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 " إلى "إسرائيل"اإلرهاب"التزامه بالتنسيق المني وتعهد بمنع وصول  أكد عباس :صحف إسرائيلية .1
أفادت صحيفة معاريف أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس نفى ممارسة التحريض على تنفيذ 

ضه سفك الدماء، بينما نقلت صحيفة يديعوت العمليات الفلسطينية ضد اإلسرائيليين، مؤكدا رف
 أحرونوت عن عباس التزامه بالتنسيق األمني مع إسرائيل ومنع وصول ما وصفه بـ"اإلرهاب" إليها.

وذكرت مراسلة صحيفة معاريف دانة سومبيرغ أن عباس التقى أمس الجمعة مراسلين إسرائيليين في 
يذ العمليات الفلسطينية ضد اإلسرائيليين، كاشفا النقاب رام هللا، وقال إنه ال يمارس التحريض على تنف

 عن وجود ترتيبات سابقة لعقد لقاء بينه وبين رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو.
ووفق الصحيفة، فقد أعرب عباس عن معارضته لما سماه "اإلرهاب" ورفضه أي سفك للدماء، مشيرا 

 ع غياب أي أفق سياسي وغياب عملية السالم".إلى أن "هذه الموجة من العنف بدأت م
ونقلت الصحيفة عن عباس تأكيده أن قيادة السلطة الفلسطينية تدعم المقاومة الشعبية غير العنيفة، 

 وتدعو الشعب الفلسطيني للتظاهر بدون عنف.
وقال عباس إنه يعارض أي تحريض على العنف ويدعو لمفاوضات السالم، متهما إسرائيل 

وأضاف أن "كل المنظمات الفلسطينية تريد هذه  ية عن دوامة هذا العنف، وفق الصحيفة.بالمسؤول
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المواجهات غير عنيفة، لكن لألسف الشديد فإن العنف يأتي من إسرائيل التي تطلق النار على 
 األطفال الفلسطينيين".

فيين من جهته، اعتبر مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت أليئور ليفي لقاء عباس مع الصح 
 اإلسرائيليين بمثابة إعفاء لنفسه من المسؤولية عن توقف عملية السالم.

ونقل عن عباس معارضته لتحول الصراع السياسي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى صراع ديني، 
وأفادت يديعوت أحرونوت أن عباس أكد احترامه لالتفاقات مع  مؤكدا احترامه الديانة اليهودية.

لتزامه بالتنسيق األمني معها، واصفا هذا التنسيق بكونه "مقدسًا" ولم يتغير، لكن ووفق إسرائيل وا
 الصحيفة فإن عباس قال "ال أعلم كيف سيكون موقفي في المستقبل".

ولفت عباس إلى أن األجهزة األمنية الفلسطينية مسؤولة عن فرض األمن في األراضي الفلسطينية، 
 ما وصفه بـ "اإلرهاب" إلى إسرائيل، وفق ما تنقل الصحيفة ذاتها. كما أنها مسؤولة عن عدم وصول

وتابع "إننا نريد الدفاع عن أنفسنا وعن جيراننا، حتى لو تلقينا انتقادا شعبيا فلسطينيا على استمرار 
التنسيق األمني" مبينا أن السلطة الفلسطينية حريصة على بقاء السلطة وعدم انهيارها، لكن إذا 

 ئيل سياستها الحالية فقد يؤدي ذلك إلى تفكيك هذه السلطة، وفق المصدر نفسه.واصلت إسرا
وبشأن من سيخلفه، نقلت الصحيفة عن عباس أن المؤسسات الدستورية الفلسطينية هي من سينتخب 

 المرشح المالئم لخالفته.
فتح  وقال "لدينا مؤسسات دستورية كما كان في مرحلة وفاة ياسر عرفات حيث اجتمعت حركة 

وقامت بتسميتي وريثا لما بعد عرفات وصادق المجلس المركزي لـمنظمة التحرير الفلسطينية على 
 ذلك، وفي حال موتي أو استقالتي فإن هذه المؤسسات ستنعقد وتنتخب المرشح المالئم".

 22/1/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 مجلس المنلول االستيطان مشروع قرار ح لتقديماتصاالت فلسطينية مع دول عربية وغربية  .2
حثيثة مع دول عربية وغربية استعدادا  اتصاالتتجري القيادة الفلسطينية  :أرناؤوطعبد الرؤوف 

وقال أحمد مجدالني، عضو اللجنة  إلنضاج مشروع قرار يتم تقديمه إلى مجلس األمن الدولي.
حثيثة إلنضاج مشروع  واتصاالتالتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ"األيام": تجري مشاورات 

  قرار يقدم إلى مجلس األمن الدولي وتحديد األولويات التي سيتم طرحها في مشروع القرار.
 وأضاف" هناك اتصاالت تجري مع فرنسا وعدد من الدول العربية بهذا الشأن".

مع  التاتصاوعلمت "األيام" من مصادر مطلعة إن فرنسا والمملكة العربية السعودية تجريان 
 حق النقض "الفيتو" في مجلس األمن. استخدامالواليات المتحدة من أجل ضمان عدم 
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وكانت فرنسا طرحت منذ أشهر طويلة تقديم مشروع قرار إلى مجلس األمن الدولي يحدد مبادئ حل 
ليه في مفاوضات يطلقها مؤتمر دولي إالدولتين وسقف زمني محدد للتوصل إلى اتفاق يتم التوصل 

 ابعة حثيثة من لجان تنبثق عن المؤتمر الدولي.وبمت
اإلسرائيلي  االستيطانكما أن من األفكار التي يجري بحثها تقديم مشروع قرار يؤكد على عدم شرعية 

 في األراضي الفلسطينية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
قف الواليات المتحدة من التوجه إلى مو  استكشافوتقول مصادر دبلوماسية غربية لـ"األيام" أنه يتعين 

مجلس األمن، مشيرة إلى انه صحيح أن الواليات المتحدة غير راضية عن السياسات اإلسرائيلية إال 
في الوقت نفسه دخلت سنة االنتخابات الرئاسية وهو ما يجعل فرص التوصل معها إلى أي  أنها

 اتفاق في مجلس األمن غير مضمونة.
 23/1/2016اليام، رام هللا، 

 
 الخليل  فيتدين محاوالت تهويد البلدة القديمة  الفلسطينية الرئاسة .3

فادي أبو سعدى: أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة ما يجري من محاوالت تهويد في البلدة  -رام هللا 
وأكدت الرئاسة أن  القديمة من مدينة الخليل عبر االستيالء على بيوت المواطنين وتهجير سكانها.

ذه االعتداءات المتواصلة بحق الفلسطينيين والتي تتزامن مع هدم العديد من البيوت واالستيالء ه
على أمالك وعقارات المواطنين في القدس المحتلة وكذلك االستيالء على آالف الدونمات في 

 يه.الفلسطينية يجب أن تواجه بموقف دولي حازم يلجم االحتالل اإلسرائيلي وقطعان مستوطن األغوار
وتوجهت الرئاسة بالتحية إلى جميع أبناء شعبنا الصابرين الصامدين في بيوتهم والذين يواجهون 
أقسى أشكال العدوان عبر االعتداءات واالستيالء على الممتلكات الفلسطينية، داعية إلى مزيد من 

 دوانية.الصبر والثبات واإليمان بأن أرضنا لنا ولن نتخلى عنها ولن نستسلم ألي إجراءات ع
وكان عشرات المستوطنين اليهود من المتطرفين قد هاجموا البلدة القديمة من مدينة الخليل المحتلة 
جنوب الضفة الغربية واعتدوا على عدد من المواطنين الفلسطينيين بالضرب والشتائم واقتحموا أحد 

 المنازل في البلدة القديمة.
 23/1/2016القدس العربي، لندن، 

 
 االجتماع االستثنائي لوزراء خارجية الدول العضاء في منظمة التعاون اإلسالميارك بالمالكي يش .4

فادي أبو سعدى: شارك وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في االجتماع االستثنائي  -رام هللا 
لوزراء خارجية الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والذي عقد في مقر األمانة العامة 
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للمنظمة بجدة بناء على طلب المملكة العربية السعودية بهدف مناقشة االعتداءات واالقتحامات التي 
 تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد.

 وقد ألقى وزير الخارجية كلمة في االجتماع أكد فيها على تضامن دولة فلسطين ووقوفها الكامل إلى
جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة األعمال العدائية والتدخالت الخارجية التي تتعرض لها 

 ودعم جهودها في مكافحة اإلرهاب ودورها في تعزيز األمن واالستقرار في المنطقة.
آخر مع كما عقد المالكي لقاًء ثنائيًا مع وزيرة الخارجية اإلندونيسية ريتنو مارسودي ولقاًء ثالثيًا 

األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي إياد مدني ووزيرة الخارجية اإلندونيسية جرى خالله بحث 
آذار/مارس  7الترتيبات المتعلقة بعقد قمة استثنائية حول فلسطين والقدس حيث تم تحديد تاريخ 

وتم االتفاق على تشكيل  إندونيسياالمقبل موعدًا لعقد القمة االستثنائية التي من المقرر أن تستضيفها 
كما التقى الوزير المالكي على هامش االجتماع الطارئ لمجلس الوزراء  اللجان التحضيرية بشأنها.

بحث عدد من القضايا ذات  همع عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية جرى خالل
تحضيريًا لكبار الموظفين من مندوبي االهتمام المشترك. وقد سبق هذا االجتماع االستثنائي اجتماعًا 

وممثلي الدول األعضاء شارك فيه الدكتور ماهر الكركي، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة 
 التعاون اإلسالمي.

 23/1/2016القدس العربي، لندن، 
 

 عريقات يتحدى نتنياهو بالكشف عن تحسن عالقاته مع دول عربية .5
دحض أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  :أرناؤوطعبد الرؤوف  -القدس 

د.صائب عريقات مزاعم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تحسن العالقات بين إسرائيل 
وقال عريقات "أقوال نتنياهو غير صحيحة وأكاذيب وانا أتحدى نتنياهو بالكشف عن  والدول العربية.

 دولة عربية". أيمع  ئيلإسراعالقة  فيتحسن  أي
عقده  اجتماعاألوروبي فيديريكا موغريني في  االتحادوكان نتنياهو قال لمسؤولة الخارجية واألمن في 

العالمي في منتجع دافوس السويسري أنه يأمل من  االقتصاديمعها على هامش أعمال المنتدى 
 بية.األوروبي أن يعامل إسرائيل على غرار ما تفعل دوال عر  االتحاد

الخارجية األمريكي  وفي هذا الصدد قال ديوان نتنياهو "وعرض رئيس الوزراء نتنياهو على وزير
كيري شريط فيديو احتوى على نماذج عن التحريض الذي تمارسه السلطة الفلسطينية كان قد  جون

 عرض في بداية األسبوع على وزراء خارجية آخرين. ويهدف عرض الفيديو إلى التأكيد على أن
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التحريض الفلسطيني الذي يمارس من قبل قيادة السلطة الفلسطينية ووسائل إعالمها ومدارسها ال 
 يزال عنصرا رئيسيا وحاسما ومسببا كبيرا في تنفيذ العمليات اإلرهابية".

مشروخة تحريضية  أسطوانةوزعه نتنياهو بدافوس بانه " الذيولكن عريقات وصف شريط الفيديو 
إلزاحة أنظار العالم  اإلسرائيليةني وقياداته، وهو جزء من محاوالت الحكومة على الشعب الفلسطي
تشمل  والتيبحق أبناء الشعب الفلسطيني  إسرائيلترتكبها سلطة االحتالل  التيعن جرائم الحرب 

وهدم البيوت والحصار واإلغالق واحتجاز  األراضيالميدانية والمستوطنات ومصادرة  اإلعدامات
الدفاع عن النفس  في"إن الشعب الفلسطيني يمارس حقه المشروع  وقال عريقات اء ".جثامين الشهد

 عن استيطانها واحتاللها". إسرائيلحين تدافع  في
 23/1/2016اليام، رام هللا، 

 
 سنذهب إلى مجلس المن بمشروع قانون فقط حول االستيطان وجرائم المستوطنينعريقات:  .6

نت سلطات االحتالل أنها ستصادر قطعة أرض خصبة شاسعة في أعل :إيلياء غربية -رام هللا 
الضفة المحتلة، قرب األردن، حيث قالت وحدة تابعة لوزارة األمن اإلسرائيلية إنه جرى اتخاذ القرار 

ن "األراضي في المرحلة األخيرة إلعالنها تابعة للدولة".  السياسي بمصادرة األرض، وا 
لسطينية، صائب عريقات، على ذلك، قائاًل إنه "لم يبق من كل وعّلق أمين سر منظمة التحرير الف

مخّصصة للفلسطينيين ولمستقبلهم ونموهم الطبيعي وكل شيء. هذا  %8منطقة غور األردن سوى 
بالضبط نموذج حكومة نتانياهو القائم على دولة واحدة ونظامين. لدينا أكبر نظام استيطاني، ويربح 

ري مئات الماليين من الدوالرات... سنذهب إلى مجلس األمن بمشروع المستوطنون والنظام االستعما
 قانون فقط حول االستيطان وجرائم المستوطنين".

 23/1/2016الخبار، بيروت، 
 

 عدون لـ"قوة أمنية" في مخيم اليرموكمقربون من السفارة الفلسطينية في لبنان ي   .7
النقاب عن أن مقربين من سفارة السلطة  كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"،: بيروت

 الفلسطينية في لبنان يشرفون على تحضير ما وصفوها بـ"قوة أمنية" في مخيم اليرموك.
وبحسب بالغ صحفي للمجموعة اليوم، فإن أحد أعضاء لجنة متابعة المهجرين في لبنان، والذي 

كثر من جهة فلسطينية جمع أسماء يمارس أعماله في السفارة الفلسطينية بلبنان، كان قد طلب من أ
 الشباب الفلسطينيين الذين من الممكن أن يشكلوا قوامًا لقوة أمنية تتواجد في مخيم اليرموك بدمشق.
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ولم تعرف بعد أي تفاصيل عن تلك القوة األمنية، وعن طبيعة عملها في مخيم اليرموك الذي يخضع 
 ت الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة.لحصار مشدد من قبل الجيش السوري النظامي ومجموعا

وأشارت المجموعة إلى أن "الحديث عن تلك القوة األمنية يأتي في ظل أنباء متكررة عن اتفاق بين 
تنظيم الدولة والنظام السوري على إخالء التنظيم للمناطق التي يسيطر عليها في اليرموك، وسط 

ائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري، معلومات تفيد عن تشكيل مجموعات محسوبة على الفص
 استعدادًا لتسلم النقاط التي يسيطر عليها التنظيم في مخيم اليرموك"، على حد تعبير البالغ.

 23/1/2016، قدس برس
 

 البرغوثي: الرد على مصادرة أراضي الغوار وبيوت الخليل بتصعيد االنتفاضة .8
 أنالعام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية  األمينرغوثي مصطفى الب .قال النائب د: بترا –رام هللا 
دونم  1500الدبلوماسية الستيطانها بتصعيد استيطاني جديد بمصادرة  اإلداناتردت على  إسرائيل

وأكد  على مزيد من البيوت في البلدة القديمة في الخليل. واستيالء المستوطنين األغوار أراضيمن 
لنتنياهو خطة واحدة وهي  أنعلى  إضافيليست سوى دليل  إلجراءاتاهذه  أن أمسفي بيان له 

حديث عن المفاوضات معه هو خداع للنفس وهروب من  وأن أيالغربية بكاملها  وتهويد الضفةضم 
ال تقلق نتنياهو بل تزيد حكومته جشعا  واإلدانات الرقيقةالكالم الدبلوماسي  أنوأكد البرغوثي  الواقع.

االستيطان والتهويد والقمع ال  أنلكي يدرك الجميع  األوانعب الفلسطيني وأنه آن وشراسة وقمعا للش
كل دول  أنواالنتفاضة الشعبية في وجهه، و  وتصعيد المقاومةبالمقاومة والكفاح  إاليمكن صده 

والبيانات الدبلوماسية بل  باإلداناتمطالبة بعدم االكتفاء  اإلنسانيالعالم التي تحترم القانون 
 وحكومتها العدوانية المتطرفة. إسرائيلمشاركة في فرض العقوبات والمقاطعة على بال

  23/1/2016الرأي، عمان، 
 

 العدول عن قراراتها التقشفية تطالب الونروا  دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير .9
لتقشفية وسياساتها "العدول عن قراراتها ا األونرواطالبت دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير، وكالة 
الوكالة انتهجت سياسة التقشف للخدمات  أناالستشفائية". وأكد رئيس الدائرة زكريا اآلغا، 

 للمستشفيات الخاصة". %20االستشفائية وتخفيض نسبة التغطية العالجية لتصل إلى 
لسطينيين الدول العربية المضيفة لالجئين الف أنورفض اآلغا في بيان، سياسة التقليصات، مؤكدًا 

ومنظمة التحرير دعمت خالل مشاركتها في اجتماعات اللجنة االستشارية األخيرة خطة وكالة الغوث 
التقشفية على المصاريف  إجراءاتهاتمس الخدمات المقدمة لالجئين وان تقتصر  أالالتقشفية شريطة 
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لة الغوث. وطالب الوكالة بسد والفنية التي تستنفد جزءًا كبيرًا من الموازنة االعتيادية للوكا اإلدارية
العجز المالي في ميزانيتها من خالل البحث عن موارد جديدة ومانحين جدد وليس من خالل 

 الخدمات المقدمة لالجئين.
 23/1/2016المستقبل، بيروت، 

 
 أبو مرزوق: جاهزون لحكومة وحدة وطنية فصائلية .11

مرزوق على استعداد الحركة ألن شدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو : الدوحة
تقدم كل ما من شأنه أن يصّب في مصلحة الشعب الفلسطيني، داعيًا الجميع إلى عدم تشخيص 

وقال أبو مرزوق في تصريح صحفي، إن ذلك يجب  الواقع فقط؛ بل كيف يمكن الخروج من المأزق.
ًا: لذلك نحن في حماس أن يكون في إطار الشراكة السياسية وعدم تهميش طرف دون اآلخر، مضيف

 نضع أيدينا في أيدي إخواننا في فتح للنهوض بهذه االنتفاضة لتفعيل المشاركة الشعبية فيها.
وأكد جاهزية الحركة للمصالحة وفق االتفاقات الموقعة سابقًا، وكذلك جاهزيتها لحكومة وحدة وطنية 

م القدرة عليه لظرف من الظروف وأوضح أبو مرزوق أن اجتماع اإلطار القيادي إن لم يت فصائلية.
فال بأس أن يكون هناك اجتماع فصائلي أو على أي مستوى يتفق عليه، مطالبًا بوثيقة وطنية متفق 

واستعرض واقع الحصار المفروض على القطاع منذ عشر سنوات، مبينًا أنه صورة أخرى  عليها.
األسلحة ضد من يحاول كسر للحرب الصامتة التي ال مدفع فيها وال طائرة، بل تستخدم هذه 

ولفت أبو مرزوق إلى أن قطاع غزة قاوم شروط الحصار الظالمة ألنها متعلقة بحقوق  الحصار.
شعبنا، قائاًل: لن نتجاوزها أو نقفز عنها أو نتهاون إزاءها، من ترك المقاومة واالعتراف باالحتالل 

والحصار والتشويه والضغط الداخلي واالتفاقات الموقعة بينه ومنظمة التحرير، وحاولوا بالحرب 
الوصول إلى أهدافهم السياسية. وأشار إلى أن التمسك بحق الشعب الفلسطيني في أرضه كاملة 
والتمسك بالمقاومة له أثمان باهظة، مؤكدًا أنه لو كانت هناك إرادة سياسية وترك سياسة العزل 

 ار.واالستئثار وقبول اآلخر المختلف، الستطعنا كسر هذا الحص
 22/1/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بين انحدار وطني خطيرحماس: مساواة عباس دماء شعبنا بدم المغتص   .11

عّدت حركة حماس تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية التي ساوى فيها بين "دم اإلسرائيليين : غزة
باسلة، وتالعبًا بمصيرنا القتلة والدم الفلسطيني"، "كارثية، تمثل طعنة غادرة النتفاضة شعبنا ال

ودعا الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح مقتضب مساء الجمعة،  وقضيتنا الوطنية".
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وأكد على أن هذه  القوى الفلسطينية إلى حسم موقفها تجاه هذا االنحدار الوطني الخطير.
بقى معزولة، وال تمثل التصريحات التي أكد فيها عباس استمرار التعاون األمني مع االحتالل "ست

 شعبنا الطاهر، وأن االنتفاضة ستستمر حتى تحقيق أهدافها بإذن هللا".
 22/1/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : حماس جاهزة للمواجهة بعد بناء أنفاقها الهجومية والدفاعية والتزود بمئات الصواريخيديعوت .12

حتالل، يوم الجمعة، إن حركة حماس أصبحت قال ضابط كبير في "فرقة غزة" بجيش اال: رام هللا
جاهزة للمواجهة المقبلة، بعد أن نجحت ببناء أنفاقها الهجومية والدفاعية والتزود بمئات الصواريخ 

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن الضابط قوله، إن حماس رغم ذلك غير معنية حاليا  المختلفة.
وتحاول منع جماعات توالي داعش من إطالق  بمواجهة جديدة وأنها تسعى للحفاظ على الهدوء

الصواريخ وتفجير العبوات، وذلك خالل لقائه أمس ممثلين عن المجالس اإلقليمية للمستوطنات 
وأكد الضابط أيضا أن الواقع ال يمكن أن يستثني أن المواجهة قد تكون في أي وقت  المحيطة بغزة.

ن حماس تجمع المعلومات بكثافة ونجحت في وأنها مسألة وقت ليس أكثر من ذلك، مشيرا إلى أ
 تأهيل عناصرها من أجل المواجهة المقبلة.

 22/1/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 في القدس استشهاد شابة فلسطينية بذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن .13
ح اليوم استشهدت شابة فلسطينية بعد أن أطلق جنود االحتالل النار عليها النار، صبا: هاشم حمدان

 السبت، وذلك بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن على مدخل مستوطنة شمال شرق القدس.
من عمرها، حاولت صباح اليوم طعن أحد الحراس على  الثالثالعقد  في وجاء أن الشابة، وهي

 مدخل مستوطنة "عناتوت"، شمال شرق القدس، بيد أنه تم "تحييدها" قبل تنفيذ عملية الطعن.
شرطة االحتالل فإن الحارس على مدخل المستوطنة أطلق النار عليها، قبل تنفيذ عملية وبحسب 

 الطعن، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.
، وأنها في حالة حرجة جدا، إال اتقديم اإلسعاف األولي له ىعت تقارير إسرائيلية أخرى أنه جر واد

 .أنها ما لبثت أن استشهدت في المكان متأثرة بإصابتها
 ووصلت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة وجيش االحتالل، وباشروا في إجراء تحقيقات أولية.

 23/1/2016، 48عرب 
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 الونروا قبل القيام بأي تحرك ضد   "اإلذن المسبق"منزعجة من  الفلسطينية الفصائللبنان:  .14
ة بالطلب الذي تقدم به فوجئت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطيني أيامقبل : محمد صالح -صيدا 

مسبق من الجهات الرسمية اللبنانية  إذنمحافظ الجنوب منصور ضو منها، بضرورة الحصول على 
" في صيدا ومنطقتها. تضمن األونرواالقيام بأي تحرك احتجاجي ضد " أوالمختصة، قبل الشروع 

بمسيرات باتجاه مقرات  اعتصامات وتحركات شعبية عامة، كالقيام أوالمسبق" تنظيم لقاءات  اإلذن"
سبق ذلك استدعاء احد "المخافر" في المدينة احد المسؤولين  الوكالة ومراكزها في المدينة ومنطقتها.

" لألونرواحول التحرك االحتجاجي الذي حصل ضد المقر الرئيسي " إفادته ألخذفي اللجان الشعبية 
الوفد عن المحافظ ضو  أعضاءونقل  المسبق". اإلذنفي المدينة، وكان السبب عدم الحصول على "

المسبق ال يستهدف الفصائل الفلسطينية وحدها بل يسري أيضا، ومنذ زمن  اإلذنقوله "إن طلب 
  .السياسية اللبنانية لدى قيامها باي تحرك شعبي في المدن اللبنانية واألحزاببعيد على كل الهيئات 

التوقيت بالذات ولم تهضمه حتى تاريخه حيث  الفصائل استغربت هذا الطلب الرسمي في هذا أن إال
كفصائل  إننايؤكد عضو اللجان الشعبية عدنان الرفاعي )كان في عداد الوفد الذي التقى ضو( "

في الوقت الذي نخوض فيه معركة سياسية  ألنهولجان شعبية لم نهضم هذا الطلب حتى تاريخه 
واالجتماعية والمعيشية يأتي طلب السلطة  السترجاع حقوقنا اإلنسانية األونرواسلمية بحتة مع 

اللبنانية كمن يضع العصي لفرملة تحركاتنا. في حين على الدولة ان تساندنا في تحركاتنا الن 
 تستهدف الدول المضيفة كما تستهدف التجمعات الفلسطينية معا". األونرواقرارات 
قال: "فوجئنا انه حتى عملية  احمد فضل، كان في عداد الوفد، أبوماس في منطقة صيدا حمسؤول 

بحاجة إلى إذن مسبق، رغم أننا كنا نريد اإلقفال فقط"، مشيرا إلى انه  لألونروامكتب  أومقر  إقفال
الدولة بان  وطالب قد تم قبل ذلك استدعاء بعض "األخوة ألخذ إفادتهم في المخفر حول الموضوع".

 ونحن جميعا تحت القانون". األمورتساعد الالجئين على المطالبة بحقوقهم "وتسهل لنا 
 23/1/2016السفير، بيروت، 

 
 برفح وعربية حماس تستنكر إحراق صور شخصيات فلسطينية .15

عبرت حركة حماس عن رفضها لقيام بعض الفتيان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بإحراق : غزة
قتضب في وقت وقالت الحركة في بيان م صورة تجمع بعض الشخصيات العربية والفلسطينية.

متأخر من مساء الجمعة؛ إن "هذا السلوك ال يعبر عن أخالقيات شعبنا الفلسطيني، وأن حالة 
 االحتقان التي يعيشها شعبنا ال تبرر التجريح أو اإلساءة ألي شخصية عربية أو فلسطينية".

 22/1/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ء مستوطنين بالخليلبإسقاط الحكومة بعد إخال إسرائيليةتهديدات  .16
الشـرطة اإلســرائيلية أخلـت، قبيـل ظهـر يــوم ، أن بـالل ضـاهر ، نقـاًل عــن22/1/2016 ،48عـرب نشـر 

، عشـــرات المســـتوطنين مـــن بيتـــين فلســطينيين مجـــاورين للمســـجد اإلبراهيمـــي فـــي مدينـــة 22/1 الجمعــة
 دفاعوزيــــر الــــ . وأعلنــــت مصــــادر فــــي مكتــــب21/1يــــوم الخمــــيس الخليــــل، كــــانوا قــــد اســــتولوا عليهمــــا 

بسبب عدم إثبات المستوطنين زعمهم أنهم اشتروا البيتين من  اإلسرائيلي موشيه يعلون أن اإلخالء تمّ 
 أصحابهما الفلسطينيين.

أن عمليــة إخــالء المســتوطنين تمــت بهــدوء، إال أن عاصــفة مــن ردود الفعــل ضــربت مــن رغم علــى الــو 
بشــري يضـاف إلــى األزمــة الظــاهرة فــي العالقــة بــين الحكومـة اإلســرائيلية مــن داخــل ائتالفهــا، وتســببت 

 رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت. 
هاجم فيه يعلون، وجاء فيه أنه "في ذروة  وفي أعقاب إخالء المستوطنين أصدر "البيت اليهودي" بياناً 

ألمن بإصرار، دون هوادة من أجل إلقـاء يهـود مـن بيـوتهم. واألفضـل أن موجة اإلرهاب، يعمل وزير ا
صـراره نفسـه لمعالجــة اإلرهـاب العربـي والبنـاء غيـر القـانوني الواضـح فــي  يوجـه وزيـر األمـن حماسـه وا 

 بلدات المخربين. وباإلمكان التدقيق في وثائق الشراء أيضا، من دون إلقاء يهود من بيتهم". 
يـــوب القـــرا وعضـــو الكنيســـت أورن حـــزان، وكالهمـــا مـــن حـــزب الليكـــود، وعضـــو وهـــدد نائـــب الـــوزير أ

الكنيست بتسلئيل سموتريتش من حزب "البيت اليهـودي"، بعـدم المشـاركة فـي عمليـات التصـويت التـي 
يبـــادر إليهـــا االئـــتالف الحكـــومي فـــي الكنيســـت، وأعلنـــوا أنهـــم ســـيمتنعون عـــن المشـــاركة فـــي مـــداوالت 

مـن  نائبـاً  61توطنين إلـى البيتـين. ويعنـي ذلـك أن الحكومـة التـي تسـتند إلـى الكنيست حتى عودة المس
 ستفقد األغلبية في حال نفذ الثالثة تهديدهم. 120أصل 

كذلك هاجم رئيس الكنيست يولي إدلشتاين إخالء المستوطنين، واعتبر أنه "عندما يعمـل المسـتوطنون 
بحــث فــي الخيــارات القانونيــة مــن أجــل تعزيــز بموجــب القــانون، فإنــه مــن الصــواب تأجيــل اإلخــالء وال

االستيطان من خالل االهتمام بحكم القانون. وأدعو المستوى السياسي المسؤول عن الجهـات األمنيـة 
 إلى اإلسراع في التدقيق بقانونية الشراء وعدم تسخين األجواء من خالل إخالء مستوطنين".

و وزيــر األمــن إلــى وقــف فــوري إلخــالء المســتوطنين مــن وانتقــد الــوزير زئيــف إلكــين يعلــون، وقــال "إنــي أدعــ
. وهــذا وقــت محاربــة اإلرهــاب وتأييــد تعزيــز االســتيطان ولــيس وقانونــاً  بيــتهم فــي الخليــل، الــذي اشــتروه شــرعاً 

محاربـــة المســـتوطنين. ومـــن يتحـــدث باســـم القـــانون والنظـــام مـــدعو قبـــل ذلـــك إلـــى معالجـــة أمـــر قيـــادة الســـلطة 
 سار المتطرفين الذين يعدمون فلسطينيين يتجرأون على بيع أراض أو بيوت ليهود".الفلسطينية وناشطي الي

واعتبرت وزيرة الثقافة ميري ريغف أن "إنقاذ األرض في أرض إسرائيل هو عمل مرحب فيـه، وخاصـة 
 في الخليل مدينة اآلباء... واالستيطان هو نشاط صهيوني هام وعلينا االستمرار به ومواصلته".
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الكنيسـت نيســان سلوميانسـكي، مـن "البيـت اليهــودي"، مـن أن "الحكومـة السـابقة ســقطت وحـذر عضـو 
ألنه كان هناك لّي أذرع وليس من خالل التفاهمات. ووزير األمن، بممارساته في الخليل وليس هناك 

 فقط، يقودنا إلى الوضع نفسه".
قــانون، وال توجــد لــدي أي نيــة أن "دولــة إســرائيل هــي دولــة  ورد يعلــون علــى هــذه االنتقــادات، معتبــراً 

خـرق القـانون بفظاظـة. فمـن أجـل  خرق القـانون. وفـي حالـة البيتـين فـي الخليـل تـمّ  للتسامح عندما يتمّ 
 إخالء الغزاة". الدخول إلى بيت ينبغي تنفيذ عدة إجراءات قانونية، لم يتحقق أي منها. ولذلك تمّ 

هـور إلـى التحلـي بمسـؤولية، ولجـم التصـريحات ودعا يعلون "الوزراء وأعضـاء الكنيسـت ومنتخبـي الجم
ودعـــم ســـلطة القـــانون، وعـــدم تشـــجيع أخـــذ القـــانون إلـــى اليـــدين وخرقـــه، فهـــذه وصـــفة للفوضـــى. وأداء 
وتصريحات بعض السياسيين في هذا الموضوعة، وصـلت حـدود االسـتباحة وتمـس بمناعتنـا القوميـة. 

 واالستيطان مهم بالنسبة لي وأعمل من أجله". 
يــاريف اإلســرائيلي وزيــر الســياحة ، أن رويتــرز ، نقــاًل عــن وكالــة23/1/2016 ،الحيــاة، لنــدن وأضــافت
 وزير زئيف إلكين بأنه "خطأ".الن قرار وزير الدفاع "مخٍز"، بينما وصفه قال إليفين 

 
 يعلون يعترف بتسارع وتيرة االستيطان وخداع المجتمع الدولي .17

ـــدفاع اإلســـرائيلي م قـــال: وكـــاالتال ـــر ال ـــى  وشـــيهوزي يعلـــون إن االســـتيطان تضـــاعف منـــذ وصـــولنا إل
ــــف  407، حيــــث أصــــبح عــــدد المســــتوطنين وفقــــًا آلخــــر إحصــــاء 2009الحكومــــة اإلســــرائيلية عــــام  أل

وأضاف لقد كان عدد المسـتوطنين فـي الضـفة الغربيـة  .]في الضفة الغربية باستثناء القدس[ مستوطن
آالف، مشــيرًا إلــى أن الحكومــة تعمــل بهــدوء  407واليــوم يوجــد  ،ألــف مســتوطن 280 نحــو 2009 فــي

وصمت في مجال البناء االستيطاني فـي الضـفة الغربيـة بسـبب الوضـع الـدولي، الـذي ينتقـد "إسـرائيل" 
 على عمليات البناء، مضيفًا أن اإلدارة األمريكية ال توافق على بناء أي وحدة استيطانية في الضفة.

ي هـذا الملـف وال حاجـة لهـذه االنتقـادات، علـيكم النظـر إلـى وأضاف يعلون بأنه يترتب العمل بهدوء ف
 2009النتائج وعدد المستوطنين في الضفة، ال يوجد تجمع سكني في "إسرائيل" زاد بهذه الطريقـة منـذ 

، ولكنـــــه بفعـــــل البنـــــاء عمرات، وهـــــذا لـــــيس نتيجـــــة الـــــوالدات الطبيعيـــــة فـــــي المســـــتعمراتســـــوى المســـــت
 االستيطاني المستمر.

ه عن انتقادات اإلدارة األمريكية له بالذات، قال "تلقيـت انتقـادات وسـبق وتلقيـت العديـد مـن ولدى سؤال
االنتقـــادات مـــن اإلدارة األمريكيـــة، إنهـــم يرفعـــون الكـــرت األصـــفر فـــي وجهـــي، ومـــع ذلـــك فـــال يهمنـــي، 

 وسوف نستمر في االستيطان في الضفة الغربية وبهدوء".
 23/1/2016 ،الخليج، الشارقة
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 مليون دوالر لصالح مستعمرات الضفة 17.5حويل هآرتس: ت .18
مليــون دوالر لصــالح  17.5هــترتس العبريــة عــن تحويــل وزارة الزارعــة اإلســرائيلية مبلــ   كشــفت صــحيفة

وأشـارت إلـى أن الـوزارة حولّـت المبلـ   مستعمرات مقامة على أراضي الفلسطينيين فـي الضـفة الغربيـة.
إال أن الصـــحيفة أكـــدت أن تلـــك المســـتعمرات ال تعمـــل فـــي  بـــدعوى تطـــوير البنـــى التحتيـــة الزراعيـــة،

وأوضحت أن اقتطاع تلك المبال  جاء "ضمن اتّفاقّية ائتالفّية، وقعت في آب/ أغسطس  الزراعة بتاتًا.
 "، مع حزب "البيت اليهودي" اليميني.2015
العـــام الحـــالي مليـــون دوالر للمســـتعمرات اإلســـرائيلّية، وأنـــه فـــي  63تحويـــل مبلـــ   2015ت ســـنة وشـــهد
مليــون دوالر إضــافّية، "وفــق مــا عّرفتــه الــوزارة اإلســرائيلية بإنشــاء بنــى  25، ســيتم تحويــل مبلــ  2016

 تحتّية وطنّية، ومباٍن جماهيرّية وِمَنح محلّية أمنّية في الّضّفة الغربّية".
ت، بهـــدف إدخـــال " فـــي معـــايير تلّقـــي الميزانّيـــاولفتـــت الصـــحيفة العبريـــة النظـــر إلـــى أنـــه "وقـــع تالعبـــاً 

 مستعمرات، ال تندرج ضمن من تستحّق تلّقي الميزانّية، وفق قولها.
وأفــــادت الصــــحيفة أن وزارة الزراعــــة اإلســــرائيلية خّصصــــت ماليــــين أخــــرى لتســــتثمرها فــــي المشــــاريع 
ـــة لتطـــوير  قليمّي ـــة، تحـــت بنـــد "خّطـــة اســـتراتيجّية للزراعـــة، وا  االســـتيطانّية القابعـــة وســـط الّضـــّفة الغربّي

 لمبادرات القروّية، وتطوير السياحة".ا
 23/1/2016 ،الدستور، عم ان

 
 "إسرائيلـ"مع واشنطن لرفع المساعدات العسكرية ل نتنياهو يتوقع اتفاقا   .19

فـي  في تصريحات صـحفية ،قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو: برهوم جرايسي -الناصرة 
ع علـــى اتفـــاق مــــع واشـــنطن، لرفـــع المســـاعدات األمريكيــــة مـــؤتمر دافـــوس، إنـــه يتوقـــع أن يــــتم التوقيـــ

 .2018 سنةابتداء من  "إسرائيلـ"ل
 23/1/2016 ،الغد، عم ان

 
 اإلسرائيليةمنع نشر بعض الرسوم في الكتب المدرسية  ":هآرتس" .21

نـه بعـد أكشفت صحيفة هترتس اإلسرائيلية في عددها الصادر يوم الجمعة،  :ترجمة خاصة -رام هللا 
من إقدام وزارة المعارف في حكومة االحـتالل علـى حظـر روايـة الكاتبـة دوريـت ربينيـان،  أسابيعثالثة 

وتشـتمل القائمـة علـى رسـومات  تعتزم الوزارة بلورة قائمة من الرسومات ُيحظر على الطلبة مشـاهدتها.
الصـحيفة  وأشـارت نهم لم يقدموا الـوالء للدولـة العبريـة.أقام برسمها من تتهمهم الوزارة  إيضاحووسائل 

وزارة المعــارف لــم تكــن هنــاك رقابــة علــى مــا يعــرض فــي هــذه  إلــىنــه قبــل وصــول نفتــالي بينــت أ إلــى
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نــه يــتم أضــافت هــترتس أو  الكتــب، وكــان لمــدراء المــدارس حريــة التصــرف فــي عــرض هــذه الرســومات.
 هترتس.  ن الوزارة رفضت الرد على استفساراتأبلورة هذه الخطة داخل الوزارة بصورة سرية، و 

 22/1/2016 ،القدس، القدسموقع صحيفة 
  

 المواصالت اإلسرائيلية.. خطط تطويرية ترسخ العنصرية .21
بدأت وزارة النقل والمواصالت اإلسرائيلية مع مطلع العام الحالي تنفيذ : أسيل جندي - القدس المحتلة

عبـر آليــة "عــدادات خطـة جديــدة تسـعى مــن خاللهـا لــربط المـدن األكثــر حيويـة بخــط مواصـالت واحــد 
القراءة الذكية"، حيث بدأت الوزارة تطبيق بعض اإلصالحات في المواصالت العامة في كل من حيفـا 

 وتل أبيب وبئر السبع ومدينة القدس باستثناء الشق الشرقي منها.
وتهــدف الخطــة الجديــدة لتخفــيض تكــاليف الســفر فــي المواصــالت العامــة، وتشــمل شــركات الحــافالت 

لخفيف، من خالل شراء بطاقة سفر شهرية يستخدمها الركاب للتنقل فـي المواصـالت العامـة والقطار ا
علـــى اختالفهـــا بســـعر مخفـــض، ودون تحديـــد عـــدد المـــرات التـــي تســـتخدم بهـــا البطاقـــة خـــالل الشـــهر 

 من تكاليف المواصالت. %40الواحد، مما سيوفر على المسافر 
ت العربيـة فـي شـرقي القـدس مـن الخطـة الجديـدة، يحـرم ومع إقدام الوزارة على إقصاء شركات الحـافال

 من االستفادة من الخطة الجديدة. نحو مئة ألف مقدسي ممن يستخدمون المواصالت العامة يومياً 
 ويرى المحامي معين عودة في عدم إشراك الخطوط العربية في الخطة الجديدة "عنصرية ملموسة".

ة المواصـــالت لـــم تعلـــن بشـــكل واضـــح رفضـــها ضـــم وأضـــاف عـــودة فـــي حـــديث للجزيـــرة نـــت، أن وزار 
الشـــركات العربيـــة للخطـــة، لكنهـــا بـــدأت تنفيـــذها دون تركيـــب عـــدادات القـــراءة الذكيـــة داخـــل الحـــافالت 

 وعــن التحركــات لمواجهــة الخطــوة الجديــدة، قــال عــودة إنــه تــمّ  العربيــة، ممــا يعنــي بالتــالي اســتثناءها.
الت باسم سكان شرقي القدس، لطلب تفعيل الخطـة وتركيـب إرسال رسالة عاجلة لوزارة النقل والمواص

 عدادات القراءة الذكية في حافالت شرقي القدس في أسرع وقت ممكن.
كبيـرة تبـذلها الشـركات العربيـة  بدوره، قال مدير شركة مواصالت شمال القدس رائـد الطويـل إن جهـوداً 

وأضـاف  ن أجل التسهيل على المقدسيين.لتركيب العدادات الذكية في حافالت شرقية القدس، م حالياً 
الطويل أن أبرز معيقات عمل هذه الشركات هي عدم قدرتها على مواكبة التكنولوجيـا المسـتخدمة فـي 
الحــافالت اإلســرائيلية، بســبب صــغر حجــم الشــركات العربيــة مقارنــة مــع نظيرتهــا اإلســرائيلية الضــخمة 

لعربيــة تتعــرض للهمــال والتهمــيش مــن وزارة النقــل وأكــد الطويــل أن شــركات النقــل العــام ا والمدعومــة.
 والمواصالت اإلسرائيلية.

 22/1/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة
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 "إسرائيل"دراسة: صراعات العالم اإلسالمي تخدم أمن  .22
قالـــت دراســـة بحثيـــة أعـــدها الخبيـــر اإلســـرائيلي فـــي الشـــؤون العربيـــة، المحاضـــر الجـــامعي فـــي معهـــد 

يارون فريدمان، إن الصراعات الداخلية فـي العـالم اإلسـالمي خـالل العـام  تخنيون في قضايا اإلسالم،
وبـرر الخبيـر ذلـك بكـون انتفاضـة السـكاكين ليسـت قابلـة  .بــ"إسرائيل"الجاري تبعـد أي تهديـدات تحـيط 

لالنفتاح على سيناريوهات جديدة، وكون حركة حماس تعاني من حصار اقتصـادي وسياسـي، وحـزب 
ط في الحرب السورية، في وقت ينشغل فيه الجيش السـوري بقتـال المسـلحين بـالموازاة متور  هللا اللبناني

 الجيش المصري، بحسب نتائج الدراسة. ضدّ  مع خوض تنظيم الدولة اإلسالمية في سيناء قتاالً 
الجماعــات المســلحة فــي  وعّبــر فريــدمان عــن اعتقــاده بــأن الحــرب التــي يشــنها الجــيش المصــري ضــدّ 

 ، وفق تعبيره."إسرائيل"المعابر باتجاه قطاع غزة، تعد مسائل مهمة وضرورية ألمن سيناء، وا غالق 
ويشــير فريــدمان فــي ورقتــه البحثيــة إلــى أن مصــر أصــيبت بأضــرار اقتصــادية متالحقــة عقــب إســقاط 
الطـائرة الروســية فــي ســيناء، بــالنظر إلــى أن السـياحة تعتبــر إحــدى المصــادر األساســية المهمــة لتقويــة 

المصري، رغم إيرادات قناة السـويس، ورغـم مـا تقدمـه الـدول الخليجيـة مـن دعـم مـالي إلنقـاذ  االقتصاد
وقــال فريــدمان "مـا زال أمامنــا وقــت طويــل الســتقرار  االقتصـاد المصــري فــي مثــل هـذه األيــام الصــعبة.

 ".2011منذ ثورة  متالحقاً  هذا االقتصاد الذي يعاني انهياراً 
، وقال إن اقترابه من حدودها يتطلب منه "إسرائيل"عن  ية ال يزال بعيداً وزعم أن تنظيم الدولة اإلسالم

المـــرور عبـــر أراضـــي أعـــدائها العديـــدين مـــن المســـلحين الســـوريين الســـنة وحـــزب هللا والجـــيش الســـوري 
المـدعوم بـالطيران الروسـي، فــي وقـت تـنعم فيــه الحـدود األردنيـة والمصــرية باالسـتقرار النسـبي، ويمنــع 

 مع انشغال المسلحين بمقاتلة الجيش السوري. ني اندالع أي مواجهات تزامناً الجيش اللبنا
الذي شهد مقتل عشرات اآلالف من  2015لو نسي عام  ورأى فريدمان أن العالم العربي سيبدو سعيداً 

 مواطنيه، جراء التفجيرات والحروب األهلية و"العمليـات اإلرهابيـة" فـي مختلـف أنحـاء الشـرق األوسـط.
، بحيــث "لــم نــر فيــه نتــائج مباشــرة أو دراماتيكيــة فــي ( كــان انتقاليــاً 2015أن العــام الماضــي ) واعتبــر

 ميادين المواجهات المحلية واإلقليمية".
تمكـن مـن إنقـاذ نفسـه مـن حالـة انهيـار محققـة بفضـل  ةوقال فريدمان إن "نظام بشار األسـد فـي سـوري

 حقيقياً  يم الدولة اإلسالمية خسائر باهظة وتراجعاً التدخل العسكري المباشر من روسيا، فيما تلقى تنظ
في قواه البشرية ومصادر دخله، لكنه استطاع المحافظة على معظم المناطق التي يسيطر عليها، في 

 حين لم تصل الحرب في اليمن بعد إلى مرحلة الحسم، وفق اعتقاده.
سـيعمل  -السـعودي واإليرانـي-ة وأوضح أن قطع العالقات السياسية بين زعماء المحورين في المنطقـ

 هذا العام". ةعلى تضاؤل اآلمال في التوصل إلى حلول سياسية ومصالحات في قضايا اليمن وسوري
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تكمــن فــي بدايــة انســحاب تنظــيم الدولــة مــن  2016ورأى فريــدمان أن البشــارة الكبيــرة فــي العــام الجديــد 
 أيدي التنظيم.الرمادي، ونجاح المليشيا الكردية في استرداد سنجار من 

حــدوث معــركتين كبيــرتين ســتعمالن علــى حســم مصــير تنظــيم الدولــة فــي  2016وتوقــع أن يشــهد عــام 
 .إقراره بأن التنظيم ما زال قوياً  من رغمبال، ةمدينتي الموصل في العراق والرقة في سوري

لفلسـطينيين، رغـم ويعتقد فريدمان بعدم وجود نهاية قريبة في األفق لعمليات طعن السكاكين في أوسـاط ا
ــه، فــي حــين أن انــزالق موجــة العمليــات إلــى عــرب "إسرائيلـ"لــ وجوديــاً  أنهــا ال تمثــل تهديــداً  ، بحســب قول

وأضاف في هذا السـياق أن "فـرص تحـول األحـداث الحاليـة إلـى نمـوذج انتفاضـة  تعتبر مقلقة. "إسرائيل"
 حالة االنقسام الفلسطيني".، ما زالت بعيدة في ظل 2000، أو انتفاضة األقصى 1987الحجارة 

وبخصــوص حركــة حمــاس فقــد ذهــب فريــدمان إلــى أنهــا تعــاني مــن أزمــة صــعبة وتعــيش حالــة خنــق 
اقتصــادي وسياســي، حيــث مــا زالــت إيــران تعاقبهــا علــى موقفهــا مــن نظــام بشــار األســد ووقوفهــا إلــى 

ة وسـيناء بالميـاه، جانب المسلحين السوريين، بينما تعمـل مصـر علـى إغـراق أي أنفـاق جديـدة بـين غـز 
 على القطاع. إغالقاً  "إسرائيل"بالموازاة مع فرض 

 22/1/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة
 

 استطالع إسرائيلي: غالبية تفضل يعلون على بينيت في قيادة وزارة الدفاع .23
أظهر استطالع أسبوعي للرأي أجرته إذاعة )ريشت بيت( العبريـة  :ترجمة "القدس" دوت كوم -القدس
نتائجه يوم الجمعة، أن غالبية اإلسرائيليين يفضـلون وزيـر الـدفاع الحـالي موشـيه يعلـون علـى  ونشرت

وأوضــحت اإلذاعــة،  وزيــر التعلــيم وزعــيم حــزب "البيــت اليهــودي" نفتــالي بينيــت فــي قيــادة وزارة الــدفاع.
مـن األصـوات عنـد  %29من المستطلعة آراؤهم يفضلون يعلون على بينيت الـذي حصـل علـى  71%
 .جابتهم على سؤال حول الشخصية المفضلة التي يمكن أن تقود وزارة الدفاع مستقبالً إ

ورأى ثلــث المســتطلعين أن رئــيس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو نجــح بتجاهــل االنتقــادات الالذعــة مــن قبــل 
 بينيت بشأن سلوك يعلون السياسي واألمني. 

 22/1/2016 ،القدس، القدسموقع صحيفة 
 

 48خالل حرب  ا لمكب نفاياتهحولو و الكنائس والديرة  واة: الجنود نهبوثائق إسرائيلي .24
يكشـــف كتـــاب إســـرائيلي جديـــد سيصـــدر فـــي األيـــام المقبلـــة، عـــن وثـــائق : برهـــوم جرايســـي -الناصـــرة 

جديدة، تؤكد أن الجنود اإلسرائيليين استمروا بعد النكبة في نهب الكنائس واألديرة، وجعلوا من قاعات 
لقضـاء حـاجتهم، ومكـب لنفايـاتهم، وقـد أبلـ  وزيـر الخارجيـة اإلسـرائيلي موشـيه شـاريت  الكنائس مكانـاً 
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، أن األجهــزة اإلســرائيلية حظــرت نشــر بيانــه فــي 1949 ســنةحكومتــه فــي جلســة عقــدت فــي منتصــف 
 عليه. عاماً  67بعد مرور  البرتوكول، وهذا الحظر ما يزال قائماً 

ســار مــن األرشــيف الحكــومي الرســمي، إال أن الــرد جــاء وقالــت صــحيفة "هــترتس"، إنهــا حاولــت االستف
مـا زال قيـد السـرية. إال أن الكتـاب  سـطراً  30، وهو أن هذا المقطع من البرتوكول الذي يمتد على فوراً 

، اعتمد على تصريحات الوزير شاريت في أكثر من جلسة، لكتلة حزبه البرلمانية الذي سيصدر الحقاً 
فــي اجتماعــات الحكومــة. واســتندت الصــحيفة إلــى روايــة نجــل الــوزير  لــهأقوا، وكــرر فيهــا األيــامتلــك 

شــاريت فــي األيــام األخيــرة، والتــي أكــد فيهــا الروايــة الخاصــة لوالــده حــول الموضــوع، وحســب مــا نشــر، 
 .فإن هذا أزعج وأقلق شاريت جداً 

جنـود فـي ، إن مـا أقـدم عليـه ال1949وكان شاريت قد قال فـي جلسـة لكتلـة حزبـه فـي الكنيسـت صـيف 
الكنـائس واألديــرة، "تخريــب مقدســات بأعمــال تالئــم حثــاالث البشــر، بهــائم بشــرية، ولــيس أبنــاء الشــعب 
اليهودي، إننا أمام صفحة مخجلة لتاريخ إسرائيل مليئة بالتلوث". وكان يقصد شريت بـ"التلوث العـام"، 

درجــة تغطيــة األرضـــيات  إلــىأن الجنــود "قضــوا حاجــاتهم بــوتيرة هائلـــة، وفــي داخــل الكنــائس ذاتهـــا، 
في تلك األيام، وقال، "إنـه فـي  واستعرض شريت بعضا من المعلومات التي كانت تصله تباعاً  كلها".

أحد األيام جاء دبلوماسي أجنبي وأراد زيارة إحدى تلك الكنائس، وحينها اختلقـت األجهـزة الذريعـة بـأن 
ـــة"، كـــي ال تســـمح للدبلوماســـي ب ـــدخول، ألن قاعـــة الكنيســـة المركزيـــة، الكنيســـة "منطقـــة أمنيـــة مغلق ال

، "إنـه فـي إحـدى وتابع شـريت قـائالً  مغطاة بالبراز". األرضيةتحولت إلى مرحاض كبير للجنود، وكل 
 الكنــائس تمــت ســرقة تــاج مــذهب، وهــو بــاهظ الــثمن، ومــن الصــعب تقــدير ثمنــه، ألنــه كــان مرصــعاً 

، بــل كــأس المناولــة، الــذي قصـد لــيس تاجــاً بأحجـار كريمــة، وكــان يســتخدم بالصــالة"، وكمــا يبــدو أن ال
، إنــه فــي إحــدى الكنــائس جــرى كســر إصــبع مــن تمثــال للســيدة يســتخدم للصــالة". وقــال شــريت أيضــاً 

 على أيدي يهود بدم بارد، وعلى مدى أشهر طويلة". العذراء، كي يتم سرقة خاتم فيه، إن كل هذا تمّ 
، بعد مرور 1949به البرلمانية في اليوم األخير من آخر لكتلة حز  وما يؤكد هذا، أن شريت قدم تقريراً 

فيهــا حظــر أقــوال الــوزير مـــن  وريــون، التــي تــمّ جســتة أشــهر علــى جلســة الحكومــة برئاســة دافيــد بـــن 
محضــر الجلســة. وقــال فــي جلســة كتلتــه، "ال يمكــن للعقــل أن يســتوعب هــذه األعمــال الرهيبــة، التــي 

مــع ســابق المعرفــة، تلويــث وتكســير وتحطــيم  ن تدنيســاً وقعــت فــي األمــاكن المقدســة المختلفــة، لقــد كــا
  خشب مدافئ. األثاثوسرقة أواني ومعدات ثمينة، وتمزيق الكتب المقدسة، وجعلوا من 

قصـى شـمال بحيـرة أوذكر الوزير شريت بشكل خاص، كنيسـت الخبـز والسـمك فـي "كفـر نـاحوم"، فـي 
. 2015يونيو  /طنين، في شهر حزيرانجريمة حرق على أيدي مستو  إلىطبريا، التي تعرضت مجددا 

 لالعتداءات مشابهة. أيضاً كما أن كنائس أخرى في القدس ويافا وحيفا تعرضت هي 
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 وادعى نجل الوزير شاريت في حديث لصحيفة "هترتس"، إنه لم يكن في خلفية تلك االعتـداءات هـدفاً 
كبـه عصـابات المسـتوطنين، إال المسيحيين، كما يحدث اليوم، بقصد ما ترت إخافةللمس بالكنائس، أو 

، "إن الجـــيش )اإلســـرائيلي( ســـيطر علـــى تلـــك األمـــاكن )المقدســـة(، فـــي فتـــرة الحـــرب، أنـــه تـــابع قـــائالً 
 ".أعمال والجنود ناموا هناك وسرقوا األغراض، وقضوا فيها حاجتهم، ففي الحروب يوجد دائماً 

 23/1/2016 ،الغد، عم ان
 

 1982تل في لبنان خالل اجتياح يار ق  الستعادة ساعة يد ط يةفرحة إسرائيل .25
وديع عواودة: في احتفالية خاصة بمشاركة قائد سالح جو جيش االحتالل استعادت عائلة  -الناصرة 
قدت مع ابنها الطيار أهرون كاتس بعد مقتله خالل اجتياح ساعة يد ثمينة من لبنان كانت فُ  إسرائيلية

اصيل كثيرة في هذه القضية ستبقى طي الكتمان ومع إن هناك تفمن رغم على الو  .1982بيروت عام 
ذلك نجحت عائلة كاتس بالمدة األخيرة من اسـتعادة سـاعة اليـد. وبسـبب حجـب هويـة المتعـاونين قيـل 

بعمليــة للموســاد خــارج الشــرق األوســط كمــا أوضــحت مصــادر  عــن كيفيــة اســتعادة الســاعة إن ذلــك تــمّ 
التثبـــت مـــن هويـــة الســـاعة الحقيقيـــة فقـــد قـــال رئـــيس أمنيـــة للموقـــع الخـــاص بســـالح الجـــو. ومـــن أجـــل 

 عن رقمها التسلسلي والتأكد من عمرها. تفكيكها لقطع بحثاً  الموساد باالحتفالية إنه تمّ 
وتبين أن الجيش أعاد ألسرته زيه العسكري وقبعته مع جثمانـه بعـد عـامين مـن مقتلـه لكـن سـاعة اليـد 

 .رف عليها مؤخراً التع وتمّ  ة،التي كانت بحوزته ظلت في سوري
وعــن ذلــك قــال رئــيس الموســاد تميــر بــاردو: هنــاك لحظــات بحيــاة مقاتــل ال يمكــن تفســيرها. فــي أحــد 

 مكونـاً  بمهاتفة قائد سـالح الجـو". ويتضـح أن طاقمـاً  وقمت فوراً  إحضار الساعة فتأثرت جداً  األيام تمّ 
 من الموساد وسالح الجو قام بفك لغز فقدان ساعة اليد".

 23/1/2016 ،عربي، لندنالقدس ال
 

 الخطيب: االحتالل يستعد لبناء الهيكل المزعوم  .26
نتنياهو أعلنت الحرب الدينية على  بنيامينبرئاسة  اإلسرائيليةأكد الشيخ كمال الخطيب أن الحكومة 

-16يوم السبت  إعالميالفلسطينيين والمسلمين داخل المدينة المقدسة. وقال الخطيب، في تصريح 
إن الحكومة اإلسرائيلية فعليًا بدأت بتنفيذ خطوات على " فلسطينية: إعالمته وسائل نقل 1-2016

األرض لمحاربة اإلسالم والمسلمين، وخاصة بعد التصريحات األخيرة التي صدرت من نتنياهو حول 
تسير عليها حكومة نتنياهو بالتعاون مع  "انتقامية". وأوضح، أن هناك خطة "رفع األذان في المساجد

داخل إسرائيل، للسيطرة الكاملة على مدينة القدس والمسجد األقصى  "المتطرفة"لجمعيات الدينية ا
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على أن إسرائيل تستغل الوضع " المبارك، واالستمرار في المخططات التهويدية. وشدد الخطيب
وهذا الوضع هو من أعطى االحتالل  ،العربي واإلسالمي المترهل لتنفيذ مخططاتها ضد القدس

 ."وء األخضر لشن الحرب الدينية ومواجهة كل من يعارض سياسة االحتاللالض
 23/1/2016الدستور، عمَّان، 

 
   بالرصاص المطاطي واالختناق في نعلين مواطنا   11إصابة  .27

أصيب أحد عشر مواطنا بالرصاص المطاطي واالختناق، خالل مواجهات مع قوات االحتالل، بعد 
 وعية لقرية نعلين شمال غرب رام هللا، يوم الجمعة.قمعها المسيرة السلمية األسب

وقالت مصادر محلية إن شابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وتسعة باالختناق 
 نتيجة استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات االحتالل خالل قمعها المسيرة.

علم الفلسطيني، العلم السويدي تقديرا لدور مملكة السويد ورفع المشاركون في المسيرة، إلى جانب ال
يوما محمد  60في دعم القضية الفلسطينية، وصورا لألسير الصحفي المضرب عن الطعام منذ 

 القيق.
 22/1/2016، رام هللا، الحياة الجديدة 

 
 2015الول/ أكتوبر بالضفة منذ مطلع تشرين  جريحا   14,250: الصحةوزارة  .28

التي سجلت في  اإلصاباتعدد  إجمالي أننشرتها يوم الجمعة  إحصائيةة الصحة في ذكرت وزار 
، 14,250الماضي بل   أول/ أكتوبرالضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة منذ مطلع تشرين 

 2,980ما مجموعه  إصابة إلى وأشارت برصاص االحتالل الحي. أصيبوامنهم  1,234 أنحة موضِ 
صابةدني المغلف بالمطاط، بالرصاص المع بحاالت اختناق جراء الغاز المسيل للدموع  9,675 وا 

صابة بحروق بينما بل  عدد الذين تعرضوا العتداءات بالضرب من قبل جنود االحتالل  38 وا 
 مواطنا. 323والمستوطنين 

 22/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 المني التنسيق _لعنة".. وسم فلسطيني ضد  200"#عليكم_ .29
أطلق نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي حملة انتقدوا فيها بشدة مدير االستخبارات الفلسطينية 

إثر تصريحات صحفية قال فيها إن األمن الفلسطيني أحبط مئتي عملية لنشطاء  ،ماجد فرج
 انتفاضة القدس األخيرة.فلسطينيين ضد إسرائيل خالل 
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قعي فيسبوك وتويتر بمئات التغريدات ضد التنسيق األمني، وأشعل نشطاء فلسطينيون وعرب مو 
_لعنة"، في إشارة إلى تصريحات فرج، كما أن وسم "#ماجد_فرج" امتأل 200عليكم_وأطلقوا وسم "#

 بهجوم واسع ضد سياسة السلطة األمنية واستهدافها نشطاء االنتفاضة خدمة إلسرائيل.
ألمريكية بإحباط أجهزة السلطة أكثر من مئتي هجوم وأقر فرج في تصريحاته لمجلة ديفنس نيوز ا

ضد اإلسرائيليين واعتقال أكثر من مئة فلسطيني في األشهر الثالثة الماضية، مؤكدا أن السلطة 
 ستحافظ على التنسيق األمني مع إسرائيل.

ت النشطاء أيضا استنكروا ما سموه دفاع حركة فتح عن أفعال تمثل خيانة لدماء الشهداء وتضحيا
الشعب الفلسطيني، مستغربين تفاخر وتباهي أجهزة السلطة بقمعها ألبناء الشعب ومناصرتها قوات 

ويرى النشطاء أن األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية تعمل ضد اإلجماع الوطني، وأن  االحتالل.
تالل مجرد تصريحات فرج األخيرة تثبت أن وعود القيادة الفلسطينية بوقف التنسيق األمني مع االح

 شعارات فارغة المضمون، بحسب وصفهم.
نشطاء آخرون اعتبروا ما تقوم به األجهزة األمنية الفلسطينية "عمالة"، وتساءلوا عما إذا كانت 

 إسرائيل تقوم بالتنسيق مع السلطة بشأن المستوطنين الذين يعتدون على الشعب الفلسطيني.
لى أن حماية أمن االحتالل صارت عقيدة ثابتة وشددت التغريدات على أن تصريحات فرج تدلل ع

 لدى أجهزة السلطة، مؤكدين أن ذلك لن يجهض االنتفاضة ولن يوفر األمن لالحتالل.
 22/1/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 يحذر من تداعيات التغذية القسـرية بحق السير القيق  حقوقيمركز  .31

ية اإلسرائيلية بتكبيل األسير محمد القيق وا عطائه مركز حماية لحقوق اإلنسان قيام اللجنة الطب أدان
مستغلين حالة الضعف الجسدي الذي يعانيه نتيجة اإلضراب  ،سوائل بوريده قسرا وباستخدام القوة

التغذية القسرية بحق األسير  اإلسرائيليةعن الطعام، ويحذر المركز من تداعيات استخدام السلطات 
، احتجاًجا على 24/11/2015والمضرب عن الطعام منذ تاريخ  عام 34المذكور والبال  من العمر 

. وأكد مركز حماية لحقوق اإلنسان أن فرض التغذية اإلسرائيلية األمن أجهزةاعتقاله اإلداري من قبل 
جباره على تلقي العالج والخضوع للفحوصات الطبية هو انتهاك صاري  القسرية بحق األسير القيق وا 

ني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ويعتبر هذا اإلجراء انتهاكا ألخالقيات مهنة للقانون الدولي اإلنسا
الطب كونها تسمح بإجبار مريض على العالج رغمًا عنه، وبذلك فهي تعتبر نوعًا من أنواع 

 التعذيب. 
 23/1/2016الدستور، عمَّان، 
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 ى فلسطينونروا باحتجاجهم: نريد تغطية طبية والعودة إلال  الالجئون يطوقون .31
نفذت أمس، الفصائل والقوى اإلسالمية واللجان الشعبية والحركات الشبابية واالتحادات  :بيروت 

ونروا في بيروت، احتجاجًا على تخفيض األالفلسطينية اعتصامًا مركزيًا أمام المقر الرئيسي لوكالة 
كة احتجاج تصاعدية خدمات الوكالة الدولية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك في إطار حر 

ورفع المعتصمون الذين وصلوا بالحافالت من مخيمات الجنوب  بدأت األسبوع الماضي في المناطق.
والشمال الفتات تطالب بحق الفلسطينيين بالطبابة وهتفوا "بدنا نرجع على فلسطين"، وسط إجراءات 

ن إلى قطع الطريق التي تربط أمنية لقوى األمن الداخلي. وأدى التجمع الذي ضم المئات من الالجئي
بيروت بضاحيتها الجنوبية، فيما أغلقت المنظمة الدولية أبوابها أمام تقدم المعتصمين الذين طوقوا 
مدخلها وراح الموظفون فيها يستمعون إلى مطالب المحتجين من نوافذهم وكانت تصلهم عبر 

 مكبرات صوت وضعها المحتجون وسط الطريق.
 23/1/2016الحياة، لندن، 

 
 احتجاجا  على احتجاز الجثامين "القصى"وقفة في  .32

نظم مقدسيون، أمس، وقفة في ساحات المسجد األقصى المبارك، احتجاجًا على : وكاالتالخليج، ال
ين عن الطعام منذ ين المضربَ جثامين لشهداء مقدسيين، وتضامنًا مع األسيرَ  عشرةمواصلة احتجاز 

 هللا أبو جابر. ني عبدشهرين الصحفي محمد القيق واألرد
وعلقت في المسجد األقصى المبارك يافطة ضخمة ضمت صورًا وأسماًء لجثامين شهداء القدس 

 فعت صور للشهداء ولألسيرين القيق وأبو جابر.المحتجزين لدى سلطات االحتالل، كما رُ 
ألف مصٍل  60وردد المشاركون في الوقفة شعارات للشهداء، ولألسرى والقدس واألقصى، فيما أدى 

 صالة الجمعة في المسجد األقصى المبارك.
وبعد انتهاء الصالة وخروج الشبان من أبواب المسجد األقصى المبارك، قامت قوات االحتالل 

 فتية واقتادتهم إلى مراكز تحقيق بالقدس القديمة. 3بتوقيف وتحرير هويات بعضهم، واعتقلت 
 23/1/2016الخليج، الشارقة، 

 
 بإغالق شارع رئيسي جنوب الخليل   ريخطاالحتالل  .33

أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء يوم الجمعة، بإغالق الشارع الرئيسي الرابط بين : الخليل
وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان راتب  قريتي بيت عمره وكرمه جنوب الخليل.
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قروي بيت عمره، موضحا أن إغالق هذا الشارع جبور، إن قوات االحتالل سلمت اإلخطار لمجلس 
 الحيوي يأتي في سياق العقاب الجماعي لسكان جنوب الخليل، وزيادة الضغوط عليهم.

وتم تعبيده قبل أعوام، رغم اعتراض االحتالل  2002من الجدير ذكره أن الشارع جرى شقه في العام 
دينتي دورا ويطا أكبر تجمعين سكانيين ومحاولته وقف العمل في المكان، حيث يربط الشارع بين م

 جنوب الضفة الغربية المحتلة، ويعتبر من الشوارع الرابطة والرئيسة في منطقة جنوب الخليل.
 22/1/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 "مستعربون" يعتقلون ثالثة شبان في مواجهات ببيت لحم .34

أحدهم بعد إصابته، في أعقاب تسلل وحدة من اعتقلت قوات االحتالل ثالثة شبان،  :وفا –بيت لحم 
وقال مصدر  المستعربين إلى موقع المواجهات قرب المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، يوم الجمعة.

طبي في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ببيت لحم نقال عن أحد المواطنين، إن وحدة من قوات 
دخل الشمالي للمدينة، حيث المواجهات، وأطلقت المستعربين تسللت بالقرب من فندق جاسر على الم

وأضاف المصدر "أن الوحدة  الرصاص على شاب، ما أدى إلصابته في قدمه، ومن ثم اعتقلته.
 المستعربة اعتدت على شابين آخرين بالضرب على رأسيهما قبل اعتقالهما".

 22/1/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 ء القدس في يعبد  أهالي شهدا لمساندةإطالق حملة  .35
أعلن نشطاء في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، اليوم الجمعة، عن إطالق حملة لمساندة  :وفا –جنين 

وأكد القائمون على الحملة،  أهالي شهداء القدس الذين هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي منازلهم.
عن طريق صناديق وضعت أهالي شهداء القدس، وتسليط الضوء على قضيتهم  تأتي لمساندةأنها 

 في مركز بلدة يعبد، وتأكيدا على وحدة أبناء الشعب الفلسطيني.
 من األهالي للتبرع. كبيراً  وشهد مركز البلدة إقباالً 

 22/1/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 أو عن طريق حماس وتركيا؟ ومصرسلطة الفلسطينية طريق العن رفح : هل سيتم فتح معبر استفتاء .36
فتح معبر  أن اإلنترنتعلى  "معا"رأت الغالبية العظمى المشاركة في استفتاء وكالة  :معا –لحم بيت 

رفح البري بين قطاع غزة وجمهورية مصر سيكون عن طريق الرئاسة الفلسطينية والجانب المصري 
 فتح المعبر سيتم من خالل أنعن رأيها حيث رأت  %68.2فقد عبرت الغالبية المتمثلة بـ  فقط.
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فتح المعبر سيتم عن طريق  أنمن المشاركين الذين رأوا  %13.3السلطة ومصر، فيما خالفهم الرأي 
من  %18.5، قال وا غالقهونظرا لكثرة الخالفات على المعبر وآليات عمله وفتحه  حماس وتركيا.

س عن طريق حما أوكان فتح المعبر سيتم عن طريق السلطة ومصر  إننهم ال يعرفون إالمشاركين 
 وتركيا.

 22/1/2016اإلخبارية،  وكالة معا  
 

 القصى المسجد يؤدون صالة الجمعة في فلسطينيألف  60 .37
أدى عشرات آالف المواطنين الفلسطينيين صالة الجمعة في المسجد األقصى المبارك، وسط 

ئتا ألف فلسطيني من بينهم مِ  60، فإن إعالميةوبحسب مصادر  إجراءات عسكرية إسرائيلية مشّددة.
وذكرت أن  مسن من أهالي قطاع غزة، تمّكنوا من أداء صالة الجمعة في باحات المسجد األقصى.

عناصر الشرطة اإلسرائيلي انتشرت في محيط المسجد األقصى والبلدة القديمة بمدينة القدس 
ية في المحتلة، كما قامت بتفتيش الشّبان والتنكيل بعدد منهم، في ظل تحليق طائرة استطالع إسرائيل

 سماء المدينة.
 22/1/2016السبيل، عمَّان، 

 
 حظر الحركة اإلسالمية للتوقيع على عريضة ضد   ةمليونيحملة  .38

المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية -أطلقت حملة "مناهضة حظر الحركة اإلسالمية" 
إلنجليزية والتركية(، ضد حظر عريضة توقيع بثالث لغات )العربية، ا-في الداخل الفلسطيني المحتل

والتعليمية  واإلنسانيةمؤسسة أهلية مستقلة تنشط في تقديم الخدمات االجتماعية  20الحركة وا غالق 
 ،خميسيوم الوقال سكرتير الحملة توفيق محمد في بيان وصل "صفا" نسخة عنه  والدينية والصحية.

هلية أمًرا غير قانوني يسعى لحظر العمل إن العريضة تعتبر حظر الحركة اإلسالمية والمؤسسات األ
األهلي والسياسي بالداخل المحتل، وبناء عليه فإن الموقعون يطالبون سلطات االحتالل بالتراجع عن 

وبّين أن هدف عريضة التوقيع هو رفع القضية في  حظرها ويعتبرون فعتله غير قانونية وال أخالقية".
قليميا ودوليا، عدا عن فضح السياسات اإلسرائيلية  الفضاء اإلعالمي والجماهيري والسياسي محليا وا 

في تعاملها مع الداخل الفلسطيني والمؤسسات األهلية واألحزاب، كما أنها تطالب المؤسسة 
 اإلسرائيلية بالتراجع عن هذه الخطوة كونها غير قانونية وظالمة.
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ّقع سكرتير الحملة أن تحظى الوثيقة ومنذ انطالقها قبل أيام، وّقع اآلالف على العريضة، بينما تو 
بتفاعل كبير محلًيا ودولًيا. مضيًفا: "هناك مؤسسات دولية ستروج لها ببعض الدول العربية 

 واألجنبية، ونتوقع أن تحظى بتوقيع الماليين".
 21/1/2016وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، غزة، 

 
 سنوات.. غزة في قبضة الحصار 10منذ تقرير:  .39

أنهى الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة عامه العاشر وقد تخلله  ": معا"خاص -هدية الغول  - غزة
ثالثة حروب أرهقت كاهل الغزيين وقيدت حركة السفر وخفضت عدد الشاحنات المدخلة إلى القطاع 
 ترافقت مع عمليات هدم وتدمير للمنشتت الصناعية والتجارية التي قوضت البنية التحتية لالقتصاد
 الفلسطيني وزادت أعداد العاطلين عن العمل عندما منعت عمال إسرائيل الغزيين من الدخول ألراضيها.

 رقام:بال الحصار 
ورومتوسطي لحقوق اإلنسان فقد فرضت إسرائيل شكال غير مسبوق في إحصائية نشرها المركز األ

في خمس محافظات  مواطن 1.957.194من أشكال العقاب الجماعي على قطاع غزة الذي يسكنه 
من العائالت تواجه  %73يتلقون مساعدات دولية و %80منهم يقعون تحت خط الفقر و 40%

من األطفال يحتاجون لدعم  %50ارتفاعا في حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي وأكثر من 
ئ كل الج ،الجئ بحاجة للمساعدات 922.000من السكان يعانون من االكتئاب و %55نفسي و

 بحاجة للطعام والماء والرعاية والصحية والمأوى والتعليم والحماية السياسية واألمن.
نسبة  %27عائالت تعاني من انعدام األمن الغذائي أي أن  عشرمن كل  ستن إوبحسب التقرير ف

نقص في األمن  %14نسبة االنعدام متوسط في األمن الغذائي و %16االنعدام في األمن الغذائي و
وحدة سكنية  100.00كما أدى الحصار إلى تدهور األوضاع االقتصادية فهناك عجز في  ئي.الغذا

وبل  دخل  ،%60وبلغت نسبة انكماش القطاع الصناعي  ،%50وانخفاض الناتج المحلي بنسبة 
 %4وانخفضت الصادرات إلى اقل من  ،1994اقل عن العام  %32الفرد خالل سنوات الحصار 

 وهي النسبة األعلى في العالم. %43ووصلت معدالت البطالة إلى معدل  ،ارمقارنة بما قبل الحص
 4-8من السكان يتلقون  %40و ،ساعة قطع للكهرباء يوميا 16-12وعلى صعيد الخدمات األساسية 

متر مكعب من المياه العادمة تصب يوميا  90.000و ،أيام ثالثةساعات فقط من إمدادات المياه كل 
من المياه غير صالحة للشرب وتعمل المشافي  %95-90توسط دون معالجة وفي مياه البحر الم

مشافي غزة "مستشفى الشفاء" لفترات  أكبروتؤجل بعض العمليات في  ،من إمكاناتها %40بأقل من 
 شهرا. 18تصل إلى 
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الحركة على المعابر وانخفض عدد المسموح لهم بالعبور عبر  إسرائيلوعلى صعيد الحركة قيدت 
 اإلنسانيةويسمح لفئات محددة بالعبور كالحاالت  2005عنه في عام  %75معبر بيت حانون 

القوانين المتعلقة بالتصاريح  إسرائيلشددت  2015وفي نوفمبر  اإلغاثةوالمرضية والعاملين في مجال 
سالم المعبر التجاري الوحيد الذي يعمل من  أبوتبر معبر كرم ويع ،55لمرافقي المرضى تحت سن 

 2015يوما خالل  20 إلىأصل خمسة معابر قبل الحصار بينما لم يفتح معبر رفح 
أن هناك حالة من عدم التأكد عما  "ورومتوسطي لحقوق اإلنساناأل"رامي عبدو رئيس  أكد د.و 

قطاعات االقتصادية المختلفة في قطاع غزة ستكون عليه األوضاع والشعور باإلحباط لدى كل ال
وعلى صعيد السكان هناك حالة من اليقين واإلحباط أن األوضاع لن تتحسن في قطاع غزة في 

وحذر عبدو من انهيار حقيقي وملموس في القطاعات الخدماتية في القطاع تحديدا  القريب العاجل.
 في قطاع التعليم والصحة والخدمات بشكل عام.

 22/1/2016عا اإلخبارية، وكالة م
 

 لالنتفاضة 115في اليوم الـ  فلسطينيا   74 إصابةقدس برس:  .41
رصد طاقم "قدس برس" اندالع المواجهات بين قوات االحتالل اإلسرائيلي : خلدون مظلوم -رام هللا 

نقطة تماس بالضفة  24النتفاضة القدس(، في  115 يوموالشبان الفلسطينيين، يوم الجمعة، )الـ
 مواطًنا واعتقال سبعة آخرين. 74ين وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة غربيةومدينة القدس المحتلتَ ال

إصابة بالضفة الغربية  57وقالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إن طواقمها الطبية تعاملت مع 
إلى ومدينة القدس المحتلتين، ثالث بالرصاص الحي، وتسع بالمعدني المغلف بالمطاط، باإلضافة 

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، أن المواجهات  حالة اختناق بالغاز. 45
بالرصاص  15مواطًنا، بينهم  17في الشريط الشرقي الحدودي لقطاع غزة، قد أسفرت عن إصابة 

 الحي.
 22/1/2016، قدس برس

 
 ةيطلق النار نحو صيادين وموظفي الحدود بغز  المصريالجيش  .41

أطلق الجيش المصري النار، اتجاه زوارق الصيادين، بعدما أطلق النار في وقت الحق تجاه : غزة
وأوضح شهود عيان لـ"قدس برس" أن  موظفي هيئة الحدود والمعابر الفلسطينية جهة قطاع غزة.

في زوارق الجيش المصري الحربية أطلقت، يوم الجمعة، النار، تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين 
وأكد الشهود عدم وقوع إصابات في صفوف الصيادين  عرض بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
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الفلسطينيين، إال أن هذا األمر دفعهم للتراجع باتجاه الشواطئ الفلسطينية، وبالتالي حرمانهم من 
 السعي وراء أرزاقهم.

مماثل من قبل الجيش  ويأتي إطالق النار اتجاه مراكب الصيادين بعد وقت قصير من إطالق نار
المصري تجاه أفراد هيئة الحدود الفلسطينية، وهي عبارة عن لجنة مشكلة من الحكومة الفلسطينية 

 بغزة تراقب الحدود الفلسطينية المصرية.
 22/1/2016، قدس برس

 
 فلسطيني ي عيد الثقة بالكفاءات المحلية إنجاززراعة قلب صناعي..  .42

طبي فلسطيني قبل عّدة أيام، من إجراء عملية جراحية تعّد األولى تمكن فريق : محمد منى -نابلس 
من نوعها في فلسطين ومنطقة الشرق األوسط، تّمت خاللها زراعة قلب صناعي لمريض يعاني من 

 فشل حاد في عمل عضلة القلب منذ ثالث سنوات.
الجراحية في مدينة البروفيسور سليم الحاج يحيى، المشرف على الفريق الطبي الذي أجرى العملية 

عاما(، عانى من تضخم في عضلة القلب  19نابلس، أوضح أن الشاب المريض أحمد سياعرة )
 ، منذ أن كان في السادس عشرة من العمر.%90وفشل في وظائفها بنسبة 

وأضاف الرئيس التنفيذي لمستشفى "النجاح الوطني" في مدينة نابلس، خالل حديث مع "قدس برس"، 
ياعرة وصل إلى المستشفى قبل أربعة أشهر، بعد أن كان قد تنقل بين عدد من أن المريض س

المستشفيات المحلية، وبعد إجراء الفحوصات المطلوبة تبَينت الحالة التي يعاني منها بشكل واضح، 
 وعندها مباشرة بدأت مرحلة تجهيز المريض إلخضاعه لعملية زراعة القلب الصناعي.

ان قد بدء منذ عام، إعداد وتحضير غرفة العمليات الالزمة لمثل هذا وأشار إلى أن المستشفى ك
 النوع من العمليات، وتوفير المعدات والطاقم الطبي المختص إلجراء عملية بهذا التعقيد والخطورة.

وأوضح البروفيسور أن العملية تحتاج إلى دقة متناهية وتنطوي على "تحٍد علمي تكنولوجي وطبي 
مستشار السابق للحكومة البريطانية لشؤون زراعة األعضاء، على أن العملية وشّدد ال جراحي".

 15تحتاج لفريق متكامل بارع وليس طبيب واحد مختص، حيث بل  عدد الفريق الذي أجرى العملية 
فردا بين طبيب مختص وفنيي تخدير وممرضين تم تدريبهم بالمستشفى ذاتها، ناهيك عن الطواقم 

ساعات متواصلة، خاصة  10والتي كان لها دور في العملية التي استمرت لـ  األخرى في المستشفى
 أقسام األشعة والمختبر وغيرها.

 22/1/2016، قدس برس
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 كتاب يرصد مسيرة المسرح الفلسطيني في ربع قرن .43
في إصدار جديد لوزارة الثقافة الفلسطينية، تتبعت الكاتبة نهى عفونة : عوض الرجوب -رام هللا 
ي بالتفصيل مسيرة المسرح الفلسطيني على مدى ربع قرن، مع العودة إلى بدايات الحركة العايد

  المسرحية وكيفية وصولها إلى فلسطين.
تفتتح المؤلفة كتابها باعتبار أدب المقاومة جزءا من المقاومة، لتوضح فيما بعد أن مهمة المسرح 

بيئة المحيطة واألنظمة التي تعاقبت على الفلسطيني صعبة جدا، نظرا لتأثير عوامل عدة أبرزها ال
"، أن 2000-1975وأضافت العايدي في تقديمها لكتابها "المسرح العربي في فلسطين  حكم فلسطين.

المسرح الفلسطيني سعى ليكون مناضال بكل معنى الكلمة، فتتبعت الحركة المسرحية في هذه الفترة 
وقد استعرضت المؤلفة  ى نجاحه وتفوقه.باألسماء واألماكن، ثم تجيب على تساؤلها عن مد

بالتفصيل النشاط المسرحي في فلسطين، وأسماء الفرق وما قدمت من عروض، ورصدت الكتابَة 
 المسرحية، ووثقت مجموعة من العروض بالرجوع ألرشيف المسارح والعاملين فيها.

 22/1/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 "لية من ترومان إلى أوباماكية اإلسرائييالمر  العالقةكتاب "عرض  .44
سرائيل اليوم محل إشادة دائما من جانب الرؤساء : محمد ثابت ، األمريكانالعالقة بين أمريكا وا 

ذا حدث خالف في  فالتزامهم تجاه إسرائيل والروابط التي تربط البلدين أصبحت من المسلمات، وا 
ينيس روس" مؤلف الكتاب عشر فصال يعرض "د واثنيفي مقدمة  السياسة يصبح خبر الساعة.

تاريخ وتطور العالقة األمريكية بالدولة العبرية حديثة النشأة من عهد الرئيس ترومان ووصوال إلى 
أوباما، وكيف انتقلت األمور من التجاهل واإلحساس بأنها عبء على سياسة الواليات المتحدة، إلى 

 .األمريكانب الرؤساء التبني واالحتضان والتباري في إظهار التضامن معها من جان
 22/1/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 على حدود قطاع غزة الجيش المصري يدمر نفقا   .45

، تدمير نفق على الشريط 22/1أعلن الجيش المصري، مساء يوم الجمعة : األناضول –القاهرة 
بيان الحدودي، في شمالي سيناء، المحاذي لحدود قطاع غزة. وقالت وزارة الدفاع المصرية، في 

نشرته عبر موقعها الرسمي، إن "قوات حرس الحدود، بالجيش الثاني الميداني، بالتعاون مع عناصر 
 المهندسين العسكريين تمكنت من اكتشاف وتدمير نفق جديد على الشريط الحدودي بشمال سيناء". 

 23/1/2016فلسطين أون الين، 
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 "والعمل اإلقامة"النسور: جواز السفر الردني المؤقت ال يضمن  .46
لكل  عبد هللا النسور، وخالفاً  .رئيس الوزراء األردني د بسام البدارين: يكشف عملياً  -ان عمّ 

التأكيدات البرلمانية المتسرعة، عن وجود "خلفية سياسية" مبرمجة أو متوافق عليها بخصوص 
 إضعاف مزايا وقوة جواز السفر األردني المؤقت.

سياسية ووطنية تواصلت معه بأن جواز السفر المؤقت،  النسور أبل ، صباح الخميس، شخصيات
الممنوح لنحو مليون شخص غالبيتهم الساحقة من الفلسطينيين، ال يضمن تلقائيا حق "اإلقامة الدائمة 

 والعمل" في المملكة األردنية الهاشمية.
ير الداخلية، ذلك بطبيعة الحال اجتهاد "قانوني ودستوري" جديد في ذهنية الحكومة يبرر مناورة وز 

سالمة حماد، األسبوع الماضي التي أشعلت الجدل في هذا الموضوع الحساس عندما أعلن أمام 
النواب أن استثناء أي حملة جواز السفر المؤقت من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة أمر حساس 

نما قدم خطير جدا، بي االستثناءومرفوض. حماد تحدث عن اعتبارات سيادية وسياسية وقال إن 
 بعض النواب تصورات تنفي حصول تعديل على نص قانون اإلقامة واألجانب بهذا الخصوص.

بموجب شروحات النسور يتضح تماما اآلن أن حكومة النسور تتجه للعب بورقتها الجديدة التي 
انونية، تنتهي بتحويل كل من يحمل وثيقة السفر األردنية المؤقتة إلى "أجانب" من الناحية العملية والق

بمعنى ان مليون فلسطيني على األقل وبضعة آالف من العراقيين والسوريين سيضطرون بموجب 
 .التطبيق الحكومي الجديد للتقدم بطلبات وأذونات اإلقامة وتصاريح العمل

 23/1/2016القدس العربي، لندن، 
 

 مأدبا والكرك مع الطفال السـرى الفلسطينيين فيوقفات تضامنية  .47
نظم اتحاد المرأة األردنية فرع مادبا احتفاال بمناسبة عيد : )بترا(-أحمد الحراوي  –الكرك  –مأدبا 

سنة ونية االحتالل  14ميالد الطفل االسير احمد مناصرة في السجون اإلسرائيلية بمناسبة اكماله سن 
 للمحاكمة.تقديمه 

سخط االطفال بسبب سجن عضو لجنة حق العودة خولة ابو الخيل قالت، ان االحتفال يعبر عن 
 لما يتعرض له الطفل ونية االحتالل تقديمه للمحاكمة. معه واستنكارهمالطفل المناصرة وتضامنا 

رئيس صالون مادبا الثقافي الدكتور وجيه الفرح، قال: اننا نشارك اتحاد المرأة االردنية باحتفالها 
يلية والذي يبل  الرابعة عشرة من عمره بذكرى ميالد االسير البطل الطفل المسجون بالسجون االسرائ

الشموع والقى عدد منهم كلمات تضامنية، وألقت  األطفالوأضاء  االحتالل.وهذا داللة على وحشية 



 
 
 
 
 

 31 ص                                              3821 العدد:        23/1/2016 السبت التاريخ: 
  

الجمعة وقفة تضامنية مع  أمسكما نظم اتحاد المرأة االردني  الطفلة جود الكسابرة قصيدة بالمناسبة.
 يالد الطفل األسير احمد المناصرة.فلسطين بمناسبة عيد م فياألطفال األسرى 

 23/1/2016الدستور، عمان، 
 

 وزير التعليم التركي يعتذر من طفلة فلسطينية .48
( بالطفلة الفلسطينية ماريا فاعور Nabi Avgiغازي عنتاب: اتصل وزير التعليم التركي نابي آفجي )

ن استالم شهادة المدرسة في معبرًا عن تضامنه مع الطفلة، والتي كانت قد منعتها إدارة المدرسة م
 نهاية الفصل الدراسي الذي انتهى أمس الجمعة.

هذا وأوفد الوزير التركي مدير التعليم في والية قيصري لزيارة الطفلة في منزلها وقدم لها الشهادة 
أن الفلسطينيين في تركيا ال يزالون يواجهون صعوبات تتعلق بالتعليم، وفي  إلىوبعض الهدايا. يشار 

ن أفادت مصادر من وزارة التعليم أن الوزير أوعز إلى عموم المدارس في تركيا باستقبال األطفال حي
التعليمية معلقة السيما الطلبة فال تزال العديد من األمور الفلسطينيين من دون أي معوقات، 

نتظر أن الجامعيون من فلسطينيي سوريا والذين ال يزالون يواجهون العديد من المشكالت، والتي يُ 
 تقوم وزارة التعليم العالي بحل قضاياهم.

 23/1/2016القدس العربي، لندن، 
 

 دونم قرب أريحا 1,500االستيالء على  "إسرائيل"ألمانيا تأسف لقرار  .49
دونم من محافظة أريحا  1500االستيالء على  "إسرائيل"أعربت ألمانيا عن أسفها من قرار  :رام هللا

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية  ، وتحويلها إلى أراضي "دولة".1واألغوار قرب شارع رقم 
األلمانية، في بيان صحفي، يوم الجمعة، إن "الحكومة االتحادية تأسف لقرار الحكومة اإلسرائيلية 
إعالنها مئات الهكتارات من األراضي قرب أريحا في األراضي الفلسطينية أراضي دولة"، مضيفا أن 

اء من نوعه منذ عام ونصف، وهناك خشية من أن تكون هذه الخطوة تمهيدا "هذا يشكل أكبر إجر 
لتوسيع المستوطنات، هذا يشكل تناقضا مع روح حل الدولتين الذي أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

 التزامه به".
وتابع "أن موقف الحكومة االتحادية معروف جيدا: بناء المستوطنات في األراضي المحتلة ينتهك  
انون الدولي، إضافة إلى أن المستوطنات تعيق التقدم في عملية السالم فإنها تعرض أسس حل الق

وقال إن "وزراء خارجية االتحاد األوروبي أدانوا في اجتماع يوم االثنين اإلرهاب  الدولتين للخطر".
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طرفين للعمل العشوائي ضد المدنيين في األشهر األخيرة باإلجماع ودعوا القادة السياسيين من كال ال
 على اتخاذ خطوات مشتركة لتهدئة التوترات والحد منها".

 23/1/2016اليام، رام هللا، 
 

 ال نعلم بمساعي الرئيس عباس للقاء نتنياهو ومستعدون للمساعدة :الواليات المتحدة .51

ة، إن الناطق باسم وزارة الخارجية األمريكية، مارك تونر، اليوم الجمع عريقات: قال سعيد -واشنطن 
حكومته ال تعلم عن محاولة الرئيس محمود عباس ترتيب لقاء بينه وبين رئيس وزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو منذ أكثر من شهرين، مؤكدا أن حكومة بالده تشجع اللقاءات المباشرة بين 

 الفلسطينيين واإلسرائيليين كوسيلة فعالة لحل األزمات.
ل لـ "القدس" دوت كوم بهذا الخصوص: "كما قلنا دائما فإن وقال تونر في إطار رده على سؤا

اتصاالتنا مع الطرفين )الفلسطيني واالسرائيلي( هي أمر مستمر من أجل تخفيف حدة التوتر والعنف 
ووضعهما على طريق حل الدولتين، ولكنني لست على اطالع مباشر بخصوص هذه المحاوالت 

قد أننا سنكون إيجابيين ألي محاولة من قبل الرئيس محمود "أعت :وقال )طلب عباس لقاء نتنياهو(".
 عباس للقاء حسن نوايا مع الحكومة اإلسرائيلية؛ سنكون إيجابيين".

من ناحية ثانية، رفض تونر تصنيف الشتائم التي يتعرض لها السفير األمريكي في تل أبيب دان 
ل اإلسرائيلي بالتحريض أو أن هذا النوع شابيور من قبل اإلسرائيليين بسبب انتقاده لسياسات االحتال

يعرض سالمة السفير للخطر، مكررا تأييد الحكومة األمريكية لمواقف سفيرها ومكتفيا بالتعبير عن 
 خيبة أمل إدارته من هذه الشتائم.

 22/1/2016، القدس، ع صحيفة القدسقمو 
 

 ماتياس شمالي: قمنا بتعديالت على دعم االستشفاء وليس تقليصا   .51

" في لبنان ماتياس شمالي، وفي أول تعليق له على تحركات االحتجاج األونرواد مدير عام "كأ
الفلسطينية، ان الوكالة لم تقلص خدماتها الصحية بل عمدت الى ادخال بعض التعديالت على 

في  50دعمها االستشفائي عبر زيادة نسبة الدعم للخدمات االستشفائية من المستوى الثالث من 
 في المائة، وعبر اعتماد تشارك الكلفة في الخدمات االستشفائية من المستوى الثاني. 60الى المائة 

وقال شمالي في تصريح رسمي إثر تسلمه مذكرة من المعتصمين: إن االحتجاجات والتظاهرات 
 السلمية التصاعدية التي قام ويقوم بها الالجئون الفلسطينيون في لبنان هما نتيجة للغضب واإلحباط
اللذين يتخطيان سياسة الوكالة االستشفائية المعدلة. يجب علينا ان نفهم جميعًا أنه بعد مرور عقود 
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من التهميش واإلهمال، يتزايد قلق الجئي فلسطين بشأن مستقبلهم والدعم المستدام لألونروا الذي 
ى جهدنا جنبًا يسمح لها بأن تستمر في توفير خدماتها األساسية. لذلك يجب علينا ان نبذل قصار 

الى جنب، الالجئين والقادة والشركاء المعنيين، من أجل حشد الدعم المالي الالزم بما في ذلك الدعم 
سنة على محنة الجئي فلسطين،  65االضافي الذي سيسمح لألونروا، وهي الشاهد البال  من العمر 

 بما في ذلك االستشفائية.ان تدعم األفراد األكثر حاجة بين الالجئين في تلبية جميع حاجاتهم 
اضاف شمالي: حتى اليوم لم تنقطع أي خدمة اساسية، بل العكس، تفعل الوكالة ما بوسعها 
لالستمرار في توفير خدماتها على الرغم من التحديات الماثلة امامها. وما زال العمل جاريًا في 

اثية واالجتماعية. باالضافة الى المدارس السبع وستين التابعة للوكالة، وما زلنا نقدم خدماتنا االغ
عيادة  27ذلك، نقوم بتوفير خدمات الرعاية الصحية األولية باستمرار عبر عياداتنا التي يبل  عددها 

في لبنان. لم تقلص الوكالة خدماتها الصحية بل عمدت الى ادخال بعض التعديالت على دعمها 
في المائة الى  50ية من المستوى الثالث من االستشفائي عبر زيادة نسبة الدعم للخدمات االستشفائ

في المائة، وعبر اعتماد عنصر تشارك الكلفة في الخدمات االستشفائية من المستوى الثاني. ومع  60
اعتماد هذه التعديالت، تدرك الوكالة ان بعض الالجئين لن يتمكنوا من ان يساهموا ماليًا. ونحن 

 دعم االستشفائي الضروري الذي يستحقونه.نعمل لضمان حصول جميع الالجئين على ال
وانتهى شمالي للقول: سنستمر بتكثيف التواصل مع األطراف المعنية لتحديد الواقع الفعلي لهذه 

 التعديالت على المستفيدين من اجل تحديد المخاوف ومعالجتها.
عالمية في عمان، األونروا استعانت مؤخرًا بمستشار كبير في منظمة الصحة ال أنوعلمت "المستقبل" 

إلجراء دراسة للنظام االستشفائي المعدل وانعكاس تطبيقه بالنسبة لالجئين ليبنى على الشيء مقتضاه 
في أي قرار سيتخذ بشأن االستمرار بالتعديالت المعتمدة او العودة عنها. على ان يترافق ذلك مع 

ن لعرض طبيعة ومندرجات ورشة عمل مركزية تعدها األونروا بالتعاون مع سفارة دولة فلسطي
 التعديالت االستشفائية المعتمدة حديثًا من قبلها واالطالع على المالحظات عليها.

 23/1/2016المستقبل، بيروت، 
 

 مليارات كتاب 4.7دراسة: عقلنا يمكنه تخزين  .52
ري كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الجانب المسؤول عن الذاكرة في العقل البش: الصحافة البريطانية

بحسب دراسة -ويرى الباحثون  أكبر عشر مرات مما كان يظنه العلماء، استنادا إلى أبحاث سابقة.
أن العقل البشري يمكنه تخزين ما يفوق مليون غيغابايت  -نشرتها الصحيفة اإللكترونية "إي اليف"

 مليون صفحة ويب. 670مليارات كتاب، أو  4.7من البيانات، وهو ما يقّدر بنحو 
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أستاذ علم األعصاب الحاسوبية تيري سيجنوفسكي أن النتائج المتوصل إليها كبيرة جدا، وأن  وأوضح
وقال سيجنوفسكي "لقد اكتشفنا مفتاح  اآلثار العملية لهذا االكتشاف ال تزال غير واضحة لحد اآلن.

 مبدأ تصميم لكيفية عمل الخاليا العصبية بطاقة منخفضة وطاقة حسابية عالية".
ستاذ سيجنوفسكي وزمالؤه في معهد سالك لعلم األحياء العصبي في كاليفورنيا، إلى هذا وتوصل األ

االكتشاف من خالل إلقاء نظرة جديدة على اللبنات األساسية للتعلم في الدماغ، كما قاموا بفحص 
االتصاالت بين الخاليا العصبية المجهرية التي تعرف باسم نقاط االشتباك العصبي، وكذا مركز 

 ين وتنشئة الذكريات.تخز 
وتكشف هذه األبحاث الجديدة أن آليات التعامل مع الذاكرة لدينا هي أكثر دقة بكثير مما كان يعتقد 
سابقا، حيث تعادل سعة التخزين العقلي ما ال يقل عن ثمانية آالف تريليون بت، وهو يعادل البث 

 المستمر لنحو ألفي سنة من الموسيقى.
 22/1/206الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 عملية لـ"داعش"... للتدخل المباشر في سورية؟ "إسرائيل"هل تنتظر  .53

، واضــحًا فــي تقديراتــه حــول مســتقبل نتنيــاهوكــان رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية، بنيــامين : يحيــى دبــوق
" األمريكيـــة، علــى هــامش مــؤتمر دافــوس االقتصــادي فـــي أن أنســورية، فــي حديثــه مــع شــبكة "ســي 

 تقسيمها. إمكان إلىعوبة التقدير بإمكان عودة سورية موحدة من جديد، ولمح سويسرا. عّبر عن ص
يثير تصريحه، بطبيعة الحال، تساؤالت إن كان تقـديره مبنيـًا علـى توصـيف للوضـع السـوري ومتالتـه، 

نــه نتيجــة تخطــيط مــا، تعمــل إســرائيل بمعيــة أ أمبنــاء علــى المعطيــات الماديــة القائمــة والكامنــة فيــه، 
 على تحقيقه، ممن سماهم نتنياهو بالحلفاء من "الدول العربية المعتدلة".شركائها 
الظروف القائمة حاليًا في سورية، وتحديدًا المصلحة الروسية ووجودهـا العسـكري المباشـر  أنصحيح 

فـــي هـــذا البلـــد، ال يســـمح بتـــدخل مباشـــر ألعـــداء ســـورية وتحديـــدًا إســـرائيل، بهـــدف تحقيـــق مخططـــات 
سرائيل انه جزء ال يتجزأ من مصالحهم، تقسيمية، قد يرى  "تقدير" نتنياهو،  أن إال"االعتدال العربي" وا 

 أبحـاثغير المتناسب مع المعطيات الميدانية، ومعطوفًا على ما ورد في التقـدير االسـتراتيجي لمعهـد 
ن حول جنوب سورية وضرورة منع النظـام مـن الهيمنـة عليـه، وأيضـًا تمكـي أبيبالقومي في تل  األمن

"المعارضــــة المعتدلــــة" مــــن الســــيطرة فــــي هــــذه المنطقــــة، يطــــرح جملــــة تســــاؤالت حــــول المخططـــــات 
معنيـــة بتشـــكيله  أبيـــباإلســـرائيلية، لمنطقـــة تعـــّد إســـرائيليًا مجـــااًل حيويـــًا اســـتراتيجيًا، ال جـــدال بـــأّن تـــل 

 وبلورته وفقًا لمصالحها.
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ن بصـورة غيـر مباشـرة عبـر "ال أن إال معارضـة المعتدلـة" علـى جنـوب سـورية، التعذر عن السـيطرة، وا 
ومصلحة منع الجيش السوري من السيطرة عليها، كما يرد في توصيات المعهد، ال يمنع إسـرائيل مـن 

الجــيش اإلســرائيلي، غــادي ايزنكــوت،  أركــانترقــب الفــرص التــي تمكــن مــن تحقيــق ذلــك. كلمــة رئــيس 
ينفذ تنظيم "داعش"  أن إمكانلماضي، حول في المعهد االثنين ا أيضاً وحديثه في الخطاب الذي القاه 

في سورية والعـراق، عمليـة عسـكرية ضـد إسـرائيل بـالقرب مـن الحـدود فـي الجـوالن، يـأتي  إخفاقاتهبعد 
مــن الفــرص الكامنــة فــي تحــرك مقــدر  يكــون جــزءاً  أنيضــًا فــي ســياق التقــديرات اإلســرائيلية، وال يبعــد أ

تـدخل فـي سـورية، هـي  إمكانـاتأمـام خيـارات قـد تحمـل يضـًا مـأمول، لوضـع إسـرائيل ألداعش، وربما 
 اآلن متعذرة اإلمكان بصورة مباشرة.

فــي إطــار ذلــك، كشــفت صــحيفة "يــديعوت أحرونــوت" عــن محاكــاة، نفــذت علــى هــامش مــؤتمر معهــد 
، تناولـت عمليـة عســكرية ينفـذها "داعـش" بــالقرب مـن الحـدود فــي أبيــبالقــومي فـي تـل  األمـندراسـات 

باتــت مرتفعـة. خالصـة المحاكــاة، تشـير وجـوب أن تتعامــل  إمكاناتهـا أنقــدر ايزنكـوت  الجـوالن، التـي
توجيه ضربات لــ"داعش" دون االقتصـار فقـط علـى الحافـة  إلىإسرائيل مع العملية كفرصة، وان تعمد 

يضـًا إلـى أالعمليـة،  أعقـابوالمناطق القريبة من الحـدود، بـل أن يشـمل تـدخلها العسـكري فـي  األمامية
 خل العمق السوري.دا

وبحسب المحاكاة، التحرك اإلسرائيلي المضاد إلى ما وراء الحدود واإلعـداد لخيـارات هجوميـة مسـبقة، 
يضًا دائرة دفاع رئيسية للحليف األردني، مـن خـالل ابعـاد "داعـش" عـن منطقـة الحـدود، سـواء أسيمثل 

 مع إسرائيل أو مع المملكة األردنية.
التوصـية بضـرورة ضـرب المنـاطق  إلى إضافةه والجهة التي تنفذه )داعش( وسيناريو المحاكاة، ومكان

تحقيــق الــردع ومنــع  إلــىفـي العمــق الســوري، هــي بطبيعتهــا تتجــاوز ضــرورات الـرّد المتناســب الهــادف 
ـــة المنتظـــرة، بحســـب  ـــات ضـــد إســـرائيل، وتطـــرح تســـاؤالت إن كانـــت العملي "داعـــش" مـــن تكـــرار العملي

لتحقيق المصالح اإلسرائيلية ومسـار االسـتراتيجيا الواجـب اتباعهـا لسـاحة  ايزنكوت، سيجري استغاللها
 إلــى، وخلــص األخيــرةالقــومي فــي توصــياته  األمــن أبحــاثالجنــوب الســوري )التــي تحــدث عنهــا معهــد 

يضًا، على هذه المنطقة، وتمكين "المعارضة المعتدلة"، باالتفاق أضرورة منع سيطرة النظام، وداعش 
 سعودية وتركيا، للسيطرة عليها(.والتعاون مع ال

اآلتــي: "... مــن أجــل تحقيــق األهــداف )فــي ســورية(، علــى  إلــىوللتــذكير، أشــارت توصــيات المعهــد 
بداعية وأكثر فعالية، وذلـك عبـر التعـاون مـع الحليـف األمريكـي وتركيـا  إسرائيل تطوير أدوات جديدة وا 

... إذا جـرى تقسـيم سـورية، األسـدواستبدال نظام والمملكة العربية السعودية، القتالع ايران من سورية 
فــإن الجهــات الســورية التــي يمكــن إلســرائيل أن تتعــاون معهــا هــي التنظيمــات الســنية المعتدلــة والــدول 
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الداعمــة لهــا، مثــل الســعودية ودول أخــرى فــي الخلــيج، إضــافة إلــى األردن وتركيــا... ينبغــي تشــخيص 
ن، ســواء اذا تعلــق ذلــك باســتمرار اتفــاق فصــل القــوات ومحاولــة بلــورة مخطــط أمنــي محــدث فــي الجــوال

 ". أخرىالقائم، أو وفقا لقواعد عمل مختلفة 
 23/1/2016 ،الخبار، بيروت

 
 الفلسطينية -االنتفاضة واالنقسامات الفلسطينية  .54

 طارق دعنا
"حمـاس"  للشـارة إلـى حالـة االقتتـال بـين حركتَـي   2007درج مصطلح "االنقسام الفلسـطيني" منـذ العـام 

و"فتح" وما نتج عنه من تفّسـخ علـى صـعيد الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية وتباعـد بـين شـطري المنـاطق 
في الضفة الغربية وقطاع غزة. علمًا أن الجسد الفلسطيني يعاني مـن وهـٍن شـديد  1967المحتلة العام 

النقسـامات الداخليـة بمعـزل أنتجته أنماٌط متعددة من االنقسامات الداخلية الحـادة. وال يمكـن فهـم هـذه ا
عن اتفاقيات "أوسلو" وما نتج عنهـا مـن إعـادة تعريـف العالقـات مـع المحتـل وتزييـف الـوعي التحـرري 
الفلســطيني، والتــي ســاهمت بتصــميمها بعنايــة العقليــة االســتعمارية الصــهيونية بالتنســيق الممــنهج مــع 

النخب الفلسطينية. ولعلَّـه مـن غيـر المجـدي  برامج الهندسة االجتماعية الغربية والتواطؤ الفظ من ِقبل
استمرار إلقاء اللوم على البنيـة االسـتعمارية الصـهيونية، فهـو فـي نهايـة المطـاف اسـتعمار يسـعى إلـى 
خضــــاعه. كمــــا أن التــــدخالت الغربيــــة عبــــر الضــــغط السياســــي علــــى  تفتيــــت المجتمــــع الفلســــطيني وا 

اقتصادية نيوليبرالية متوّحشـة وأجنـدة اجتماعيـة  الفلسطينيين لمصلحة دولة االحتالل وفرضه سياسات
تمزيقية هو استعمار جديد مكمٌل لسياسات االستعمار الصهيوني. إن اللوم األساسي يقـع علـى عـاتق 
النخب الفلسطينية، والتي تتكّون من تحالف الفئة الحاكمة للسـلطة وأدواتهـا األمنيـة والطبقـة الرأسـمالية 

المهنيـــة المرتبطـــة بالمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة الممّولـــة غربيـــًا. يعمـــل هـــذا الطفيليـــة والنخـــب المثقفـــة و 
التحالف ضمن اإلطار الضيق الذي تفرضه الشروط اإلسرائيلية، وفي كثير من األحيان بالتنسيق مع 
المؤسسة الصهيونية من أجـل ضـمان اسـتمراريتها فـي الحكـم والسـلطة، حتـى لـو تطلـب ذلـك اسـتجداء 

 تمامًا كما تجلَّى في الخطابات "المهّمة" لرئيس السلطة.المستعِمر وتوسله، 
لقـــد حملـــت فتـــرة أوســـلو فـــي طياتهـــا بـــذور انقســـامات داخليـــة متشـــابكة ومعّقـــدة، أثقلـــت كاِهـــل الشـــعب 
الفلســطيني وجّزأتــه وفتَّــت قواِعــده، وقــد زادت حــدة هــذه االنقســامات خــالل فتــرة رئاســة محمــود عبــاس 

اض. واليـــوم تشـــكل االنتفاضـــة الفلســـطينية مناســـبة مهمـــة تعـــرَّي هـــذه ورئــيس وزرائـــه الســـابق ســـالم فيـــ
االنقسامات وتبرزها بشكل جلي. فالشكل الحالي غير المألوف لالنتفاضة الحالية قـد طـرح العديـد مـن 
التســاؤالت حــول ماهيــة هــذه الظــاهرة. فهنــاك غيــاب شــبه تــام للحركــة الوطنيــة المنَهكــة، ولــم تنــتج هــذه 
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ياداتها وأطرها المحلية، ومعظم فواعلها وشهدائها من الشـباب غيـر الملتـزم تنظيميـًا، الهبة حتى اآلن ق
وعملياتهـــا فـــي المجمـــل ذات طـــابع فـــردي غيـــر مـــنّظم. واألكثـــر خطـــورة أن هـــذه الهّبـــة ال تجابـــه فقـــط 
االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه، بل كونها ترزح تحت نير حصـار داخلـي خـانق مـن أعـداء المقاومـة 

 سطينية، وبالتحديد من التحالف الُنخبوي الُسلطوي الذي تمت اإلشارة إليه سابقًا.الفل
ـرد اجتهـاد فـي مقـاالت التحليـل السياسـي، فمسـألة عـداء هـذه النخـب  إن النتيجة آنفة الـذكر لـم تعـد مجَّ

سـواٌء  للمقاومة يتم التّعبير عنها بشكل صريح، وكلما زادت حدة المقاومة زادت هذه التعبيرات وقاحـة،
بالتصــريح أو بــالتطبيق. ومــن األمثلــة علــى ذلــك هــو مــا أدَلــت بــه صــحيفة "هــترتس" بنــاًء علــى تقريــر 
رسمي قدمته األجهزة األمنية اإلسرائيلية للحكومة والذي امتدح تحسن أداء األجهزة األمنية الفلسطينية 

مـة واعتقـال المقـاومين ومنـع في مجابهة االنتفاضة الفلسطينية، ال سيما في مجال تفكيك خاليـا المقاو 
 المحتجين من الوصول إلى محاور التماس.

لكــن مــن التبســيط اعتبــار أن ثمــة انقســامًا مقتصــرًا علــى الســلطة مــن جهــة والشــعب مــن جهــة أخــرى. 
فاالنقسامات الداخلية التي خلقتها سلطة "أوسلو" قد نالت من وحدة الشعب نفسه، وتغلغلـت فـي البنـى 

لنسيج االجتماعي وتماسـكه الـالزم لخلـق جبهـة مقاومـة شـعبية واسـعة. ولعـل مـن المجتمعية، وهتكت ا
أكثـر هــذه االنقسـامات قســوًة هـي تلــك الناجمــة عـن الفجــوات الطبقيـة الهائلــة فـي المجتمــع الفلســطيني، 
والتــي بــات تحكــم العالقــة مــا بينهــا شــبكات مصــالح متشــابكة واســعة التــأثير وذات قــدرة علــى الســيطرة 

فمن ناحية ثمة طبقة ِشـَللِّية دخيلـة، ازدادت ثـراًء بسـبب تمسـكها بمشـروع "أوسـلو" وتماهيهـا  والتطويع.
مــع سياســات االحــتالل السياســية واالقتصــادية. ومــن ناحيــٍة أخــرى نشــأت طبقــة وســطى عليــا تشــبَّعت 

التنميــة الدوليـــة بِــالقيم الّليبراليــة المضــلَِّلة، والتــي اعتمــدت فــي َثرائهـــا وامتيازاتهــا علــى تمويــل وكــاالت 
ـــاء فـــي إدارة  وأجنـــدتها السياســـية واالجتماعيـــة واالقتصـــادية، وهـــي مكونـــة مـــن مثقفـــين وتكنـــوقراط أكف
المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، وهـــم بطبيعـــة الحـــال ذوو توّجـــه إصـــالحي ضـــمن إطـــار الوضـــع الـــراهن. 

يعـّول علـيهم بـالتغيير، بـل  فبالنسبة لهم َخلـق أوسـلو الشـروط المناسـبة لثـرائهم وامتيـازاتهم، وبالتـالي ال
علــى العكــس تمامــًا، ســيبذلون قصــارى جهــدهم للبقــاء علــى الوضــع الــراهن، تمامــًا كمــا عبــروا ســابقًا 
بشــكل صــريح عــن تــذّمرهم مــن المقاومــة فــي فتــرة االنتفاضــة الثانيــة، ولعبــوا دورًا أساســيًا فــي تطبيــق 

أوسلو حتى اليوم. توازيًا، ثمَّة طبقـة واِسـعة  أجندة الممّولين لتدعيم سلطة أوسلو وسياساتها في مرحلة
تســمى بـــ "الوســطى"، إال أنهــا تفتقــد إلــى خصــائص جوهريــة للَطبقــة الُوســطى الُمتعــارف عليهــا، وهــي 
ن فــي ُمعظمهــا مــن العــاِملين ذوي الــدخل المحــدود فــي القطــاع العــام والخــاص، ولكــن تســهيالت  تتكــوَّ

ن بصــعوبات معيشــية يوميــة، مــن تــوفير احتياجاتهــا األساســية القــروض البنكيــة قــد مّكنتهــا جزئيــًا، ولكــ
وتسديد فواتير الخدمات االستهالكية. فئات واسـعة ضـمن هـذه الطبقـة ال تخفـي تـذمنرها مـن األوضـاع 
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المعيشـية ومــن سياســات الســلطة، ولكنهــا غيــر قــادرة علــى التغييــر، ســواٌء بســبب تخوفهــا علــى مصــدر 
ا مـن ِسياسـات ِعقابيـة مـن ِقبـل السـلطة، أو بسـبب محاولِتهـا االبتعـاد دخلها الوظيفي ومـا قـد يلحـق ِبهـ

عن الحراكات المجتمعية بسبب انشغالها بالهموم المعيشية وأعباِء الديون. أمـا الطبقـة األخيـرة فتتكـّون 
من المهمَّشين والعاطلين عن العمل وسكان المخيمات والفقراء وصغار العمال والمزارعين ذوي الدخل 

. وبرغم صعوبة تحديـد نسـبة دقيقـة لهـذه الطبقـة مـن إجمـالي السـكان، إال أن إحصـائيات بعـض الهّش 
الفئــات تؤّشــر إلــى توّســعها. فنســبة العــاطلين عــن العمــل فــي األراضــي المحتلــة تعتبــر مــن األكبــر فــي 

نسـبة فـي المئـة  7في المئة، وما يزيد عـن  25في المئة، كما أن نسبة الفقر تتجاوز  27العالم بمعدل 
الفقــر المــدقع. وبــرغم تضــّمن هــذه الطبقــة العديــد مــن الفئــات التــي ترغــب بــالتغيير الجــذري للواقــع، إال 
أنهـــا ُتركـــت بـــال توجيـــه أو تعبئـــة بســـبب غيـــاب الحركـــة الوطنيـــة الفلســـطينية وتراجـــع األطـــر الوطنيـــة 

 كالنقابات العمالية واللجان المحلية.
ية واإلثنية كـداء ينُخـُر فـي المجتمعـات العربيـة المحيطـة، يعـاني وكما تبرز االنقسامات الطائفية والدين

الفلسطينيون من داِء الفصـائلية بطابعهـا الفئـوي التعّصـبي ومـا ُيفـرزه مـن انقسـامات حـدَّ االقتتـال، كمـا 
هــو الحالــة بــين "حمــاس" و"فــتح". والتعصــب الفصــائلي يتجــاوز "فــتح" و"حمــاس" ليطغــى علــى ألــوان 

فة. وتبرز أشكال ُأخرى مـن االنقسـامات علـى المسـتوى المنـاطقي، فـيمكن تفسـير الطيف الفصائلي كا
تمركز الهبة الشعبية فـي منـاطق مثـل القـدس الشـرقية والخليـل بسـبب حالـة التهمـيش التـي تعيشـه هـذه 
المنـاطق مقارنــة بمركــز السـلطة فــي رام هللا. فالقــدس الشـرقية، والتــي مــن المفتـرض أن تكــون عاصــمة 

لسطينية، بحسب مشروع السلطة "الوطني"، تعاني من حالة تهميش والمباالة تجاه السياسات الدولة الف
فراغهــا مــن ســكانها العــرب. مثــال صــارٌي علــى ســقوط القــدس مــن  اإلســرائيلية الســاعية إلــى تهويــدها وا 

ــص  لــدعم صــمود أهــل المدينــة مــن الموازنــة العامــة للســلطة. ففــي  برنــامج الســلطة هــو الُفتــات المخصَّ
مليون شيكل فقط، وما تم صرفه فعليًا ال يتجاوز الـ  25السنوات األخيرة خصص للقدس ما يقرب من 

 ماليين شيكل فقط، وفي الوقت نفسه يحظى مكتب رئيس السلطة بأضعاف هذا المبل  بما يفوق الـ 8
 مليون شيكل. 120

رســة والتــي أوقعــت النســبة وفــي الوقــت الــذي تعــاني فيــه محافظــة الخليــل مــن الهجمــة اإلســرائيلية الش
األكبر من الشهداء، يبرز االنقسام العشائري بـين الفينـة واألخـرى. ففـي يـوم واحـد حصـدت آليـة القتـل 
اإلســـرائيلية أربعــــة شــــهداء فــــي المحافظـــة، وفــــي مكــــان آخــــر فــــي مدينـــة الخليــــل كانــــت تنــــدلع بعــــض 

رعان مـــا تختفـــي فـــي لحظـــات االشـــتباكات العشـــائرية باســـتخدام األســـلحة الرشاشـــة، وهـــذه األســـلحة ســـ
هجمـــات مـــع المســـتوطنين والقـــوات اإلســـرائيلية الغازيـــة. وحـــرين التوضـــيح هنـــا بـــأن اســـترجاع النزعـــة 
العشــائرية فــي المنــاطق المحتلــة كــان نتيجــة لسياســات متعّمــدة انتهجتهــا الســلطة منــذ نشــأتها فــي بدايــة 
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زارة الحكــم المحلــي، وتعيــين ممثلــين التســعينيات، بحيــث تــم إنشــاء دائــرة خاصــة بشــؤون العشــائر فــي و 
 للعشائر كوسيلة لربطهم ببنية السلطة وسياساتها.

كمــا أن األجــواء اإلقليميــة المســمَّمة بالصــراعات الطائفيــة الطاحنــة والــدور التضــليلي لوســائل اإلعــالم 
ثت العقلية الفلسطينية، وجزَّأت المواقـف، وسـاهمت بتقسـيم الشـا رع الفلسـطيني. والفتاوى التكفيرية قد لوَّ

وقــد زاد مــن الطــين بلــة مواقــف كــل مــن ســلطَتي  رام هللا وغــزة، فــرئيس ســلطة رام هللا أعلــن بأنــه يؤيــد 
الســعودية فــي "حربهــا ضــد اإلرهــاب"، أمــا ســـلطة "حمــاس" فمنــذ البدايــة اتخــذت مواقــف عدائيــة ضـــد 

يــران وانســحبت تحــت المظلــة القطريــة  لفينــة واألخــرى بعــض التركيــة. ويخــرج علينــا بــين ا -ســوريا وا 
الشخصــيات المحســوبة علــى "حمــاس" بتصــريحات طائفيــة تعبِّــر عــن تفشــي الفكــر األصــولي الضــيِّق، 
د بالتيارات التكفيرية كـ "جبهة النصرة" وغيرها.  كتلك التي تنفي شهادة المناضل سمير القنطار وتمجِّ

تُبرز بعـض أوُجـه الـتالُحم المجتمعـي  برغم حالة االنقسامات الداخلية، إال أن االنتفاضة الحالية بدأت
الـــذي افتقـــده الشـــارع الفلســـطيني فـــي الســـنوات األخيـــرة. ومـــن أوجـــه هـــذا التضـــامن الحمـــالت الشـــعبية 
إلعــادة بنــاء منــازل ذوي الشــهداء التــي دّمرهــا االحــتالل والتــي انتشــرت فــي المحافظــات كافــة. كمــا أن 

ن بعـض صـور االنتفاضـة األولـى. هـذه المبـادرات تنامي العمـل الطـوعي الشـبابي قـد أعـاد إلـى األذهـا
الشــعبية والشــبابية بحاجــة إلــى تــأطير ومأسســة بعيــدًا عــن تــدخالت األطــر التقليديــة والرســمية الســاعية 
إلى احتوائها من أجل تحقيق منافع ذاتية ضيقة، وبالتالي تشويهها وحرفها عن أهدافها األساسية. كما 

أطــر تنســيقية علــى المســتوى المحلــي والــوطني، وذلــك مــن أجــل  أن هــذه المبــادرات بحاجــة إلــى خلــق
تطويرهــا وتعميمهــا، لعّلهــا تســاهم فــي خلــق قاعــدة صــلبة تســاهم فــي اســترجاع بعــض القــيم التــي فقــدها 
المجتمــع الفلســطيني فــي فتــرة أوســلو، وبالتــالي ســد الشــري الــذي أصــاب الوحــدة الوطنيــة والمجتمعيــة 

ثراء االنتفاضة الحالية.   واِ 
 23/1/2016 ،لسفير، بيروتا

 
 للوطنية واحدا   نريد مفهوما   .55

 د. يوسف رزقة أ.
لست أدري ما الفرق بين موظفين أحـدهما يـزود دولـة العـدو بمعلومـات سياسـية وأمنيـة تسـاعدها علـى 
معرفــة فكــر قيــادة الســلطة وتوجهاتهــا الداخليــة والخارجيــة، وبــين موظــف يقــوم هــو ومــن معــه بإحبــاط 

 ة ضد المحتل الغاصب، ويزوده بمعلومات أمنية ضد المقاومة؟!عمليات المقاوم
( 200مــا الفــرق بــين المــوظفين؟!، أو قــل بلغــة مباشــرة مــا الفــرق بــين عمــل )ماجــد فــرج( فــي إحبــاط )

عمليــة مقاومــة ضــد العــدو المحتــل خــالل مائــة يــوم هــي عمــر انتفاضــة القــدس، وبــين موظــف مكتــب 
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وكبيـــر المفاوضـــين. الســـلطة اعتقلـــت موظـــف عريقـــات واتهمتـــه عريقـــات أمـــين ســـّر اللجنـــة التنفيذيـــة، 
ـــة  ـــد جهـــاز المخـــابرات مـــن حيـــث الناحي ـــام بعمـــل مشـــابه لعمـــل قائ ـــة، بينمـــا الرجـــل ق ـــة والخيان بالعمال
الموضـــوعية ومخرجـــات العمـــل؟! كــــال العملـــين والـــرجلين قامـــا بتــــوفير حمايـــة مســـبقة للعـــدو، وتلبيــــة 

 مطالبه، وتحقيق أهدافه؟!. 
فــرق بــين عمــل الــرجلين فــي نقطتــين: موظــف مكتــب عريقــات موظــف مرمــوق، ولكنــه لــيس نعــم ثمــة 

قائدا. واآلخر موظف مرموق ولكنه قائد لجهاز أمني؟!. األول قام بعمـل ضـد السـلطة، ضـد عريقـات 
وعباس؟! والثاني قـام بعمـل ضـد حمـاس والمقاومـة، وكـان بعملـه هـذا يخـدم عبـاس وعريقـات؟! وعليـه 

دو والتخـابر معـه علـى نـوعين: عمالـة وتخـابر مشـروع، وعمالـة وتخـابر محـرم؟! النـوع فإن العمالة للعـ
 األول يختص به القادة؟! والثاني يقترفه األفراد بدون إذن القادة ؟! أليس هذا فرقا كبيرا؟!!

ودايتـــون يجـــوز التخـــابر مـــع العـــدو  فـــي بـــاب العمالـــة المشـــروعة فـــي العقيـــدة المســـتحدثة بعـــد أوســـلو  
بحماس وفصائل المقاومة األخرى، وذلـك عـن طريـق القائـد، ألن هـذا التخـابر هـو اسـتحقاق للضرار 

وطنــي، وال يزيــد عــن تنســيق أمنــي مشــروع لحمايــة الســلطة، مــن خــالل حمايــة العــدو والمســتوطنين. 
حباط عملياتهم قبل وقوعهـا، وتسـليمهم  يجوز ألجهزة السلطة اعتقال المقاومين، ومصادرة أسلحتهم، وا 

و بعــد فــرارهم علــى إثــر عمليــات ناجحــة. )حمايــة العــدو مــن المقاومــة هــو حمايــة للســلطة؟!(. وال للعــد
يجوز لموظف مكتب عريقات أن يقدم معلومة للعدو من مكتبه ومن مكتب رئيس السلطة، ألن عملـه 

 ضد عباس وعريقات، ومن خلف القائد ؟! 
الـوطني؟! ومـا الوطنيـة؟! ومـا العمالـة  ما تقدم يثير مسـألة خطيـرة حـول سـؤال: مـا الـوطن؟! ومـن هـو

والخيانــة؟! ومــا الحــالل والحــرام فــي أعمــال التخــابر مــع العــدو؟! مــا كنــا نعرفــه قبــل الســلطة والتنســيق 
األمنـــي بالبداهـــة، بـــات اليـــوم مشـــكلة ال تتفـــق عليهـــا فـــتح وحمـــاس، وال فـــتح وفـــتح أيضـــا، وال موظـــف 

 عريقات وموظف جهاز المخابرات؟! 
ليس هو مصدر الوطنية؟!، وليس هـو منـاط تعريفهـا؟! والشـعب ال يحـدد مفهـوم الوطنيـة الوطن اليوم 

 وال معاييرها، فقد أصبح هذا من اختصاص السلطة وأجهزتها األمنية فقط؟!
السلطة العتيدة اغتصبت كل شيء حتى مفهـوم الوطنيـة؟!، فالوطنيـة عنـدها ال تعـم الشـعب، والشـعب 

)فتح والسلطة وأجهزتها األمنية فقط(. ما تقوله وتعمله السلطة  تقبله ليس مصدرا لها. الوطنية هي ما
هــو الــوطني، ومــا يقــوم بــه غيرهــا لــيس مــن الوطنيــة فــي شــيء؟! خــذ مــثال: مقاومــة العــدو فــي الضــفة 

حباط )  ( عملية مقاومة ضد العدو وطنية من الدرجة األولى؟!. 200والقدس ليست وطنية، وا 
ن يقــدموا فــي ضــوء مــا تقــدم جــدير بالفصــ ائل وفــي مقــدمتها حركــة فــتح أن يراجعــوا مفهــوم الوطنيــة، وا 

للمجتمع الفلسطيني مفهوما متفقا عليه. نريد أن يجتمع أبناء الوطن على ثقافة واحـدة، وعقيـدة وطنيـة 
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)كـودك(؟! وهـي ال  واحدة، كغيرهم من شعوب األرض، إذ يبدو أن ثقافة ما قبل أوسلو صـارت قديمـة
 وما بعده بعد أن جددها دايتون وغيره؟!.  تصلح لعامنا هذا

 22/1/2016 ،الين أونفلسطين 
 

 هو الذي يمنع المزيد من التدهور  اإلسرائيليالجيش  .56
 في الوقت الذي يسير فيه رئيس حكومة إسرائيل في دوائر ال تؤدي إلى أي مكان

 يوسي ملمان
الفلسـطيني مـن المميـزات الجديـدة هناك من يريد التوصل إلى استنتاجات عميقـة حـول طـابع اإلرهـاب 

الماضـي. مخربـان مـن الفتيـة وجـدا ثغـرات  األسـبوعالتي تميـزت بهـا العمليتـين فـي الضـفة الغربيـة فـي 
دخــل مخــرب إلــى  األحــدفــي الجــدار وتســلال إلــى مســتوطنتين فــي جنــوب جبــل الخليــل. بعــد ظهــر يــوم 

رب لكنـه اعتقـل صـباح يـوم الثالثـاء عتنئيل وقتل دفنه مئيـر علـى مـدخل بيتهـا. المخـرب نجـح فـي الهـ
النــار  إطــالق . ويــوم االثنــين، تســلل مخــرب إلــى تقــوع وطعــن امــرأة حامــل وتــمّ األمــنعلــى أيــدي قــوات 

 عليه وأصيب.
ال تشير إلى تغييـر فـي االتجـاه أو تصـعيد اإلرهـاب الفلسـطيني الـذي  األحداثلكن في المقابل، هذه  

شــهر وهــي تتغيــر بشــكل أ أربعــةة اإلرهــاب تســتمر منــذ عالمــات فارقــة واضــحة. موجــ إعطــاءهيصــعب 
مســـتمر. وقـــد بـــدأت حســـب مـــا هـــو معـــروف عشـــية رأس الســـنة، حيـــث قتـــل فـــي القـــدس بســـبب رشـــق 

. لكــن األســبوعقاصــرين كمـا حــدث فــي هـذا  حيانــاً وأالحجـارة الكســندر ليفلـوفيتش. ويشــارك فيهــا شـباب 
 يشارك فيها بالغون وأرباب عائالت. أيضاً 

 أشخاصهم من الرجال والنساء. بعضهم كانوا أبناء أو بنات لعائالت ُقتل منها أو أصيب  المنفذون 
 من قبل إسرائيل. وكان هناك آخرين بدون خلفية عائلية كهذه.

تمــت فــي منطقــة الخليــل، لكــن  األحــداثبنــاء علــى الجغرافيــا. فثلــث  األحــداثتحديــد  أيضــاً يصــعب  
يــة المختلفــة. فــي الضــفة الغربيــة وفــي شــرقي القــدس وفــي منــاطق الــبالد كلهــا مليئــة بالعمليــات اإلرهاب

نفـــذها متواجـــدون غيـــر قـــانونيين. لكـــن كانـــت هنـــاك  األخضـــرإســـرائيل. اغلـــب العمليـــات داخـــل الخـــط 
نفذها فلسطيني في الثالثينات من عمره وهـو رب عائلـة عمـل بتصـريح فـي  أبيبحادثة واحدة في تل 

 إسرائيل.
الســـكاكين والبلطـــات والســـيارات والزجاجـــات الحارقـــة والحجـــارة والســـالح  ســـالح الموجـــة الحاليـــة هـــو 

اإلرهابيــة والشــرطة تهــتم  باألحــداثالنــاري. هنــاك تقاســم للعمــل بــين "الشــباك" والشــرطة. فالشــباك يهــتم 
رشــق الحجــارة. بالنســبة للضــحايا وبالنســبة للفلســطينيين لــيس هنــاك  –بالنظــام"  اإلخــاللبمــا يســمى "
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صـابةة من هذه الوسـائل هـي سـالح للرهـاب يهـدف إلـى قتـل فرق. كل وسيل اإلسـرائيليين وتشـويش  وا 
ثارةحياتهم   التأييد المحلي والدولي. وا 
القومي، تطرق  األمنفي مؤتمر معهد بحوث  خطاباً  األسبوعغادي آيزنكوت ألقى هذا  األركانرئيس 

 اإلحبـاطفـي يهـودا والسـامرة، كـان  فيه للرهاب الفلسطيني. حينمـا كنـت مسـؤوال قبـل عقـد عـن القـوات
للعمليات يعتمد على المعلومات االستخبارية. أي أن "الشباك" جند العمالء وتسلل إلى خاليا اإلرهاب 

 األمـروتنصت على الهواتف والحواسيب. هكذا تـم الحصـول علـى المعلومـات عـن الخطـط اإلرهابيـة، 
العمليـــة،  إحبـــاطالحـــاالت التـــي لـــم يـــتم فيهـــا العمليـــة. فـــي  إفشـــالجـــل أالـــذي كـــان يمنحنـــا الوقـــت مـــن 

ســمحت لنــا المعلومــات باعتقــال المنفــذين بعــد تنفيــذ العمليــة. كــان هــذا هــو التفــوق االســتخباري الــذي 
 تحدث عنه آيزنكوت.

كــان األمــر ممكنــا ألن االنتفاضــة الثانيــة كانــت شــعبية ومنظمــة فــي نفــس الوقــت. تــم تشــغيلها بمبــادرة 
.ت.ف وحمــاس. كانــت للشــباك والشــرطة عنــاوين واضــحة مــن اجــل الــرد، مــن الســلطة الفلســطينية وم

الناحيــة االســتخبارية والعســكرية. الحــديث يــدور اليــوم عــن إرهــاب أفــراد يقــررون تنفيــذ عمليــة صــدفية، 
 بدون تنظيم وبدون مشاركة شعبية.

نصـف )عمليـة تريد حماس الحفاظ على الهدوء فـي حـدود القطـاع. منـذ حـرب غـزة الثالثـة منـذ سـنة و  
ـــم تطلـــق حمـــاس أي صـــاروي نحـــو إســـرائيل بـــل هـــي تبـــذل الجهـــود لمنـــع   إطـــالقالجـــرف الصـــامد( ل

ــة القادمــة  الصــواريخ مــن قبــل منظمــات جهاديــة صــغيرة، هــذا مــع جهــدها المتواصــل لالســتعداد للجول
بدقــة  وتصــنيع الصــواريخ بعيــدة المــدى إيــرانمــن  األمــوالوتعزيــز قوتهــا العســكرية. وهــذا يــتم بمســاعدة 

. مع ذلك، عن طريق الذراع العسكري لحماس في غـزة والقـادة فـي الخـارج، تحـاول األنفاقأكبر وحفر 
النـار فـي هـذه الموجـة  إطـالقالضفة الغربيـة مـن خـالل تحريـك أفـراد وخاليـا إرهابيـة. عمليـات  إشعال

مباشـر وغيـر اإلرهابية تمت بوحي من حماس وحسب أوامرها. لكن نجاحها محـدود. والشـباك، بشـكل 
معظـــم هـــذه  إفشـــالللســـلطة الفلســـطينية فـــي  األمنيـــة األجهـــزةمباشـــر، يـــنجح مـــن خـــالل التعـــاون مـــع 

 المحاوالت.
إن وضع السلطة الفلسطينية أكثر تعقيـدا. فقادتهـا وعلـى رأسـهم الـرئيس محمـود عبـاس خـائبي األمـل  

ـــــي تضـــــعها  ـــــدم فـــــي المســـــيرة السياســـــية والشـــــروط المســـــبقة الت إســـــرائيل الســـــتئناف بســـــبب عـــــدم التق
الذي يدفعهم إلـى االسـتنتاج أن إسـرائيل ال تريـد االتفـاق. وكـل مـا تريـده هـو "إدارة  األمرالمفاوضات، 

 الصراع"، كما أعلن وزير الدفاع موشيه يعلون.
السفير األمريكي في إسرائيل،  أقوالتعتقد نفس االعتقاد. وقد ُسمع هذا بوضوح في  األمريكية اإلدارة 

 عدم التقدم في تطبيق حل الدولتين لشعبين. األسبوعرو الذي انتقد في هذا دان شبي
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أبو مازن والسلطة الفلسطينية ال يريدون انتفاضـة شـعبية واسـعة وشـاملة. وبالتأكيـد ال يريـدون العـودة  
ياسر عرفات الذي شجع بشكل سري قوات األمن لديه على االنضمام واسـتخدام السـالح.  أخطاءإلى 

عهد عرفات، فان السلطة الفلسطينية وأبو مازن ال يبـادرون إلـى العمليـات وال يوجهونهـا. وهـم وخالفا ل
األمنية باستمرار التعاون مع الجيش اإلسرائيلي و"الشباك". لكـنهم فـي نفـس الوقـت ال  األجهزةيأمرون 

 يأسفون على إرهاب األفراد طالما أنه ال يتسع زيادة عن اللزوم.
الماضــي أن رئــيس "الشــباك" يــورام كــوهين اتهــم الســلطة الفلســطينية بأنهــا  ســبوعاألكمــا نشــر هنــا فــي  

 األخيـــرلعـــائالت اإلرهــابيين( وأقوالهـــا تشــجع علـــى اإلرهــاب. لكـــن فــي الشـــهر  األمــوالبأفعالهــا )دفـــع 
 التي تسيطر عليها السلطة. اإلعالمفي وسائل  األقليالحظ تراجع في التحريض، على 

  
 مضللة إحصائيات

هــذه الظــروف فــان قــدرة الشــباك محــدودة. واالســتخبارات ال يمكنهــا أن تعــرف مــا يحــدث فــي رأس فــي 
حادثــة ســكاكين.  101المخــرب. وحســب آيزنكــوت فانــه منــذ بدايــة موجــة اإلرهــاب الحاليــة كانــت هنــاك 

وحسب قوله "ظاهرة السكاكين تتجـاوز العنصـر الفعـال فـي مكافحـة اإلرهـاب. ال يوجـد تحـذير مسـبق. 
، "فــي األركــاناليــوم العمليــة حينمــا يســتل المخــرب الســكين ويــركض نحــو الهــدف". شــدد قائــد  تحــدث
 ".أحياناً التي تأخرنا في الرد لعدة ثوان دفعنا الثمن بالدماء  األماكن

هذه مالحظة مهمة، حقيقة أن الحديث عن إرهاب وليس عن مخرب وحيد، ال توجد معلومات مسـبقة 
القـبض  إللقـاءهـاء الحادثـة بقتـل المخـرب وتقلـل مـن اسـتعداد قـوات األمـن عنه، تزيد مـن الميـل إلـى إن

 عليه حيا من أجل التحقيق معه حول شركائه ومرسليه وما هي دوافعه.
اإلرهابيــة بالثلــث تقريبــا مقارنــة مــع  األحــداثتراجعــت  2015 األولحســب تقريــر للشــباك. فــي كــانون 

فـي  326لقـاء زجاجـات حارقـة( مقابـل إكانـت  183هـا )من األولعملية فـي كـانون  246تشرين الثاني: 
ـــاني. فـــي كـــانون  ـــل  األولشـــهر تشـــرين الث ـــل  3قت ـــاني. لكـــن هـــذه  10إســـرائيليين مقاب فـــي تشـــرين الث

التــي ترتفــع وتهــبط  األســهممضــللة وهــي تــذكرنا بــالتغيرات فــي البورصــة العالميــة. مثــل  اإلحصــائيات
ال يوجـــد للرهـــاب  األركـــانن كمـــا قـــال رئـــيس هيئـــة هكـــذا هـــو اإلرهـــاب فـــي حالـــة ارتفـــاع وهبـــوط. لكـــ

 الفلسطيني بشكله الحالي تاريخ انتهاء. وهو سيستمر لسنوات طويلة.
كقائد عسـكري يعتـرف بتفـوق المسـتوى السياسـي، ولـيس مـن حقـه االخـتالف مـع السياسـة أو التصـادم 

ش والشـباك فـي النقاشـات معها، فان آيزنكـوت يمتنـع عـن قـول مـا يقولـه هـو والكثيـرون فـي قيـادة الجـي
تقليصــه لــو كــان يوجــد للفلســطينيين  األقــلالمغلقــة. حســب تقــديرهم كــان يمكــن منــع اإلرهــاب أو علــى 

بصـــيص أمـــل فـــي مســـتقبل أفضـــل. المســـتوى العســـكري يريـــد أن يـــرى المســـتوى السياســـي وهـــو ينفـــذ 
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القضـاء علـى خيبـة خطوات تعمل على تهدئـة الميـدان وتعكـس رغبـة إسـرائيل فـي االتفـاق. وبـذلك يـتم 
األمل لدى القيادة الفلسطينية. يمكن القول إنه لو شعر أبـو مـازن أو وزيـر خارجيتـه صـائب عريقـات، 

نحـو الشـارع  أيضاً المسؤول عن المفاوضات مع إسرائيل، بشيء من التفاؤل لكان هذا الشعور تسرب 
نتنياهو في دوائر ال تؤدي إلى ولكان تراجع اليأس. في الوقت الذي يسير فيه رئيس الحكومة بنيامين 

 األكبـرأي مكان )في كل المواضيع تقريبا(، لم يبق أمام المستوى العسكري سوى التصرف مثـل األي 
 والمسؤول من اجل الحفاظ على الدولة وفعل كل ما هو ممكن من اجل منع التدهور.

في العمل في المناطق  ألف عامل فلسطيني يستمرون 120، هناك األمنية األجهزةمثال، بتوصية من 
علـــى أن األجهـــزة  أقوالـــهالصـــناعية اإلســـرائيلية فـــي الضـــفة وفـــي المســـتوطنات. وشـــدد آيزنكـــوت فـــي 

األمنيـة تعطـي أهميـة كبيـرة للفصـل بـين منفـذي اإلرهـاب وبـين السـكان الفلسـطينيين. هـذه نظـرة جديـدة 
يل السكان بعقاب جمـاعي وشـمل نسبيا مقارنة مع ما حدث أثناء االنتفاضة الثانية حيث عاقبت إسرائ

ذلك منـع دخـول العمـال الفلسـطينيين إلـى إسـرائيل. وحسـب قولـه فـان خـروج الفلسـطينيين للعمـل يوميـا 
هـــذا ضــــد  –هـــو مصـــلحة إســــرائيلية وعامـــل تهدئـــة: "ســــيكون مـــن الخطــــأ فـــرض اإلغـــالق والحصــــار

 أوســـاطعلـــى األمـــل فـــي  أن هنـــاك حاجـــة للبقـــاء أيضـــاً المصـــلحة اإلســـرائيلية"، قـــال آيزنكـــوت وزعـــم 
 الفلسطينيين والسماح لهم بكسب رزقهم.

تتبنى حكومة إسرائيل موقـف الجـيش والشـباك. لكـن هـذا األمـر مشـروط  األقلفي هذا الموضوع على 
مؤقتا تصـاريح العمـل المعطـاة للعمـال  األمنية األجهزةالعمليتين في عتنئيل وتقوع جمدت  أعقابوفي 

ت. هذا مثال على ضعف الوضع وقابليته للتحطم. يمكن القـول إن عمليـة الفلسطينيين في المستوطنا
ألــف عامــل فلســطيني مســؤولين اليــوم عــن إعالــة نصــف  100إرهابيــة كبيــرة ســتؤدي إلــى إعــادة حــوالي 

 .إنسانمليون 
قبل حوالي أربعين سنة انفعلت البالد عنـدما قـال رافـي ايتـان، مستشـار رئـيس الحكومـة منـاحيم بـيغن  

، ولـيس األفعـاله في محاربة اإلرهاب، إننا نتوقع استمرار اإلرهاب لمئـة سـنة. اليـوم أصـبحت في حين
، ال تغضـــب الجمهـــور وال تخرجـــه مـــن الالمبـــاالة حتـــى وهـــو يـــدرك أن حكومتـــه تتحمـــل األقـــوالفقـــط 

 مسؤولية الوضع.
بالغـة. وبلـ  عـدد  بةبإصـامـنهم  25، 300إسرائيليا وأصيب حـوالي  29ُقتل حتى اليوم في جميع العمليات  

مصــاب. اإلســرائيليون يتعــاملون مــع اإلرهــاب الفلســطيني بشــكله  1000وأكثــر مــن  160القتلــى الفلســطينيين 
 الحالي على أنه قدر من السماء وليس نتاج البشر. وهم يعرفون ويقبلون فكرة أنه سيستمر لفترة طويلة.

  22/1/2016معاريف 
 23/1/2016 ،القدس العربي، لندن
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 يد الموقف الوروبي من "إسرائيل" معركة ديبلوماسية مرتقبة!تصع .57
 هشام منوَّر
مع صدور قرار عن مجلس وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي ينص على التمييز بشكل كامل بين 

، أي الضــفة الغربيـة والقـدس الشـرقية وهضـبة الجــوالن، 1967إسـرائيل واألراضـي العربيـة المحتلـة عـام 
ت األوروبية اإلسرائيلية حقبة جديدة من المنتظر أن تلقي بظاللها على المنطقة برمتهـا، تدخل العالقا
 وحتى أوروبا.

االحتالل اإلسـرائيلي كـان يتوقـع قـرارًا معتـداًل نسـبيًا يحـاول مـن خاللهـا االلتفـاف علـى مضـمون القـرار 
مــداوالت جــرت فــي مقــر  سياســيًا واقتصــاديًا، لكــن مــوظفين حكــوميين إســرائيليين قــالوا إنــه اتضــح مــن

االتحــاد األوروبــي فــي بروكســل، أن صــيغة القــرار ســتكون أشــد بكثيــر مــن المتوقــع، وبنــاء علــى ذلــك 
 قامت وزارة الخارجية اإلسرائيلية بجهود مكثفة في محاولة لمنع إقرار صيغة مسودة القرار.

ام بحملـة دبلوماسـية ضـد قـادة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، استبق القرار من خالل القيـ
سياسيين في االتحاد األوروبي، فهاجم مرة أخرى وزيرة الخارجيـة السـويدية، مـارغوت وولسـتروم، التـي 
دعــت إلــى إجــراء تحقيــق دولــي فــي إعــدام الفلســطينيين بادعــاء تنفيــذهم أو نيــتهم تنفيــذ عمليــات طعــن. 

يـل بمكيـالين يمـارس ضـدنا"، وقـال إن دعوتهـا ووصف نتنياهو دعوة وزيرة الخارجية السويدية بأنهـا "ك
نه "يأمـل فـي أن هـذه الرؤيـة لـن تسـود فـي المناقشـات التـي يجريهـا وزراء خارجيـة االتحـاد  "سخيفة"، وا 

 األوروبي هذا األسبوع" حول التمييز بين إسرائيل واألراضي المحتلة.
هاجمـــة إســــرائيل واالنحيــــاز وأضـــاف نتنيــــاهو أن "الكيـــل بمكيــــالين ضــــد إســـرائيل وتشــــويه الحقــــائق وم

ضــدها، كــل هــذا لــن يســاعد االتحــاد األوروبــي فــي المشــاركة فــي المناقشــات التــي تجــرى فــي الشــرق 
األوسط. وأكثر من ذلك، هذا األمر مرفوض وغير عادل ولن نقبل به". كما أجرى نتنياهو اتصـاالت 

هــا اليونــان وقبــرص وبلغاريــا هاتفيــة مــع زعمــاء ووزراء خارجيــة عــدد مــن دول االتحــاد األوروبــي، بين
وهنغاريــا والتشــيك، وطلــب مــنهم معارضــة الــنص الحــالي لمســودة مشــروع القــانون، بادعــاء أنهــا "غيــر 

 متوازنة تجاه إسرائيل".
قــرار مجلــس وزراء االتحــاد األوروبــي هــو األخيــر حتــى اآلن فــي سلســلة قــرارات اتخــذها االتحــاد علــى 

تيطان في السنوات األخيرة، وأدت إلى نشـوء أزمـة فـي العالقـات خلفية استمرار االحتالل وتوسيع االس
بـين الجـانبين. وجميـع الخطـوات التاليـة جـرت خـالل ثـالث واليـات لنتنيـاهو فـي رئاسـة الحكومـة. ففـي 

، فـــي أعقـــاب العـــدوان اإلســـرائيلي علـــى قطـــاع غـــزة، جـــرى تجميـــد تطـــوير العالقـــات بـــين 2009العـــام 
، اقتـــرح االتحـــاد 2013وهـــذا الوضـــع مســـتمر حتـــى اليـــوم. وفـــي العـــام  االتحـــاد األوروبـــي و"إســـرائيل"،

األوروبـي علــى إســرائيل رزمــة مسـاعدات، ُوصــفت بأنهــا "غيــر مســبوقة" فـي حــال وافقــت علــى التوقيــع 
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علـــى اتفـــاق ســـالم مـــع الفلســـطينيين. لكـــن الحكومـــة اإلســـرائيلية تجاهلـــت ذلـــك ممـــا أدى إلـــى غضـــب 
 أوروبي.

" للتعــاون فــي 2020ســرائيل" إلــى المشــروع األوروبــي العمــالق "هــورايزن ، انضــمت "إ2014وفــي عــام 
المجـــــاالت العلميـــــة، واشـــــترط االتحـــــاد األوروبـــــي انضـــــمام "إســـــرائيل" بـــــأن ال يســـــري المشـــــروع علـــــى 

، فقـــد قـــرر 2015المســـتوطنات فـــي الضـــفة الغربيـــة والقـــدس الشـــرقية وهضـــبة الجـــوالن. أمـــا فـــي العـــام 
األعضـاء فـي االتحـاد  28 ار وسم منتجات المستوطنات في أسواق الدول الــاالتحاد األوروبي تنفيذ قر 

 األوروبي، وردًا على ذلك جّمدت إسرائيل المحادثات مع األوروبيين حول استئناف عملية السالم.
البنود األساسية للقرار األوروبي نص على أن "االتحاد األوروبي سيستمر في التمييز بصورة واضحة 

".، وأن "االتفاقيـــات بـــين إســــرائيل 1967بـــين "إســــرائيل" وكافـــة األراضـــي المحتلـــة عــــام  وال لـــبس فيهـــا
واالتحــاد األوروبــي تســري علــى إســرائيل فقــط ال غيــر"، وأن "االتحــاد األوروبــي والــدول األعضــاء فيــه 
متحــــدون فــــي االلتــــزام بضــــمان التطبيــــق الكامــــل للقــــوانين األوروبيــــة واالتفاقيــــات المتعلقــــة بمنتجــــات 

مسـتوطنات".، فضـاًل أن "االتحــاد األوروبـي يعيـد إقــرار قـراره )بشـأن وســم منتجـات المســتوطنات( وال ال
يــرى فيــه مقاطعــة إلســرائيل، وهــو أمــر يعارضــه االتحــاد". كمــا ســيتابع "االتحــاد األوروبــي عــن قــرب 

يـة تطبيـق التطورات الميدانية وتبعاتها األوسع".، وسـيدرس "تنفيـذ أنشـطة أخـرى مـن أجـل حمايـة إمكان
 حل الدولتين، اآلخذ بالتراجع بشكل دائم بسبب فرض وقائع ميدانية )إسرائيلية( جديدة".

مصـــادر فـــي وزارة الخارجيـــة اإلســـرائيلية اعتبـــرت أن مشـــروع القـــرار األوروبـــي تدفعـــه الســـويد وايرلنـــدا، 
وروبيــة، وتدعمــه فرنســا بشــكل جزئــي. لكــن دبلوماســيين أوروبيــين مطلعــين علــى تفاصــيل الخطــوة األ

ســبانيا،  يطاليـا وا  أكـدوا أن مـن دفــع باتجـاه هـذا القــرار هـي الـدول األوروبيــة الكبـرى، بريطانيـا وفرنســا وا 
وبقــــدر معــــين ألمانيــــا أيضــــا، وأضــــاف الدبلوماســــيون أن منــــدوبي هــــذه الــــدول الخمــــس شــــددوا خــــالل 

ل مـن سياسـتها تجـاه المداوالت الداخلية في مؤسسات االتحاد األوروبي، على أن دولهم ترفض التنص
 المستوطنات، وأنها معنية بصيغة مشددة.

صدور القرار بصيغته الحالية يشكل إرساء آخر للسياسة األوروبية بالفصل بـين االحـتالل اإلسـرائيلي 
والمستوطنات من الناحية القانونية. وعواقب ذلك قد تكون شديدة وتقود إلى المزيد مـن العقوبـات ضـد 

ر محللـــون إســـرائيليون أنـــه "إذا ُطرحـــت مبـــادرات لـــدول االتحـــاد األوروبـــي ضـــد المســـتوطنات. إذ اعتبـــ
 المستوطنات سيكون من الصعب إيقافها".

"إســـرائيل" توقعـــت هـــذه الخطـــوة األوروبيـــة، فقـــد قـــال نتنيـــاهو خـــالل اجتمـــاع كتلـــة حـــزب الليكـــود فـــي 
سياسية أوال. لقد وسـموا  الكنيست "إننا في خضم أزمة ليست بسيطة مع االتحاد األوروبي، وهي أزمة

المنتجات وال يمكن معرفة ما إذا كان هناك المزيد". وتطرق نتنياهو إلـى تقـارير حـول أنشـطة االتحـاد 
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في الضـفة الغربيـة، واعتبـر أنهـا ليسـت نابعـة مـن أسـباب إنسـانية، وأن "هـذا  Cاألوروبي في المنطقة 
وال شــــك فيــــه. وســــنعمل فــــي هــــذا مجهــــود سياســــي لالتحــــاد األوروبــــي. هــــذا واضــــح وضــــوح الشــــمس 

 الموضوع في إطار قدراتنا".
صحيفة "هترتس" نقلت عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إنه يخيم فوق صيغة القرار الذي صوت عليه 
وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي روح التقرير الصادر قبل عدة شـهور عـن مركـز األبحـاث التـابع 

ارجية، وتناول الحاجة إلـى تحويـل التمييـز بـين إسـرائيل والمسـتوطنات للمجلس األوروبي للعالقات الخ
 إلى عنصر أساس في السياسة األوروبية تجاه الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.

ولفــت المراســل السياســي للصــحيفة، بــاراك رافيــد، إلــى أن "إرســاء "سياســة التمييــز" هــذه فــي التشــريعات 
ـــــات مـــــع "إســـــرائيل" فـــــي المجـــــاالت االقتصـــــادية، األبحـــــاث والتطـــــوير، القضـــــاء،  األوروبيـــــة واالتفاقي

المواصــالت، الطيــران واإلعفــاء مــن تأشــيرات الــدخول، مــن شــأنه أن يجــر قيــودًا خطيــرة علــى شــركات 
ومجموعات وأفراد يعملون ويتواجدون أو يسـكنون فـي المسـتوطنات". وأضـاف رافيـد أن "التركيـز علـى 

ــــات عنــــف المســــتوطنين تجــــاه الفلســــطينيين ي ــــى قــــوائم العقوب جعــــل إدخــــال نشــــطاء يمــــين متطــــرف إل
 الشخصية لالتحاد األوروبي، بما في ذلك رفض دخولهم إلى القارة، سيناريو غير مستبعد".

وأشار رافيد إلى أن فرنسا هي التي تقف خلف إدخال الدعوة لتنفيذ خطوات عملية من أجل إنقاذ حـل 
يـــة بـــدفع مشـــروع قـــرار فـــي مجلـــس األمـــن الـــدولي فـــي الـــدولتين وعقـــد مـــؤتمر ســـالم دولـــي، ألنهـــا معن

 موضوع المستوطنات.
الصــــيغة المشــــددة لمســــودة القــــرار األوروبــــي والمفاوضــــات التــــي جــــرت خلــــف الكــــواليس بــــين الــــدول 
األوروبيــة الكبــرى، تــدالن علــى أن الــرد اإلســرائيلي علــى قــرار االتحــاد األوروبــي بنشــر تعليمــات حــول 

لـت كسـهم مرتــد. فـإعالن االحـتالل اإلسـرائيلي عـن تجميـد االتصــاالت وسـم منتجـات المسـتوطنات عم
فـــي الموضـــوع الفلســـطيني مـــع مؤسســـات االتحـــاد األوروبـــي فـــي بروكســـل والقيـــام بمـــا ســـماه اإلعـــالم 
اإلســـرائيلي "خطـــوات انتقاميـــة صـــبيانية" ضـــد عـــدة دول أوروبيـــة أيـــدت وســـم منتجـــات المســـتوطنات، 

 تجاه إسرائيل. صّعدا الغضب واإلحباط في أوروبا
لكن نتنياهو اعتبر حينها خالل حفل استقبال لمراسلي وسائل اإلعالم األجنبية في "إسرائيل"، أقيم يوم 
نمـــا مـــع جهـــاز االتحـــاد  الخمـــيس الماضـــي، أن "مشـــكلة إســـرائيل ليســـت مـــع دول أوروبـــا المختلفـــة، وا 

ذا غاب  األوروبي، ومع البيروقراطيين المعادين إلسرائيل في مقرات االتحاد األوروبي في بروكسل، وا 
هؤالء فإن جميع المشاكل ستحل". إال أن دبلوماسيين أوروبيين قالوا إن صورة الوضـع معاكسـة تمامـا 
لتلـــك التـــي يعرضـــها نتنيـــاهو، وأشـــاروا إلـــى أن وزيـــرة خارجيـــة االتحـــاد األوروبـــي، فـــدريكا مـــوغيريني، 
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وروبي، طرحوا مسـودة قـرار مخففـة نسـبيًا، لكـن ومسؤولين في مفوضية العالقات الخارجية لالتحاد األ
 مندوبي الدول الخمس الكبرى لم يوافقوا عليها وطالبوا بتشديدها.

هي معركة مرتقبة سوف تدشن حقبة من العالقـات المتـوترة مـع أقـرب الحلفـاء الغـربيين لالحـتالل بعـد 
روبيـة كبـرة وخاصـة فرنسـا، ينبنـي الواليات المتحدة، وال يبـدو أن القـرار األوروبـي المـدعوم مـن قـوى أو 

علــى المواقــف اإلســرائيلية مــن الشــعب الفلســطيني، وربمــا كــان الحتمــال تــورط "إســرائيل" فــي أحــداث 
أوروبيــة أمنيــة، حــاول اإلعــالم الغربــي التكــتم عليهــا خشــية وســمه بمعــاداة الســامية، ســببًا مرجحــًا فــي 

شـغالهم بقضـاياهم تشديد القرار واتخاذ األوروبيين سياسة أكثر تشددًا  تجاه من يحاول العبث بـأمنهم وا 
 الداخلية!

 23/1/2016 ،المستقبل، بيروت
 

 "العيش المشترك".. شعار فارغ! .58
 د. محمد السعيد إدريس
على الرغم من غلبة هاجس سؤال: متى تستطيع "إسرائيل" أن تفرغ من إدارة صراعاتها الداخلية حول 

هتماماتها على إدارة صراعاتها اإلقليميـة؟ إال أن تـداعيات مـا أخـذ مستقبل "الدولة اليهودية" كي تركز ا 
ُيعــرف ب "انتفاضــة الســكاكين" أعــاد مجــددًا أولويــة التفكيــر فــي الشــأن الــداخلي، وزادت الهمــوم عنــدما 
ظهــرت امتــدادات ل "انتفاضــة الســكاكين" إلــى مــا وراء "الخــط األخضــر"، أي "إســرائيل" نفســها ولــيس 

ضــفة الغربيــة.. وفــي ""تــل أبيــب" بالتحديــد، عنــدما نجــح الشــاب العربــي الــذي يحمــل القــدس الشــرقية وال
الجنســية "اإلســرائيلية" نشــأت ملحــم فــي تنفيــذ عمليــة جريئــة فجــرت موجــة غضــب ""إســرائيلية" عارمــة"، 
وتراجعًا في أوهام النجاح األمني في احتواء تلك االنتفاضة، لسـببين؛ أولهمـا، أنـه عربـي مـن الـداخل، 

ثاني أنه استخدم سالحًا ناريًا وليس السكين كما يفعل زمالؤه وأبناء وطنه من شباب الضفة الغربية وال
صابة سبعة آخرين.  والقدس ونجح في قتل ثالثة "إسرائيليين" وا 

قبل هذا الحادث كـان قـادة الكيـان يشـعرون بالراحـة مـن تراجـع ملحـوظ أخـذ يحـدث فـي عـدد العمليـات 
" مـن شــباب انتفاضـة الســكاكين، التـي اكتفـى العقــل العسـكري فــي إيجـاد تســمية التـي يسـمونها "إرهابيــة

لهـا دون مسـتوى "االنتفاضـة" فلـم يجـدوا غيـر اسـم "انتفاضـة محـدودة". كـان تفسـيرهم لتراجـع حـدة هــذه 
االنتفاضــة، ثالثــة أســباب: أنهــا ليســت لهــا قيــادة، وأنهــا لــيس لهــا مطلــب سياســي موحــد، وأنهــا ليســت 

ي نظـرهم مجـرد ردات فعـل لحالـة يـأس معيشـية عنـد الشـباب الفلسـطيني لعجـز السـلطة شعبية، فهي ف
والمنظمــات الفلســطينية معــًا، وللغــالء المعيشــي، وبــؤس األوضــاع االجتماعيــة، وغيــاب المســتقبل، أو 

 غياب األمل في المستقبل، ناهيك عن االنصراف العربي الكامل عن القضية الفلسطينية.
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لحــم أجبــرتهم علــى إعــادة التفكيــر فــي مســتقبل الدولــة، فالدولــة، فــي نظــرهم، مــا عمليــة الشــاب نشــأت م
، أو مـا زالـت فـي 48زالت تفتقد إلـى اليقـين فـي المسـتقبل، ورهانـاتهم علـى أن عمليـات دمـج عـرب ال 

حاجــة إلــى مراجعــة، وأن االطمئنــان إلــى اإلحصــائيات التــي تؤكــد تــدني نســبة المؤيــدين لــداعش مــن 
" الــذي كشــف عــن نســـبة Pewســب اســـتطالعات أخيــرة لمعهــد البحــوث األمريكـــي "مســلمي الكيــان ح

، في حين ارتفعـت نسـبة التأييـد ل "داعـش" فـي الضـفة %1ونسبة تأييد  %97رفض ل "داعش" بلغت 
، األمـر الـذي دفـع المسـؤولين "اإلسـرائيليين" للخـروج باسـتنتاج مفـاده أنــه %6الغربيـة وغـزة لتصـل إلـى 

لعالقــات اليهــود والعــرب فــي )"إســرائيل" ( لكــن يوجــد مســتقبل ســيئ جــدًا لهــذه  "يوجــد مســتقبل أفضــل
العالقـــة فـــي ""إســـرائيل" الكاملـــة". وتعبيـــر بـــالد "إســـرائيل" الكاملـــة" هـــذا، هـــو مصـــطلح يعكـــس الرؤيـــة 
"اإلسرائيلية" لالمتداد الجغرافي للدولة "اإلسرائيلية" التي تشمل كـل حـدود فلسـطين التاريخيـة مـن النهـر 

 لى البحر، ويعتبرونها ""إسرائيل" الكاملة".إ
هذا التفاؤل تراجـع ودفـع قـادة الكيـان إلـى إعـادة مراجعـة مفـاهيمهم حـول نظريـة "الدولـة ثنائيـة القوميـة" 
أي دولة واحـدة للشـعبين اليهـودي والفلسـطيني كبـديل لخيـار "حـل الـدولتين" وكـذلك كبـديل لخيـار "حـل 

أخــــذ يطغــــى علــــى التفكيــــر "اإلســــرائيلي" عنــــد تيــــار اليهــــود اليمينيــــين الدولــــة الواحــــدة اليهوديــــة" الــــذي 
 المتشددين.

فالســؤال الــذي فــرض نفســه بعــد عمليــة الشــاب "نشــأت ملحــم" هــو: كــم عــدد مــن هــم علــى غــرار نشــأت 
ملحـم فـي "إســرائيل"؟ وهـل يمكـن أن تمتــد االنتفاضـة مـن الضــفة والقـدس إلـى مــا وراء الخـط األخضــر 

ا؟ وهل يمكن أن يسقط خيار الدمج الذي تحاوله الحكومات "اإلسرائيلية" مع عرب إلى "إسرائيل" نفسه
 وبأي نسبة؟ 48

الـــذعر الـــذي أصـــاب الحكومـــة "اإلســـرائيلية" مـــن عمليـــة نشـــأت ملحـــم أجبـــر رئـــيس الحكومـــة بنيـــامين 
، وأن يكشف انحيازه إلى 48نتنياهو على أن يخرج ما بداخله من تطرف وتعصب يهودي تجاه عرب 

ار "الدولـــة الواحـــدة اليهوديـــة" لدرجـــة أنـــه أعـــاد، ســواء كـــان يـــدري أو ال يـــدري تجربـــة األمـــين العـــام خيــ
للحزب الشيوعي البولندي بعد العدوان "اإلسرائيلي" على مصر وسوريا في الخامس من يونيـو/حزيران 

ر تحذير ليهود . فقد بادر فلدسالف غومولكا األمين العام للحزب الشيوعي البولندي بتوجيه إنذا1967
بولنـــدا الـــذين أبـــدوا تعاطفـــًا وفرحـــة النتصـــار العـــدوان "اإلســـرائيلي" علـــى العـــرب عكـــس موقـــف الحكـــم 
البولنـدي وأغلبيـة الشـعب البولنـدي الـذي كـان شــديد التعـاطف مـع مصـر والعـرب. وقتهـا قـال غومولكــا 

ما ال والء إلسرائيل"، وقال أن "موقفنا هـو مخاطبًا هؤالء اليهود أنه ال يقبل بوالءين "إما الوالء لبولندا وا 
أن لكل مواطن بولندي وطن واحد فقط.. معظم اليهود من مواطني بولندا يخدمون بوالء دولتنا، ولكن 
هنــاك دوائــر قوميــة يهوديــة صــفقت للعــدوان "اإلســرائيلي" علــى الــدول العربيــة، ال يمكــن أن نبقــى غيــر 



 
 
 
 
 

 50 ص                                              3821 العدد:        23/1/2016 السبت التاريخ: 
  

الشــعبية يتمتــع بحقــوق متســاوية، ولكــن عليــه أيضــًا أن مبــالين بالنســبة إلــيهم.. كــل مــواطن فــي بولنــدا 
يتحمل أيضًا كل الواجبات تجاه الدولة، وعليه فلن نجعل األمر صعبًا عليهم ولن نقف في وجه أبنـاء 
القوميــة اليهوديــة فــي بولنــدا فمــن يريــدون الهجــرة إلــى "إســرائيل".. نحــن غيــر مســتعدين ألن يكــون فــي 

 دولتنا طابور خامس".
ل نتنيــاهو عمليــة الشـهيد نشــأت ملحــم فرصــة لتوجيــه رسـالة رادعــة ألبنــاء الشــعب الفلســطيني لقـد اســتغ

ــة ابتــزاز واضــحة المعــالم، تحســين واقعهــم االجتمــاعي واالقتصــادي  ــداخل ووضــعهم أمــام معادل فــي ال
 مقابل انسالخهم عن قضايا الشعب الفلسطيني الذين هم جزء ال يتجزأ منه.

ة "تل أبيب" أنه "لن يقبل بوجود دولتين في "إسرائيل".. دولة القانون ألغلبية فقد أكد نتنياهو بعد عملي
المواطنين )اليهود( ودولة أخرى داخل الدولـة )الجيـب العربـي أو الدويلـة العربيـة( خارجـة عـن القـانون 
 وتخضع لتحريض إسالمي ويمتلك أسلحة". مشيرًا إلى "مـن يريـد أن يكـون "إسـرائيليًا" ينبغـي أن يكـون

 "إسرائيليًا حتى النهاية".
حاول نتنياهو إغراء عـرب فلسـطين بإصـالحات اجتماعيـة حرمـوا منهـا علـى مـدار عقـود كاملـة مقابـل 
ال فـإن الطـرد هـو الحـل البـديل وهـو الحـل الـذي ينسـجم مـع دعـوة  التخلي نهائيًا عن الـوالء الـوطني، وا 

لخيـار الـذي باتـت لـه الغلبـة فـي ظـل تحـوالت "اإلخالء" وبناء الدولة الواحدة ذات الشعب الواحد وهو ا
المجتمع والدولة في الكيان الصهيوني، حيث تسود مفاهيم سيطرة وهيمنـة "الدولـة اليهوديـة األصـولية" 
قامـة دولـة  التي يقودها الزعماء اليهود المتطرفون الذين يدعون إلى نبذ الدولة العلمانية "اإلسـرائيلية" وا 

"شـباب الـتالل"  "شارة الـثمن" أوـهوديـة ابتـداء مـن جماعـة كانـت تسـمى بـأخرى على أساس الشريعة الي
عـادة بنـاء  قامة "مملكة داوود" مجـددًا، وا  إلى منظمة "لهفاه"، الذين يريدون ويخططون إلسقاط الدولة وا 

، 1948في هذه الدولة البديلة ال مكان لعرب فلسطين المحتلة عـام  "الهيكل المزعوم" في ظهر الجبل.
ي فلسفة نتنياهو وتحذيراته لمواطني ""إسرائيل" من هؤالء العرب" إما أن يبيعوا والءهم الوطني وهذه ه

ما أن يخرجوا منها  "ألنه لن يسمح بوجود دولة داخل الدولة". لصالح "إسرائيل" وا 
ــم يشــفع  ــه مــن سياســات االســتيعاب والعــيش المشــترك، ول تحــذيرات معناهــا فشــل كــل مــا كــان يــروج ل

بات رهن االعتقال لكنهم لم يقبلوا بل تعمدوا قتله ال لشيء إال ألنه فلسطيني مثله مثل كل للشاب أنه 
أقرانــه مــن شـــباب الضــفة وغــزة الـــذين لــيس أمــامهم إال قبـــول مذلــة العــيش فـــي دولــة عنصــرية تجهـــز 

ما القتل عند أول بارقة اعتراض.  لطردهم وا 
شـعار فـارغ بـال معنـى ألن الهـدف اإلسـرائيلي  شعار "العيش المشترك" الذي كـان يـردده نتنيـاهو مجـرد

 ورفض وجودهم داخل الكيان الصهيوني. 48الحقيقي هو التخلص من عرب 
 23/1/2016 ،الخليج، الشارقة
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