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 اإلعالم العبري: حماس هي التهديد األبرز لـ"إسرائيل" .1

ذكر موقع القناة العبرية السابعة يوم الخميس أن التهديد المركزي الذي يواجه دولة االحتالل : غزة
 بقطاع غزة أو بالضفة الغربية المحتلة.بالداخل يتمثل في حركة حماس سواًء 

وقال الموقع "إن التهديد المباشر لألمن داخل األرض المحتلة يتمثل بخاليا حماس العسكرية سواًء 
العاملة بغزة أو الضفة، حيث برزت نشاطات الحركة باالنتفاضة الحالية وذلك في محاولة للقيام 

دعوتهم لفلسطينيي الضفة للقيام بالعمليات وزعم أن إعالن قادة حماس و  بعمليات جوهرية".
االستشهادية لم يقع على آذان موصدة، فقد كشف عن خلية لحماس بشرق القدس مؤخرًا وجود 
جهات جبارة على األرض لتحقيق هذا الهدف حيث أنشأت الخلية مختبرًا للمتفجرات وكانت تنوي 

 القيام بعمليات تفجيرية بالقدس وغيرها.
مسؤولين في أمن االحتالل زعمهم أن لديهم علم بالواقع الحالي والتي انتهت فيها  ونقل الموقع عن

حماس ترميم أنفاقها ومن بينها عدد من األنفاق العابرة للحدود مع عدة فتحات بالداخل المحتل 
عن تجارب حماس الصاروخية اليومية باتجاه البحر والتدريبات المتقدمة التي  وداخل القطاع، عدا

ا وحدة الضفادع البشرية والقدرة العالية على تحرك مقاتليها في أرض المعركة على سلم أوليات تجريه
  حماس.

وأشار إلى أن زيادة ضلوع حماس بالتخطيط وتنفيذ العمليات بالضفة الغربية يضع تحديًا آخر أمام 
حين ستحظى  أمن االحتالل والذي يعني إمكانية االنتقال من مرحلة السكاكين إلى السالح، في
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حماس بإسهاب موسع خالل التقرير االستخباري السنوي الذي سيوضع على طاولة الكابينت األسبوع 
 القادم وذلك باإلضافة لمخاطر حزب هللا.

 21/1/2016وكالة الرأي الفلسطينية، لإلعالم، غزة، 
 

  لمية وضّد التطرفنتنياهو أفشل طلبًا فلسطينيًا لعقد اجتماع بيننا.. نؤيد المقاومة الس: عباس .2
، أن رئيس السلطة رام هللا، من 21/1/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ذكرت 

السالم العادل والشامل من خالل  إلىالوصول  إلىإننا نسعى  قال محمود عباس، الفلسطينية
لمستقلة وعاصمتها القدس المفاوضات وفق قرارات الشرعية الدولية، وذلك إلقامة الدولة الفلسطينية ا

في مقر الرئاسة بمدينة  اإلسرائيلية اإلعالمخالل لقائه وسائل  وأضاف .1967الشريف على حدود 
"، محذرا أشكالهمع المقاومة الشعبية السلمية وضد التطرف بكافة  إننارام هللا مساء يوم الخميس، "

وطني نبني  إنجازلطة الوطنية هي الس أنواكد الرئيس،  ديني. إلىمن تحويل الصراع من سياسي 
 .1967دولتنا المستقلة الديمقراطية على حدود العام  إلىعليه من اجل الوصول 

المتحدة وحصلنا على دولة مراقب ورفعنا  األمم إلىباب السالم جعلنا نذهب  إغالق أن إلى وأشار
ر دولي للسالم وفق ما اقر وجدد التأكيد على ضرورة عقد مؤتم المتحدة. األممعلم دولة فلسطين في 

الفلسطينية، وان هنالك  األرضاالستيطان غير شرعي فوق كل  أن، مشددا على أنابوليسفي مؤتمر 
على ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا حتى  عباسوشدد  قرارا تؤكد على عدم شرعيته. 12

 المتواصلة. اإلسرائيلية شعبنا من االعتداءات أبناءالحل النهائي، وذلك لحماية  إلىالوصول 
 مساء يوم كشف عباس، أن رام هللا، من 21/1/2016، القدس، صحيفة القدسموقع وأضاف 
أن الشهرين الماضيين شهدا اتصاالت مع مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ، الخميس

هم اليوم، أنه تم التوافق في تصريحات لصحافيين إسرائيليين استقبل عباسوأوضح   لعقد لقاء مشترك.
بين مكتبه في رام هللا ومكتب نتنياهو على عقد لقاء مشترك، وأنه أبدى موافقته على ذلك، لكن 

 نتنياهو لم يستجب حتى اللحظة.
وأشار إلى أن االتصاالت بين مكتبه ومكتب نتنياهو أدت لتوافق على تعيين ممثلين عن الجانبين 

 الفلسطيني لم يتلق بعد أي إجابة واضحة للقاء. لتنسيق اللقاء، إالا أن الطرف
 إلى أن االتصاالت التي جرت لم تكن بعلم الجانب األمريكي ولم يتدخل بها أي طرف. عباس ولفت

اللجنة أن عضو  من القدس، عالء الريماوي، عن 22/1/2016، لألنباء األناضولوكالة ونشرت 
يحاٍت، لألناضول "أكد الرئيس، محمود عباس، في في تصر  قال المركزية لحركة فتح، محمد المدني،

لقاء مع صحفيين يهود في رام هللا، اليوم، أن الجانب الفلسطيني أبلغ أطرافًا )لم يسمها(، نيته عقد 
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لقاء مع نتنياهو، لكن األخير تهرب من ذلك، بعدم تسميته شخصين من مكتبه، لترتيب اللقاء، كما 
رئيس الفلسطيني، في مقابلته مع الصحفيين اليهود، بحسب وسائل وأكد ال فعل الجانب الفلسطيني".

إعالم إسرائيلية، جدية الفلسطينيين، وسعيهم الفعلي لتحقيق السالم، نافيًا اتهامات إسرائيل للسلطة، 
 بـ"التحريض على العنف"، واعتبر أن "االنسداد في األفق السياسي هو الحافز للتوتر". 

 
 قرارات شجاعة تنهي االحتالل اتخاذعلى المجتمع الدولي  ":الفلسطينية "الخارجية .3

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الخميس، إنه آن األوان للمجتمع الدولي أن يتحمل : رام هللا
في  وأضافت مسؤولياته القانونية واألخالقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته وآالمه وعذاباته.

مع الدولي أن يراجع خططه وآلياته المتبعة لحل الصراع، "والتي لم على المجت أنتصريح صحفي، 
. فإبداء القلق واالستيطان باالحتاللتجد نفعًا في ظل تعنت وصلف الحكومة اإلسرائيلية وتمسكها 

 والتهويد وتقويض حل الدولتين". االحتاللوالتخوفات واإلدانات لن يوقف آلة 
رات التصعيد اإلسرائيلي الشامل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وأدانت وزارة الخارجية "بأشد العبا 

وممتلكاته ومقدساته، وتدين بشدة تصاعد عمليات هدم المنازل في عديد المناطق والبلدات 
العشوائي ومصادرة األراضي، واقتحامات المسجد األقصى  االعتقالالفلسطينية، واستمرار حمالت 

 واتخاذمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لعقد مؤتمر دولي للسالم، وطالبت الوزارة ال المبارك وغيرها".
والتصعيد اإلسرائيلي، وتفعيل نظام الحماية الدولية  االستيطانقرارات دولية شجاعة وملزمة لوقف 

 للشعب الفلسطيني.
 21/1/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تهن للتسويةعباس يبحث مع وفد نسوي إسرائيلي مبادر  .4

التقى الرئيس محمود عباس الخميس وفًدا نسائًيا إسرائيلًيا في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا : رام هللا
 محمد المدني. اإلسرائيليوسط الضفة الغربية المحتلة، بحضور رئيس لجنة التواصل مع المجتمع 

باعتصامات ميدانية عند الحواجز  وناقش عباس مع الوفد اإلسرائيلي مبادرتهم التي أطلقوها للمطالبة
لوقف االنتهاكات المستمرة ضد  اإلسرائيليةالعسكرية اإلسرائيلية، إليصال رسالة للحكومة 

ثمن عباس المبادرة النسائية، معرًبا عن تمنياته بأن تؤثر هذه المبادرة على المجتمع و  الفلسطينيين.
نهاء الصراع الفلسطين اإلسرائيلي  اإلسرائيلي. –يلتحقيق التسوية وا 
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وأكد أهمية التحرك السلمي الشعبي في الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، للوصول إلى تسوية حقيقة، 
 كافة االتفاقات وعدم االلتزام بها. اإلسرائيليةرغم نقض الحكومة 

 21/1/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 ت عالج الجئي لبنان منظمة التحرير تنتقد خطط األونروا بتقليص نفقا .5
دعا الدكتور زكريا األغا، مسؤول ملف الالجئين في منظمة التحرير "األونروا" : الهور أشرف -غزة 

التي انتهجت مؤخرا خطوات عدة لتوفير المال الذي ينفق على خدمات الالجئين في لبنان، إلى 
 الجئين الفلسطينيين في لبنان .ل 2016العدول عن قراراتها التقشفية وسياساتها االستشفائية للعام 

وقال في بيان صحافي أن لجوء "األونروا" النتهاج سياسة التقشف للخدمات االستشفائية وتخفيض 
للمستشفيات الخاصة يعد "أمرا مرفوضا في ظل الظروف  %20نسبة التغطية العالجية لتصل إلى 

 ".المعيشية الصعبة التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون في لبنان
وأكد أنه من المؤسف أن تلجأ "األونروا" لتخفيض التكاليف العالجية ألمراض السرطان والقلب 

، مشيرًا إلى أن هذه المنظمة الدولية وفق %37.5المفتوح وغيرها من األمراض المزمنة، بنسبة 
دوالر تغطية تكاليف عالج أمراض السرطان  5000سياستها الجديدة "ستدفع لالجئ الفلسطيني 

 8000بداًل من  2016والقلب المفتوح وغيرها من األمراض الخطيرة في خطتها االستشفائية للعام 
 دوالر كانت تصرف للمرضى في العام الماضي".

هذا ورفض األغا خطة "األونروا" في انتهاج "سياسة التقليصات" للخدمات المقدمة لالجئين 
 الفلسطينيين تحت مبررات "اإلجراءات التقشفية".

أكد أن الدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، دعمت خالل و 
" التقشفية "شريطة أن ال تمس األونروامشاركتها في اجتماعات اللجنة االستشارية األخيرة خطة "

اإلدارية الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين، على أن تقتصر إجراءاتها التقشفية على "المصاريف 
 والفنية" التي تستنفد جزءا كبيرا من الموازنة االعتيادية لوكالة الغوث.

وطالب األغا "األونروا" بسد العجز المالي في ميزانيتها االعتيادية من خالل البحث عن موارد جديدة 
للعمل ومانحين جدد "وليس من خالل الخدمات المقدمة لالجئين داعيا إدارة وكالة الغوث إلى العودة 

 ".2015وفق سياستها االستشفائية المعتمدة في العام 
   22/1/2016القدس العربي، لندن، 
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 ألف خريج خالل األعوام الثالثة المقبلة  50أبو شهال: خطط تشغيلية الستيعاب  .6
خالل المؤتمر الثاني لمنتدى الخريجين الذي افتتح بقاعة ، تحدث وزير العمل مأمون أبو شهال: غزة

ة الهالل األحمر بمدينة غزة تحت عنوان: "نحو خطة وطنية الستيعاب آالف الخريجين.. جمعي
الواقع وآفاق المستقبل"، عن الواقع الصعب لقضية الخريجين وأسباب ارتفاع معدالت البطالة في 
فلسطين، مؤكدًا أن المسبب الرئيسي لتفاقم أزمة الخريجين ومشاكل اقتصادية أخرى هو االحتالل 

رائيلي جراء عشرة أعوام من الحصار الظالم على قطاع غزة، إضافة إلى استمرار االنقسام اإلس
المدمر، مشيرًا إلى أن وزارة العمل من مهامها تنظيم حياة العاملين وعالقة العمل بالحقوق والواجبات 

 وعليه فإنها هي جهة ترصد وتساعد وال تمنح الوظائف، وفق ما قال أبو شهال.
شهال أنه "ومنذ نشأة السلطة الفلسطينية، فإن نسبة العاملين في الحكومة هي أعلى نسبة وأوضح أبو 

في العالم بأكمله وعليه ومنذ أن بدأنا العمل في حكومة الوفاق شرعنا في التعاطي مع هذه المشاكل 
بحث تلك المتعلقة بالعمل لنضع الحلول العملية لها، لكنه وخالل إجراء اتصاالت مع العالم العربي ل

القضايا مع المسؤولين فيها وجدنا أن دول عربية تعاني من مشاكل البطالة حيث وصلت نسبة 
بالمئة في أوساط الخريجين لديها،  30إلى  20البطالة في السعودية وفق األرقام الحقيقية ما بين 

 وأيضًا في دولة الجزائر هناك إحصائيات صادمة على صعيد البطالة والعمل لديها".
زاد الفقر  2014بين أبو شهال أن العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة في صيف العام و 

 والبطالة أكثر وفاقم من عدد العاطلين عن العمل لدى الخريجين والخريجات.
وأشار أبو شهال إلى أن وزارته وحكومة التوافق تسعى وبكل الوسائل للعمل على تحريك العجلة 

زيد من فرص العمل دون االعتماد على المساعدات الخارجية، والتي ال يمكن االقتصادية وخلق الم
اعتبارها داعمة للحركة االقتصادية إنما هي مجرد عمليات إغاثة لمساعدة المتضررين والمنكوبين في 

 قطاع غزة.
، أكد أبو شهال أن هذا الصندوق لم 2003وعن أهمية صندوق التشغيل الفلسطيني الذي أنشئ عام 

فعال وأن وزارته عادت اآلن للتحرك من جديد لعملية تفعيله والتي تسعى ألن يصل رأسماله خالل ي  
ألف دوالر وتسمح  20مليون دوالر، ما سيؤدي إلى توفير قروض تصل إلى حد  100عام إلى 

بسدادها بعد مرور عامين على استالمها وبشكل تدريجي، منوهًا إلى أن هذه القروض ستعطي نتائج 
ة على صعيد القضاء على البطالة والفقر الحاصل في المجتمع الفلسطيني وزيادة اإلنتاج والتقليل جيد

 من عملية االستيراد.
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وقال أبو شهال: إن لديه خططًا وأفكارًا لتفعيل التشغيل الذاتي، "فعلى سبيل المثال نحن نستورد بما 
ال حلول ألزمات البطالة المتفاقمة في مليون للخارج وعليه  700قيمته ستة مليارات دوالر ونصدر 

 فلسطين إال عبر المشاريع التشغيلية الصغيرة التي تعد مساهمًا كبيرًا في العملية اإلنتاجية". 
ألف فرصة عمل للخريجين العاطلين عن العمل خالل السنوات  50ووعد أبو شهال بتقديم أكثر من 

 الثالث القادمة.
  22/1/2016األيام، رام هللا، 

 

 الصحفي محمد القيق" األسيربحق  انتقامياً  مخابرات االحتالل لديها "توجهاً عيسى قراقع:  .7

والمحررين"، عيسى قراقع، مخابرات االحتالل بأن لديها "توجًها  األسرىاتهم رئيس "هيئة شؤون 
وبيان قراقع، في بيان صحفي صدر عن الهيئة، أن  الصحفي محمد القيق". األسيرانتقامًيا بحق 

جهاز المخابرات اإلسرائيلية هدادت القيق منذ يوم اعتقاله بإبقائه داخل السجون سبع سنوات، وبهدم 
منزله واعتقال عائلته، مشيًرا إلى أن االحتالل تعامل مع القيق كـ "صحفي يشكل خطًرا على أمن 

 دولة إسرائيل".
 21/1/2016، الين أونفلسطين 

 
 لالنقسام اً تكريسُيعد  مجلس األعلى لإلعالمقانون ال يسمىما  عباسحماس: إصدار  .8

وعدا  أكدت حركة حماس رفضها إصدار رئيس السلطة ما يسمى قانون المجلس األعلى لإلعالم.
الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحفي يوم الخميس، إصدار القانون تكريسًا 

المجلس التشريعي. وأشار إلى أن القانون  لالنقسام، حيث إن هذا القانون يمثل تعديًا على صالحيات
تم إعداده داخل دوائر حركة فتح وتم تجاهل الكثير من الشرائح الصحفية في مناقشة مشروع هذا 
 القانون، عدا أن مضمونه يفرغ نقابة الصحفيين من دورها ويحولها إلى أداة حكومية ليس أكثر.

 في أهدافه أو عمله حول الصراع مع االحتالل. وأوضح أن األخطر في القانون أنه يخلو من أي بند
 21/1/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 العار بمن يتبناه ويدعمه سيلحقالزهار: التنسيق األمني  .9

محمود الزهار، إن سياسة  قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس د.: غيث جمال - غزة
فة الغربية المحتلة، ستلحق العار بمن التنسيق األمني التي تنتهجها السلطة الفلسطينية في الض

وأضاف الزهار، خالل حفل ختامي لمخيمات" المجد القادم" الثقافية التي أطلقتها  يتبناها ويدعمها.
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، أن الذين فاوضوا والذين ال يزالون 2016-1-21الحركة النسائية، في مدينة غزة، الخميس 
 ا من ثقافة تخاذلية".يفاوضون لم ولن يحصلوا إال على صفر كبير بما كسبو 

وندد الزهار بتصريحات رئيس جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية ماجد فرج، حول إحباط 
 عملية ضد أهداف إسرائيلية منذ اندالع انتفاضة القدس. 200أجهزة األمن لـ

لشعوب وقال "إن تصريحات فرج مخالفة لموقف أبطال انتفاضة القدس في الضفة الغربية، ومواقف ا
العربية التي ترى في االحتالل تهديدا حقيقيا لهم"، مضيًفا: "نقول للذين ينسقون مع االحتالل تعاونوا 
كما تشاؤون نسقوا وحاربوا أبناء شعبكم فإن وعد هللا عز وجل آت وسندخل األقصى والقدس وتحرر 

 فلسطين، فذلك حقيقة قرآنية قادمة، فال مكان لكم بيننا".
أن الشعب الفلسطيني يمتلك جياًل واعًدا عبر انتهاجه ثقافة القرآن الكريم والمقاومة وبين الزهار، 

أطوار جديدة هي األنفاق الهجومية  إلىوالتحرير التي بدأت بحجر ثم بندقية ثم صاروخ، ثم انتقلت 
 والطائرات بدون طيار وغيرها من األدوات القتالية التي تمتلكها المقاومة.

 22/1/2016 فلسطين أون الين،
 

 سيقود الحالة الوطنية نحو االنتحار السلطةأبو عون: سلوك أجهزة  .11
رأى القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية نزيه أبو عون أن استمرار ممارسات أجهزة : رام هللا

أمن السلطة بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية، "سيقود الحالة الوطنية نحو االنتحار، ما لم تجد 
وقال أبو عون في تصريح له،  ف وطنية تعيد المشروع الوطني برمته إلى جادة الصواب".مواق

نما كان دوما لصالح  2016-1-21الخميس  إن التنسيق األمني لم يكن يوًما لصالح القضية وا 
االحتالل، مطالًبا بضرورة المحافظة على استمرار انتفاضة القدس واحتضانها واالنخراط فيها، وتبني 

كما طالب أبو عون  ت تنفيذية لوقف ما سماها "المهازل" التي تمارس باسم المشروع الوطني.آليا
فصائل العمل الوطني بتحديد مواقفها بشكل واضح تجاه ما يخرج من تصريحات من بعض القيادات 

 األمنية في السلطة والتي ال تتماشى مع المصلحة الفلسطينية والمشروع الوطني، كما قال.
 21/1/2016، أون الينفلسطين 

 
 تدين في بيان مشترك تصريحات ماجد فرج الفلسطينيةالفصائل  .11

عدات فصائل فلسطينية تصريحات مدير مخابرات السلطة ماجد فرج بأنها إساءة بالغة لمسيرة شعبنا 
وكفاحه وتضحياته وتعزز في نفس الوقت االنقسام والشرخ الوطني وتباعد المواقف بين المكونات 

وأدانت حماس والجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية في بيان مشترك وصل "الرأي" نسخة  ينية.الفلسط
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عنه، الخميس، تصريحات ماجد فرج والتي تعكس إصرار السلطة على استمرار التنسيق األمني، 
واألخطر من ذلك أنها تساوي بين مقاومة الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع ضد االحتالل وبين 

وبينت تلك الفصائل في بيان مشترك لها أن هذه التصريحات تعتبر واحدة  الذي نرفضه. اإلرهاب
من تجليات التفرد واحتكار القرار، والتنكر لإلجماع الوطني الفلسطيني الرافض لكل أشكال العالقة 

 القائمة بين السلطة واالحتالل.
س على مستقبل السلطة، من وحذرت من تسابق بعض األطراف في السلطة للدخول على خط التناف

وأكدت الفصائل على  الباب األمني باعتباره يشكل الهم المفصلي والوحيد لـ"إسرائيل" وداعميها.
رفضها الزج بفلسطين وقضيتها وشعبها في لعبة المحاور والتحالفات والصراعات الدولية تحت يافطة 

د فرج والتي تفاخر بها بأن جهازه يذكر أن تصريحات مدير مخابرات السلطة ماج محاربة اإلرهاب.
 عملية فدائية ضد االحتالل قد القت موجة كبيرة من اإلدانات الشعبية والفصائلية. 200أحبط 

 21/1/2016وكالة الرأي الفلسطينية، لإلعالم، غزة، 
 

 النتفاضة القدس وقفة بغزة دعماً  تنظمان "الجهاد"حماس و .12
ي، في قطاع غزة، يوم الخميس، وقفة تضامنية؛ دعًما نظامت حركتا حماس والجهاد اإلسالم: غزة

 لـ"انتفاضة القدس"، التي اندلعت مطلع أكتوبر/ تشرين األول الماضي. 
وقال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، إن "انتفاضة القدس ستستمر حتى تحقق أهدافها، 

في كلمة ألقاها خالل الوقفة، إن  بالرغم من محاوالت إسرائيل المتكررة إلجهاضها". وأضاف رضوان،
"جرائم إسرائيل بحق أبناء شعبنا، واإلعدامات الميدانية التي تنفذها ضدهم، لن تمرا دون حساب". 
ودعا رضوان، الفصائل الفلسطينية إلى "االنخراط الكامل في االنتفاضة، وتشكيل قيادة ميدانية من 

ائل وأدوات مقاومة المحتل اإلسرائيلي". كما طالب الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية، وتطوير وس
األمتين العربية واإلسالمية، بدعم الفلسطينيين، وعدم االنشغال عن قضية األمة المركزية، داعيا 
المنظمات الحقوقية والدولية إلى رفع دعاوى قضائية ضد "إسرائيل"؛ الرتكابها جرائم حرب ضد 

 الشعب الفلسطيني. 
لد البطش، القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، إن "المعركة مع االحتالل من جانبه، قال خا

اإلسرائيلي مستمرة، ولن تتوقف". وتابع، في كلمة له خالل الوقفة، "لن نتنازل عن أرضنا، ولن 
 نعترف بشرعية المحتل، رغم كل الممارسات القاسية والدموية التي يمارسها بحقنا". 

 21/1/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الفلسطينيين يبحث مع سفيرة النرويج أوضاع الالجئين ممثل حماس بلبنان .13
استقبل ممثل حركة حماس في لبنان، علي بركة يوم األربعاء، سفيرة النرويج في بيروت لين ليند 

 يرافقها آن يورم، بحضور مسؤول العالقات السياسية في الحركة زياد حسن.
العامة في المخيمات الفلسطينية في لبنان وأزمة األونروا وتداعياتها  واستعرض الجانبان األوضاع

 السلبية على أوضاع الالجئين الفلسطينيين من النواحي اإلنسانية واالجتماعية والصحية واألمنية.
وقال بركة إن إدارة األونروا تتحمل المسؤولية عن األزمة الراهنة مع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، 

إجراءاتها األخيرة المتعلقة بالصحة واالستشفاء ووقف دفع بدل اإليجار ألهلنا النازحين من  بسبب
 مخيم نهر البارد المنكوب وتراجع التقديمات اإلغاثية ألهلنا النازحين من سورية.

وشدد على أن التحركات الشعبية ستبقى مستمرة حتى تتراجع إدارة األونروا عن قراراتها التعسفية 
وأكد بركة حرص حماس على المحافظة على أمن  مة وخصوصًا في مجال الصحة واالستشفاء.الظال

المخيمات واستقرارها، وتعزيز العالقات األخوية اللبنانية الفلسطينية والمحافظة على السلم األهلي في 
طالبه كما طالب سفيرة النرويج بضرورة نقل صورة عن معاناة شعبنا الفلسطيني في لبنان وم لبنان.

 إلى حكومة النرويج واالتحاد األوروبي.
بدورها وعدت سفيرة النرويج بنقل المطالب إلى الحكومة النرويجية، معبرة عن تفهمها لمعاناة 

 الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
 20/1/2016موقع حرمة حماس، غزة، 

 
 ات غزة" لفتيالمجد القادم" مخيماتتحتفل باختمام  الحركة النسائية في حماس .14

أكدت رئيسة الحركة النسائية في حركة حماس رجاء الحلبي، أن حركتها لن : غيث جمال- غزة
تتخلى عن أبناء الشعب الفلسطيني وستقف إلى جانبه حتى تحرير القدس والمسجد األقصى المبارك، 

" الثقافية ورأت الحلبي في كلمة لها خالل حفل ختامي لمخيمات" المجد القادم واألراضي الفلسطينية.
أن حصار قطاع غزة جاء  ،2016-1-21التي أطلقتها الحركة النسائية، في مدينة غزة، الخميس 

بسبب دعمه واحتضانه لخيار المقاومة ووقوفه إلى جانبها، مشيرة إلى أنه رغم استمرار الحصار 
حرير والتضييق على القطاع "فلن يتخلى شعبنا عن حقه في المقاومة وسيواصل مسيرته حتى ت

وبينت أن مشاركة فتيات القطاع في مخيمات "المجد القادم" جاءت  النهر". إلىفلسطين من البحر 
ترسيخا لمبدأ اقرأ والثقافة اإلسالمية بعد أن ضاع مجد األمة اإلسالمية؛ ألنها تخلت عن ثقافتها، 

خ القادة اإلسالميين داعية فتيات الشعب الفلسطيني لتعزيز ثقافتهن عبر القراءة واالطالع على تاري
 الذين نصروا الدين وحرروا فلسطين ومقدسات األمة اإلسالمية.
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 اإلبداعاتوذكرت أن الحركة النسائية تعكف خالل الفترة المقبلة على إنشاء مركز ثقافي لتعزيز 
يدة النسائية الشابة وتنميتها وتطويرها، مشيرة إلى أن الحركة النسائية خرجت مؤخًرا دورات نسائية عد

 للجنة شؤون الالجئين، ودورة معالم مقدسية، ودورة دبلوم دبلوماسي. إعدادمنها دورة 
وأطلقت الحركة النسائية مخيمات "المجد القادم" الثقافي بالتعاون مع الكتلة اإلسالمية منذ قرابة 

 أسبوعين، وشارك فيها كافة المراحل الدراسية للفتيات من مختلف محافظات قطاع غزة.
 22/1/2016ين أون الين، فلسط

 
 والدول العربية السنية ليست على طرفي نقيض  "إسرائيل" :نتنياهو .15

بنيـامين نتنيـاهو  اإلسـرائيليرئـيس الـوزراء  ، أن)أ ف ب( ، عـن21/1/2016، رأي اليـوم، لنـدنذكرت 
مزيـــد مــن المســـاعدات  إلــىبـــالده ســتحتاج  إنقــال فــي منتـــدى دافــوس االقتصــادي العـــالمي الخمــيس 

 .إيرانلعسكرية بعد االتفاق النووي مع ا
واشنطن حاليا للحصول على مساعدات عسـكرية جديـدة لمـدة عشـر سـنوات وترغـب  إسرائيلوتفاوض 

 مليارات دوالر. 3.1في زيادة المساعدات الحالية التي تقدمها لها الواليات المتحدة وقيمتها 
ومن بينها نظام القبة الحديدية الدفاعي  ائيليةإسر على مشاريع  األميركي األنفاقوال يشمل ذلك المبلغ 
 المضاد للصواريخ.

 إسرائيل، خصم إيراناالتفاق النووي الذي تم بموجبه رفع العقوبات عن  أنعلى  التأكيدوجدد نتنياهو 
 للحفاظ على تفوقها العسكري. أنفاقهازيادة  إسرائيلفي المنطقة، سيرتب على 

سيتيح لها دعـم المسـلحين الـذين يقـاتلون نيابـة عنهـا وخاصـة حـزب  إيرانعلى  األموالتدفق  إنوقال 
 .إسرائيلهللا الشيعي اللبناني، عدو 

المســتمر فــي المنطقــة والــذي يمكــن ان  اإليرانــيوقــال نتنيــاهو انــه ســيكون مــن المهــم "مقاومــة العــدوان 
 صادية عنهم".نتيجة رفع العقوبات االقت اإليرانيونالتي سيحصل عليها  لألمواليتصاعد نظرا 

 ".أميركاوقبل كل شيء دعم حلفاء  أوالهو  اإليراني"اقوى الطرق لوقف العدوان  أن وأضاف
. ولكـن تـذكروا انـه حتـى طـوال فتـرة السـنوات العشـر أكبروتابع "نحن نتحدث عن مجموعة مساعدات 

 ".إيرانفان قيمتها ال تقارن بالمبالغ الضخمة التي ستحصل عليها 
قــــال: "يوجــــد تغييــــر درامــــاتيكي فــــي العالقــــات ، أن نتنيــــاهو 22/1/2016، بيــــروتاألخبــــار، ونشــــرت 

الخارجيـــة إلســـرائيل فـــي المـــدة األخيـــرة، وبينهـــا وجيرانهـــا العـــرب. الســـعودية كمـــا هـــم كثـــر فـــي العـــالم 
 العربي، ترى في إسرائيل حليفًا وليس تهديدًا".
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األميركيـــة، مـــن علـــى مســـرح مـــؤتمر حـــديث نتنيـــاهو ورد فـــي لقـــاء مـــع شـــبكة "ســـي ان ان" اإلخباريـــة 
"دافــوس" االقتصــادي فــي سويســرا، وأورد فيــه جملــة مــن المواقــف تجــاه الســاحات العربيــة، رافعــًا شــعار 
العـــداء إليـــران وســـوريا وحـــزب هللا، كرافعـــة شـــراكة وائـــتالف مـــع "االعتـــدال العربـــي". وقـــال إن الـــدول 

ان وداعش، وهي تسـأل )الـدول العربيـة( عمـن يمكنـه العربية المعتدلة "تواجه التهديد نفسه المتمثل بإير 
 مساعدتها؟ وبطبيعة الحال، إن إسرائيل والدول العربية السنية، ليست على طرفي نقيض".

وللداللــة أكثــر علــى حســن العالقــة مــع الــدول العربيــة، ذكــر نتنيــاهو أنــه التقــى بعــض المســؤولين فــي 
يل الفهــم نفســه الــذي يظهــره لهــا "جيرانهــا العــرب"، االتحــاد األوروبــي، وطلــب مــنهم أن يظهــروا إلســرائ

الذين )كانوا( هم األعـداء التقليـديين "للدولـة اليهوديـة". وأضـاف: "لـدي طلـب واحـد، أن تعكـس سياسـة 
االتحـاد األوروبـي حيـال إسـرائيل والفلسـطينيين، السياسـة العربيـة السـائدة تجـاه إسـرائيل والفلســطينيين"، 

إقامــة عالقــات بــين إســرائيل والــدول العربيــة المعتدلــة، "التــي تــرى فــي إســرائيل معباــرًا عــن اعتقــاده بــأن 
شـــريكًا لهـــا لمواجهـــة خطـــر اإلســـالم المتشـــدد، قـــد تـــؤدي إلـــى حـــل الصـــراع مـــع الفلســـطينيين، ولـــيس 

 العكس".
وحـــول الســـاحة الســـورية، قـــال: "لـــن يكـــون باإلمكـــان إعـــادة توحيـــد ســـوريا مـــن جديـــد، لكـــن لـــن نســـمح 

راضي السورية ضد إسرائيل، لذلك إذا حاولت أي جهـة، وأتكلـم عـن إيـران، تمريـر أسـلحة باستخدام األ
ذا  تغيــر قواعــد اللعبــة فــي المنطقــة إلــى حــزب هللا عبــر األراضــي الســورية، ورأينــا ذلــك فإننــا ســنمنعه. وا 
حاولت إيران عبر وكالئها خلق جبهـة قتـال إضـافية علـى طـول حـدود فـي الجـوالن، فإننـا سـنعمل مـن 

 أجل منع ذلك".
يوم الخمـيس،  قال،نتنياهو وبالل ضاهر، أن  هاشم حمدان، عن 22/1/2016، 48عرب موقع وأورد 

في مقابلة مع صحافي أميركي، أثناء المنتدى االقتصادي في دافوس، إنه يعتقد أن إسرائيل والواليات 
مفاوضــات بشــأن وثيقــة المتحــدة ســوف تتوصــالن فــي الشــهور القريبــة إلــى اتفــاق إيجــابي فــي نهايــة ال

 التفاهمات األمنية الجديدة.
ومــن المفتــرض أن تحــدد وثيقــة التفاهمــات األمنيــة المشــار إليهــا قيمــة المســاعدات األمنيــة األميركيــة 

 للجيش اإلسرائيلي في السنوات العشر القادمة.
ئيل، وقـال إن هـذه وامتـدح نتنيـاهو فـي حديثـه المسـاعدات األمنيـة التـي قـدمتها اإلدارة األميركيـة إلسـرا

 المساعدات األمنية مهمة جدا إلسرائيل في أعقاب االتفاق النووي مع إيران.
نتنياهو التقى، مع كل من نائب الرئيس األميركي جوزيف بايدن، ووزير الخارجية األميركي وتابع أن 

 جون كيري، وسعى خالل ذلك إلى التحريض ضد الفلسطينيين.
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يـران وتنظـيم وذكرت وسائل إعالم إسرائيلي ة أن نتنيـاهو وكيـري بحثـا فـي قضـايا إقليميـة بينهـا سـوريا وا 
 'داعش' ومجمل الوضع الفلسطيني.

وسعى نتنياهو إلى التحريض ضد الفلسطينيين وأطلع كيري على شريط مصور يزعم فيه اإلسرائيليون 
و 'عامـل هـام وحاسـم أن القيادة الفلسطينية 'تحرض' ضد االحتالل اإلسرائيلي، وأن هذا 'التحـريض' هـ

 كمحرك لإلرهاب'.
وقــال نتنيــاهو فــي لقــاء عقــده مــع شــبكة "ســي.إن.إن" اإلخباريــة، إن علــى االتحــاد األوروبــي التصــرف 
مثل بعض الدول العربية التي ترى بإسرائيل كحليفة وليس كدولة عـدو، واعتبـر نتنيـاهو أن "السـعودية 

المشـــتركة التـــي تواجـــه الـــدولتين، وهـــي داعـــش  باتـــت تتعامـــل مـــع إســـرائيل كحليفـــة بســـبب التهديـــدات
يران".  وا 

نتنيــاهو قــال، إن مفاوضــات تجــري ، أن األناضــول، عــن 21/1/2016، اليــن أونفلســطين وأضــافت 
 بين بالده وتركيا، لتطبيع العالقات الثنائية بينهما، معرًبا عن "تفاؤله" من سيرها.

ـــين الطـــرفين" ـــة ب ـــات جاري ـــاهو، أن "المباحث ـــاق "ســـيكون فـــي صـــالح وأضـــاف ننتي ، وأن الوصـــول التف
 الجانبين".

نقلـــت اإلذاعـــة اإلســـرائيلية العامـــة، قـــول نتنيـــاهو، إن "تطبيـــع العالقـــات مـــع الـــدول العربيـــة المعتدلـــة، و 
 "، وفق تعبيره.الفلسطينيينيؤدي لحل الصراع مع 

د عبــاس، فــي أي وأعـرب رئــيس وزراء االحــتالل عــن "اســتعداده للقــاء رئــيس الســلطة الفلســطينية محمــو 
 مكان يختاره، باإلضافة إلى استئناف المفاوضات السلمية".

 
 الثقيلة على حدود غزة للمرة األولى منذ انتهاء الحرب المدفعيةنشر ي يسرائيلالجيش اإل .16

نشــرت  اإلســرائيلي غــزة: ذكــرت صــحيفة "يــديعوت أحرنــوت" اإلســرائيلية علــى موقعهــا أن قــوات الجــيش
طـــول الحـــدود الفاصـــلة بينهـــا وبـــين شـــمال قطـــاع غـــزة، بهـــدف اســـتخدامها فـــي  علـــىالثقيلـــة مـــدفعيتها 

 عمليات "االستجابة السريعة" لعمليات إطالق النار من قبل الفلسطينيين.
وتضــم بطاريــات المدفعيــة التــي جــرى نشــرها دبابــات بمدفعيــه ثقيلــة، نشــرت فــي منطقــة امتــداد الحــدود 

د بإطالق قذائف مدفعيتها نحو أراض مفتوحة في قطاع شمالي قطاع غزة، حيث سيكون بمقدورها الر 
 غزة في أي وقت.

وهــذه هــي المــرة األولــى التــي يقــوم بهــا جــيش االحــتالل بنشــر هــذه المدفعيــة علــى حــدود القطــاع، منــذ 
 .2014انتهاء الحرب األخيرة على قطاع غزة "الجرف الصامد" صيف العام 
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يلي التأكيــــد بــــأن مــــا تــــم كــــان عبــــارة عــــن "إجــــراء ونقلــــت الصــــحيفة عــــن مكتــــب وزارة الجــــيش اإلســــرائ
 اعتيادي"، ضمن الخطة السنوية الجديدة.

ونقل عن الناطق باسم الجـيش اإلسـرائيلي قولـه وهـو يحـاول طمأنـة اإلسـرائيليين القـاطنين علـى مقربـة 
مــن حــدود غــزة، أن األمــر ال يــدور حــول تعزيــز لقــوات الجــيش حــول قطــاع غــزة، بــل مجــرد تحريــك 

 ة الثقيلة.للمدفعي
 22/1/2016القدس العربي، لندن، 

 
 في المناطق الفلسطينية المحتلة ترفض حماية عمالئها "إسرائيل": "هآرتس" .17

قالت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية في تقرير خاص بها أمس، إن سلطات : برهوم جرايسي -الناصرة 
هــا فــي المنــاطق الفلســطينية مــن طلبــات اللجــوء السياســي لعمالئ %95االحــتالل تــرفض مــا يزيــد علــى 

المحتلة، الذين تقدموا بها على اعتبار أنهم "يواجهون خطرا على حياتهم أو اعتقالهم على أيدي أجهزة 
 السلطة".

وبين التقرير أن سلطات االحتالل ترفض النظر في طلبات سماسرة أراض باعوا األراضـي لعصـابات 
 من باع األراضي للمنظمات الصهيونية.المستوطنين، إذ أن أنظمة االحتالل تختص فقط ب

طلــب حمايــة مــن  136وقالــت الصــحيفة فــي تقريــر موســع نشــرته أمــس، إنــه تبــين لهــا، أنــه مــن أصــل 
، قــدمت ســلطات االحــتالل الحمايــة لثالثــة فقــط مــنهم، وفــي العــام 2014عمــالء تقــدموا بهــا فــي العــام 

تقـدموا بطلبـات حمايـة، وهــي  222عمـالء فقـط مـن أصـل  9، قبلـت سـلطات االحـتالل 2015الماضـي 
لفتــرة محــدودة، دون أن يكــون  48منــاطق  إلــىحمايــة مشــروطة ومقيــدة، تقتصــر علــى دخــول العميــل 

 باستطاعته العمل.
مشــغليهم فــي ســلطات االحــتالل، حينمــا يشــعرون أن أمــرهم  إلــى يلجــؤونويقــول التقريــر، إن العمــالء 

فلســـطينية، ويشـــعرون بمالحقـــة مـــا، إذ تـــدعي بـــات يتكشـــف فـــي محـــيطهم، أو لـــدى أجهـــزة الســـلطة ال
إسـرائيل أن المعتقلــين مــن العمــالء فــي ســجون الســلطة الفلســطينية يتعرضــون لتحقيقــات وتعــذيب، وأن 

 من يتورط منهم ببيع األراضي لالحتالل والمستوطنين، فإنه يواجه حكم اإلعدام.
لتلفزيــون اإلســرائيلي، ادعــت فيــه أن تحقيـق للقنــاة الثانيــة ل إعقــابوثـارت قضــية عمــالء االحــتالل، فــي 

ناشـــط الســـالم اإلســـرائيلي المعـــروف عيـــزرا نـــاوي، كـــان قـــد ســـلام أجهـــزة الســـلطة سماســـرة أراض بـــاعوا 
ــــي الســــجون  ــــا لالعتقــــال ف ــــاوي حالي ــــع ن أراضــــي فلســــطينية لعصــــابات المســــتوطنين واالحــــتالل. ويقب

لروايـــة، ويؤكـــدون أن األمـــر هـــو اإلســـرائيلية، ومعـــه ناشـــط فلســـطيني، فيمـــا يشـــكك حقوقيـــون بصـــدق ا
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، التـــي تواجــه هجومـــا اإلســرائيليةمالحقــة سياســـية لناشــط الســـالم، ومحاولــة ترهيـــب المراكــز الحقوقيـــة 
 شرسا من حكومة االحتالل اإلسرائيلي، نظرا لدورها في كشف جرائم االحتالل.

ل والمخــــابرات لجنــــة فــــي جــــيش االحــــتال إلــــىوتقــــول الصــــحيفة، إن العمــــالء يقــــدمون طلبــــاتهم عــــادة 
اإلسرائيلية، تسمى "لجنة المعراضين للخطر"، ويجتمع أعضاؤها للبحث في طلبات العمالء. ويحصـل 

التنســــيق واالرتبــــاط، يقــــوم بــــذلك ضــــابط ويكشــــف عــــن كيفيــــة  إدارةالمجتمعــــون علــــى التفاصــــيل مــــن 
ل الســلطة تــم اتخاذهــا ضــده مــن قبــ إجــراءاتالتهديــدات التــي يتعــرض لهــا مــن يطلــب المســاعدة، وأي 

ـــاطق الســـلطة الفلســـطينية أم فـــي  ـــى إذا فـــي من ـــب، بمعن ـــديم الطل الفلســـطينية، ومكـــان تواجـــده لـــدى تق
 إسرائيل. 

فـي  اإلقامـةكـان ذلـك الفلسـطيني سيحصـل علـى إذن  إذاحينها ي طلـب مـن ضـابط برتبـة عقيـد التقريـر 
اللجنــة أن هنــاك خطــرا لمــدة شــهر حتــى موعــد عقــد الجلســة والتقريــر بشــأنه. وحتــى لــو قــررت  إســرائيل

التــي يحصــل عليهــا ال تفيــده وهــو ال يحصــل علــى العمــل أو العــالج الطبــي  اإلقامــةعلــى حياتــه فــان 
كان الخطر  إذافي المناطق  األعمالواالجتماعي. كل سنة تفحص الجهة المختصة في لجنة تنسيق 

ذاال زال قائمــا،  الضــفة  إلــىلــب منــه العــودة تط اإلســرائيليةقــررت أن الخطــر قــد زال فــان الســلطات  وا 
 المحتلة.

 22/1/2016، الغد، عّمان
 

 استراتيجياً تهديًدا ه تعدّ  التي "إسرائيل"الُمقاطعة يضرب  تسونامي"يديعوت أحرونوت":  .18
في كلمته أمام مؤتمر مركز أبحاث األمن القوميا في تـل أبيـب، قـال رئـيس  أندراوس: زهير-الناصرة 

السـابق، النائـب يـائير لبيـد إنا وضـع إسـرائيل علـى الحلبـة الدولياـة لـم حزب )يش عتيـد( ووزيـر الماليـة 
يصل ولو مراٍة واحدٍة إلى الحضيض، كما هو عليـه اآلن، الفتًـا إلـى أنا عزلـة إسـرائيل تـزداد يوًمـا بعـد 

 سـتراتيجًيا، علـىايوم، وحكومة بنيامين نتنياهو ال تفعل شيًئا لوقـف هـذه الحملـة، التـي اعتبرهـا تهديـًدا 
 حدا تعبيره.

واليوم الخميس، كشفت صحيفة )يديعوت أحرونوت( النقاب عن أنا أعضاء منظمة المقاطعة العالمياة 
(BDS أفشـــلوا المحاضـــرة التـــي كـــان ي لقيهـــا رئـــيس جهـــاز األمـــن العاـــام األســـبق، عـــامي أيـــالون، فـــي )

ة، وطـالبوا بمحاك مـة أيـالون بـتهم ارتكـاب جامعة في لندن، حيث حطامـوا أبـواب القاعـة، وأقـاموا الضـجا
ــا حمــاس قامــت  جــرائم حــرب. وأيــالون هــو صــاحب المقولــة المشــهورة: لقــد قتلــت فلســطينيين، أكثــر مما
ســـرائيليين. وعقـــبا رئـــيس الشـــاباك األســـبق علـــى مـــا جـــرى فـــي الجامعـــة قـــائاًل إنا هـــؤالء  بقتـــل يهـــود وا 
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اإلســرائيليين والفلســطينيين، المتطــرفين لــن يردعــوه عــن مواصــلة النشــاط مــن أجــل إحــالل الســالم بــين 
 على حدا تعبيره.

ـل، توجـه أطبـاء بريطـانيون التحـاد نقابـات األطبـاء العـالمي بطلـب طـرد نقابـة األطبـاء  في سياق م تصا
، بحســب مــا ذكــر موقــع ) . -( اإلخبــاريا WALLAاإلســرائيليين مــن هــذا التجمــع العــالميا اإلســرائيليا

ولوجيا التابعة للكنيست اإلسـرائيليا أجـرت األربعـاء نقاًشـا حـول ولفت الموقع إلى أنا لجنة العلوم والتكن
ــة والعلمياــة اإلســرائيلياة تحــدث فيــه  ــة المفروضــة علــى المؤسســات األكاديميا المقاطعــة األكاديمياــة الدوليا

 ممثل نقابة األطباء اإلسرائيلي الدكتور زئيف فيلدمان.
بــة األطبــاء والعلمــاء اإلســرائيليين، نحــن فــي وقــال فيلــدمان: ال يــزال ســيف المقاطعــة مســلًطا علــى رق

خطــٍر محــدٍق ونشــرت الصــحف الطبيــة البريطانيــة مقــاالت تمثــل إدارات تحريرهــا تتضــمن الكثيــر مــن 
لألطبــاء والطــب اإلســرائيلي بــدعوى أناهــم يقومــون بتعــذيب المرضــى الفلســطينيين، علــى حــدا  اإلهانــات
 تعبيره.

ر" التجارياة األكبر فـي سـلوفانيا، والتـي تمتلـك الحكومـة جـزًء على صلٍة بما سلف، أزالت شبكة "مركتو 
من أسهمها، كل المنتجات اإلسرائيلية عن الرفوف، ومن ضمنها األفوكادو، والبـوملي والتمـور، وذلـك 

". وفــي أعقــاب ذلــك، أشــار تقريــر نشــرته صــحيفة "يــديعوت BDSاســتجابة لضــغوط حركــة المقاطعــة "
ــــة، إلــــى اســــتد عاء ســــفيرة ســــلوفانيا فــــي إســــرائيل هــــذا األســــبوع إلــــى وزارة الخارجيــــة أحرونــــوت" العبريا

اإلســـرائيلياة، إلجـــراء محادثـــات بهـــذا الشـــأن. وبحســـب الصـــحيفة، فـــإنا كبـــار المســـؤولين فـــي الخارجيـــة 
 اإلسرائيلياة أوضحوا لسفيرة سلوفانيا أنا إسرائيل تنظر بخطورة إلى ما حصل.

سلوفانيا، شموئيل ميروم، إلى هناك قريًبا، لطرح القضية  وتوقعت الصحيفة وصول سفير إسرائيل في
، جـرت 2014أمام وزارة الخارجية السلوفانية، وأمام شبكة "مركتور". ولفتت الصحيفة إلى أنه في عـام 

محاولــة لمقاطعــة "الكريبفــروت"، إال أنا ضــغوط وزارة الخارجيــة فــي تــل أبيــب وأصــدقاء إلســرائيل فــي 
 جدد تسويقها.سلوفانيا جعلت الشبكة ت

ويأتي هذا اإلجراء، بعد يـومين مـن تبناـي وزراء خارجيـة االتحـاد األوروبـي، االثنـين الماضـي، لصـيغة 
موقــــف تتعهــــد بتطبيــــق متواصــــل وكامــــل وفعلــــي لقــــانون االتحــــاد األوروبــــي الموجــــود علــــى منتجــــات 

توطنات المســــتوطنات، بمـــــا ال يشـــــكل مقاطعـــــة إلســـــرائيل، بمعنـــــى مواصـــــلة مقاطعـــــة منتجـــــات المســـــ
دانة واضحة لمشاريع االستيطان في أراضي السلطة الفلسطينياة المحتلاة.  اإلسرائيلياة في رفض وا 

، واصـــفًا إيـــاه بــــالمنافق وي مثـــل  ، بنيـــامين نتنيـــاهو، القـــرار األوروبـــيا وهـــاجم رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيليا
ــز علــى إســرائيل ولــيس علــى  فــي العــالم، بحســب تعبيــره. نــزاع آخــر  200ازدواجيــة فــي المعــايير، وي ركا
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ولفت نتنياهو إلى أنا االتحاد األوروبيا قرر وسم إسرائيل فقط وغير مستعد للتسليم بحقيقـة أنا أوروبـا 
 تسم الجانب الم هاجم باألعمال اإلرهابية.

في المقابل، ادعى نتنياهو بأنا اقتصاد إسرائيل قوي وسيصمد أمام هذه الخطوة، ومن سيتضرر منهـا 
الضفة الذين يعملـون فـي المعامـل اإلسـرائيلية. وخل ـص إلـى القـول: أدعـو االتحـاد األوروبـيا  هم سكان

إلى الخجل من هذا القرار. وكانت اللجنة التنفيذية لحزب العمال البريطاني قد قررت في اجتماع عقد 
نيـة فـي البريطانية للخدمات األمنيـة، بسـبب توفيرهـا خـدمات أم G4Sاألسبوع الماضي مقاطعة شركة 

ســـجون االحـــتالل التـــي تضـــم فلســـطينيين معتقلـــين إداريـــين دون محاكمـــة أو تهـــم بعينهـــا، ويخضـــعون 
 للتعذيب، كما أفادت صحيفة )يديعوت أحرونوت(.

دول، قـد زودت خـدمات الحراسـة لمـؤتمر  110وكانت هذه الشركة العمالقـة التـي تنشـط فـي أكثـر مـن 
ريطانيـا فـي أيلـول )سـبتمبر( الماضـي. ويعنـي القـرار أنا الحزب الذي عقـد فـي مدينـة برايتـون جنـوب ب

ثــاني أكبــر حــزب فــي بريطانيــا وهــو حــزب المعارضــة الرئيســية، وي شــكال حكومــة الظــل، لــن يســـتعين 
 بخدمات هذه الشركة.

 21/1/2016، رأي اليوم، لندن
 

 هو "صياد" سماسرة األراضي الفلسطينيين "عزرا ناوي" اإلسرائيليّ الناشط اليساري  .19
ــلح، صــباح يــوم الخمــيس، بالكشــف عــن كــون عــزرا نــاوي، هــو : الطيــب غنــايم ســمحت محكمــة الصا

الناشط اليساري اإلسرائيليا الذي اعتقل قبـل عشـرة أياـام فـي مطـار بـن غرويـون، قبيـل مغادرتـه الـبالد، 
 لالشتباه به بفضح سماسرة أراض فلسطينياين، وتسليمهم للسلطة الفلسطينياة.

، فــي ويــأتي هــذا االعت قــال علــى خلفياــة تقريــر صــحافيا تــما بثاــه علــى القنــاة الثاانيــة للتلفزيــون اإلســرائيليا
ــص بـــ 'اصــطياد'  برنــامج 'عوفــداه' للصــحافياة إيالنــا دياــان، ظهــر فيــه بينمــا كــان فــي عمــل ميــدانيا تلخا

عــى سماســرة أراضــي فلســطينياين )يعتزمــون عقــد صــفقات مــع مســتوطنين( للســلطة الفلســطينياة. وقــد ادا 
 التاقرير أنا مصير الفلسطينياين في مثل هكذا حاالت هو التاعذيب والموت.

ويشار إلى أناه تما اعتقال ناشطين آخرين هما غاي بوطوفيا ونصر نواجعه. ومـدادت المحكمـة اعتقـال 
 ناوي حتى يوم األحد المقبل.

 21/1/2016، 48عرب 
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 افلسطينيليس و األشكناز أوروبي اليهود  أصلبحث بريطاني:  .21
مــن المتعــارف عليــه أنا اليهــود الحــاليين ينحــدرون مــن جماعــات كانــت  الوكــاالت: -ة الحيــاة الجديــد

تقطن فلسطين، لكن دراسة جينية جديد تبين خالف ذلـك. عـن طريـق نظـرة دقيقـة آلالف الجينومـات، 
ن  وهــم فصــيلة االشــكناز،و ِجــدأ أنا  ــا، بينمــا مــن التعــداد اإلجمــالي لليهــ %80مــن اليهــود تكــوا ود عالمًي
، تبـين أنهـم لـم يـأتوا مـن الشـرق األوسـط بـل إسرائيلمن يهود أميركا ونصف يهود دولة  %90يمثلون 

 باألحرى من أوروبا الغربية وعلى األغلب من إيطاليا.
معظم المـؤرخين يتفقـون فـي اعتبـار االشـكناز أحفـاًدا ليهـود أتـوا إلـى وسـط أوروبـا مـن الشـرق األوسـط 

الـــذين ظهـــروا.  اإلســـرائيليينالثـــاني عشـــر. االشــكناز ي حيلـــون أصـــولهم بشـــكٍل تقليــدي إلـــى قبــل القـــرن 
عــام فــي الشــرق األوســط، وفقًــا للكتابــات التوراتيـــة  4000إلــى  3000ظهــروا بــدورهم منــذ  اإلســرائيليين

 الثاني.م عندما دمار الرومانيون معبدهم التدمير  70[ ولقد تشتتوا في حدود عام 1] واألدلة اآلثارية
على الصعيد اآلخر هناك دراسات حديثة دعمت النظرة التقليدية هـذه ألصـل اليهـود؛ دراسـتان، واحـدة 
ترأسـها )هــاري أوســترير( مــن كليــة نيويــورك للطـب واألخــرى يرأســها عــالم الجينــات )دورون بيهــر( مــن 

وعـات يهوديـة إلـى الشـرق كلية رامبام للعناية الطبية في حيفا. كلتا هاتـان الدراسـتان أحالتـا ثـالث مجم
. واليهــود المشــرقيونعــام. تلــك الجماعــات هــي، االشــكناز، الســفرديم،  2000األوســط منــذ مــا يقــارب الـــ

بينمـا دراسـة بيهـر اسـتخدمت كـاًل  تحليلهـا،دراسة أوسترير استخدمت الحمض النـووي لنـواة الخليـة فـي 
ـــل الكثيـــر مـــن mtDNAا )للميتوكونـــدري والحمـــض النـــووي( DNAمـــن الحمـــض النـــووي للخليـــة ) (. قأِب

 المختصين نتائج هاتين الدراستين في حينها.
رغم ذلك كان هنالـك تسـاؤالت ملحـة، منهـا علـى سـبيل المثـال، أن أوسـترير وبيهـر كانـا قـد قامـا بأخـذ 
عينــات فقــط مــن بضــع مئــات مــن اليهــود. ورغــم قيــام بيهــر بتحديــد أربــع مجموعــات رئيســية "جماعــات 

ائدة لالشكناز، كلهم ي زعم أنهم يعودون بأصولهم لشرق األوسط، تمكنت هذه الدراسة م نشئة" تندرج كع
 من المجموع الكلي للمتقدمين للفحص. %40فقط من تتبع 

لذا عقد فريق بحثي آخر، بقيادة مارتن ريتشاردز في جامعة هادرسفيلد في بيرطانيا، العزم على القيام 
لمنشـئة" األربعـة. الفريـق صـبا اهتمامـه علـى اتابـاع الفحـص ببحث يتناول األصـول لتلـك "الجماعـات ا

، والـذي مـا يسـتخدم فـي العـادة فـي مثـل هكـذا نـوع مـن الدراسـات واألبحـاث وذلـك mtDNAللــالمخبـري 
لســهولة تحليــل وفــك التسلســل لكميــات كبيــرة مــن العينــات الخاضــعة للفحــص. األهــم مــن ذلــك هــو أنا 

فقط و دون األب، أي أن األم ت وِرث ه ألبنائها و بناتها و لكن ال يتم توارثه عن طريق األم  mtDNAالـ
 ي وأرث ه إال بناتها لبناِتهن.
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تميز األنساب عن بعضـها  mtDNAمختصون متعددون في علم الجينات تمكنوا من تحديد عالمات 
ى فـي نـواحي مختلفــة فـي العـالم. فريــق بيهـر تمكــن بـدوره مـن تعقــب مجموعـة منشـئة يهوديــة إلـى خطــ

 haplogroup K and haplogroupنسب جينأين يدعيان الهبلوغروب كيه والهبلـوغروب أن واحـد بـي )

N1b الهبلــــوغروب هــــو مجموعــــة مــــن النــــاس تنتمــــي لفئــــة معينــــة تحمــــل نفــــس الطفــــرة فــــي جينــــات ،)
. ميواألمو يتم االختالط فيها بين السلف األبوي  وبالتالي ال Yالميتوكوندريا أو الكروموسوم الذكوري 

اليهــود تــما اقحــامهم فــي هــاتين المجمــوعتين اللتــين تحتويــان يهــودًا وغيــر يهــود أيضــًا. لــذا قــرر فريــق 
 mtDNAجينــوم  2500ريتشـاردز البـدء بفهــم تـاريخ هــذه المجموعـات الفضفاضــة. حيـث قــاموا بتحليـل 

لـذكر، تعـود ألنـاس جينوم أخريات تحلياًل جزئًيا كلها، كـل سـابق ا 28000إلى  باإلضافةتحلياًل كاماًل 
كـل ذاك كـان بغيـة تحديـد موقـع  جزئي ليهود اشـكناز. mtDNAجينوم  836معظمهم غير يهود. زائد 

 االشكناز في التاريخ اليهودي.
(، أكثــر Nature Communicationsكمــا قــال صــاحب البحــث فــي ال ) ،النتــائج كانــت واضــحة تمامــاً 

أي قبــل أو الغربيــة،  أوروبــا إلــىف الســنين مــن جينومــات االشــكناز لهــا أصــول تعــود ألال %80مــن 
األزمنـة التـي لـم تكـن بعـد قـد وجـدت زراعـة فيهـا فـي  إلـىالحـاالت  وفي بضع –أثناء العهود التوراتية 

عــــام. أقــــرب تتطــــابق كــــان بــــين الحمــــض النــــووي  7500أي حــــوالي  األوربيــــةتلــــك البقــــاع مــــن القــــارة 
ــــدري ) ــــد لهــــؤالء اليهــــود وســــmtDNAالميتوكن ــــاكان ( العائ هــــذا يعنــــي أن االشــــكناز  الحــــاليين. إيطالي

علـى الطـرف اآلخـر، عـدد  العصـور.نساء عاشت في أوروبا في تلك  إلىيتسطيعون احالت أصولهم 
 قليل جًدا من االشكناز قادرون على إحالة ذاك النسب إلى الشرق األوسط.

عة عن أصل الهوية اليهودية. الشائ ومع االفتراضاتهذه النتائج ال تتعارض مع نتائج بيهر فقط، بل 
، أن األم هــي التــي تحــدد األصــل العرقــي لألبنــاء. لــذا، إذا مــا تــم يأعتأِبــرون، بتقاليــدهماليهــود دائمــًا مــا 

عــن طريــق الخــط األمــومي، فــإن العديــد مــن  إســرائيليةتعريــف اليهــود بأولئــك المتحــدرين مــن أصــول 
 فقًا لهذه النتائج الجديدة.اليهود االشكناز يكونون قد فشلوا فذاك االختبار و 

ريتشاردز بدوره يقر بمدى الجدل الذي قد يثيره هـذا البحـث ويقـول "لقـد تنبـأت بـبعض المعارضـة التـي 
 قد تنالها نتائجنا في بعض القطاعات".

"الطريقــــة الوحيــــدة لموافقــــة نتــــائج هــــذا البحــــث مــــع نتــــائج بحــــوث اآلخــــرين الســــابقين لــــه هــــي ويكمــــل 
لكــن الخــط  األوســط،الشــكنازي نشــأ عــن طريــق خــط أبــوي أصــيل مــن الشــرق )افتــراض( أن النســب ا

 إلــىثــم قامــت مجموعــة نســاء أوروبيــات بــالتحول  أوروبــا.األمــومي كــان قــد نشــأ فــي فتــرات أبكــر فــي 
تأسيس النسـل االشـكنازي  وبذلك تما الديانة اليهودية بعد قدوم رجال يهود لقارتهن من الشرق األوسط، 

قـــد يتوافـــق مـــع آراء بعـــض المـــؤرخين بـــأنا هنالـــك نســـاء تحـــولن لليهوديـــة فـــي  هـــذا و الـــذي نـــراه اليـــوم. 
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ق.م  300المناطق األوروبية المطلة علـى البحـر المتوسـط فـي غضـون الفتـرة الهيلنسـتية، أي حـوالي )
 ق.م(.30 –

 أعقــب عــالم الجينــات الرائـــد فــي دراســة جينـــات القــارة األوروبيــة )أنطونيــو تـــوروني( مــن جامعــة بافيـــا
ضـافة بـأناإليطالية على النتائج الجديدة بقوله "النتائج هذه مقنعة جًدا  نتـائج حديثـة أخـرى ألبحـاث  وا 

 ".واإليطاليينكانت قد أبرزت التقارب الشديد بين االشكناز  DNAتتناول الحمض النووي لنواة الخلية 
صـل االشـكناز كـان مـن النتائج هذه بذلك تكـون قـد دقـت آخـر مسـمار فـي نعـش النظريـة القائلـة بـأن أ

ل أســياده إلــى الديانــة اليهوديــة فــي حــدود القــرن الثــامن  –الخــزر  شــعب تركــي عــاش فــي القوقــاز وتحــوا
 ميالدي.

  21/1/2016، الحياة الجديدة، رام هللاو ؛ موقع "أنا أصدق العلم"
 

 إسرائيليون يحرضون واشنطن ضد حماس: الصحافة اإلسرائيلية .21
يـــة الجليـــل الغربـــي األكاديميـــة موشـــيه إلعـــاد، فـــي صـــحيفة يـــديعوت كتـــب المحاضـــر الجـــامعي فـــي كل

، وتأسيسـها فـي قطـاع غـزة، 1987أحرونوت اإلسرائيلية، أن اإلعـالن عـن إقامـة حركـة حمـاس أواخـر 
 سبقته إقامة بنية تحتية مالية ولوجستية لها في الواليات المتحدة األميركية.

رفيعــة المســتوى فــي الجــيش اإلســرائيلي، أن الرجــل وأضــاف الكاتــب اإلســرائيلي، الــذي تــولى مناصــب 
مــن خــالل "الرابطــة اإلســالمية  1981الثــاني فــي حمــاس موســى أبــو مــرزوق بــذل جهــودا مضــنية عــام 

يلينوي، وأريزونا، وكاليفورنيا.IAPلفلسطين في شمال أميركا )  (" في إنديانا، وا 
رزوق الرابطـة المتحـدة للدراسـات ، أسس أبو م1987وأوضح أنه بعد تأسيس حركة حماس رسميا عام 

(، التــــي ســــعى لتحويلهــــا إلــــى مركــــز للتفكيــــر لحمــــاس علــــى غــــرار مؤسســــة رانــــد UASRواألبحــــاث )
قامــة عالقــات عامــة  األميركيــة للبحــوث، كمــا عملــت تلــك المؤسســة علــى التــرويج لمبــادق حمــاس، وا 

 للحركة في الواليات المتحدة.
ل أبــو مــرزو  ق الواليــات المتحــدة هــذه الدولــة المنفتحــة الليبراليــة إلــى وتســاءل موشــيه إلعــاد: كيــف حــوا

 معقل لحماس، التي ال تخجل من كونها أحد وجوه القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية؟ على حد زعمه.
وأكد أن أبو مرزوق نجح في إقامة الموارد المالية لحماس بالتعـاون مـع آخـرين فـي الواليـات المتحـدة، 

مــن الــدوالرات، عبــر لجــان الزكــاة والصــدقات، وتمكــن مــن تأســيس منظومــة  وحــازوا عشــرات الماليــين
 للتدريب والدعم اللوجستي والتثقيف والتأهيل لآلالف من عناصر حماس المسلحين.

 تدمير إسرائيل
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من جانبه، قال الكاتب اإلسرائيلي حاييم شاين، في صحيفة إسرائيل اليـوم، إن حـديث حمـاس عـن أن 
ليات الفلسطينية األخيرة ليس اليـأس، بـل الرغبـة فـي تـدمير اليهـود، واألمـل بطـردهم الدوافع لتنفيذ العم

 من الوطن التاريخي للفلسطينيين عبر الجهاد، يشير إلى أن إسرائيل تجد نفسها في معركة ثقيلة".
وزعــم الكاتــب اإلســرائيلي أن هــذا الجهــاد الــذي يجعــل كثيــرا مــن الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة والضــفة 

بية مستعدين لتنفيذ عمليات الطعن والدعس ضد اليهود، بـات يهـدد إسـرائيل، ويهـدد كـذلك الشـرق الغر 
 األوسط كله، كما بات عناصره يصلون إلى أوروبا.

وأضاف أن فكرة حماس تنجح كل يـوم فـي تجنيـد المزيـد مـن المنفـذين إلـى صـفوفها، بمـن فـيهم عـرب 
 ا منفذي العمليات "الشهداء"، لما ينتظرهم في الجنة.إسرائيل، ال سيما أن الفلسطينيين يقدرون جيد

ودعا الكاتب الحكومة اإلسرائيلي إلى عدم إبداء أي ضعف، واالنتصار في هـذه المعركـة، ألن هـدف 
 هذه المنظمات اإلسالمية بات واضحًا لكل من يريد الرؤية إنه تدمير إسرائيل.

 21/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 يتغلغل ببيوت المستوطنين: الخوف "معاريف" .22
تطرقت صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية، في عـددها الصـادر يـوم الخمـيس، إلـى مـا يعيشـه اإلسـرائيليون 

 في مستوطنة تكوع من خوف وقلق عقب عملية طعن في األيام األخيرة.
وقد نقل مراسل الصحيفة خوفي عاموس مخاوف المستوطنين في مستوطنة تكوع، موضحا أن فقـدان 

ألمــن وصــل حــد الجنــون، ومســتوى الخــوف والقلــق لــديهم يتعلــق بوجــود أســلوب جديــد مــن العمليــات ا
وبيان أن المستوطنين باتوا يتجولون في أنحاء المستوطنة، ولديهم شعور بالخوف والقلق.  الفلسطينية.

ا عـن تنفيـذ وتابع: هذا تهديد مخيف، ألننا هنا بعكس الوضع القائم في تل أبيب، ال نملك إنذارا مسبق
 أي عملية فلسطينية.

من جهته، قال رئيس مجلس مستوطنة غوش عتصيون، ديفيد بيرل، إن العمليات الفلسطينية األخيـرة 
لــم تعــد تحصــل علــى الطــرق العامــة فــي الضــفة الغربيــة، أو علــى المفترقــات الرئيســة، بــل باتــت تقــع 

 ان لمحاربة هذه العمليات.داخل المستوطنات نفسها، وفي قلب بيوتها. ورأى أنه آن األو 
 تقصير حكومي

على صعيد متصل، كتبت المستشارة اإلعالمية في المجلس االستيطاني شومرون في الضفة الغربيـة 
شــلومي هــاليفي، فــي صــحيفة "معــاريف"، أن الحكومــة اإلســرائيلية ال تقــوم بــدورها بالحفــاظ علــى أمــن 

 وتوفير أمنهم.اإلسرائيليين، رغم أن عليها واجب حماية مواطنيها 
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وأضــافت "قــد آن األوان لــرفض السياســة التــي تقــوم بهــا الحكومــة، لــن نقبــل بعــد اليــوم سياســة إحبــاط 
العمليات بعد وقوعها، لدينا عدو فلسطيني، يجب االنتصار عليه، والبد من أن يكون الشـعور بـاألمن 

ريــات غــات، بمــا فــي ذلــك لــدى جميــع اإلســرائيليين فــي كافــة أمــاكن وجــودهم: فــي تــل أبيــب، رعنانــا، ك
 انتظارهم في محطة الباصات دون تعرضهم للدعس من قبل سائق فلسطيني".

 تعاون وتنسيق
وفــــي موضــــوع متصــــل، نقــــل مراســــل صــــحيفة "يــــديعوت أحرونــــوت" أليئــــور ليفــــي عــــن رئــــيس جهــــاز 

ع الموجـة المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج أن أجهزة األمن الفلسطينية أحبطـت منـذ انـدال
الحاليـــة مـــن العمليـــات الفلســـطينية ضـــد اإلســـرائيليين مئتـــي هجـــوم، وصـــادرت كميـــات مـــن األســـلحة، 

 واعتقلت أكثر من مئة ناشط فلسطيني.
وأشــار فــي لقــاء نــادر مــع وســائل إعــالم عالميــة أن الســلطة الفلســطينية ستواصــل التنســيق األمنــي مــع 

 مثل تنظيم الدولة لألراضي الفلسطينية.إسرائيل، لمنع الفوضى، ودخول جهات "متطرفة" 
أما المراسل العسكري لصحيفة "معـاريف" نوعـام أميـر فقـد ذكـر فـي خبـر نشـر بصـحيفة "معـاريف" أن 
وزارة الــــدفاع اإلســــرائيلية بــــدأت إقامــــة جــــدار أمنــــي علــــى الحــــدود الشــــرقية مــــع األردن بطــــول ثالثــــين 

 مليون دوالر(. 75)كيلومترا، وبكلفة مالية تبلغ ثالثمئة مليون شيكل 
 21/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
  2015حالة اعتقال بحق األطفال خالل  2,200قراقع: أكثر من  .32

حالة  2,200من  أكثرقال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، إن  ":وفا" -نابلس 
، منهم من اعتقل 2015 اعتقال بحق األطفال من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي سجلت خالل العام

 ليوم واحد، وأفرج عنه.
عام للتضامن  2016جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس بمدينة نابلس، لإلعالن عن 

مع األسيرات واألطفال المعتقلين لدى االحتالل"، بمشاركة عدد من المختصين، وأهالي األسرى، 
أضاف قراقع أن عدد األسرى األطفال في سجون و  وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية بالمحافظة.

طفال، ال يزالون رهن االعتقال، وموزعين على عدة أقسام، مشيرا إلى  450االحتالل وصل ألكثر من 
، 2015أن نسبة اعتقال األطفال ارتفعت بشكل ملحوظ، خاصة في الثالثة أشهر األخيرة من عام 

هديد، سواء خالل عمليات االعتقال، أو التحقيق خاصة في محافظة القدس، وتعرضوا للتعذيب والت
 معهم.
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امرأة فلسطينية خالل العام الماضي، ومنهن من احتجز واعتقل  225وذكر أن الهيئة سجلت اعتقال 
أسيرة في السجون،  55من  أكثرعنهن، موضحا أن االحتالل ما زال يعتقل  اإلفراجلفترة وجرى 

 مصابات، وقد تعرضن للتعذيب. أسيرات وتسعقاصرات  15ومراكز التوقيف، منهن 
 21/1/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 استولى عليهما المستوطنون بالخليل منزلينيعلون يأمر بإخالء  .32

ذكرت وسائل إعالم عبرية، مساء اليوم الخميس، أن وزير الجيش  : ترجمة "القدس" - القدس
 إخالء منزلين استولى عليهما المستوطنين ظهرا في الخليل.اإلسرائيلي موشيه يعلون أمر ب

وحسب ذات المصادر، فإنه ال يعرف متى سينفذ القرار لكنه صدر بشكل رسمي من قبل وزير جيش 
 نفذ في أي لحظة".االحتالل و"قد ي  

م من جانبها اعتبرت حركة "كسر الصمت" اإلسرائيلية استيالء المستوطنين على المنزلين قرب الحر 
اإلبراهيمي بأنه يأتي في إطار سياسة الحكومة اإلسرائيلية بالتعاون مع المتطرفين اليمنيين وتهجير 

 الفلسطينيين من وسط المدينة.
 21/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 مرات ثالثاقتحام األقصى تضاعف في عهد نتنياهو : لشؤون القدس اإلعالميالمركز  .32

جراها المركز اإلعالمي لشؤون القدس واألقصى )كيوبرس(، وجهات خلصت قراءة أ: نظير مجلي
وتطوراتها، مقارنة  2015بحثية أخرى، درست مجريات األحداث في المسجد األقصى خالل عام 

بالسنوات الست السابقة، التي تقلد فيها بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة اإلسرائيلية، إلى أن عدد 
ام المسجد األقصى، تضاعف ثالث مرات. وقال بيان أصدره المركز، المرات التي جرى فيها اقتح

أمس، إنه واستنادا إلى الرصد الذي أجراه هو والمؤسسات التي تعنى بشؤون المسجد األقصى، مثل 
"مؤسسة األقصى"، و"مؤسسة عمارة األقصى"، و"دار األوقاف"، فإن نسبة االقتحام ارتفعت بنحو 

ستوطنين )تم استثناء دخول السياح اليهود، واقتحامات جنود االحتالل ، وباألساس من قبل الم300%
بلباس عسكري، أو المخابرات(. وكانت مصادر إسرائيلية قد ذكرت أن عدد المقتحمين للمسجد 

. أما إحصاء مقتحماً  10,766إلى  2015. ووصل في عام 2009مقتحًما في عام  5,658األقصى بلغ 
. 11,489إلى  2015، وقفز في عام 5,931بلغ  2009عدد المقتحمين عام دائرة األوقاف، فيبيان أن 
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مقتحما.  14,074إلى  2015أما إحصائية "كيبوبرس"، فتشير إلى أن عدد المقتحمين وصل في عام 
، خصوصا أنها القدس انتفاضةوتوقع خبراء المركز، أن تؤدي الزيادة المضطردة، إلى توسيع رقعة 

مرشح ألن  2016د واعتداءات أخرى، وأن دالئل كثيرة تشير إلى أن "عام تترافق مع عمليات تهوي
يكون حافال باستهداف المسجد األقصى، على ثالثة محاور رئيسة: أولها، تكثيف تنفيذ وتخطيط 
مشاريع التهويد العمالقة حول المسجد األقصى. أما المحور الثاني، فيتمثل في تعميق الحفريات 

الكنس )المعابد اليهودية( والمتاحف. في حين يبيان المحور الثالث، سعي أسفل األقصى، وزيادة 
االحتالل لتكريس االقتحامات الدينية اليهودية، التي يقوم فيها المستوطنون بممارسة شعائر دينية 

قامة صلوات على أرض المسجد وباحاته".   وا 
 22/1/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 ن الفلسطينيين والمزيد من االستيطانم اآلالفشهداء وجرحى واعتقال  .32

أبو سعدى: أصدرت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان تقريرها السنوي الذي رصد  فادي -رام هللا 
. ويأتي إصدار هذا التقرير 2015أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية خالل العام 

جراءاتفي ظل تواصل سياسة القتل العمد  التي تمارسها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق  القمع وا 
جريح  ألف 15وشهيدًا  150حوالي  2015الشعب الفلسطيني. وقد وصل عدد الشهداء خالل العام 

 .المحتلةاالستعمارية ضد األراضي الفلسطينية  اإلجراءاتأسير. إضافة إلى تصاعد  وسبعة آالف
بناء االستعماري. وشهد العام المنصرم إصدار جملة االحتاللية هي دعم ال اإلجراءاتوكان أبرز تلك 

الضريبية لعدد من  واإلعفاءاتالتي تمثلت بتقديم التسهيالت  والوزاريةمن القرارات الحكومية 
دراج ،المستعمرات عدد آخر منها ضمن قائمة المستعمرات ذات األفضلية الوطنية وفقًا لما جاء  وا 

. يأتي ذلك في سياق إصرار حكومة االحتالل على مواصلة 2453في قرار الحكومة اإلسرائيلية رقم 
ارتكاب جريمة نقل سكان دولة االحتالل إلى اإلقليم المحتل بشكل ممنهج. وفي السياق نفسه نشطت 
في المصادقة على المخططات التفصيلية الخاصة بالمستعمرات حيث رصدت الهيئة قيام مجلس 

في حين ال  ،مخططات هيكلية تفصيلية 103ى التابع لإلدارة المدنية بالمصادقة على التنظيم األعل
مخططا في النقاش داخل اللجان الفرعية الخاصة بالمستعمرات والمنبثقة عن مجلس  177يزال 

عطاء  113التنظيم األعلى. كذلك قيام وزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية وسلطة أراضي إسرائيل بنشر 
 ت بناء آالف الوحدات السكنية.تضمن
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كذلك إجراءات االحتالل ضد السكان الفلسطينيين وأعيانهم المدنية. ففي مقابل سياسة دعم البناء 
االستعماري لجأت سلطات االحتالل إلى اتباع سياسة الخنق العمراني بحق الفلسطينيين، فعلى مدار 

ثة مخططات للتجمعات الواقعة في السنوات الخمس الماضية لم تتم المصادقة سوى على ثال
عملية  535مخططا هيكليا. وهذا ما قاد إلى تنفيذ ما يزيد عن 72المناطق المصنفة "ج" من أصل 

هدم نفذتها قوات االحتالل بحق مساكن الفلسطينيين ومنشآتهم، باإلضافة إلى توزيع ما يزيد عن 
 وجود مخطط.إخطار هدم وثالثة عشر إخطار إخالء بحجة البناء دون  700

وفيما ال تزال األرض الفلسطينية تسجل شهادات حية على ممارسات االحتالل في السيطرة على 
أراضي الفلسطينيين من خالل جملة من اإلجراءات المتمثلة بإصدار أوامر وضع اليد ألغراض 

ما من أراضي الضفة الغربية مصنفة كمناطق عسكرية مغلقة. ك %18عسكرية حيث ال يزال حوالي 
كما هو الحال ، لجأت إلى اتباع سياسة عزل األراضي ومنع الوصول إليها إال بتصاريح خاصة

والتي يطلق عليها "الشبام" والتي تبلغ مساحتها  ،بالنسبة لألراضي المحيطة ببعض بالمستعمرات
 لفأ 298مستعمرة واألراضي المعزولة خلف الجدار التي تبلغ مساحتها  18دونما تحيط بــ  6,140
 دونم. 

بل عمدت إلى تمكين المستعمرين من تسجيل شركاتهم  ،ولم تقف سلطات االحتالل عند هذا الحد
شركة  500كشركات استعمارية محلية قائمة على أساس التزوير والخداع. وقد زاد عددها على 

اه ومؤسسة تقوم بتسريب األراضي الفلسطينية لصالح المستعمرين بكل الوسائل بما فيها اإلكر 
 .والتزوير

اعتداء نفذه المستعمرون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم تعددت  947ووفقا للتقرير فإن ما يزيد عن 
صنوف االعتداءات فشملت إطالق النار والدهس المتعمد والطعن ورشق الحجارة واالعتداء على 

لدينية وصواًل إلى األراضي والمحاصيل الزراعية وعلى الرعاة والماشية وانتهاك حرمة المقدسات ا
جريمة حرق عائلة دوابشة التي تعد من أبشع الجرائم في العصر الحديث والتي الزالت ذكراها ماثلة 

 أمام العالم. 
 22/1/2016، لندن، القدس العربي
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 في الضفة الغربية تؤكد أنها تعتزم مصادرة أراض   "إسرائيل" .32
أنها تعتزم مصادرة قطعة أرض شاسعة خصبة  أكدت إسرائيل يوم الخميس ي:اليمان محمد -القدس 

في الضفة الغربية المحتلة قرب األردن في خطوة ستصعد على األرجح التوترات مع حلفاء غربيين 
 وبدأت بالفعل تثير إدانات دولية.

وفي رسالة لرويترز عبر البريد اإللكتروني قالت وحدة تابعة لوزارة الدفاع اإلسرائيلية إنه تم اتخاذ 
ن "األراضي في المرحلة األخيرة إلعالنها تابعة للدولة".القر   ار السياسي بمصادرة األرض وا 

فدانا في غور األردن  380األمر راديو الجيش اإلسرائيلي  بادقوتشمل المصادرة التي أعلن عنها في 
 بالقرب من أريحا وهي منطقة أقامت إسرائيل فيها العديد من المستوطنات على أراض يطالب بها

 الفلسطينيون إلقامة دولتهم.
 21/1/2016، وكالة رويترز لألنباء

 
 في قطاع غزة 2015في سنة  73تقرير: بحرية االحتالل قتلت صيادا واعتقلت  .32

قال تقرير للجان الصيادين التابعة التحاد لجان العمل الزراعي بقطاع غزة، إن البحرية اإلسرائيلية 
على الصيادين بشكل شبه يومي خالل العام المنصرم، نفذت المئات من عمليات إطالق النار 

وأضافت في تقرير أصدرته يوم الخميس، أن اعتداءات قوات  وقتلت صيادا كما اعتقلت العشرات.
صابة  30االحتالل أدت الستشهاد الصياد توفيق أبو ريالة ) آخرين، مبينة، أن أغلب  31عاما( وا 

 .الفلسطينيينالمسموح بها للصيادين  هذه االعتداءات ارتكبت خالل مساحة الصيد
صيادا  68صيادا خالل عملهم، ثم أطلقت سراح  73وأوضح التقرير أن قوات االحتالل اعتقلت 
قاربا وتدمير  22االعتداءات شملت أيضا مصادرة  نا، أن  وأبقت على خمسة آخرين قيد االعتقال، مبياِ 

تالفها 14  .قاربا آخر، وتخريب عشرات شباك الصيد وا 
 21/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 من أربعة مقدسيين اإلقامةبسحب  إسرائيليقرار  .32

عشية  إسرائيليتفاجأت عائالت األسرى المقدسيين المتهمين بقضية قتل  :دياال جويحان -القدس 
حب درعي بس آرييه اإلسرائيليس السنة العبرية العام الماضي، يوم الخميس، بقرار وزير الداخلية أر 

العائالت في حديث لـ" الحياة الجديدة" إلى "أن سلطات  أشارتحيث  "الهوية المقدسية". إقامتهم
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كف، وليد فراس مصطفي األطرش، عبد محمود  أبواتهمت أبنائهم الثالثة: محمد صالح  االحتالل
ية عش إسرائيليعبد ربه دويات من سكان صور باهر جنوب مدينة القدس بأنهم نفذوا عملية قتل 

 بعد رشقه بالحجارة )حسب زعمهم(."أيلول/ سبتمبر رأس السنة العبرية في الرابع عشر من 
طالقبالل أبو غانم الذي شارك في تنفيذ عملية الطعن  إقامةلغاء إكما تم  النار في الحافلة  وا 

ثالثة  بالقرب من مستوطنة "ارمونا نتسيف" في القدس الشرقية، والتي قتل فيها 78رقم  اإلسرائيلية
 .إسرائيليين

 21/1/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 مناصرةأحمد على الطفل  االحتالل يمارس ضغوطاً  .23
قال الطفل أحمد مناصرة، الذي يتهمه االحتالل اإلسرائيلي بطعن مستوطن، قبيل دخوله إلى جلسة 

 المحكمة، إنه تعرض خالل التحقيق معه لضغوط كي يعترف بتنفيذ عملية طعن.
قال فريق الدفاع إن النيابة العامة تعمدت المماطلة في إجراءات المحاكمة لحين وصول الطفل و 

 ، ما يتيح فرض عقوبة السجن الفعلي عليه.الرابع عشرةمناصرة إلى سن 
وال يعتبر مناصرة وحيدا فقط في مركز احتجاز القاصرين حيث يمكث حاليا، بل يعتبر وحيدا أيضا 

أظهر شريط فيديو مسرب كيف يجري التحقيق مع الفتى البالغ من العمر في غرف التحقيق، حيث 
 عاما. 13

وفي الشريط، ظهر مناصرة وهو يرتدي مالبس السجن وبدا عليه اإلرهاق الشديد، بينما يتناوب عليه 
المحققون يستجوبونه ويصرخون في وجهه ويعنفونه ويهددونه، بينما يبكي الطفل مؤكدا أنه ال يتذكر 

 مما يسألونه عنه.شيئا 
مارس بحقه، يقول مناصرة إنه أجبر على االعتراف بأنه طعن مستوطنين، وعن الضغوط التي ت  

 متابعا: كانوا يضغطون عليا ويشتمونني، ويخبرونني بأنهم كانوا شاهدين على قيامي بعملية طعن.
حين يسعى فريق وال يزال مناصرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين األول الماضي رهن االعتقال، في 

حتى يتجنب عقوبة السجن الفعلي مدة طويلة،  الرابع عشرةالدفاع للبت في قضيته قبل أن يبلغ سن 
 وفق ما تطالب النيابة العامة.

 20/1/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
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 يوم في ثالجات االحتالل مئةثائر أبو غزالة..  .23
لشهداء المقدسيين للنيابة اإلسرائيلية للمطالبة في التماسات قدمتها عائالت ا: رام هللا - ميرفت صادق

، ردت شرطة االحتالل بالرفض "ألسباب أمنية"، وقالت إن تسليمهم ن أبنائهمباإلفراج عن جثامي
وتشييعهم في جنازات يؤدي إلى اإلعالء من شأنهم وتحويلهم إلى أمثلة يحتذى بها لتنفيذ أعمال 

 مشابهة لما قاموا به.
ة تركها استشهاد الشاب ثائر أبو غزالة لدى عائلته، منذ إعدامه بداية االنتفاضة ثالثة جروح مفتوح

الفلسطينية الحالية مطلع أكتوبر/تشرين األول الماضي، ثم اعتقال والده، وطيلة هذه الفترة احتجاز 
 جثمانه مجمدا في ثالجات إسرائيلية ومنع تسليمه لدفنه بصورة كريمة.

عتصام أمام مقر األمم المتحدة في رام هللا مع أهالي عشرة شهداء طالبوا وجاءت عائلة أبو غزالة لال
 بالضغط على االحتالل اإلسرائيلي لوقف معاناتهم واإلفراج عن جثامين أبنائهم.

دموا على خلفية عمليات طعن أو دهس عوتحتجز إسرائيل عشرة جثامين لشهداء مقدسيين أ  
أيام، وآخرهم مصعب الغزالي المحتجز منذ إعدامه في  104نذ إلسرائيليين، أقدمهم ثائر أبو غزالة م

 ديسمبر الماضي./ كانون األول 26
أكتوبر الماضي / تشرين األول 12ومن بين الشهداء المحتجزين الفتى حسن مناصرة، الذي أعدم في 

 على سكة القطار بالقدس وأصيب ابن عمه الطفل أحمد مناصرة قبل اعتقاله.
 21/1/2016حة، الجزيرة نت، الدو 

 
 علي هويدي: تقليصات األونروا تهدد حق العودة .23

علي هويدي الخبير في شؤون األونروا من  األستاذحذر  برلين: -"التجمع الفلسطيني في ألمانيا" 
مخاطر تقليص الوكالة لخدماتها اإلنسانية معتبًرا أن تلك التقليصات "ستساهم في إنهاء دور األونروا 

 ها السياسية تجاه الالجئين الفلسطينيين وبالتالي إنهاء حق العودة.لتحمُّل مسؤوليات
م عبر السكايب من لبنان، 2016/01/20كالم هويدي جاء خالل محاضرة ألقاها مساء األربعاء 

بعنوان "مخاطر تقليصات األونروا على قضية الالجئين وحق العودة"، وذلك بدعوة من "التجمع 
نشاط "التجمع" الذي يقيمه أسبوعيًا تحت عنوان "ديوانية العودة"، الفلسطيني في ألمانيا" ضمن 

 حضرها عدد من ممثلي الجمعيات الفلسطينية والجاليات العربية في برلين.
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وقد شرح هويدي خلفيات وأبعاد هذه اإلجراءات الظالمة التي تمارسها األونروا بحق شعبنا الفلسطيني 
ضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا واألردن ولبنان(، منوًها إلى الالجئ في مناطق عملياتها الخمسة )ال

أنا ما جرى من تقليصات على مستوى الخدمات الصحية لالجئين في لبنان يأتي في سياق مدروس 
وبخطوات محسوبة من الوكالة، ستنتقل تدريجًيا إلى سائر الدول التي تقدم فيها األونروا خدماتها، إن 

لزا م الوكالة بالعودة عنها، مشيًدا بدور الالجئين الفلسطينيين في لبنان على لم يجِر مواجهتها وا 
واألنشطة السلمية  االحتجاجاتالمستوى السياسي والشعبي في إدارة أزمة التقليصات من خالل 

 الهادفة.
كما حذر هويدي من مخاطر التقليص المتعماد والذي يهدف إلى إعادة تهجير الالجئين أو توطينهم 

كن تواجدهم، مما سيساهم بإنهاء حق العودة وا غالق ملف الالجئين الفلسطينيين خدمًة في أما
ألونروا بتقليص الخدمات نتيجة العجز المالي وبإمكان لأناه ال عذر  إلىاإلسرائيلي، الفًتا  لالحتالل

ا إلى األمم المتحدة أن تغطي العجز من الصندوق المركزي لو توفرت اإلرادة السياسية فقط، داعيً 
ضرورة أن تكون ميزانية "األونروا" ثابتة من األمم المتحدة، وأال تقع تحت ضغط الدول المانحة التي 

 تدفع طوًعا وفًقا لمصالحها الخاصة.
 21/1/2016، لندن ،مركز العودة الفلسطيني

 
 مستوطنون يدنسون باحات المسجد األقصى .22

، باقتحامات جديدة 2016-1-21خميس قامت مجموعات من المستوطنين الصهاينة صباح يوم ال
للمسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة عناصر من الوحدات الخاصة والتدخل 
السريع التابعة لشرطة االحتالل، التي رافقتهم وأحاطت بهم خالل تجوالهم في ساحات األقصى 

 الغربية.
لمصلون وطلبة حلقات العلم بهتافات وقد حاول بعض المستوطنون أداء طقوس دينية حيث تصدى ا

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

حيث رابطوا وقاموا بتالوة  األقصىكما تواجد عدد من المبعدين المقدسيين على بوابات المسجد 
 .األقصىالقرآن الكريم احتجاج على منعهم دخول المسج 

 21/1/2016، فلسطين أون الين
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 الكاريكاتير يدعم انتفاضة القدس ويزعج االحتالل .22

كغيره من أشكال المقاومة الفلسطينية، أسهم فن الكاريكاتير في دعم : عاطف دغلس -نابلس 
عض، وأوجعت بعض األعمال الفنية انتفاضة القدس أو انتفاضة الشباب كما يطلق عليها الب

 االحتالل اإلسرائيلي حتى أن صفحات تواصلهم االجتماعية أغلقت، ولوحق آخرون.
 ،واحدا عند معظم رسامي الكاريكاتير الفلسطيني ورغم اختالف طرق التعبير، فإن المضمون ظل  

ذلك رسائلهم داخليا وظلت رحاهم تدور حول مكنونات االنتفاضة وأدواتها المختلفة، ولم تختلف ك
 وخارجيا.

فقد خاطب فنان الكاريكاتير محمد سباعنة الفلسطينيين داخليا، فلم ي غفل تطورات االنتفاضة وتبعاتها 
 من انقسام وتشرذم داخلي، وخاطب باسم الفلسطينيين أيضا العالم الخارجي ونقل إليه معاناتهم.

اولت أشكال االنتفاضة كافة ومجادت المقاومة، إن أعماله تن -في حديثه للجزيرة نت-ويقول سباعنة 
 وتعاملت "بعقالنية" مع السكين الذي برز بقوة خالل انتفاضة القدس في إشارة لعمليات الطعن.

وفي المقابل، ترى الفنانة أمية جحا أن انتفاضة القدس هي "انتفاضة لريشتها" باالنطالق واإلبداع في 
ل الموضوع الواحد، ولذا فهي لم تسقط شكال أو أسلوبا من أرضية خصبة وتناول أكثر من فكرة حو 

 أساليب االنتفاضة وطرحتها دون وجل أو خجل.
ر كل أدواته لقتل الفلسطينيين، وبالتالي ال مجال أمام الفنان  وتقول أمية جحا إن االحتالل ي سخِا

ر طاقته لدعم االنتفاضة و  الثأر للشهداء، فيرسم الفلسطيني باعتباره جزءا من الشعب إال أن ي سخِا
 الدهس والطعن والحجر وكل شيء يرفض االحتالل وينهيه.

 20/1/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
 

واعتبرتها  "إسرائيل"لفلسطينيين في "منطقة حساسة" بالضفة فهدمتها  مبانيد االتحاد األوروبي شي   .22
 مخالفة
يقيم فيها  ، مبانٍ 2016يناير  /كانون الثاني 21هدمت القوات اإلسرائيلية، الخميس : رويترز

لها االتحاد األوروبي ضمن مشروع له، ويتوقع أن يؤدي هدم  فلسطينيون في الضفة الغربية موا
وأقيمت المباني  المباني إلى تعميق الصدع المستمر في العالقات بين إسرائيل واالتحاد األوروبي.
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ة على نحو خاص والواقعة بين القدس الحساس 1األربعة التي تم هدمها إلسكان بدو في منطقة إي
 والبحر الميت.

ولم تبِن إسرائيل مستوطنات في تلك المنطقة؛ ألن الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي يعتبران ذلك 
م الضفة الغربية وأن يفصل الفلسطينيين فيها عن القدس  خطًا أحمر باعتبار أنه يمكن أن يقسا

 مة لدولتهم المزمع إقامتها بجانب إسرائيل.الشرقية التي يريدون اتخاذها عاص
 21/1/2016هافينجتون بوست، عربي، 

 
 هجوم إسرائيلي بالمبيدات الكيماوية على حقول غزة الحدودية .22

قالت مصادر فلسطينية، إن طائرات إسرائيلية حلاقت في أجواء قطاع غزة، : زينة األخرس -غزة 
 لفلسطينية على الحدود الشرقية للقطاع.صباح يوم الخميس، وقامت بإبادة المزروعات ا

وأفاد شهود عيان لـ "قدس برس"، بأن الطائرات اإلسرائيلية وخالل رش األراضي بالمبيدات الزراعية 
شرق "حي الشجاعية" عبارت أجواء قطاع غزة الشرقية لعشرات المترات، ما تسباب بإلحاق خسائر 

 ة بالقرب من الحدود.مادية بمحاصيل المواطنين الفلسطينيين المزروع
االحتالل يعمد بشكل متواصل إلى رش األراضي الزراعية على حدود قطاع غزة بالمبيدات  ذكر أن  ي  

 الكيماوية، ما يلحق أضرارا مادية بالمزارعين الفلسطينيين.
وفي السياق ذاته، أطلقت قوات االحتالل صباح اليوم النار على المزارعين الفلسطينيين في ذات 

 طقة، بهدف دفعهم للخروج منها، دون أن يبلغ عن أية إصابات في صفوفهم.المن
 21/1/2016، قدس برس

 
 تقديم موعد محاكمة األسير القيق إثر تدهور وضعه الصحي .22

قال أشرف أبو سنينة، محامي الدفاع عن األسير الصحفي محمد القيق، إن : زينة األخرس -رام هللا 
 فقت، يوم الخميس، على طلب تقديم موعد جلسة المحاكمة للقيق.المحكمة اإلسرائيلية العليا وا

وأوضح أبو سنينة في تصريح صحفي، أن المحكمة اإلسرائيلية "وافقت عقب استهتار متعمد من 
قبلها" بتقديم موعد الجلسة، عقب قيام فريق الدفاع بتقديم شرح تفصيلي حول الوضع الصحي الحرج 

 لألسير.
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"العليا" اإلسرائيلية وافقت على تقديم موعد جلسة محاكمة القيق  ني بأن  وأفاد المحامي الفلسطي
شباط/ فبراير المقبل،  25كانون ثاني/ يناير الجاري، عوضًا عن  27بحضوره، ليتم عقدها بتاريخ 

 وذلك على خلفية تدهور وضعه الصحي.
رات االحتالل بأن لديها والمحررين"، عيسى قراقع، مخاب األسرىمن جانبه، اتهم رئيس "هيئة شؤون 

 الصحفي محمد القيق". األسير"توجًها انتقامًيا بحق 
 21/1/2016، قدس برس

 
 منازل بالبلدة القديمة ستةالخليل: عشرات المستوطنين يستولون على  .22

األيام، وكاالت: استولى عشرات المستوطنين، مساء أمس، على ستة منازل، بينها ثالثة  –الخليل 
ومتجران، وذلك في محيط ميدان السهلة القريب من الحرم اإلبراهيمي بالبلدة القديمة منازل مأهولة، 

في مدينة الخليل دون أي تدخل لمنعهم من قوات االحتالل المتمركزة في المنطقة، والتي أقدمت على 
ا أدى إطالق القنابل المسيلة للدموع باتجاه المواطنين الذين حاولوا الدفاع عن أنفسهم وعائالتهم؛ م

 إلى إصابة عدد منهم بحاالت اختناق.
-وقال مواطنون يقيمون في ميدان السهلة حيث يقيم االحتالل موقعًا استيطانيًا باسم "إبراهام أبينو" 

في أحاديث منفصلة لـ"األيام" إن ما يزيد على مائة مستوطن ومستوطنة، بينهم مسلحون، هاجموا 
مزودين بمعدات لتحطيم األبواب وخلعها، فيما اعتلى عدد من المتاجر والمنازل المستهدفة بالمنطقة 

 المستوطنين المهاجمين أسطح المنازل ورفعوا عليها األعالم اإلسرائيلية.
وقال مدير عام لجنة إعمار الخليل، عماد حمدان لـ"األيام" بهذا الخصوص: إن المنازل الستة 

ءات وأعمال عربدة، تعود لمواطنين من عائلة والمتجرين التي استولى عليها المستوطنون وسط اعتدا
الزعتري، وبينها ثالثة منازل مأهولة أرغمت العائالت المقيمة فيها على مغادرتها، مشيرًا إلى أن 
االعتداء ينذر بمزيد من التوتر في المدينة، ويندرج في إطار عربدات متواصلة يمارسها المستوطنون 

ايتهم، "بهدف تحقيق نجاحات إضافية في الخطة على مرأى من جنود االحتالل وتحت حم
 )اإلسرائيلية( لتهويد المنطقة الواقعة بين المسجد اإلبراهيمي والبؤرة االستيطانية "أبراهام أبينو".

 22/1/2016األيام، رام هللا، 
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 "نيسيغ"الفنان الفلسطينّي من الناصرة هاني خوري في موسوعة  رسمياً  .22
أكاد الفنان الفلسطينيا هاني خوري، وهو من مدينة الناصرة، مدير  زهير أندراوس:  -الناصرة 
في ثالث أعمال فنية  "نيس"غوصاحب الفكرة، والذي هدف أن يدخل كتاب  ”بصمة“مشروع 

لألرقام القياسية مفادها أنا اسمه أصبح في  "موقع غنيس"ضخمة، أكاد على أناه تسلام رسالة من 
ة من الخبز المحمص في العالم، حيث  أقيم المشروع بالتعاون مع الكتاب رسمًيا وذلك عن أكبر لوح

ذاعة راية إف إم في الضفة الغربياة الم حتلاة.  موقع بكرا وبلدية الناصرة وا 
 21/1/2016، لندن،رأي اليوم

 
 "إسرائيل"مسؤول أردني: عقلية القلعة لن تجلب األمن لـ .23

عليًقا على إعالن )إسرائيل( بناء جدار أمني قال مصدر حكومي أردني رفيع، ت: األناضول –ان عما 
على الحدود مع األردن، إن "عقلية القلعة لن تجلب األمن لـ)إسرائيل(، إنما ستحقق العدالة للشعب 

 الفلسطيني وقضيته".
، "ما نود قوله 21/1/2016وأضاف المصدر، مفضاًل عدم الكشف عن هويته، لألناضول، الخميس 

ض إقامة السياج األمني على األراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، في هذا اإلطار إننا نرف
 كونها محتلة وال يجوز إقامة أي مشاريع إسرائيلية عليها وفًقا لالتفاقيات الدولية".

من جهته قال عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان األردني، النائب محمود الخرابشة، إن "ما 
الل يؤكد يوًما بعد يوم سياستها العنصرية وترسيخ نواياها التوسعية في األردن تقوم به سلطات االحت

وأشار الخرابشة في حديثه لألناضول أن "مما ال  وابتالع األراضي الفلسطينية وتهويد المقدسات".
شك فيه أن دولة االحتالل ال تحترم أي مواثيق وتتنصل دوًما من التزاماتها الدولية، وال يردعها ال 

، ما 1994ميثاق وال التزام وال قرار أو شرعية دولية، ومنها اتفاقية السالم مع األردن الموقعة عام 
يحتم على األردن اليوم التلويح بأن هذه المعاهدة أصبحت قيًدا على المملكة، إذ لم تلتزم دولة 

 االحتالل ببنودها سواء فيما يتعلق بملف الالجئين أو القدس أو المياه".
 21/1/2016، الين أونن فلسطي

 
 م الفلسطيني بعد طول انقطاعالمعلّ ب تعاود االستعانةالكويت ": الجزيرة" .23

اعتبر مواطنون فلسطينيون مقيمون في الكويت موافقة مجلس الوزراء : خالد الحطاب - الكويت
فلسطينيين الكويتي على طلب وزارة التربية والتعليم العالي السماح بإعادة التعاقد مع المعلمين ال
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عاما، خطوة إيجابية وهامة لتطوير  25المقيمين في البالد بعد إيقاف التعامل معهم منذ أكثر من 
 التعليم الذي بات يعاني من سلبيات أثرت على مخرجاته.

بدر العيسى عودة الوزارة إلى االستعانة بالمعلم الفلسطيني  .وأرجع وزير التربية والتعليم الكويتي د
طويل، إلى مستواه المرموق وتميزه في القطاع التعليمي خالل الفترة التي عمل بها في بعد انقطاع 

وقال العيسى في تصريح للجزيرة نت إن قرار الوزارة يختص بالمعلمين الفلسطينيين  الماضي.
المقيمين في الكويت ومن تنطبق عليهم شروط وزارة التربية، مشيرا إلى أن القطاع التعليمي في 

كانت له تجربة ناجحة ومتميزة في االستعانة بهم حيث أثبتوا كفاءة وقدرة على إثراء العملية الكويت 
التربوية في الدولة، األمر الذي ساهم في إقرار إعادتهم، الفتا إلى أن االنقطاع الطويل عن التعاقد 

معينة وأضاف أن التعاقد معهم سيكون ضمن تخصصات  معهم كان مرتبطا بمواقف سياسية سابقة.
 مثل الفيزياء والرياضيات والعلوم واللغة اإلنجليزية.

للجزيرة نت إن  -وهو أحد أقدم المعلمين الفلسطينيين في الكويت-من جانبه، يقول عودة شبير 
معلمي  -باإلضافة إلى الفلسطينيين-الموقف الكويتي من إيقاف التعامل مع بعض المعلمين، شمل 

اق التي كانت تعرف بدول الضد أثناء الغزو العراقي للكويت، مضيفا األردن واليمن والسودان والعر 
أن الدولة أعادت التعاقد مع كافة الجنسيات منذ أكثر من خمس سنوات باستثناء دولة فلسطين نظرا 

 لعدم وجود عالقات دبلوماسية وسياسية بين البلدين.
ستشار التربوي الفلسطيني وأحد أقدم وحول أسباب إعادة التعاقد مع المعلمين الفلسطينيين، قال الم

المعلمين في الكويت سالم محمد، إنه يعتقد أن ذلك يرجع إلى ما لمسته الوزارة من سلبيات في 
العملية التعليمية، فضال عن نجاح التجربة الكويتية الفلسطينية في الماضي، وصعوبة التعاقد اآلن 

عقيدات في الحصول على موافقات أمنية مع جنسيات أخرى كالسورية والمصرية نظرا لوجود ت
 وتأشيرات لدخول الكويت.

وأضاف أن المعلمين ال يشكلون نسبة عالية من الفلسطينيين الذين يصل عددهم في الكويت إلى 
نحو خمسة آالف شخص ممن يحملون وثائق السفر الفلسطينية ويعمل غالبيتهم في التدريس 

 رواتب شهرية أعلى من الرواتب التي تقدمها وزارة التربية.بالمدارس الخاصة واألجنبية التي تقدم 
 21/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 بن حلي: قضية فلسطين ستبقى العامل المتحكم بمصير المنطقة .23

أكدت الجامعة العربية دعمها للقضية الفلسطينية وللجهود التي تقوم بها القيادة  القاهرة "الخليج":
الجهود لعقد مؤتمر دولي للسالم. وقال أحمد بن حلي، نائب األمين العام الفلسطينية من أجل حشد 
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للجامعة العربية، في تصريحات، أمس، إن القضية الفلسطينية ما زالت وستبقى هي العامل المتحكم 
ولفت إلى أن هناك جهودا تبذلها القيادة الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي للسالم،  في مصير المنطقة.

عادة تسليط األضواء على القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن األمين إلنهاء االح تالل "اإلسرائيلي"، وا 
 العام للجامعة نبيل العربي يعمل في هذا االتجاه أيضًا. 

وشدد ابن حلي على ضرورة إعادة االهتمام بالقضية الفلسطينية، خاصة بعد الهجمة الشرسة التي 
لى مرحلة ال يمكن احتمالها فيما يخص االغتياالت اليومية، ت مارس من المستوطنين، التي وصلت إ

التي ت مارس بحق الشعب الفلسطيني بمجرد الشك. وقال إن ذلك يستوجب أن نبدي اهتماما كبيرا 
بهذه القضية في المرحلة المقبلة، ال سيما أن الكل يدرك ان المنطقة العربية في حالة استثنائية، وهو 

مسؤولية كبيرة في قمتهم القادمة في نهاية شهر مارس/آذار المقبل في مدينة ما يحمل القادة العرب 
وأشار ابن حلي إلى أن العام الماضي كانت له إيجابياته وسلبياته، فيما يخص القضية  مراكش.

الفلسطينية، موضحا أن رفع العلم الفلسطيني في األمم المتحدة يعد بحد ذاته إنجازا مهما، حتى لو 
إضافة إلى القرار األخير الذي اتخذه االتحاد األوروبي بمقاطعة ما تنتجه المستوطنات  كان رمزيا،

 "اإلسرائيلية" من بضائع بشكل تام، وهي خطوة إيجابية تؤكد عدم شرعية االستيطان.
 22/1/2016، الخليج، الشارقة

 
 الجامعة العربية تدين ممارسات االحتالل بحق األسرى األطفال .22

الجامعة العربية ممارسات دولة االحتالل اإلسرائيلية العنصرية، وغير القانونية التي  أدانت :القاهرة
وطالبت، في بيان صادر عن قطاع فسلطين  ترتكبها حيال األسرى الفلسطينيين، وخاصة األطفال.

واألراضي العربية المحتلة، اليوم الخميس، بإحالة ملفات التعذيب لألسرى الفلسطينيين كجرائم حرب 
إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومالحقة المحققين والمسئولين اإلسرائيليين عن هذه الجرائم، التي 

وأكد البيان دعمه وتضامنه مع  تنتهك القانون الدولي ومبادق حقوق اإلنسان، وخاصة حقوق الطفل.
، ميالد األسرى، خاصة األطفال منهم، حيث يوافق يوم غد، الثاني والعشرين من الشهر الجاري

 عاما(، والمعتقل لدى قوات االحتالل اإلسرائيلي. 13الطفل األسير أحمد مناصرة )
ودعت الجامعة العربية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في الضغط على إسرائيل، القوة القائمة 

ألسير باالحتالل، إلجبارها على االنصياع لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واحترام حقوق ا
 الفلسطيني وفقًا لهذه المواثيق.

 21/1/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "إسرائيل"رفض شعبي سوداني للتطبيع مع  .22
استحوذت دعوة أطلقها أحزاب في الحوار الوطني السوداني بإقامة : الخرطوم - عماد عبد الهادي

جالس السياسية واالجتماعية واإلعالمية بالبالد بين عالقات دبلوماسية مع إسرائيل على اهتمام الم
 من يرفض مبدأ الحديث عن تلك العالقة ومن يرى غير ذلك.

فبينما تهكم وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور على صحف محلية نقلت عنه أن حكومته  
 الدعوة. تدرس إمكانية إقامة عالقات مع إسرائيل، قطعت أحزاب سودانية الوقوف بوجه تلك

وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور قال إن بالده "ال تمانع في دراسة إمكانية التطبيع مع  
ن السودان "ال يرهن عالقته بدولة على حساب أخرى". قبل أن يعود الوزير ليتهكم على  إسرائيل" وا 

 د رد على مزحة".الصحف التي نقلت الخبر، الفتا إلى أن ما قاله "ال يعدو أن يكون مجر 
وقوبل هذا الحديث بردود فعل متباينة وسط األحزاب والقوى المحلية، فمنها من رفض مبدأ الحديث 

 عن التطبيع مع إسرائيل، ومنها من رأى أن الخطوة ال تعني التخلي عن "ثوابت األمة".
ائيل لن يضر األمين العام لحزب العدالة السوداني عباس إدريس جعفر أن التطبيع مع إسر  ىورأ

سالمية.  السودان في شيء، مشيرا إلى وجود كثير من العالقات بينها وبين دول عربية وا 
وقال للجزيرة نت إن مقترح حزبه الذي قدمه في اجتماعات لجان الحوار الوطني بالتطبيع مع  

ت المقاطعة إسرائيل يمثل رؤية ذات أبعاد استراتيجية ودبلوماسية، متسائال في الوقت نفسه عن مسببا
 و"الفلسطينيون أنفسهم وقعوا اتفاقيات مع ذلك الكيان". حسب قوله

أما حزب التحرير اإلسالمي والية السودان فأعلن رفضه الكامل لدعوات التطبيع مع إسرائيل "تحت 
أي دعاوى". ووفق الناطق الرسمي باسمه إبراهيم عثمان فإن السودان "دولة عدو للكيان اإلسرائيلي، 

ن ش جالئهم من األرض وا  عب السودان مثله مثل بقية الشعوب اإلسالمية يتوق للجهاد ضد اليهود وا 
 المباركة".

وأكد للجزيرة نت أن الشعب السوداني ال يمكن أن يقبل بأي حديث عن مسألة التطبيع، واصفا 
 التصريحات المنادية بالتطبيع بأنها "معجونة بطينة الخيانة والعمالة".

لكاتب الصحفي محمد وداعة أن مجرد التأكيد على عدم الممانعة في دراسة التطبيع من جهته رأى ا
 مع إسرائيل يعد خطأ استراتيجيا، يعبر بحق عن عدم وجود رؤية إلدارة ملف العالقات الخارجية.
وحمل في حديثه للجزيرة نت على الحكومة السودانية التي قال إنها ظلت تتخبط في إدارة كل شؤون 

"بل ظلت ترتكب أخطاء قاتلة ال يمكن تداركها، أو التخفيف من آثارها المدمرة على وضع البالد 
 البالد االستراتيجي".
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وقال إن أي فكرة عن التطبيع مع إسرائيل ال تعبر عن رأى الشعب السوداني، مؤكدا أن قطاعات 
 واسعة من الشعب سترفض تلك الدعوة "بل ستقاومها".

 21/1/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 كي مون يشجب مصادرة "إسرائيل" لألراضي في الضفة الغربية .45
أصدر بان جي مون األمين العام لألمم المتحدة يوم األربعاء بيانا يشجب فيه : محمد اليماني

 .2014مصادرة األراضي في أكبر عملية مصادرة في الضفة الغربية منذ أغسطس آب 
ية تنتهك القانون الدولي وتتعارض مع التصريحات الرسمية وقال بان في البيان "األنشطة االستيطان
 لحكومة إسرائيل التي تدعم حل الدولتين."

 21/1/2016، وكالة رويترز لألنباء
 

 خطوة تصعد توسع المستعمرات أيالواليات المتحدة تعارض  .46
ت. وكان قالت الواليات المتحدة إنها تعارض بشدة أي خطوة تصعد توسع المستعمرا: محمد اليماني

 سفيرها أغضب إسرائيل هذا األسبوع بانتقاده لسياستها في الضفة الغربية
وقال مارك تونر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية "نحن نعتقد أن هذا ال يتوافق على 
 اإلطالق مع حل الدولتين ويدعو صراحة للتشكك في مدى التزام الحكومة اإلسرائيلية بحل الدولتين."

 21/1/2016، وكالة رويترز لألنباء
 

عمار قطاع غزة دولة فلسطينية إلقامةالرئيس الصيني يدعو  .47  وا 
دعا الرئيس الصينى "شي جين ينج"، المجتمع الدولي إلى دعم إقامة دولة األناضول:  -القاهرة 

ة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، والعمل على إعمار غزة الذي تعرض لعدة حروب إسرائيلي
 خالل السنوات األخيرة".

بمقر الجامعة العربية في القاهرة، أضاف ينج "أن الصين  ،2016-1-21وفي كلمة ألقاها الخميس 
تشعر بالتقارب والمحبة مع العرب"، موضًحا أن األسباب التي أدت إلى االضطرابات في الشرق 

 ل واألزمات".األوسط مرتبطة باألساس بالتنمية، وال مفر من التنمية لحل المشاك
 21/1/2016فلسطين أون الين، 
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 وانتهاك ألخالقيات الطب للمضربين غير مقبولة أخالقياً  القسريةالصليب األحمر: التغذية  .48
قالت اللجنة الدولية للصليب األحمر، يوم الخميس: إن التغذية القسرية للمضربين عن الطعام  :غزة

ت الطب المتعارف عليها دوليا وقد تؤدي إلى انتهاكات انتهاك ألخالقيا وأنهاغير مقبولة أخالقيا. 
للقانون الدولي اإلنساني، مؤكدة انها تعارض اإلطعام القسري أو أي عالج قد يتعارض مع رغبات 

وأصدرت اللجنة، تقرير لها بالخصوص على موقعها االلكتروني، وعنونته "األضراب عن  المريض.
 ي المحتلة، دور اللجنة الدولية والمبادق األساسية لعملها".الطعام في السجون في إسرائيل واألراض

 21/1/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 للقضية الفلسطينية والداعماليونان تجدد موقفها الدائم  .49
جددت اليونان موقفها الدائم والداعم للقضية الفلسطينية، ورفضها االعتراف بالمستعمرات  :أثينا
 .1967قامة على األراضي الفلسطينية المحتلة عام الم

جاء ذلك في سياق رد المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية قسطنطين كوتراس، على أسئلة عدد 
من الصحفيين، حول مقاالت عن مواقف اليونان األخيرة، خالل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في 

 عشر من الشهر الجاري.االتحاد األوروبي، الذي عقد في الثامن 
وقال كوتراس إن اليونان كانت وال زالت، تدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، 
لتعيش بأمن وسالم لجانب دولة إسرائيل، ولذلك فإنها تجدد استعدادها للعمل كوسيط نزيه، وشريك 

 مة بشكل بناء في هذا االتجاه.إلسرائيل، وكدولة صديقة للدول العربية والشعب الفلسطيني للمساه
 21/1/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أليسون وير لكشف الحقيقة في فلسطين األمريكيةحملة تقودها الصحفية  .51

صحافياة أمريكياة تجتذب مشاعر قوياة من متابعيها ما بين  Alison Weirأليسون وير : مروة صبري
ديد إذ تم إلقاء هاتفها الذي كانت تصور به مؤيدًا إسرائيليًا أثناء تطاوله تصفيق حاد وبين هجوم ش

 عليها، وذلك ألناها تسير عكس تيار اللوبي األمريكي.
أليسون خصصت حياتها كداعية لنصرة القضياة الفلسطينياة، وال تتردد عن الحديث ونشر الوعي في 

ن" لمناصرة القضية الفلسطينية في عام أي مكان تذهب إليه، وأسست صفحة "لو علم األمريكيو 
 بعد االنتفاضة الثانية. 2001
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"هافينغتون بوست عربي" التقت وير وأجرت معها حديثًا صحفيًا في مركٍز إسالميا حضرته وهي 
ترتدي دشداشة فلسطينياة بتطريز يدوي مع العديد من منشورات معلوماتياة جمعت ما فيها خالل 

 سنوات من البحث والتحري.
الحظت خالل عملي الصحافي أن القضياة ، أنها هافينغتون بوست عربي"وقالت في حوارها مع 

الفلسطينياة في الصحافة األمريكياة لها بعٌد واحد، فهي ت روى من جانب واحد فقط وهو الجانب 
 اإلسرائيلي فبحثت بنفسي عن الحقيقة.

موضوعات وأبحاث بيانت لي جوانب ال "توصلت من خالل البحث على شبكة اإلنترنت وقراءة وأنها 
تصلنا عن طريق اإلعالم. لم أكتف بالقراءة، بل سافرت بنفسي وأقمت عدة أشهر ما بين الضفة 
الغربياة وغزاة، تابعت فيها الوضع عن قرب، واستمعت للناس هناك، وأدركت أناه لو علم األمريكيون 

 الحقيقة لغياروا موقفهم، ومن هنا جاء اسم الصفحة."
بعد االنتفاضة الفلسطينياة الثانياة إذ كان الوضع  2001أسست الصفحة في عام وأشارت إلى أنها 

 يستدعي كشف الحقيقة وشرح األسباب بموضوعياة، وهذا ما لم يحدث في اإلعالم العام في أمريكا.
زرت ألف متابع على صفحتنا، وقد  140"نعم. الوعي ينتشر واآلن عندنا حوالي وأضافت قائلة: 

 بنفسي مئات الجامعات والكلياات وشاركت ما جمعت من معلومات معهم.
فقد منعت مرارًا إذ إنا العديد من الجامعات ، واجهت صعوبات في الوصول لبعض الجامعاتوأنها 

 لكنني مستمرة." االجتماعية،تسعى لحجب جميع الحركات 
 21/1/2016، هافينغتون بوست عربي

 
 مليارات دوالر 5.53 يكّلف ""داعشقصف تنظيم  .51

قال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسالمية العقيد ستيف وارن إن : الفرنسية
مليارات دوالر، وشدد على أن  5.53كلفت حتى اآلن  ةالعمليات العسكرية للتحالف في العراق وسوري

يجاز صحفي في بغداد أن وأوضح وارن أثناء إ التحالف سيعمل على استهداف أموال التنظيم.
وقال إن تسع  طائرات التحالف نفذت ما ال يقل عن ستين ألف طلعة جوية منذ الصيف الماضي.

خالل األشهر األخيرة أدت إلى إتالف "عشرات ماليين  ةضربات شنها التحالف في العراق وسوري
ر بهذا العدو.. إنهم الدوالرات" من أموال تنظيم الدولة، وأكد أن "ضرب نقاط تجميع األموال يض

 يتعاملون باألموال النقدية وال وجود لتعامالت االئتمان لديهم".
، معظمها من بيع ةويمتلك التنظيم ماليين الدوالرات بالعملة المحلية واألمريكية في العراق وسوري

 النفط بطرق غير شرعية.
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منشآت لتخزين األموال ونشر الجيش األمريكي تسجيالت فيديو لضربات جوية ضد ما قال إنها  
النقدية. وفي تسجيل فيديو لهجوم على مبنى في الموصل في وقت سابق من هذا الشهر، شوهدت 

 أعمدة من األوراق النقدية تنطلق في السماء عقب تفجير هائل. 
 وأصابت ضربة أخرى للتحالف منشأة لتجميع األموال في الموصل االثنين، بحسب وارن. 

ريكي أن القضاء على قدرة التنظيم على كسب المال من خالل ضرب النفط، وأوضح المتحدث األم
وحرمانه من المال بضرب أمواله يضغطان على التنظيم، واستدل بتقارير صحفية على أن قادة 

 التنظيم خفضوا رواتب المقاتلين إلى النصف.
نظيم الدولة يقل عن ووفقا لوارن فإن عدد الضحايا المدنيين في الضربات التي استهدفت أموال ت

عشرة أشخاص، وأكد البنتاغون أنه يفكر في ضرب مجموعة أكبر من األهداف حتى لو كان 
 سيؤدي إلى مقتل مدنيين، بشرط أن تثمر هذه الهجمات مكاسب كبيرة ضد مسلحي تنظيم الدولة.

المشاركة في والتقى وزير الدفاع األمريكي آشتون كارتر األربعاء بوزراء دفاع العديد من الدول 
التحالف ضد التنظيم، وقال إن المرحلة المقبلة من العمليات ستستهدف مركزي تنظيم الدولة وهما 

 مدينتا الرقة والموصل.
 20/1/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
ظاهرة جديدة وجيل من الفلسطينيين  "فتية السكاكين"لمنظومة األمنّية اإلسرائيلّية: لدراسة  جديدة   .23

 شخصّية-علمانّية-القة له بالدين ودوافعهم هي اجتماعّيةال يوجد ع
منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينياة الثالثة، ال ينفاك اإلسرائيليون عن محاولة  زهير أندراوس:–الناصرة 

سبر غور ظاهرة الطعن بالسكاكين، وي حاول صنااع القرار في تل أبيب تحديد األسباب التي تدفع 
لتنفيذ عمليات طعن، مع علمهم التاام بأنا مصيرهم هو الموت، عالوة على ذلك، بالشباب الفلسطينيا 

العجيبة، وفق أقوالهم، ولكناهم -يستمرا الخبراء ومراكز األبحاث في دراسة هذه الظاهرة الغريبة
، وال أحد يجرؤ على توجيه أصابع  يعجزون عن وضع اإلصبع على الجرح النازف، الكلا يتهام الكلا

 إلى االحتالل، الذي ي حاول بشتاى الطرق واألساليب تركيع الشعب الفلسطينيا دون نجاح. االتهاام
وت قار دوائر صنع القرار في تل أبيب، من الم ستويين األمنيا والسياسيا بأناه على الرغم من 

بعد يوم،  اإلعدامات الميدانياة والعقوبات الجماعياة، فإنا االنتفاضة لم تخمد، بل تزيد وتيرتها يوًما
األمر الذي أداى إلى اندالع خالٍف شديٍد وتراشق اتهاامات بين وزير التربياة والتعليم، نفتالي بينيت، 
وبين وزير األمن، موشيه يعلون، حول الفشل اإلسرائيليا الم داوي في وأد االنتفاضة الثالثة، التي 

عدم تمكان التنظيمات الفلسطينياة تختلف عن االنتفاضتين السابقتين بعدم وجود قيادة موِجهة، وب



 
 
 
 

 

 43 ص                                              3820 العدد:        22/1/2016الجمعة  التاريخ: 
  

الم ختلفة من رسم أهدافها وتنفيذ عمليات عسكرياة فدائياة ضدا إسرائيل. عالوة على ذلك، بينات 
الم ستجدات األخيرة، أناه على الرغم من أنا التنسيق األمنيا الوطيد والوثيق بين سلطات االحتالل 

ة لم ي حقق أيا نجاحات ت ذكر، كما أنا تل أبيب اعترفت اإلسرائيليا وبين األجهزة األمنياة الفلسطينيا 
بأنا احتجاز جثامين الشهداء في الثالجات اإلسرائيلياة لم يردع الفلسطينيين بتاًتا، باإلضافة إلى ذلك، 
أقرات على لسان كبار المسؤولين أنا سياسة هدم بيوت م نفذاي العمليات لم تؤدا إلى تراجع العمليات 

طلق عليه الخاط األخضر، بل بالعكس، العمليات ازدادت، األمر الذي أداى إلى فقدان من طرفي ما ي  
األمن واآلمان لدى قطعان الم ستوطنين في الضفاة الغربياة الم حتلاة، وأيًضا داخل الخاط األخضر، 

، عن فشل المخاب رات حيث كشفت العملية التي نفذاها نشأت ملحم، من قرية عارة في المثلث الشماليا
اإلسرائيلياة من ناحية، وعن هلع وفزع اإلسرائيليين، الذي اختبئوا في بيوتهم، خوًفا من ملحم، الذي 

 أياام من االختفاء. 8تمكان على  مدار 
وفي هذا السياق، حاولت دراسة جديدة في المنظومة األمنياة نشرتها إذاعة الجيش اإلسرائيليا للمراة 

في موجة العنف الفلسطينية الحالية. وأجرى منسق أعمال ” السكاكينفتية “األولى أْن ترسم دوافع 
الصغير، الذي يخرج ” إرهابيا ”الحكومة في األراضي مؤخًرا تحلياًل عميًقا وحاول أْن ي حداد دوافع الـ

إلى الشارع بهدف الطعن والقتل. وكشفت المعلومات التي تما جمعها أناه خالًفا للرؤية التقليدية في 
األسرية تكون الدافع لدى الشبان بنسبة أكبر مقارنة -لكثيرين، فإنا األسباب الشخصيةأوساط ا

بالمحتويات في مواقع التواصل االجتماعي أْو من الدافع الديني. من بين أسباب عمليات السكاكين 
أو الطعن الفردي، يظهر االغتراب والعنف في األسرة، االنتقام لموت صديق أو قريب وعدم 

 حماس وفتح. –ف بالتنظيمات التقليدية االعترا
نماا بحواجز ويتم  ، وا  وذكرت إذاعة الجيش أيًضا أنا هؤالء الفتية يشيرون إلى أناهم لم يلتقوا بإسرائيليا
ن الديني والمسجد األقصى على الهامش فقط. ويظهر من التحقيق أنا معظم الفتية هم  ذكر المكوا

ي أطر، يتعلمون، ويعيشون في أسر بدائية. وأوضحت الدراسة ليسوا فتية هامشيين: إنهم يتواجدون ف
أيًضا أنا معظمهم عامة ال يعرفون أْن يشرحوا ما هي إسرائيل، بل ولم يلتقوا مع يهود أو يزوروا 
إسرائيل. وفقا للدراسة، فإنها ليست رؤية دينية عميقة، وال يوجد أيديولوجياة مؤسسة تدفعهم أبًدا. 

يليون، بحسب موقع )المصدر( أناها ظاهرة جديدة، جيل من الفلسطينيين ليس ويقدار محللون إسرائ
علمانية أو دوافع شخصية: قريب -ملزًما بأي أحد. ال يوجد هنا عالقة بالدين ودوافعهم هي اجتماعية

 تم قتله ويريدون االنتقام لموته.
كبر في هذا السلوك هو تظهر الدراسة أنا الفتية يعبارون عن مشاعرهم بطريقة خطيرة. الخطر األ

تعزز أيديولوجيات مثل داعش في أوساط الشباب مع خطر كبير من هذا النوع. من ناحيته، تناول 
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م حلل الشؤون العسكرياة في صحيفة )يديعوت أحرونوت( اإلسرائيلياة، أليكس فيشمان، عمليات 
لثالثة، التي لطالما تخوفا الطعن األخيرة في األراضي المحتلة، في أحداث االنتفاضة الفلسطينية ا

منها فيشمان وحذار، حيث قال في وقٍت سابٍق إنا الظروف الالزمة الندالع انتفاضة جديدة في 
 الضفة الغربية قد نضجت، وكلا ما تبقاى هو الشرارة التي ست شعلها.

، نجحت في تشرين األول )أكتوبر( الماضي 4وتابع قائاًل إنا السكاكين التي طعنت اإلسرائيليين منذ 
الكشف عن الحقيقة المؤلمة أمام األجهزة اإلسرائيلياة وهي البطن الضعيفة لدولة إسرائيل، على حدا 
قوله. ولفت إلى أنا الجبهة الداخلياة اإلسرائيلياة قابلة لإلصابة أكثر مماا اعتقدنا، فالحديث ال يدور 

امٍل، وتأثير هذا على مجريات الحياة فقط عن الخوف الذي تسببت به السكاكين لإلسرائيليين بشكٍل ك
ومعنوياتهم وحسب، بل أيًضا الخوف الذي عكسه رؤساء األجهزة األمنية من انكشاف نقاط الضعف 
في الجاهزياة اإلسرائيلياة للجبهة الداخلياة. وانتقد فيشمان القدرات اإلسرائيلياة في الجبهة الداخلياة، 

ها، كي يستطيعوا إلى جانب القوات اإلسرائيلياة قمع حيث رأى أناه يجب على المسؤولين تقويت
 المقاومين الفلسطينيين.

ولفت فيشمان إلى أنا هذه االنتفاضة لم تولد في هذا الشهر، بل ظهرت شرارتها في الحربين 
. وأوضح ”عمود السحاب”و” عملية الجرف الصامد“األخيرتين على غزة،  مى اإلسرائيليا ، وفق الم سا

لشباب الحالية تتمثل في إغالق الشباب الشوارع وتصادماتهم مع القوات اإلسرائيلياة، أنا انتفاضة ا
م تخوًفا من أناه في حاالت الطوارق، حيث يفترض أْن يتام نقل وسائل عسكرية ثقيلة بسرعة إلى 
منطقة الشمال أْو إلى غزة، ستعلق ساعات طويلة في الشوارع بسبب إغالقها من الفلسطينيين، وهذه 

 .استراتيجيةفق فيشمان مشكلة و 
 21/1/2016، رأي اليوم، لندن

 
 ماجد فرج.. سلطة في خدمة العدو .22

 رأفت مرة
لم يكن الكالم الذي تحداث به رئيس جهاز المخابرات في السلطة الفلسطينية اللواء ماجد فرج 

بإعالن فرج أن  لصحيفة )ديفنس نيوز( األمريكية جديًدا، ولم يتفاجأ الفلسطينيون وقواهم السياسية
فلسطيني، فقط في المدة  100عملية ضدا االحتالل واعتقل  200جهاز المخابرات التابع السلطة منع 
م إلى تاريخ إدالئه بالحديث للصحيفة األمريكية، أي خالل 2015من شهر تشرين األول )أكتوبر( 

 المدة التي اندلعت فيها "انتفاضة القدس".
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م، وكان 1993وظيفي الذي تقوم به السلطة منذ اتفاق أوسلو عام ماجد فرج كان يلخص الدور ال
يحداد بدقة أن دور هذه السلطة هو حماية االحتالل وضمان سالمة جنوده ومستوطنيه، وكان يؤكد 
جهاض مقاومته، واستهداف مشروع  أن صلب عمل السلطة هو ضرب الشعب الفلسطيني وا 

 ه كافة.المقاومة: مؤسساته وعناوينه ورموزه وعناصر 
ماجد فرج كان يقدام كشف حساب لمشغاليه وأولياء نعمته أنه ضابط في خدمة االحتالل، وأنه يعمل 

 ضدا مصلحة شعبه الذي انتفض من أجل التحرير والعودة والحرية.
ماجد فرج كان واضًحا وصريًحا جدًّا، مباشًرا إلى أبعد الحدود، يقول للفلسطينيين: "هذا أنا، وهذا 

 ه وظيفتي".دوري، وهذ
يتحدث ماجد فرج بإسهاب أن السلطة كانت ستنهار في المدة الماضية، ربما بسبب مفاعيل انتفاضة 

 القدس، ويقول: "إن التنسيق األمني مع االحتالل هو الذي منع سقوط السلطة".
ة، وآيلة للسقوط ، وأن يقدام لنا ماجد فرج بالدليل ما كنا نعرفه ونلمسه، أن هذه السلطة ضعيفة وهشا

بقاءها ليس مرتبًطا بتأييد شعبي أو إجماع فلسطيني، أو مصلحة وطنية، بل إن وجودها مرهون 
 باالحتالل ومرتبط ارتباًطا عضويًّا به.

ماجد فرج هو ضابط أمني في جهاز مخابرات تابع للسلطة، المفروض أنه يعمل لمصلحة الشعب 
 الفلسطيني، وأنه وجهازه في "خدمة الشعب".

د فرج لم يقل كيف حمى الشعب الفلسطيني من االحتالل، أو كيف دافع عن اإلنسان لكن ماج
 الفلسطيني الذي يذوق كل يوم إرهاب االحتالل ومستوطنيه.

ماجد فرج تحداث بصراحة، وقال للشعب الفلسطيني ما يعرفه الشعب عنه، إنها سلطة لخدمة 
نها أصبحت مرتبط ة ارتباًطا عضويًّا باالحتالل، بقاؤها من االحتالل، ولحمايته، ولخدمته فقط، وا 

 بقائه، وزوالها من زواله.
ماجد فرج، هنيًئا لك ولسيدك موقعك ودورك هذا في خدمة االحتالل، إن الفلسطينيين لن ينسوا لك 

 تاريخك هذا.
 21/1/2016، الين أونفلسطين 

 
 وقف التنسيق األمني بين الشعار والتطبيق .22

 نبيل عمرو
ع مهني للرأي وكان السؤال.. هل توافق على التنسيق األمني بين السلطة لو أ جري استطال

سرائيل؟ أو هل تتفهمه؟ فسوف تكون النتيجة حتًما تسعين في المائة ال يوافقون وال  الفلسطينية وا 
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يتفهمون، والعشرة في المائة المتبقية ال رأي لهم، وهذه النتيجة تبدو منطقية تماًما، ذلك أن عبارة 
يق األمني كانت على مدى عمر السلطة الوطنية المديد بمثابة التفسير الجاهز لكل ما ألم  التنس

بالفلسطينيين من فواجع ونكبات، وذلك بفعل التعبئة السياسية التي أفرزها االنقسام الفلسطيني حول 
ولئك أوسلو، فكانت إدانة التنسيق األمني هي السالح األمضى بيد معارضي أوسلو بما في ذلك أ

الذين يستفيدون من أوسلو وظيفًيا ويعارضونها لفظًيا. وبقدر ما أحسنت معارضة أوسلو استخدام هذه 
بعاد الجماهير الفلسطينية عنها، بقدر ما أساءت السلطة ذاتها تفسير  العبارة إلضعاف السلطة وا 

ًيا عريًضا اعتبر عبارة التنسيق األمني وتقديمه على حقيقته للجمهور الفلسطيني، مما راكم موقًفا شعب
  شعاًرا لمرحلة أوسلو بكل ما لها وعليها.« ال للتنسيق األمني»

وألن الطبقة السياسية الفلسطينية تعشق مماألة الغرائز الشعبية، وتتسابق فصائلها وقواها على تبني 
، تليت الشعارات السائدة فقد صفقت وقوًفا في المجلس المركزي في آخر اجتماع له عقد قبل أشهر

، وشوهد بعض قادة الفصائل يعانق «وقد قرر المجلس وقف التنسيق األمني مع إسرائيل»فيه عبارة 
البعض اآلخر ابتهاًجا بالقرار التاريخي، ومنذ تلك الجلسة فإن الذي توقف حًقا ليس التنسيق األمني 

جتماع، وحتى أعضاء مع إسرائيل، بل المجلس المركزي ذاته، الذي لم يدع  بعد ذلك القرار إلى ا
اللجنة التنفيذية المنوط بهم تنفيذ قرارات المجلس، تغاضوا عن مسؤوليتهم الفعلية رافعين شعاًرا فيه 
من التحايل أكثر بكثير مما فيه من المصداقية، فكان شعارهم العملي أن األمر بحاجة إلى وقت 

لو أن السلطة منذ بداية عملية وترتيبات كثيرة كي نضع قرار المجلس المركزي موضع التطبيق. و 
أوسلو وضعت النقاط على الحروف وقالت للشعب الفلسطيني بصريح العبارة، إن التنسيق األمني مع 
ن إلغاءه فعاًل وبقرار سياسي صريح ال يعني فقط  إسرائيل هو حجر الزاوية لبناء أوسلو بإجماله، وا 

تلك القدرة على العبث بكل ما بني على اتفاق تجميد الجانب األمني من االتفاق، ذلك أن إسرائيل تم
أوسلو، وا غالق الكثير من النوافذ التي يتنفس منها الفلسطينيون، وقد فعلتها جرااء أمور أقل شأًنا من 
إلغاء التنسيق األمني، فكيف سيكون الحال لو لم تعتبر السلطة الوطنية قرار المجلس المركزي 

مباشرة إلى األميركيين واإلسرائيليين مفادها أن السلطة لم تلِغ كتوصيات أولية ولو لم ترسل رسائل 
فعاًل التنسيق األمني مع إسرائيل؟ كان ممكًنا للسلطة أن تتفادى الحرج الناجم عن عدم تلبيتها 
للشعار الشعبي، لو أنها قدمت معلومات مجردة على هيئة كشف حساب يحدد ما تراه مزايا للتنسيق 

هذا التنسيق بمجمل األوضاع السياسية واالقتصادية واإلدارية واألمنية  األمني ودرجة ارتباط
الفلسطينية؛ ذلك أن المعلومات الصحيحة حتى لو كانت ذات مذاق مر عند الجمهور إال أن أذاها 
والحالة هذه سيكون أقل بكثير من التناقض الظاهر بين تفهم وتبني الشعار السائد حول هذا األمر 

وقت نفسه ممارسة العكس على أرض الواقع، ولو صدق ما نقل عن مدير المخابرات بالذات، وفي ال



 
 
 
 

 

 47 ص                                              3820 العدد:        22/1/2016الجمعة  التاريخ: 
  

الفلسطينية من تصريحات حول هذه النقطة، فقد يكون هو أول من وضع النقاط على الحروف 
 بصرف النظر عن االتفاق أو االختالف معه.

نسيق األمني ضرورة إن خالصة ما قاله مدير المخابرات الفلسطينية في هذا الشأن تعني أن الت
للفلسطينيين وعلى المستوى القيادي أن يوفر الغالف السياسي للتنسيق األمني عبر مفاوضات فعاالة 

  تحدث التوازن بين كل عناصر ومقومات العملية السياسية مع إسرائيل.
 فهل لدى المستوى السياسي ما يوفر هذا التوازن؟

 22/1/2016، الشرق األوسط، لندن
  

 حصيلة ضد إسرائيل.. 2015 .22
  د. أسعد عبد الرحمن

العديد من  2015مثل كثير غيرها من دول العالم، شهدت الدولة الصهيونية في العام المنصرم 
األحداث الداخلية والخارجية المرتبط بعضها باألزمات المتفاقمة على الساحتين اإلقليمية والدولية. 

سيئًا جدًا على الدولة الصهيونية: وبعبارات  2015عام وبحسب كتااب ومحللين إسرائيليين كثر، كان ال
، يلخص في مقال «يديعوت أحرونوت»كاشفة، كتب سيفر بلوتسكر، أحد كبار المعلقين في صحيفة 

وهي تسحب على  2016تدخل إسرائيل عام »الوضع بالقول: « عام سيئ إلسرائيل 2015»بعنوان 
. لكن الكيس أثقل بكثير، والمشاكل 2015ها عام ظهرها كيس المشاكل ذاته الذي سحبته مع دخول

معيقة أكثر. وهاكم قائمة صغيرة: احتدمت المواجهة مع الفلسطينيين. وكادت العالقات مع قيادتهم 
تحترق تمامًا. التسوية )حتى الجزئية( ال تبدو في األفق. كفت فكرة التسوية حتى عن أن تشكل 

ت عمليات الطعن روتينًا. التطرف الفلسطيني التقى في تحديًا فكريًا لقيادات )الشعبين(. أصبح
الزاوية التطرف اليهودي، وكالهما شرعا برقصة الموت. اقتحمت الشبكات االجتماعية بوابات جحيم 

 «.التزمت )العنف، الغباء، الجهل، كراهية اآلخر والديماغوجيا المقيتة(.. والتتمة ستأتي
 

 إلسرائيل:ولعل أبرز معالم سوء الحال بالنسبة 
انسداد أفق مسار المفاوضات عبر فرض إسرائيل الوقائع على األرض من استيطان، ومصادرة  أواًل:

إلى التفكير « السلطة الوطنية الفلسطينية»لألراضي، بالتوازي مع العنف والقمع، ما دفع 
لى األمم المتحدة التفاوض، على رأسها عودة الفلسطينيين مجددًا إ استراتيجيةبديلة عن  باستراتيجيات

كبديل عن المفاوضات العبثية في إطار معركة سياسية ينقل خاللها ملف قضيته إلى األمم المتحدة 
 كجزء من مساعي الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره، والوصول إلى الحقوق الوطنية.
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لديمقراطيين تراجع العالقات األميركية اإلسرائيلية، ذلك أن الشرخ لم يقتصر على معسكر ا ثانيًا:
الكبيرة والمؤثرة في « الجالية اليهودية»أساسًا، إذ شمل أيضًا معسكر الجمهوريين، ممتدًا ليصل إلى 

يشرف « استراتيجية»النقاب عن خطة « جيروسلم بوست»الواليات المتحدة. وقد كشفت صحيفة 
يق مع قادة الجاليات ، وزير االقتصاد والقدس والشتات اليهودي، وذلك بالتنس«نفتالي بنيت»عليها 

اليهودية في أرجاء العالم، لتحسين صورة الدولة الصهيونية، مع تنامي مظاهر تراخي وتوتر العالقة 
بين الدولة الصهيونية وبين الجاليات اليهودية في أرجاء العالم، خاصة إثر الدراسات واالستطالعات 

هودية األميركية، والتي أظهرت أن أعدادًا التي أجريت، بطلب من الحكومة اإلسرائيلية والمنظمات الي
 كبيرة من اليهود األميركيين يتخلون عن الديانة اليهودية.

)حركة المقاطعة، وسحب االستثمارات،  BDSحركة مقاطعة االحتالل اإلسرائيلي حول العالم  ثالثًا:
ه من الغضب وفرض العقوبات( التي نجحت في استقطاب آالف المؤيدين، وأثارت قدرًا ال بأس ب

والخوف معًا في إسرائيل عقب تسببها بخسائر سياسية وا عالمية ومعنوية واقتصادية مهمة للدولة 
الصهيونية. ولمواجهتها، صادقت الحكومة اإلسرائيلية على قرار إقامة وزارة جديدة برئاسة وزير 

 «.مواجهة مقاطعة إسرائيل»تحت اسم وزارة « غلعاد أردان»الداخلية 
قرار المفوضية األوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، والقاضي بوضع ملصقات تميز  رابعًا:

المنتجات الوافدة من المستوطنات، والذي أثار غضبًا واسعًا في إسرائيل اعتبرته القيادة اإلسرائيلية 
 نوعًا من أشكال المقاطعة أو العقوبات.

هبة »بالصدمة النفسية والخوف الشديد على خلفية إحصاءات إسرائيلية تؤكد تزايد المصابين  خامسًا:
الرابطة اإلسرائيلية لعالج الصدمات »والعمليات الفدائية الفلسطينية. وقد أكدت « ترويع اإلسرائيليين

ثمة إسرائيليين كثيرين تعرضوا لهذه الصدمات النفسية بسبب معاينتهم المشاهد القاسية »أن « النفسية
 «.يفزيون، دون أن يكونوا متواجدين بأنفسهم داخل ساحة العملية نفسهاللعمليات على شاشات التل

استمرار تراجع عوامل الجذب للمهاجرين اليهود بشكل ملموس باتجاه إسرائيل بسبب انعدام  سادسًا:
األمن، ما يشير إلى أن ميزان الهجرة سيكون سلبيًا، فقد اعتدنا، كما حدث في االنتفاضتين األولى 

 راجع أرقام الهجرة اليهودية إلى إسرائيل مع تعاظم أرقام الهجرة المعاكسة.والثانية، ت
خسرت إسرائيل أمام إيران، بعد أن أدرك اإلسرائيليون أن الدول الغربية وعلى رأسها الواليات  سابعًا:

« أمن إسرائيل المطلق»المتحدة األميركية، باتت تضع مصالحها االقتصادية والسياسية فوق مسألة 
 ذي تروج له الدولة الصهيونية، رغم التزام دائم من الدول الغربية وواشنطن بأمن إسرائيل.ال

اإلسرائيلي للسياسة الخارجية، تبين أن األولويات لدى اإلسرائيليين « ميتفيم»في استطالع أجراه معهد 
ات المتحدة، موضوع معالجة التهديدات األمنية، العالقات مع الوالي»، هي: 2016في العام الجديد 
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وعملية السالم مع الفلسطينيين، فيما احتل موضوع مواجهة المقاطعة على إسرائيل المكانة الرابعة، 
أما موضوع العالقات مع الدول العربية فاحتل المرتبة الخامسة في سلم أولويات )الشعب( اإلسرائيلي 

« حبل»ور اإلسرائيلي على من الجمه« بصمة»أوليس هذا «. بما يخص السياسة الخارجية إلسرائيل
هذه األوضاع السيئة الذي يطوق العنق اإلسرائيلي؟ ويبقى السؤال: هل ثمة من يشد ذلك 

 ليخنق هذه اإلسرائيل المتطرفة؟!«... الحبل»
 22/1/2016، االتحاد، أبو ظبي

 
 "حماس" ترفع ثمن الرهان أمام إسرائيل .22

 ليكس فيشمانأ
، زرع العبوات، السيارات المفخخة والعمليات االنتحارية التي النار إطالقأي  –المؤطر « اإلرهاب»

الضفة، ومنها يحتمل أن يعود  إلىيعود  –الداعمة مثل إيران  واألنظمة« اإلرهاب»تسندها منظمات 
خلف  اآلنالتي تنتظم « اإلرهاب». هذا هو الوجه الحقيقي لموجة األخضرإلى داخل الخط 

، ضاربي السكاكين األفرادالموجة العفوية والشعبية للقتلة الكواليس، وتهدد بأن تحتل مكان 
 والداهسين.

القيادة العسكرية لـ  األخيرة األشهرتتابع محافل أمن رفيعة المستوى بقلق القرار الذي اتخذته في 
لو كان و حتى  األخضرفي غزة: استئناف العمليات في الضفة، وال سيما داخل الخط « حماس»

، بعد سنة ونصف من «حماس»مع إسرائيل. وحسب هذه المحافل، تشعر  الثمن مواجهة شاملة
 أخرىمستوى من الجاهزية الجيدة بما يكفي كي تجتاز حربا  إلى، بأنها وصلت «الجرف الصامد»

استراتيجي: في السنة القريبة القادمة قد  في مواجهة الجيش اإلسرائيلي. من ناحية إسرائيل، هذا خطر
 في القطاع. أخرى تجد نفسها في مواجهة

المؤطر في الضفة. وكشف « اإلرهاب»حتى اآلن هو جهة هامشية من ناحية شبكات « حزب هللا»
الصورة في الجبهة  إلىفي طولكرم يدل على الجهد الذي تبذله المنظمة للعودة « حزب هللا»خلية 

ضد « فتح»من خاليا في المئة  70مثلما فعلت في االنتفاضة الثانية عندما عمل نحو  –الفلسطينية 
التي يمكنه منها العمل ضد  األساسيةإسرائيل برعاية نصر هللا. من ناحيته، الجبهة الفلسطينية هي 

 المنطقة ال يزال بعيدا عن قدراته. إلىالحدود الشمالية. ولكن عمق تسلله  إشعالإسرائيل دون 
« حماس»سرائيلية شبكة لـ كشفت المخابرات اإل أسابيعقبل بضعة «. حماس»القصة الحقيقية هي 

عدادفي الضفة، تضمنت إنشاء مختبرات متفجرات  لتنفيذ عملية تفجير في « مخرب انتحاري» وا 
في غزة، الذي قاد الخلية، من نقطة افتراض بان « حماس»القدس. وخرجت الذراع العسكرية لـ 
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 أنتقويمه للوضع إسرائيل لن تتمكن من التجلد في ضوء عملية فتاكة في قلب العاصمة. وكان 
 –في ذلك ضرب السلطة الفلسطينية  بما-إسرائيل ستعمل على الرد بشكل مكثف في الضفة 

 رد شاملة في القطاع. أعمالوبالمقابل تنفذ 
، كما يقدرون، تسمح لنفسها باالنتقال «حماس»حمراء:  أضواء أشهرفي إسرائيل تشتعل منذ بضعة 

« الضربة المفاجئة»لتوجيه  األساسيةستكملت االستعدادات ا ألنهاعمليات التفجير في الضفة  إلى
ومن غير المستبعد أن يدور «. الجرف الصامد»التي فشلت في تنفيذها قبل سنة ونصف، عشية 

 – واألنفاقمن الجو، البحر،  –اإلسرائيلية، بالتوازي ومن عدة نقاط  األراضي إلىالحديث عن تسلل 
من القتلى اإلسرائيليين. كما  األقصىالحد  إللحاقريخ المكثفة، بمرافقة نار قذائف الهاون والصوا

مناسبة تتضمن هجوما ابتدائيا يضرب اإلسرائيليين بالصدمة، ويشكل  إيديولوجيا« حماس»طورت 
في عمود السحاب، وفي « حماس»التي وجهتها  األوليةنوعا من الثأر الفلسطيني على الضربة 

 في منشأة في غزة. الشرطة أفرادثنائها قتل عشرات أ
 أنفاقفي القطاع قد استكملت: « حماس»البناء التي تقوم بها  إعادةيبدو أن قسما من عمليات 

ما تعلمنا  إذاأعيد بناؤها أغلب الظن، بما في ذلك،  األخضرداخل الخط  إلىالتفجير التي تتسلل 
« النخبة»اصة ذلك فان القوات الخ إلى إضافةمن تجربة الماضي، عدة فتحات لكل نفق. 

بناء قوة الطائرات بال طيار، ومخزون  وأعيدوالغواصين لديهم تواصل التدرب بشكل مكثف، 
 الصواريخ استكمل جزئيا.

 ، إال أنها ليست الوحيدة. أمسكتالشبكة التي خططت لعملية في القدس وان كانت 
ي غزة وقيادة ف« حماس»، شجعت أشهر، قبل نحو أربعة األخيرة« اإلرهاب»في بداية موجة 

الفلسطينيين على تنفيذ أعمال عنف ومجدت الطاعنين والداهسين. وفي  إسطنبولفي « حماس»
، ولكنها لم تجتز الخطوط من خالل تفعيل الخاليا «اإلرهاب»موجة « حماس»الوقت نفسه شجعت 

عة على محاولة ضعض« حماس»في الضفة خشية من رد إسرائيل. وتقوم استراتيجية  إقامتهاالتي 
مازن من خالل خلق االضطراب في الشارع الفلسطيني. وبالمقابل، قدرت إسرائيل  أبواستقرار نظام 

، وتلقت إيراناقتصادية بسبب فقدان الدعم من  أزمةمنشغلة بتعاظم القوى، وعالقة في « حماس»بان 
قدرت إسرائيل ذلك  إلى إضافةالتهريب.  أنفاقضربة قوية من المصريين الذين صفوا جزءا مهمًا من 

 قدرة ومصلحة في المخاطرة في مواجهة مع الجيش اإلسرائيلي. اآلنحتى « حماس»بان ليس لـ 
 إلىتوجه رجالها في الضفة للعودة « حماس» أنلقد تغير هذا التقدير في إسرائيل عندما تبين    

ت عدة مختبرات . وبالفعل استيقظت الخاليا في الميدان، واكتشفاألخضرعمليات تفجير داخل الخط 
الضفة، وبات  إلىهذه الخاليا، وخرج المبعوثون وجاؤوا  إلىمتفجرات. وبالتوازي بدأ يتدفق المال 
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 أمامتغير االتجاه وترفع ثمن الرهان  –بتوجيه من محمد ضيف  –« حماس» أنواضحا اليوم 
 إسرائيل.

 21/1/2016، «يديعوت»
 22/1/2016، األيام، رام هللا

 
 ستراتيجيةثالثة تحديات ا .22

 آري شبيط
ثالثة تحديات تقف أمام دولة إسرائيل اآلن: اليمين القومي المتطرف، اليسار المتطرف والوسط 

 السطحي.
المستوطنات. هذا  إقامةاليمين القومي المتطرف. يدعي الكثيرون أن حزب العمل هو المسؤول عن 

واسحق رابين فشل في سبسطيا.  في الخليل )كريات أربع(. أخطأغير دقيق. صحيح أن يغئال ألون 
كان عدد المستوطنين في المناطق ضئيل. كانت تلك حكومة  1977لكن عندما حدث االنقالب في 

 وأيضامستوطنة في أرجاء الضفة الغربية  150شارون التي أقامت  وأريئيلاليمين لمناحيم بيغن 
ورطت في الحرب المدمرة في خضعت للحريديين وقطعت نمط النمو العالي لالقتصاد اإلسرائيلي وت

 لبنان.
مع مرور الوقت تحولت القومية إلى قومية متطرفة. فقد نزعت عن نفسها الليبرالية لبيغن والتنور 
لمريدور والنزاهة لريفلين. وحولت نفسها إلى قوة سياسية محرضة فظة تعمل بشكل غير عقالني 

ين القومي المتطرف هم الذين يدمرون وبدون قيود. في العقد الحالي ما بعد الصهاينة في اليم
تجاه البالد يخدمون أعداء األمة من خالل محاولتهم خلق كيان  األصوليونالمشروع الصهيوني. 

بتدمير القيم الديمقراطية ويحطمون  أيضاسياسي ثنائي القومية يكون فيه اليهود أقلية. ويقومون 
وكارها لألغيار. وهم يحطمون حلم هرتسل يوما  معايير الحكم السليم ويخلقون مجتمعا منقسما وخائفا

 بعد اآلخر.
اليسار المتطرف. فشل اليمين اإلسرائيلي العميق كان يفترض أن ي مكن اليسار اإلسرائيلي المعتدل 
من االنتصار واسترجاع الحكم. لكن اليسار المعتدل ال يمكنه فعل ذلك ألنه مستهدف من الداخل، 

آلبائه وأمهاته في حزب العمل التاريخي، اليسار المتطرف ال يبني بل من اليسار البعيد. وخالفا 
 بل مدمرا. إيجابيايفكك وهو ليس 

االحتالل، رغم أنه في  إنهاءعن كيفية  األشخاصما يقترحه هؤالء  األخيرةهل قرأتم في اآلونة 
إلى أمر غير ممكن؟ هل سمعتم عن خطة شاملة  أوسلوتحول سالم  األوسطظروف الشرق 
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حول كيفية تحويل إسرائيل إلى دولة مساواة وعدل وازدهار؟ ال يوجد. ال توجد فرصة.  ألعضائه
موقف اليسار المتطرف هو موقف سلبي مبني على االنتقاد، االنتقاد واالنتقاد. هل توجد تبادلية بين 

ديال حقيقيا، االصوليين من اليمين واليسار؟ ال. لكن يوجد بينهم تعاون مخفي. بكونهم ال يقترحون ب
 اليسار المتطرف يساهم بشكل كبير في تخليد سلطة اليمين القومي المتطرف.

سنة  األربعيندولة إسرائيل يوجد فيها حزب وسط قديم )العمل(. وفي  إقامةالوسط السطحي. منذ 
وسط اخرى متبدلة. كل هذه الحركات مثلت في الماضي وتمثل في  أحزاب أيضاوجدت فيها  األولى
 . واألبيض باألزرقر الواقع اإلسرائيلي السليم للبراغماتية الحاض

لم تقم أي حركة في بلورة خطة سياسية جدية  2000لكن منذ انهيار مبادرة السالم الهود باراك في 
بداعية  وملزمة ولم تقدم صيغة مدنية ـ  وا 

رح الوسط اإلسرائيلي الجمهورية اإلسرائيلية. حتى اآلن لم يقت إصالح بإعادةاجتماعية شاملة تقوم 
 البريطانيينعلى المواطنين في إسرائيل الطريق الثالثة التي اقترحها طوني بلير في الماضي على 

 وبيل كلينتون على األمريكيين. 
التردي المتواصل للوسط لم يسمح له باالتحاد وزيادة قوته والتحول إلى قوة رائدة تعمل على تغيير 

 اليهودية الديمقراطية من جديد.اليمين وتعيد تعريف الدولة 
، فان إسرائيل تتعرض لتهديدات «آي.إن.اس.اس»في المؤتمر الهام لـ  األسبوعكما قيل لنا هذا 

خارجية كثيرة: إيران، حزب هللا، الفوضى العربية والجهاد اإلسالمي، الـ بي.دي.اس. لكن التهديد 
فراغ الفكري والقيادي وفراغ الهوية في مركز هو التهديد الداخلي: ال 2016االستراتيجي الحقيقي لـ 

 حياتنا. التجدد فقط واالتحاد وتعميق الوسط اإلسرائيلي سيسمح لدولة إسرائيل بالتغلب على الخطر.
 21/1/2016هآرتس 
 22/1/2016، القدس العربي، لندن
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 21/1/2016القدس، القدس،  موقع صحيفة


