 حماس"، مؤكدا أن االحتالل ينظر إلى قطاع غزة بأنه "مسألة مستعصية عليه"، بحسب قوله.

" أن تركيز االحتالل على الحديث عن قدرات حماس العسكرية، يمكن رؤيته من 21وأوضح لـ"عربي
حتالل يراقب ما تقوم به حماس في قطاع غزة، من خالل تحصنها زاويتين، األولى هي أن "اال

واستفادتها من تجاربها السابقة، وهو ما يشير إلى أن أي مواجهة جديدة مع االحتالل لن تختلف 
 نتائجها عن الحروب السابقة، والنتيجة: ال حرب".

ماس، وهنا ال بد لالحتالل أما الزاوية الثانية، حسب جعارة، فهي أن االحتالل "يتوقع أن تهاجمه ح
من الدخول في حرب رابعة مع المقاومة الفلسطينية في غزة"، الفتا إلى أن االحتالل خالل تلك 
الحرب "سيأخذ بتوصية الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرز التي قال فيها: ال ترسلوا أوالدنا إلى الجحيم، 

 وفق تقديره.وبالتالي لن تكون المعركة برية بأي شكل من األشكال"، 
 21/1/2016"، 21موقع "عربي 
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 السلطة إلى ضرورة أخذ دورها الحقيقي تجاه قضية القيق وباقي األسرى قيادي بحماس يدعو .19
في قضية إضراب الصحافي األسير محمد القيق فقد أعلنت نقابة : أبو سعدى فادي -رام هللا 

في رام هللا عن إضراب عدد من  الصحافيين الفلسطينيين في مؤتمر صحافي عقد في مقر النقابة
 أعضائها عن الطعام تضامنًا مع القيق سواء في مقر النقابة أو كل من يريد ذلك من موقع عمله.

 محمد ودعا القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد إلى توسيع رقعة وحّدة التضامن مع األسير
يوما على التوالي، وضرورة  57ذ القيق الذي يخوض إضرابا عن الطعام داخل سجون االحتالل من

العمل الجاد والفّعال من أجل إحداث أكبر قدر ممكن من الضغط على سلطات االحتالل خصوصا 
 مع دخول القيق في حالة الخطر الشديد وخضوعه لعملية إنعاش الستعادة وعيه.

الصحية  وكشف شديد أن ضغوطات االحتالل المختلفة التي يتعرض لها القيق رغم تدهور حالته
لهي دليل على أن سلطات االحتالل ال تأبه لحياة األسرى وال لمعاناتهم وهو ما يستوجب من كافة 
شرائح الشعب الفلسطيني وقفة جدية في وجه االحتالل، ومن الفعاليات المناهضة لالحتالل خالل 

ية القيق وباقي االنتفاضة. ودعا شديد السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أخذ دورها الحقيقي تجاه قض
األسرى، مطالبا إياها بعدم االنتظار أكثر من ذلك حتى يحدث ما ال يتمناه أحد، فيما طالب كافة 
الجهات الحقوقية بتكثيف زيارتها للقيق إلشعاره بأن الشعب خلفه، وإلشعار سلطات االحتالل بأن 

 ق األسرى في السجون.الشعب كله يترقب حالة القيق عن كثب، ولن يسكت عن جرائم االحتالل بح
 21/1/2016القدس العربي، لندن، 

 
 إحباط عملية طعن في الخليل يد عياالحتالل  .21

يوم األربعاء، لعملية  جيش االحتالل اإلسرائيلي، إحباط قواته ظهر األخرس: اّدعى زينة- الخليل
 المحتلة(.طعن حاول شاب فلسطيني تنفيذها على مفترق "بيت عينون" قضاء الخليل )جنوب القدس 

وذكرت صحيفة /معاريف/ العبرية على موقعها اإللكتروني، أن قوة عسكرية إسرائيلية اعتقلت شابًا 
فلسطينيًا على مفترق "بيت عينون" قرب بلدة "سعير" شرق الخليل، وذلك عقب محاولته طعن أحد 

 سكين كانت بحوزته، وفق الصحيفة. باستخدامجنودها 
عن أية إصابات في صفوف الجنود، حيث تم اعتقال الشاب الذي لم  وأضافت أن العملية لم تسفر

 يتم الكشف عن هويته بعد، ونقله لجهة مجهولة.
شبان فلسطينيين في نفس المنطقة التي اعتقل فيها الشاب بدعوى  8وقتل جيش االحتالل اإلسرائيلي 

 ة "انتفاضة القدس".تنفيذ عمليات طعن أو مجّرد المحاولة على حاجز "بيت عينون"، منذ بداي
 20/1/2016، قدس برس
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 على التوالي 20القسام إبراهيم حامد لليوم الـ بسابق ال ياديقالاالحتالل يواصل عزل  .21
قالت زوجة القيادي في "كتائب القسام"، )الذراع العسكري لحركة حماس(، : خلدون مظلوم - رام هللا 

ت االحتالل اإلسرائيلي، واصلت عزل إبراهيم أم علي حامد، إن إدارة سجن "هداريم" التابع لسلطا
وأشارت في حديث لـ "قدس برس"، يوم األربعاء، إلى أن إدارة السجن  على التوالي. 20حامد لليوم الـ 

 230التي تحتجز فيها األسير حامد، "وُيغرم بمبلغ  االنفراديةسحبت األجهزة الكهربائية من الزنزانة 
 ًرا( عن كل أسبوعين".دوال 60)ما يعادل الـ  شيكالً 

وأفادت "أم علي" أن سلطات االحتالل منعت عن حامد الزيارة العائلية أو اللقاء بذويه، الفتة النظر 
 إلى أن االحتالل "ال تسمح لألسير إبراهيم حامد بالزيارة إال مرة كل عام".

غربية المحتلة(، يقضي ُيشار إلى أن األسير إبراهيم حامد، )قائد كتائب القسام سابًقا في الضفة ال
مدينة ب، من حي "اإلرسال" 2006أيار )مايو(  23مرة، عقب اعتقاله بتاريخ  54حكًما بالسجن المؤبد 

 البيرة )الواقعة شمال القدس المحتلة(.
 20/1/2016، قدس برس

 
 تدعو األونروا للتراجع عن تقليص خدماتهابرام هللا  واإلسالميةالقوى الوطنية  .22

نفذت القوى الوطنية واإلسالمية لمحافظة رام هللا والبيرة، اليوم األربعاء، وقفة أمام مقر  :اوف –رام هللا 
وكالة غوث وتشغيل الالجئين "األونروا" في رام هللا، احتجاجا على تقليص الخدمات الكبية المقدمة 

د من النشطاء، وشارك في الوقفة االحتجاجية اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة، وعد للمخيمات.
وممثلي الفعاليات الشعبية، وتم تسليم مذكرة تتعلق بقرار الوكالة تقليص الخدمات الطبية المقدمة 

وطالبت القوى في رسالتها، وكالة "األونروا" بإلغاء قراراتها بتقليص الخدمات  للمخيمات الفلسطينية.
لقرارات المجحفة التي اتخذتها الصحية فورا، مشيرة إلى أن العديد من الضحايا يسقطون جراء ا
 الوكالة في لبنان السيما الخدمات الصحية التي يتلقاها أبناء شعبنا.

 20/1/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 في بيروت وصيداألونروا مكتبين لتغلق  واللجان الشعبية الفلسطينية والقوى الوطنية الفصائل .23
سالمية الفلسطينية واللجان الشعبية وقادة األمن الوطني أعلنت الفصائل والقوى الوطنية اإل :بيروت

الفلسطيني في بيروت، أن وفدًا منها "أغلق مكتب منطقة لبنان الوسطى لوكالة "أونروا" في منطقة 
الكوال، تنفيذًا للمرحلة الثانية من قرارات اللجنة القيادية الذي عقد في السفارة الفلسطينية األسبوع 
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غالق مكاتب مديري المناطق في الوكالة، وسبقه بيومين إغالق مكاتب مديري الماضي والقاضي بإ
 المخيمات". وتأتي الخطوة في إطار االحتجاج على تقليص الوكالة الدولية خدماتها.

وأوضح بيان مشترك أنه "يبقى من قرارات اللجنة القيادية لهذا األسبوع تنفيذ االعتصام المركزي غدًا 
 ي لـ "أونروا"، مقابل المدينة الرياضية والذي ستشارك فيه جميع مخيمات لبنان".أمام المركز الرئيس

ونفذت القوى الفلسطينية واللجان الشعبية، بمشاركة عدد من أبناء مخيمات صيدا، اعتصامًا أمام 
 ، وأغلقوه احتجاجًا على "السياسة التعسفية التي تتبعهاالهاللية-صيدامكتب مدير "أونروا" في منطقة 

الوكالة بحقهم". ورفع المعتصمون األعالم الفلسطينية والفتات تؤكد "حقهم في االستشفاء والتربية 
 وضرورة أن تتحمل الوكالة مسؤولياتها تجاههم".

 21/1/2016الحياة، لندن، 
 

 بينيت: أحمل سالحي لقتل الفلسطينيين .24
الحتالل وزعيم حزب البيت اليهودي قال ما يعرف بوزير التربية والتعليم في حكومة ا القدس المحتلة:

وجاءت كلمات بينيت  المتطرف نفتالي بينيت إنه يحمل السالح معه من أجل "قتل الفلسطينيين ".
يوم األربعاء في رد له على أسئلة عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة النائب باسل 

 ل اإلعالم.غطاس، حول حمله السالح كما ظهر ذلك في صور نشرت عبر وسائ
وحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإن بينيت رد علـى غطـاس قـائاًل "إذا مـا تعرضـت لحـادث إرهـابي 
ن كنت متواجدا في مكان يهاجم فيـه إرهـابي مـواطني دولتـي فـإنني  فإنني سأطلق النار على المنفذ، وا 

 لن أتردد في فعل ذلك أيضا".
كــان يحمــل ترخيصــا لســالحه، وعــن دور حراســه ووجــه النائــب غطــاس أســئلة أخــرى تتعلــق فيمــا إذا 

األمنيــين، فــرد بينيــت بــالقول "بالتأكيــد ســأرخص بنــدقيتي، أمــا عــن حراســي فإنــه فــي أي موجــة إرهابيــة 
 يجب الدفاع عن أنفسنا، هذا واجب أخالقي من الدرجة األولى والقاعدة تقول القادم لقتلك اقتله أوال".

 20/1/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 شاكيد تطالب بإقامة "دولة كردية انفصالية" في العراق .25
" فــي حكومــة عــدلنقلــت صــحيفة "يــديعوت أحرنــوت" العبريــة، عــن "وزيــرة ال: خلــدون مظلــوم - الناصــرة

 االحتالل اإلسرائيلي "آيليت شاكيد"، دعوتها إلى إقامة "دولة كردية انفصالية" في العراق.
"، والـذي انتهـى أمـس 2016اركتها فـي مـؤتمر "اسـتراتيجية إسـرائيل جاءت تصريحات شاكيد خالل مش

الثالثـاء، بمعهـد "دراسـات األمـن القـومي اإلسـرائيلي" فـي جامعـة تـل أبيـب بالـداخل الفلسـطيني المحتــل 
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وأشــارت شــاكيد إلــى أن المطالبــة بدولــة كرديــة بصــورة علنيــة يــأتي لكــي تكــون "فاصــاًل بــين  .48عــام 
يران وترك  يا، من أجل تقوية مواقف األطراف المعتدلة بالمنطقة"، وفق قولها.إسرائيل وا 

وتابعت: "نحن نشهد عملية تفكك الدول القومية، والتي قامت عوًضا عنها قوى إسالمية، مثـل داعـش 
يران بعد االتفاق النووي، وقيام دولة كردية مصلحة عالمية استراتيجية واضحة".  وا 

يل" ببنــاء "جســور سياســية واقتصــادية وثقافيــة" مــع األكــراد فــي وشــددت علــى ضــرورة أن تقــوم "إســرائ
 العراق وتركيا، ليكونوا "شركاء استراتيجيين في جبهة واحدة".

وقالـت الـوزيرة فـي حكومـة االحـتالل إنـه علـى "إسـرائيل" أن تعلـن صـراحة دعمهـا لمـا أسـمته "تطلعـات 
الشـمالية مـن سـوريا والعـراق"، مؤكـده الشعب الكـردي فـي حكـم ذاتـي علـى األراضـي الواقعـة بالمنـاطق 

 أن "الشعب الكردي شريك للشعب اإلسرائيلي".
 20/1/2016قدس برس، 

 
 رى في األفق إمكانية إقامة دولة فلسطينيةأال  :هرتزوج .26

رئـيس المعارضـة اإلسـرائيلية، رئـيس حـزب  ، أنبرهوم جرايسـي، عن 21/1/2016الغد، عم ان، ذكرت 
ف أمــس، عــن خططتــه السياســية التــي ألمــح لهــا فــي األشــهر األخيــرة، "العمــل" يتســحاق هرتــزوج كشــ

وتـتلخص فعليــا باالنفصــال مـن جانــب واحــد عـن الفلســطينيين فــي الضـفة. وقــال فــي مقابلـة مــع إذاعــة 
جــيش االحــتالل اإلســرائيلي، إنــه ال يــرى فــي األفــق إمكانيــة إقامــة دولــة فلســطينية، وألقــى اللــوم علــى 

 نياهو، وعلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.رئيس الوزراء بنيامين نت
وقــال هرتــزوج فــي المقابلــة ذاتهــا، "إننــي أنظــر إلــى الواقــع، وأراه معقــدا، إذ ال أرى بقــدرة الواقــع القــائم، 

مـازن، يـدحر الواحـد منهمـا اآلخـر، أن يكـون باإلمكـان تطبيـق اتفـاق الـدولتين.  وأبـوالذي فيه نتنيـاهو 
مفاوضات بشأنه، ولكننـي ال أرى القـدرة علـى فعـل هـذا، فـي هـذه المرحلـة،  إنني أطمح له، وأريد إدارة

ــــم هــــذا الواقــــع، وفــــي صــــلبها ضــــرورة االنفصــــال عــــن  وبنــــاء عليــــه، يجــــب اتخــــاذ قــــرارات أمنيــــة تالئ
وتابع هرتزوج داعيا إلى اسـتكمال جـدار االحـتالل علـى أراضـي الضـفة، وخاصـة حـول  الفلسطينيين".

قريــة فلسـطينية فــي القـدس، قــال إنهـا لــم  38مــر الثـاني، هــو فصـل مــا أسـماها الكتـل االسـتيطانية. واأل
تكن في أي يوم في المدينـة، وغالبيتهـا السـاحقة باتـت تعـد مـن ضـواحي القـدس، وبحـوزة غالبيـة أهلهـا 

"مـؤتمر أمنـي  إلـىبطاقات خاصة بالمقدسـيين، وبشـكل خـاص ضـاحيتي العيسـاوية وشـعفاط. ثـم دعـا 
 اع خطوات لبناء الثقة مع الجانب الفلسطيني، التي يرفض تطبيقها نتنياهو".لدول المنطقة، واتب
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األخيرة توجهات يمينية واضحة، وأكثر من تعبير "االنفصـال عـن  األشهروكان هرتزوج قد أظهر في 
دولة فلسطينية، وهاجم هرتـزوج مـرارا رئـيس الـوزراء نتنيـاهو، داعيـا إيـاه  إقامةالفلسطينيين"، دون ذكر 

 يه ضربات أكبر للمقاومة الفلسطينية. لتوج
الليلـة قبـل الماضـية،  اإلسـرائيلياألمـن القـومي  أبحـاثوقال هرتزوج في خطاب له أمـام مـؤتمر معهـد 

ذا واصلنا التنكر للحقيقة، فمن شأن هذه أن تصبح انتفاضة أكثـر  "نحن في ذروة االنتفاضة الثالثة، وا 
وقال إنه "في ظل حكم نتنياهو لن يكـون تقـدم. فقـد وقـع  وحشية من سابقتيها، انتفاضة بروح داعش".

 نتنياهو اتفاقا دائما مع اليمين المتطرف ألنه يخافهم". 
وعــرض هرتــزوج أمــام المــؤتمر، خطتــه السياســية، وقــال: "أوال األمــن. اليــوم، عمليــا، ال يمكــن تطبيــق 

اس والتحـريض الـذي تقـوم بـه. اتفاق على دولتين في المدى الفوري. أوال يجـب المعالجـة الناجعـة لحمـ
عندي لن تكـون لحركـة حمـاس أي حصـانة. علـى كـل عمليـة سـيدفعون ثمنـا باهظـا جـدا. لـيس قصـفا 
عابثــا مــن الجــو علــى منــاطق فارغــة، بــل سنســتخدم القبضــة الحديديــة الفاعلــة، نعطــل لهــم التلفزيــون 

ن نقـل التعليمـات للمخـربين. واإلذاعة، وبعد ذلك لن تكون لهـم إنترنـت أو هـاتف خلـوي. لـن يتمكنـوا مـ
وشـدد هرتـزوج علـى موقفـه قـائال: "الجـيش  بما في ذلك ضـد قيـادتهم". –سنتخذ خطوات قاسية وحادة 

ســيبقى الجــيش الوحيــد غربــي نهــر األردن. وبعــد بضــع ســنوات، إذا مــا كــان هــدوء، أمــن،  اإلســرائيلي
المعتدلــــة. مصــــر، األردن، مــــع الــــدول العربيــــة  إقليمــــينتحــــدث علــــى مــــا ســــيأتي. نعقــــد مــــؤتمر أمــــن 

يران بقدر ال يقل عن إسرائيل، إن لم يكن أكثر".  السعودية ودول الخليج تخشى "داعش" وا 
هرتـزوج قـال خـالل خطابـه ، أن فـادي أبـو سـعدى، عـن 21/1/2016القـدس العربـي، لنـدن، وأضافت 

الجــدار الــذي  امأقــفــي مــؤتمر معهــد دراســات األمــن القــومي": اريئيــل شــارون قــام بعمــل صــائب عنــدما 
منــع تســلل الفــدائيين الفلســطينيين لكنــه لــم يســتكمل العمــل. نحــن نريــد اســتكمال العمــل واســتكمال بنــاء 

 الجدار الذي يفصل بيننا وبينهم".
ودعا هرتـزوج إلـى فصـل القـرى الفلسـطينية عـن القـدس الشـرقية وعنـدها "إعـادة توحيـد القـدس الحقيقيـة 

لذين سيكونون في الجانب الثاني من الجدار. "وأضاف: "العيسوية من دون مئات آالف الفلسطينيين ا
 ليست جزءا من عاصمة إسرائيل األبدية ولن تكون وكذلك مخيم الالجئين شعفاط."

وقال هرتزوج إنه حذر نتنياهو والـرئيس الفلسـطيني محمـود عبـاس مـن انـدالع انتفاضـة، لكنـه لـم يجـد 
ا "وصــلنا إلــى فقــدان األمــن الــذي يعايشــه مواطنــو إســرائيل ال نتنيــاهو وال عبــاس شــركاء لمطلبــه وهكــذ

 اآلن. هذه صورة زعيمين على جانبي المتراس خائفين وكل ما يريدانه هو البقاء في السلطة".
وأضاف أنه لن يحدث أي تقدم مع نتنياهو "ألنه وقـع علـى تحـالف ثابـت مـع اليمـين المتطـرف. نحـن 

ق العـــودة لثالثـــة ماليـــين فلســـطيني. هـــذا مـــا يريـــده اليمـــين ال نريـــد ضـــم الضـــفة الغربيـــة والســـماح بحـــ
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مـن أن يسـتطيع وقفهـم  أضـعفالمتطرف بما في ذلك الكين وليفين وحوطـوبيلي مـن الليكـود ونتنيـاهو 
 معارضتهم". أو
 

 حول عملية عسكرية وسالح فاينشطاين: أشكنازي أفشى أسراراً  .27
لية يهـودا فاينشـطاين، عـن أن رئـيس أركـان كشف المستشار القضائي للحكومة اإلسـرائي: بالل ضاهر

الجيش اإلسرائيلي األسـبق غـابي أشـكنازي، أفشـى أسـرار عسـكرية بالغـة السـرية أمـام صـحفيين ووزيـر 
ليس مخوال لالطالع على أسرار كهذه. وجاء ذلك في تقرير أصـدره فاينشـطاين، يـوم األربعـاء، وأعلـن 

باز" رغم توصية الشرطة بإمكان تقديم لوائح اتهام من خالله عن إغالق ملف التحقيق في "قضية هار 
ضد أشكنازي ومسؤولين آخرين في الجيش، كما اعتبر المستشار القضائي أن إفشـاء أشـكنازي أسـرارا 

 ال تتضمن اتهاما جنائيا.   
ووفقا لتقرير المستشار القضائي، فإن أشكنازي كشف أمـام الصـحافي ايهـود يعـاري، مـن القنـاة الثانيـة 

فزيون اإلسرائيلي، معلومات حول عملية عسكرية سـرية نفـذها أحـد األذرع األمنيـة اإلسـرائيلية، كمـا للتل
كشــف أمامــه عــن ســالح ســري يحظــر التحــدث عنــه، خاصــة وأن أشــكنازي وقــع علــى االلتــزام بســرية 

ــة ثانيــة كشــف أشــكنازي أمــام صــحافيين ووزيــر لــيس مخــوال  الموضــوع. وأضــاف التقريــر أنــه فــي حال
الع علــى أســرار أمنيــة، عــن عمليــة عســكرية سـرية تــم تنفيــذها فــي الماضــي مــن أجــل أن تتبعهــا بـاالط

 عملية أخرى في المستقبل".
ووثق شريط مسجل تبرير أشكنازي على البوح السر األخير بأنـه أراد أن يقنـع الـوزير برأيـه وأن يجنـده 

مة اإلسـرائيلية بنيـامين نتنيـاهو، إلـى وتابع تقرير فاينشطاين أنه عندما استمع رئيس الحكو  إلى جانبه.
التسجيل الصـوتي، كـان رد فعلـه شـديدا ووصـف أقـوال أشـكنازي بأنهـا "فضـيحة الفضـائح". رغـم ذلـك، 
نما معلومات معينية وحسب.  قرر فاينشطاين أن الحديث ليس عن تسريب المعلومات السرية كلها وا 

 20/1/2016، 48عرب 
 

 روسية "من الدرجة األولى"أسلحة بعميدرور: حزب هللا تزود  .28
عادت تل أبيب لتؤكـد مـا كانـت قـد لّمحـت إليـه، وهـو أن أسـلحة روسـية متطـورة وصـلت : يحيى دبوق

إلــى حــزب هللا، مــن دون أن تعــارض موســكو. التأكيــد الجديــد صــدر عــن جنــرال إســرائيلي، هــو اللــواء 
قومي في إسرائيل. إذ أشـار، يعقوب عميدرور، الذي شغل في الفترة األخيرة منصب مستشار األمن ال

فـــي ســــياق كلمـــة ألقاهــــا فــــي مدينـــة "بتــــاح تكفــــا" وســـط فلســــطين المحتلــــة، ونقلـــت صــــحيفة "يــــديعوت 
أحرونوت" أبرز ما جاء فيها، إلـى أن حـزب هللا تـزود فـي اآلونـة األخيـرة بأسـلحة روسـية متطـورة جـدًا 
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وأوضـح أن هـذا السـالح جـرى كان الروس قـد زودوا بهـا الجـيش السـوري، مـن دون معارضـة روسـية. 
تمريره إلى حزب هللا، وهو متطور جدًا، "والروس يعلمون ما جرى، لكنني لم أسمع منهم أي معارضة 

 أو احتجاج ما".
وأضاف عميدرور: "هذا يعني أن السالح الروسي النوعي والمتطور من الدرجة األولى قد وصل إلـى 

لـدروع، وصـواريخ دفـاع جـوي أيضـًا متطـورة، إضـافة حزب هللا، بما يشمل صواريخ كورنيت المضادة ل
إلى منظومات صواريخ الياخونـت المضـادة للسـفن، القـادرة علـى ضـرب منشـآت اسـتخراج الغـاز وشـل 

وتنـاول عميـدرور "التنسـيق" القـائم بـين سـالحي الجـو الروسـي واإلسـرائيلي فـي  ميناَءي حيفـا واشـدود".
نشطة الجوية، لكن علينا أن ندرك أنه ليس تنسيقًا استراتيجيًا. سوريا، مشيرًا إلى أنه تنسيق يتعلق باأل

وقال: "ال أعتقد أن روسيا تبيـع سـالحًا مباشـرًة لحـزب هللا، لكـن مـا يحصـل هـو كسـر لقواعـد التصـرف 
 الروسية حيال هذه المسألة، بخالف ما كانت األمور عليه في السابق".

 21/1/2016، األخبار، بيروت
 

 على جدار كنيسة عتقل يهودي ين بتهمة كتابات معادية للمسيحيةية تالشرطة اإلسرائيل .29
يهــوديين يشــتبه بقيامهمــا  الثالثــاءأعلنــت الشــرطة اإلســرائيلية أنهــا اعتقلــت : أ ف ب -القــدس المحتلــة 

 بخط شعارات معادية للمسيحية على جدار كنيسة رقاد السيدة العذراء في القدس.
علـى كتابـات معاديـة للمسـيحيين باللغـة العبريـة علـى جـدار خـارجي  وعثرت الشرطة اإلسرائيلية األحـد

 في األشهر األخيرة. إسرائيلللكنيسة بينما تضاعفت الهجمات على أماكن العبادة المسيحية في 
ســنة، ســيمثالن األربعــاء أمــام  16ســنة و 15وأوضــحت الشــرطة ان المشــتبه بهمــا ويبلغــان مــن العمــر 

 يفهما.قديد تو محكمة في القدس للنظر في تم
 21/1/2016الحياة، لندن، 

 
 األردنمع  "يأمنجدار "تبدأ بناء  "إسرائيل" .31

أ.ف.ب: ذكــرت وزارة الــدفاع أن إســرائيل بــدأت هــذا األســبوع أعمــال بنــاء "جــدار امنــي" بــين  -القــدس 
 أراضيها واألردن.
ة والضفة الغربية المحتلـة، " تشيده إسرائيل بعد الجدار الفاصل بين الدولة العبريأمنىوهو رابع "جدار 

كــم علــى طــول  240وذلــك القــائم فــي هضــبة الجــوالن المحتلــة، والجــدار اإللكترونــي الــذي يمتــد علــى 
 حدودها مع مصر.
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ــدفاع بــدأ هــذا األســبوع وضــع  وجــاء فــي بيــان للــوزارة أن "فريقــا مــن دائــرة البنــاء والهندســة فــي وزارة ال
 ".األردنية-حدود اإلسرائيلية األجزاء األولى من الجدار األمني على ال

هفيــز المتحدثــة باســم الــوزارة، إن "هــدف الجــدار حمايــة المــواطنين اإلســرائيليين مــن أي  أرييــلوقالــت 
 تهديد امني آت من األردن".

وأضــاف البيــان، إن "الجــدار األمنــي علــى الحــدود األردنيــة مثــل الجــدار القــائم علــى الحــدود المصــرية 
 أبراج مراقبة ومراكز عمالنية ووسائل أخرى تقنية متطورة".والجوالن ويشمل طرقات و 

مليون  75كم بين منتجع إيالت في أقصى جنوب إسرائيل ووادي عربة بتكلفة قدرها  30وسيمتد على 
 بحسب البيان. 2016دوالر على أن تنتهي أعمال البناء في نهاية 

 21/1/2016األيام، رام هللا، 
 

 المستعمراتبعض  بالعمل فيفلسطينيين ال الالجيش اإلسرائيلي يسمح للعم .31
سمحت إسرائيل األربعاء لقسم من العمال الفلسطينيين بالعمل في : ف ب أ-ة الحيا –القدس المحتلة 

ــة بعــد يــومين مــن منــع اآلالف مــن التوجــه  بعــض المســتعمرات اإلســرائيلية فــي الضــفة الغربيــة المحتل
 لعملهم بعد مقتل مستعمرة طعنًا في منزلها.

وقالــت متحدثــة باســم الجــيش اإلســرائيلي إنــه سيســمح بــدخول مســتعمرات منطقــة جنــين والمســتعمرات 
 الثالث في منطقة بنيامين في الوسط بين القدس ورام هللا.

ويبقى المنع ساريًا فـي مسـتعمرات منـاطق بيـت لحـم والخليـل )جنـوب الضـفة الغربيـة( والقريبـة مـن رام 
مسـتعمرات األغـوار  بشـأنريبة من نابلس شمااًل. ولم تعط تفاصيل أكثر هللا وسط الضفة الغربية، والق

 شرق الضفة الغربية.
وبحسب المتحدثة فإن السماح بالدخول للمسـتعمرات سـيتم إعـادة تقييمـه باسـتمرار تبعـًا لتطـور الوضـع 

 األمني.
 21/1/2016الحياة، لندن، 

 
 واللبنانيةعلى الجبهتين السورية  مناورة إسرائيلية تحاكي حرباً  .32

أنهـــى الجـــيش اإلســـرائيلي يـــوم األربعـــاء، منـــاورة عســـكرية واســـعة، امتـــدت علـــى مـــدار : بـــالل ضـــاهر
 أسبوعين، حاكت دخول إسرائيل في حرب على الجبهتين السورية واللبنانية.  

وقــال بيــان صــادر عــن النــاطق العســكري اإلســرائيلي إنــه شــارك فــي المنــاورة كافــة الوحــدات الخاضــعة 
 الجبهة الشمالية في الجيش، إلى جانب سالحي البحرية والجو.لقيادة 
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وبحســب البيــان، فــإن هــذه المنــاورة هــي األولــى مــن نوعهــا وامتــدت علــى مــدار أســبوعين. "طــول مــدة 
المناورة ناع من الرغبة في وضـع قيـادة الجبهـة )الشـمالية( والوحـدات أمـام التحـدي األقـرب إلـى الواقـع 

 الص ناجعة"، وفقا للبيان.وتمكين إجراء عملية استخ
واعتبــر البيــان أن "المنــاورة التــي جــرى التخطــيط لهــا مســبقا وغايتهــا تحســين القــدرات، حّســنت بشــكل 

 ملموس قدرات قيادة الجبهة والوحدات".
ونقــل البيــان عــن قائــد الجبهــة الشــمالية للجــيش اإلســرائيلي، أفيــف كوخــافي، قولــه إن "المنــاورة عكســت 

من خالل التعاون مع أذرع الجـيش اإلسـرائيلي، مقابـل الجهـاد العـالمي وحـزب  تطبيق خطط عسكرية،
 هللا، في سوريا ولبنان".

طـــالق النـــار  وأضـــاف كوخـــافي أنـــه "فـــي إطـــار المنـــاورة جـــرى التـــدرب علـــى عمليـــة اجتيـــاح واســـعة، وا 
 ومهاجمة آالف األهداف في مجمل مواقع القتال، وبضمنها قرى ينشط فيها العدو".   
 20/1/2016، 48عرب 

 
 إجراء تحقيق خاص ضد منظمات حقوق إنسانمولت  جمعية "رجبيم""هآرتس":  .33

بينت معلومات وصـلت صـحيفة "هـآرتس" أن جمعيـة "رجبـيم"، التـي يجـري تمويلهـا مـن : هاشم حمدان
قبــل ســـلطات محليـــة، طلبـــت ومولـــت إجـــراء تحقيـــق خـــاص ضـــد منظمـــات حقـــوق إنســـان، وأن محققـــا 

 مامة لجمع معلومات ووثائق عن نشاط هذه الجمعيات.خاصا نبش سالت الق
هناك إلى الصـحف من وأشارت المعلومات إلى أن نتائج التحقيق تم تحويلها إلى حركة "إم ترتسو"، و 

وكانــت قــد تركــزت التحقيقــات فــي مكتــب المحــامي ميخائيــل ســفراد،  "يســرائيل هيــوم" و"مكــور ريشــون".
تي استخدمها المكتب، واسـتمرت مـدة تزيـد عـن سـنتين، حتـى وتم جمع معلومات من سالت القمامة ال

. وفــي حينــه قــدم ســفراد شــكوى فــي الشــرطة مفادهــا أنــه تمــت ســرقة مــواد داخليــة مــن 2013أيار/مــايو 
 مكتبه، إال أن الشرطة أغلقت الملف قبل ستة شهور.

 20/1/2016، 48عرب 

 
 القيق نادي األسير الفلسطيني: االحتالل غير مكترث بحياة األسير .43

قال مدير الوحدة القانونية في نادي األسير الفلسطيني المحامي جواد بولس، إن االحتالل يبدي تعنتًا 
( يومًا، احتجاجًا على 57غير مسبوق في قضية األسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ )

 اعتقاله اإلداري.
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أن قرار سكرتاريا المحكمة  وأضاف بولس في بيان صحفي صدر عن نادي األسير أمس األربعاء،
من  25العليا بتعيين جلسة لسماع االلتماس الذي قدمه نادي األسير، باسم األسير القيق في تاريخ 

القادم ينم عن عدم اكتراث واضح من قبل المحكمة ولما سيؤول إليه مصير  / فبرايرشهر شباط
مكانية حدوث وفاة مفاجأة ح  سب ما أكده األطباء.القيق، وذلك لخطورة وضعه الطبي وا 

 21/1/2016السبيل، عمَّان، 
 

 تستمر حتى نهاية العام "كل السور "األقصىحملة  .43
دونم  144كرّد فعل عملي أطلق ملتقى القدس الثقافي مؤخرًا حملة بعنوان "األقصى كل السور ... 

لمجتمع نحميه" هدفها الرئيس التعريف بالمفهوم الصحيح للمسجد األقصى المبارك بين فئات ا
كالجامع القبلي  –المختلفة، حيث أن المسجد األقصى هو كل ما دار عليه السور من قباب وأبنية 

دونم وذلك  144وأسبلة مياه وغيرها من المعالم، بمساحته الكاملة  ساحات-ومسجد قبة الصخرة 
سالمية موثوقة. كما عمد الملتقى في الحملة إلى إلقاء الضو  ء على جميع بحسب دراسات تاريخية وا 

معالم المسجد وخاصة المهملة منها التي ال تلقى اهتمامًا جماهيريًا أو إعالميًا األمر الذي أدى إلى 
على المسجد أو جزء منه وسلب  االستيالءاستهدافها من قبل الخطط الصهيونية التي تفضي إلى 

 ة فيه.أجزاء من أوقاته من خالل االقتحامات وأداء الصلوات التلمودية المزعوم
 21/1/2016السبيل، عمَّان، 

 
 اإلداري لألسير عمر البرغوثي ويعتدي بالضرب على أسرى االعتقالاالحتالل يثبت  .43

أبو سعدى: أفاد محامي نادي األسير الفلسطيني أحمد صفية أن محكمة االستئناف  فادي – رام هللا 
أمر االعتقال اإلداري لألسير عمر العسكرية لالحتالل اإلسرائيلي في "عوفر" أصدرت قرارًا بتثبيت 

 فبراير المقبل./ شباط  18شهور لينتهي في  ثالثةشهور إلى  ستةالبرغوثي، وذلك بتخفيضه من 
في غضون ذلك اعتدت قوات االحتالل على ثالثة أسرى بالضرب المبرح أثناء عملية اعتقالهم 

النادي جاكلين فرارجة التي زارت واحتجزت آخرين لعّدة ساعات في البرد القارس. وأشارت محامية 
جنديًا اعتقلوا األسير فراس ناصر مقبل  20األسرى في معسكر ومعتقل "عتصيون" إلى أن أكثر من 

عاما( من منزله في بيتونيا واالعتداء عليه بالضرب المبرح على كافة أنحاء جسده باستخدام  22)
يق وضع "مقالعا" على جسد األسير وهو األيدي واألرجل وأعقاب البنادق. مضيفة أن ضابط التحق
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عاما( من الخليل ونعمان  33وتعرض األسيران رأفت حسين شلش ) مكّبل اليدين والتقط له صورة.
 للضرب المبرح باأليدي وأعقاب البنادق خالل عملية اعتقالهما.  من رام هللا (عاما 19صالح حماد )

 21/1/2016القدس العربي، لندن، 

 
 التحركات الشعبية الفلسطينية ضد  قرارات األونروا لبنان: استمرار .43

فيما واصلت القوى الوطنية واإلسالمية واللجان الشبابية والشعبية : إبراهيمصالح، عمر محمد 
والحراك الشعبي في مخيم عين الحلوة، تحركاتهم الرافضة لقرارات  ،الفلسطينية في منطقة صيدا

ئين، هدأت حدة التحركات في مخيمات الشمال وقد غلب "األونروا" بتقليص خدماتها بحق الالج
 اإلحباط واليأس عليها.

وفي خطوة تحمل أكثر من داللة على جدية التحرك ضد الوكالة أقدمت القوى والمنظمات الفلسطينية 
أمس على إقفال المقر الرئيسي لـ"األونروا" في مدينة صيدا، حيث يوجد مكتب مدير خدمات الوكالة 

ة. رفع المعتصمون شعارات منددة بسياسات الوكالة تجاه الالجئين، وطالبوها بالتراجع عن في المنطق
قراراتها التي من شأنها "زيادة سخط أهالي المخيمات". ورفع المشاركون األعالم الفلسطينية والفتات 

لفها تؤكد "حقهم في االستشفاء والتربية وضرورة أن تتحّمل الوكالة مسؤولياتها تجاههم ومن خ
 المجتمع الدولي والدول المانحة".

وأكد فؤاد عثمان باسم "منظمة التحرير الفلسطينية" في صيدا أن هذا االعتصام بداية للتصعيد ضمن 
برنامج تحرك لن يهدأ أو يتوقف إال بعودة "األونروا" عن قراراتها، مهددًا بتصعيد التحركات اعتبارًا 

ضب الشعبي"، إضافة إلى االعتصام المركزي الشعبي من يوم غد الجمعة تحت شعار "يوم الغ
الحاشد أمام مكتب لبنان الرئيسي، مؤكدًا أن "هذه السياسة ال عالقة لها بأي أزمة مالية بل هو قرار 

 سياسي واضح".
هذا التحرك يأتي ردًا على قرارات الوكالة  أنمن جهته، أكد عضو اللجان الشعبية عدنان الرفاعي "

تهجير شعبنا من مخيمات لبنان"، محماًل المجتمع الدولي والدول المانحة المسؤولية  التي تهدف إلى
 الكاملة عن أوضاع الشعب الفلسطيني".

تراجعت حّدة التحركات ضد "األونروا"، ولكن من دون أن تتوقف بشكل نهائي، مع  ،في طرابلس
أيامها األولى، وذلك ألسباب اإلبقاء على بعض تلك التحركات الخجولة مقارنة مع انطالقتها في 

بعضها تنظيمي واآلخر بسبب حالة اليأس المسيطرة على الالجئين من جدوى تلك التحركات 
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وفعاليتها، فضاًل عن رفض شريحة أخرى محاولة استغاللها أو تحويلها إلى مطية لتحقيق أهداف 
 شخصية.

ونروا" في طرابلس، شارك فيه عدد من ونّفذت الفصائل واللجان الشعبية أمس، اعتصامًا أمام مقر "األ
ممثليها في الشمال وبعض الفلسطينيين الذين رفعوا أعالم ورايات والفتات تنتقد سياسة الوكالة، 

 وآخرها تطالبها بالعودة عن قراراتها، وذلك وسط حضور أمني من قوى أمن داخلي وجيش لبناني.
، وذلك باالتفاق مع إداراته، وتّم االتفاق أيضًا وقد تّم إقفال مكتب الوكالة بعد خروج الموظفين منه

 على إبقاء عيادات "األونروا" والمدارس مفتوحة وعدم إقفالها، ألنها تلبي احتياجات الالجئين.
 21/1/2016السفير، بيروت، 

 
 جرافات جيش االحتالل تهدم ثالثة منازل في القدس والخليل بحجة عدم الترخيص .43

: هدمت جرافات بلدية القدس الغربية، أمس، منزلين في سلوان وبيت حنينا "األيام" –القدس، الخليل 
 في القدس الشرقية بداعي البناء غير المرخص.

وقال شهود عيان، إن قوات من الشرطة اإلسرائيلية رافقت طواقم البلدية اإلسرائيلية التي هدمت فجر 
 متر مربع. 300، منزال في سلوان تبلغ مساحته أمس

 نصار، صاحب المنزل، إن البلدية اإلسرائيلية هدمت المنزل دون سابق إنذار. وقال سامر
والحقا، هدمت طواقم بلدية القدس الغربية منزال في بلدة بيت حنينا، شمال القدس، بعد محاصرته من 

وكانت هبة أبو عصب أقامت المنزل المكون من غرفتين لكي  قبل قوات من الشرطة اإلسرائيلية.
 ع أطفالها األربعة قبل أن تهدمه البلدية اإلسرائيلية.تقيم فيه م

 74وقال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة "اوتشا"، إن السلطات اإلسرائيلية هدمت 
 فلسطينيا. 72ما أدى إلى تهجير  2015منزال في القدس الشرقية خالل العام 

قرية "بيت الروش التحتا" التي يحاذيها جدار  من جهة أخرى، قال عمر كاشور رئيس مجلس قروي
الفصل العنصري غرب محافظة الخليل، إن قوة من جيش االحتالل هدمت، أمس، منزال قيد اإلنشاء 

 مترا مربعا( يعود للمواطن سالم محمد أبو عايش، وذلك بحجة "عدم الترخيص". 150)مساحته 
 21/1/2016األيام، رام هللا، 
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 فيون يضربون عن الطعام ليوم تضامنًا مع األسير القيقحاوص ..اعتصام في الخليل .43
، في وقفة أمس: شارك العشرات من المحامين والصحافيين، "وفا"، "األيام" –الخليل، رام هللا 

يوما أمام محكمة الخليل.  57تضامنية مع األسير الصحافي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 
الفوري عن األسير القيق، وأن هذا االعتقال  باإلفراجالفتات تطالب وحمل المشاركون في االعتصام 

 مخالف للقوانين الدولية.
عن الطعام ليوم واحد، تضامنا مع  اإلضراب، أمسوفي رام هللا، أعلنت مجموعة من الصحافيين، 

 القيق. األسير
ة في مدينة البيرة، وقال نقيب الصحافيين عبد الناصر النجار في مؤتمر صحافي عقد في مقر النقاب

 األولإن هذا اإلضراب يأتي في إطار سلسلة من الخطوات التضامنية التي بدأتها النقابة منذ اليوم 
عدة رسائل حول تقصير المؤسسات الحقوقية  إيصال اإلضرابوأضاف: رسالتنا من  العتقال القيق.

ن، على خلفية حرية الرأي منها، في الدفاع عن اعتقال الصحافيي األوروبيةوالقانونية وخاصة 
 والتعبير.

ودعا النجار المؤسسات الدولية التي تدافع عن حرية الرأي والتعبير، بالقيام بدورها في الدفاع عن 
 هذه القيمة األخالقية والقانونية، وأكد أن الصمت على هذه الجرائم بمثابة تشجيع على استمرارها.

فصائل والمؤسسات الحقوقية والنقابات، بممارسة وطالب نقيب الصحافيين الجهات الرسمية وال
 ضغوط، لإلفراج عن الزميل محمد القيق.

 21/1/2016األيام، رام هللا، 
 

 مفاوضات لتخفيف فترة سجن الطفل مناصرة .34
كشف الصحفي في القناة اإلسرائيلية العاشرة أفيعاد جليكمان،  :ترجمة خاصة -"القدس"  -القدس 

وكتب  فاوضات متقدمة في قضية محاكمة الطفل أحمد المناصرة.مساء أمس األربعاء، عن م
جليكمان عبر حسابه على تويتر بشكل مقتضب، "نشر ألول مرة.. مفاوضات متقدمة للتوصل إلى 

عاما، والمتهم بالشروع في القتل بمستعمرة  14صفقة بين االدعاء ومحامي القاصر أحمد المناصرة 
 بسغات زئيف".
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جليكمان عبر القناة التلفزيونية، أن الهدف من المفاوضات التخفيف من وفي وقت الحق أوضح 
عاما، مشيرا إلى أنه حتى اللحظة لم يبلغ  14العقوبة المتوقع فرضها على مناصرة بعد أن يبلغ عمره 

 هذا العمر، ما منع إصدار حكم بالسجن عليه كون القانون اإلسرائيلي يحظر ذلك.
حظة ال يوجد اتفاق بين الطرفين خاصة حول عدد السنوات التي وأضاف جليكمان، أنه حتى الل

يتوقع أن يقضيها في السجن، مبينا أن المفاوضات تجري لتحويل االتهام من الشروع بالقتل إلى 
 جنحة، على أن يعترف الطفل المناصرة بما كان سيفعله.

 21/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 28فتية ويصدر أوامر "إداري" بحق  ستةالضفة والقدس بينهم  مواطنًا من 27االحتالل يعتقل  .34
 أسيراً 

مواطنًا بينهم فتية من محافظات الضفة  27اعتقلت قوات االحتالل، أمس، والليلة قبل الماضية 
 أسيرًا. 28أوامر اعتقال إداري بحق  محكمةوالقدس، كما أصدرت 

وفي القدس اعتقلت قوات  .احية ذنابةففي طولكرم اعتقلت قوات االحتالل سبعة مواطنين من ض
وذكر نادي األسير في بيانه أن مواطنًا آخر اعتقل من مخيم قاصرين. ، خمسة فتية أمساالحتالل، 

 .قلنديا وهو محمد الشوعاني. وفي بيت لحم اعتقل خمسة مواطنين
داهمات في وفي الخليل اعتقلت قوات االحتالل خالل م. ومن محافظة نابلس اعتقل أربعة مواطنين

 مواطنين على األقل. خمسةالخليل والمحافظة، 
أمرًا إداريًا بحّق أسرى في السجون، لمدد تتراوح  28على صعيد ذي صلة أصدرت سلطات االحتالل 
 بين شهرين وستة أشهر قابلة للتمديد عّدة مرات.

 21/1/2016األيام، رام هللا، 
 

 في قطاع غزة مع دخل الحصار عامه العاشر الوضع اإلنساني يزداد سوءاً  ":مركز اإلنسان" .34
الحديث عن الحصار اإلسرائيلي  في سياق لحقوق اإلنسان "مركز اإلنسان"أكد  :غزة- أشرف الهور

المفروض على القطاع، خاصة مع دخوله عامه العاشر، أن "الوضع اإلنساني" يزداد سوءا. وأكد في 
لحصار المفروض على قطاع غزة حيث لم تتوقف تقرير له أنه للعام العاشر على التوالي يستمر ا

وأكد المركز أن سكان غزة يعيشون حياة إنسانية صعبة، الفتا إلى أنه  خاللها معاناة الفلسطينيين.
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بعد الحروب الثالثة التي ارتكبت قوات االحتالل خاللها جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، قتلت 
، إضافة إلى تدمير اآلالف من المنازل 113و ألفا 16شخص وجرح  3800فيها ما يزيد عن 

 والمساجد والمؤسسات الصحية واالقتصادية، تفاقمت معاناة السكان.
وأوضح المركز أن أكثر القطاعات سوءا نتيجة الحصار، هو القطاع الصحي، حيث أعاد التذكير 

من األدوية  %30باألرقام التي أوردها الطبيب أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة، وهي 
مريض بحاجة للسفر  4,000من المستهلكات الطبية والمعدات، في ظل وجود  %40إضافة إلى 

ويزداد عددهم تلقائيا كل شهر نظرا لعدم توافد الوفود الطبية التي كانت تأتي  ،للعالج إلى الخارج
رفح. وسجل مركز إلجراء عمليات جراحية ومحملة باألدوية واألجهزة والمعدات الطبية عبر معبر 

يوما، بعض منها للعالقين في الجانب  28شهرا، مقابل فتحه  14اإلنسان أن معبر رفح مغلق منذ 
ألف شخص بحاجة للسفر عبر  40المصري، ووفقا إلحصائية المعابر والحدود هناك ما يزيد عن 

ار فسجلت معبر رفح. وذكر المركز أن القطاع االقتصادي كان له خسائره الفادحة تبعا للحص
، وزيادة العائالت واألشخاص %65خسائره خمسة مليار دوالر، وارتفاع نسبة البطالة حيث بلغت 

 الذين دخلوا تحت خط الفقر.
 21/1/2016، لندن، القدس العربي

 
 عين الحلوة على خلفية توقيف فتاة فلسطينيةمخيم توتر في لبنان:  .34

ين الحلوة بعد ظهر أمس األربعاء، ما أدى توتر الوضع األمني في مخيم ع: صالح محمد-صيدا 
 إلى قطع الشارع الفوقاني في المخيم مع انتشار للعناصر المسلحة.

التوتر الذي ساد المخيم جاء على خلفية توقيف الفتاة الفلسطينية مروة. ج، أمام مدخل "جامعة 
الفتاة من قبل شابين  الجنان" في مدينة صيدا حيث تتلقى دروسا في "كلية الشريعة". وقد تم توقيف

باللباس المدني، تردد أنهما ينتميان إلى جهاز أمني لبناني. وتم نقل الفتاة إلى أحد المقرات األمنية 
 في المدينة للتحقيق معها. ونفذت عائلة الفتاة اعتصاما في المخيم مطالبة بإطالق سراحها فورا.

اتجاه األجهزة األمنية لمعرفة األسباب التي وتحركت قيادة القوى اإلسالمية والفصائل الفلسطينية ب
 استدعت توقيفها.

وعلمت "السفير" أن توقيف الشابة تم على خلفية ما قامت بنشره على موقع التواصل االجتماعي 
"فايسبوك"، إضافة إلى العديد من الصور التي وجدت على هاتفها الخلوي المتعلقة بعدد من 
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سبيلها وعودتها  إخالءاإلرهاب. وأسفرت الجهود التي بذلت عن اإلسالميين المتطرفين المتهمين ب
 إلى مخيم عين الحلوة بعد االنتهاء من التحقيق معها.

 21/1/2016السفير، بيروت، 
 
 المضربين عن الطعام األسرىمع  مسيرات في فلسطين تضامناً  .33

ء شعبيا وطنيا لتنظيم أطلقت مجموعة النهضة الشبابية في فلسطين ندا: عبد الهادي نيفين -عمَّان 
نصرة لألسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم األسير  ،الداخل الفلسطيني شعبية فيمسيرات 

واألسير محمد القيق المضرب عن  ،يوما 68األردني عبد هللا أبو جابر المضرب عن الطعام منذ 
 يوما. 57الطعام منذ 
المسيرات ستنظم في كل من مدينة أم  مجموعة النهضة الشبابية محمود لويسي فان ووفق عضو

 .الفحم وقلنسوة في منطقة المثلث ومدينة عرابة وكفر كنا في الجليل الفلسطيني
 21/1/2016الدستور، عمَّان، 

 
 اعتقلوا بسبب مواقع التواصل االجتماعي فلسطينياً  130األسرى: هيئة شؤون  .33

مواطنا فلسطينيا تم اعتقالهم خالل  130 نأفي تقرير لها  األسرىأفادت هيئة شؤون  :معا -رام هللا
الشعبية بسبب نشاطاتهم على مواقع التواصل االجتماعي، من  االنتفاضة، وخاصة خالل 2015عام 

 أوامرجرى تقديم لوائح اتهام ضدهم بتهمة التحريض، وعدد آخر صدرت بحقهم  أسيرا 27بينهم 
شكلت ما يسمى )وحدة سايبر العربية( في  إسرائيلحكومة  إنوقال التقرير  .اإلداريباالعتقال 
وكانت الحملة على شبكات التواصل  لمالحقة شبكات التواصل االجتماعي. اإلسرائيليةالشرطة 

المساهمة التعبيرية عبر الفيسبوك مرهقة  أصبحتاالجتماعي قد تركزت في محافظة القدس، حيث 
ومصادرة اآلراء وزج النشطاء  األفواهلجم لالحتالل وشكلت ضغطا كبيرا عليه، واخذ االحتالل يسعى ل

صدارفي السجن  الذين اعتقلوا بسبب  األسرىهؤالء  أن األسرىوتعتبر هيئة  بحقهم. أحكام وا 
 نشاطاتهم على مواقع التواصل االجتماعي هم )أسرى رأي وحرية تعبير( واعتداء على الحرية الفردية.

نشطاء عن  إبعاد إلىشطاء على الفيسبوك بل اعتقال الن إلىولجأت حكومة االحتالل ليس فقط 
 المنزلية. اإلقامةوضعهم تحت  أومنطقة سكنهم  أوالقدس 

 20/1/2016وكالة معا اإلخبارية، 
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 االنتهاكات المنظ مة لقواعد القانون الدولي اإلنساني واستباحة الدم الفلسطيني هو عام 2015 :"شاهد" .33
بجراح االنتهاكات اإلسرائيلية التي سلبتهم الكثير من وهم مثقلون  2015يوّدع الفلسطينيون عام 

الحقوق اإلنسانية، فواصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون 
الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة، فاستباحت الدم 

من جرائم القتل العمد.  ومن المالحظ أن هناك استهتارًا واضحًا بأرواح  الفلسطيني واقترفت مزيداً 
عددًا غير مسبوق من إعدامات خارج إطار القانون.  2015المواطنين الفلسطينيين، فشهد عام 

وبالتوازي مع تلك االنتهاكات، تواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي سياسة الحصار واإلغالق، 
ي وتهويد مدينة القدس، واالستمرار في بناء الجدار الفاصل، واالعتقاالت واالستيالء على األراض

المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين  واعتداءاتالتعسفية، وجرائم االستيطان والتجريف 
قوات االحتالل اإلسرائيلي حصارها وتقييدها لحرية حركة وتنقل المدنيين  ومواصلةوممتلكاتهم، 

مالحقة  إلى باإلضافةفظات الضفة، في انتهاك لمبدأ الحق في حرية الحركة. الفلسطينيين بين محا
المزارعين والصيادين في اختراق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، وفي ظل صمت 

 المجتمع الدولي.
ن إال أن هناك تطورات فلسطينية مهمة تمثلت باعتراف العديد م 2015رغم سوداوية المشهد لعام 

، وحضور فلسطيني في كافة 1967الدول األوروبية بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 
توقيع فلسطين على قرار االنضمام لمحكمة الجنايات الدولية مما يفتح  إلىالمحافل الدولية، إضافة 

ين، الملف الذي لم االحتالل اإلسرائيلي على الجرائم التي ارتكبها بحق آالف الفلسطيني لمسألةبابًا 
يتحرك حتى اآلن رغم رفع العديد من القضايا التي تدين االحتالل من وجهة نظر الفلسطينيين. وأمام 

 اإلسرائيليةخالل هذا عام، وما هي القوانين والتشريعات  اإلسرائيليةهذا الواقع ماهي أبرز االنتهاكات 
سنوات، وما هي  تسعبعد حصار دام  2015هو واقع قطاع غزة في  التي قّيدت الفلسطينيين، وما

 خالل هذا العام. لألحداثليها )شاهد( من خالل قراءتها إالتوصيات والخالصات التي وصلت  أبرز
 /http://pahrw.orgنظر الرابط : المزيد من المعلومات حول التقرير ل

 19/1/2016بيروت،  ،د(المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان )شاه
 
 
 

http://pahrw.org/
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 فرصة عمل مباشرة 3,000مليون دوالر حجم االستثمارات في المدن الصناعية توفر  100: وزيرة االقتصاد .33
قالت وزيرة االقتصاد الوطني/ رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية عبير  :حياة وسوق -رام هللا 
دن الصناعية الثالث )بيت لحم الصناعية, حجم االستثمارات للشركات المستثمرة في الم إنعودة 

مليون دوالر تقريبا في عدد من  100غزة( بلغت في المرحلة األولى  أريحا الصناعية الزراعية،
 3,000المدن الصناعية الثالث وفرت ما يقارب  أنوبينت عودة  المجاالت الصناعية والزراعية.

فرصة عمل  5,000الة في هذه المدن إلى ترتفع نسبة العم أنفرصة عمل مباشرة، ومن المتوقع 
 ألف فرصة عمل غير مباشرة بعد استكمال المرحلة الثانية لها. 15و ،مباشرة
نسبة مساهمة االستثمارات داخل المدن والمناطق الصناعية في الناتج المحلي اإلجمالي  إنوقالت 
في  االستراتيجيةع مليون دوالر، ما يعكس أهمية هذه المشاري 100.53بقيمة  %0.017بلغت 

 مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي.
 21/1/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 "السيادة األردنية"األمني ال يمس  "إسرائيل"سياج  .33

السياج األمني الذي بدأت إسرائيل بناءه  إنقالت مصادر حكومية  :هزيمأبو  عبد الرزاق-عمان 
 تشيده داخل حدودها. أنهاسيما  داخلي؛دود األردنية اإلسرائيلية هو شأن على طول الح

نماإسرائيل؛  إلىعقلية القلعة لن تجلب األمن  أن أمس« الراي» إلىوشددت المصادر في تصريح   وا 
برامالعدالة للشعب الفلسطيني  إحقاق  معه.السالم  وا 
ل الحدود اإلسرائيلية وال يمس السيادة السياج األمني اإلسرائيلي سيقام داخ أنالمصادر  وأكدت

 األردنية باي شكل من األشكال.
مؤكدة رفض األردن رفضا  محتلة؛ أراضكامل أراضي الضفة الغربية هي  أن إلى المصادر وأشارت

تاما إقامة السياج األمني اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية الن أراضي 
 واالتفاقيات.مشاريع إسرائيلية عليها وفقا للقوانين الدولية  أيمحتلة وال يجوز إقامة الضفة الغربية 

« أمنىجدار »بناء  أعمال األسبوعإسرائيل بدأت هذا  أنذكرت وزارة الدفاع اإلسرائيلية  أمسويوم 
 75في اقصى الجنوب ووادي عربة بتكلفة قدرها  إيالتكلم بين منتجع  30وسيمتد على  مع األردن.

 بحسب البيان. 2016البناء في نهاية  أعمالتنتهي  أنمليون دوالر على 
 21/1/2016، ، عم انالرأي
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 تطلق المرحلة الرابعة من ترميم مخطوطات القدساألردنية  "األوقاف" .33
الدكتور هايل عبدالحفيظ داود  اإلسالميةوالشؤون والمقدسات  األوقافوزير  : أطلقالسبيل

لمرحلة الرابعة من مشروع استدامة مركز ترميم المخطوطات في المسجد ا إلطالقالتحضيرات 
األقصى المبارك/ الحرم الشريف وذلك بحضور كل من الدكتورة مشتلد روسلر مدير قسم التراث 
ومركز التراث العالمي في اليونيسكو والسيد تور يرده ممثاًل عن حكومة النرويج والسيد خليل كراجه 

 في القدس الشريف. اإلسالميتراث ال إحياءعميد معهد 
والسيد رضوان عمرو رئيس قسم المخطوطات  واآلثاروبين الدكتور يوسف نتشة مدير قسم السياحة 

القدس أن مركز المخطوطات يحتوي على كنوز ال تقدر بثمن من تاريخ القدس  أوقافوالتراث في 
( بحالة صعبة 1000وطة منها )( مخط4000، ومن أبرز هذه المقتنيات )اإلسالميةوتراث األمة 

عدد من اللوحات التاريخية الفنية الهامة من فترات  إلى إضافةتحتاج لترميم، وخرائط عثمانية قديمة، 
 مطبوعة.ومالية لدائرة أوقاف القدس يقدر عددها بثالث ماليين وثيقة  إداريةمختلفة، ووثائق 

 21/1/2016، السبيل، عم ان
 

 لية مسلحة في طولكرم على عالقة بـ"حزب هللا" وأعدت لتنفيذ عملياتاعتقال خ تعلن "إسرائيل" .51
، انه اعتقل خلية فلسطينية في منطقة طولكرم، قال، أمسالجيش اإلسرائيلي،  أعلنأ.ف.ب: -القدس 

اللبناني وتلقوا توجيهات من جواد نصر هللا نجل أمين عام  "حزب هللا"ان أفرادها على عالقة بـ
 هم أمام محكمة عسكرية.الحزب، وتمت إحالت

وقال بيان للجيش، سمح بالنشر إن "الجيش و)الشاباك( قاما بمساعدة الشرطة بإحباط عملية إطالق 
 نار خططت لها خلية إرهابية عملت في منطقة طولكرم وتم توجيه عملياتها من قبل )حزب هللا(".

 ول ان التحقيق انتهى مؤخرا.ولم يحدد الجيش تاريخ اعتقال أفراد الخلية الخمسة، مكتفيا بالق
وقال البيان، "ان جواد نصر هللا نجل أمين عام )حزب هللا( حسن نصر هللا، قام بواسطة مواقع 

عاما( قائد الخلية، وهو فلسطيني من سكان طولكرم.  33التواصل االجتماعي بتجنيد محمود زغلول )
تلقى من خالله تعليمات بتجنيد أفراد وتلقى زغلول تعليمات من )حزب هللا( بفتح بريد إلكتروني لي

 آخرين وجمع المعلومات من اجل تنفيذ عمليات إرهابية".
عاما( والثالثة الباقون  29عاما( ويبلغ عضو ثان فيها ) 33ويبلغ عمر قائد الخلية محمود زغلول )

 .1996من مواليد 
فيذ عمليات إرهابية عبارة عن وأضاف البيان، "ان الخلية أقامت قناة اتصال سرية لتلقي األوامر بتن

إعداد األحزمة الناسفة واالنتحاريين وجمع المعلومات عن معسكرات تدريب إسرائيلية وعن قوات 
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األمن اإلسرائيلية التي تعمل في المنطقة. وطلب أفراد الخلية من )حزب هللا( المساعدة في الحصول 
 على أسلحة وأموال من أجل تنفيذ العملية".

التابعة لـ)حزب هللا( تحاول منذ سنوات إقامة بنية تحتية لها في  133ن الى ان "الوحدة وأشار البيا
الضفة الغربية ولكنها لم تنجح في ذلك. ويحاول )حزب هللا( استغالل موجة العنف التي تتعامل معها 

ني إسرائيل في اآلونة األخيرة للعمل على تأجيج الخواطر والتحريض واستغالل الجمهور الفلسطي
 وا غراء الشبان الفلسطينيين ليقوموا بعمليات إرهابية نيابة عنه مقابل المال".

وأوضح البيان "انه تم تقديم لوائح اتهام بحق أعضاء الخلية في محكمة عسكرية في الضفة الغربية 
دخال أموال العدو الى البالد والتآمر الرتكاب عملية  تشمل العضوية في تنظيم محظور والتخابر وا 

 تل والتجارة بالمعدات الحربية والتآمر لتنفيذ عملية إطالق نار وتشويش اإلجراءات القانونية".ق
وقال جيش االحتالل، إنه تم ضبط مبلغ خمسة آالف دوالر بحوزة أعضاء الخلية استلموها من 
الحزب عبر حوالة مالية، واألعضاء هم: محمود زغلول ورباح لبدي ومحمد زغلول ومحمد مصاروة 

 أحمد أبو العز.و 
قال قائد الجيش اإلسرائيلي جادي ايزنكوت، االثنين، في خطاب علني نادر ان "حزب هللا" "يشكل 

. وقال انه "بعد االتفاق النووي مع طهران ورفع العقوبات عنها سيزيد نموها إلسرائيلتهديد"  أكبر
ات بشكل متقطع مع إسرائيل االقتصادي وستوجه المزيد من األموال لـ)حزب هللا( الذي يقوم بتحرش

سرائيل".  في المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين لبنان وا 
 21/1/2016األيام، رام هللا، 

 
 عن غزة : فلسطين هي القضية األم بالنسبة نعمل دائمًا جاهدين لرفع الحصارقطر خارجيةوزير  .34

” روسيا اليوم“ي حوار مع قناة ف الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، : قالقنا –موسكو 
إن "فلسطين هي القضية األم بالنسبة لنا.. وكل من يتدخل في شؤون المنطقة، سواء كانت  الروسية:

مجموعات إرهابية أو دواًل، كانت تتدخل بحجة الدفاع عن األقصى أو للدفاع عن الفلسطينيين، 
 بالرغم من أننا لم نجد أحدًا تحرك من أجل الفلسطينيين".

وشدد على أن فلسطين "تبقى بالنسبة لنا في قطر هي من األولويات، لذا نعمل بجد كي نحتوي 
قطاع غزة ونجّنبه االنفجار، بعد أن تم عزله عن العالم ومحاصرته من كل جهة، وبالتالي لم يكن 

ق امة في مصلحة أحد أن تنفجر غزة، لذلك تجدنا في قطر نسعى دائما للعمل على التنمية في غزة وا 
 المشاريع التي تفيد المواطن الغزي مباشرة".
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وأضاف "نعمل دائمًا جاهدين لرفع الحصار ووقف االستيطان في الضفة الغربية والقدس، كما نرجو 
دائمًا من أصدقائنا ومن روسيا أن يكون لهم دور فاعل في موضوع رفع الحصار ووقف االستيطان 

في فلسطين، سوف يؤدي لحل األزمات في الشرق  ووقف تهويد القدس، ونعتقد أن حل المسألة
 األوسط، ولن يكون هناك عذر لمن يتدخل في منطقتنا بحجة الدفاع عن فلسطين".

وأشار إلى أن هناك العديد من الدول العربية التي لديها مشاغلها وتبذل مجهودًا في أماكن أخرى، 
لقضايا بما فيها القضايا الداخلية لبعض وباعتقادي لو تم التركيز على القضية األم، لُحلت جميع ا

لى القضية  الدول العربية؛ ألن الحل يكون بحل القضية الفلسطينية، ألننا أقرب إلى فلسطين وا 
 الفلسطينية.

بواسطة المملكة العربية السعودية، لم تتجاوب معها إسرائيل  2003وقال "إننا لدينا مبادرة ُقدمت عام 
ي فتح الباب أمام كل من أراد التدخل في منطقتنا لالدعاء بأحقيتها في لحل تلك القضية، األمر الذ

فلسطين"، مؤكدا أن الدول العربية أحق بقضية فلسطين، ونعلم أن نزع فتيل الصراع اإلسرائيلي 
 الفلسطيني هو بداية حل مشاكل منطقة الشرق األوسط.

الم، ولكنه سالم عادل وشامل ويعيد وأكد وزير الخارجية "أننا لسنا دعاة حرب، نحن دائما دعاة س
الحقوق ألصحابها، وهذا هو مفهومنا للسالم"، مشددا على أن أي مبادرة تؤدي لهذا السالم، نحن 

 ندعمها في الوطن العربي".
 21/1/2016، الشرق، الدوحة

 
 ترحب بالتزام االتحاد األوروبي مقاطعة منتجات المستوطنات "الجامعة" .34

بت الجامعة العربية بقرار المجلس الوزاري في االتحاد األوروبي، بخصوص رح «:الخليج»القاهرة 
تأكيد التزام دول االتحاد بضمان استمرار التنفيذ الكامل والفعال لتشريعات االتحاد األوروبي الحالية 

ن ، وكذلك التزامه بضما«اإلسرائيلية»والترتيبات الثنائية، التي تمنع التعامل مع منتجات المستوطنات 
واالتحاد األوروبي بشكل صريح إلى عدم انطباقها على « إسرائيل»إشارة االتفاقيات المبرمة بين 

 .1967عام « الكيان»األراضي التي احتلها 
وصرح األمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، 

عربية وتقديرها هذه الخطوة األوروبية التي تؤكد عدم ، أمس، بترحيب جامعة الدول الأبو عليسعيد 
شرعية االستيطان وعدم شرعية االحتالل باألساس، وبالتالي عدم شرعية جميع سياساته وممارساته، 
مشيرًا إلى تأييد االتحاد األوروبي لعقد المؤتمر الدولي إلنهاء االحتالل، وهو االحتالل الذي يجب أن 

 انون والشرعية الدولية، وبما يحقق جوهر الحل السياسي وهو حل الدولتين.ينتهي عماًل بأحكام الق
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علي: إن الجامعة العربية تقدر هذا الموقف األوروبي، والجهود المبذولة من قبل الممثل  وأضاف أبو
األعلى للسياسة الخارجية واألمنية باالتحاد األوروبي، فيديريكا موغيريني، معربًا عن تطلع الجامعة 

قامة الدولة الفلسطينية، وتحقيق الع ربية إلى دور أوروبي أكثر فاعلية فيما يخص إنهاء االحتالل، وا 
 السالم العادل والشامل، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية.

 21/1/2016، الخليج، الشارقة
 
يران الخ "إسرائيل"خالل ندوة نظمها مركز الجزيرة للدراسات:  .34  طر الحقيقيوا 

قال المتحدثون في الندوة التي نظمها مركز الجزيرة للدراسات تحت : إبراهيم أحمد-بوابة الشرق 
خفاقات" أن الدول العربية تواجه  إنجازاتعنوان "خمسة أعوام على انطالق الربيع العربي ..  وا 

سرائيل، وتحديات دولي ة تمثلها المصالح الغربية، ال تحديات إقليمية متمثلة بالنفوذ اإليراني المتنامي وا 
يمكن التصدي لها بدون توحيد الجهود، وبدون سياسة تحالفات جديدة، ومواقف خارجية متوازنة 

 ومتآلفة ال متعارضة، تحمي المصالح العربية.
علم االجتماع السياسي ورئيس المجلس الوطني السوري السابق أن مشاريع  أستاذوقال برهان غليون 

قة تحاول التحكم بمجريات األحداث، أولها المشروع الروسي الذي أضر الغرب ثالث في المنط
روسيا تسعى لجعل سوريا  إنبمصالحه في العراق وليبيا، فوجد فرصته للرد في سوريا، وقال: "

حول االتفاقات بين  األخيرةمنصة رئيسية لها لطرد النفوذ الغربي من المنطقة، ويؤكد ذلك التسريبات 
 وروسيا". األسدنظام 

وتابع: "المشروع الثاني هو مشروع إسرائيل المعنية بإضعاف وتدمير أي قوة استراتيجية محتملة 
لمواجهتها، والمشروع الثالث مشروع إيران الخطير لتصبح قوة مهيمنة إقليميا، والتي وجدت في 

 الحالية في المنطقة فرصة لها لبسط نفوذها والتمدد". األوضاع
يران في المنطقة، مشيرا  وتابع غليون انه من األسف أن تتقاطع بشكل شبه كامل مصالح إسرائيل وا 

تستخدم كل أسلحتها الطائفية والمالية والعسكرية لتحقيق أهدافها، في ظل غياب أي  إيرانإلى أن 
 .اآلخرينمشروع عربي يمكنه التصدي لمشروعها أو مشاريع 

هو صاحب التأثير  اإلقليميالموقف  ، رأى أنبقوزير الخارجية التونسي األس عبد السالمرفيق 
سرائيل هما األكثر حضورًا في المشهد، بينما يغيب  األكبر في مجريات الثورات العربية، وأن تركيا وا 
العرب نتيجة االنقسامات وسياسات التجزئة والمحاور، مشيرًا إلى أن األوضاع متحركة لم تستقر 

تماالت تحالفات جديدة وتغيرات مختلفة في المشهد، مؤكدا أن اح أمامبعد، ما يفتح الباب واسعًا 
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جميع األطراف والقوى السياسية في الدول العربية، سواء المؤيدة للثورات أو المضادة لها، تواجه 
 صعوبات.

احمد التويجري الكاتب والمفكر السعودي اعتبر أن المواقف الدولية من الربيع العربي حددتها بالدرجة 
في  األسدوحفظ أمنها، ورأى أن بقاء بشار  إسرائيلكرة واحدة هي المحافظة على مصالح ف األولى

 سوريا حتى اليوم، رغم حرب اإلبادة التي يخوضها ضد شعبه، ليس بعيدًا عن تحقيق هذه المصلحة.
 21/1/2016، الشرق، الدوحة

 
 يليمعارضة الواليات المتحدة للبناء االستيطاني اإلسرائ يكررجون كيربي  .54

دافعت وزارة الخارجية األميركية عن تصريحات سفيرها في تل أبيب دان  :سعيد عريقات - واشنطن
شابيرو الذي وجه انتقادات الذعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية 

بالتمييز ضد  المحتلتين بسبب سلوكها في تطبيق معايير قانونية مزدوجة في المناطق المحتلة تتسم
 المواطنين الفلسطينيين.

"أن تصريحات السفير شابيرو  وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية األميركية جون كيربي
تنسجم تمامًا مع موقفنا المتمثل بالقلق بشأن العنف الدائر بسبب اإلرهاب الفلسطيني والعنف الذي 

 وممتلكاتهم في الضفة الغربية".يقوم به المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين 
قال كيربي أن حكومته تدعم خطوة االتحاد األوروبي للفصل بين مستعمرات الضفة الغربية و 

سرائيل، معتبرًا ان وضع العالمات على منتجات المستعمرات في الضفة الغربية ليست بمثابة  وا 
شاطات االستيطانية غير شرعية مقاطعة موضحًا "إن موقفنا تجاه المستعمرات واضح فنحن نعتبر الن

ومناقضة لهدف السالم.. إننا ما نزال قلقين جدا بالنسبة لسياسة إسرائيل الحالية حول المستعمرات 
 بما يشمل البناء والتخطيط وفرض القوانين بأثر رجعي".

 20/1/2016القدس، القدس، موقع صحيفة 
 

ل مشاريع في مناطق "ج" بمليوني األوروبياالتحاد  .55  يورو يمو 

قراض البلديات، أمس، اتفاقيات تنفيذ مشاريع بنية تحتية اجتماعية في  رام هللا: وقع صندوق تطوير وا 
المناطق المصنفة "ج"، مع ممثلي تسعة تجمعات سكانية، بتمويل من االتحاد األوروبي بقيمة مليوني 

 يورو.
االجتماعية في المنطقة "ج"  وتأتي هذه المساهمة كجزء من برنامج تطوير مشاريع البنية التحتية

مليون يورو، بتمويل من االتحاد األوروبي، والدنمارك، وفرنسا، وبريطانيا، والتي ستمول  9.5بقيمة 
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مستفيد، وتشمل  3000تجمعات محلية، تخدم أكثر من  9مشروع بنية تحتية اجتماعية في  15
 إضافية. المشاريع رياض أطفال وشبكات مياه وطرقًا ومالعب وغرفًا صفية

 21/1/2016األيام، رام هللا، 
 

 : بيان االتحاد األوروبي تعبير عن حالة غضب ويأس وله ما بعده"األيام"دبلوماسي غربي لـ .56

القدس: قال دبلوماسي غربي إن البيان الذي صدر قبل يومين عن المجلس األوروبي هو تعبير عن 
السياسات اإلسرائيلية، مشيرا إلى أن ما  حالة الغضب واليأس التي تسود األوساط األوروبية بسبب

 تضمنه البيان من مواقف هو اإلجماع األوروبي في هذه المرحلة.
حتى الدول المؤيدة إلسرائيل داخل "، "األيام"وقال الدبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ

للعديد من الدول فقد  االتحاد األوروبي تجد صعوبة بالغة في الدفاع عن سياسات إسرائيل وبالنسبة
هناك حالة من الغضب واليأس "، وأضاف، "طفح الكيل تجاه ما تقوم به إسرائيل على أرض الواقع

 ."وهو ما تم التعبير عنه في البيان الذي يمثل اإلجماع األوروبي ولكنه ليس نهاية األمر
وروبي أن الوضع بقي وتابع دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، "إذا ما لمست دول االتحاد األ

 على ما هو عليه دون تغيير فإنها بطبيعة الحال لن تبقى صامته وسيكون لها رد".
 21/1/2016األيام، رام هللا، 

 
 "إسرائيل"منع فرنسية متزوجة من فلسطيني من دخول  .57

أ.ف.ب: رفضت السلطات اإلسرائيلية السماح لفرنسية متزوجة من فرنسي فلسطيني سبق  -القدس 
كم عليه بالسجن، بدخول أراضيها، وذلك رغم أنها تحمل تأشيرة تخولها ممارسة عملها في ان ح

 معهد فرنسي في القدس، وفق ما أفادت مصادر متطابقة، امس.
وأوقفت ايلسا لوفور في الخامس من كانون الثاني في مطار تل أبيب فيما كانت عائدة من فرنسا 

 في السابع منه رغم المساعدة القنصلية.بعدما أمضت فيها أسبوعين وتم ترحيلها 
ولوفور متزوجة من صالح حموري، وهو فرنسي فلسطيني أمضى سبعة أعوام في سجن إسرائيلي 

 بعدما اتهمته إسرائيل بالتخطيط الغتيال الحاخام المتطرف عوفاديا يوسف. 2011و 2005بين 
في القدس، وهو مركز أبحاث يتبع  في المعهد الفرنسي للشرق األوسط 2014وتعمل لوفور منذ نهاية 

قنصلية فرنسا. وفي سياق عملها، كانت تحمل تأشيرة خاصة صادرة عن السلطات اإلسرائيلية 
 تضمن لها حرية التنقل.

 21/1/2016األيام، رام هللا، 
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 هنية كشف الحقيقة: الفلسطينيون يريدون طردنا .33
 حاييم شاين

سرائيل الذين يؤيدون الشعب الفلسطيني في اوروبا منذ سنوات طويلة يحاول متحدثو اليسار في إ
دارة المواطنين في الدولة أن موجات  إقناعالرئيس أوباما أيضًا بمستشاريها وسفرائها، يحاولون  وا 

 اإلرهاب التي تأتي وتذهب هي نتيجة اليأس الفلسطيني.
حقق على الفور حسب زعمهم، لو كانت هناك عملية سياسية ووضع الفلسطينيين في تحسن، لكان ت

إنهم يتجاهلون حقيقة أساسية ”. النمر يلعب مع الجدي”و” الذئب يعيش مع الحمل“حلم األنبياء، 
وجودية وهي أنه في تلك المرحلة أيضًا يفضل أن تكون ذئبا وليس حماًل. منذ آالف السنين تتوقع 

 نحن لسنا كذلك. –أمم العالم منا أن نكون خراف 
تأتي من كل صوب ضد قيادة الدولة وكأنها ترفض الدخول في العملية  حمالت االنتقاد الكاذبة

السياسية. يعتبر هؤالء أبو مازن شخصا يريد السالم وقادة إسرائيل يرفضون السالم. كذب صارخ. 
سماعيلحيث يطمح أبو مازن  نفس الحل. والفرق الوحيد هو الحديث حول طريقة  إلىهنية  وا 

 تحقيقه.
حقيقة الفلسطينية وأنا أصدقه. سبب اإلرهاب الفلسطيني ليس اليأس أو الحسد هنية ال إسماعيلقال 
اإلسرائيليين في بالدهم. السبب الوحيد هو األمل في طرد اليهود من وطنهم التاريخي  إنجازاتمن 

 .أوروباوالذي بدأت أذرعه تمأل  األوسطالجهاد الذي يهدد كل الشرق  – اإلسالميبواسطة الجهاد 
طة وواضحة. هكذا يفكر الكثير من الفلسطينيين في غزة ويهودا والسامرة. باسم الجهاد حقيقة بسي

هناك من هو مستعد لقتل وطعن ودهس اليهود لكونهم يهودا، حتى وهم يدركون أنهم لن يبقوا على 
 الدموية. األعمالقيد الحياة بعد هذه 

المخرب الذي قتل دفنه مئير في عتنئيل.  أبو أقوال إلىمن يريد تأكيد ادعاء هنية يجدر به االستماع 
لقد تفاخر األب وقال إنه يفتخر بابنه. ال توجد في العالم أمة يتفاخر فيها اآلباء بأبنائهم القتلة، 

بانتصار الجهاد على الحضارة الغربية.  األيمان إلىويستند  اإلنسانيةالتفاخر الذي يناقض الطبيعة 
شهيد وبقي على قيد الحياة.  إلى ابنهلم تحول  األمنقوات  األب المتفاخر يأسف بالتأكيد ألن

الفلسطينيون يحترمون المخربين الشهداء، ال سيما بسبب ما ينتظرهم في جنة عدن. يبدو أنه يأسف 
 أيضًا على فقدان الدخل ألن السلطة الفلسطينية تدفع أقل لمن يبقى على قيد الحياة.

العمى عن أعينهم وفهم أن إسرائيل توجد  إزالة: أوساطناه في لذلك أنا أقترح على جميع من يتهم ذات
في معركة كبيرة في مواجهة ايديولوجيا هستيرية تنجح كل يوم في تجنيد المزيد من القتلة المحتملين 

 عرب إسرائيل. أوساطفي صفوفها بما في ذلك في 
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محرجة من عدم  األوروبيةشعور أنهم ينجحون في تحقيق حلمهم. الدول  اإلسالميين األصوليينلدى 
. الرئيس أوباما ووزير األوروبيقدرتها على عالج مشكلة الالجئين الذين يغرقون دول االتحاد 

وفي إسرائيل توجد معارضة أسيرة للفكرة الكاذبة بأن العملية السياسية  اإليرانيينخارجيته يتملقون 
 يمكنها وقف موجة اإلرهاب.

وهي ملزمة باالنتصار في المعركة. فهدف اإلرهاب واضح  الضعف إظهارمحظور على إسرائيل 
 لكل من يريد الحياة.

 20/1/2016إسرائيل اليوم 
 20/1/2016، رأي اليوم، لندن

 
 اعترافات إسرائيلية مذهلة .33

 فايز أبو شمالة د.
هاجم وزير الحرب اإلسرائيلي موشي يعلون نظيره وزير التعليم نفتالي بينيت، واتهمه بتسريب 

ومات السرية التي يتم تداولها خالل الجلسات األمنية للمجلس الوزاري المصغر، واتهم يعلون المعل
زميله نفتالي بسرقة األفكار التي يتم تداولها في االجتماعات األمنية، ومن ثم يقوم بعرضها أمام 

بداعاته األمنية.  مركز األمن القومي وكأنها من بنات أفكاره، وا 
ن على نفتالي، كشف عن مواقف الحكومة اإلسرائيلية األمنية، وفضح ما هجوم وزير الحرب يعلو 

توافق الوزراء اإلسرائيليون حوله من مواقف سياسية، فما هو الكالم الخطير الذي قاله نفتالي بينيت، 
وفضح من خالله الحكومة اإلسرائيلية؟ ولماذا انقلبت القيادة اإلسرائيلية على مواقفها السابقة من 

 مة ومن حركة حماس ومن حصار غزة؟ الجواب في كالم الوزير نفتالي بينيت الذي قال:المقاو 
من األفضل لنا االنفصال عن قطاع غزة، والتسليم بالواقع القائم هناك، وفصل المسئولية عن  -1

 مليوني فلسطيني يعيشون هناك عبر فتح أفق للحياة أمامهم مع مراقبة أمنية.
)إسرائيل( في المؤخرة، مشدًدا على ضرورة تغيير النظريات األمنية وليس إن تطور األعداء ترك  -2

 فقط عبر األسلحة.
بداًل من شراء المزيد من الطائرات والقيام بنفس األفعال فعلينا التفكير بصورة مغايرة؛ والبحث  -3

يدنا باهظة الثمن، لن تف F35عن المتغيرات التي ستوصلنا إلى طريق أخرى، فجميع طائرات الـ
بشيء أمام خمسة من مقاتلي الوحدة المختارة لحركة حماس؛ الذين يشقون طريقهم تحت األرض 

 صوب مستوطنة نتيف هعسراه.
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يتوجب علينا انتهاج سياسة مغايرة تجاه حماس وحزب هللا، لقد نزف جيشنا في كل مواجهة معهم  -4
 عبر ضرب رؤوس هذه المنظمات، وعدم منح الحصانة ألحد. 

الك ثغرات كبيرة بين جودة قادة الجيش والجنود وبين النظرية االستراتيجية التي يعملون في هن -5
 إطارها، لذلك فإن السياسة األمنية الفاشلة ستضر بالجنود الناجحين. 

انتهى الكالم الكبير الخطير الذي جاء على لسان الوزير المتطرف نفتالي، ليبدأ التفاعل معه داخل 
لي، ووسط األحزاب التي طالبت بحل الحكومة، بل وصل األمر بزعيم المعارضة الشارع اإلسرائي

 إسحاق هرتسوغ بأن طالب بإقالة نفتالي بينيت. 
الكالم الخطير الكبير الصادر عن الوزير المتشدد، الذي طالب بسحق غزة، واقتالع المقاومة قبل 

وعلى أي أساس تقوم هذه المصالحة، هل عام، هذا الكالم يعود بنا إلى مربع المصالحة الفلسطينية، 
تقوم على أساس نظرية اللواء ماجد فرج الذي تفاخر أمام مجلة "ديفنز نيوز" بأن أجهزته األمنية قد 

هجوم فلسطيني ضد اإلسرائيليين، ويعتبر التنسيق األمني الطريق الوحيد لحق العودة  200أحبطت 
تصعيد المقاومة، التي أجبرت القادة اإلسرائيليين إلى المفاوضات؟ أم تقوم المصالحة على قاعدة 

 على تجريف استراتيجيتهم السياسية وتحريف عقيدتهم القتالية؟.
الكالم األمني الكبير والخطير الذي قاله الوزير نفتالي يعتبر شهادة تفوق وقوة للمقاومة الفلسطينية، 

لى غزة، وعجز مخابراتهم عن وهو إقرار إسرائيلي رسمي بعجز جيشهم عن تحقيق أي انتصار ع
 اختراق المقاومة أمنًيا، وهو كالم يبشرنا نحن الفلسطينيين والعرب بالنصر القريب.

 20/1/2016، فلسطين أون الين
 
 هل فشلت المبادرة الفصائلية لحل  أزمة معبر رفح؟ .34

 ماجد عزام
مرحلة الجمود بعد  يبدو أن مبادرة الفصائل لحّل أزمة معبر رفح قد فشلت أو على األقل دخلت

لقاءات أجرتها فصائل اليسار التي أطلقتها، وبخاصة الجبهتان الشعبية والديموقراطية، مع حركة 
حماس، وأظهرت تباينا كبيرا بين الطرفين ورؤى متناقضة أو مختلفة تجاه األزمة. وظلت المقاربة 

مع رغبة الفصائل في تأجيل متباينة تجاه الموقف المصري من المبادرة وأزمة المعبر بشكل عام، 
مناقشة األمر إلى مرحلة الحقة، وقناعة "حماس" أنه جوهري وأساسي عند أي نقاش لألزمة، وال 

 يمكن تأجيله بأي حال من األحوال.
للتذكير فقد نصت المبادرة بشكل أساسي على اختيار شخصية كفؤة مهنية، ومستقلة إلدارة المعبر 

ن التابعين لحماس، والقدامى التابعين للسلطة في رام هللا، مع إشراف أو والدمج بين الموظفين الحاليي
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تبعية المعبر لحكومة الوفاق الوطني وسيطرة الحرس الرئاسي التابع للرئيس على أمن المعبر، كما 
على المنطقة الحدودية بين غزة ومصر. بينما تصرف العوائد المالية للمعبر لتحسين خدماته ومرافقه 

 يذ مشاريع وخطط تنموية في غزة أيضًا.كما لتنف
طرحت حماس عدة مالحظات أو عالمات استفهام حول المبادرة، وتساءلت لماذا تشرف حكومة 
التوافق على المعبر فقط، وال تتحّمل مسؤولياتها عن كافة مناحي الحياة في غزة، بما في ذلك ملفات 

إلى تسريع وتيرة إعادة اإلعمار التي تسير ببطء  التحتية المنهارة، إضافة والكهرباء والبنىالموظفين 
 شديد.

وهي أي حماس طرحت أيضًا بالمقابل فكرة إشراف لجنة فصائلية على عمل المعبر إلى حين تنفيذ 
نهاء االنقسام، وموافقة حكومة التوافق على القيام بمسؤولياتها كاملة في غزة  اتفاقات المصالحة وا 

 كلها.
ت حماس عن رد الفعل المصري على المبادرة في ظل حديث القاهرة عن وقبل ذلك، وبعده تساءل

عوائق وصعوبات أمنية تمنع عمل المعبر بشكل طبيعي ودائم، وهي أي حماس طلبت ما يشبه 
الضمانة أو على األقل استمزاج الرأي المصري في المبادرة خاصة أن القاهرة تصر أيضًا على 

كلها، ولكن باستسالم أو تنازل من حماس وقبولها بعودة الشرعية إشراف الحكومة التوافقية على غزة 
إلى غزة، كما اعتاد الرئيس عباس القول، وليس بالشراكة أو التوافق التام معها وفق اتفاقية القاهرة 
وباقي التفاهمات ذات الصلة، بعدما تخلت القيادة المصرية عن دورها كوسيط أو مساعيها إلنهاء 

تمام   عملية المصالحة.االنقسام وا 
قبل الحصان، وأن التوافق الفلسطيني سيكون  وضع للعربةفي المقابل ردت الفصائل أن ذلك بمثابة 

عامل ضغط على القاهرة لالستجابة للمبادرة، وفتح المعبر، ولو على فترات. ولكن بشكل منتظم 
 لتخفيف المعاناة اإلنسانية المتفاقمة خاصة للمرضى والطالب.

ضت كذلك االستجابة القتراح حماس بتشكيل لجنة فصائلية لإلشراف على عمل المعبر، الفصائل رف
ألن ذلك ليس من اختصاصها، وألنها ال تمتلك القدرات والخبرات واإلمكانيات الالزمة، وأن ذلك من 

 التوافق أصاًل. ومهام حكومةعمل 
فصائل، يقول إذا كان من الصعب أو المغزى األساس لمبادرة ال األساس أن إلى االنتباهطبعًا يجب 

إنهاء االنقسام وتطبيق اتفاق المصالحة، وتسلم حكومة التوافق كافة مسؤولياتها في غزة، فباإلمكان 
شراف حكومة التوافق عليه، لكن مع  فصل قضية المعبر الملحة والضاغطة عن ملف االنقسام، وا 

ن والسابقين على أن يكون ذلك خطوة مهني مستقل مع دمج للموظفين الحاليي قبل شخصإدارته من 
 أو عامل مساعد إلنهاء االنقسام وحّل بقية الخالفات واألزمات الخانقة التي يعاني منها القطاع.
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حماس تفهم األمور بمنطق مختلف، وهي ضد تجزئة مشاكل وأزمات غزة وتدعو لحلها ضمن رزمة 
كومة الحمد هللا غير التوافقية، أو تفاهم شامل، ولو بشكل تدريجي. وهي ال تطمئن لموقف ح

باعتبارها باتت بعد عدة تعديالت وتحديثات حكومة أبو مازن بشكل فظ وصريح، وال تبحث في غزة 
المعابر ألهميتها السياسية المادية والمعنوية، وأن ذلك إذا ما حصل  علىأصاًل إال عن السيطرة 

عادة اإلعمار.كفيل بتوقفها أو امتناعها عن حّل أزمات القطاع الخان  قة األخرى مثل الكهرباء وا 
حماس تعتقد كذلك أن موافقة حكومة الحمد هللا والرئيس أبو مازن على مبادرة الفصائل تكتيكية 
وا عالمية إلحراجها، وهي تؤمن أيضًا أن العقبة األساس في عملية المصالحة موجودة عند الرئيس 

 اإلطارانعقاد  بالتالي إلىلها والدعوة  كأساسراكة القبول بالش أوالرافض لاللتزام بروح العملية 
لها حلول مشتركة  أوكافة ملفات الخالف ووضع تصورات  التحرير لمناقشةلمنظمة  األعلى القيادي
نما أيضاً على ورق  باتت حبراليس فقط تفاهمات المصالحة  على أن والتأكيد منطق الشراكة  وا 

 عام.بشكل  القضية الفلسطينية إدارة فيوالتوافق 
حماس عند القيادة المصرية غير  برأيكانت وما زالت  األساسأما فيما يتعلق بالمعبر، فالعقدة 

أبو مازن  الحركة لمواقفالمستعدة لفتح المعبر بشكل جّدي وكامل، إال بتنازل واستسالم تام من 
 وروحًا. وتسليمه غزة كلها، بما في ذلك األمن دون االلتزام باتفاقية المصالحة نّصاً 

في الحقيقة فإن الموقف المصري مركزي ومحوري في أزمة المعبر كون مفاتيحه أساسًا بيد القاهرة، 
علمًا أن فتحه على فترات منتظمة لحّل المشكالت اإلنسانية والحاالت اإلنسانية والطارئة ال يحتاج 

 الوضع في غزة. الفلسطينية أو أصاًل بالمصالحةإلى إال قرار سياسي، وال يجب أن يرتبط 
وحتى إذا ما تم ربط المعبر بعملية المصالحة المعقدة المضنية، والمتواصلة منذ سنوات فقد تخلت 
القاهرة عن دورها ووساطتها الحصرية في العملية، حتى أنها رفضت عقد أي لقاء فتحاوي حمساوي 

ط/ فبراير الماضي عقد على أراضيها، ناهيك عن رعاية اللقاء أو مواكبته حتى أنها رفضت في شبا
لقاء بين عزام األحمد وموسى أبو مرزوق، ولو اقتصر على مجرد عيادة األول للثاني بعد تعافيه من 
عملية جراحية أجراها في القاهرة، قبل   أن يضطر للمغادرة لمتابعة عالجه ولقاءاته واتصاالته في 

 الخارج.
شرافها على المصالحة، رفضت كذلك دخول أي طرف  القاهرة التي رفضت أو جمدت وساطتها وا 

عربي على الخط بما في ذلك السعودية بحجة أن الوساطة حصرية لها وفى المقابل ربطت فتح 
المعبر بخارطة طريق خاصة بها ال تتضمن فقط تنفيذ المصالحة الوطنية الفلسطينية بين فتح 

نماوحماس ولو بشكل مجتزا وغير عادل  رئيس عباس وخصمه محمد بمصالحة فتحاوية بين ال وا 
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 ألطولالمعبر مغلقا  في إبقاءعن النية  عباس وتعبيروابتزاز للرئيس  تعجيزيشرط بدا  فيدحالن 
 فترة زمنية ممكنة.

أن ال أفق لحل أزمة المعبر أو أزمات القطاع األخرى  لألسفعموما وحسب المعطيات السابقة يبدو 
ى المشاريع القطرية الكبرى اإلسكانية أو تلك المتعلقة في المدى المنظور، وأن األمل معقود اآلن عل
ذات الصلة  كذلك ثمة أمل كبير معقود على  األخرىبأزمة الكهرباء، وبعض مشاريع األمم المتحدة  

المفاوضات التركية اإلسرائيلية الجارية اآلن لتطبيع العالقات بين البلدين والكفيلة في حل نجاحها 
بصورة جدية وملموس تسمح بتحسين جدى لحرية  تخفيفه األقلعلى  أوة برفع  تام للحصار عن غز 

 فييقنع القاهرة بفتحه للبقاء   أوالحركة للمواطنين والبضائع منها واليها ما قد يقلص الحاجة للمعبر 
 .وأنقرةالدوحة  اإلقليميينالصورة وعدم ترك الساحة والميدان  لخصومها 

 20/1/2016، "21موقع "عربي 
 
 وم على نتنياهو.. من داخل البيت!الهج .34

 بن كسبيت
أول أمس، كان هذا هو السفير األميركي دان شبيرو، الذي استغل منصة معهد بحوث األمن القومي 

 كي يفتح جبهة مع نتنياهو وحكومته. 
واليوم، بينما يهدئ نتنياهو هذه الجبهة في لقاء مصالحة مع شبيرو، جاء عليه الشر من داخل 

م متداخل، نتنياهو بالتأكيد مقتنع بأنه مخطط أيضًا، من وزير التعليم السابق جدعون البيت. هجو 
 ساعر، ورجل الليكود، ووزير التعليم الحالي نفتالي بينيت، العضو الكبير في االئتالف.

كالهما يقوالن أمورًا مشابهة والذعة: إسرائيل جامدة، سلبية، ال تبادر، متحجرة. كالهما يسعيان إلى 
 ، إلى الخروج من العلبة، إلى تحطيم الطريق المسدود. اإلبداعيةشتباه، إلى اال

 وكما أعرف نتنياهو فقد بات مقتنعًا بأنهما سيتنافسان معًا ضده في االنتخابات القادمة. 
وبالمناسبة، بتقديري هو مخطئ، فمن األفضل لساعر أن يبحث عن نفسه في محيط موشيه كحلون، 

ر بعد أين وجهته. ولكن ماذا يغير هذا من األمر في شيء؟ نتنياهو يشخص أما بينيت فلم يقر 
االنقالب. المؤامرة إلسقاطه. من ناحيته، مجرد حقيقة أنهم ينتقدونه هي كفر باألساس، فلو كان جزء 
طفيف فقط من المؤامرات التي شخصها نتنياهو إلسقاطه في العقد األخير كان صحيحًا، لكان سقط 

 .منذ زمن بعيد
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نبدأ بساعر: "لن يكون ممكنًا تحقيق االستقرار، وبالتأكيد ليس السالم، انطالقًا من غمض العيون 
عن الواقع المحلي واإلقليمي الجديد"، قال: "نهج اقعد وال تفعل شيئًا ليس مالئمًا وسيبقى يسحق 

 ويضيع ذخائر إسرائيل االستراتيجية. 
 واحد من التحديات في وضع أسوأ لألمور.  هذا النهج سيضمن أن نواجه في المستقبل كل

 في السنوات األخيرة لم تخدم السلبية ورد الفعل مصلحة إسرائيل، ال سياسيًا وال أمنيًا. 
 على إسرائيل أن تكون فاعلة ومبادرة، حتى في محيط عدم اليقين بل وأحيانًا خارج منطقة راحتها. 

أيضًا ليس في التشخيص أو في قدرة التحليل. في في السياسة االختبار ليس في النية، االختبار 
السياسة، االختبار هو االختبار العملي، فتشخيص أو وصف المخاطر ليس كافيا ببساطة. عندما ال 

 نبادر، ننجر ونتلقى الضربات".
يعرف ساعر نقاط الضغط لدى بنيامين نتنياهو ويلذعه في األماكن األكثر إيالمًا له. في األحاديث 

، يكون انتقاد ساعر لرئيس الوزراء، الذي دفعه نحو اعتزال مؤقت للسياسة، أكثر لذعًا الخاصة
بكثير. ففشل نتنياهو في الموضوع اإليراني مثاًل يبعث لدى ساعر بقلق كبير، وكذا اإلخفاق في 

 موجة اإلرهاب الحالية، وكذا ما يحصل في القدس )"نحن نفقد القدس"، قال، أمس(.
إلى الهجوم في معهد بحوث هو زميل بحثي كبير فيه. هناك، في معهد بحوث لقد بادر، أمس، 

األمن القومي لديه الوقت ألن ينظر إلى الوضع من زاوية نظر عالمية. مشوق أن نعرف في أي 
اتجاه سيسير به هذا. في خطابه، أمس، كان مبطنًا، محسوبًا، ليس فظًا أو حازمًا. بطريقته الناعمة 

ياهو، يتشكل من أيديولوجيا يمينية مبهرة بتفكير منتعش وفكرة المبادرة التي قامت عرض بدياًل لنتن
 على أساسها ذات مرة الروح اإلسرائيلية. 

ساعر على وعي في أنه يوجد عالم هناك في الخارج، ومن الواجب تجنيده لقضيتنا، بداًل من دفعه 
ذا ما وعندما يصل إلى موقع القيادة، وكان نحو أذرع أعدائنا. ال، هو لم يقل، أمس، ما يعتزم عمله إ

هذا ضعف الفرضية كلها، ولكن رسالته كانت واضحة: يجب عمل شيء ما آخر مختلف تماما عما 
 يتم عمله اآلن.

من نزع القفازات كان نفتالي بينيت. خطاب طويل ومشوق جدًا كان له في الندوة، فقد تحدث بينيت 
خدم مثال شركة "نوكيا" الخلوية العظمى )سابقًا( والتي كنوع من ستيف جوبز شرق أوسطي. است

قادت العالم بفارق هائل قبل عقد، وكادت تختفي من السوق ألنها علقت في الجمود الفكري وفي 
مفهوم مغلوط، بينما منافسوها )وال سيما أبل( فهموا التيارات العميقة، فككوا العلبة وبنوا عالمًا جديدًا، 

 واقع األمر بنيامين نتنياهو.أما المشبه فهو في 
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إذا كان عن ساعر مر نتنياهو بصمت، فلم يكن ممكنًا أن يمر عن بينيت، فوزير التعليم وعضو 
 يعلون إلى عناصرها األولية.  وموشيه بوغيالكابينت فكك ببساطة زعامة نتنياهو 

لى األنفاق إياها وأغاظ بوغي مرة  أخرى، الذي صعد نعم، عاد مرة أخرى إلى الجرمد الصامد وا 
 للخطابة في المساء ورد عليه الصاع صاعين.

مشادة ائتالفية داخلية مذهلة، ولكنها ليست األولى، تطرح عالمات استفهام كبيرة: إذا كان هذا هو  
مقعد باإلجمال، فماذا كان سيحصل هنا إذا  61تراص حكومة يمين أيديولوجي منطوي على نفسه، 

 كان االئتالف واسعًا؟
أن بينيت لم يذكر أسماء، ولكن كل من تعرف على أفكاره الحقيقية يفهم كم أنه ال يحصي  صحيح

وزير الدفاع يعلون، فعندما قال، أمس: "جمودنا الفكري، تحجرنا الفكري، مكعباتنا األسمنتية الفكرية"، 
 قصد بوغي. 

من أن هذا اإلعجاب قد تبدد  لقد كان بينيت معجبًا طوال حياته الراشدة ببنيامين نتنياهو ولست واثقاً 
تماما. من ناحيته، فإن من يحجر نتنياهو هو يعلون، فهو في واقع األمر يحبسه في قفص مستقر 

رجل  50ليست ناجعة ضد  35من الراحة، مع كوابح صدمات ودمى لعب باهظة الثمن )"اف 
 .كوماندو من حماس"، قال بينيت(، ما يكلف إسرائيل بثمن ذاك التحجر الخطير

وعندها جاء بوغي. وزير الدفاع ليس الرجل الذي يتجاوز مثل هذه المنصة، ولو كنت مستشار 
يعلون، ألوصيته بأن يتجاوزها بالذات. فعندما يتنافس مع بينيت في معركة الطين هذه فإنه يعظم 

بهم أن بينيت. يعلون يقف في السنة األخيرة في خانة الراشد المسؤول، والراشدون المسؤولون يفترض 
يتجاهلوا األطفال المشاغبين في الحي )حسب فكرة يعلون(، ولكن بوغي تفجر، أمس، بنفتالي، بما 
في ذلك األلعاب النارية: "ثقافة سلطوية سيئة، عدم مسؤولية، يجدر أن تتوقف"، هكذا وصف أقوال 

فسه، يطارد بينيت، وأضاف من هنا وهناك: "عدم مسؤولية، يسمع أفكار في الكابينت وينسبها لن
 خلف اإلعجابات في الـ"فيسبوك"، وما شابه.

الكيان الذي يسمى "مقربي نتنياهو" تدخل لإلنهاء. بينيت سمي هاٍذ ورواية يعلون، في أن بينيت 
 سرق كل أفكار االنفاق من آخرين في الكابينت وتباهى بها بشكل علني، القت اإلسناد. 

رد يعلون محزن، وكان يفضل لو أنه رد موضوعيًا، وعندها  بينيت، بعد نهاية المساء بقليل، قال: إن
جاءت آييلت شكيد، النصف الثاني، وليس )األقل ذكاء( لبينيت، وألقت في الندوة ذاتها خطابًا في 
موضوع المعركة القانونية )خطاب ممتاز، بالمناسبة(، عنوانه، تمسكوا بقوة، "على إسرائيل أن تصمم 

 على صورة الوضع المتجددة أمام ناظريها". السياسة وليس فقط أن ترد
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كل ما تبقى لنا، نحن المشاهدين، هو أن نأمل أال تكون هذه حالة من الحاالت التي يكون فيها 
 الجميع محقين.

 "يديعوت أحرونوت"
 21/1/2016، األيام، رام هللا
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